
 دور إدارة الوقت في تحقيق الميزة التنافسية 

م " 2019"دراسة ميدانية على شركة ليبيا للتأمين بالزاوية خالل عام 

 لحاجابحمد العموري د. مصطفي أإعداد: ،  د. صالح محمد المختار سويسيإعداد: 

 جامعة صبراتةكلية االقتصاد والعلوم السياسية / صرمان ــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ملخص الدراسة:

دارة الوقت في تحقيق الميزة إ"دور  التعرف على هدفت هذه الدراسة إلى      

بالزاوية, وتمثل مجتمع الدراسة من  شركة ليبيا للتأمين " وتطبيقها علىالتنافسية

( مفردة من مجتمع 45( مفردة, وبلغت عينة الدراسة)45العاملين  والبالغ عددهم)

انة وأعدت لتتالءم االستب هج الوصفي التحليلي واالعتماد علىالدراسة, وتم اختيار المن

( استبانة 45دوات الدراسة لجمع البيانات حيث تم توزيع )عد أداة من أهدافها, وت  مع أ

فرضية  اعتمدت الدراسة على( استبانات, كما 9( استبانة, أي بفاقد)36وتم استرداد )

دارة الوقت وتحقيق دور إحصائية بين ة تكمن في وجود عالقة ذات داللة إرئيس

وجود التوالي: )التالية على  الفرضيات الفرعيةنبثق منها , كما االميزة التنافسية

وجود , ئية بين دور تخطيط الوقت وتحقيق الميزة التنافسيةحصاعالقة ذات داللة إ

وجود , حصائية بين دور تنظيم الوقت وتحقيق الميزة التنافسيةعالقة ذات داللة إ

وجود وحصائية بين دور توجيه الوقت وتحقيق الميزة التنافسية, عالقة ذات داللة إ

(. وقد الوقت وتحقيق الميزة التنافسية الرقابة علىحصائية بين دور عالقة ذات داللة إ

أثبتت الدراسة أن أعلى  مجموعة من النتائج كان أهمها ما يلي: توصلت الدراسة إلى

تؤكد الدراسة أن أعلى نسبة لمتغير العمر ونسبة لمتغير الجنس هي من فئة )الذكور(, 

على نسبة أ أن , كما تشير الدراسة إلىسنة( 50إلى أقل من  40عند الفئة )من  هي

بين الدراسة أن أعلى نسبة لمتغير ت  كما و ين,لمتغير الحالة االجتماعية عند المتزوج

أعلى نسبة لمتغير المستوى بين الدراسة أن كما ت  , المؤهل العلمي عند حملة الماجستير

أعلى نسبة لمتغير سنوات  الدراسة أن توضح, كما أطىاإلداري عند اإلدارة الوس

وجود ارتفاع في مستوى  وتشير الدراسة إلى, سنة فأكثر( 15)من  الخبرة عند الفئة

يوجد ارتفاع  في مستوى , كما تطبيق مفهوم إدارة الوقت بشركة ليبيا للتأمين بالزاوية

داللة  ( ذاتة)موجب ةطردي د عالقةووجوقيد الدراسة,  بالشركةتحقيق الميزة التنافسية 

ن توى تحقيق الميزة التنافسية حيث إمسقت وإحصائية لمستوى تطبيق مفهوم إدارة الو
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% من التغير في مستوى تحقيق الميزة التنافسية يعود إلى التغير في مستوى 28.30

إذ لم يتأثر مستوى تحقيق الميزة التنافسية إال بمستوى  ,تطبيق مفهوم إدارة الوقت

تطبيق مفهوم إدارة الوقت.

  ها:عدد من التوصيات أهم كما خلصت الدراسة إلى

 األعمال في جميع المستويات من حيثث كميثة الوقثتالمهام وهتمام بكل ضرورة اال     

الباحثثان حثث كمثا ي ,وتحديثد المشثاكل القائمثة وطثرج عالجهثا ,تحقيق الميزة التنافسثيةل

عثادات  الباحثين وتحفيزهم علثىالعاملين وتشجيع دارات على الجهات المسؤولة في اإل

ضرورة دراسة كل المؤشرات المتعلقة بالوقت وتحقيق ودارة الوقت وكيفية استثماره, إ

العثثاملين التخطثثيط الجيثثد للوقثثت وكيفيثثة تنظيمثثه وتوجيثثه )الميثثزة التنافسثثية مثثن خثثالل 

ال ,بشكل صحي القيادات إلدارتهو .(وكيفية تقييمه ومراقبته بشكل فعَّ

  :مقدمةال

وهو  بكفاية وفاعلية عالية, استغاللهاالموارد التي يجب  عد الوقت من أغلىي        

نتاجية أم خدمية, إ سواء كانتسلوب عمل المنظمات مورد تنافسي ثمين ويؤثر في أ

مهام ولويات واللقدرة والحكمة وفن التعامل مع األداري أن يمتلك االقائد اإل وعلى

 للتخزين, والقائد المثالي هوحداث المفاجئة, فالوقت يمر بشكل متسارع وغير قابل واأل

دارة الوقت عن كما تختلف إ ،نجازات عالية الجودةي يستثمر الوقت في تحقيق إالذ

 ن من الأل ؛الذاتدارة لموارد المتاحة للمنظمات, حيث إن إدارة الوقت تعني إباقي ا

ضاعته الوقت وإر وتعد ظاهرة هد ،خرينوقت اآل دارةيستطيع إ اته الدارة ذإ يستطيع

في مجاالت في أوقات العمل الرسمي من الظواهر السلبية التي يمكن مالحظتها 

ن الهمية, ألغاية ا يعد فدارة الوقت ت  تحقيق الميزة التنافسية من خالل إو عمال,األ

توصل تميزها من خالل  صراعن على تستحوذالمنظمات التي  الميزة التنافسية لدى

ن جميع إوعليه ف نشطة التي تمارسها,في مختلف األ تبداعات وابتكاراإ لىنظمة إالم

من الضروري مراجعة فكارها, ميز في تقديم منتجاتها وأالمنظمات التي تبحث عن الت

 .ها وطرج عملهاأفكار

 مشكلة الدراسة:

أفضل طريقة الستثماره من خالل  لىد الوقت ترجمة للتميز والوصول إعي       

التي تبحث عن أفضل تقديم لمنتجاتها  ,ومن المنظمة من جهة أخرى ،من جهة العاملين

ا ي يحقق لهمر الذمرار في مرحلة االزدهار األمن خالل دورة حياتها والبقاء واالست

حساس عميق فكلما كان هناك إنشطة التي تقدمها, ميزة تنافسية وحصة سوقية في األ
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لمنظمات وقياداتها لك على نجاح اكس ذنعكلما ا ،ما ينفذبكل وشعور بالوالء واالنتماء 

والمنظمات  الذاتعد ميزة في فهم فهم الوقت ي  و دارته,إو بالوقت االهتمامفي 

:تياآلجابة عن التساؤل لة الدراسة في اإلوتتلخص مشك والعمالء,

؟للمنظمة قيد الدراسة الوقت في خلق الميزة التنافسية استغاللكيف يتم  -

 فرضيات الدراسة:

تحقيق و دارة الوقتدور إحصائية بين وجد عالقة ذات داللة إت: الفرضية األساسية

التنافسية.  الميزة

 وينبثق منها الفرضيات الفرعية التالية:

دارة الوقت تخطيط إ حصائية بينوجد عالقة ذات داللة إت: وليفرعية األالفرضية ال

  وتحقيق الميزة التنافسية.

دارة الوقت تنظيم إحصائية بين وجد عالقة ذات داللة إتالفرضية الفرعية الثانية: 

 وتحقيق الميزة التنافسية. 

دارة الوقت توجيه إ حصائية بينوجد عالقة ذات داللة إتالفرضية الفرعية الثالثة: 

 وتحقيق الميزة التنافسية. 

دارة على إحصائية بين الرقابة وجد عالقة ذات داللة إتالفرضية الفرعية الرابعة: 

الوقت وتحقيق الميزة التنافسية.

:أهداف الدراسة

 :اآلتيتكمن أهداف الدراسة في 

طبيعة المزايا التنافسية التي تتبناها المنظمة. محاولة التعرف على .1

مكانية تحليل المزايا التنافسية والعوامل المؤثرة فيها.إ .2

من الوقت الضائع.ب الطرج للتقليل مكانية تحديد أنسإ .3

أهمية الدراسة:

 :اآلتيتكمن أهمية الدراسة في 

مشكالت داري وأغراض التطوير والكشف عن هم في عملية التطوير اإلتس .1

 دارة الوقت.إ

 ا  مورد واعتبارهحيز الوجود  لىئي إرعنصر الوقت غير الم إظهارفي ساعد ت .2

 .ا  ثمين

.ةالمنظمات الصناعية والخدميمواكبة التغييرات التي تشهدها زيادة الفهم و .3
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 منهجية الدراسة:

 :قطاع التأمين  ـــ بيئة الدراسة - أ

 الدراسة:  مجتمع - ب

يتكون مجتمع الدراسة من جميع العاملين في الوظائف االدارية والمالية في مصرف 

المعلومات التي  ا  بناء على( موظف45االدخار واالستثمار العقاري بالزاوية وعددهم)

 من الجهات المختصة. انحصل عليها الباحث

 .ا  ( موظف45خذ عينة عشوائية بسيطة وعددهم)تم أ عينة الدراسة:  - ج

 ما يلي:تتمثل حدود الدراسة في ـــ ود الدراسةحد

دارة بحث في تطبيق مفهوم إله الدراسة بايتحدد نطاج هذحدود الموضوع:  - أ

  ا المفهوم في تحقيق الميزة التنافسية.التأثير الذي يحدثه هذ مدىوالوقت, 

كة التأمين الواقعة في نطاج ه الدراسة في شركان هذيتحدد م حدود المكان: - ب

 الزاوية. مدينة

 م.2019تنحصر فترة الدراسة في الحدود الزمنية: - ت

 دوات الدراسة:أ

الجانب النظري من الكتب التي تبحث في  تم االعتماد على ثانوية: مصادر - أ

 موضوع الدراسة.

ا عدت لهذا  داة الدراسة من خالل استمارة أ تم االعتماد على مصادر أولية: - ب

 .يز نتائج الدراسةالغرض وألجل تعز

 :المفاهيم والمصطلحات المستخدمة في الدراسة

 :دارة الوقتإمفهوم   

 فراغات أو مضيعات من خالل ال يحملي والمتصل والذ يالمنقضهو الزمن  :الوقت 

 وتقاس أعمال المنظمات ونجاحها على مدىفي جميع المنظمات  استغاللهويتم وظائفنا 

 .له, وكيفية تقليل الوقت الضائع استغاللها

بالتتابع واالتساج نفسه وبصرف النظر عن أية  المطلق يتدفق دائما   الشيءهو  الوقت:و 

عوامل خارجية
(1)

. 
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 دارة الوقت:تعريف إ

 الرشيد للوقت, وهي علم استثمار الزمن بشكل فعال, االستخدامفن وعلم  هي"       

الرقابةوالتوجيه, والتخطيط, والتنظيم,  على وهي عملية قائمة
(2)

".     

أربعة أنواع رئيسة هي الوقت بشكل عام الى وزمالؤه  Goodloeيقسم  أنوع الوقت:
(3)

  

ا النوع من الوقت لعملية التفكير يخصص هذ : creation timeبداعيالوقت اإل .1

نجاز اإل يل والتخطيط المستقبلي, عالوة على تنظيم العمل وتقويم مستوىوالتحل

ا النوع من الوقت, كما هذيمارس فيها  داريةا  من النشاطات اإلويالحظ أن كثير

بأسلوب علمي  كافة  من جوانبها ا النوع من الوقت المشكالت اإلداريةيواجه هذ

 منطقي.

ا النوع من الوقت الفترة يمثل هذ : preparatory timeالوقت التحضيري  .2

ا الوقت في جمع بق البدء في العمل, وقد يستغرج هذالزمنية التحضيرية التي تس

ت مازالت أو مستلأو تجهيز معدات أو قاعات أو آ معلومات أو حقائق معينة

 العمل. قبل البدء في تنفيذ مكتبية مهمة

ترة ا النوع من الوقت, الفويمثل هذ : productive timeنتاجي الوقت اإل .3

بداعي ط له في الوقت اإلالتخطي ي تمالزمنية التي تستغرج في تنفيذ العمل الذ

الفاعلية في استغالل الوقت,  والتحضيري له في الوقت التحضيري, ولزيادة

نتاج أو تنفيذ العمل وبين اإل وقت المستغرج فيداري أن يوازن بين الاإل وعلى

فمن المعروف أن الوقت المتاح  ،بداعفي التحضير واإل ي ي قضىالوقت الذ

 استغاللالتوازن ضرورية لضمان ن عملية إومن هنا فللجميع محدود بحد معين 

يقسم الوقت االنتاجي بشكل بما فيها عنصر الوقت, و كافة موارد المتاحةأمثل لل

 قسمين رئيسين هما: عام الى

 نتاج العادي, أو غير الطارئ أو المبرمج .وقت اإل - أ

 عادي أو الطارئ, أو غير المبرمج.النتاج غير وقت اإل - ب

نتاج غير منظمة ضمن خطة اإلنتاج العادي, مع التحكم في اإلوعندما تسير ال     

 طارئ في نتاج غير عادي أوي في وضع جيد, وقد يحدث أن يظهر إالعادي, فه

ال ومحدود التأثير, وإ يال  ه الحالة قلنتاج في مثل هذيكون اإل المنظمة ويفترض أن

ا لمواجهة هذمة, المنظ مستوى ي طارئ علىرلك ضرورة حدوث تغير جذذ فمعنى

من وقته  لك, يفترض أن يخصص جزء قليال  داري في ذاإلنتاج الطارئ, ولنجاح اإل
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لك يستطيع أن يتمتع ير العادي وبذنتاج غي لمواجهة اإلالعاد لإلنتاجالمخصص 

نتاج العادياإل بإنجازبمرونة كافية تسمح له 
(4)

.  

ا الوقت للقيام خصص عادة هذي   : overhead timeالوقت غير المباشر أو العام  .4

 ة العامة, لها تأثيرها الواضح على مستقبل المنظمة وعلىبالنشاطات الفرعي

وارتباط  المسؤولين فيها  االجتماعية, كمسؤولية المنظمة عالقتها بالغير

داري لندوات أو يئات كثيرة في المجتمع, وحضور اإلبمؤسسات وجمعيات وه

 . مؤسسات معينة افتتاحتلبية لدعوات أو 

وكيفية السيطرة عليه مضيعات الوقت
(5)

:  

ديناميكي الوقت المتاح محدود ويملكه الجميع بالتساوي ومضيعات الوقت مفهوم        

مضيعات الوقت هي شخاص, والقول بأن واألمكنة واأل زمنةيتغير بتغير الظروف واأل

 , أو أنها أنشطة البطريقة غير مالئمة أو تستخدم وقتا   وقتا   تأخذأنشطة غير ضرورية 

مضيعات :)لىمضيعات الوقت إ وتقسم ,من أجلها المبذوليتناسب والوقت  تعطي عائدا  

ومضيعات داخلية من شياء وهي خارجة عن سيطرة الفرد, خارجية مصدرها الناس واأل

 (.الصعب التغلب عليها

 :مفهوم المنافسة   

من  تعدها نهي تؤثر على المنظمات من حيث إأصبحت المنافسة أمرا  ال مفر منه ف      

مفاهيم سويق، وقد وقع تحول في الأعظم القوى الديناميكية التي تؤثر على أعمال الت

ة والتي تتمثل في قدرات الدولة من موارد طبيعة واليد العاملة الميزة النسبيفمن مفهوم 

الرخيصة، والمناخ والموقع الجغرافي التي تسمح لها بإنتاج رخيص وتنافسي، إلى 

لعنصر ة وتتمثل في اعتماد الدولة على التكنولوجيا وازة التنافسيلميوسع لأ مفهوم

 فهم احتياجات ورغبات المستهلك، مما جعلة اإلنتاج والفكري في اإلنتاج، ونوعي

لة وغير مهمة في تحديد التنافسية، ة تصبح غير فاعالعناصر المكونة للميزة النسبي

عرض كميات من السلعة المطلوبة في السوج من "ها حيث ع رفت التنافسية على أن

ل قبل أكثر من مصدر، في الوقت الذي يكون طلب السوج من هذه السلعة محددا  بشك

عام، وعندما يتم الشراء نتيجة للطلب فإن الكميات المعروضة للبيع من مختلف 

المصادر هي التي تحدد سعر السلعة، فال يمكن لالقتصاد أن يكون اقتصاد سوج حر، 

"إذا لم يكن في السوج منافسة، يتقرر معها السعر حسب العرض والطلب
(6)

.  
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 أهمية المنافسة   
(7)

: 

ذلك في اقتصاد تنافس  عدد، بل يتد اإلقناع بأقل التكاليفالتنافسية مجرلم تعد        

التميز(، وهو ما يسمح بالمنافسة على الرغم من  -معلوم إلى ترسيخ مبدأ )الجودة

ارتفاع التكاليف ويحثهم النهوض بالجودة والنوعية إلى موارد بشرية علمية تستطيع 

المنافسة, وإذا كان االندماج أو  واإلتقان في السيطرة على التكلفة وإبداع أشكال التميز

االنفتاح على العالم ضمن منظومة االقتصاد العالمي أمرا  حتميا  أمام الدول العربية 

والنامية عموما ، فإن االستفادة من الفرص التي قد يوفرها في تحقيق النمو الداعم 

بل تخضع لقوانين المنافسة المفتوحة على مستوى  ،والرفاهية ليست نتيجة حتمية

يستدعي تحديث الهياكل اإلنتاجية وتحسين  مما ,الدول والشركات وحتى األفراد

كفايتها وتطويع التقنية والنهوض بالعنصر البشري وتحسين بيئة األعمال واجتذاب 

  .رأس المال األجنبي

 أساليب تحقيق الميزة التنافسية:

يق الميزة التنافسية بإحدى الوسائل التاليةيمكن تحق       
(8)

) الكفاية المتفوقة وذلك  ,

من خالل السيطرة على التكاليف, الجودة المتفوقة وذلك من خالل تقديم منتجات تحقق 

القبول لدى الزبائن, اإلبداع المتفوج وذلك من خالل تقديم منتجات جديدة, االستجابة 

 خالل معرفة دقيقة الحتياجاتهم(ن المتفوقة لدى الزبائن وذلك م

 توصيف عينة الدراسة:

 ترجعة عدد االستمارات الموزعة والمسيوضح (  1جدول رقم )

 نسبة المسترجع% عدد االستمارات المسترجعة عدد االستمارات الموزعة

45 36 80 

% من عدد 80أن نسبة عدد االستمارات القابلة للتحليل  ( يتضح1من الجدول رقم )

 ستمارات الموزعة وهي نسبة كبيرة.اال

 :تحليل البيانات واختبار فرضيات الدراسة 

    Reliability and Validate  اختبار الثبات والصدق: 

الباحثان بحساب درجة الثبات باستخدام  " قام أداة الدراسةللتأكد من ثبات االختبار " 

والصدج الذاتي عن طريق الجذر  ,Alpha Cronbachألفا  كرو نباخمعامل 

 لتربيعي للثبات للتأكد من صدج االستمارة.ا
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 ألفا كرو نباخنتائج اختبار  يوضح( 2جدول رقم )

 م
 المجموعة

عدد 

 العبارات

معامل 

 الثبات

 معامل الصدج

 0.814 0.662 5 تخطيط الوقت 1

 0.848 0.719 6 تنظيم الوقت 2

 0.810 0.656 5 توجيه الوقت 3

 0.892 0.796 6 الرقابة على الوقت 4

 0.943 0.889 23 إدارة الوقت 5

 0.985 0.971 18 الميزة التنافسية 6

( )معامل الثبات ( )ألفا  كرو نباخأن قيم معامل  يتضح( 2من خالل الجدول رقم )

 0.656)  تتراوح بينومعامل الصدج لكل مجموعة من عبارات استمارة االستبيان 

وهذا يدل على توفر درجة عالية من  0.60( وهي قيم كبيرة أكبر من 0.971إلى 

إلى  0.810وكذلك فإن معامالت الصدج تتراوح بين )داخلي في اإلجابات, الثبات ال

( وهي كبيرة قريبة من الواحد الصحيح فهذا يدل على توفر درجة عالية من 0.985

هذه اإلجابات في تحقيق أهداف الدراسة وتحليل  ىالعتماد علالصدج مما يمكننا من ا

 نتائجها. 

  :خصائص مفردات عينة الدراسة

 :توزيع مفردات عينة الدراسة حسب الجنس -1

التوزيع التكراري والنسبي المئوي لمفردات عينة يوضح ( 3جدول رقم )

 حسب الجنس الدراسة

 النسبة % العدد الجنس

 75.0 27 ذكر

 25.0 9 أنثى

 100.0 36 المجموع

من الذكور  أن معظم مفردات عينة الدراسة هم يتضح( 3من خالل الجدول رقم )

والباقي من اإلناث ويمثلن   ،% ( من جميع مفردات عينة الدراسة75ويمثلون نسبة )

 .% ( من جميع مفردات عينة الدراسة25نسبة )
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 :توزيع مفردات عينة الدراسة حسب العمر -2

التوزيع التكراري والنسبي المئوي لمفردات عينة يوضح ( 4جدول رقم )

 حسب العمر الدراسة

 النسبة % العدد العمر

 19.4 7 سنة 40إلى أقل من  30من 

 50.0 18 سنة 50إلى أقل من  40من 

 30.6 11 سنة فأكثر 50من 

 100.0 36 المجموع

إلى  40أن معظم مفردات عينة الدراسة أعمارهم من  يتضح( 4من خالل الجدول رقم)

 ن  ـم  تم يليهم ، عينة الدراسة%( من مفردات 50سنة ويمثلون نسبة )  50أقل من 

عينة %( من جميع مفردات 30.6سنة فأكثر ويمثلون نسبة)  50أعمارهم من 

 .الدراسة

  االجتماعية:راسة حسب الحالة توزيع مفردات عينة الد -3

التوزيع التكراري والنسبي المئوي لمفردات عينة يوضح ( 5جدول رقم )

 حسب الحالة االجتماعية  الدراسة

 النسبة % العدد الحالة االجتماعية

 11.1 4 أعزب

 86.1 31 متزوج

 2.8 1 أرمل

 100.0 36 المجموع

ممن حالتهم عينة الدراسة أن معظم مفردات  يتضح( 5من خالل الجدول رقم )

 . عينة الدراسة%( من جميع مفردات 86.1ويمثلون نسبة ) متزوجون االجتماعية
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 :المؤهل العلميحسب  عينة الدراسةتوزيع مفردات  -4

 توزيع التكراري والنسبي المئوي لمفردات عينة الدراسةال يوضح( 6جدول رقم )

 حسب المؤهل العلمي

 النسبة % العدد المؤهل العلمي

 2.8 1 دبلوم متوسط

 33.3 12 دبلوم عال  

 22.2 8 بكالوريوس

 41.7 15 ماجستير

 100.0 36 المجموع

 مؤهالتهم العلميةأن معظم مفردات عينة الدراسة ممن  يتضح( 6من خالل الجدول )

%( من جميع مفردات عينة الدراسة ، يليهم ممن 41.7ماجستير ويمثلون نسبة )

جميع مفردات عينة من %( 33.3ويمثلون نسبة ) بلوم عال  د مؤهالتهم العلمية

 . الدراسة

 :توزيع مفردات عينة الدراسة حسب المستوى الوظيفي -5

التوزيع التكراري والنسبي المئوي لمفردات عينة يوضح ( 7جدول رقم )

 حسب المستوى الوظيفي  الدراسة

 النسبة % العدد المستوى الوظيفي 

 8.3 3 اإلدارة العليا 

 66.7 24 اإلدارة الوسطى

 25.0 9 المباشرةاإلدارة 

 100.0 36 المجموع

من اإلدارة  عينة الدراسةأن معظم مفردات  يتضح( 7من خالل الجدول رقم )

  .عينة الدراسة%( من جميع مفردات  66.7الوسطى ويمثلون نسبة )
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 :توزيع مفردات عينة الدراسة حسب عدد سنوات الخبرة -6

 المئوي لمفردات عينةالتوزيع التكراري والنسبي يوضح ( 8جدول رقم )

 حسب عدد سنوات الخبرةالدراسة 

 النسبة % العدد سنوات الخبرة

 5.6 2 سنة 15سنوات إلى أقل من  10من

 94.4 34 سنة فأكثر 15من 

 100.0 36 المجموع

سنة  15أن معظم مفردات عينة الدراسة خبرتهم من يتضح ( 8من خالل الجدول رقم)

 .من مفردات عينة الدراسة%( 94.4فأكثر ويمثلون نسبة )

  :اختبار الفرضيات الفرعية للدراسة  

 :قت بشركة ليبيا للتأمين بالزاويةمستوى تطبيق مفهوم تخطيط الو -1

نتائج اختبار ولكوكسون حول متوسطات إجابات مفردات يوضح ( 9جدول رقم )

 بمستوى تطبيق مفهوم تخطيط الوقتالعبارات المتعلقة عينة الدراسة على 

 م
 العبارة

االنحراف  المتوسط

 المعياري

إحصائي 

 االختبار

الداللة 

 المحسوبة

أ حدد أهدافي بما يتناسب والوقت  1

 .المتاح لي لتحقيقها
4.33 .535 -5.355 .000 

أ حدد وقتا لمواجهة أي مشكلة أو  2

 .أي أزمة طارئة
4.22 .722 -4.996 .000 

أقوم بالتخطيط لألعمال المطلوب  3

 .قبل البدء فيهاتنفيذها 
4.61 .494 -5.421 .000 

أحدد وقتا لتنفيذ األهداف المطلوبة  4

 .بدقة ووضوح
4.61 .494 -5.421 .000 

أقوم بتحديد األوقات الزمنية  5

 .المطلوبة ألداء كل عمل
4.36 .543 -5.341 .000 

315



أن الثدالالت المحسثوبة أقثل مثن مسثتوي المعنويثة )  يتضثح( 9من خالل الجدول رقم )

( 3( ومتوسثثطات إجابثثات مفثثردات عينثثة الدراسثثة تزيثثد عثثن متوسثثط المقيثثاس ) 0.05

 لجميع العبارات المتعلقة بمستوى تطبيق مفهوم تخطيط الوقت. 

ن نقبل الفرضيات البديلة لها وحيثث إلذلك نرفض الفرضيات الصفرية لهذه العبارات و

متوسثثط  يثثد علثثىإجابثثات مفثثردات عينثثة الدراسثثة علثثى هثثذه العبثثارات تزمتوسثثطات 

 درجات الموافقة على هذه العبارات.ارتفاع ، فهذا يدل على (3المقياس )

( حول المتوسط العام إلجابات مفردات  Zنتائج اختبار) يوضح ( 10الجدول رقم )

 عينة الدراسة على جميع العبارات المتعلقة بمستوى تطبيق مفهوم تخطيط الوقت 

 البيان
المتوسط 

 العام

االنحراف 

 المعياري

إحصائي 

 االختبار

درجات 

 الحرية

الداللة 

 المحسوبة

مستوى تطبيق مفهوم 

 تخطيط الوقت
4.4278 .29915 28.636 35 .000 

( بداللثثة  28.636أن قيمثثة إحصثثائي االختبثثار ) يتضثثح( 10خثثالل الجثثدول رقثثم ) مثثن

( لثثذلك نثثرفض الفرضثثية 0.05( وهثثي أقثثل مثثن مسثثتوى المعنويثثة )0.000محسثثوبة )

ن المتوسثثط العثثام إلجابثثات مفثثردات عينثثة ة ونقبثثل الفرضثثية البديلثثة ، وحيثثث إالصثثفري

وهثثذا يشثثير إلثثى وجثثود  ،(3متوسثثط المقيثثاس ) ( وهثثو يزيثثد علثثى4.4278الدراسثثة )

 .مستوى تطبيق مفهوم تخطيط الوقت بشركة ليبيا للتأمين بالزاويةارتفاع في 

 :مستوى تطبيق مفهوم تنظيم الوقت بشركة ليبيا للتأمين بالزاوية -2

نتائج اختبار ولكوكسون حول متوسطات إجابات مفردات يوضح ( 11جدول رقم )

 بمستوى تطبيق مفهوم تنظيم الوقتالعبارات المتعلقة عينة الدراسة على 

 م
 العبارة

االنحراف  المتوسط

 المعياري

إحصائي 

 االختبار

الداللة 

 المحسوبة

أقوم بإنجاز نشاطاتي بحسب  1

 .أهميتها
4.39 .688 -5.161 .000 

باألعمال واإلبالغ عنها يتم تكليفي  2

 .بوقت كاف  
4.00 .926 -4.274 .000 
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 م
 العبارة

االنحراف  المتوسط

 المعياري

إحصائي 

 االختبار

الداللة 

 المحسوبة

الوقت لدي القدرة على تركيز  3

 .والجهد عند أداء األعمال
4.44 .607 -5.247 .000 

عمال أقوم بتفويض بعض األ 4

 .للمرؤوسين ألتفرغ ألمور مهمة
3.81 1.167 -3.311 .001 

أحرص على االستفادة من وقت  5

 .العمل بأكبر قدر ممكن
4.53 .696 -5.236 .000 

أقوم بتقسيم المهام الموكلة لي  6

في أداء  بشكل دقيق مما يسهم

 .مهامي في الوقت المناسب

4.53 .560 -5.331 .000 

المعنوية  ن الدالالت المحسوبة أقل من مستوىأ يتضح( 11من خالل الجدول رقم )

( 3متوسط المقياس ) ابات مفردات عينة الدراسة تزيد على( ومتوسطات إج0.05)

 لجميع العبارات المتعلقة بمستوى تطبيق مفهوم تنظيم الوقت.

ن نقبل الفرضيات البديلة لها وحيث إلذلك نرفض الفرضيات الصفرية لهذه العبارات و

متوسط  بارات تزيد علىمتوسطات إجابات مفردات عينة الدراسة على هذه الع

 .ارتفاع درجات الموافقة على هذه العبارات، فهذا يدل على (3المقياس )

( حول المتوسط العام إلجابات مفردات  Zنتائج اختبار) يوضح ( 12الجدول رقم )

 عينة الدراسة على جميع العبارات المتعلقة بمستوى تطبيق مفهوم تنظيم الوقت

 البيان
المتوسط 

 العام

االنحراف 

 المعياري

إحصائي 

 االختبار

درجات 

 الحرية

الداللة 

 ةيالمحسوب

مستوى تطبيق مفهوم 

 تنظيم الوقت
4.2824 .48928 15.726 35 .000 

( بداللثثة  15.726أن قيمثثة إحصثثائي االختبثثار ) يتضثثح( 12خثثالل الجثثدول رقثثم ) مثثن

( لثثذلك نثثرفض الفرضثثية 0.05( وهثثي أقثثل مثثن مسثثتوى المعنويثثة )0.000محسثثوبة )

ن المتوسثثط العثثام إلجابثثات مفثثردات عينثثة ة ونقبثثل الفرضثثية البديلثثة ، وحيثثث إالصثثفري
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، وهثثذا يشثثير إلثثى وجثثود (3س )متوسثثط المقيثثا ( وهثثو يزيثثد علثثى 4.2824الدراسثثة )

 .مستوى تطبيق مفهوم تنظيم الوقت بشركة ليبيا للتأمين بالزاويةارتفاع في 

 :مستوى تطبيق مفهوم توجيه الوقت بشركة ليبيا للتأمين بالزاوية -3

نتائج اختبار ولكوكسون حول متوسطات إجابات يوضح ( 13جدول رقم )

بمستوى تطبيق مفهوم توجيه العبارات المتعلقة مفردات عينة الدراسة على 

 الوقت

 م
 العبارة

االنحراف  المتوسط

 المعياري

إحصائي 

 االختبار

الداللة 

 المحسوبة

أتعاون مع زمالئي إلنجاز األعمال  1

 .في الوقت المخطط لها
4.39 .645 -5.169 .000 

رص على القيام بالمهام أح 2

 .تنفيذها بأقصر الطرج المطلوب
4.56 .558 -5.341 .000 

يتم التمييز بين النشاطات القابلة  3

 .للتمييز وغير القابلة للتمييز
4.22 .760 -4.914 .000 

نولوجية أستخدم الوسائل التك 4

قرب للحصول على المعلومة في أ

 .وقت

4.39 .599 -5.247 .000 

أعمل على تحقيق التوازن بين  5

متطلبات حياتي الشخصية 

 .والمهنية

4.33 .535 -5.355 .000 

المعنوية  ن الدالالت المحسوبة أقل من مستوىأ يتضح( 13من خالل الجدول رقم )

( 3متوسط المقياس ) ابات مفردات عينة الدراسة تزيد على( ومتوسطات إج0.05)

 لجميع العبارات المتعلقة بمستوى تطبيق مفهوم توجيه الوقت.

، وحيث البديلة لهالذلك نرفض الفرضيات الصفرية لهذه العبارات ونقبل الفرضيات 

متوسط  بارات تزيد علىن متوسطات إجابات مفردات عينة الدراسة على هذه العإ

 .ارتفاع درجات الموافقة على هذه العبارات، فهذا يدل على (3المقياس )
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( حول المتوسط العام إلجابات مفردات  Zنتائج اختبار) يوضح ( 14الجدول رقم )

 عينة الدراسة على جميع العبارات المتعلقة بمستوى تطبيق مفهوم توجيه الوقت 

 البيان
المتوسط 

 العام

االنحراف 

 المعياري

إحصائي 

 االختبار

درجات 

 الحرية

الداللة 

 المحسوبة

مستوى تطبيق 

 مفهوم توجيه الوقت
4.3778 .40505 20.409 35 .000 

( بداللثثة 20.409أن قيمثثة إحصثثائي االختبثثار )  يتضثثح( 14خثثالل الجثثدول رقثثم ) مثثن

ة ( لثثذلك نثثرفض الفرضثثي0.05( وهثثي أقثثل مثثن مسثثتوى المعنويثثة )0.000محسثثوبة )

ن المتوسثثط العثثام إلجابثثات مفثثردات عينثثة ، وحيثثث إالصثثفرية ونقبثثل الفرضثثية البديلثثة

وهثثذا يشثثير إلثثى وجثثود ، (3متوسثثط المقيثثاس ) ( وهثثو يزيثثد علثثى4.3778الدراسثثة )

 . مستوى تطبيق مفهوم توجيه الوقت بشركة ليبيا للتأمين بالزاويةارتفاع في 

 :مستوى تطبيق مفهوم الرقابة على الوقت بشركة ليبيا للتأمين بالزاوية -4

نتائج اختبار ولكوكسون حول متوسطات إجابات يوضح ( 15جدول رقم )

بمستوى تطبيق مفهوم الرقابة العبارات المتعلقة مفردات عينة الدراسة على 

 على الوقت

 م
 العبارة

االنحراف  المتوسط

 المعياري

إحصائي 

 االختبار

الداللة 

 المحسوبة

أقوم بمقارنة األداء المنجز  1

 .باألداء المخطط
4.17 .655 -5.052 .000 

ة يومية لمتابعة أحتفظ بمذكر 2

 .نجازهاالمهام المطلوب إ
3.78 1.072 -3.410 .001 

أقوم بتقييم ذاتي لما تم تحقيقه  3

 .من أهداف في الوقت المناسب
4.17 .845 -4.731 .000 

 000. 4.083- 950. 3.89 .أحدد أسباب ضياع الوقت 4

تحصل على حوافز مقابل أ 5

 .نجاز مهاميالسرعة في إ
3.19 1.546 -1.013 .311 
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 م
 العبارة

االنحراف  المتوسط

 المعياري

إحصائي 

 االختبار

الداللة 

 المحسوبة

رض إلى عقوبات مقابل أتع 6

 .نجاز مهاميالتماطل في إ
3.31 1.238 -1.208 .227 

 أن يتضح( 15من خالل الجدول رقم )

ابات ( ومتوسطات إج0.05المعنوية ) الدالالت المحسوبة أقل من مستوى - أ

 ( للعبارات.3ط المقياس )متوس مفردات عينة الدراسة تزيد على

وحيث  ،لذلك نرفض الفرضيات الصفرية لهذه العبارات ونقبل الفرضيات البديلة لها

متوسط  بارات تزيد علىن متوسطات إجابات مفردات عينة الدراسة على هذه العإ

 .ارتفاع درجات الموافقة على هذه العبارات، فهذا يدل على (3المقياس )

 ( للعبارات.0.05نوية )الدالالت المحسوبة أكبر من مستوى المع - ب

أن درجات الموافقة لذلك ال نرفض الفرضيات الصفرية لهذه العبارات وهذا يدل على 

 .على هذه العبارات متوسطة

( حول المتوسط العام إلجابات مفردات Zنتائج اختبار)يوضح ( 16الجدول رقم )

عينة الدراسة على جميع العبارات المتعلقة بمستوى تطبيق مفهوم الرقابة على 

 الوقت

 البيان
المتوسط 

 العام

االنحراف 

 المعياري

إحصائي 

 االختبار

درجات 

 الحرية

الداللة 

 المحسوبة

مستوى تطبيق مفهوم 

 الرقابة على الوقت
3.7500 .76584 5.876 35 .000 

( بداللثثة 5.876قيمثثة إحصثثائي االختبثثار ) أنَّ  يتضثثح( 16مثثن خثثالل الجثثدول رقثثم )

ة ( لثثذلك نثثرفض الفرضثثي0.05)( وهثثي أقثثل مثثن مسثثتوى المعنويثثة 0.000محسثثوبة )

ن المتوسثثط العثثام إلجابثثات مفثثردات عينثثة الصثثفرية ونقبثثل الفرضثثية البديلثثة، وحيثثث إ

، وهثثذا يشثثير إلثثى وجثثود (3متوسثثط المقيثثاس ) ( وهثثو يزيثثد علثثى 3.7500الدراسثثة )

 ليبيا للتأمين بالزاوية. مستوى تطبيق مفهوم الرقابة على الوقت بشركةارتفاع في 

مفهتتتوم إدارة الوقتتتت بصتتتورة عامتتتة بشتتتركة ليبيتتتا للتتتتأمين مستتتتوى تطبيتتتق  -5

  :بالزاوية
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تم  الفرضية الفرعية المتعلقة بمستوى تطبيق مفهوم إدارة الوقت بصورة عامة الختبار

 إيجاد متوسطات إجابات مفردات عينة الدراسة على جميع العبارات المتعلقة

والمتمثلة في ) تخطيط الوقت ، تنظيم  بمستويات تطبيق مفهوم أبعاد إدارة الوقت

 الوقت ، توجيه الوقت والرقابة على الوقت(.

( حول المتوسط العام إلجابات مفردات  Zنتائج اختبار)  يوضح (17الجدول رقم )

 عينة الدراسة على جميع العبارات المتعلقة بمستوى تطبيق مفهوم إدارة الوقت 

 البيان
المتوسط 

 العام

االنحراف 

 المعياري

إحصائي 

 االختبار

درجات 

 الحرية

الداللة 

 المحسوبة

مستوى تطبيق 

 مفهوم إدارة الوقت
4.1919 .44085 16.222 35 .000 

( بداللة  16.222أن قيمة إحصائي االختبار )يتضح ( 17من خالل الجدول رقم )

ة ( لذلك نرفض الفرضي0.05( وهي أقل من مستوى المعنوية )0.000محسوبة )

ن المتوسط العام إلجابات مفردات عينة الصفرية ونقبل الفرضية البديلة، وحيث إ

، وهذا يشير إلى وجود (3متوسط المقياس ) ( وهو يزيد على4.1919الدراسة )

 .مستوى تطبيق مفهوم إدارة الوقت بشركة ليبيا للتأمين بالزاويةارتفاع في 

  :للتأمين بالزاويةمستوى تحقيق الميزة التنافسية بشركة ليبيا  -6

بمستوى تحقيتق  العبارات المتعلقةعلى كل عبارة من الختبار معنوية درجة الموافقة 

 .الميزة التنافسية

نتائج اختبار ولكوكسون حول متوسطات إجابات يوضح ( 18جدول رقم )

بمستوى تحقيق الميزة التنافسية العبارات المتعلقة مفردات عينة الدراسة على 

 للتأمين بالزاوية بشركة ليبيا

 م
 العبارة

االنحراف  المتوسط

 المعياري

إحصائي 

 االختبار

الداللة 

 المحسوبة

تقوم الشركة بتحديث وتطوير  1

خدماتها باستمرار لمواجهة 

 . الشركات المنافسة

4.22 .866 -4.762 .000 

 ا  تضع الشركة خطط 2

واستراتيجيات كفيلة بالمحافظة 
4.28 .849 -4.855 .000 
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 م
 العبارة

االنحراف  المتوسط

 المعياري

إحصائي 

 االختبار

الداللة 

 المحسوبة

 . على مركزها التنافسي

تسعى الشركة إلى التوسع بفتح  3

أسواج جديدة وخلق مصادر 

 . جديدة لإليرادات

4.25 .841 -4.837 .000 

تعمل الشركة بمعايير الجودة  4

 . الشاملة للتميز في مجال التامين
4.50 .737 -5.173 .000 

تعمل الشركة على اعتماد وسيلة  5

االندماج كوسيلة للنمو 

 . واالستقرار

3.97 .696 -4.756 .000 

  تعمل الشركة على إخضاع 6

لدورات تدريبية  ا كافة  موظفيه

داخلية على كيفية التعامل مع 

العمالء وإرضائهم وتلبية 

 . احتياجاتهم

4.31 .856 -4.836 .000 

تسعى الشركة لالستعانة ببيوت  7

الخبرة العالمية لتدريب الموظفين 

أدوات تحسين على استيعاب 

 . الجودة

4.19 .980 -4.469 .000 

تتبنى الشركة مواصفات ضمان  8

الجودة بشكل صارم في جميع 

 . أقسامها

4.22 .898 -4.612 .000 

لدى الشركة توجه واضح للعمل  9

جل الحصول على جوائز من أ

 .الجودة والتميز في العمل

4.19 .856 -4.745 .000 

 000. 4.573- 937. 4.25 .سوقية عاليةتتمتع الشركة بحصة  10

322



 م
 العبارة

االنحراف  المتوسط

 المعياري

إحصائي 

 االختبار

الداللة 

 المحسوبة

لدى الشركة كفاءات وخبرات  11

متخصصة تؤهلها لتحقيق الميزة 

 . التنافسية

4.50 .910 -4.927 .000 

تعمل الشركة على رصد ميزانية  12

كافية ومناسبة لبرنامج التدريب 

 .والبحث والتطوير

4.31 .920 -4.66 .000 

تتميز الشركة بالتعاون مع  13

شركات عالمية لتحسين قدرتها 

على تحقيق الجودة والتميز في 

 . العمل الخدمي

4.36 .931 -4.723 .000 

تتمتع الشركة بسمعة طيبة مما  14

يعزز من قدرتها على منافسة 

 . الشركات األخرى

4.47 .845 -5.094 .000 

تعمل الشركة على التعامل مع  15

كل المتغيرات البيئية والعالمية 

 . لتعزيز مركزها التنافسي

4.31 .856 -4.877 .000 

تشجع الشركة العاملين على  16

بداع  واالبتكار في مجال تقديم اإل

 .الخدمات

4.08 .841 -4.666 .000 

تسعى الشركة لتمييز خدماتها من  17

 .حيث الجودة والتقنية المستخدمة
4.31 .822 -4.928 .000 

الكوادر تقوم الشركة بتشجيع  18

الوظيفية المميزين والمجدين من 

 . خالل الترقية والمكافآت

3.94 .984 -4.140 .000 
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المعنوية  ن الدالالت المحسوبة أقل من مستوى( نالحظ أ18من خالل الجدول رقم )

( 3متوسط المقياس ) ابات مفردات عينة الدراسة تزيد على( ومتوسطات إج0.05)

 لجميع العبارات المتعلقة بمستوى تحقيق الميزة التنافسية.

، وحيث لذلك نرفض الفرضيات الصفرية لهذه العبارات ونقبل الفرضيات البديلة لها

متوسط  بارات تزيد علىن متوسطات إجابات مفردات عينة الدراسة على هذه العإ

 .الموافقة على هذه العبارات ارتفاع درجات، فهذا يدل على (3المقياس )

( حول المتوسط العام إلجابات مفردات  Zنتائج اختبار)  يوضح (19الجدول رقم )

 عينة الدراسة على جميع العبارات المتعلقة 

 البيان
المتوسط 

 العام

االنحراف 

 المعياري

إحصائي 

 االختبار

درجات 

 الحرية

الداللة 

 المحسوبة

مستوى تحقيق 

 الميزة التنافسية
4.2593 .71121 10.624 35 .000 

( بداللة  10.624أن قيمة إحصائي االختبار ) يتضح( 19من خالل الجدول رقم )

ة ( لذلك نرفض الفرضي0.05( وهي أقل من مستوى المعنوية )0.000محسوبة )

ن المتوسط العام إلجابات مفردات عينة الصفرية ونقبل الفرضية البديلة، وحيث إ

(، وهذا يشير إلى وجود ارتفاع 3)متوسط المقياس وهو يزيد على( 4.2593الدراسة )

 . ليبيا للتأمين بالزاويةمستوى تحقيق الميزة التنافسية بشركة في 

 :ة للدراسةالرئيس اختبار الفرضية 

  :إدارة الوقت وأبعاده على مستوى تحقيق الميزة التنافسية دور -1

المتعلقتتتة بتتتدور إدارة الوقتتتت وأبعتتتاده علتتتى تحقيتتتق  الختبثثثار الفرضثثثية الرئيسثثثية

تثثثثم اسثثثثتخدام معامثثثثل االرتبثثثثاط )بيرسثثثثون ( علثثثثى متوسثثثثطات الميتتتتزة التنافستتتتية 

 إجابثثثات مفثثثردات العينثثثة علثثثى جميثثثع العبثثثارات المتعلقثثثة بمسثثثتوى تطبيثثثق مفهثثثوم

ومتوسثثثطات إجابثثثات مفثثثردات العينثثثة علثثثى جميثثثع العبثثثارات إدارة الوقتتتت وأبعتتتاده 

 .حقيق الميزة التنافسيةبت المتعلقة
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تحقيق الميزة  دور إدارة الوقت فينتائج اختبار يوضح ( 20جدول رقم )

 التنافسية

قيمة  البيان م

معامل 

 االرتباط

الداللة 

 المحسوبة 

نسبة األثر 

% 

على تحقيق الميزة  تخطيط الوقتدور  1

 التنافسية 

0.367 0.028 13.47 

دور تنظيم الوقت على تحقيق الميزة  2

 التنافسية 

0.390 0.019 15.21 

دور توجيه الوقت على تحقيق الميزة  3

 التنافسية 

0.639 0.000 40.83 

دور الرقابة على الوقت على تحقيق  4

 الميزة التنافسية 

0.472 0.004 22.28 

دور إدارة الوقت بصورة عامة على  5

 تحقيق الميزة التنافسية 

0.532 0.001 28.30 

 أن  يتضح( 20من خالل الجدول رقم )

( 0.367قيمة معامل االرتباط لدور تخطيط الوقت على تحقيق الميزة التنافسية ) .1

( لذلك نرفض 0.05( وهي أقل من مستوى المعنوية )0.028بداللة معنوية )

يدل على وجود دور طردي  الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة وهذا

ن على تحقيق الميزة التنافسية حيث إداللة إحصائية لتخطيط الوقت  )موجب( ذي

% من التغير في تحقيق الميزة التنافسية يعود إلى التغير في مستوى 13.47

 تأثر تحقيق الميزة التنافسية إال بمستوى تخطيط الوقت.  لم ت إذ تخطيط الوقت

( 0.390لدور تنظيم الوقت على تحقيق الميزة التنافسية )قيمة معامل االرتباط  .2

( لذلك نرفض 0.05( وهي أقل من مستوى المعنوية )0.019بداللة معنوية )

يدل على وجود دور طردي  الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة وهذا

على تحقيق الميزة التنافسية داللة إحصائية لمستوى تنظيم الوقت  )موجب( ذي

التغير في  % من التغير في تحقيق الميزة التنافسية يعود إلى15.21ن إحيث 

 تأثر تحقيق الميزة التنافسية إال بمستوى تنظيم الوقت.  لم ت مستوى تنظيم الوقت إذ
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( بداللة 0.39قيمة معامل االرتباط لدور توجيه الوقت على تحقيق الميزة التنافسية ) .3

( لذلك نرفض الفرضية 0.05معنوية )( وهي أقل من مستوى ال0.000معنوية )

 يدل على وجود دور طردي )موجب( ذي الصفرية ونقبل الفرضية البديلة وهذا

ن على تحقيق الميزة التنافسية حيث إداللة إحصائية لمستوى توجيه الوقت 

جيه % من التغير في تحقيق الميزة التنافسية يعود إلى التغير في مستوى تو40.83

 ر تحقيق الميزة التنافسية إال بمستوى توجيه الوقت.  تأثلم ت الوقت إذ

قيمة معامل االرتباط لدور الرقابة على الوقت على تحقيق الميزة التنافسية  .4

( لذلك 0.05( وهي أقل من مستوى المعنوية )0.004( بداللة معنوية )0.472)

دي يدل على وجود دور طر نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة وهذا

على تحقيق الميزة داللة إحصائية لمستوى الرقابة على الوقت  )موجب( ذي

ر % من التغير في تحقيق الميزة التنافسية يعود إلى التغي22.28ن التنافسية حيث إ

تأثر تحقيق الميزة التنافسية إال بمستوى لم ت في مستوى الرقابة على الوقت إذ

 الرقابة على الوقت.  

اط لدور إدارة الوقت بصورة عامة على تحقيق الميزة التنافسية قيمة معامل االرتب .5

( لذلك 0.05( وهي أقل من مستوى المعنوية )0.001( بداللة معنوية )0.532)

يدل على وجود دور طردي  نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة وهذا

قيق الميزة على تحداللة إحصائية لمستوى إدارة الوقت بصورة عامة  )موجب( ذي

% من التغير في تحقيق الميزة التنافسية يعود إلى التغير 28.30ن التنافسية حيث إ

تأثر تحقيق الميزة التنافسية إال لم ت مستوى إدارة الوقت بصورة عامة إذفي 

 بمستوى إدارة الوقت بصورة عامة.  

  :النتائج والتوصيات 

 النتائج: -أوال

مفردات عينة البحث يمكننا  إليها الباحثان ووفقا الستجابةلتي توصل من خالل النتائج ا

 :اآلتيرض النتائج العامة للبحث في ع

 من فئة )الذكور(.أعلى نسبة لمتغير الجنس هي  ت الدراسة أنَّ تبأث .1

 50إلى أقل من  40أعلى نسبة لمتغير العمر عند الفئة )من  تؤكد الدراسة أنَّ  .2

 . سنة(

 ين. متزوجالأعلى نسبة لمتغير الحالة االجتماعية عند أنَّ  كما تشير الدراسة إلى .3
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 حملة الماجستير.أعلى نسبة لمتغير المؤهل العلمي عند  الدراسة أنَّ  بينت .4

 عند اإلدارة الوسطي.أعلى نسبة لمتغير المستوى اإلداري كما تبين الدراسة أنَّ  .5

سنة  15)من سنوات الخبرة عند الفئة أعلى نسبة لمتغير كما توضح الدراسة أنَّ  .6

 فأكثر(.

بالشركة وجود ارتفاع في مستوى تطبيق مفهوم إدارة الوقت لى تشير الدراسة إ .7

 قيد الدراسة.

بالشركة قيد د ارتفاع  في مستوى تحقيق الميزة التنافسية ووجكما أثبتت الدراسة  .8

 .الدراسة

ستوى تطبيق مفهوم إدارة داللة إحصائية لم ( ذاتة)موجب ةطرديوجد عالقة ت .9

% من التغير في 28.30ن ، حيث إمستوى تحقيق الميزة التنافسية الوقت في

ستوى تطبيق مفهوم إدارة مستوى تحقيق الميزة التنافسية يعود إلى التغير في م

إال بمستوى تطبيق مفهوم إدارة تحقيق الميزة التنافسية لم يتأثر مستوى  الوقت إذ

 .الوقت

  :التوصيات -ثانيا 

ضثثوء مثثا أسثثفرت عنثثه نتثثائج الدراسثثة الميدانيثثة, مثثن الممكثثن اقتثثراح  علثثى 

دارة الوقثت فثي خلثق إمجموعة من التوصثيات التثي مثن الممكثن أن تسثاعد فثي تفعيثل 

  ها وفعاليتها وهي:قيد الدراسة, مما ينعكس على أدائميزة تنافسية بالمنظمة 

ضرورة االهتمام بكل األعمال في جميع المستويات من حيث كمية الوقثت وتحديثد  .1

وفثق التوافثق بثين ظثروف  دارة الوقثتإالمشاكل القائمة وطرج عالجها من خثالل 

 العمل والعاملين.

على تشجيع البثاحثين وتحفيثزهم علثى عثادات  داراتمسؤولة في اإلحث الجهات ال .2

ذلك تثدريب العثاملين علثي فهثم واسثتغالل الوقثت دارة الوقت وكيفية استثماره, وكإ

تفثويض السثلطات والصثالحيات, وضثرورة  العمل علثىو دارية,ورفع كفاءتهم اإل

 .كزية التى تعيق الوصول لتحقيق الميزة التنافسية مرالتخلص من األساليب ال

مثن خثالل  بالوقت وتحقيق الميزة التنافسيةضرورة دراسة كل المؤشرات المتعلقة  .3

طثثيط الجيثثد للوقثثت وكيفيثثة تنظيمثثه وتوجيثثه القيثثادات إلدارتثثه وكيفيثثة تقييمثثه التخ

ال.  ومراقبته بشكل فعَّ
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