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 الخالصة:
الوقت عنصر مهم في حياة االنسان لذا من الضروري معرفة التعامل معه واستثماره بصورة صحيحة اذ ان الوقت الذي يمضي اليمكن 

المحاولة على السيطرة على الوقت واستثماره بافضل الطرق كانت هدف لعدة باحثين على مر عقود من الزمن وفي تعويضه. كما ان 
ضل التقدم والتطور التكنلوجي المتسارع النموحاليا ممكن ان يسهل عمليه ادارة الوقت بصورة مثلى. في هذا البحث اخذنا الطالب 

حد تطبيقات التكنلوجيا الحديثة وهي التعليم االلكتروني من خالل دراسة نوعين من الجامعيين كهدف الدارة الوقت في استخدام ا
الطالب احدهم قادر على استخدام وسائل التكنلوجيا كونها من ضمن اختصاصه وهم طالب قسم المالية والمصرفية  في كلية األمام 

تكنلوجيا الحديثة هو قسم الدعوة والخطابة من خالل استبانة معدة األعظم والقسم األخرقليل اويكاد يكون معدوم الخبرة في التعامل مع ال
 مسبقا وتحليل بياناتها ومن ثم تطبيق خوارزمية شجرة القرار اليجاد الدقة ومدى تاثيرها على ادارة الوقت ايجابيا او سلبيا .

 الكلمات المفتاحية:
 تكنلوجيا التعليم;شجرة القرار;ادارة الوقت;, مصفوفة التشويش, االحتمالية والدقة التعليم االلكتروني

 
 :المقدمة

االنسان يسعى بصورة دائمة لمواجهة التغيرات والتطور السريع في الحياة وادراك الوقت بمختلف الطرق سواء كان االنسان القديم الذي 
العلمي والتكنلوجي السريع لتحقيق الرفاهية بنى الحضارات االولى او انسان القرن الواحد والعشرون الذي يحاول مواكبة التطور 

  عوالراحة. رغم سعي االنسان المستمر الدراك الوقت اال ان هذا اليغير كون ان الوقت ثابت بالثواني والدقائق والساعات وااليام واالسابي
دة واستثماره ليبقى تنظيم الوقت بصورة جيوهذا الوقت بطبعه نظام متناه متتابع اليستطيع احد تغيره او تبديله او ارجاعه لذا وجب عليه 

 .(Najem, A.,2017بجانبنا ولصالحنا وهو مايعرف بادارة الوقت )
ان التقدم المعلوماتي والتكنلوجي اصبح جزء اساسي من العملية التعليمية والتربوية واساس في تصميم وتطوير المناهج الدراسية 

التكنلوجية لالستفادة منها  في التعليم والمؤسسات العلمية المختلفة .اذ ان تطور ممايؤدي الى ضرورة توظيف وتطبيق التطبيقات 
وتوفير الكثير من الوقت والجهد والمال من خالل ادارة  العملية التعليمية يقتضي اضافة تقنيات الحاسوب في ادارة المؤسسات التعليمية

النتائج وكلما زاد استخدام التكنلوجيا في التعليم ادى الى تطور وادارة جيدة شؤون الطلبة والملفات والوثائق الدراسية وقوائم االسماء و 
 .(Majidah, A. ,2017للوقت)

 مشكلة البحث:
بالنظر لواقع الحال في العالم ان اغلب الدول المتطورة تعتمد بشكل كبير على التكنلوجيا في التعليم ومواكبة التطور التكنلوجي بصورة 

العربية  فقد لوحظ وجود مشكلة في استخدام التكنلوجيا واالستمرار على استعمال الطرق القديمة في التعليم وفي  مستمرة اما في الدول
المعامالت من خالل الملفات الورقية واالستخدام النمطي في اسلوب المخاطبات التي تستلزم الكثير من الجهد والوقت التمامها حيث 

( وقد الحظ 2016( ودراسة ابو حميد )2016( ودراسة همشري) 2009نها دراسة سميري )اكدت هذا الوضع دراسات عربية عدة م
الباحث ضرورة توظيف التكنلوجيا في التعليم بطريقة صحيحة ومتطورة تؤدي الى توفير الوقت والجهد  في العملية التعليمية وايصال 

 ة البحث الحالي بما يأتي:المعلومات باسرع الطرق وادقها , وبالنظر لما سبق يمكن تحديد مشكل
 " هل من الممكن االستفادة من التطور التكنلوجي في التعليم ادارة الوقت بصورة صحيحة في ايصال المعلومات للطالب"
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 اهمية البحث:
من اهم  متطور االمم والدول في الوقت الحاضر يقاس بمدى استخدامها للتكنلوجيا الحديثة في مختلف مجاالت الحياة ويعتبر التعلي

مجاالت ومفاصل الحياة لذا فأن استخدام التكنلوجيا في العملية التعليمية بأي شكل من اشكالها ضروري ومهم لتقدم وتطورالدول ويعتبر 
التعليم األلكتروني من اهم اشكال التطور التكنلوجي كما ان الوقت عنصر اساسي ومهم في حياتنا فأن استخدام التكنلوجيا في التعليم 

 اهم ادوات ادارة الوقت واستثماره بشكل ايجابي ومثمر وضرورة تنفيذها في المؤسسات التعليمية  في الدول العربية. من
يقصد به جميع الوسائل او الوسائط المتعددة التي تستخدم او يستفاد  (Education Technology)كما ان مصطلح تكنلوجيا التعليم 

عقدة يدوية او الية فردية او جماعية ابتداءا باالدوات البسيطة وصوال الى التقنيات الحديثة المتطورة منها في التعليم , سواء بسيطة او م
من سبورة ذكية وعارض بيانات وغيرها . فكل تقنية لها مميزاتها وخصائصها التي لها دورمعين في العملية التعليمية واالستفادة منها 

 (.Mustafa, A. et Al, 2015حسب الظروف المحيطة )
 هدف البحث:

 الهدف من بحثنا هذا هو معرفة االجابة عن االسئلة التالية:
 هل باالمكان تطبيق تقنيات التعليم االلكتروني في العراق وخصوصا لدى الطلبة الجامعيين؟ السؤال األول:
ى ادارة يطبق بصورة صحيحة تؤدي ال مامدى االيجابيات والسلبيات التي تواجه التعليم االلكتروني وكيف يمكن ان السؤال الثاني:

 الوقت واستثماره لدى الطلبة الجامعين  ؟
لوفرضنا تطبيق التعليم االلكتروني هل يؤدي الى فرق في ادارة الوقت لدى الطالب خصوصا مع وجود اختالف في  السؤال الثالث :

 مستوى الطالب الجامعيين واختصاصاتهم؟
 حدود البحث:

ة للطالب الجامعيين ذوو االختصاص االنساني البعيد عن التكنلوجيا مع  نظائرهم من ذوي االختصاص العلمي حدود بحثنا هذا استبان
 التكنلوجي االداري.

 الدراسات السابقة:
 :2019اسراء السماك  -1

ن التربويين"  ة نظر المشرفيهذه الدراسة في العراق بعنوان "توظيف الثقافة الرقمية في ادارة الوقت عند مديري المدارس الثانوية من وجه
وتهدف الى معرفة مدى اهمية الثقافة االلكترونية في المدارس الثانوية في نينوى باخذ استبانة من مجموعة من مشرفي المدارس 
ف هذه يالثانوية تتضمن مجموعة اسئلة تتضمن محورين مدى كفاية توفر االدوات والثقافة االلكترونية في المدارس والمحور الثاني توظ

وقد وجدت فرق دال احصائي   SPSSاالدوات في ادارة الوقت من خالل استعمال وسائل احصائية وبرنامج الحقيبة االحصائية للعلوم
 بين الذكور واالناث ولصالح االناث اضافة الى قلة توظيف التكنلوجيا في التعليم الثانوي.

 :2014ابراهيم تيسير و بروس بريتون  -2
في امريكا بعنوان "تأثير ادارة الوقت عمليا على درجات الجامعيين"  حيث اخذت مجموعة من الطالب الجامعيين وعملت هذه الدراسة 

اسبانة حول كيفية دراستهم والوقت المتاح للدراسة باخذ مقياس الوقت لهم وايجاد معدل الدرجات واالنجاز العلمي خالل هذه الفترة 
 لمستحصلة لدى الطالب الذين يستثمرون الوقت بصورة مثالية.وايجاد افضل الدرجات الجامعية ا
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 :2018توماس وارنست  -3
ه ا هذه الدراسة في جنوب اوروبا بعنوان "ادارة الوقت في التعليم االلكتروني"  هذه الدراسة تاخذ تعريف التعليم االلكتروني على انه االد

قل ن هذا التعريف صحيح في ادارة الوقت ويساعد في استثمار الوقت بصورة االتي تستخدم التكنلوجيا في التعليم بصورة مفيدة وهل ا
 من الطرق التقليدية وقد اقترحت هذه الدراسة مجموعة قواعد للعاملين في التعليم االلكتروني للمساعدة في ادارة الوقت بصورة افضل .

 :2016ثامر نعيم  -4
يب دراسة حالة تكنلوجيا المعلومات في المجتمعات الريفية"  تهدف الى دراسة واقع هذه الدراسة في العراق بعنوان "نظام ادارة التدر 

الريف العراقي ومحاولة ايجاد نظام تدريبي مبسط لتقليل الفجوة التكنلوجية بين الريف والمدينة من خالل عدة انظمة مقترحة ودورات 
 تدريبية للريف العراقي.

 :2018عبدالمنعم كاظم وعلي حسين  -5
ه الدراسة في العراق بعنوان "استخدام الخوارزمية الجينية إليجاد االمثلية في انجاز المشاريع" حيث اتخذت برنامج ادارة المشاريع هذ
(MS Project واالستفادة ) في تحليل البيانات وايجاد االنسب إلدارة المشاريع بتطبيق الخوارزمية الجينية  في تحليل البيانات منه

 نسبة الى التكلفة المعطاة والوقت المحدد واالستفادة من التطور التكنلوجي في انجاز المشاريع. وايجاد االنسب
 اهم المصطلحات :
 :(E-Learning)التعليم  االلكتروني 

ايصال و التعليم االلكتروني هو تقنية تفترض ان تجعل عملية التعلم والتعليم اسهل من خالل استخدام التطور التكنلوجي في التعليم 
ويعتبر اي جزء الكتروني او تكنلوجي يدخل في    المعلومات من المعلم الى الطالب باسهل الطرق وباقل جهد واكثر فائدة ممكنة

 Dataالتعليم هو تعليم الكتروني من سبورة ذكية او حاسب الكتروني او شبكات االنترنيت او صورة اوصوت او جهاز العرض 
Show لكترونية وانظمة الكترونية وهدفة ايجاد بيئة تعليمية تفاعلية تمكن الطالب من ايجاد وسائل التعليم في واليات بحث وبوابات ا

 (.Abd-almamun, H. & Ali H.,2018اي وقت واي مكان )
 صعوبات تطبيق التعليم االلكتروني في العراق:

ن العراق يعتبر من الدول المتاخرة في استخدام تقنيات م ورغم ذلك فا1979يعود استخدام الحاسوب في التعليم في العراق الى عام 
التعليم الحديثة اذا ماقورنت بالدول المجاورة سواء على صعيد التعليم الجامعي او التربوي وهي تتفاوت بين التعليم االهلي والحكومي 

 لكتروني في العراق هي: ومنها مايقتصر على العمل االداري فقط دون التعليم, من المصاعب التي تواجه التعليم اال
غير  Data Showو Computerعدم وجود قاعات دراسية تساعد في التعليم االلكتروني حيث ان ابسط الوسائل من وجود  -1

 متوفرة في اغلب القاعات الدراسية.
وعدم مناسبة  الطالب واالستاذ المناهج الدراسية قديمة وغير مناسبة للتعليم االلكتروني اضافة الى عدم وجود تواصل الكتروني بين -2

 المنهج لرفعة عبر شبكة االنترنيت.
 شعور المعلم بعدم اهميته في ضل التعليم االلكتروني وكون وجوده مجرد شي تقليدي واالعتماد االكبر على التكنلوجيا في التعليم. -3
وطالب تجد انه مجرد اقراص تعليمية فكيف يكون عدم وجود لهذا النوع من التعليم حيث ان اغلب الطبقة المتعلمة من اساتذة  -4

 حال االشخاص البسطاء.
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قلة المستوى التطبيقي الساتذة الجامعات للحاسوب بالرغم من تاكيد الوزارة على اقامة دورات تدريبية تطويرية للكادر االكاديمي اال  -5
 ان المجتمع التربوي يعتبر قليل المعرفة باستخدام الحاسوب.

 توفر البيئة التحتية من الياف الكترونية وشبكات انترنيت في اغلب الجامعات اضافة الى ضعف مستواها .عدم  -6
 اغلب المختبرات التعليمية في الجامعات مخصصة باوقات محددة وخالل فترة الدوام فقط. -7
 يتقنون فن التعليم االلكتروني. توجد شحة في المراكزالتي تطور التعليم االلكتروني اضافة الى قلة االساتذة الذين -8
الزالت وسائل االختبارات تجرى بطرق تقليدية قديمة التسمح بتحديد امكانية وقدرات الطالب وافتقار الجراء االختبارات االلكترونية  -9

 التي تزيد قدرات الطالب.
ذب مستثمرين اضافة عدم وجود حقوق نشر صناعة البرمجيات االلكترونية التعليمية تحتاج الى مبالغ طائلة وتحتاج الى ج -10

 (.(Reham, M. et Al,2012 ,),(Omar, et Al,2015 ) وتاليف وسرقة فكرية )الباحث
 متطلبات التعليم االلكتروني:

عليه  رمن اهم مايحتاج اليه التعليم االلكتروني هو رغبة الطالب فيه واستعداده وقدرته على استخدام التكنلوجيا وتكون المسؤلية االكب
 واضافة لذلك وجود متطلبات مادية وتعليمية منها:

 توفر اجهزة مادية من حواسيب وعارض ضوئي وشبكة االتصال باالنترنيت واثاث وقاعات دراسة مناسبة. -1
 توفير البرمجيات التعليمية الظرورية الدارة التعليم االلكتروني والمتابعة للشبكة. -2
 تذه الجامعين والطالب وكيفية التعامل مع التكنلوجيا ووسائل االتصال الحديثة.دورات تدريبية مكثفة لالسا -3
 توفير كوادر صيانة ماهرة لالجهزة االلكترونية والتدريب عليها. -4
االستفادة من تجارب الدول المتقدمة ودراستها بصورة واضحة ووضع مخطط ومنهج مدروس لتطبيقها في التعليم االلكتروني في  -5

 (.Zamam, et Al,2013العراق)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :(Time management )مفهوم ادارةالوقت
قبل ان نعرف مفهوم ادارة الوقت يجب معرفة مجموعة حقائق عن الوقت واالدارة, فالوقت من اندر واثمن العناصر المتاحة للفرد مجانا 
واغالها على االطالق وهو العنصر الذي اليمكن استرجاعه او تعويضه اي عمل او تصرف يقوم به البشر يحتاج الى عنصر الوقت 

صر االخرى . اما االدارة هي نظام بشري يتكون من التخطيط والتوجيه والتنظيم والرقابة ضمن عنصر الوقت حتى وان استغنى عن العنا
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 (8مكونات االدارة الفعالة للوقت) 1الشكل . 
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حيث ان نجاح اي عمل او مشروع يقاس بمدى الكفاءة في استخدام الوقت بكفاءة وتعتبر من اهم مفاتيح النجاح وبناءا على ماسبق 
اصر االدارة الحديثة التي اليمكن اهمالها خصوصا في التخطيط والتنظيم وتعتمد يمكن تعريف مفهوم ادارة الوقت عنصر اساسي من عن

 على عوامل محددة ومن اشمل تعريفات ادارة الوقت هو 
 عملية االستفادة من الوقت المتاح والمواهب الشخصية المتوفرة لدينا, لتحقيق األهداف المهمه التي نسعى اليها في حياتنا, مع المحافظة

ق التوازن بين العمل والحياة الشخصية وبين حاجات الجسم  والعقل  ضمن التطور الحالي وتزايد الشعور بان الوقت يمر على تحقي
 ,Albayaty, & Abd Al-Jabbar,) (T.,2019, Esraa (1بسرعة وان االدارة الجيدة للوقت تحدد بثالث عوامل كما في الشكل)

G.,2019).) 
 اهمية ادارة الوقت:

هناك عدة طرق مهمه الدارة  قت نقضيه اسبوعيا بالتفكيربعدم وجود وقت كافي النجاز االعمال والمهات للوصول الى هدفنا؟كم من الو 
الخ. لكن اذا لم تكن مهتم فعليا .…الوقت منها تحميل تطبيقات خاصة , تحديد وقت النوم والعمل اليومي , بناء جدول اعمال ومهمات 

السابقة التساعدك بدون وجود دوافع واهتمام فعلي بتطبيقها وحرصك على تنظيم وادارة وقتك. عليك اوال ان تاخذ بادارة وقتك فان الطرق 
صورة واضحة لمعالجة ادارة الوقت بصورة فعالة ومهمه وعلى ماذا ستحصل مقابل هذه االدارة ويمكن البدء باألسباب االساسية التالية 

 الدارة الوقت:
ساعة فقط. وهذا ينطبق عليك وعلى زميلك الذي ينجزنصف  24النظرعن كيفية مرورها اال ان اليوم هو بغض الوقت محدد:  -1

اعمالك خالل وقت العمل وعلى زميل اخر ينجزاعمال اكثر منك واذا اردت التقدم في صفوف العمل عليك ان تدرك اهمية ادارة هذا 
 المورد المحدود )الوقت(.

عندما تتعلم ان تسيطر على وقتك وتحسن قابليتك على التركيز يؤدي الى تحسين كفاءتك النك اقل: يمكنك انجاز اكثر بمجهود  -2
 التضيع الفرص وتؤدي المهام بشكل اسرع .

عندما تدرك اهمية القدرة على عمل قائمة ستجد المتعة الحقيقية في االدارة الجيدة للوقت ومهارة تحسين القرار يصنع القابلية:  -3
رار . عندما تشعر بضغط الوقت لصنع القرار  ترغب بشدة للقفز الى النتيجة دون دراية كاملة عن كل االعتبارات والخيارات تحسين الق

 , ممايؤدي الى صنع قرار سئ. 
ادارة الوقت هي مفتاح النجاح تمكنك من السيطرة على حياتك اكثر من تتبع حياة األخرين وانجاز  تصبح ناجح اكثر في مهنتك: -4

اكثر كل يوم عمل العديد من القرارات والشعور اكثر بالسيطرة ومراقبة الناس. وجعل اصحاب القرار والقادة في عملك يأتون اليك عندما 
 يحتاجون انجاز اعمال متعلقة  . 

اذا اسثمرنا  امن الواضح كلما تعلمت اكثر زادت قيمتك الوظيفية اكثر. وكل فرص  التعلم تحيط بنفرص التعلم في كل مكان :  -5
الوقت واستفدنا منها. عندما تعمل بكفاءة اكثر ستجد الوقت للتعلم حيث يمكنك المساعدة في انجاز مشروع لفريق تطوير والعمل عليه , 
التطوع للمساعدة في بناء شركة جديدة او حتى االستمتاع بتناول عشاء مع اعضاء الفريق من اقسام اخرى يمكنه ان يعلمك ويفتح لديك 

 افاقا جديدة. 
عندما التسيطر على وقتك طبيعي ان تشعر بالضغط والتوتر وعندمايحدث هذا من الصعب تخيل كم من الوقت ان تقليل التوتر:  -6

تاخذ الكمال المهمات. التفكير بالوقت عندما يكون هناك وقت محدد النجاز المشروع او عندما ياتيك عمل مفاجئ ويطلب منك انجازه 
 او حين يطلب منك األجابة على سؤال معين.  بمدة محددة 
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كل شخص يحتاج الى وقت للراحة واألسترخاء لكن لسوءالحظ الكثير منا الياخذ الوقت الكافي للراحة مابين الوقت الحر ضروري:  -7
دة للوقت تساعدك في د للجلوس وعدم فعل اي شي وعمل ادارة جي 10مسئوليات العمل والعائلة والكسب وترتيب المنزل وصعوبة ايجاد 

 ايجاد وقت للراحة عندما تكون مشغوال لديك اعمال اكثر ألنجازها ويتراكم لديك وقت اضافي خالل اليوم للراحة والتحضر لنوم هانئ ليال.
عندما تعمل ادارة جيدة للوقت تترك كل مجال للتأجيل وتحصل على األفضل وتتعلم ضبط النفس اكثر هذه  ضبط النفس ثمين: -8
 ,Manad, & Hafsah,2016, Sabah)هارة ثمينة تحدد كل مجاالت حياتك من التهرب وعدم األنضباط وتقودك لتحقيق هدفك)م

A. ,et Al,2013).) 
 اسباب ضياع الوقت:

ان الوقت سلعة ناضبة اليمكن تعويضها والبعض يتصرف معه على اساس الالمباالة في حين التصرف كأن الوقت سلعة رخيصة:  -1
 بعض العلماء ساوى قيمته بالمال اال انه اغلى من المال حيث ان المال يمكن تعويضه اما الوقت اليعوضان 
الوقت الحالي قد يكون افضل من الوقت القادم لذا ان تاجيل االعمال قد يكون السباب اقتصادية او اجتماعية التأجبل لوقت اخر:  -2

 الذي مضى اليمكن تعويضه.مقبولة لكن سيؤدي الى هدر الوقت حيث الوقت 
 غياب األولويات النجاز العمل بصورة مثلى يجعل استثمارالوقت صعب.غياب األولويات:  -3
 وجود خطة واضحة ضمن جدول زمني محدد يقلل من عوامل اهدار الوقت واسثماره بصورة مثلى ودقيقة.سوء التخطيط اوغيابه:  -4
 ديلة للطوارئ وتفادي الكوارث يسبب ضياع الوقت وعدم مواجهة المفاجات بشكل صحيح.عدم وجود خطة بتقصي ترتيبات الطوارئ:  -5
القيام باألعمال بصورة منفردة وعدم اللجوء الى التعاون بين فريق العمل او احتكار العمل محاوالت القيام باألشياء بصورة منفردة:  -6

 ن.من قبل الرئيس يؤدي الى هدر الوقت وضعف الثقة بين الموظفي
عدم مراعاة الرئيس الى احتياجات معاونيه وموظفية يؤدي الى نشوب صراعات وتعند وعدم التزام  عدم مراعاة احتياجات األخرين: -7

 بمواعيد العمل وانجازه.
اة للهو دالهاتف اداة اساية للتواصل وتبادل االراء واالستفسارات الضرورية للعمل واليجوز استخدامة كا اساءة استخدام الهاتف: -8

 وهدر الوقت.
االجتماعات تعتبر ضرورية جدا العادة تخطيط وتوزيع المهمات وجدولتها لذا من الضروري عقدها بصورة دورية  كثرة األجتماعات: -9

 شرط ان التكون بكثرة تعطل سير العمل وتؤثر على وقت المسئولين.
اب جودة العمل حيث يهتم باالنجاز بالوقت المحدد يسمى عبودية ان األلتزام بالمواعيد على حسالوقوع في عبودية الساعة:  -10

 الساعة يؤثرعلى سمعة المنظمات ومستواها. 
ساعات ويعتبراليوم كله وقت عمل 7بعض المسئولين يتجاهل الوقت المحدد للعمل قانونيا وهو  عدم األلتزام بساعات العمل: -11

 ؤثر سلبا على الموظف ووقته وااللتزام بالعمل وادائه.خاصة بعد التقدم التكنلوجي ووجود الحاسوب مماي
عدم األكتراث للوقت واهماله من قبل المنظمات وسوء استثماره حتى اللحظات ظهور اهمية ادارة الوقت في اللحظة األخيرة:  -12

 ى الشك واألساءة.األخيرة واستعجال انقاذ مايمكن انقاذه على حساب الجودة والمستوى ممايعرض سمعة تلك المنظمات ال
ان انتظار وقوع االحداث ثم التصرف بشكل رد الفعل يؤدي الى اعادة ترتيب سريع التصرف على اساس رد الفعل ال الفعل:  -13

 (.(Khulood, M.,2014 , Susan, et Al,2015)ممايؤدي الى نتائج عكسية)
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 اهم مميزات تطبيقات التكنلوجيا الحديثة في ادارة الوقت:
تطبيقات ادارة الوقت تساعد االشخاص بطرق محددة على استخدام الوقت خالل اليوم, فالوقت المحتمل لعمل مشروع ضمن فريق ان 

معين يعرف المشاكل واالخطاء قبل حدوث مشاكل اكبر او تاخير في انجاز العمل.مراقبة وادارة الوقت مهم لكل شخص وخاصة 
التي تلتقي مع احتياجاتنا من دون اي ضغوط.  من اهم االعتبارات التي تؤخذ بعين االعتبار  العاملين والمحاولة اليجاد افضل الحلول

 في  ادوات ادارة الوقت الحديثة هي:
 حيث ان قضاء وقت طويل للمحاولة في تنظيم الوقت ومراقبته خطأ يؤدي الى ضياع الوقت. سهولة االستعمال : -1
 تضع لك مخطط او مشروع جاهز لالفراد.افضل طرق ادارة الوقت هي التي  المرونة: -2
 (.Ali , et Al,2017التواصل واعطاء تعليقات ومالحظات على موضوع محدد من اهم عوامل تعقب ومراقبة الوقت) تعاوني: -3

 األيجابية لالدارة الجيدة للوقت:الدورة 
من تعلم  بالتالي الى مزيد من الوقت الحر وبالتالي تمكنكاالدارة الجيدة للوقت تسمح لك بانجازالكثير بمدة قصيرة من الزمن والتي تقود 

اشياء جديدة وتقلل من الضغط والتوتر وتساعدك على التركيز والتي تقود الى النجاح في مهنتك. كل فائدة من فوائد ادارة الوقت تحسن 
األعمال برمجيا الدخار وقت العمل مفهوم حياتك وكل ماعليك فعله هو البدء بدورة ادارة الوقت وايجاد اسهل الطرق لجدولة 

 (.Majidah, A.,2017والمال)
 اجراءات البحث:

 مجتمع  وعينة البحث: -1
من الذكور فقط الربع مراحل دراسية وقسم المالية 105في البحث الحالي مجتمع البحث هو طلبة قسم الدعوة والخطابة البالغ عددهم 

من الذكور واالناث لمرحلتين دراسية حيث القسم االول قليل الخبرة في مجال  83هم والمصرفية في كلية األمام األعظم البالغ عدد
 التكنلوجيا اما القسم الثاني فان التكنلوجيا جزء اساسي من دراسته وعمله المستقبلي.

 اداة البحث: -2
انات بعد تخص ادارة الوقت  وجمع البيبعد اعداد استبانة توزع على الطالب تتضمن فقرتان احدها تخص التعليم االلكتروني واالخرى 

 ملئها من قبل طالب عينة البحث بالقسمين العلمي واالنساني استخدمت الباحثة الوسائل االحصائية التالية لتحليل البيانات :
دد من فانه يحسب على النحو التالي لدينا مجموع ع (Arithmetic mean) :قانون الوسط الحسابي المرجح لحساب حدة الفقرة -أ

فان الوسط الحسابي المرجح  XWوحاصل ضرب االجابات في عدد الطالب هو Wومجموع اجابات الطالب لالستبانة هو  Xالطالب 
W− (يكون بالمعادلة التاليةAbd-almunam, H. & Ali, H.,2018:) 

(𝑊 −) =
∑ 𝑊𝑋

∑ 𝑊
                                                … … … (1) 

 :(Relative weight) للفقرةالوزن النسبي  -ب
 (Z))اتفق,اتفق تماما , محايد, الاتفق, الاتفق تماما( لها الدرجات على التوالي(A)حسب االستبيان الماخوذ لوفرضنا  االجابات 

-Al-bayaty & Abd Alفان الوزن النسبي لهذه الفقرات يحسب على الشكل التالي) 100( ومجموعها  0,10,20,40,30)
Jabbar T.,2019:) 

𝑅 =
∑ 𝐴

100
∗ 𝑍                                                   … … … (2) 
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وقد استعملت الباحثة برنامج االكسل في تفريغ بيانات  فقرات االستبانة وتنفيذ العمليات االحصائية السابقة وكانت االحصائيات 
 .2و1حسب الجداول 

 لكل فقرة في مجال ادارة الوقت الوسط الحسابي المرجح والوزن النسبي 1جدول. 
الوسط الحسابي  الفقرات ت

 المرجح
الوسط الحسابي  الوزن النسبي

 المرجح
 الوزن النسبي

 للقسم االنساني للقسم العلمي

عمري اكبر من اعمار طالب  1
 مرحلتي

1.2 50.16 1.3 52.16 

 53.61 1.53 50.61 1.73 او اقل 8عدد ساعات النوم  2

 63.23 1.41 60.23 1.41 بعد الدراسة اضطر للعمل 3

 55.21 1.9 55.21 1.9 امارس هواياتي اثناء العطل 4

 66.71 1.62 60.71 1.88 بعد السكن عن الجامعة 5

دراستي التتضمن اي نفقات مالية  6
 الزامية

1.43 60.52 1.43 60.52 

 53.11 1.14 50.11 1.14 متزوج ولدي عائلة 7

اليومية اكثر عدد ساعات الراحة  8
 4من 

1.67 50.42 1.67 50.42 

 56.22 1.52 60.22 1.52 ادرس يوميا على االقل ساعتين 9

تحديد االولويات والواجباب من اهم  10
 مراحل تخطيط الوقت

1.32 50.1 1.32 60.1 

تخصيص وقت محدد لكل واجب  11
 او مهمه من اساسيات ادارة الوقت

1.45 50.50 1.45 57.50 

 62.64 1.72 52.64 1.62 انظم اعمالي على اساس اهميتها 12

اميز بين االعمال المستعجلة  13
 والقابلة للتاجيل

1.54 59.8 1.34 59.8 

الحرص على تذكر الواجبات  14
 بصورة ذاتية مستمرة

1.39 56.54 1.39 64.54 

 62.6 1.42 66.6 1.5 مراقبة الوقت واالهتمام به بدقة  15
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 الوسط الحسابي المرجح والوزن النسبي لكل فقرة في مجال التعليم االلكتروني 2جدول . 
الوسط  الفقرات ت

الحسابي 
 المرجح

الوسط الحسابي  الوزن النسبي
 المرجح

 الوزن النسبي

 للقسم االنساني للقسم العلمي

 52.26 1.5 59.16 1.8 استعمل شبكة االنترنيت في الدراسة 1

 53.21 1.53 60.61 1.73 الدراسة استعمل الحاسوب في 2

وجود مناهج ضمن المقرر تدرس بواسطة  3
 اساليب التكنلوجيا الحديثة

1.41 64.8 1.41 53.23 

يوجد مختبر مجهز بتقنيات التكنلوجية  4
 الحديثة في القسم

1.9 65.21 1.2 50.51 

اختصاصي يتضمن دراسة التكنلوجيا  5
 الحديثة

1.38 68.71 1.12 56.61 

 50.42 1.23 55.52 1.43 الدراسة االلكترونية اسهل واسرع من الورقية 6

يقوم االساتذة بادخال وسائل التكنلوجية في  7
 شرح المنهج

1.54 59.11 1.24 53.11 

 50.42 1.27 53.42 1.67 تقوم الجامعة بتوفير شبكة انترنيت للطلبة 8

وجود مواد تطويرية الساليب التكنلوجيا  9
 المنهجضمن 

1.52 65.22 1.12 56.22 

اقامة ورش عمل ودورات طالبية في اساليب  10
 التعليم االلكتروني

1.32 50.1 1.32 60.1 

تستخدم الحاسب في ادارةاالمتحانات  11
 واستخراج النتائج

1.45 60.58 1.3 57.50 

نشر التعليمات والمواعيد الدراسية عبر  12
 المواقع االلكترونية

1.62 62.64 1.32 52.55 

استخدام مواقع التواصل االجتماعي  13
 للتواصل مع الكادر التدريسي بصفة مجاميع

1.54 59.8 1.25 53.8 

استخدام التطبيقات االلكترونية في متابعة  14
 حضور وغياب الطلبة

1.39 56.54 1.39 54.74 

وجود مكتبة الكترونية لسهولة ايجاد الكتب  15
 والمناهج

1.5 56.6 1.42 52.26 
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 تحليل البيانات: -3
و  0احتمالية البيانات في شجرة القرار تستحصل من خالل احصاء ترددات االوراق في الشجرة وتكون النسبة مرجحة بين       

 لالوراق. (confusion matrix( باخذ مصفوفة التشويش)2وللتوضيح اكثر في الشكل )  one calssحيث تعتبر كل ورقة 1
Predictive 
Positive 

Predictive Negative  

FP TN Actual Negative 
TP FN Actual Positive 

 (Confusion Matrixمصفوفة التشويش)  2شكل .
 تحتسب: Class yالتردد لورقة شجرة القرار ل (Probability)حيث احتمالية

) = TP/(TP+FP)                  ……..(3):xP(y 
 ( :2018A ,Rana,.( تحتسب) Accuracyوالدقة )

Accuracy  𝑎 =
𝑡𝑝+𝑡𝑛

𝑡𝑝+𝑡𝑛+𝑓𝑝+𝑓𝑛′
            ……….(4)                              

 
 خوارزمية شجرة القرار: -4
 internalن )م شجرة القرار هي من ادوات تصنيف البيانات حيث تعيد تكرار النمط في حالة معينة. وشجرة القرار االعتيادية تتركب 

nodeعقدة داخليةleafs,  واوراقedges, وحافاتleafnode,كل عقدة داخلية تسمى عقدة القرار والتي تمثل اختبار ).وعقدة الورقة
خاصية او مجموعة خصائص وكل حافة هي عالمة لقيمة او مدى محدد من القيم المدخله للخصائص. وبهذا فان العقدة الداخلية 

ي فصل حالة معينة الى جزئين شجرة ثنائية او اكثر  ثالثية او رباعية كل عقدة ورقة هي عقدة طرفية في الشجرة تشترك مع الحافة ف
( توضيح لفكرة شجرة القرار الثنائية المتبعة لتصنيف بيانات طالب 3(.في الشكل )Wei, et Al, 2014)  (class labelوتسمى)

شجرةالقرار المطبقة في تصنيف بيانات البحث الحالي وحسب احصائيات الوزن ( يوضح خوارزمية 4عينة البحث اما في  الشكل)
 النسبي للفقرات )ادارة الوقت, التعليم األلكتروني( وادخال بياناتها ضمن خوارزمية شجرة القرار لحساب احتمالية ودقة فقرات االستبانة

 (. 4(و)3ضمن شجرة القرار وحسب ماموضح في جدول )
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 شجرة القرار للبحث الحالي من اعداد الباحثةتوضيح  3شكل . 
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 االحتمالية والدقة لشجرة قرار القسم العلمي 3جدول. 
 

 

 

 

 

 

Algorithm C4.5 

Input: training dataset T; attributes S. 

Output: decision tree Tree. 

1: if T is Null then 

2:    return failure 

3: end if 

4: if S is Null then 

5:    return Tree as a single node with most frequent class label in T 

6: end if 

7: if /S/ = 1 then 

8:    return Tree as a single node S 

9: end if 

10: set Tree ={} 

11: for a ϵ S do 

12:    set Info(a,T) = 0, and SplitInfo(a,T) = 0 

13:    compute Entropy(a) 

14:    for v ϵ value(a,T) do 

as the subset of T with attribute a = v a,v15:       set T 

)vEntropy (a 
|𝑇𝑎,𝑣|

|𝑻𝒂|
16:       Info(a,T) + =   

log
|𝑇𝑎,𝑣|

|𝑇𝑎|
 17:       SplitInfo(a,T) + = - 

|𝑇𝑎,𝑣|

|𝑇𝑎|
 

18:   End for 

19:  Gain(a,T) = Entropy (a) – Info(a,T) 

20:  Gain Ratio(a,T)= 
𝐺𝑎𝑖𝑛(𝑎,𝑇)

𝑆𝑝𝑙𝑖𝑡𝐼𝑛𝑓𝑜(𝑎,𝑇)
 

21:  end for 

= argmax{GainRatio(a,T)}best 22:  set a 

into Tree best23: attach a 

do,T) bestvalues (a ϵv  for24:    

)a,v25:    call C4.5(T 

26:  end for 

27:  return Tree 
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 الدقة  االحتمالية الوزن النسبي الكلي الفقرة ت
 66.12 62.43 58.42 ادارة الوقت 

 70.4 65.32 61.2 التعليم االلكتروني 

 القرار للقسم االنسانياالحتمالية والدقة لشجرة  4جدول.
 الدقة االحتمالية الوزن النسبي الكلي الفقرة ت

 63.32 53.44 56.34 ادارة الوقت 1

 65.43 58.28 55.21 التعليم االلكتروني 2

 النتائج:
اليه التقدير عبصورة مفاجئة فقد وجدنا ان البحوث حول ادارة الوقت قليلة جدا, ربما بسبب  عرضه بطريقة البدعة وعدم عرضه بصورة 

من قبل الباحثين في هذا الحقل من جهة اخرى العديد من المنظمات تشيد بكفاءة الشركات في استخدام الوقت ودفع الكثير من المال 
ة مبعد اخذ النتائج وتحليل بيانات االستبانة يتضح ان وسائل التعليم االلكتروني قليلة وتكاد معدو  .مهارات ادارة الوقت لتعليم موظفيهم

في بيئة البحث للقسم االنساني اما بالنسبة للقسم العلمي كانت النسب اكبر ولكن بنسب بسيطة حسب الجداول اعاله وبهذا فان التعليم 
االلكتروني في الجامعات حسب عينة البحث ضعيف جدا واغلب الطلبة ليست لديهم القدرة على استغالل التكنلوجيا بصورة تعليمة 

خاللها والمقترح هو تطوير الوعي التكنلوجي لدى الطرفين الطالب واالساتذه اضافة الى التوعية حول اهمية الوقت  واستثمار الوقت من
 واالستفادة منه بصورة نافعة.

 التوصيات:
بعد النتائج التي توصلت لها الباحثة توصي باتخاذ بعض االجراءات من قبل الجامعات العراقية وخاصة ذات االختصاصات الغير 

 علمية منها:
 ضرورة توفير المستلزمات التكنلوجية الحديثة للدراسة تستوعب اعداد الطلبة جميعا. -1
تهيئة الظروف المالئمة من اجواء دراسية صحيحة واالهتمام باستثمار الوقت وادارتة من قبل الطالب والكادر التدريسي وعدم  -2

 مكان االكثر فائدة وعلم لالنسان.استهالك الوقت بصورة سلبية واهداره كون الجامعة ال
 توفير برامج تطويرية وتدريبة وتطبيقية الستخدام الحاسوب والية التعليم االلكتروني اضافة الى المناهج المقررة. -3

Reference: 
[1] Najim A. (2017). The effect of electronic management on the performance of an  organization applied study 

on Al-Rafidain Bank and its banches in Iraq. journal of economic science and trading, No.17, pp.247-264. 

[2] Majidah A. (2017)Time Management and Its Relationship with Leadership Behavior In Teachers of 

Physical Education And Sport Sciences . journal of physical education Baghdad university, vol. 29, no.1, 

pp.247-261. 

[3] Abdullah, M. & Reham M. (2012) Employing E-learning to investigate quality criteria in education 
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 الملحق 
 استمارة استبانة

مها ( اقدشجرة القرار لمعرفة ادارة الوقت في وسائل التعليم االلكتروني الجامعي  استخدامهذه االستبانة جزء من عمل البحث الموسوم)
بين ايديكم وكل ثقة باختياراتكم وسيتم التعامل معها بسرية تامة دون ذكر االسم او اي معلومات تدل على شخصكم مع خالص التقدير 

 لتعاونكم.
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 ادارة الوقت
الاتفق 
 تماما

اتفق  اتفق محايد الاتفق
 تماما

 ت الفقرات

 1 عمري اكبر من اعمار طالب مرحلتي     
 2 او اقل 8عدد ساعات النوم       
 3 اضطر للعمل بعد الدراسة     
 4 امارس هواياتي اثناء العطل     
 5  بعد السكن عن الجامعة     
 6 دراستي التتضمن اي نفقات مالية الزامية     
 7 متزوج ولدي عائلة     
 8 4عدد ساعات الراحة اليومية اكثر من      
 9 ادرس يوميا على االقل ساعتين     
 10 تحديد االولويات والواجباب من اهم مراحل تخطيط الوقت     
 11 تخصيص وقت محدد لكل واجب او مهمه من اساسيات ادارة الوقت     
 12 انظم اعمالي على اساس اهميتها     
 13 االعمال المستعجلة والقابلة للتاجيلاميز بين      
 14 الحرص على تذكر الواجبات بصورة ذاتية مستمرة     
 15 مراقبة الوقت واالهتمام به بدقة      
الاتفق 
 تماما

اتفق  اتفق محايد الاتفق
 تماما

 التعليم االلكتروني

 1 استعمل شبكة االنترنيت في الدراسة     
 2 في الدراسةاستعمل الحاسوب      
 3 وجود مناهج ضمن المقرر تدرس بواسطة اساليب التكنلوجيا الحديثة     
 4 يوجد مختبر مجهز بتقنيات التكنلوجية الحديثة في القسم     
 5 اختصاصي يتضمن دراسة التكنلوجيا الحديثة     
 6 الدراسة االلكترونية اسهل واسرع من الورقية     
 7 االساتذة بادخال وسائل التكنلوجية في شرح المنهجيقوم      
 8 تقوم الجامعة بتوفير شبكة انترنيت للطلبة     
 9 وجود مواد تطويرية الساليب التكنلوجيا ضمن المنهج     
 10 اقامة ورش عمل ودورات طالبية في اساليب التعليم االلكتروني     
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Abstract: 
Time is an important element in human life it is necessary to know how to manage and investment in correct way while the 

past will never come again. Also trying to control and investment it perfectly the main goal of many researchers for 

decades where the development and progress of technology which grow so fast now will be able simplistic time 

management in perfect way. In this research we take college students as destination in time management using one of 

recent technology application E-learning by studying two types of students the first one able to use technology facilities 

because it is from competence financial and banking department in Imam Al-adham college and the other have a little or 

absent expert in using recent technology Advocacy and rhetoric department through options questionnaires  and analyzing 

it is data then applying decision tree algorithm to find the accuracy and how it affect time management positively or 

negatively. 

Key words: Education technology, Decision tree, Time management, E-learning, Confusion Matrix, Probability and 

accuracy. 

 

 11 ادارةاالمتحانات واستخراج النتائجتستخدم الحاسب في      
 12 نشر التعليمات والمواعيد الدراسية عبر المواقع االلكترونية     
استخدام مواقع التواصل االجتماعي للتواصل مع الكادر التدريسي بصفة      

 مجاميع
13 

 14 استخدام التطبيقات االلكترونية في متابعة حضور وغياب الطلبة     
 15 وجود مكتبة الكترونية لسهولة ايجاد الكتب والمناهج     
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