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 مستخلص
يهدف الباحث في هذه الدراسة إلي التعرف علي إدارة الوقت من وجهة نظر العاملين 

ف على أداء الوقت وأهميتها وأهدافها وما هو في المكتبات الجامعية في دولة الكويت والتعر 
واقع إدارة الوقت في مكتبات جامعة الكويت من وجهة نظر العاملين فيها من خالل تصميم 

 استبانة خصيصًا لهذا الغرض والتعرف من خاللها عن وجهات نظر العاملين بالمكتبات.
ن مجتمع الدراسة من العاملين في مكتبات جامعة الكو  يت، وقد بلغ مجتمع وقد تكوَّ

 ( موظًفا وموظفة.98الدراسة )
سنة( يمثلون خبرة  55إلي 46وقد بينت نتائج الدراسة أن الفئة العمرية من عمر )

%(  ونسبة 55.1%( حيث بلغت نسبة الذكور العاملين بالمكتبات )31.6وكانت نسبتهم )
في كيفية االهتمام  %(. كان المستوى التعليمي له أثر كبير44.9النساء من العاملين )

%( وأن أغلب 69.4بالوقت وأن أغلب الموظفين يحملون شهادة البكالوريوس بنسبه )
 %(.45.9سنة في مجال مكتبات الجامعية وذلك بنسبة ) 15العاملين لديهم خبرة تتعدى 

وقد أوصى الباحث إدارة المكتبات في جامعة الكويت بالعديد من التوصيات منها 
يجاد حلول العملي علي عقد  الندوات والمؤتمرات والعاملين والحث على تفعيل دور الرقابة وا 

 لمضيعات الوقت من خالل تفويض بعض الصالحيات للعاملين بالمكتبات.
 الكلمات الدالة:

المكتبات الجامعية في دولة  –وجهة نظر العاملين بالمكتبات الجامعية  –إدارة الوقت 
 الكويت.
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 المقدمة:
الوقت وبشكل واضح في أوائل هذا القرن في نظريات اإلدارة، وارتبط برزت أهمية 

مفهوم إدارة الوقت بشكل كبير بالعمل اإلداري من خالل وجود عملية مستمرة من التخطيط 
والتحليل والتقويم لجميع النشاطات التي يقوم بها اإلداري خالل ساعات عمله اليومي، بهدف 

 الوقت المتاح للوصول إلى األهداف المنشودة. تحقيق فاعلية مرتفعة في استثمار
وازداد استخدام مصطلح إدارة الوقت في اآلونة األخيرة بسبب الحاجة الملحة إلى 
تغيير واقع الدوائر الحكومية وتغيير منظور العاملين وتفكيرهم الخاطئ بإدارة الوقت الذي لم 

نجاز  يهيئ لهم أي فرصة الستغالل ساعات الدوام الرسمي إلنجاز المعامالت الرسمية وا 
أعمالهم ومهامهم مع انتهاء مدة الدوام الرسمي، بل سمح لهم وشجعهم على التراخي وبالتالي 
تقليص نسبة إنجازهم والتأثير على أدائهم وعلى كفاءتهم وفاعليتهم في القيام بأعمالهم 

 المنوطة بهم.
ة لالستفادة منه بكفاءة وفاعلية يعتبر الوقت موردا كغيره من الموارد، يحتاج إلى اإلدار 

ومعرفة كيفية استخدامه بالطريقة الصحيحة منعا من هدره وسوء استغالله، فالوقت من 
الموارد المهمة المطلوبة في الحياة اإلدارية، والعلمية، واالجتماعية، والسياسية، وبالتالي فإن 

المتجددة وال يمكن استبداله أو  إدارته مهمة الستغالله بالطريقة المثلى، فهو ليس من الموارد
إحالله، وال يمكن السيطرة عليه إال في حين استثماره واستغالله بطريقة جيدة، ولهذا كله من 

 (.1)المفضل إدارته جيدا للحصول على أفضل النتائج
 مشكلة الدراسة:

تتركز مشكلة الدراسة في محاولة التعرف على إدارة الوقت من وجهة نظر العاملين 
 إدارة المكتبات بجامعة الكويت.في 

 ويمكن بلورة هذه المشكلة:
ما هو واقع لتطبيق إدارة الوقت لدى العاملين في المكتبات الجامعية في دولة  .1

 الكويت.
 هل هناك عالمة بين الصفات الشخصية وكيفية إدارة الوقت؟ .2
 هل العاملون في مجال المكتبات متخصصون في المجال نفسه؟ .3
 الل الفعلي للوقت؟كيف يمكن االستغ .4
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 أهمية الدراسة:
تتمثل أهمية الدراسة بدراسة إدارة الوقت من وجهة نظر العاملين في المكتبات 
الجامعية في دولة الكويت وتتميز هذه الدراسة في كونها األولى التي تدرس إدارة الوقت في 

م المكتبات مكتبات جامعة الكويت من وجهة نظر العاملين فيها وهو مؤشر عن مدى اهتما
 والعاملين عليها بالوقت.

 أهداف الدراسة:
 وتهدف الدراسة إلى:

 التعرف على أهم التحديات التي يواجهها العاملون بالمكتبات الجامعية. .1
 التعرف على إدارة الوقت وأهميتها وأهدافها. .2
التعرف على صعوبات العمل التي يواجهها العاملون بالمكتبات الجامعية بدولة  .3

 الكويت.
 الوصول إلى أهم مضيعات الوقت بالمكتبات الجامعية ومحاولة معالجتها. .4

 تساؤالت الدراسة:
 ما واقع مهارات إدارة الوقت لدى العاملين في المكتبات جامعة الكويت؟ .1
فيَم تتجسد أهم المعوقات والمضيعات التي تقف ضد العاملين في المكتبات جامعة  .2

 الكويت؟
 املين في المكتبات بجامعة الكويت؟ما مستوى ضغوط العمل لدى الع .3
ما أهم االقتراحات والتوصيات التي تساهم في تفعيل إدارة الوقت في مكتبات جامعة  .4

 الكويت؟
 حدود الدراسة:

 تغطي الدراسة إدارة الوقت من وجهة نظر العاملين بالمكتبات.الحدود الموضوعية:  .1
 .2018إلى يناير  2017ُطبَِّق البحث في العام الدراسي الحدود الزمنية:  .2
 مكتبات جامعة الكويت والعاملون فيها.الحدود النوعية:  .3
 دولة الكويت.الحدود المكانية:  .4

 



 إدارة الوقت من وجهة نظر العاملني يف مكتبات جامعة الكويت 

 -538- 

 الدراسات السابقة:
 الدراسات العربية: .1

 تحتوي المكتبة العربية على مجموعة من الدراسات التي تناولت إدارة الوقت:
األقسام األكاديمية في ( "إدارة الوقت لدى رؤساء 1998جاءت دراسة لـ )حنا،  -أ 

جامعات الضفة الغربية" هدفت إلى التعرف على إدارة الوقت لدى رؤساء األقسام 
األكاديمية في جامعات الضفة الغربية وبين العالقة بين متغيرات الجنس، والعمر، 
والرتبة األكاديمية، وسنوات الخبرة في العمل اإلداري والجامعة وبين إدارة الوقت 

 ث توصلت الباحثة إلى النتائج التالية:لديهم، بحي
كانت نظرة رؤساء األقسام األكاديمية في جامعات الضفة الغربية إلى إدارة الوقت  .1

 %(. 85.8عالية جدًّا بنسب مئوية )
كانت نسبة األوقات غير المستغلة لدى رؤساء األقسام األكاديمية في جامعات الضفة  .2

 .%( 67.2الغربية متوسطة بنسبة مئوية )
تتأثر إدارة الوقت لدى رؤساء األقسام األكاديمية في جامعات الضفة الغربية بمتغير  .3

 الجنس وبفارق بسيط لصالح اإلناث.
تتأثر إدارة الوقت لدى رؤساء األقسام األكاديمية في جامعات الضفة الغربية بمتغير  .4

 سنة. 50العمر لصالح الفئة العمرية أكثر من 
ساء األقسام األكاديمية في جامعات الضفة الغربية بمتغير تتأثر إدارة الوقت لدى رؤ  .5

 الرتبة األكاديمية لصالح رتبة أستاذ مساعد.
تتأثر إدارة الوقت لدى رؤساء األقسام األكاديمية في جامعات الضفة الغربية بمتغير  .6

 الجامعة ولصالح جامعة بيت لحم.
ة بتوزيع وقت العمل الرسمي يقوم رؤساء األقسام األكاديمية في جامعات الضفة الغربي .7

على أعمال ونشاطات متعددة، حيث كانت أكثر األعمال التي استحوذت على وقتهم 
هي )على التوالي( تدريس الطلبة، إلقاء المحاضرات، ثم قراءة المذكرات وتقارير 
العمل، واتخاذ اإلجراءات الالزمة بشأنها، ثم إعداد البحوث التربوية التحسينية لتطوير 

سم، ثم مقابلة األشخاص الراغبين في المقابلة ألغراض رسمية من داخل أو خارج الق
 %(. 63.30 -% 25.30الجامعة، بنسبة مئوية تراوحت بين )
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خلصت هذه الدراسة إلى جملة من التوصيات تلخصت: بقيام إدارة الجامعات 
التدريبية لتنمية الفلسطينية بتعميق مفهوم إدارة الوقت وأهميته من خالل تخطيط البرامج 

مهارات العاملين في هذا المجال، والعمل على عقد دورات وحلقات دراسية حول الموضوع 
جراء المزيد من الدراسات  بالتنسيق مع مجالس األقسام في الجامعات الفلسطينية المختلفة، وا 

 واألبحاث في هذا المجال، وتوفير اإلمكانيات المادية والبشرية الالزمة لذلك.
( بدراسة بعنوان "أثر الثقافة التنظيمية على أداء 2007ءت دراسة )الدويلة، وجا -ب 

العاملين في الشركات الصناعية الكويتية"، هدفت إلى التعرف على أثر الثقافة 
التنظيمية على أداء العاملين في الشركات الصناعية الكويتية، وتوصلت الدراسة 

 إلى عدة نتائج أهمها:
إحصائية لثقافة المنظمة السائدة على أداء العاملين في  يوجد تأثير ذو داللة .1

 الشركات الصناعية الكويتية.
يوجد تأثير ذو داللة إحصائية لكل من ثقافة )القوة، الدور، المهمة، الفرد( على  .2

 أداء العاملين في الشركات الصناعية الكويتية.
تتناسب ومؤهالتهم  وكانت من أهم توصيات الباحث: االهتمام بتعيين العاملين التي

 العلمية والعملية، وتدريب العاملين على أحدث الوسائل التي تساهم في رفع مستوى أدائهم.
( بعنوان: "دراسة تحليلية للعالقة بين إدارة الوقت 2010وجاءت دراسة )ملحم،  -ج 

دولة  –وأداء العاملين بالتطبيق على المؤسسات العامة والخاصة بمحافظة قلقيلية 
هدفت إلى التعرف على العالقة بين إدارة الوقت وأداء العاملين بالتطبيق فلسطين" 

 دولة فلسطين. –على المؤسسات العامة والخاصة بمحافظة قلقيلية 
 وأهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة ما يلي:

 وجود عالقة معنوية موجبة بين إدارة الوقت وأداء العاملين. .1
لة إحصائية في إدارة وقت العاملين تعزى عدم وجود فروق معنوية ذات دال .2

 للمتغيرات الديمغرافية.
عدم وجود فروق معنوية ذات داللة إحصائية في معيقات إدارة وقت العاملين تعزى  .3

 للمتغيرات الديمغرافية.
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عدم وجود فروق معنوية ذات داللة إحصائية في إدارة وقت العاملين وفًقا الختالف  .4
 التي يعملون فيها. العاملين في نوع المؤسسة

عدم وجود فروق معنوية ذات داللة إحصائية في كل من معيقات إدارة الوقت  .5
)اإلدارية والتنظيمية والبيئية( وفًقا الختالف العاملين في نوع المؤسسة التي يعملون 
فيها، في حين وجد هناك فروق معنوية ذات داللة إحصائية في معيقات إدارة 

ة( وفًقا الختالف نوع المؤسسة، وذلك لصالح القطاع الوقت )العامة والشخصي
 الخاص حيث اتضح تأثره بهذه المعيقات أكثر من القطاع العام.

وخلصت الدراسة إلى توصيات أهمها: تعميق مفهوم الوقت وأهميته لدى العاملين، 
من خالل تحفيز الذات على إدارة الوقت، والحد من المعيقات العامة والشخصية، بتخفيض 

 األنماط السلوكية غير المرغوب فيها للعاملين.
 . الدراسات األجنبية:2
بعنوان "العالقة بين النجاح  (Karaoglan & Yaman, 2009)هدفت دراسة  -أ 

دارة وقت اإلداريين ووجهة نظر اإلداريين في أفضل الشركات التركية" إلى  وا 
دارة الوقت عند اإلداريين في ا لشركات التركية عن توضيح العالقة بين النجاح وا 

طريق تحليل رقمي لهذه العالقة وبالتالي كانت نتيجة هذه الدراسة بأن إداريي أفضل 
 الشركات كانوا غير ناجحين في مقاومة الصراع وتأثير الوقت.

بعنوان "استراتيجيات إدارة الوقت  (Johnson-Blake, 2010)وهناك دراسة لـ  -ب 
المؤسسي من وجهة نظر مدراء الشركات واستخدام الوقت التي تؤثر على النجاح 

غير الربحية "هدفت إلى التعرف على وجهة نظر المدراء بالنسبة الستخدام الوقت 
 واستراتيجيات إدارة الوقت الفعال في والية جورجيا.

توصلت النتائج إلى وجود عالقات مهمة بين المتغيرات الديمغرافية، والمواقف، 
زون ممارسات إدارة الوقت وكانت عوامل في تطبيق تقنيات وسلوكيات إدارة الوقت وبين مخ

إدارة الوقت الفعال لتحسين النجاح المؤسسي والكفاءة، وبناًء على النتائج المذكورة، فقد جاء 
الباحث بتوصيات عدة لمديري الشركات غير الربحية، ومنها: يجب على مديري الشركات 

لوية األولى التي من شأنها رفع مستوى جهود غير الربحية أن يضعوا إدارة الوقت في األو 
األبحاث، لتحقيق النجاح المؤسسي لجميع أصحاب المصلحة، ويجب أيًضا تبني برامج إدارة 
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الوقت الفعالة التي تفيد جميع أصحاب المصلحة داخل المؤسسة، ودعم التطوير المهني 
 المستمر الذي يركز على تحسين التغيير المؤسسي.

 (Zampetakisa, Bourantab & Moustakisa: 2010)وفي دراسة لـ  -ج 
دارة الوقت" هدفها التعرف على العالقة بين  بعنوان "العالقة بين اإلبداع الفردي وا 
سلوكيات ومواقف إدارة الوقت وبين مقاييس اإلبداع، كما هو مقدر بتقدير الذات 

بة في ثالث ( طالًبا وطال186لإلبداع ومقياس الشخصية المبدعة بالتطبيق على )
جامعات يونانية تبين النتائج وجود عالقة إيجابية بين اإلبداع وسلوكيات التخطيط 
اليومية، والثقة بالتخطيط ذي المدى البعيد، والسيطرة المدركة للوقت والتماسك، 
بينما عالقته سلبية مع تفضيل الفوضوية، وكانت من توصيات الباحثين إجراء 

دارة الوقت، والسياق أبحاث مستقبلية لكشف العال قة المعقدة بين اإلبداع، وا 
 التنظيمي.

 منهج الدراسة وأدواتها:
تعتمد الدراسة على المنهج الميداني المسحي الذي يهدف إلى تشخيص الظواهر 
وتفسيرها كما يسعى إلى جمع الحقائق وتحليلها وجمع البيانات ذات الصلة لتحقيق أهداف 

كثر المناهج مالئمة لموضوع البحث الذي يهدف إلى دراسة الدراسة، ويعتبر هذا المنهج أ
 إدارة الوقت من وجهة نظر العاملين بالمكتبات الجامعية في دولة الكويت.

 األدوات التي استخدمت لجمع البيانات وتحليلها:
االستبيان: الذي وزِّع على العاملين بمكتبات جامعة الكويت لجمع البيانات عن مجتمع 

 للوصول إلى الهدف المطلوب تحقيقه. الدراسة وذلك
موظًفا في  98أما مجتمع الدراسة، فهم العاملون بمكتبات جامعة الكويت والذي يبلغ عددهم 

 مكتبات في جامعة الكويت وهم: 7
 .مكتبة كلية اآلداب 
 .مكتبة كلية العلوم 
 .مكتبة كلية العلوم الحياتية 
 .مكتبة جابر األحمد المركزية 
  بية.مكتبة كلية التر 
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 .مكتبة الهندسة والبترول 
 .مكتبة كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية 

يقدم الباحث من خالل هذا الفصل عرًضا للبيانات التي ُحِصَل عليها من خالل 
استبانة الدراسة: التي اشتملت على مجموعة من األسئلة كان الهدف منها تقييم واقع إدارة 

ة الكويت وتحديد أكثر مضيعات الوقت شيوًعا لديهم، الوقت في المكتبات الجامعية في دول
مفردة( من خالل متغيرات  98وُتَحلَّل نتائج االستبيان والمقابالت الشخصية لعينة الدراسة )

 الدراسة.
 البيانات الشخصية لمجتمع الدراسة:

شمل االستبيان على وجهات لعينة الدراسة: اختص األول والثاني والثالث بأهم بند 
المكتبة التي يحمل لها من طبق االستبيان والنوع والعمر وهما مهمان لتوضيح المجهود وهو: 

 المبذول من الرجل أو المرأة وكذلك بيان مدة خبرة العضو في العمل الخاص به في المكتبة.
 (: توزيع أفراد العينة لفئات الدراسة حسب الجنس1جدول رقم )

 النسبة المئوية العدد الجنس
 55.1 54 ذكر
 44.9 44 أنثى

 100 98 اإلجمالي
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%(  55.1( توزيع أفراد العينة حسب الجنس، حيث بلغت نسبة الذكور )1يبين الجدول رقم )
 44فرًدا بينما يبلغ عدد النساء العامالت في قطاع المكتبات في جامعة الكويت  54بعدد 

للنساء في قطاع المكتبات الجامعية حيث أن أغلب  %( وتعتبر نسبة جيد 44.9بنسبة )
النساء العامالت في قطاع المكتبات من خريجات الجامعة وفضل العمل بها وفي قطاع 

 مكتبات الكليات.
 ( توزيع أفراد العينة لفئات الدراسة حسب العمر2جدول رقم )

 النسبة المئوية العدد العمر
 7.1 7 25أقل من 

 13.3 13 35إلى  26من 
 20.4 20 45إلى  36من 
 31.6 31 55إلى  46من 

 27.6 27 55أكثر من 
 100 98 اإلجمالي

7.10%

13.30%

20.40%

31.60%

27.60%

�    

       25    26     35    36     45

   46     55     �   55
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( توزيع أفراد عينة الدراسة حسب العمر حيث بلغت نسبة الذين تتراوح 2يبين الجدول رقم )
امعية بجامعة الكويت سنة( من العاملين في قطاع المكتبات الج 55إلى  46أعمارهم بين )

%(  7.1وأقل( بنسبة ) 25( وهي النسبة األعلى بينما الذين تتراوح أعمارهن )31.6بنسبة )
%( وهي نسبة كبيرة من  27.6سنة بنسبة ) 55وهي النسبة األقل، بينما بلغ أعمار من بلغ 

أصحاب الخبرات في مجال قطاع المكتبات وأصحاب شهادات علمية، بينما بلغ من هم 
%( في قطاع المكتبات، وأما من  20.4سنة( والذين يشكلون نسبة ) 45إلى  36بأعمار )

%( من العاملين في قطاع  13.3سنة( فهم يشكلون نسبة ) 35إلى  26هم من أعمار )
 المكتبات الجامعية في دولة الكويت.

 ( توزيع أفراد العينة لفئات الدراسة حسب مكان العمل3جدول رقم )
 النسبة المئوية العدد مكان العمل

 9.2 9 مكتبة كلية اآلداب
 20.4 20 مكتبة كلية العلوم الحياتية

 11.2 11 مكتبة كلية التربية
 12.2 12 مكتبة كلية الهندسة والبترول

 10.2 10 مكتبة كلية العلوم
 29.7 29 مكتبة جابر األحمد
 7.1 7 مكتبة كلية الشريعة

 100 98 اإلجمالي
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( يبين توزيع عينة الدراسة حسب مكان العمل؛ حيث بلغت نسبة 3الجدول رقم )

%( وهي األعلى في عينة الدراسة وتفسير ذلك بما  29.7العاملين في مكتبة جابر األحمد )
تقدم لطلبة كلية الحقوق وكلية العلوم االجتماعية والمكتبة تتكون من أربعة أدوار وتخدم 

%( وهي  7.1كبيرة من الطلبة وأساتذة الجامعة، بينما بلغت نسبة كلية الشريعة ) شريحة
األقل ألنها تخدم طلبة كلية الشريعة فقط، بينما بلغ عدد كلية مكتبة العلوم الحياتية بنسبة 

%( وهي تخدم كلية العلوم الحياتية ويعتبر أكثر طلبة الكلية من العلوم الحياتية  20.4)
خصصات كثيرة وهي االقتصاد المنزلي والديكور والرياضة والرسم وغيرها، أما وتحتوي على ت

%( وبعدها كلية  11.2%( وبعدها كلية مكتبة التربية ) 12.2كلية الهندسة بلغت نسبة )
 %(. 7.1%( وبعدها كلية مكتبة اآلداب بنسبة ) 10.2العلوم بنسبة )

 الخاص بالحالة االجتماعية ( توزيع أفراد العينة لفئات الدراسة4جدول رقم )
 النسبة المئوية العدد الحالة االجتماعية

 6.1 6 أعزب
 93.9 92 متزوج
 100 98 اإلجمالي
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( توزيع أفراد عينة الدراسة وفًقا لمتغير الحالة االجتماعية حيث يبين 4يوضح الجدول رقم )

%( من إجمالي أفراد العينة  93.9لذين يمثلون نسبة )( من أفراد عينة الدراسة وا92أن )
)متزوجين( وهم األغلبية الساحقة وهذا يدل على االستقرار الوظيفي في قطاع المكتبات بينما 

 %( هم غير متزوجين. 6.1)
 ( توزيع أفراد العينة لفئات الدراسة حسب المؤهل العلمي5جدول رقم )
 النسبة المئوية العدد المؤهل العلمي

 7.1 7 دكتوراه
 23.5 23 ماجستير
 69.4 68 بكالوريوس
 100 98 اإلجمالي
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( توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المؤهل العلمي حيث بلغت 5يبين الجدول رقم )

%( وهي أعلى نسبة، بينما بلغت نسبة  69.4نسبة الحاصلين على درجة البكالوريوس )
%( وهي األقل، وأما درجة الماجستير بلغت نسبة  7.1على درجة الدكتوراه )الحاصلين 

 %( من نسبة أفراد العينة. 23.5)
 ( توزيع أفراد العينة لفئات الدراسة حسب طبيعة العمل6جدول رقم )
 النسبة المئوية العدد طبيعة العمل

 58.2 57 موظف
 21.4 21 رئيس قسم

 7.1 7 مساعد مدير
 12.3 12 مدير

 1 1 مدير عام
 100 98 اإلجمالي
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( توزيع أفراد العينة حسب طبيعة العمل؛ حيث بلغت نسبة 6يبين الجدول رقم )

%( وبينما بلغت نسبة رؤساء األقسام  58.2الموظفين في قطاع المكتبات الجامعية بنسبة )
%( وبلغ أيًضا نسبة المساعدين  12.3مدراء )%( من أفراد العينة وبلغ نسبة ال 21.4نسبة )

%( مدير عام في قطاع المكتبات في جامعة 1%( ومن أفراد العينة و) 7.1للمدراء )
 الكويت.

 ( توزيع أفراد العينة لفئات الدراسة حسب التخصص7جدول رقم )
 النسبة المئوية العدد التخصص
 75.5 74 مكتبات
 24.5 24 آخر

 100 98 اإلجمالي
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( توزيع أفراد العينة حسب التخصص حيث إن أغلب الموظفين 7يبين الجدول رقم )
في قطاع مكتبات كليات جامعة الكويت من المتخصصين في المكتبات ويحملون شهادة 

 24.5%( وهي نسبة عالية جدًّا، بينما شكلت نسبة ) 75.5المكتبات حيث شكلوا نسبة )
 مختلف التخصصات مثل اإلنجليزي واالجتماعيات وغيرها من التخصصات.%( من 

 ( توزيع أفراد العينة لفئات الدراسة حسب سنوات الخبرة8جدول رقم )
 النسبة المئوية العدد سنوات الخبرة في العمل اإلداري

 6.1 6 سنوات 5أقل من 
 17.4 17 سنوات 9 – 6من 
 30.6 30 سنة 15 – 10من 

 45.9 45 سنة 15أكثر من 
 100 98 اإلجمالي

 

 
( توزيع أفراد عينة الدراسة حسب سنوات الخبرة؛ حيث بلغت 8يبين الجدول رقم )

سنة  15نسبة الموظفين في المكتبات بكليات جامعة الكويت من الذين لديهم خبرة أكثر من 
مجال قطاع المكتبات واألعمال اإلدارية؛ أما %( وهم من الخبرات العالية في  45.9بنسبة )
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%( وهي األقل، وأما من بلغت 6.1سنوات بلغت نسبة ) 5من بلغت خبراتهم أقل من 
إلى  6%(، وأما من بلغت خدمتهم من  30.6سنوات بلغت نسبتهم ) 10خدمتهم أكثر من 

 %(. 17.4سنوات نسبة ) 9
 ة خاص بالدخل الشهري( توزيع أفراد العينة لفئات الدراس9جدول رقم )

 النسبة المئوية العدد الدخل
 7.1 7 دينار 800إلى  400
 16.4 16 دينار 1200إلى  800
 34.7 34 دينار 1600إلى  1200

 41.8 41 دينار 1600أكثر من 
 100 98 اإلجمالي

 

 
دخل الشهري حيث بلغت ( توزيع أفراد عينة الدراسة حسب ال9يوضح الجدول رقم )

%( وهم األكثر خبرة  41.8دينار بنسبة ) 1600أعلى نسبة للدخل الشهري أكثر من 
دينار  800إلى  400وحسب طبيعة العمل وحسب المؤهل العلمي، بينما بلغ الدخل من 

دينار نسبة  1600دينار إلى  1200%( وهم األقل، وبينما بلغ الدخل من  7.1بنسبة )
 %(.16.4دينار بنسبة ) 1200دينار إلى  800غ من %(، وبل 34.7)
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 نتائج الدراسة:
يشتمل هذا الجزء على أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة التي تم من خالل 

 الحصول عليها باستخدام أداة الدراسة، وأهم هذه النتائج التي توصلت إليها:
جامعية في الكويت %( من الموظفين في المكتبات ال 55.1بلغت نسبة الذكور ) .1

 %(. 44.9ونسبة النساء )
( من العاملين بما يمثلون 55إلى  46كانت لفئة العمر األكبر والدراسة من عمر ) .2

 %(. 31.6من خبرة في العمل وكانت نسبتهم )
 29.7وكانت أكثر فئة من الدراسة في مكتبة جابر األحمد المركزية ويمثلون نسبة ) .3

 %( حسب مكان العمل.
 93.9في المكتبات في جامعة الكويت متزوجون حيث كانت نسبتهم )أغلب موظ .4

 %(. 6.1%( أما غير المتزوجين كانت نسبتهم )
كان للمستوى التعليمي أثٌر كبيٌر في كيفية إدارة الوقت بفاعلية ونجاح وكان لحملة  .5

 %(. 69.4شهادة البكالوريوس النصيب األكبر بنسبة )
 %(. 58.2وكانت نسبتهم )أغلب عينة الدراسة من الموظفين  .6
العاملون في المكتبات تتناسب مؤهالتهم مع عملهم واألكثرية من قسم المكتبات  .7

 %(.75.5وذلك بنسبة )
سنة في مجال المكتبات الجامعية  15العاملون في المكتبات لديهم خبرة تتعدى  .8

 %(. 45.9وشكلوا نسبة )
دينار  1600توسط الراتب سنة كان م 15العاملون الذين لديهم خبرة عمل تتعدى  .9

 %(. 41.8وكانت النسبة )
 ثانيًا: االستغالل الفعلي للوقت:

أغلب العاملين بالمكتبات يعدون برنامًجا مسبًقا عندما يكون البرنامج مزدحما  .1
 %.67.3وكانت النسبة 

ل ما لم ُيْعَمل للغد وكانت النسبة  .2  %. 46.9عند االنتهاء من العمل ُيَسجَّ
 %. 91.8تبات يركزون على األولويات وكانت النسبة العاملون بالمك .3
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 51نصف العاملين بالمكتبات يبدأون األعمال باألصعب ثم األسهل وكانت النسبة  .4
.% 

 %. 55.1العاملون بالمكتبات يبدأون يومهم بالعمل بالخطة وكانت النسبة  .5
 % من العاملين ال يؤجلون األعمال الشاقة. 40.9نسبة  .6
 قدون التركيز في ترتيب المهام.% ال يف 58.2نسبة  .7

 ثالثًا: أهمية الوقت بالنسبة للعاملين:
الحاسب اآللي يوفر الكثير من الوقت بالنسبة للعاملين في مكتبات جامعة الكويت  .1

 %. 71.4وذلك بنسبة 
 %.35.7العاملون يأخذون وقًتا للراحة وكانت النسبة  .2
هم بالوقت المحدد وكانت النسبة أغلب العاملين لديهم وقت كاٍف لالنتهاء من أعمال .3

59.2.% 
 %. 55.1أغلب العاملين ينهون أعمالهم خالل اليوم وكانت النسبة  .4
 %. 8.2بعض العاملين يعانون من ضيق من بعض األعمال حيث كانت نسبتهم  .5
 %. 71.4الكثير من العاملين يحسنون استغالل الوقت وكانت نسبتهم  .6
 %. 84.7ومية تحتاج إلى تخطيط بنسبة يتفق العاملون أن أغلب األنشطة الي .7
يتفق العاملون أن االستغالل الجيد للوقت يوفر الكثير من الجهد وكانت النسبة  .8

91.8 .% 
 

 التوصيات:
تفعيل دور الرقابة في جامعة الكويت، وذلك بتأكيد االلتزام باألهداف المحددة  .1

 والتعليمات المنظمة للعمل.
ا بالطالب، للتعرف على مهام المكتبة تنظيم يومي مكتبي كل أسبوع، يكو  .2 ن خاصًّ

ودورها في العملية التعليمية، وكي يتعود الطالب على القراءة المفيدة في مجاالت 
 غير تخصصاتهم.

يكون للمرشد االجتماعي دور في المكتبة، يبين ويعرف الطالب بقيمة الوقت،  .3
 وكيفية إدارته.



  عبداهلل محود صاحل مويهان العازمىأ/ 

 -553- 

واإلبداع، وبخاصة في ظل التطور  يركز الباحثون على دور التدريب في التطوير .4
 التكنولوجي المتسارع.

 البحث في تبادل المعلومات، وكيفية تفعيلها في المكتبات الجامعية. .5
البحث المستمر في كيفية إدارة الوقت، وبخاصة مضيعات الوقت في المكتبات  .6

يجاد الحلول لها.  الجامعية وا 
ودور الكتاب الورقي إلى جانب عقد الندوات للطالب لتبصيرهم بأهمية المكتبات،  .7

الكتاب اإللكتروني في اكتساب المعلومات وتفعيلها لدفع العملية التعليمية نحو 
 التقدم والتطور الحضاري.
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