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 ملخص الدراسة باللغة العربية
جائت هذه الدراسة لمناقشة أثر تخطيط الوقت على أداء الموظفين في قسم الجباية في بلدية نابلس، آما هدفت 

وير استبانة وتم التأآد من صدقها إلى التعرف على دور متغيرات الدراسة، ولتحقيق هدف الدراسة تم تط
 .إستبانة صحيحة، حيث تم تحليلها إحصائيا) 25(إسترجع منها ) 30(ومعامل ثباتها، حيث تم توزيع 

 :وآانت إستنتاجات الدراسة آما يلي
وفير               إن   • استخدام الكمبيوتر ونظم المعلومات الحديثة في معالجة البيانات الورادة وتخزينها  يؤدي إلى ت

 الوقت
 واالهتمام بادارة الوقت يساعد في التخطيط للوقت            إن إدارك العاملين ألهمية عنصر الوقت في العمل        •

 .بشكل جيد
التخطيط الجيد للوقت يساعد في تنظيم العمل وعدم تداخل مواعيده  ويؤدي إلى استغالل الوقت بشكل                    •

 .مثالي
ورد            التخطيط يس  التخطيط الجيد للوقت يقلل من الوقت المهدر حيث ان         • ى الوقت آم اظ عل اعد في الحف

 .مهم في العمل
 .يساعد في االستفادة منهأن وضع جدول للمهام المراد انجازها يساعد في التخطيط للوقت و •
 .وبالتالي تراآم األعمال عليه, إن عدم التخطيط الجيد للوقت يؤدي إلى تأجيل األعمال لليوم التالي •
 . الرضى عن العمل المنجز من قبل المدير ومن قبل العمالءإن التخطيط الجيد للوقت يساعد في زيادة •
ى تسريع األداء من خالل تقليص                • ا يسرع           إن  التخطيط للوقت يساعد عل اج مم وب لالنت زمن المطل  ال

 .أداء العاملين
 :وفي نهاية الدراسة أوصى الباحث بالعديد من التوصيات منها ما يلي

 .لتحقيق المهام والمسؤليات الملقاة على عاتقهمضرورة منح الموظفين  الصالحيات الالزمة  .1
ة للوقت                        .2 ة مدى وجود ادارة حقيقي ضرورة تقييم عملية التخطيط الوقت بشكل مستمر من خالل معرف

 في عمل الجباة
 .ضرورة وضع قائمة مهام من أجل معرفة األعمال التي يجب انجازها أوال .3
ل لعنصر          ضرورة أن يقوم الجباة بأخذ دورات حول تنسيق مواعي         .4 ا يضمن االستغالل األمث د العمل بم

 .الوقت
 .ضرورة إجراء بحوث أخرى تتعلق بالتخطيط للوقت .5

  
 


