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الممخص
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى مستوى ميارات إدارة الوقت لدى طالب المرحمة الثانوية
بمدينة مكة المكرمة ،وما إذا كانت ىناؾ فروؽ بينيـ تعزى الختالؼ الصؼ أو التخصص أو
النظاـ التعميمي (الفصمي ،المقررات) ،واتبعت الدراسة المنيج الوصفي ،وتمثمت األداة في
استبانة تكونت مف ثالثة محاور رئيسة (الميارات المتعمقة بأدوات وأساليب إدارة الوقت ،ميارات
التخطيط إلدارة الوقت ،ميارات تنظيـ الوقت) .وتـ تطبيؽ الدراسة عمى عينة مكونة مف ()939

طالبا مف طالب المدارس الثانوية الحكومية بمدينة مكة المكرمة ،وتوصمت نتائج الدراسة إلى أف
مستوى إدارة الوقت ككؿ وكذلؾ في المحاور الثالثة كاف متوسطا لدى الطالب ،وقد ظيرت
المحاور الثالثة عمى الترتيب التالي :ميارات تنظيـ الوقت ،ميارات التخطيط إلدارة الوقت،
الميارات المتعمقة بأدوات وأساليب إدارة الوقت .كما أظيرت الدراسة وجود فروؽ تعزى الختالؼ
النظاـ التعميمي لصالح طالب نظاـ المقررات ،بينما لـ توجد فروؽ تعزى الختالؼ التخصص.
الكمات المفتاحية :إدارة الوقت -المرحمة الثانوية  -النظاـ الفصمي -نظاـ المقررات
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Abstract
The study aimed at identifying the level of time management skills
among secondary school students in the city of Makkah, and whether
there are differences between them due to the difference in class,
specialization or educational system (semester System, courses

system). The study adopted the descriptive approach. The tool was a
questionnaire consisting of three main axes (skills related to time
management tools and methods, time management planning skills, time
management skills). The study was applied to a sample of (939)
students at the public secondary schools in the city of Makkah. The
results of the study showed that the level of time management at large
as well as the three axes was medium among students, and the three
axes emerged in the following order: time management skills, time
management planning skills, skills related to time management tools and
methods. The study revealed that there were differences due to the
difference in the educational system in favor of the students of the
courses system, while there were no differences due to the difference in
the specialization.
Keywords: Time Management - Secondary Stage - Semester System
- Courses System
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المقدمة:
يعد الوقت أحد أىـ الموارد في حياة اإلنساف ،وىو مورد لو مكانتو في اإلسالـ ،والتي تتجمى

في قسمو سبحانو بالوقت تعظيما لو ،وحثا عمى االنتفاع بو ،وتوجييا لألمة لالىتماـ بو وحسف

استغاللو؛ فقاؿ سبحانو والفجر[ الفجر ،]1:وقاؿ والضحى[ الضحى ]1:وقاؿ عز شأنو

والعصر[ العصر ،]1:ونبو سبحانو إلى أىمية جميع األوقات فأقسـ باليوـ كمو وعالماتو؛ فقاؿ
عز شأنو والشمس وضحاىا .والقمر إذا تالىا .والنيار إذا جالىا .والميؿ إذا يغشاىا

[الشمس ،] 4-1:وأكدت السنة النبوية الشريفة عمى مكانة الوقت باعتباره العمر كمو ،فقاؿ صمى
اهلل عميو وسمـ" ال تزوؿ قدما عبد يوـ القيامة حتى يسأؿ عف عمره فيما أفناه ،وعف عممو فيـ

فعؿ ،وعف مالو مف أيف اكتسبو وفيـ أنفقو ،وعف جسمو فيـ أباله"(الترمذي،)191/4، 1998،
وحذر عميو الصالة والسالـ مف ضياع األوقات؛ فقاؿ "نعمتاف مغبوف فييما كثير مف الناس:

الصحة والفراغ" (البخاري.)88/8 ،1499 ،

وحديثا ،بدأ االىتماـ بإدارة الوقت مع بدايات القرف العشريف ،ثـ زاد ىذا االىتماـ في

نياياتو ،حيث أشار كنعاف ( )98 ،1995أنو في نيايات القرف العشريف ،أولى عمماء اإلدارة،

مف أمثاؿ سوبر كارلسوف ( )Super Carlsonوجيمس ميكي ( )James Mckayبيتر دراكر

( ،)Peter Druckerعنايتيـ بيذا الجانب؛ فاعتبروا أف الوقت أندر الموارد؛ وأنو إذا لـ يدر
بشكؿ جيد ،فال شيء يمكف إدارتو.

وال تختص إدارة الوقت بالمنظمات ومؤسسات األعماؿ فحسب ،بؿ ىي عممية تيـ كؿ فرد،

ويحتاجيا كؿ إنساف في أي مستوى عمري أو ميني ،وليا أىميتيا في كافة جوانب الحياة ،وال

تقتصر أىميتيا عمى مجرد تنظيـ الوقت ،بؿ تنعكس عمى كافة األنشطة الحياتية ،ولذلؾ تعد

عممية إدارة الوقت بالغة األىمية لطمبة المدارس ،خاصة في ضوء ما أكدتو نتائج دراسة العنزي

والتازي والقرعاف ( )68 ،9117مف وجود عالقة إيجابية بيف امتالؾ الطمبة لميارات إدارة الوقت

وبيف تحصيميـ األكاديمي ،وأنو يمكف التنبؤ بمستوى التحصيؿ األكاديمي مف خالؿ مستوى

ميارة إدارة الوقت لدييـ.

وتزداد أىميتيا لدى طالب المرحمة الثانوية ،لما ليذه المرحمة مف دور حيوي في تحديد

مصير الطالب ورسـ خطوط مستقبميـ التعميمي والميني ،ولكونيا المرحمة التي يعد فييا الطالب
أكثر نضجا ومقدرة عمى االىتماـ بوقتو وتقدير أىميتو ووضع خطط مناسبة لالستفادة منو.
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مشكمة الدراسة:
تعد المرحمة الثانوية ،مرحمة ذات أىمية خاصة في حياة الطالب ،كما أنيا مرحمة ذات
التزامات وأعباء تعميمية أكثر مف المراحؿ التعميمية السابقة ،وىو ما يستوجب مف الطالب إتباع
أسموب صحيح في إدارتيـ ألوقاتيـ لمتمكف مف أداء التزاماتيـ وتحقيؽ مستوى إنجاز مناسب
ينعكس عمى المستوى األكاديمي ليـ ،بما يحقؽ طموحاتيـ المستقبمية ،وىذا ما أكدتو نتائج

دراسات مختار ( )9114والدخيؿ وجمؿ الميؿ والزغوؿ ( )9117مف أف تخطيط وادارة الطالب
ألوقاتيـ بفعالية يؤثر عمى تحصيميـ وانجازىـ.

وأشار آؿ مريع وكداي ( )155 ،9117أف حاجة الطالب في ىذه المرحمة الستغالؿ الوقت
تتمخص في اكتساب المعرفة ،وصقؿ خبراتو ومياراتو ،وزيادة القدرة عمى اتخاذ الق اررات الميمة،
واعداده لتحمؿ المسؤولية واالعتماد عمى نفسو ،وبالتالي تتحسف قدرتو عمى الضبط الذاتي والثقة
بالنفس لوضع أولوياتو وترتيبو أىدافو.
ومع ذلؾ تشير دراسات :الغامدي ( )9111والحميري ( )9119وآؿ مريع وكداي ()9116

والدخيؿ وجمؿ الميؿ والزغوؿ ( )9117إلى أف طالب المرحمة الثانوية عادة ال يولوف عنصر
الوقت أىمية تصؿ إلى مستوى وضع الخطط لتنظيمو وادارتو ،وأف كثير منيـ ال ييتموف بتنظيـ
أوقاتيـ ،وحتى الطالب الذيف لدييـ خطط لتنظيـ الوقت واستغاللو فإنيـ ال ينفذوف تمؾ الخطط،
كما أف بعضيـ لدييـ إدارة متوسطة ألوقاتيـ ،لكنيا ال تبمغ الغاية في االستفادة مف الوقت.
ومف خالؿ عمؿ الباحث معمما ،ثـ مشرفا تربويا ،فقد الحظ أف الطالب يتفاوتوف في
مستوى إدارة الوقت ،وأنو ال توجد خطط تربوية لتنمية ىذا الجانب لدييـ ،مع شكوى مستمرة مف
كثير مف المعمميف بضعؼ استغالؿ بعض الطالب ألوقاتيـ ،وتأسيسا عمى ذلؾ تحددت مشكمة
الدراسة في محاولة التعرؼ انخفاض ميارات إدارة الوقت لدى طالب المرحمة الثانوية ،وىو ما
يستدعي دراسة ىذا الجانب وقياسو بمنيجية عممية يمكف مف خاللو معرفة مستوى ميارات إدارة
الوقت لدى شريحة معبرة عف المجتمع.

أسئمة الدراسة:
تحاول الدراسة اإلجابة عن السؤالين التاليين:
 .1ما مستوى ميارات إدارة الوقت لدى طالب المرحمة الثانوية بمدينة مكة المكرمة؟

 .9ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )1.15بيف متوسطات الطالب
عمى استبانة إدارة الوقت تعزى الختالؼ التخصص ،والنظاـ التعميمي؟
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أهداف الدراسة:
تسعى الدراسة لتحقيق الهدفين التاليين:
 .1التعرؼ عمى مستوى ميارات إدارة الوقت لدى طالب المرحمة الثانوية بمدينة مكة
المكرمة.
 .9الكشؼ عف مدى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )1.15بيف
متوسطات الطالب عمى استبانة إدارة الوقت تعزى الختالؼ التخصص ،والنظاـ
التعميمي.

 -أهمية الدراسة:

تتمخص أهمية الدراسة في النقاط التالية:
 .1تنطمؽ األىمية العممية لمدراسة مف أىمية موضوعيا ،وذلؾ يرجع لمدور الذي تؤديو عممية
إدارة الوقت في تحسيف حياة الطالب وأدائيـ وتحصيميـ العممي ،كما أنو يقمؿ مف وقت
الفراغ الذي غالبا ما يضرىـ ويؤثر عمييـ سمبا.
 .9يؤمؿ أف توجو نتائج الدراسة أنظار الباحثيف لتقديـ برامج وتصورات لتدريب وتنمية ميارات
إدارة الوقت لدى طالب المرحمة الثانوية.
 .3قد يستفيد مصممو المناىج الدراسية مف نتائج الدراسة في العمؿ عمى تضميف إدارة الوقت
في المقررات الدراسية بطريقة متكاممة ،بيدؼ إكسابيا لمطالب مف خالؿ دمجيا في
المحتوى التعميمي ،والتدريبات واألنشطة التعميمية.
 .4يؤمؿ أف تستفيد إدارات المدارس الثانوية ،ومعممييا مف نتائج الدراسة ،في التعرؼ عمى
ميارات إدارة الوقت الالزمة لمطالب ،والعمؿ عمى تنميتيا مف خالؿ البرامج واألنشطة
المدرسية ،الصفية ،والالصفية.

حدود الدراسة:
يقتصر تعميم نتائج الدراسة عمى الحدود التالية:
 .1الحد الموضوعي :مستوى ميارات إدارة الوقت في المحاور الثالثة (أدوات وأساليب إدارة
الوقت ،التخطيط إلدارة الوقت ،ميارات تنظيـ الوقت).

 .9الحد البشري :طالب المرحمة الثانوية.
 .3الحد المكاني :المدارس الثانوية الحكومية لمبنيف بمدينة مكة المكرمة.
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مصطمحات الدراسة:
العنزي والتازي والقرعاف ( )73 ،9117ميارات إدارة الوقت بأنيا "القدرة عمى اإلدراؾ
الواعي ألىمية الوقت ،مف حيث تحديد الزمف المناسب إلنجاز المياـ الدراسية ،والتحكـ فييا
بكفاءة لمتخمص مف العبء النفسي لكثافة المطالب التعميمية والوصوؿ إلى فاعمية أكثر في
اإلنجاز والتحصيؿ".
وتعرؼ إدارة الوقت إجرائيا بأنيا :االستغالؿ األفضؿ لموقت مف قبؿ طالب المرحمة مف
خالؿ التخطيط الجيد ،وحسف التنظيـ واستخداـ وسائؿ وأدوات إدارة الوقت بميارة ،بما يمكنيـ
مف أداء التزاماتيـ الدراسية وتحقيؽ اإلنجازات التعميمية المرجوة ،ويقاس ذلؾ بمتوسط الدرجة
التي يحصؿ عمييا الطالب عمى استبانة إدارة الوقت المعدة ليذه الدراسة.

أدبيات الدراسة:
الوقت ظاىرة حياتية مؤكدة ،تتفؽ عمى وجودىا جميع الثقافات واألعراؼ قديميا وحديثيا.
غير أف ما يعقد ظاىرة الوقت كما أشار حمودة ( )7 ،9119أنيا ظاىرة ذات بعديف :بعد

طبيعي يتمثؿ في المحظات المنقضية بيف نقطة زمنية ونقطة أخرى تالية ليا ،وبعد اجتماعي أو
ثقافي يتمثؿ في نظرة أو انطباع مدرؾ الوقت عف ىذه المحظات المنقضية وعف غيرىا مف
المحظات الحالية أو المستقبمية .وينصب ىذا اإلدراؾ غالبا عمى مدى أىمية ىذه المحظات،
وجدوى استخداميا ،وكيفية ىذا االستخداـ أو البدائؿ المختمفة التي يمكف أف تخصص ليا ىذه
المحظات .ومع أف ظاىرة الوقت في بعدىا الطبيعي ىي واحدة في العالـ كمو ،إال أف البعد
الثقافي لمظاىرة يكاد يجعؿ ليا معاف أو مفاىيـ متعددة بتعدد الثقافات ونظرتيا ألىمية الوقت.

تعريف مهارات إدارة الوقت:
الوقت في المغة ،كما يعرفو الفيومي ( )956 ،1987ىو" مقدار مف الزمف مفروض ألمر
ما ،وىو كؿ شيء وقتو توقيتا وكذلؾ ما قدرت لو غاية مف الزمف" ،ىو بيذا يشير إلى أف الوقت
ىو الكـ المتقطع مف الزمف سواء كاف ىذا الكـ قصي ار أو طويال.
وذكر المناوي ( )341 ،1991أف معنى الوقت يشير إلى المقدار المحدود مف الزمف .وقيؿ
الوقت ىو الحد الواقع بيف أمريف أحدىما معموـ سابؽ ،واآلخر معموـ بو الحؽ .وقيؿ ىو نياية
الزماف المفروض لمعمؿ ،وليذا ال يكاد يقاؿ إال مقيدا .وقيؿ :الوقت عبارة عف حالؾ ،وىو ما

يقتضيو استعدادؾ.
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وأما إدارة الوقت فقد عرفيا ىولمر ( )Helmer,199199بأنيا "تحديد ووضع أولويات

لألىداؼ ،بحيث يمكف تخصيص وقت أكبر لمميمات األساسية ووقت أقؿ لمميمات الثانوية".

وذكر حمودة ( )9 ،9119أف إدارة الوقت تعني" كؿ ما يتصؿ بالتحكـ في استخدامو ألىـ

مورد متاح لو ،وىو الوقت".

وعرفيا القعيد ( )995 ،9111بأنيا" :عممية االستفادة مف الوقت المتاح والمواىب

الشخصية المتوفرة لدينا؛ لتحقيؽ األىداؼ الميمة التي نسعى إليا في حياتنا ،مع المحافظة عمى

تحقيؽ التوازف بيف متطمبات العمؿ والحياة الخاصة ،وبيف حاجات الجسد والروح والعقؿ ".

وعرؼ آؿ مريع وكداي ( )155 ،9116ميارات إدارة الوقت بأنيا "قدرة طالب الثانوية عمى

االستثمار األمثؿ لموقت لتحقيؽ أىدافيـ.

يتبيف مف التعريفات السابقة أف ميارات إدارة الوقت ىي ميارات سموكية توجو قدرات

الطالب نحو اإلنجاز واستثمار الوقت بفعالية إلنجاز مياميـ والتزاماتيـ.

أهمية إدارة الوقت:
تنبثؽ أىمية إدارة الوقت مف أىمية الوقت ذاتو ،إذ يعد الوقت أثمف وأغمى الموارد التي

يممكيا اإلنساف ،فيو أىـ محددات إنتاجية اإلنساف ،وىو كذلؾ أحد عناصر فاعمية اإلنساف،

وفي ىذا الصدد ذكر الجريسي ( )16 ،9116أف الوقت مف أىـ العناصر المؤثرة في أداء الفرد،

ومف أجؿ أىميتو البالغة ،فقد بيف سبحانو أنو ىو الذي قدر الوقت والمو يقدر الميؿ والنػيار

[المزمؿ ،]91:وكما أنو سبحانو قدر الوقت ،فقد قدر إنجاز التكاليؼ فيو ،وبذلؾ نظـ اإلسالـ

حياة المسم ـ ووقتو؛ فقد نظـ نومو واستيقاظو ،وأداءه لمشعائر ،وانطالقو في الحياة ،ليجعؿ عممو
كمو عبادة لو سبحانو يقوـ عمى أساس الشعائر كميا ،وبذلؾ أصبح الوقت في حياة المسمـ

عبادة ممتدة.

وأكد الجريسي ( )17 ،9116عمى أف االستخداـ السميـ لموقت يبيف عادة الفرؽ بيف اإلنجاز

واإلخفاؽ ،ففي ساعات اليوـ يوجد عدد محدد منيا لمقياـ باألعماؿ ،فالمشكمة ليست في محدودية

الوقت نفسو ،وانما فيما يفعمو الفرد بالقدر المتاح مف ىذا الوقت؛ فالوقت يسير دائما بسرعة

محددة وثابتة ،ومف ثـ فإنو يتعيف عمى الفرد أف يحافظ عمى الوقت المخصص لو ،إذ إف
االستخداـ السميـ لموقت يبيف عادة الفرؽ بيف اإلنجاز واإلخفاؽ ،واالستفادة القصوى مف كؿ
دقيقة ىو أمر ميـ وضروري إلنجاز األعماؿ بأسموب اقتصادي وفي الوقت الصحيح.
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وذكر الجرجاوي ونشوان ( )870 ،0222أن أهمية إدارة الوقت تتمخص في النقاط التالية:
 .1تعتبر إدارة الوقت معيار ميـ لمدى نجاح الفرد في تحقيؽ األىداؼ.
 .9تساعد عمى فيـ الفرد لسموؾ مف حولو وفيـ حاجاتيـ ومطالبيـ.
 .3تربط بيف كؿ ميمة وىدؼ يسعى اإلنساف لتحقيقو.

 .4تسيـ في استثمار المدخالت بطريقة مناسبة وأكثر فاعمية.

 .5تحتـ وجود أىداؼ قابمة لمقياس والتقويـ في ضوء معيار الوقت.
وفي ضوء ما سبق يرى الباحث أن أهمية إدارة الوقت لدى الطالب تتمخص في

النقاط التالية:

 أف إدارة الوقت تعد معيا ار ميما لمدى نجاح الطالب في تحقيؽ أىدافو. -تجعمو يخصص وقتا لفيـ حاجاتو ،ومناقشة قضاياه التربوية.

 -تساعد إدارة الوقت الطالب عمى تخصيص وقتا لكؿ ميمة يقوـ بيا.

 تمكف الطالب مف إدراؾ المياـ اليامة في العمؿ والتركيز عمييا لموصوؿ لنتائج مرضية. تمكف الطالب مف التفكير بحموؿ إيجابية لممشكالت التي قد تواجيو. -تجعؿ الطالب قاد ار عمى تحمؿ المسؤولية في كؿ ما يقوـ بو.

يتضح مما سبؽ أف إدارة الوقت ذات أىمية بالغة في تحديد أىداؼ الطالب وتحقيقيا ،كما

أنيا تعد معيا ار لمحكـ عمى ىذه األىداؼ ،إلى جانب أنيا تعد معيا ار لإلنجاز ،ىذا إلى جانب أف
إدارة الوقت ذات أىمية لتحقيؽ وتنفيذ كافة مياـ ومسؤوليات الطالب ،وىي تساعدىـ في

نمو تحصيميـ.

مهارات وخطوات إدارة الوقت:
تخضع اإلدارة الناجحة لموقت إلى مجموعة مف الخطوات التي تسيـ في الوصوؿ إلى

استغالؿ أمثؿ لموقت المتاح واالستفادة منو في تخطيط وتنظيـ المياـ الحياتية ،سواء لطالب
المرحمة الثانوية أو غيرىـ مف األفراد ،وفي ىذا الصدد ذكر وذكر الجريسي ( )193 ،9116أف
إدارة الفرد لوقتو تتطمب منو مجموعة مف الواجبات ،والتي يمكف تمخيصيا فيما يمي :الحرص

عمى االستفادة مف الوقت بأقصى درجة ممكنة ،واغتناـ أوقات الفراغ ،والمسارعة في الخيرات،

واالعتبار بمرور األياـ ،وتحري األوقات الفاضمة ،وتخطيط الوقت وتنظيمو بما يساعد عمى

استثمار الوقت بشكؿ سميـ؛ وااللتزاـ بالموعد ،ووجوب الحذر مف مضيعات الوقت.
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وأشار حمودة ( )9 ،0229أن اإلدارة الناجحة لموقت تستوجب مراعاة ما يمي:
-

الفعالية :بمعنى أف يحقؽ التأثير المحدد والمرغوب
الكفاءة :بمعنى أف يحقؽ المطموب بأقؿ تكمفة أو أقؿ قدر مف الضياع
االرتياح :بمعنى أف يتـ التعامؿ مع الوقت بأسموب طبيعي سيؿ أو مريح أو بدوف شعور
بالضغوط النفسية والجسمانية.

وربط األحدب ( )36 ،9111ميارات إدارة الوقت الناجحة بعدد مف الخطوات الرئيسة،
يمكف لجميع الطالب االستفادة منيا كما يمي:
 .1تحميؿ الوقت عمى ما ىو عميو اآلف :بأف
المختمفة ،والزمف الذي يقضيو في كؿ نشاط،
نحو العالج ،ويحسف عمؿ جدوؿ يدوف فيو
وبالتفصيؿ لمدة أسبوع ،مع تدويف الزمف الذي
معو.

يتعرؼ الطالب عمى األنشطة وااللتزامات
والعالقة بينيما ،ليدرؾ أيف الخمؿ ،ويسعى
الطالب كؿ المناشط التي يقوـ بيا يوميا
يستغرقو كؿ منيا ،ومدى تناسب الزمف مع

 .9تحديد وقت ذروة النشاط :بأف يتعرؼ الطالب عمى منحنى نشاطو ،إذ كثير مف الناس يعظـ
نشاطيـ في الصباح ،وبعضيـ يعظـ نشاطو في المساء ،واذا تعرؼ الطالب عمى منحنى
نشاطو ،وجدد وقت ذروة نشاطو أمكنو تنظيـ أنشطتو التي يقوـ بيا وفؽ ذلؾ ،فيجعؿ األىـ
ف ي وقت الذروة ،ويؤجؿ األنشطة العادية أو التي ال تحتاج إلى جيد عقمي إلى وقت الفتور
أو التراخي.
 .3تخطيط الوقت :ويكوف ذلؾ عف طريؽ حصر األىداؼ المطموب تحقيقيا ،وتحديد األساليب
والوسائؿ الموصمة ليذه األىداؼ ،والزمف الالزـ لذلؾ ،وتاريخ البدء بالتنفيذ ،وال بأس أف
تتضمف الخطة عدة مستويات :سنوية -شيرية -أسبوعية -يومية ،وأف تكوف مكتوبة ،وفي
متناوؿ اليد ،وأال يستغرؽ إعدادىا فوؽ ما تستحؽ مف وقت ،ومجيود ،وأف يوضع في
االعتبار الظروؼ المحيطة ،والعقبات والمعوقات ،وسبيؿ تجاوز ىذه العقبات والمعوقات،
وأف تغطي الطموحات ،وأف تكوف قابمة لمقياس ،وأف يقدـ فييا األىـ فالميـ.
 .4ترتيب وتنظيـ مكاف المذاكرة ،ذلؾ أف ترتيب وتنسيؽ مكاف المذاكرة يساعد في توفير الوقت
إنجاز العمؿ بيدوء ،ودوف انقطاع.
 .5تنفيذ الخطة الزمنية ،يعد تنفيذ الخطة المحؾ العممي الذي ينتقؿ بو الطالب مف العشوائية
إلى الحياة العممية المنظمة ،وىذا يحتاج إلى البدء الفوري ،وعدـ التسويؼ.
 .6المتابعة ،وىي مقارنة ما سبؽ تخطيطو بما تـ تنفيذه ،وانجازه لموقوؼ عمى السمبيات،
والبحث عف طريؽ العالج ،والبد أف تكوف فورية ،ومستمرة دوف انقطاع ،وال تأخذ فوؽ ما
تستحؽ مف وقت ،وجيد.
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ويرى الباحث أف عممية إدارة الوقت والتمكف مف مياراتو وفؽ خطوات محددة أو متسمسمة
ليست عممية يسيرة لمطالب ،خاصة في ظؿ تعدد عوامؿ ىدر الوقت ،والتي تصرفيـ عف االلتزاـ
بخطة أو جدوؿ زمني محدد ،بؿ وتضعؼ مقدرتيـ عمى وضع خطة فاعمة وأىداؼ حقيقية
وخطوات يمكف إتباعيا وتنفيذىا ،غير أف ىذا الخمؿ يمكف تداركو مع تدريبيـ وتعويدىـ عمى
تخطيط الوقت وتنظيمو واستخداـ األساليب واألدوات المناسبة إلدارتو ،فالتدريب عمى إدارة
الوقت يمكف أف يحسف اتجاىاتيـ نحو تنظيـ أوقاتيـ واالستفادة منيا ،وتكويف سموؾ إيجابي
نحو الوقت.
كما يرى الباحث أف النجاح في إدارة الوقت وااللتزاـ بالخطط الموضوعة لموقت ،يحتاج إلى
التدريب المبكر ،وىذا بدوره يتطمب أف يتـ البدء بإكساب الطالب منذ المرحمة االبتدائية وتدريجيا
لميارات إدارة الوقت ،ووضع خطط وجداوؿ المذاكرة والمراجعة الدورية والنيائية ،ثـ يتطور
تدريبيـ بتقدميـ في المراحؿ الدراسية ،حتى إذا وصؿ لممرحمة الثانوية أمكنو امتالؾ ميارات إدارة
الوقت وتطبيقيا بفاعمية ونجاح.

الدراسات السابقة:
أجرى الغامدي ( )9111دراسة ىدفت إلى التعرؼ عمى أسموب إدارة الوقت لدى طالب
المرحمة الثانوية في المممكة العربية السعودية ،واتبعت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي ،وتمثمت
األداة في استبانة طبقت عمى عينة مف طالب المرحمة الثانوية بالتعميـ العاـ في محافظتي جدة
والمخواة ،وتوصمت نتائج الدراسة إلى شيوع ظاىرة السير والتأخر في النوـ ليال ،والتأخر في
االستيقاظ صباحا لدى معظـ الطالب ،وأف مجموع ما يخصصو الطالب لممذاكرة والدراسة سبع
ساعات وخمس دقائؽ يوميا ،منيا خمس ساعات وربع مدة الحصص الدراسية السبع ،وساعة
وخمسيف دقيقة لممذاكرة واعداد الواجبات؛ كما أوضحت النتائج أف حوالي ثمث الطالب يضعوف
خطة لتنظيـ أوقاتيـ ،ولكف أغمبيـ اليمتزموف بيا.
وسعت دراسة الحميري ( )9119إلى التعرؼ عمى مقدار وقت الفراغ ،وسبؿ استغاللو،
والوسائؿ الترويحية المتاحة لطالب المرحمة الثانوية في محافظة خميص .اعتمدت الدراسة عمى
المنيج الوصفي .وتمثمت أداة جمع البيانات في استبانو تـ تطبيقيا عمى عينة عشوائية مكونة
مف ( )179طالبا مف مدارس المحافظة .وقد تبيف مف الدراسة مدى ارتفاع معدؿ ساعات الفراغ
لدى الطالب .وفيما يتعمؽ باألنشطة الممارسة في أوقات الفراغ ،فقد تبيف أف ( )17نشاطا مف
األنشطة التي تضمنتيا الدراسة حققت مستوى ممارسة (متوسط) ،كما حققت ( )4مناشط مستوى
ممارسة (عالي) ،فيما ( )4مناشط أخرى مستوى ممارسة (منخفض) .كما بينت وجود ارتفاع
نسبي في امتالؾ بعض وسائؿ الترويح.
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وىدفت دراسة ىيالفاؾ وآخروف ( )Hlavac at el,9111ىدفت إلى مقارنة توفير الوقت
المخصص لمدراسة بيف طالب الفنوف باسترااليا ،واتبعت الدراسة المنيج الوصفي ،وتمثمت األداة
في استبانة طبقت عمى عينة مكونة مف ( )119طالبا وطالبة ،وأوضحت النتائج أف معظـ
الطالب ليس لدييـ تحديد مخصص لساعات الدراسة ،مع وجود عالقة ارتباطيو ضعيفة بيف
الساعات األكثر مف الوقت المخصص لمدراسة بعيدا عف الصؼ الدراسي مع االلتزاـ بساعات
مخصصة لمدراسة .في المقابؿ ،فإف االلتزاـ بالساعات الالصفية ال يرتبط تمقائيا بزيادة ساعات

مخصصة لممذاكرة.

وسعت دراسة مختار ( )9114إلى التعرؼ عمى مستوى ميارة تنظيـ الوقت وعالقتيا
بالتحصيؿ الدراسي ودافعية اإلنجاز لدى طمبة الصؼ الثالث الثانوي بإمارة الشارقة في دولة
اإلمارات العربية المتحدة ،وقد اتبعت الدراسة المنيج الوصفي ،وتـ جمع البيانات باستخداـ
مقياسيف لتنظيـ الوقت ودافعية اإلنجاز ،تـ تطبيقيما عمى عينة عشوائية مكونة مف ()911
طالب وطالبة ،وقد أظيرت النتائج أف مستوى تنظيـ الوقت لدى الطمبة بدرجة كبيرة ،مع وجود
عالقة ارتباطية موجبة ودالة بيف تنظيـ الوقت وكؿ مف التحصيؿ ودافعية اإلنجاز.
دراسة اكولتكيف ( )Akcoltekin,9115التعرؼ عمى العالقة بيف ميارات إدارة الوقت
والقمؽ البحثي لدى طالب المرحمة الثانوية في تركيا ،واتبعت لدراسة المنيج الوصفي ،باستخداـ
مقياسيف لميارات إدارة الوقت وقمؽ البحث ،وتـ تطبيقيما عمى عينة مكونة مف ( )971طالب
وطالبة مف الصؼ الثالث الثانوي ببعض المدارس الثانوية الحكومية في مقاطعة أرداىاف،
وتوصمت النتائج إلى وجود عالقة ارتباطية سمبية ودالة إحصائيا بيف ميارات إدارة الوقت
ومستوى القمؽ البحثي ،وىو ما يشير إلى أنو مع تحسف ميارات إدارة وقت الطالب ،ينخفض

مستوى قمقيـ البحثي.

وأجرى آؿ مريع وكداي ( )9116دراسة ىدفت إلى التعرؼ عمى مدى امتالؾ طالب
المرحمة الثانوية لميارات إدارة الوقت في مدينة أبيا في المممكة العربية السعودية ،واتبعت
الدراسة المنيج الوصفي المسحي ،وتمثمت األداة في استبانة تـ تطبيقيا عمى عينة عشوائية
بسيطة مكونة مف ( )943طالب وطالبة مف المدارس الحكومية الثانوية ،وقد أظيرت النتائج أف
مستوى الطمبة في ميارات إدارة الوقت كاف متوسطا ،مع وجود فروؽ تعزى الختالؼ الجنس
لصالح اإلناث ،وفروؽ تعزى الختالؼ الصؼ لصالح طمبة الصؼ الثالث  ،وكذلؾ وجود فروؽ
تعزى الختالؼ مستوى التحصيؿ الدراسي لصالح التقدير الممتاز.
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وسعت دراسة الدخيؿ وجمؿ الميؿ والزغوؿ ( )9117إلى الكشؼ عف عالقة ميارة إدارة

الوقت والتحصيؿ الدراسي لدى الطمبة الموىوبيف رياضيا في المرحمة الثانوية بدولة الكويت،
واتبعت الدراسة المنيج الوصفي االرتباطي ،واستخدمت مقياس إدارة الوقت الذي تـ تطبيقو عمى

عينة مكونة مف ( )499طالبا ،وقد أظيرت النتائج أف مستوى ميارة إدارة الوقت كاف ما بيف

متوسط إلى مرتفع ،مع وجود عالقة ارتباطية متوسطة بيف ميارات إدارة الوقت والتحصيؿ
الدراسي ؛ كذلؾ وجود فروؽ دالة إحصائيا بيف متوسطات أفراد عينة في ميارة إدارة الوقت
باختالؼ الصؼ الدراسي لصالح طالب الصؼ الثاني عشر (الثالث الثانوي).

 التعميق عمى الدراسات السابقة:يتبيف مف ا لدراسات السابقة أف معظميا طبؽ عمى طالب المرحمة الثانوية ،ماعدا دراسة

ىيالفاؾ وآخروف ( ،)Hlavac at el,9111وقد اتبعت جميعيا المنيج الوصفي ،وحاولت قياس
مستوى ميارات إدارة الوقت لدى الطالب ،أو عالقة مستوى إدارة الوقت ببعض المتغيرات

األخرة ،كالتحصيؿ الدراسي واالنجاز ،والقمؽ البحثي ،وسعت دراسة الحميري ( )9119لمتعرؼ

عمى مقدار وقت الفراغ لدى الطالب .وخمصت الدراسات إلى عدد مف النتائج ،مف أىميا

انخفاض مستوى إدارة الوقت ومياراتو لدى الطالب ،ووجود عالقة إيجابية مع التحصيؿ

واالنجاز ،بينما وجدت عالقة سمبية مع القمؽ البحثي.

إجراءات الدراسة
 -منهج الدراسة :اتبعت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي.

 مجتمع وعينة الدراسة :تكوف مجتمع الدراسة مف جميع طالب المرحمة الثانوية فيالنظاميف الفصمي والمقررات بمدينة مكة المكرمة ،وتـ اختيار عينة عشوائية بسيطة مكونة

مف ( )939طالبا ،منيـ ( )191طالبا مف نظاـ المقررات ،و( )119مف النظاـ الفصمي،
يتوزعوف عمى التخصصيف بواقع ( )89طالبا لمتخصص اإلنساني ،و( )89لمتخصص
الطبيعي ،إضافة إلى ( )61طالبا لـ يدخموا في فترة التخصص ،وىـ طالب البرنامج
المشترؾ في الصؼ األوؿ الثانوي.

أداة الدراسة:

تمثمت أداة الدراسة في استبانة أعدىا الباحث بعد مراجعة األدبيات والدراسات السابقة ،حيث

تكونت في صورتيا األولية مف ( )44عبارة موزعة عمى ثالثة محاور عمى النحو التالي:
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أ-
ب-
ج-

محور الميارات المتعمقة بأساليب وأدوات إدارة الوقت ،وتكوف في صورتو األولية مف ()8
عبارات.
محور ميارات التخطيط إلدارة الوقت ،وتكوف في صورتو األولية مف ( )18عبارة.
محور ميارات تنظيـ الوقت ،وتكوف في صورتو األولية مف ( )18عبارة
وتـ تحديد االستجابة عمى االستبانة وفقا لمقياس متدرج خماسي لتحديد مستوى ميارات

إدارة الوقت (كبيرة جدا ،كبيرة ،متوسطة ،منخفضة ،منخفضة جدا) ،بحيث تحصؿ عمى الدرجات

( )1 ،9 ،3 ،4 ،5عمى الترتيب ،وتعكس ىذه الدرجات في العبارات السمبية ،وبذلؾ ينحصر
المتوسط الحسابية بيف ( ،)5 -1فيكوف المدى ( ،)1.8وىو ما يمكف معو تحديد معيار الحكـ
عمى االستجابات كما ىو موضح بالجدوؿ التالي:
جدول ()1
معيار الحكم عمى استجابات الطالب عمى االستبانة
ـ

الدرجة (مستوى ميارات إدارة الوقت)

المتوسط الحسابي

1

ضعيفة جدا

مف  1إلى أقؿ مف 1.81

3

متوسطة

مف  9.61إلى أقؿ مف 3.41

كبيرة جدا

مف  4.91إلى 5

9
4
5

مف  1.81إلى أقؿ مف9.61

ضعيفة

مف  3.41إلى أقؿ مف 4.91

كبيرة

بعد ذلك ،تم التأكد من صدق وثبات االستبانة بالطرق التالية:

 -1الصدق الظاهري:
تـ عرض االستبانة في صورتيا األولية عمى مجموعة المحكميف مف أعضاء ىيئة التدريس
ببعض الجامعات السعودية ،وذلؾ إبداء رأييـ في مدى مناسبة العبارات لما تقيسو ،وانتماء
العبارات لممحاور ،وكذلؾ تقديـ المقترحات والتعديالت المناسبة ،وقد أجمع معظـ المحكميف عمى
حذؼ أربع عبارات ،وتعديؿ صياغة بعض العبارات ،وقد تـ إجراء التعديالت التي اقترحيا
المحكموف ،وبذلؾ أصبح عدد عبارات االستبانة ( )41عبارة موزعة عمى المحاور الثالثة ،بواقع
( )6عبارات لمحور الميارات المتعمقة بأساليب وأدوات إدارة الوقت ،و( )17عبارة لكؿ محور مف

محوري ميارات التخطيط إلدارة الوقت ،و ميارات تنظيـ الوقت ،واعتبر الباحث ذلؾ صدقا
ظاىريا لالستبانة .
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 -0صدق االتساق الداخمي:
تـ التأكد مف صدؽ االتساؽ الداخمي لالستبانة بتطبيقيا عمى عينة استطالعية مكونة مف
( )31طالبا مف طالب المرحمة الثانوية ،وموزعيف بالتساوي عمى الصفوؼ الثالثة -تـ
استبعادىـ عند التطبيؽ النيائي لالستبانة -ثـ حساب معامؿ ارتباط بيرسوف بيف العبارات
ومحاورىا ،وبيف المحاور والمتوسط الكمي لالستبانة ،ويوضح الجدوؿ التالي ىذه النتائج:
جدول ()0
معامالت ارتباط بيرسون بين العبارات ومحاورها ،وبين المحاور واالستبانة ككل (ن = )02
األساليب واألدوات
ـ

االرتباط

1

*1.456

1

3

*1.684

3

9
4
5
6

*1.659
*1.576
*1.468
*1.398

ـ

االرتباط

ـ

*1.639

11

*1.511

*1.549

19

*1.388

9
4
5
6
7
8

االرتباط مع
االستبانة

*1.518

ميارات التخطيط

9

*1.439
*1.516
*1.653
*1.468
*1.681
*1.666
*1.411

11

االرتباط

ـ

االرتباط

ـ

1

*1.711

11

*1.385

3

*1.435

19

*1.615

*1.465

13

*1.414

14

*1.516

15

*1.398

16

*1.491

17

*1.519

االرتباط مع االستبانة

ميارات التنظيـ

9
4
5
6
7
8
9

*1.694

*1.539
*1.654
*1.499
*1.396
*1.499
*1.611
*1.616

11
13
14
15
16
17

االرتباط
*1.415
*1.395
*1.419
*1.481
*1.531
*1.387

االرتباط مع االستبانة
*1.569

* دالة عند مستوى الداللة ( )2020معامل االرتباط عند مستوى الداللة (20029 = )2020
يتبيف مف الجدوؿ ( )9أف جميع العبارات ذات ارتباطات دالة إحصائيا مع محاورىا ،حيث
تراوحت قيـ االرتباط لمحور األساليب واألدوات بيف ( ،)1.684-1.398بينما تراوحت قيـ
ارتباط عبارات محور ميارات التخطيط بيف ( ،)1.681-1.388وأما ارتباطات عبارات محور
ميارات التنظيـ فقد تراوحت بيف ( ،)1.711-1.385وأما ارتباطات المحاور مع االستبانة ككؿ
فقد تراوحت بيف ( ،)1.694 -1.518وجميع ىذه القيـ دالة إحصائيا عند مستوى الداللة

( ،)1.15وىو ما يشير إلى تمتع االستبانة باالتساؽ الداخمي.
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 -0ثبات االستبانة:
تـ التأكد مف ثبات االستبانة بمعادلة كرونباخ ألفا ،وذلؾ بعد التطبيؽ عمى العينة
االستطالعية ،ويوضح الجدوؿ التالي معامالت الثبات لممحاور واالستبانة ككؿ:
جدول ()0
معامالت ثبات االستبانة باستخدام معادلة كرونباخ ألفا (ن = )02
ـ

المحاور

1

أدوات وأساليب إدارة الوقت

6

3

ميارات تنظيـ الوقت

17

9

التخطيط إلدارة الوقت

ثبات االستبانة ككؿ

العبارات

معامؿ الثبات
1.895

17

1.798

41

1.817

1.815

يتضح مف الجدوؿ ( )3أف معامالت ثبات محاور االستبانة تراوحت بيف (-1.798
 ،)1.895وبمغ الثبات الكمي لالستبانة ( ،)1.817وىي معامالت جيدة ،وتشير إلى تمتع
االستبانة بالثبات عند إعادة تطبيقيا عمى العينة المستيدفة.

األساليب اإلحصائية:
تـ تحميؿ البيانات باستخداـ حزمة البرامج اإلحصائية لعموـ االجتماعية ( ،)SPSSحيث تـ
االستفادة مف األساليب اإلحصائية التالية:
-

المتوسطات الحسابية واالنحراؼ المعيارية لتحديد مستوى ميارات إدارة الوقت.
اختبار "ت" ( )T-testلمكشؼ عف الفروؽ بيف استجابات الطالب عمى االستبانة تبعا
لمتغير نظاـ التعميـ.
اختبار تحميؿ التبايف األحاديث ( )ANOVAلمكشؼ عف الفروؽ تعبا لمتغير التخصص.

عرض ومناقشة نتائج الدراسة
فيما يمي عرض ومناقشة نتائج تساؤلي الدراسة:

عرض ومناقشة نتائج السؤال األول:
نص ا لسؤاؿ األوؿ عمى :ما مستوى إدارة الوقت لدى طالب المرحمة الثانوية بمدينة مكة

المكرمة؟ ولإلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية
وتحديد الدرجة الكمية ،وفيما يمي توضيح النتائج:
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جدول ()2
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمحاور استبانة إدارة الوقت ودرجتها الكمية
ـ

المحاور

1

أدوات وأساليب إدارة الوقت

9.91

3

ميارات تنظيـ الوقت

3.93

9

المتوسط

التخطيط إلدارة الوقت

الحسابي

االنحراؼ
المعياري

الرتبة

الدرجة

1.491

3

متوسطة

1.631

1

متوسطة

3.11
3.18

مستوى إدارة الوقت ككؿ

1.861
1.591

متوسطة

9

متوسطة

يتضح مف الجدوؿ ( )4أف مستوى إدارة الوقت لدى طالب المرحمة الثانوية كاف متوسطا

في الدرجة الكمية ،وفي المحاور الفرعية الثالثة ،حيث بمغ المتوسط الحسابي العاـ ()3.18

بانحراؼ معياري ( )1.591وتشير قيمة االنحراؼ المعياري األقؿ مف الواحد الصحيح إلى
تجانس استجابات أفراد العينة عمى االستبانة ،وقد ظيرت المحاور الثالثة إلدارة الوقت بدرجة

متوسطة ،حيث ظيرت ميارات التنظيـ في الترتيب األوؿ بمتوسط حسابي ( ،)3.93تالىا

ميارات التخطيط إلدارة الوقت بمتوسط حسابي ( ،)3.11وأحي ار ميارات استخداـ أدوات وأساليب
إدارة الوقت بمتوسط حسابي (.)9.91

ويعزو الباحث المستوى المتوسط إلدارة الوقت لدى طالب المرحمة الثانوية إلى العديد مف
األسباب ،التي يأتي في مقدمتيا عدـ تدريبيـ عمى ميارات إدارة الوقت وآلياتو وأولوياتو ،فعمى
الرغـ مف أنيـ يخططوف لممذاكرة والدروس والمراجعات واألنشطة التعميمية المختمفة ،وعمى الرغـ
مف وعييـ بأىمية وقيمة الوقت في ىذه المرحمة وحرصيـ عمى الحفاظ عميو ،إال أف ذلؾ ال يتـ

بطريقة عممية ،إذ ال توجد لدييـ آلية مقننة أو دراية عممية وتدريب عمى استخداـ أساليب وأدوات
إدارة الوقت ،فالمقررات الدراسية ال تعطي ىذا الجانب اىتماما ،وما تتضمنو ىو إشارات ال
تعمميـ ميارات التخطيط إلدارة الوقت وتنظيمو بطريقة عممية ،كما أنيـ ال يمتمكوف عممية آلية
تمكنيـ مف تحديد الصواب في وضع التخطيط (كتابيا) ،أو تحديد مواعيد استخداـ الياتؼ
واالنترنت ،وتجنب العوامؿ المشتتة التي تقطع أفكارىـ وتؤثر في تنفيذ خططيـ إلدارة الوقت،
وبصورة عامة ،فإنو ال توجد لدى الطالب معايير صحيحة وعممية حوؿ إدارة أوقاتيـ ،وىذا يرجع
إلى أنو ال توجد مادة دراسية أو أنشطة موجية لتدريبيـ عمى تطبيقات إدارة الوقت ،وال دورات
تدريبية مخصصة لمطالب في ىذا المجاؿ ،ىذا إلى جانب قمة اىتماـ المعمميف بتدريب الطالب
عمى إدارة الوقت .وتتفؽ ىذه النتائج مع نتائج دراسات آؿ مريع وكداي ( )9116والدخيؿ وجمؿ

035

اجمللد  - 63العدد اخلامس  -مايو 0202م

أ /عمي بن رزق بن حمود السممي

مستوى مهارات إدارة الوقت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الميؿ والزغوؿ ( )9117التي أظيرت أف متوسط ميارات إدارة الوقت كانت متوسطة لدى
الطالب ،كما تتفؽ ضمنيا مع نتائج دراسة الحميري ( )9119التي توصمت إلى ارتفاع معدؿ
ساعات وقت الفراغ لدى طالب المرحمة الثانوية ،بينما تختمؼ مع نتائج دراسة الغامدي
( )9111التي أظيرت أف مستوى ميارات إدارة الوقت كاف منخفضا ،كما تختمؼ مع نتائج
دراسة مختار ( )9114التي أظيرت أف مستوى تنظيـ الوقت لدى الطمبة كاف مرتفعا.

عرض ومناقشة نتائج السؤال الثاني
نص السؤاؿ الثاني عمى :ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ()1.15
بيف متوسطات الطالب عمى استبانة إدارة الوقت تعزى الختالؼ التخصص ،والنظاـ التعميمي؟
ولإلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ استخداـ اختبار "ت" ( )T-testواختبار تحميؿ التبايف األحاديث
( )ANOVAلمكشؼ عف الفروؽ ،وفيما يمي توضيح النتائج:

أوال :الفروق تبعا الختالف التخصص
جدول رقم ()0
اختبار تحميل التباين األحادي ( )ANOVAلمفروق بين متوسطات أفراد العينة في مستوى
إدارة الوقت تبعا الختالف التخصص

مصدر التبايف

مجموع المربعات

درجة الحرية

مجموع المتوسطات

بيف المجموعات

1.957

9

1.198

خارج المجموعات

38.871

936

المجموع

39.197

938

1.165

قيمة ؼ

1.779

الداللة

1.461

يتضح مف الجدوؿ ( )5أنو ال توجد فروؽ دالة إحصائيا بيف متوسطات الطالب في مستوى

إدارة الوقت تعزى الختالؼ التخصص ،حيث بمغت قيمة "ؼ" ( )1.779بمستوى داللة

( ،)1.461وىي قيمة أكبر مف مستوى الداللة المعياري ( ،)1.15مما يشير إلى أف الفروؽ
ليست دالة إحصائيا ،وقد يرجع ذلؾ إلى كوف كؿ طالب يعتبر التخصص الذي اختاره

ميما بالنسبة لو ،ويعتبر أف التزاماتو الوقتية ميمة تماما كأي تخصص آخر ،وأنيـ جميعا
يشتركوف في العوامؿ المؤثرة عمى قدرتيـ عمى إدارة أوقاتيـ ،بغض النظر عف التخصص أو

الصؼ الدراسي.
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ثانيا :الفروق تبعا الختالف النظام التعميمي
جدول ()6
نتائج اختبار ( )tلمكشف عن الفروق بين متوسطات استجابات الطالب وفقا لمتغير نظام
التعمم
األداة
إدارة

الوقت

نظاـ التعميـ

العدد

المقررات

191

الفصمي

المتوسط

االنحراؼ

الحسابي

المعياري

3.91

1.351

119

3.19

1.416

الفرؽ بيف

المتوسطيف
1.18

قيمة (ت)
9.16

مستوى
الداللة

1.146
دالة*

* دالة عند مستوى الداللة ()2020
يتضح مف الجدوؿ ( )6وجود فروؽ بيف مستويات الطالب في إدارة الوقت تعزى الختالؼ
نظاـ التعميـ ،وبمراجعة المتوسطات الحسابية يتبيف أف اتجاه الفروؽ لصالح نظاـ المقررات حيث

بمغ متوسطيـ الحسابي ( )3.91في مقابؿ ( )3.19لطالب النظاـ الفصمي  ،ويعزو الباحث ىذه
النتيجة إلى طبيعة نظاـ المقررات ،وأىدافو في المرحمة الثانوية ،وحرصو عمى أف ينتفع الطالب
بأوقاتيـ ،كما يمكف عزو ىذه النتيجة إلى ما يتميز بو نظاـ المقررات مف إتاحة الفرص لمطالب
لالختيار والعمؿ الفردي والجماعي ،وارتباط النتائج والتقديرات بما ينفذه الطالب خارج المدرسة
مف أنشطة وأعماؿ ،وبحث ،واعداد مواد عممية حوؿ ما يتـ دراستو ،وىذا يزيد مف قدرة الطالب
عمى إدارة أوقاتيـ ،وحرصيـ عمى االستفادة القصوى مف الوقت المتاح ليـ في تنفيذ التزاماتيـ
ليتمكنوا مف التقدـ في تحقيؽ أىداؼ المقررات التي يدرسونيا والتفوؽ والتميز فييا.

ممخص نتائج الدراسة:
توصمت الدراسة لمنتائج التالية:
 .1مستوى إدارة الوقت لدى طالب المرحمة الثانوية كاف متوسطا في الدرجة الكمية ،وفي
المحاور الفرعية الثالثة (ميارات التنظيـ ،ميارات التخطيط ،األساليب واألدوات) عمى
الترتيب.
 .9توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )1.15بيف متوسطات الطالب
عمى استبانة ميارات إدارة الوقت تعزى الختالؼ النظاـ التعميمي لصالح طالب نظاـ

المقررات ،بينما لـ توجد فروؽ دالة تعزى الختالؼ التخصص.
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توصيات الدراسة:
في ضوء النتائج التي توصمت لها الدراسة يوصي الباحث بما يمي:
 .1تضميف ميارات إدارة الوقت في المناىج والمقررات الدراسية ،أو إفرادىا بمقرر دراسي
تكميمي يساعد الطالب عمى امتالؾ ميارات تخطيط وتنظيـ الوقت واستغالؿ أوقات
الفراغ ،وأساليب وأدوات تنظيـ مياميـ الحياتية والتعميمية.
.9

.3

.4

.5

تصميـ أنشطة مدرسية تيتـ بالوقت وادارتو ،ويمكف االستفادة مف األنشطة الطالبية

القائم ة ،كاإلذاعة المدرسية ،والجماعات المدرسية ،والندوات والمؤتمرات الطالبية ،في
إكساب الطالب ميارات إدارة وقت الطالب.
تطبيؽ نظاـ اليوـ الشيري ،أو األسبوع السنوي أو الفصمي ،لتنمية ميارات إدارة الوقت
لدى الطالب ،ومشاركتيـ في وضع خطط مكتوبة لالستفادة مف أوقاتيـ ،وتدريبيـ عمى
تحديد األولويات وتسجيميا كتابيا ،ووضع معايير وأسس ومبادئ االستفادة مف الوقت
وادارتو لدى الطالب.
تفعيؿ دور اإلعالـ التربوي ،مف خالؿ المطبوعات والمطويات والمنشورات التربوية التي
تدعـ وتنمي ميارات إدارة الوقت لدى الطالب ،منذ المرحمة االبتدائية ووصوال لممرحمة
الثانوية ،وذلؾ بأسموب متدرج ومناسب وواقعي ويمكف تطبيقو.
توفير خدمة إرشادية لطالب المرحمة الثانوية ،لتمكنيـ مف الحصوؿ عمى إرشادات حوؿ
إدارة أوقاتيـ وفقا لخصائصيـ وظروفيـ االجتماعية ،ولألنظمة التعميمية التي يدرسونيا.
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