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 امللخص

إف الكقت مف أىـ عكامؿ نجاح اإلنساف كالكصكؿ بو إلى القمة, كىذا إذا استطاع 
كتكمف مشكمة الدراسة في أنيا  ؛تحقيؽ كؿ ما يريد كيسعى إلنجازه في الكقت المحدد لو

درجة إدارة الكقت لدل طالب السنة التحضيرية في الجامعات الحككمية تسعى لمتعرؼ عمى 
 .في المممكة العربية السعكدية كعالقتو بالتحصيؿ الدراسي

 كذلؾ مف خالؿ اإلجابة عف األسئمة الرئيسة التالية:
في الجامعات السعكدية مف كجية  لدل طالب السنة التحضيرية أىمية ادارة الكقت ما  -1

 نظر الطالب؟
ىؿ ىناؾ معيقات )مضيعات الكقت( تكاجو طالب السنة التحضيرية في الجامعات  -2

 السعكدية؟
لدل طالب السنة  ادارة الكقت معاييردرجة االلتزاـ ب تيدؼ ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمىك 

 إدارة الكقت معيقاتالتعرؼ عمى  ,التحضيرية في الجامعات السعكدية مف كجية نظر الطالب
 عمى التحصيؿ الدراسي. كأثرىا

مجاالت كىي  مجاؿ  ثالثةبناء إستبانة تككنت مف ب أما أداة الدراسة فقد قاـ الباحث
تـ  فقرة( 44),  كتككنت االستبانة مف ادارة الكقت, كمجاؿ معيقات الكقتالتخطيط, كمجاؿ 

تـ مماف بف عبد العزيز في محافظة الخرج, ك تكزيعيا عمى عينة مف الطالب في جامعة س
الباحث عمؿ مدرب  ككف كالمقابمة مع الطالب غير المخطط ليا  استخداـ أسمكب المالحظة

 في السنة التحضرية.
عمقة متاستخداـ المنيج الكصفي المسحي الذم يعتمد عمى جمع الدراسات ب كقاـ الباحث 

, كدكريات, كرسائؿ ماجستير كدكتكراه, كأبحاث , كذلؾ مصادر الكتركنية, ككتببإدارة الكقت
 ادارة الكقت., في مجاؿ عربية كأجنبية منشكرة

دارة الكقت بمغ الكسط الحسابي )أظيرت نتائج الدراسة أف  ( 39.49في مجاؿ التخطيط كا 
(, أما في أسئمة )نعـ, ال( كانت الفقرة الثامنة أعمى نسبة حيث 60.34كمعيقات الكقت )

 %(.32بينما الفقرة الثانية كانت أقؿ نسبة في تدرج )نعـ, ال( حيث بمغت )%(, 84بمغت )
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 أما أبرز توصيات الدراسة هي:

بعد عرض جميع أجزاء البحث كعرض النتائج قاـ الباحث بعرض عدد مف التكصيات التي 
تزكيد المكاد التدريبية في السنة التحضيرية بمحتكل حكؿ إدارة  يمكف سردىا فيما يمي:

ككضع خطو لتنظيـ كقتو, كتكعية الطالب  قت, لتكعية الطالب بمدل أىمية إدارة الكقتالك 
إجراء دراسات مماثمة حكؿ بمعيقات الكقت كمف ضمنيا الجكاؿ الستخدامو بطريقة صحيحو, 

 إدارة الكقت لدل الطالب  في كميات جامعية أخرل.
 

 يرية.ة التحض, السنادارة الكقت, التحصيؿ الدراسيالكممات المفتاحية: 
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Summary 

 

The importance of time management among students in the 

preparatory year at public universities in the Kingdom of Saudi Arabia 

and its relationship to academic achievement 

D. Ibrahime EMjali Bani Issa. 

he time of the most important factors in the success of the rights 

and bringing it to the top, and that if he could achieve whatever he wants 

and seeks to be completed on time ; The problem with the study in that it 

seeks to identify the degree of time management among students in the 

preparatory year at public universities in the Kingdom of Saudi Arabia 

and the relationship to the collection school. 

And that by answering the following key questions : 

1 - What is the importance of time management among students in the 

preparatory year in Saudi universities from the perspective of the 

students? 

2 - Are there obstacles ( wasting time) facing the preparatory year 

students in Saudi universities ? 

The aim of this study is to identify the degree of compliance with 

the standards of time management among students in the preparatory 

year in Saudi universities from the perspective of students, identify the 

obstacles of time management and its impact on academic achievement. 

The study tool was the researcher built questionnaire consisted of three 

areas, namely the field of planning , and the field of constraints of time, 

and the field of time management , and formed the questionnaire of 40 

items, which were distributed to a sample of students at the University of 

Salman Bin Abdul Aziz Al-Kharj , were used method observation and 

interview with the students is the fact that the planned action researcher 

coach in the preparatory year . 

The researcher using descriptive survey method , which relies on 

the collection of studies related to time management , as well as electronic 

sources , books , periodicals , and letters MA and Ph.D. , and published 

research Arab and foreign countries , in the field of time management . 

The results showed that in the field of planning and time management was 

the arithmetic mean ( 39.49 ) and the constraints of time ( 60.34 ) , while in 

the questions ( yes, no ) was the eighth paragraph highest percentage in 

terms of ( 84% ) , while the second paragraph was the lowest percentage in 

include ( Yes, No ), where the total (32%) . 

The main recommendations of the study are: 

After viewing all parts of the search and display the results, the 

researcher presented a number of recommendations that could be listed as 
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follows: To provide training materials in the preparatory year to the 

content about time management, to educate students in the importance of 

time management and develop a plan to organize his time, and educate 

students Masqat time, including the mobile to be used in a manner 

Correct, conduct similar studies on time management among students in 

other colleges. 

Key words: time management , academic achievement , the 

preparatory year . 
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 املكدمة:

إف الكقت مف أىـ عكامؿ نجاح اإلنساف كالكصكؿ بو إلى القمة, كىذا إذا استطاع 
يعد أىـ مراحؿ نجاح  فتقسيـ الكقت ؛تحقيؽ كؿ ما يريد كيسعى إلنجازه في الكقت المحدد لو

اإلنساف حيث إف كؿ لحظة تمر في حياتو تمثؿ إنجازان لو إذا نجح في استثمارىا كاستغالليا 
ف قضية التنمية ىي في الكاقع قضية استثمار لمكقت فنحف بحاجة إلى إعمى الكجو األمثؿ. 

طالب  في استغالليـ متكاممة إلدارة الكقت لزيادة فعالية المديريف, كالمدربيف, كال نظرية عربية
 بالثركة التي في أيدييـ. لمكقت ك تعميؽ إحساسيـ

جاء ديننا العظيـ ليعرفنا عمى أىمية الكقت ككيفية استغاللو االستغالؿ األمثؿ, أليس 
في أىمية العمر كقيمتو   فالنصكص بالكقت  كقد أقسـ اهللىك مادة الحياة كمعنى الكجكد؟ 
َحى ,َكاْلَعْصرِ كجؿ بو في مكاضع كثيرة فقاؿ: كثيرة جدنا, كقد أقسـ اهلل عز  , َكالضُّ

َكالمَّْيِؿ ِإَذا َيْغَشى. 
إف أكؿ ما سيسأؿ عنو ابف أدـ يكـ القيامة ىك عمره فيما أفناه, حيث   فقد كرد  

ـَ , َيْكـَ اْلِقَياَمِة , مِ يقكؿ سيدنا محمد صمي اهلل عميو كسمـ: " , َربِّوِ  ْف ِعْندِ اَل َتُزكُؿ َقَدَما اْبِف آَد
ـَ َأْباَلُه , َكَماِلِو ِمْف َأْيَف اْكَتسَ  ـَ َأْفَناُه , َكَعْف َشَباِبِو ِفي َبُو َحتَّى ُيْسَأَؿ َعْف َخْمٍس : َعْف ُعُمرِِه ِفي

" أخرجو الترمذم ) ـَ ـَ َأْنَفَقُو , َكَماَذا َعِمَؿ ِفيَما َعِم حيحة) ( األلباني: حسف, الص2416َكِفي
"ركحكا القمب ساعة بعد ساعة فإف القمب إذا أكره عمي".  يما قاؿ اإلماـ عم(. كك 946

بمعنى أنو يجب تقسيـ الكقت فيما بيف الدراسة كالتركيح عف النفس فالنفس تمؿ كيجب 
 (.2446زء مف الكقت في التركيح عف النفس )الديب, التفريج عنيا بتخصيص ج

نعمتاف مغبكف فييما : »اهلل  عف ابف عباس رضي اهلل عنيما قاؿ: قاؿ رسكؿك 
فتح البارم في شرح البخارم: ركاه البخارم كغيره. )« كثير مف الناس الصحة كالفراغ

 (, كتاب الرقاؽ.11/229)
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 كقاؿ الشاعر:
 دقات قمب المرء قائمة لو

 
  

 إف الحياة دقائؽ كثكاف  
 وقال آخر: 

 كالكقت أنفس ما عنيت بحفظو
 

  
 ؾ يضيعكأراه أسيؿ ما عمي  

 
كقد رأل عبدالعاؿ بأف الكقت كليس اآللة ىك المفتاح الرئيسي لمتقدـ, ألف األمر ال 
نما يعتمد بالشكؿ األكبر عمى  يعتمد بالشكؿ األكبر عمى بناء أك تطكير األآلت كالمعدات كا 
سرعة كميارة إنجاز األعماؿ في أقؿ كقت ممكف. كلذلؾ أصبح الكقت ىك مقياس الحكـ عمى 

مرتبط  التحصيؿ الدراسي لدل الطالب , كذلؾ يعتبرجكدة كالنجاح في كؿ المجاالتل المد
 (.2449)عبدالعاؿ,   بمدل استثمار الطالب لكقتو بالشكؿ األمثؿ

كتذكر دائمأ أف الكقت ىك المكرد الكحيد الذم يعتبر أنفس ما يممكو اإلنساف, فال 
تكفيره  لفترة ما, أك   تبديمو  بشيء   يمكف  تخزينو, كال إعادتو, أك بيعو, أك شرائو,  أك

فالكقت كاحد كلكف  فالكقت الذم مضى ال يمكف أف يعكد,  آخر, أك نخمؽ  كقتان  اكثر,
 (.2446)الديب, .كاستغاللو بالشكؿ السميـ اإلنساف الناجح القادر عمى تنظيـ كقتو

دراسي لدل كعؿ ذلؾ فإف لمكقت أىمية بالغة في كؿ مناح الحياة ككذلؾ التحصيؿ ال
الطالب يعد مف أىـ مراحؿ حياتيـ حيث يترتب عميو تنمية قدراتيـ الذاتية في كيفية االستفادة 

 .امف كؿ دقيقة في أكقاتيـ لمحصكؿ عمى قدر المنفعة الذم يريدكف الحصكؿ عميي
كمما سبؽ  يرل الباحث إف ادارة الكقت مف األمكر اليامة كالضركرية في حياة اإلنساف 

لمممكة في السنة التحضيرية في ا كضكع البحث ىك مناقشة مدل إدراؾ الطالبسيككف مك 
ألىمية الكقت ككيفية تقسيمو ليشمؿ كؿ ما ىك ميـ في تحصيميـ الدراسي  العربية السعكدية 

تقانو عمى مدل قدراتيـ عمى التحصيؿ الدراسي إيجابا أك سمبان.  كمدل تأثير ذلؾ التقسيـ كا 
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 مشكلة البحث: .1

مف الكقت كالدراسة األىمية القصكل في حياة أل فرد في المجتمع بأسره, مما إف لكؿ 
يعني أف االىتماـ بالكقت في مجاؿ التحصيؿ الدراسي يعد مف أىـ العكامؿ التي تساعد عمى 

فالدراسة  ,بناء قدرة اإلنساف عمى ترتيب أكلكياتو كحرصو الدائـ عمى العمـ كالدراسة كالمعرفة
كتحديد مسار حياتو إما لمطريؽ  عميو الفرد لصقؿ شخصيتو ... الخنتاج ما يحصؿ ىي 

 الصحيح أك العكس.
إدارة الكقت لدل طالب السنة  أىمية كتكمف مشكمة الدراسة في أنيا تسعى لمتعرؼ عمى

 التحضيرية في الجامعات الحككمية في المممكة العربية السعكدية كعالقتو بالتحصيؿ الدراسي 
مثؿ  الباحث مدرس في السنة التحضيرية في جامعات مختمفة,مف خالؿ ككف كذلؾ 

 طالبال الحظ أف بعض اإلحساء, كجامعة الممؾ سعكد في الرياض, جامعة الممؾ فيصؿ في
  قتيـ بكفاءةك   في إدارة لدييـ مشكالت  السنة التحضيرية بالمممكة العربية السعكدية في

 .بشكؿ أفضؿ الكقت ادارة رصا عمى كيحتاجكف مع ذلؾ إلى أف يككنكا أكثر تمسكا كح
باإلضافة إلى القيمة العظمى لكيفية تقسيـ الكقت بيف أكلكيات الطمبة الدراسية مف أجؿ 
الحصكؿ عمى أفضؿ أداء يمكف مف خاللو تحقيؽ أعمى معدؿ مف التحصيؿ الدراسي لدل 

  في المممكة العربية السعكدية.السنة التحضيرية  البط
 يمكف تحديد المشكمة في  األتية: كبناءان عمى ما سبؽ

لدل طالب السنة التحضيرية في الجامعات  ادارة الكقت معاييرااللتزاـ ب أىمية ما  -2
 السعكدية مف كجية نظر الطالب؟

ىؿ ىناؾ معيقات )مضيعات الكقت( تكاجو طالب السنة التحضيرية في الجامعات  -3
 السعكدية؟

 في الجامعات السعكديةة التحضيرية إدارة الكقت لدل طالب السن أىميةىؿ تختمؼ  -4
 باختالؼ التخصص )مسار صحي, مسار عممي كىندسي, مسار انساني(.
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 أهداف الدراسة:

 تيدؼ ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى:
طالب السنة التحضيرية في الجامعات السعكدية مف أىمية الكقت لدل التعرؼ عمى  .1

 . كجية نظر الطالب
 عمى التحصيؿ الدراسي. التعرؼ عمى أثر إدارة الكقت .2
لدل طالب السنة التحضيرية في  كيفية ادارة كتنظيـ ادارة الكقتالتعرؼ عمى  .3

 الجامعات السعكدية مف كجية نظر الطالب
 أهنية الدراسة:

 يستمد ذلؾ البحث أىميتو مف األسباب التالية:
إف إدارة الكقت في أم مؤسسة يعد مف أىـ العناصر كالعكامؿ التي تحدد مدل  .1

 مف المؤكد أف يككف ليا دراسةنجاح أك فشؿ تمؾ المؤسسة, كعمى ىذا فإف تمؾ ال
دراكيـ لقيمة عنصر الكقت لدييـ.  قيمة لمطالب إلثراء معرفتيـ كا 

 التخطيط كتنظيـ عالقة الكقت بقدر التحصيؿ الدراسي يعني أنو بالمزيد مف  .2
طالب مما يثرم قيمة تقسيـ الكقت, يعني المزيد مف قدر التحصيؿ الدراسي لدل الك 

ية ىذا البحث ألىميتو البالغة لدل الطالب حيث أف الطالب في السنة التحضير 
, كذلؾ تكعية الطالب بضركرة التغمب عمى معيقات نكف مف مشكمة إدارة كقتيـيعا

الكقت كالذم أصبح استخداـ الجكاؿ داخؿ المحاضرات مف أكبر معيقات الكقت 
 بالشكؿ الصحيح.خاصة إذا لـ يستخدمو الطالب 

كما أف ىذا البحث يعد مف ضمف الدراسات كاألبحاث التي يمكف لمميتميف الرجكع إلييا كمرجع 
كضع خطط سنكية, كشيرية,  يسير لالطالع عمى أىمية إدراة الكقت بشكؿ عاـ كأىمية 

 بالنسبة لطالب السنة التحضيرية.كاسبكعية, كيكمية, 



 م1024أكتوبر( 38ـــــــــــــــــــ  العدد )ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 234 - 

 حدود البحث:

 اآلتي:تمثمت حدكد البحث في 
بجامعة الحدكد المكانية: حيث تمثؿ البحث في عينة مف طالب السنة التحضيرية  ( أ

 طالب السنة التحضرية في جامعة الممؾ سعكد.كعينة مف , بف عبد العزيز سمماف 
 السنة التحضيرية لمفصؿ الحدكد الزمانية: حيث تمثؿ البحث في عينة مف طالب ( ب

  ق1435-1434الدراسي الثاني لمعاـ الدراسي 
بف عبد  معة سممافبجا السنة التحضيرية  الحدكد البشرية: مجمكعة مف طالب  ( ت

 , كجامعة الممؾ سعكد.العزيز
 :للدراسة اإلجرائية طصللحاتامل

إدارة الكقت: القدرة عمى استثمار الكقت بكفاءة كفاعمية, كبأقؿ كقت كأكثر إنتاجية,  .1
 عمى أداة الدراسة. كيقاس بالدرجة التي يحصؿ عمييا الطالب مف اإلجابة

االلتحاؽ  أثناء إعداد لمطالب  معرفيا كمياريان  السنة التحضيرية: ىي سنو .2
كبناء عمى ىذه السنة يتـ اختيار الطالب بأحد الكميات العممية كاإلنسانية بالجامعة 

 لمتخصص بناء عمى معدلو التراكمي.
ثناء دراستو لممكاد التحصيؿ الدراسي: المعارؼ كالميارات التي يكتسبيا الطالب أ .3

التدريبية كيقاس إجرائيا في ىذه الدراسة بمعدؿ الطالب بعد انتياء السنة 
 التحضيرية.

 اإلطار الهظري والدراسات السابكة:

جاء ديننا العظيـ ليعرفنا عمى أىمية الكقت ككيفية استغاللو االستغالؿ األمثؿ, أليس 
( ِإفَّ اإِلنَساَف َلِفي 1َكاْلَعْصِر)  عالى:  ىك مادة الحياة كمعنى الكجكد ؟ يقكؿ سبحانو كت

ْبِر 2ُخْسٍر) اِلَحاِت َكَتَكاَصْكا ِباْلَحؽِّ َكَتَكاَصْكا ِبالصَّ  العصر.  ( ِإال الَِّذيَف آَمُنكا َكَعِمُمكا الصَّ
كقد بيف الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ أىمية الكقت في حياة اإلنساف المسمـ, حيث       

يث الذم ركاه مسمـ " نعمتاف مغبكف فييما كثير مف الناس: الصحة كالفراغ"  قاؿ في الحد
ركاه مسمـ, كحث صمى اهلل عميو كسمـ في حديث آخر عمى اغتناـ الكقت بقكلو: " أغتنـ 
خمسان قبؿ خمس " كذكر منيا " فراغؾ قبؿ شغمؾ ", كبيف صمى اهلل عميو كسمـ في حديث 
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ـ القيامة حتى يسأؿ " كذكر منيا " عف عمره فيما أفناه آخر أنو: " ال تزكؿ قدما عبد يك 
  ."  ركاه الترمذم …
كقد كانت المفاىيـ العظيمة السابقة عف الكقت كأىميتو ماثمة لمعياف دكمان في حياة     

الناجحيف مف سمؼ ىذه األمة, فقد ركم عف ابف مسعكد رضي اهلل عنو أنو قاؿ: ) ما 
 ربت شمسو, نقص فيو أجمي كلـ يزدد عممي (.ندمت عمى شيء ندمي عمى يـك غ

كيقكؿ اإلماـ أبف القيـ الجكزية رحمو اهلل في كتابو ) الجكاب الكافي (: " فالعارؼ لـز 
كقتو, فإف أضاعو ضاعت عميو مصالحو كميا, فجميع المصالح إنما تنشأ مف الكقت, كاف 

مادة حياتو األبدية في  ضيعو لـ يستدركو أبدا.. فكقت اإلنساف عمره في الحقيقة, كىك
ك يمر أسرع مف مر السحاب النعيـ المقيـ, كمادة معيشتو الضنؾ في العذاب األليـ, كى

 (.2411)زيداف, 

 مفهوم إدارة الوقت:

 ىناؾ تعريفات عدة إلدارة الكقت منيا:
  تعريؼ القعيد الذم عرفيا بأنيا: "عممية االستفادة مف الكقت المتاح

كفرة لدينا؛ لتحقيؽ األىداؼ الميمة التي نسعى كالمكاىب الشخصية المت
إلييا في حياتنا, مع المحافظة عمى تحقيؽ التكازف بيف مطالب العمؿ 

 (.1422كالحياة الخاصة, كبيف حاجات الجسد كالركح كالعقؿ")القعيد, 
  لقد قاـ فرانكميف بتعريؼ الكقت بأنو: "المادة التي صنعت منيا الحياة

حقا الشخصية" كعمى ذلؾ فإف اإلنساف يمكنو التحكـ كالنشاط الفردم يعكس 
دارتيا بالشكؿ األمثؿ الذم يناسبو عف طريؽ التحكـ في المككف  في حياتو كا 

 األساسي ليا كىك الكقت.
  كأيضان ىك: "إستثمار الكقت بشكؿ فعاؿ لتحقيؽ األىداؼ المحددة في الفترة

 (.2414,ةير الصراالزمنية المعينة لذلؾ" )
  بأنو: "تخطيط استخداـ الكقت كأسمكب استغاللو بفاعمية, لجعؿ كما يعرؼ

حياتنا منتجة كذات منفعة أخركية كدنيكية لنا كلمف أمكف مف حكلنا كبالذات 
 (.24ـ, ص1991مف ىـ تحت رعايتنا" )مالئكة, 
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دارتو بالشكؿ األمثؿ ىك عصب العممية التعميمية, فيك مثؿ  إف تنظيـ الطالب لكقتو كا 
ذا حدث خمؿ فإف الجسـ ال يستقيـ  األعصاب في جسـ اإلنساف تتحكـ في جميع كظائفو, كا 

كيصاب بالشمؿ كذلؾ الحاؿ بالنسبة إلدارة الكقت كتنظيمو في حياة الطالب, فإذا حسف 
ذا أساء استعماؿ كقتو, فإنو ال  استعمالو قاـ بتكجييو خير قياـ كحقؽ اإلنجازات الكثيرة كا 

ىذه الحالة يحقؽ ام انجازات كمف ثـ يحدث الفشؿ, كيحتاج في يستطيع استذكار دركسو كال 
 نظيـ كقتو.إلى عالج حاسـ يكمف في إدارة كت

أك حياتو الجامعية إف عدـ إدراؾ الطالب ألىمية الكقت سكاء في حياتو العامة 
 قميمة. توسينجـ عنو عدـ القدرة عمى إدارة حياتو الدراسية كمف ثـ  ستككف إنتاجي

 راسي:التحطصيل الد

 ؿ الدراسي منيا اآلتي:يصيكجد تعريفات عدة لمتح
  تعريؼ المعجـ المكجز في المصطمحات التربكية لو بأنو: "الجيد العممي الذم يتحقؽ

لممرء مف خالؿ الممارسات التعميمية كالدراسية , كالتدريبية في نطاؽ مجاؿ تعميمي , 
س كالتكجييات التعميمية بما يحقؽ مدل االستفادة التي جناىا المتعمـ مف الدرك 

كالتربكية المعطاة أك المقررة عميو , كيقاس ذلؾ الجيد كيقدر باالختبارات 
كاالمتحانات كالكسائؿ القياسية المختمفة التي تمجأ إلييا المؤسسات التعميمية" 

 ىػ(.1443)أحمد, 
 ات أما تعريؼ معجـ التربية كالتعميـ فيك "ما يحصؿ عميو الطالب مف معمكمات كعاد

كمكاقؼ زيادة عمى ما عنده, كذلؾ نتيجة لعممية التعميـ كالتعمـ في الكقت نفسو" 
(sun& yao, 2006). 

  كفي قامكس التربية كعمـ النفس التربكم ىك: "المعمكمات كالميارات المكتسبة في
المكاضيع الدراسية كتقاس عادة باالمتحانات أك العالمات التي يقدرىا المعممكف" 

 (.1994)نجار, 
, التعامؿ اإليجابيةكترتبط إدارة الكقت ارتباطا كاضحان بسمات الشخصية, كأساليب 

دكرا إيجابيا في التحصيؿ الدراسي كاألداء  بشكؿ جيد كذلؾ تمعب إدارة الكقت
  (.wells, 2004)لمطالب  األكاديمي
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 مضيعات الوقت:

 كؿ ما يمنعؾ( مضيعات الكقت بأنيا " 1991يعرؼ كؿ ماكانزم, كريتشارد )     
 مف تحقيؽ أىدافؾ بشكؿ فعاؿ.

كيرل الباحث أف مفيـك مضيعات الكقت مفيكـ ديناميكي يتغير بتغير الظركؼ كاألزمات 
كاألمكنة كاألشخاص  كىك نشاط يأخذ كقتا غير ضركرم كاستخداـ الكقت بطريقة غير مالئمة 

 إجماليا بما يمي: دكف فائدة تذكر, كلك أخذنا مضيعات الكقت بالنسبة لمطالب فيمكف
 عدـ كجكد خطط كاضحة, أك ضعؼ في التخطيط.  -
كسائؿ التكنكلكجيا الحديثة كنركز في ىذا الجانب عمى الجكاالت حيث تعتبر سالح ذك  -

حديف, فإذا أستغميا الطالب بشكؿ سميـ فقد استطاع أف يكظفيا بالطريقة اإليجابية, أما إذا 
فينا  تحكؿ اإلدماف إلى اإلنترنت لكف مف خالؿ الجكاؿ,في بالغ في استخداميا لفترة طكيمة

تعتبر معيؽ كمف األمثمة عمى ذلؾ كحسب معايشة الباحث لمميداف يقكـ الطالب باستخداـ 
, كالدردشة, كمشاىدة االجتماعيفي األلعاب, كمكاقع التكاصؿ الجكاؿ داخؿ القاعات التدريبية 

 .ف منظـ لمكقتع لمكقت بدال مف أف يككالمباريات ..الخ فينا تحكؿ الجكاؿ إلى مضي
, السير الطكيؿ في الميؿ يؤدم إلى  البدا في تنفيذ المياـ قبؿ التفكير فييا أك التخطيط ليا -

 الكقت. كفقداف اإلنساف لقيمة الخمكؿ

 فوائد إدارة الوقت: 

ء تقميؿ عدد األخطا, التخفيؼ مف ضغط العمؿ, تحقيؽ نتائج أفضؿ في التحصيؿ الدراسي 
تحسيف نكعية الحياة غير , زيادة سرعة إنجاز العمؿ ,تحسيف نكعية العمؿ, الممكف ارتكابيا

(.2414)الصرايرة,  العممية  
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أنواع الوقت:   

 (1996كيشير نبيؿ سعد إلى انو يمكف تقسيـ الكقت إلى أربعة أقساـ كما يمي )نبيؿ, 
الكقت لعممية التفكير , كيخصص ىذا النكع مف Creative Timeالكقت اإلبداعي   -1

 كالتحميؿ كالتخطيط كتنظيـ العمؿ كتقكيـ األداء.
كيمثؿ ىذا الكقت الفترة الزمنية التحضيرية  Preparatory Timeالكقت التحضيرم   -2

التي تسبؽ البدء في العمؿ مثؿ الكقت المنقضي في جميع المعمكمات كالبيانات قبؿ 
 البدء في تنفيذ العمؿ.

: كيمثؿ الفترة الزمنية التي تستغرؽ في تنفيذ Productive Timeاجي الكقت اإلنت  -3
 العمؿ كالبرنامج الذم تـ التخطيط لو في الكقت اإلبداعي كالتحضيرم.

كيخصص ليا الكقت عادة لمقياـ بنشاطات  Overhead Timeالكقت غير المباشر   -4
المؤسسات االجتماعية  ا مففرعية ميمة ليا تأثيرىا الكاضح عمى عالقة المدرسة بغيرى

 (.2412)أبك النصر,  األخرل
ة يجب أف يضع خط الطالب الجامعي كبالتحديد في السنة التحضيرية كيرل الباحث أف 

مما يمكنو مف تحقيؽ أفضؿ النتائج بسيكلة كيسر  كقدراتو وحدكد إمكانات يليحقؽ أىدافو ف
 كيمكف تقسيـ الخطة إلى:

 . خطة سنكية ألىداؼ العاـ كمو -1
 شيرا .  12خطة شيرية قسمت األىداؼ عمى مدل  -2
 أسابيع .  4خطة أسبكعية قسمت أىداؼ الشير عمى مدل  -3

 أهنية إدارة الوقت:

ال يشؾ أحد بأف الكقت ىك الحياة , فعمر اإلنساف عبارة عف أياـ , كما قاؿ الحسف 
األياـ ما ىي إال ساعات البصرم : "يا ابف آدـ, إنما أنت أياـ, إذا ذىب يـك ذىب بعضؾ". ك 

كدقائؽ ليذا عمى المرء أف يتفكر أيف يذىب يكمو , كاإلسالـ اىتـ بإدارة الكقت الخاص 
 .إضافة إلى إدارة كقت العمؿ كحثو عمى اغتنامو كعدـ إضاعتو
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 أهنية الكدرة على التحطصيل الدراسي:
سية يتـ مف منفعة درا ؿ الدراسي في قدر ما ينفع الطالبتتمثؿ أىمية التحصي

استمدادىا مف قدر التحصيؿ الدراسي المتزايد في السنة الدراسية. لذلؾ يجب تدريب الطالب 
ؿ الدراسي كذلؾ بتزكيدىـ بالبرامج كالمحاضرات التكعكية التي تزيد مف قدرتيـ عمى التحصي

 قكية فيما بيف التحصيؿ الدراسي كالقدرة عمى االستفادة مف المادة العممية  لكجكد عالقة
المطركحة عمى الطالب مف أجؿ دراستيا كمف ىنا تتمثؿ أىمية القدرة عمى التحصيؿ 

 الدراسي.

 أثر إدارة الوقت على التحطصيل الدراسي:

بناءان عمى أىمية كال مف إدارة الكقت كالقدرة عمى التحصيؿ الدراسي كأنو يكجد عالقة 
ف تقسيـ الكقت بشكؿ فعاؿ كطيدة بيف الكقت المحدد لمدراسة كقدر التحصيؿ الذم ينتج م

مف تحصيؿ قدر أعمى مف المادة المدركسة  لمادة الدراسية التي تمكف الطالبحسب أكلكية ا
كعمى ىذا فقد برزت اختالفات جكىرية في كيفية النظر لمفيـك الكقت كأىميتو, طبقا الختالؼ 

ؼ في مفيـك الكقت, الدكافع, كاالحتياجات كطبيعة المياـ كاألعماؿ المطمكبة. كيعكد االختال
كذلؾ إلى اختالؼ الظكاىر التي تشير إلييا ىذه المفاىيـ, فالكقت في الظكاىر المادية, 

 يختمؼ عنو في الظكاىر البيكلكجية.

 سجالت ادارة الوقت:

يستند نظاـ األكلكيات عمى مصادر أىمية المياـ كاألنشطة طبقان  قكائـ األكلكيات: -1
غالؿ األفراد لمكقت المتاح يمكف تحديد أكلكيات الست ألىميتيا, كفي ضكء ذلؾ فإنو

 .لدييـ
فكرة الجيب كنظرا لمتطكرات التكنكلكجية الحديثة, فقد تـ استبداؿ ممفكرة الجيب:  -2

 (.2414)الصرايرة,  بالمفكرة اإللكتركنية
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 ثانيًا: الدراسات السابكة:

رة كقتؾ بشكؿ (  دراسة بعنكاف "خمس عشرة طريقة إلدا(Poillak,2001أجرل 
أفضؿ", كىي بمثابة دليؿ لمعامميف إلدارة كقتيـ, ككيؼ يككنكف منتجيف, كمف أىـ الطرؽ 

ؼ التي أشارت إلييا ىذه الدراسة )كضع األىداؼ كتحديد األكلكيات, ككتابتيا, ككضع ىد
 .قو(كاحد يكميا, كالعمؿ عمى تحقي

سة لمعرفة ( دراkearns & Gardiner ,2447كاجرل كيرينس كغاردينر ) 
استراتيجيات ادارة الكقت كالعالقة بيف سمكؾ تنظيـ الكقت كبيف درجة الركح المعنكية بينت أف 
مف استراتيجيات إدارة الكقت تطبيؽ معايير الضركرة كالمالئمة كالفعالية عمى نكع العمؿ, 

ىا, كمعرفة كالسعي إلنجاز بتدكيف المياـ بقائمة  كااللتزاـكالتكقؼ عف األنشطة غير المنتجة, 
أسباب ىدر الكقت كطرؽ الحديث منيا كما بينت اف ىناؾ عالقة ايجابية بيف فاعمية ادارة 

 الكقت كالركح المعنكية
كضع األىداؼ  –دراسة بعنكاف "إدارة الكقت   ,Fitsimmons)2448)أجرل   

قت الجيدة كأداة تخطيطية", كقد ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى نكعية القيادة إلدارة الك 
كمساند لمعايير أداء القيادة, كفي بداية ىذه الدراسة أشار الباحث إلى كضع األىداؼ 
المالئمة كأداة قكية إلدارة الكقت كتخطيطو, كقد قدمت ىذه الدراسة التخطيط كعنصر أساسي 

كضع أىداؼ ك إلدارة الكقت الجيدة, كمف ثـ تحديد كيفية كضع األىداؼ في عممية التخطيط, 
  .لمرؤكسيف  مؿ كأىداؼالع

( دراسة ىدفت إلى التعرؼ إلى إدارة الكقت لدل الطمبة, 2449كأجرل عبد العاؿ )
لقاء الضكء عمى بعض الجكانب لتي ينظـ فييا الطالب كقتيـ اليكمي, مع بياف المعكقات  كا 
, التي تحكؿ بينيـ كبيف االستفادة الكاممة مف ذلؾ الكقت, كاعتمد الباحث المنيج الكصفي

كأظيرت نتائج الدراسة إلى كجكد عالقة ارتباطية بيف إدارة الكقت كبيف التحصيؿ الدراسي, 
ف الطالب الذيف  فكمما ارتفعت فعالية إدارة الكقت لدل الطالب ارتفع معيا التحصيؿ الدراسي, كا 
شممتيـ عينة الدراسة بكمية المعمميف بحائؿ يديركف بعض كقتيـ بكفاءة في بعض األحياف, 

حتاجكف مع ذلؾ إلى أف يككنكا أكثر تمسكا كحرصا عمى تطبيؽ بعض استراتيجيات إدارة كي
 الكقت.
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 ( دراسة ىدفت إلى التعرؼ عمى درجو فاعميو إدارة2414الفريحات كآخركف )كأجرل 
كميو عجمكف الجامعية, ككانت أبرز نتائج الدراسة: بأف طالبات الكمية الكقت لدل طالبات 

بقيمة إدارة الكقت عمى مدل تحصيميـ الدراسي بالكمية كما أف لدييـ الكامؿ  عندىـ الكعي
الكعي الستراتيجيات إدارة أكقاتيـ بالشكؿ األمثؿ, كأف ىناؾ نكعا ما عالقة ارتباطية بيف إدارة 
الكقت كالتحصيؿ الدراسي لدل طالبات كميو عجمكف الجامعية كذلؾ أكضحت النتائج انو ال 

إدارة الكقت كالتحصيؿ الدراسي عمى كؿ مف: مجاؿ التخطيط قصير األمد  يكجد ارتباط بيف
,التخطيط طكيؿ األمد,  في حيف كاف ىناؾ ارتباط بيف أدارة الكقت كالتحصيؿ عمى مجاؿ 
االتجاه نحك الكقت فقط, كىذا يعكد إلى تأثر التحصيؿ بعكامؿ أخرل كالدافعية كطبيعة 

ة باإلضافة إلى اتجاه الطالب  نحك التحصيؿ كالتخصص الظركؼ األسرية التي تعيشيا الطالب
 كأىميتو مف الناحية العممية كمدل تكفر فرص العمؿ لو.

( دراسة ىدفت إلى التعرؼ عمى مستكل إدارة الكقت لدل 2411زينب )كأجرت    
رؤساء األقساـ بكميات التربية بجامعة الجزيرة )السكداف( كذلؾ معرفة المضيعات الذاتية 

رجية لمكقت لدل أفراد العينة, كأظيرت نتائج الدراسة إف مستكل إدارة الكقت لدل رؤساء كالخا
األقساـ كانت بدرجة كبيرة, كما أنيـ يكاجيكف مضيعات ذاتية بدرجة متكسطة, كمضيعات 
خارجية بدرجة قميمة, كأظيرت نتائج الدراسة كذلؾ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية مف حيث 

 ت تعزل لمستكل الخبرة كلصالح ذكم الخبرة الطكيمة.مستكل إدارة الكق
( دراسة ىدفت إلى قياس فاعمية برنامج قائـ 2411كأجرت إيماف لطفي كآخركف )

عمى استخداـ بعض استراتيجيات التعمـ النشط في تنمية ميارات إدارة الكقت لدل طالبات 
أنو يكجد فركؽ ذات داللة شعبة االقتصاد المنزلي بكمية التربية, كأظيرت نتائج الدراسة 

مجمكعة الدراسة في كؿ مف التطبيقيف القبمي متكسطي درجات طالبات  بيف  إحصائية
كالبعدم الختبار إدارة الكقت, عمى جميع أبعاده ما عدا بعد ميارة تسجيؿ الكقت كتحميمو, 

تغيريف )قكة ككذلؾ لالختبار ككؿ كذلؾ لصالح التطبيؽ البعدم لالختبار, كقكة العالقة بيف الم
التأثير( لداللة الفرؽ بيف متكسطي )رتب( درجات طالبات مجمكعة الدراسة في كؿ مف 
التطبيقيف القبمي كالبعدم الختبار إدارة الكقت, عمى جميع أبعاده ما عدا بعد )ميارة تسجيؿ 

 الكقت كتحميمو(, ككذلؾ لالختبار ككؿ مف النكع الكبير.
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ىدفت إلى مالحظة سمكؾ المديرات في أثناء الدكاـ  ( دراسة2412كأجرت اليحيكم )    
الرسمي لمعرفة كيفية تكزيع المديرات لكقتيف عمى المياـ التي يمارسنيا, كبياف العكامؿ التي 
تؤدم إلى ضياع الكقت اليكمي كمدل تكافرىا, كمعرفة األساليب التي قد تسيـ في إدارة الكقت 

, كتكصمت الدراسة إلى أبرز النتائج: أف أعمى بفاعمية, كاستخدـ الباحث المنيج النكعي
المياـ اإلدارية,  المياـ مف حيث الزمف المستغرؽ في تأديتيا مف مجمكع كقت الدكاـ الرسمي

يمييا المياـ الفنية, يمييا المياـ الشخصية, يمييا المياـ ذات العالقة بالمجتمع المحمي, كأف 
أىميا: االطالع عمى البريد الكارد كالرد عميو,  ىناؾ عكامؿ تؤدم إلى ضياع كقت المديرات مف

كالركتيف اليكمي, ككثرة االستفسارات, كغياب المديرات, كأف مف أكثر أساليب إدارة الكقت 
 بفاعمية استخداـ الحاسب اآللي في تنظيـ العمؿ, كتييئة مناخ مريح لمعمؿ.

امعة في زيادة ( دراسة ىدفت إلى التكصؿ لمعرفة دكر الج2412كأجرل المزيف )  
فاعمية إدارة الكقت كعالقتيا بالتحصيؿ الدراسي لدل طمبة الجامعة اإلسالمية, كتكصمت 

تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية حكؿ فاعمية إدارة الكقت كعالقتو الدراسة إلى النتائج التالية: 
ؽ ذات بالتحصيؿ الدراسة تعزل لمتغير الجنس) ذككر, إناث( لصالح اإلناث, كال تكجد فرك

  داللة إحصائية تعزل لمتغير المستكل الدراسي. 
( دراسة ىدفت إلى التعرؼ عمى التسكيؼ األكاديمي 2413كأجرل صالح كصالح )  

( 318كعالقتو بإدارة الكقت لدل طمبة كمية التربية جامعة القادسية, كبمغ عدد أفراد العينة )
التكزيع المتساكم, كلغرض قياس ىذا طمبا كطالبة اختيركا باألسمكب الطبقي العشكائي ذك 

( فقرة, 24اليدؼ تـ بناء أداة التسكيؼ األكاديمي كالتي تككنت بصكرتيا النيائية مف )
نيـ يعانكف مف  كتشير أىـ نتائج الدراسة إف ليس لدل طمبة كمية التربية تسكيؼ أكاديمي, كا 

دارة ضعؼ في إدارة كقتيـ, في حيف كجدت الدراسة اف العالقة بيف التس كيؼ األكاديمي كا 
 الكقت ضعيفة.
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 التعليل على الدراسات السابكة

السابقة عمى أىمية الكقت كعامؿ ميـ ينبغي   مع الدراساتتتفؽ ىذه الدراسة    
التركيز عميو, كعمى أىمية الكقت كعامؿ ميـ ينبغي التركيز عميو, كعمى أىمية التخطيط 

دارتو بفاعمية, ففي دراسة  كالتي تناكلت خمس عشر طريقة (  (Poillak,2001لمكقت كا 
لمعامميف لإلدارة كقتيـ منيا كضع األىداؼ كتحديد األكلكيات, كفي دراسة كيرينس كغاردينر ) 

2447, kearns & Gardiner كالتي ركزت عمى إلى ضركرة كضع األىداؼ المالئمة )
إلى  (2414يحات )( كالفر 2449كأداة قكية إلدارة الكقت كتخطيطو, كدراسة عبد العاؿ )

( 2411فاعمية الكقت كأىميتو لمطالب في زيادة التحصيؿ الدراسي, كتتفؽ مع دراسة زينب )
( كالتي ركزت عمى ضركرة 2412إلى ضركرة التغمب عمى مضيعات الكقت, كدراسة اليحيكم )

( كالتي تناكلت العالقة بيف التسكيؼ 2413تكزيع المديريف لكقتيـ, كدراسة صالح )
 يمي كعالقتو بإدارة الكقت. األكاد

في المممكة العربية  كىي السنة التحضيرية فيما تنفرد ىذه الدراسة في مكاف الدراسة
, كعينة الدراسة كىي عينة مف الطالب في السنة التحضيرية في الجامعات السعكدية

مى عمى أىمية إدارة الكقت كركزت عمية في المممكة العربية السعكدية, كذلؾ تركز الحكك 
العناصر األساسية كالمرتبطة ارتباط قكم بالتحصيؿ  عنصر التخطيط كالذم يعتبر مف 

 كركزت ىذه الدراسة عمى ضركرة التغمب عمى معكقات إدارة الكقت كالتي أتضح منيا, الدراسي
معكقات خارجية منيا اإلفراط في استخداـ الجكاؿ داخؿ المحاضرات الذم يؤدم إلى ضعؼ 

 طالب.عند ال التحصيؿ الدراسي
 إجراءات الدراسة امليدانية

 مههج البحث:

 الباحث  المنيج الكصفي لمناقشة مشكمة البحث كاإلجابة عمى أسئمة البحث. استخدـ
 جمتنع البحث:

, كجامعة الممؾ بجامعة األمير سممافيتمثؿ مجتمع البحث في جميع طالب السنة التحضيرية 
مف خالؿ المقابالت المباشرة لمطالب ككف الباحث , كذلؾ بالمممكة العربية السعكدية سعكد

 , كمالحظة كمعايشة لمطالب ميدانيان.في جامعة الممؾ سعكد مدرس في السنة التحضيرية
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 عيهة البحث:

لتحضيرية ممف شعر فييـ ( طالب مف طالب السنة ا244كقد قاـ الباحث  باختيار عدد )
بتكزيع استبياف ممحؽ   باحثبحث. بحيث قاـ الالباحث بالمصداقية كاالستجابة الفعالة ألداة ال

نمكذج مجاب عنو بشكؿ  144بالبحث عمى طالب  السنة التحضيرية كبعد جمعو تـ اختيار 
يكضح استجابة الطالب كاىتماميـ  باإلجابة عمى أسئمة االستبياف بشكؿ صادؽ. كذلؾ بعد 

. ية اجاباتيا بالنسبة لمباحثاستبعاد النماذج الغير مجاب عنيا كالنماذج الكاضح عدـ مصداق
كذلؾ مف خالؿ المقابالت المباشرة لمطالب ككف الباحث مدرس في السنة التحضيرية, 

 ميدانيان. الدراسةكمالحظة كمعايشة 

 أداة البحث: 

( فقرة. تـ تكزيعيا عمى الطالب  في السنة 44قاـ الباحث باستخداـ استبياف مككف مف )
ثـ قاـ الباحث بتفريغيا في  , كجامعة الممؾ سعكد,بد العزيزبف ع بجامعة سممافالتحضيرية 

ككف الباحث مدرس في السنة التحضيرية في  اداة المقابمة, كذلؾ مف خالؿ (spss)ج مبرنا
 كمالحظة كمعايشة مشكمة الدراسة ميدانيان. ,جامعة الممؾ سعكد

 :تكهني أداة االستبانة

ميف مف ذكم الكفاءة كالخبرة كاالختصاص في قاـ الباحث بعرض االستبانة عمى مجمكعة محك
مجاؿ اإلدارة التربكية, كالقياس كالتقكيـ, كتـ إجراء بعض التعديالت مف حيث صياغة 
العبارات, ككضكحيا, كمناسبة كؿ عبارة لممبدأ التابعة لو كالتأكد مف أف االستبانة تقيس ما 

زمة لفقرات االستبانة, كقد كضعت مف أجمو, كعمى ضكء مالحظاتيـ أجريت التعديالت الال 
جراء التعديالت الالزمة بمثابة التحقؽ مف  اعتبر الباحث أف األخذ بمالحظات المحكميف, كا 
صدؽ األداة الظاىرم, كصدؽ المحتكل, كتـ التحقؽ مف صدؽ االتساؽ الداخمي لكؿ مبدأ مف 

 خالؿ إيجاد معامؿ ارتباط بيرسكف.
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 إجراءات البحث:

 مايمي:قاـ الباحث باتباع 
عرض عدد مف الدراسات كاألبحاث كاإلحصائيات السابقة لمناقشة مكضكع البحث  .1

 بشكؿ مكسع.
( فقرة  ذك 44بناء أدارة الدراسة حيث قاـ الباحث  بعمؿ استبياف مككف مف ) .2

 عالقة كثيقة بمكضكع البحث.
مف العاـ  لثانيالدراسي ا الفصؿبدأ الباحث  بالتطبيؽ الفعمي لالستبياف في  .3

 .ـ2414-2413دراسي ال
قاـ الباحث  بجمع نماذج االستبياف , قاـ الباحث  بتطبيؽ االستبياف بشكؿ جماعي .4

 كمف ثـ حذؼ النماذج الغير مكتممة أك التي تظير إجاباتيا بعدـ المصداقية.
كأخيران قاـ الباحث  بعرض النتائج كمناقشتيا كتفسيرىا كاقتراح عدد مف التكصيات  .5

 لمبحث.

 ل البيانات:أساليب حتلي
  تفريغيا كتحميميا باستخداـ البرنامج اإلحصائيك بعد جمع االستبيانات تـ مراجعتيا 

    (SPSS)    خالؿ أساليب: المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم.مف 

 والتوصيات البحثنتائج 

 لإلجابة عو السؤال األول:

لتحضيرية في الجامعات لدل طالب السنة ا ادارة الكقت معاييردرجة االلتزاـ ب ما  -1
 السعكدية مف كجية نظر الطالب؟

لإلجابة عمى السؤاؿ االكؿ تـ استخراج المتكسطات , كاالنحراؼ المعيارم ,    
 ( 5كااللتكاء كالتفمطح لمفقرات كلممقياس ككؿ كما في الجدكؿ ) 

( األكساط الحسابية كاالنحرافات 1لإلجابة عف السؤاؿ األكؿ يكضح الجدكؿ )
  األتية: المجاالت ارية لممحكر األكؿ لدرجات االستبانة مكزعة عمىالمعي

 االكؿ كالثاني كالمجمكع الكمي لممجاالت.
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 االٔسشاف اٌّؼُبسٌ اٌخطأ اٌّؼُبسٌ اٌىعُظ اٌىعظ اعُ اٌّدبي اٌشلُ

اٌزخطُظ  1

 وإداسح اٌىلذ

33.43 30.33 3..3 ..35 

 ِؼُمبد اٌىلذ 2

 

63.34 61.33 1.34 13.43 

 16.31 1.63 131.33 33.03 ّدّىع اٌىٍٍاٌ 5

 الرسـ البياني التالي لممتكسط الحسابي لممجاالت االكؿ كالثاني:

 
دارة الكقت قد بمغ )    ( 39.49يالحظ مف الجدكؿ اف الكسط الحسابي لمجاؿ التخطيط  كا 

ىؿ ىناؾ معيقات )مضيعات الكقت( تكاجو طالب السنة التحضيرية في الجامعات  -1
 ؟السعكدية

معيقات )مجاؿ لإلجابة عف السؤاؿ الثاني يتضح مف الجدكؿ السابؽ المحكر الثاني, 
(. ك 99.83( ك بمغ الكسط الحسابي لممجمكع الكمي )64.34قد بمغ )  (الكقت

دارة الكقت قد بمغ  نالحظ أيضا مف الجدكؿ اف اإلنحراؼ المعيارم لمجاؿ التخطيط  كا 
( حيث بمغ االنحراؼ المعيارم 14.43) ( كلمجاؿ معيقات الكقت  قد بمغ7.35)

 (.16.31لممجمكع ككؿ)
ألفا لكؿ مجاؿ  مف مجاالت االستبانة  –( : معامؿ االتساؽ الداخمي كركنباخ 2جدكؿ )

 كالمجمكع الكمي.

 
 ( َجُٓ إٌغت اٌّئىَخ ٌٍّسىس اٌثبٌث واٌزٌ وبٔذ االخبثخ )ٔؼُ ،ال(3خذوي)

 ال ٔؼُ اٌفمشاد اٌشلُ

 ِؼبًِ وشؤجبش _ أٌفب ػذد اٌفمشاد ٌىً ِدبي اعُ اٌّدبي اٌشلُ 

 0..3 12 اٌزخطُظ وإداسح اٌىلذ 1

 3.03 .1 ِؼُمبد اٌىلذ 

 3.00 23 اٌّدّىع اٌىٍٍ 5
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إٌغجخ  اٌؼذد

 اٌّئىَخ

إٌغجخ  اٌؼذد

 اٌّئىَخ 

1 
هً رسذد أهذافب ِؼُٕخ وِىزىثخ وً ػبَ ورسذد 

 47% 47 53% 53 ِىاػُذ ٌزسمُمهب؟

2 

ىَ  ثئػذاد لبئّخ َىُِخ ٌّب َدت أْ رمىَ ثه فٍ هً رم

دساعزه ورشرُجهب زغت أهُّزهب فٍ أعشع ولذ 

 68% 68 32% 32 ِّىٓ؟

3 

هً رمىَ  ثدهذ فؼبي ٌٍسذ ِٓ ِضُؼبد اٌىلذ 

)اٌّىبٌّبد اٌهبرفُخ، اٌٍؼت ثبٌدىاي، وعبئً اٌزىاصً 

اإلخزّبػٍ( اٌزٍ رؼزشض رسصٍُه اٌذساعٍ 

 34% 34 66% 66 ثبعزّشاس؟

4 

هً رغزطُغ أْ رمىي ال ػٕذِب َطٍت اِخشوْ ِٓ 

ولزه، خبصخ إرا وبْ رٌه َسىي دوْ إٔدبصن اٌّهبَ 

 36% 36 64% 64 اٌشئُغُخ ٌزسصٍُه اٌذساعٍ؟

5 
هً رٕدر  فٍ رمغُُ ولزه زغت األهذاف اٌّشغىة 

 43% 43 57% 57 رسمُمهب ثشىً فؼبي؟

 39% 39 61% 61 هً رسمك ثبٌفؼً ِب رخطظ ولزه ِٓ أخٍه؟ 6

. 
هً رمضٍ  ولزبً أوجش فٍ رسمُك ِهبِه اٌذساعُخ أوثش 

 52% 52 48% 48 ِٓ اٌىلذ اٌّهذس فٍ خالي َىِه؟

0 
هً َؤثش إداسره ٌزمغُُ ولزه ػًٍ رسصٍُه 

 16% 16 84% 84 اٌذساعٍ؟

3 

هً رفضً وخىد ِسبضشاد وثشاِح رىػىَخ 

ثبٌدبِؼخ فٍ ِىضىع إداسح اٌىلذ واٌزسصًُ 

 28% 28 72% 72 ؟اٌذساعٍ

13 
هً رٍزضَ ثّىاػُذ ثذاَخ ؤهبَخ اٌّسبضشاد ِغ 

 21% 21 79% 79 ِذسثه؟

11 
هً رغزخذَ اٌدىاي فٍ اٌمبػبد اٌزذسَجُخ ٌٍّسبدثخ 

 39% 39 61% 61 وِىالغ اٌزىاصً االخزّبػٍ دوْ ػٍُ ِذسثه؟

 .ال(الرسـ البياني التالي يكضح النسب المئكية لفقرات المجاؿ الثالث )نعـ,
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نالحظ مف الجدكؿ كالرسـ البياني اف الفقرة الثامنة كانت اعمى نسبة مئكية في تدرج 

%( بينما الفقرة الثانية كانت اقؿ نسبة في تدرج نعـ حيث بمغت 84حيث بمغت ) , النعـ
(32.)% 

 مهاقشة الهتائج:

رة مثؿ مف خالؿ النتائج السابقة نالحظ أف نتائج ىذه الدراسة تتفؽ مع دراسات كثي
( في أىمية التخطيط لمكقت, 2414(, كدراسة الفريحات كآخركف )2449عبد العاؿ )دراسة 

كضركرة كضع خطط منذ بداية العاـ الدراسي, كمف خالؿ نتائج الدراسة نالحظ أف الطالب 
بحاجة لمزيد مف الكعي في ضركرة كضع خطط منذ بداية العاـ الدراسي, كيعزك الباحث أف 

كا في بداية عاـ جامعي جديد, كتشير الدراسات أف ىناؾ فجكة بيف التعميـ العاـ الطالب ما زال
كالتعميـ العالي, كفي مجاؿ مضيعات الكقت تتفؽ نتائج ىذه الدراسة مع دراسة زينب 

( إلى التسكيؼ األكاديمي 2413ات لمكقت, كدراسة صالح )(, في أنو يكجد معيق2411)
مف خالؿ نتائج االستبياف, كمف   سب نتائج ىذه الدراسةكأحد معيقات إدارة الكقت, كىنا ح

يعتبر الجكاؿ أكبر مضيع مف  خالؿ المالحظة الميدانية, كمف خالؿ مقابالت الطالب 
مضيعات الكقت إذا استخدمو الطالب داخؿ المحاضرات بشكؿ سمبي فإف ذلؾ يؤثر عمى 

 التحصيؿ الدراسي عند الطالب.
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 توصيات البحث:

أجزاء البحث كعرض النتائج قاـ الباحث بعرض عدد مف التكصيات  بعد عرض جميع
 التي يمكف سردىا فيما يمي:

لمتكعية بأىمية إضافية  كدكرات تدريبية  تزكيد برامج الجامعة ببرامج كمحاضرات .1
 التخطيط إلدارة الكقت.

  كأخيران يمكف عمؿ أكراؽ عمؿ كمطكيات لمطالب  يتـ تكزيعيا لزيادة فائدة الميتميف .2
 مف الطالب بمكضكع إدارة الكقت.

 قسـ ميارات تطكير الذاتتضميف المكاد التدريبية في السنة التحضيرية كبالتحديد  .3
تتناكؿ قيمة إدارة الكقت كاستراتيجياتو لتصبح إدارة الكقت ممارسة  مكضكعات 

 يتعايش معيا الطالب .  
دكرات ف طريؽ عقد العمؿ عمى زيادة فاعمية إدارة الكقت ع عمادةعمى إدارة ال .4

 تكعكية بأىمية التغمب عمى مضيعات الكقت, كبالتحديد في استخداـ الجكاؿ
 .بالطريقة الصحيحة

 إجراء دراسات مماثمة حكؿ إدارة الكقت لدل الطالب  في كميات جامعية أخرل.  .5
 

كفي الختاـ أرجك تصحيح ما عنو القمـ طغى, فمكؿ جكاد كبكه كالكماؿ هلل الكاحد 
 القيار.
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 املراجعقائنة 

 القرآف الكريـ. .1
(. إدارة الكقت المفيـك كالقكاعد كالميارات, مصر: المجمكعة 2412أبك النصر, مدحت ) .2

 العربية لمتدريب كالنشر.
 (. كيؼ تدير كقتؾ بفاعمية, مصر: دار األندلس لمنشر كالتكزيع.2448جكاد, محمد ) .3
ت كصناعة التغيير كالنيضة إدارة الكقت, (. أسس كميارات إدارة الذا2446الديب, ابراىيـ ) .4

 المممكة العربية السعكدية: مؤسسة أـ القرل لمترجمة كالنشر كالتكزيع.
(. استراتيجيات إدارة الكقت كالتغيير, األردف: دار المناىج لمنشر 2411زيداف, سمماف ) .5

 كالتكزيع.
بجامعة الجزيرة (. إدارة الكقت لدل رؤساء األقساـ األكاديمييف 2411زينب, كساب ) .6

 (.19)السكداف(, دراسات تربكية, العدد )
ـ(. فعالية إدارة الكقت لدل طالب كمية المعمميف بحائؿ بالمممكة 2449عبدالعاؿ, عنتر ) .7

العربية السعكدية كعالقتيا بالتحصيؿ الدراسي, مجمة عمـك إنسانية, السنة السادسة, العدد 
(44 .) 

 ابف حجر العسقالني ,شرح صحيح البخارمفي فتح البارم  .8
, حامد ) .9 (. درجة فاعمية إدارة الكقت لدل 2414الفريحات, عمار كالربابعة, عمر كدعـك

طالبات كمية عجمكف الجامعية كعالقتيا بالتحصيؿ الدراسي. مجمة الجامعة اإلسالمية 
 .477)سمسمة الدراسات اإلنسانية( المجمد الثامف عشر, العدد الثاني, ص 

ىػ(, العادات العشر لمشخصية الناجحة, دار المعرفة لمتنمية 1422حمد ) القعيد, ابراىيـ .14
 .295البشرية, الرياض, ص

(. برنامج مقترح قائـ عمى 2411لطفي, ايماف كمصطفى, سمكل كمحمكد, عكاطؼ ) .11
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 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ
 

 عزيزتي الطالبة –عزيزم الطالب 
 السالـ عميكـ كرحمة اهلل كبركاتو ,,,,, كبعد

 
 يقـك الباحث بإعداد دراسة بعنكاف 

ات الحككمية في المممكة العربية درجة إدارة الكقت لدل طالب السنة التحضيرية في الجامع
 السعكدية كعالقتو بالتحصيؿ الدراسي.

 
 أكالن: بيانات شخصية:
 ( في المربع:Xالرجاء كضع إشارة )

 
 المسار اإلنساني. المسار الصحي   المسار العممي    التخصص:    -1

 ثانيان: فقرات االستبانة: 
انة بكؿ دقة كمكضكعية  كذلؾ بكضع كالمطمكب منؾ أف تجيب عمى جميع فقرات االستب 

( داخؿ الخانة المناسبة عممان بأف جميع اإلجابات ستستخدـ ألغراض البحث العممي, Xإشارة )
 كستعامؿ بسرية تامة.

 
 
 
 

 الباحث د. إبراىيـ أمجمي احمد بني عيسى
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 اٌؼجبسح اٌشلُ

 )اٌزخطُظ وإداسح اٌىلذ(

 أثذاً  ٔبدسا أزُبٔب غبٌجب دائّب

      األهذاف اٌّطٍىة إٔدبصهب ثذلخ ووضىذ أزذد  1

      ثفبػٍُخ . أخطظ خُذاً العزغالي  ولزٍ 2

      أٌدأ إًٌ األخشَٓ )وٌٍ األِش، اٌّذسة، اٌطالة(  ٌّغبػذرٍ فٍ رسمُك أهذافٍ؟ 3

      أزذد خطخ فٍ ثذاَخ اٌؼبَ الخزُبص اٌغٕخ اٌزسضُشَخ ثىً عهىٌخ وَغش  4

      ّهبَ اٌّطٍىة رسمُمهب دساعُب زغت دسخخ أهُّزهبرسذَذ أوٌىَبد اٌ 5

      أثذأ أٔشطزٍ وِسبضشارٍ وأهُهب فٍ اٌىلذ اٌّسذد ٌزٌه  6

      أراوش دسوعٍ أوالً ثأوي ثذوْ رأخًُ. 7

      ارشن اٌّهبَ اٌزٍ اخشً اٌخطأ فُهب إًٌ آخش ٌسظخ 8

أززبج ثبٌزبٌٍ إًٌ أٔدض ِب هى ِطٍىة ٍِٕ ثشىً صسُر ِٓ أوي ِشح وال  9

 إػبدره

     

      ٌذي خذوي أعجىػٍ ٌالعززوبس واٌّشاخؼخ 10

      رغبػذ ِهبساد لغُ رطىَش اٌزاد ػًٍ رٕظُُ ولزٍ ثٕدبذ 11

      اعزغً ولذ اٌؼطٍخ األعجىػُخ فٍ  اٌّزاوشح 12

 اٌؼجبسح 

 ِؼُمبد اٌىلذ

 أثذاً  ٔبدسا أزُبٔب غبٌجب دائّب

 ُطٍ ورٕظٍُّ ٌىلزٍ أربثغ ٔزبئح رخط 13

 و أدسط اٌّشبوً اٌّىخىدح ثه

     

      ألىَ ثئخشاء اٌزؼذَالد اٌالصِخ ٌىُفُخ اعزغالٌٍ ٌىلزٍ إرا ٌضَ األِش 14

اٌّىزت اٌزٌ أراوش ػٍُه ِشرت ثشىً َّىٍٕٕ ِٓ اٌىصىي إًٌ ِب أسَذ ػٍُه  15

 ثغهىٌخ

     

      أخضء ِزاوشرٍ ٌٍذسوط اٌطىٍَخ إًٌ أخضاء 16

      أخز ولذ ٌٍشازخ واالعزشخبء وٍّب أٔهُذ عبػخ ِزاوشح 17

      أعدً وأدسط اٌّشبوً اٌزٍ رؼىق االعزغالي اٌدُذ ٌىلزٍ 18

      أزبوي اٌزغٍت ػًٍ اٌّشبوً واٌّؼىلبد اٌزٍ رضُغ ولزٍ 19

      أعزطُغ لىي ال  ٌىً ِٓ َسبوي إضبػخ ولزٍ 20

بدثبد وِىالغ اٌزىاصً االخزّبػٍ )اٌفُظ أعزخذَ اٌدىاي فٍ ثشاِح اٌّس 21

 ثىن، رىَزش( ٌفزشح صُِٕخ طىٍَخ

     

      ال أضُغ ولذ ِزاوشرٍ فٍ رٕبوي اٌىثُش ِٓ اٌشبٌ واٌمهىح  22

      أزذد ولذ ِؼُٓ ٌزٕبوي وخجبد اٌطؼبَ  23

      اٌسشص ػًٍ زضىس اٌّسبضشاد وػذَ اٌغُبة. 24

 أثذاً  ٔبدسا أزُبٔب غبٌجب دائّب اٌؼجبسح 

      َّىٓ اٌمىي ثبخزصبس إٍٔٔ أخُذ إداسح ولزٍ 25

      هً رمىَ وً َىَ ثؼًّ شٍء َمشثه ِٓ أهذافه ثؼُذح اٌّذي؟ 26

دوْ أْ رزفمذ  –ثؼذ ِمبطؼزه فُه ِٓ صًُِ –هً رغزطُغ اٌؼىدح إًٌ اٌذساعخ  27

 ؟  اٌمىح اٌذافؼخ

     

      ًٌ اٌّىػذ إٌهبئٍ ؟هً َىىْ ٌذَه ولذ ِزجك لجً اٌىصىي إ 28

      هً رؼذ دفزش ِزوشاد  ثبٌّهبَ اٌُىُِخ ؟ 29
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 المحكر الثاني: عزيزم الطالب الرجاء اإلجابة بنعـ أك ال بشفافية:
 ال نعم  العبارة الرقم

   هل تحدد أهدافا معينة ومكتوبة كل عام وتحدد مواعيد لتحقيقها؟  .2

جب أن تقوم به في دراستك وترتيبها هل تقوم  بإعداد قائمة يومية لما ي  .1
 حسب أهميتها في أسرع وقت ممكن؟

  

هل تقوم  بجهد فعال للحد من مضيعات الوقت )المكالمات الهاتفية،   .3
اللعب بالجوال، وسائل التواصل اإلجتماعي( التي تعترض تحصيلك 

 الدراسي باستمرار؟

  

خاصة إذا كان  هل تستطيع أن تقول ال عندما يطلب اآلخرون من وقتك،  .4
 ذلك يحول دون إنجازك المهام الرئيسية لتحصيلك الدراسي؟

  

هل تنجح  في تقسيم وقتك حسب األهداف المرغوب تحقيقها بشكل   .5
 فعال؟

  

   هل تحقق بالفعل ما تخطط وقتك من أجله؟  .6

هل تقضي  وقتاً أكبر في تحقيق مهامك الدراسية أكثر من الوقت   .7
 المهدر في خالل يومك؟

  

   هل يؤثر إدارتك لتقسيم وقتك على تحصيلك الدراسي؟  .8

هل تفضل وجود محاضرات وبرامج توعوية بالجامعة في موضوع   .9
 إدارة الوقت والتحصيل الدراسي؟

  

   هل تلتزم بمواعيد بداية ونهاية المحاضرات مع مدربك؟  .20

صل هل تستخدم الجوال في القاعات التدريبية للمحادثة ومواقع التوا  .22
 االجتماعي دون علم مدربك؟

  

 
 
 
 


