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مقدمة

ه ��دف البحث �إىل الك�شف ع ��ن واقع �إدارة طالب
جامعت ��ي تب ��وك و�شق ��راء لأوقاتهم من خ�ل�ال معرفة
درجة امتالك الطالب مله ��ارات �إدارة الوقت،والنمط
ال�سائد ل ��دى الطالب يف �إدارة �أوقاتهم ،ومعرفة �أبرز
معوق ��ات �إدارة الوق ��ت لديهم ،واتب ��ع الباحثان املنهج
الو�صف ��ي ،ومت جمع البيانات من خ�ل�ال ا�ستبانة قاما
بت�صميمها لهذا الغر� ��ض والت�أكد من ثباتها و�صدقها،
ومت تطبيقه ��ا عل ��ى جمتمع الدرا�س ��ة ،وبلغ ��ت العينة
 1670م�ستجيبا من الطالب.

يع ��د الوقت �سلعة ن ��ادرة رغم متتعن ��ا نحن الب�شر
بنف� ��س الق ��در م ��ن الوق ��ت ،ويتوقف تط ��ور املنظمات
والأمم عل ��ى ق ��در ا�ستثماره ��ا لأوقاته ��ا ،وله ��ذا جند
�أن االهتم ��ام بالوق ��ت لي�س وليد احل�ض ��ارة املعا�صرة،
غ�ي�ر �أن الف ��رق يكمن يف حتدي ��ث الط ��رق والأ�ساليب
والكفايات ال�ستثماره.

وق ��د �أظهرت نتائج الدرا�س ��ة �أن امتالك الطالب
اجلامعي�ي�ن مله ��ارات �إدارة الوق ��ت ج ��اءت بدرج ��ة
متو�سط ��ة ،و�أن النم ��ط ال�سائد يف �إدارته ��م لأوقاتهم
ه ��و النم ��ط امل�ستقبل ��ي والنم ��ط املتم ��وج ،ومتثل ��ت
�أب ��رز م�ضيع ��ات الوقت ل ��دى الط�ل�اب يف اجللو�س مع
الأ�صدق ��اء ،واالنرتنت ،والت�سويف �أو الت�أجيل ،وعدم
الق ��درة عل ��ى ق ��ول ال ،كم ��ا �أك ��دت النتائ ��ج �أن هناك
فرق� � ًا دا ًال عن ��د  0,05ملتغري التخ�ص� ��ص ل�صالح من
تخ�ص�صهم علمي يف الثانوي ��ة العامة لواقع امتالكهم
مله ��ارات �إدارة الوق ��ت ،بينما ال يوج ��د �أي فروق دالة
عند بقية املتغريات لكافة املحاور.
وخل� ��ص البح ��ث بو�ض ��ع ت�ص ��ور برنام ��ج لإدارة
الوقت يقدم لطالب اجلامعة خ�ل�ال ال�سنتني الأوليني
م ��ن اجلامع ��ة ،و�أو�ص ��ى الباحث ��ان ب�أهمي ��ة تدري ��ب
الطالب عل ��ى �إدارة الوقت ،وتفعيل الأن�شطة ال�ستثمار
وقت الفراغ.
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وقد حر�صت الأديان ال�سماوية يف خمتلف الع�صور
قب ��ل الإ�سالم على بيان �أهمية الوقت للإن�سان وعززت
ذلك بالتطبيقات العملي ��ة يف الدعوة وتوقيتها ومدتها
وتنظي ��م حي ��اة الإن�س ��ان و�أح ��وال الأف ��راد واملجتمع،
وي�ستخل� ��ص الر�شي ��دي (1428هـ) �أن �ص ��ور اهتمام
الأدي ��ان ال�سماوي ��ة ق ��د متثل ��ت يف �ض ��رورة االلت ��زام
بالتوقي ��ت عند ب ��دء الأعمال التعبدي ��ة ،والتن�سيق بني
الزمان والعب ��ادة ،وحتديد البداي ��ة والنهاية الزمنية
ل ��كل عم ��ل ،بالإ�ضاف ��ة �إىل احرتام الوق ��ت بكل جدية
وعدم التهاون يف ا�ستغالله� .ص117-118
وع ��زز ظه ��ور الإ�سالم اح�ت�رام الوق ��ت وا�سثماره
و�إعط ��اءه �أهمي ��ة عظم ��ى ،ووردت دالالت ��ه يف الكتاب
وال�سن ��ة املطه ��رة ب�صي ��غ متع ��ددة كالوق ��ت واملواقيت
واحل�ي�ن والده ��ر ،و�أق�سم املوىل عز وج ��ل يف موا�ضع
ع ��دة يف كتاب ��ه الك ��رمي ب�ص ��ور م ��ن الوق ��ت كالفج ��ر
والع�ص ��ر والليل والنهار ،وحثت ال�سنة النبوية املطهرة
عل ��ى �أهمي ��ة ا�ستثم ��اره واغتنامه ،وم ��ن ذلك حديث
امل�صطف ��ى �صل ��ى اهلل عليه و�سلم  :اغتن ��م خم�سا قبل
خم� ��س ،حيات ��ك قبل موت ��ك ،و�صحتك قب ��ل �سقمك،
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وفراغك قب ��ل �شغلك ،و�شبابك قب ��ل هرمك ،وغناك
قبل فقرك.
واهتم رواد عل ��م الإدارة بالوقت وطرق ا�ستثماره،
فق ��د قام ��ت املدر�س ��ة العلمي ��ة يف الإدارة على ح�ساب
احلرك ��ة والزمن ،وقامت جهود العامل فردريك تايلور
عل ��ى درا�س ��ة ذل ��ك ،ووج ��د �أن ن�سب ��ة مئوي ��ة مرتفعة
املقدار م ��ن املجهود الب�شري تذه ��ب �سدى دون فائدة
تذك ��ر ب�سب ��ب افتقاده ��م للتنظيم وال ��ذي منه حتديد
الوق ��ت الأمثل لأداء املهمة واختي ��ار الطريقة والرقابة
على ذلك (.القحطاين2008 ،م� ،ص)54-55
وتعت�ب�ر جه ��ود رواد املدر�س ��ة العلمي ��ة امت ��دادا
جله ��ود م�ؤ�س� ��س درا�س ��ة احلرك ��ة الع ��امل فران ��ك
جيل�ب�رت لك ��ي يربط ��وا ب�ي�ن احلرك ��ة والزم ��ن
امل�ستغ ��رق م ��ن �أجل تقلي ��ل اجلهد املب ��ذول يف العمل.
(ال�صباب1992 ،م� ،ص)53
كم ��ا �أك ��د الر�شيدي (1428ه� �ـ) عل ��ى �أن علماء
الإدارة قد بينوا �أن الفرق بني الإدارة املتقدمة والإدارة
املتخلف ��ة لي�س م�س�ألة فرق �إدارة متلك �إمكانات و�إدارة
ال متلكه ��ا بقدر ما هو قدرة �إدارة على ا�ستغالل الوقت
وا�ستثم ��اره فيما متلك من موارد و�أخرى ال ت�ستطيع �أن
ت�ستغل هذا الوقت بطرق �صحيحة� .ص121
وقد �أدركت املنظمات اليوم �أهمية الوقت يف حتقيق
التميز والريادة ،فالوقت بالن�سبة لها -كما ي�شري �أحمد
(2006م) -من امل ��وارد النادرة التي الميكن تعوي�ضها
�أو ا�ستبدالها �أو ادخارها ،ولهذا ف�إن �إدارته تتطلب جهدا
�شخ�صيا وم�سئولية ذاتية ومهارات خا�صة با�ستطاعة كل
فرد �أن يتعلمه ��ا ،و�أن �أهميته قد زادت مع تعقد احلياة
وتباين �أ�ساليبها ومع ارتفاع م�ستوى وتوقعات املنظمات
مل ��ا يجب �أن يحقق ��ه العاملون فيها ،وتعق ��د بيئة العمل
ب�أبعادها االقت�صادي ��ة وال�سيا�سية واالجتماعية وارتفاع
معدالت التغيري فيها�.ص169
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و�إذا كان ��ت املنظم ��ات االقت�صادي ��ة والتجاري ��ة
ق ��د نظرت �إىل الوق ��ت ب�أنه �سلعة ن ��ادرة الوجود ،ف�إن

امل�ؤ�س�س ��ات الرتبوي ��ة �أح ��وج �إىل �إدراك ه ��ذه الأهمية
وا�ستثمار الوقت بالقدر الذي يحقق لها التميز ال�سيما
و�أنه ��ا ت�ستثم ��ر يف �أغل ��ى امل ��وارد عل ��ى الإط�ل�اق وهو
الر�أ�سم ��ال الب�شري ،وقد �أكدت نتائج بع�ض الدرا�سات
م�شكل ��ة ع ��دم ا�ستغ�ل�ال الوق ��ت يف بع� ��ض امل�ؤ�س�سات
الرتبوي ��ة ،وخرج ��ت درا�س ��ة عل ��ي (1998م) ب� ��أن
م�ستوى اخلربة املعرفية ب�إدارة الوقت لدى املعلمني يف
معظم الدول العربية �ضعيف ،ويرجع ذلك �إىل افتقار
برام ��ج �إع ��داد املعلم�ي�ن �إىل االهتم ��ام ب� ��إدارة الوقت
�أو اعتباره كفاي ��ة من الكفايات املهنية الالزمة لإعداد
املعلم،وك�شف ��ت درا�س ��ة البع ��داين (2005م) وج ��ود
ق�صور وا�ضح يف ممار�س ��ة القيادات الإدارية الرتبوية
لعملي ��ات �إدارة الوق ��ت ،حي ��ث تراوح ��ت الأو�س ��اط
املرجح ��ة ب�ي�ن ()2.567-2.308م ��ن �أ�ص ��ل ،5
و�أ�ش ��ارت درا�سة عبد الع ��ال(2009م) �إىل �أن م�شكلة
الوقت ل ��دى الطالب اجلامعي تن�ش� ��أ يف كافة الأن�شطة
الت ��ي ميار�سه ��ا نظ ��را لتعدد امله ��ام املنوطة ب ��ه �أثناء
اليوم الدرا�سي ،حيث ال يت�سع الوقت املتاح لإجناز كل
الأعمال املطلوبة.
وله ��ذا ف� ��إن التح ��دي ال ��ذي يواج ��ه ط�ل�اب
اجلامع ��ات العربي ��ة هو كيفي ��ة ا�ستثماره ��م و�إدارتهم
لأوقاتهم واحل�صول على املعارف واخلربات واملهارات
والكفاي ��ات بنف� ��س ال�سرعة الت ��ي يتم به ��ا ظهور هذه
املع ��ارف والعل ��وم ،ويف ع�صر قد �أ�صب ��ح فيه ت�ضاعف
املعرف ��ة م ��ن ال�سم ��ات الرئي�سة ل ��ه ،والتح ��دي �أي�ضا
مرتب ��ط بق ��درة امل�ؤ�س�سة اجلامعي ��ة يف الوطن العربي
عل ��ى النهو�ض بدوره ��ا يف و�ضع الأ�س� ��س الكفيلة برفع
ق ��درة طالبها عل ��ى ا�ستثمارهم لأوقاته ��م وتزويدهم
باملداخ ��ل ال�صحيح ��ة الت ��ي ت�ساعده ��م عل ��ى معرفة
وتطبيق الط ��رق ال�سليمة والر�شي ��دة يف �إدارة �أوقاتهم
للح�صول على التمي ��ز يف التح�صيل الدرا�سي وحتقيق
املناف�سة العاملية ب�ي�ن �أقرانهم يف امل�ؤ�س�سات اجلامعية
امل�شهورة يف الدول املتقدمة.

م�شكلة الدرا�سة
يف ظل التطورات املت�سارعة ودخول ع�صر املعرفة
�أ�صب ��ح الطال ��ب اجلامع ��ي مطال ًبا مبعرف ��ة �أكرب قدر
م ��ن املعلومات واملهارات و�إتقانه ��ا يف ع�صر تت�ضاعف
في ��ه املعرفة مبع ��دالت مت�سارعة ،وي�صب ��ح فيه الوقت
ه ��و ال�سلعة الأندر التي متك ��ن الطالب عند ا�ستثمارها
م ��ن اقتنا� ��ص الفر�ص وحتقي ��ق التميز ،وق ��د تو�صلت
درا�س ��ة عب ��د الع ��ال (2009م) �إىل �أن هن ��اك عالقة
ارتباطية بني �إدارة الطال ��ب اجلامعي ال�سعودي لوقته
وب�ي�ن التح�صيل الدرا�سي ،فكلما ارتفعت فعالية �إدارة
الوقت ارتفع معها التح�صيل الدرا�سي ،وهذه النتيجة
تعت�ب�ر حتمية نتيجة لأهمي ��ة ا�ستثمار الوقت يف حتقيق
النج ��اح والتميز مما يجعل من درا�س ��ة �إدارة الطالب
اجلامع ��ي لوقته �ضرورة لتحديد مدى امتالكه ملهارات
�إدارة الوق ��ت وجوان ��ب الق�ص ��ور يف ا�ستثم ��اره ،مم ��ا
يع ��زز �إدراك القائمني على اجلامع ��ات بواقع الطالب
اجلامع ��ي وتركي ��ز اجله ��ود يف حتقيق �أعل ��ى قدر من
اال�ستثمار الأمثل للوقت ،وجاءت هذه الدرا�سة لتبحث
يف واق ��ع �إدارة الطالب اجلامعيني لأوقاتهم يف كل من
جامعتي تبوك و�شقراء من وجهة نظرهم.
�أ�سئلة الدرا�سة:
ت�سع ��ى الدرا�س ��ة للإجابة عل ��ى الأ�سئل ��ة الفرعية
املنبثقة من م�شكلة الدرا�سة املتمثلة يف :
1.1م ��ا واقع امتالك الطالب اجلامعيني ملهارات �إدارة
الوقت ؟
2.2م ��ا النمط الغال ��ب على �إدارة الط�ل�اب اجلامعيني
لأوقاتهم ؟
3.3ما �أبرز م�ضيعات ( معوقات ) الوقت لدى الطالب؟
4.4ه ��ل تختل ��ف مه ��ارة �إدارة الوق ��ت ل ��دى الط�ل�اب
اجلامعي�ي�ن مله ��ارات �إدارة الوقت وفق ��ا ملتغريات :
اجلامعة ،التخ�ص�ص ،العمر؟
5.5ه ��ل يختل ��ف النم ��ط الغال ��ب عل ��ى �إدارة الطالب

اجلامعي�ي�ن لأوقاته ��م وفق ��ا ملتغ�ي�رات  :اجلامعة،
التخ�ص�ص ،العمر؟
6.6هل تختلف م�ضيعات (معوقات) الوقت لدى الطالب
وفقا ملتغريات  :اجلامعة ،التخ�ص�ص ،العمر؟
7.7م ��ا الربنامج املقرتح لزي ��ادة فعالية �إدارة الطالب
اجلامعيني لأوقاتهم؟
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�أهمية الدرا�سة:
تكت�سب الدرا�سة �أهميتها من كون الوقت قد �أ�صبح
�سلعة ن ��ادرة وهامة ،و�أ�صبح عامل حتدٍّ ومناف�سة لدى
املنظمات املتطورة ،وقد �أ�صبح النجاح العاملي وحتقيق
التمي ��ز والريادة يقا�س بالقدرة عل ��ى ا�ستثمار الوقت،
فق ��د �أك ��د دراك ��ر (ف ��رح2008 ،م) �أن الوق ��ت �أحد
امل�ؤ�ش ��رات يف قيا� ��س �إنتاجي ��ة املنظمة باعتب ��اره �أحد
املوارد الهامة والنادرة والثمينة� .ص29
ومب ��ا �أن الوق ��ت به ��ذه الأهمية ف�إن وق ��ت الطالب
اجلامع ��ي يف املرحل ��ة احلا�ض ��رة وامل�ستقبلي ��ة وكيفية
ا�ستثماره من قبله ي�صبح �أكرث حتدٍّ نظرا الرتفاع �سقف
التوقعات املطلوبة منهم باعتبارهم �ص ّن ًاعا للم�ستقبل،
ولأن املوا�صف ��ات التي ينبغي �أن ي�صقل بها قد جتاوزت
املوا�صف ��ات املحلية والإقليمية �إىل املوا�صفات العاملية،
وهذا يجعل درا�سة �إدارة الوقت لدى الطالب اجلامعي
من الدرا�سات الهامة لأنها تتيح التعرف على واقعه يف
ا�ستثم ��ار وقته مما ي�سهل الوقوف على واقعه ومقارنته
مبا ينبغي �أن يكون يف ظل التوقعات امل�ستقبلية.
كم ��ا �أن العدي ��د م ��ن الدرا�س ��ات الت ��ي تناول ��ت
�إدارة الوق ��ت يف املجتمع ��ات العربي ��ة كدرا�س ��ة
مالئكة(1412ه� �ـ) ،درا�س ��ة هدي ��ة (1427ه� �ـ)،
درا�س ��ة امل�شايخ ��ي (2003م) ،درا�س ��ة البع ��داين
(2005م) تو�صلت �إىل �إخفاق الأفراد يف ا�ستثمارهم
و�إدارته ��م للوقت ،مم ��ا يجعل هناك حاج ��ة ملثل هذه
الدرا�سة وحتدي ��د مداخل حديثة لزيادة فعالية الفرد
يف �إدارته لوقته بالطرق ال�صحيحة.
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كم ��ا �أن الدرا�س ��ة تكت�س ��ب �أهميته ��ا م ��ن كونه ��ا
حماول ��ة علمي ��ة ودرا�سة ميداني ��ة للتعرف عل ��ى واقع
�إدارة الطالب لأوقاتهم وكيفية ا�ستثمارها يف جامعتني
خمتلفتني لكل منهما طبيعتها اجلغرافية وخ�صائ�صها
التنظيمية الأمر الذي رمبا ينعك�س على نتائجها ويلفت
النظر �إىل مميزات كل منهما.
�أهداف الدرا�سة:
1.1التعرف على واق ��ع امتالك طالب جامعتي تبوك
و�شقراء ملهارات �إدارة الوق ��ت التي تعترب م�ؤ�شرا
لقدرة الطالب على ا�ستثمار وقته بدرجة عالية.
2.2حتديد النمط الغالب عل ��ى ت�صرفات و�سلوكيات
الط�ل�اب يف �إدارته ��م لأوقاتهم وم ��دى �صالحية
هذا النمط للواقع املعا�صر وتطلعات امل�ستقبل.
3.3حتديد �أبرز م�ضيعات الوقت الداخلية واخلارجية
ل ��دى الطالب اجلامعي مم ��ا ي�ساعد على حتديد
�أ�سباب الهدر وو�ضع احللول املنا�سبة.
4.4معرف ��ة ما �إذا كان هن ��اك فروق دال ��ة �إح�صائيا
عن ��د م�ست ��وى الدالل ��ة  %0.05ب�ي�ن ا�ستجابات
الط�ل�اب ح ��ول واق ��ع مه ��ارات �إدارة الوقت التي
ميتلكونها ،والنمط الغالب على �إدارتهم ،ودرجة
�إه ��دار م�ضيعات الوقت تع ��زى �إىل كل من متغري
اجلامعة ،التخ�ص�ص ،العمر.
5.5و�ضع برنامج مقرتح لتعزيز فاعلية �إدارة الطالب
اجلامع ��ي لوقت ��ه لزي ��ادة التح�صي ��ل الدرا�س ��ي
واكت�ساب املعارف وامله ��ارات والتقنيات احلديثة
يف وقتها.
الإطار النظري
مفهوم الوقت :
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للوق ��ت �أ�سماء عديدة ،فتارة يطل ��ق عليه الزمن،
و�أخ ��رى الدهر ،وهن ��اك �ألفاظ متع ��ددة تطلق عليه،
كاحلي ��اة الدنيا ،والعم ��ر  ،والأيام  ،ق ��ال اهلل تعاىل
 (:وتلك الأيام نداوله ��ا بني النا�س )،وميكن القول �إن

الوق ��ت ( )Timeهو احلياة ،وي�شري بطاح (2006م)
�إىل �أن م ��ن ال�صعوبة حتديد مفه ��وم معني للوقت غري
�أن جمي ��ع الدرا�س ��ات والأبح ��اث التي تناول ��ت الوقت
ت�ش�ي�ر �إىل وج ��ود عالق ��ة منطقي ��ة الرتباط ن�ش ��اط �أو
حدث معني بن�ش ��اط �أو حدث �آخر ،ويعرب عنه ب�صيغة
املا�ضي �أو احلا�ضر �أو امل�ستقبل”�.ص.32
وق ��د عرف �أبو احلج ��اج ( 2010م) الوقت ب�أنه”
املادة اخلام التي تطوعه ��ا كما ت�شاء من �أجل �أن تفعل
م ��ا تري ��د م ��ن �أعمال وحتق ��ق ما تري ��د م ��ن �أهداف،
وت�ص ��ل ملا تريد من غاي ��ات ،والوقت ه ��و ال�سبيل لكل
هذا “�.ص11
كما �أ�شار �أبو الن�ص ��ر (2009م) �إىل �أن مار�شال
ك ��وك  M.Cookع ��رف الوقت يف كتاب ��ه �إدارة الوقت
 Time Managementب�أن ��ه و�سيل ��ة لقيا� ��س احلياة
وانه �أغلى مورد لدى الفرد واملنظمة� .ص26
والوق ��ت كمفه ��وم يعرب ع ��ن احلياة الت ��ي يق�ضيها
الإن�سان ب�شكل عام ويعرب عن املدة املخ�ص�صة للأعمال
والأن�شطة املح ��ددة ،ولهذا ف�إن م ��ن الوا�ضح �أن الوقت
كامل ��اء الذي ال ميكن تعريفه ب�شكل دقيق غري �أننا ميكن
�أن نع ّرف ��ه م ��ن خالل خ�صائ�ص ��ه املتمثل ��ة يف �أنه حياة
الإن�سان مبعنى احلياة ،و�أنه جامد وثابت مبعنى ت�ساويه
للجمي ��ع ،و�أن ��ه ال ميكن جتميعه �أو �ش ��را�ؤه �أو جتزئته �أو
تخزين ��ه �أو ا�ستئج ��اره �أو �سرقته �أو �إطالت ��ه �أو ا�ستبداله
ب�ش ��يء �آخر مبعنى �أنه �شيء غري مرئي نعي�شه ون�شعر به
ون�ستفيد منه ونت�أثر بخ�سارته دون ر�ؤيته.
�أنواع الوقت :

تع ��ددت ت�صنيفات �أن ��واع الوقت ح�سب املداخل
التي يتم اتباعه ��ا يف درا�سة الوقت ،فهناك من ق�سمه
وفقا لل�ساعات الت ��ي ينبغي �أن يق�ضيها ال�شخ�ص �أثناء
عمل ��ه �أو يومه �أي من حيث طبيعة اال�ستخدام ،ومنهم
من ق�سمه ح�سب ظواهر الكون ودرجة تعقدها ،ومنهم
من ق�سمه بح�سب التحكم يف الوقت من عدمه ،ومنهم
من ق�سمه وفقا للتفا�ؤل والت�شا�ؤم.

وم ��ن �أف�ض ��ل تق�سيمات الوقت م ��ا �أ�ش ��ار �إليه فرح
(2008م) والذي ت�ضمن �أربعة �أنواع رئي�سة للوقت هي :
•الوقت الإبداع ��ي  : Creation Timeوهو الوقت
املخ�ص�ص للتفكري والتحليل والتخطيط للم�ستقبل
وتنظي ��م العمل وتقييم الإجن ��ازات وميار�س �أثناء
الأن�شطة الإدارية.
•الوق ��ت التح�ضريي ( الإع ��داد ) Preparatory
 : Timeوميث ��ل الفرتة الزمنية الت ��ي ت�سبق البدء
يف تنفي ��ذ العمل ،وق ��د ت�ستغرق يف جمع املعلومات
�أو حقائ ��ق معين ��ة �أو جتهي ��ز مع ��دات �أو قاعات �أو
�آالت �أو م�ستلزمات عامة قبل بدء تنفيذ العمل.
•الوق ��ت الإنتاج ��ي  : Productive Timeوميث ��ل
الفرتة التي ت�ستغ ��رق يف تنفيذ العمل الذي خطط
له ،يف الوق ��ت الإبداعي ،والتح�ضري له يف الوقت
التح�ض�ي�ري ،ويتوقف ا�ستثماره بال�شكل ال�صحيح
على قدرة املوازنة بني الوقت امل�ستغرق يف التنفيذ
والوقت امل�ستغرق يف الإبداع والتح�ضري.
•الوق ��ت العام �أو غري املبا�ش ��ر : In-direct time
وهو الوق ��ت املخ�ص�ص لن�شاطات فرعية عامة لها
�أث ��ر على م�ستقب ��ل املنظمة وعلى عالق ��ة املنظمة
بالغري كامل�سئولي ��ة االجتماعية وح�ض ��ور الندوات
واالرتباط مبنظمات �أو هيئات �أو افتتاح م�ؤ�س�سات
معينة�.ص31
مفهوم �إدارة الوقت :

هن ��اك تعاري ��ف عدي ��دة لإدارة الوق ��ت ومنه ��ا ما
ذك ��ره مالئك ��ة (1412هـ) ب� ��أن �إدارة الوقت تعني “
تخطي ��ط ا�ستخدام الوقت و�أ�سل ��وب ا�ستغالله بفاعلية
جلع ��ل حياتنا منتجة وذات منفع ��ة �أخروية ودنيوية لنا
ومل ��ن �أمكن م ��ن حولنا وبالذات من ه ��م حتت رعايتنا
“�.ص7-8
وع ��رف ف ��رح (2008م) �إدارة الوق ��ت ب�أنه ��ا
“اال�ستخدام اجليد وال�صائب للوقت املحدد وامل�سموح
به لتحقيق غاية ما “�.ص17

كما عرفها �إبراهيم (2009م) “ بفن اال�ستخدام
الر�شيد للوقت ،وهي علم ا�ستثمار الزمن ب�شكل فعال،
وهي عملية قائمة عل ��ى التخطيط والتنظيم والتن�سيق
والتح�ضري والتوجيه واملتابعة واالت�صال “�.ص8
وق ��د ع�ب�ر )Drucker (Heyel , 1979 , P3
ع ��ن �إدارة الوقت ب�أنها �إدارة الذات و�أن من ال ي�ستطيع
�إدارة ذاته ال ي�ستطيع �إدارة وقت الآخرين.
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بحوث ودراسات

وخال�صة الق ��ول يف تعريف �إدارة الوقت �إن الوقت
ال يتكي ��ف م ��ع الإن�س ��ان ،و�أن �إدارته ال تتمث ��ل بتغيريه
�أو تعديل ��ه لأن ��ه ثابت ،و�إمن ��ا االن�سان ه ��و من يتكيف
مع وقته بطريقة منا�سب ��ة جتعل منه ي�سيطر على وقته
وي�ستثمره يف حتقيق نتائج مثمرة ،وبذلك تتمثل �إدارته
بكيفية ا�ستثم ��ار الوقت وتقليل هدره ،وهذا ما يتطلب
من ��ه القدرة على تعدي ��ل �سلوكه وعادات ��ه ال�سيئة جتاه
الوقت وحتقيق اال�ستثمار الأمثل لكل دقيقة من وقته.
�أمناط �إدارة الوقت :

تتنوع �سلوكيات الأفراد وت�صرفاتهم وينعك�س ذلك
على �أدائه ��م وحتقيق �أهدافهم وفق ��ا لنظرتهم للوقت
وما ميثل ��ه بالن�سبة لهم ،فمنهم م ��ن ينظر للم�ستقبل
ب�صورة تفا�ؤلي ��ة ،ومنهم من يتمنى املا�ضي ويعي�ش يف
�أحداثه ،ومنهم من يرك ��ز يف احلا�ضر ويعي�ش ليومه،
ومبعرف ��ة مفه ��وم الوقت ل ��دى الإن�س ��ان ميكن حتديد
منطه والتعامل معه وفقا لذلك.
وقد ح ��دد تيمب (1991م) يف كتابه �إدارة الوقت
عددًا من املفاهيم اخلا�صة ب�إدارة الوقت والتي تعك�س
الأمناط املختلفة له واملتمثلة يف :
امل�ستقبل��ي  :ويتميز بالثب ��ات ،ويعي�ش يف احلا�ضر مع
التخطي ��ط للم�ستقبل بعناي ��ة ،ويت�ص ��ف بقدرته على
تكوي ��ن عالق ��ات جي ��دة ،ويعت�ب�ر مه ًم ��ا ومفي ��دً ا لكل
منظمة ،وتتمثل ن�سبته  %65من النا�س.
املتع��دي  :وه ��و م ��ن يتج ��اوز اهتمام ��ه احلا�ض ��ر �إىل
املا�ض ��ي وامل�ستقب ��ل مع ��ا ،ويهت ��م بالأ�شي ��اء بدال من
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النا� ��س ،وتغل ��ب علي ��ه الديناميكية يف تنظي ��م العمل،
وامليل �إىل الت�أخر يف مواعيده.
الوج��ودي  :وهو من يعي�ش للحا�ضر �أكرث من امل�ستقبل
واملا�ض ��ي ،ومييل �إىل النا�س بدال من الأ�شياء ،ويتميز
بعالق ��ات جي ��دة يف التعام ��ل م ��ع دق ��ة يف املواعي ��د،
بالإ�ضافة �إىل �صعوبة لديه يف ت�صور الأهداف البعيدة.
املتفج��ر  :وه ��و ال�شخ� ��ص اجل ��ذاب املل ��يء بالطاقة،
وال ��ذي يعي�ش يف حركة م�ستم ��رة ،ويعي�ش يف حا�ضره،
مع اندفاع وغ�ضب داخل ��ي لديه ،ويغلب عليه التحدث
با�ستم ��رار وع ��دم ال�سم ��اع للآخري ��ن ،م ��ع ات�صاف ��ه
ب�شخ�صية قوية.
املتم��وج  :وه ��و ال�شخ� ��ص اله ��ادي القان ��ع وامل�س ��رور
م ��ن املا�ضي واحلا�ض ��ر وامل�ستقب ��ل ،ويتمي ��ز بالثبات
واحلر� ��ص يف العمل م ��ع القدرة على حتقي ��ق �أهدافه،
ويحب احلرية واال�ستقالل واملباداة.
املت�شائ��م  :وهو ال�شخ�ص ال ��ذي ينظر للما�ضي بنظرة
�أف�ض ��ل م ��ن احلا�ض ��ر وللحا�ض ��ر بنظ ��رة �أف�ض ��ل من
امل�ستقبل ،ويت�شاءم من امل�ستقبل وال يهتم به.
�صاح��ب امليدالي��ة  :وهو ال�شخ�ص املت ��وازن يف نظرته
لكل من املا�ضي واحلا�ضر وامل�ستقبل ،وغالبا ما يربط
بينه ��م ،ولدي ��ه قدرة عل ��ى التخيل ،وغالب ��ا ما ينظر
للمو�ضوع من جميع اجلوانب ،وهو الأكرث قدرة وكفاءة
بني النا�س ،ويتميز بالندرة.
الع�شوائ��ي  :وه ��و ال�شخ� ��ص الفو�ض ��وي غ�ي�ر وا�ض ��ح
الهوي ��ة ،وي�س�ي�ر يف �أموره على غري ه ��دى �أو تخطيط،
وغالبا ال يكون لديه اجتاه وا�ضح يف نظرته للوقت.
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يت�ضح من الأمناط ال�سابقة �أن نظرة الفرد للوقت
تنطب ��ع عل ��ى �سلوكياته يف احلي ��اة وهي م ��ا �أ�شرنا لها
�سابق ��ا يف بي ��ان �أن ��واع الوقت ،مما يجع ��ل من معرفة
�أمناط الأف ��راد يف تعاملهم مع الوقت �ضرورة لتح�سني
قدرته ��م عل ��ى ا�ستثم ��ار الوق ��ت و�إدارت ��ه بال�ص ��ورة
ال�صحيحة.

املبادئ الهامة لإدارة الوقت:

يتطل ��ب م ��ن الف ��رد لإدارة وقت ��ه بكف ��اءة وفعالية
مراع ��اة عدد من املبادئ ال�ضرورية التي ت�شكل �أ�سا�سا
هاما ل�ل��إدارة الناجحة للوقت ،ومن �أهم هذه املبادئ
حتدي ��د اله ��دف املراد حتقيق ��ه بدقة ،وب ��دون معرفة
وحتديد الهدف والنتيجة املراد الو�صول �إليها وحتديد
الوق ��ت الكايف لها ت�صبح �سم ��ة الف�شل يف �إدارة الوقت
ه ��ي الغالبة على ال�سل ��وك ،وقد حدد ف ��رح (2008م
) ث�ل�اث م ��ن مب ��ادئ �إدارة الوق ��ت املتعلق ��ة بتحدي ��د
الأهداف واملتمثلة يف :
•�أن يك ��ون اله ��دف امل ��راد حتقيق ��ه حم ��دد ًا بفرتة
زمني ��ة ،بحيث يكون الهدف قاب�ل ً�ا للتحقق ولي�س
من امل�ستحيل حتقيقه.
•التخطيط املنظم لتحقيق الهدف وفق فرتة زمنية
معروف ��ة ،مما يعن ��ي تق�سيم حتقي ��ق الهدف �إىل
مراحل زمنية حمددة
•عمل قائمة ب� ��أول النهار قبل البدء ب�أي عمل �آخر.
�ص21
وي�ضي ��ف ال�شيخل ��ي(2008م ) بع� ��ض املب ��ادئ
التنظيمي ��ة الت ��ي ثبت من خ�ل�ال التج ��ارب منا�سبتها
ومنه ��ا مبد�أ الواقعية الذي يعني �أن يخطط الفرد وقته
وينظمه انطالق ًا من واقع قراراته ال�شخ�صية ف�إذا كان
الوق ��ت حاف�ل ً�ا بالعمل املهم فال ميك ��ن �أداء عمل �آخر
يف ��وق طاق ��ة الفرد و�إال كان ذلك عل ��ى ح�ساب �صحته
النف�سي ��ة والع�صبي ��ة ،ومب ��د�أ توزي ��ع الوق ��ت واملتعلق
ب�إدراك الإداري الناجح �أنواع الأن�شطة والفعاليات التي
ي�ؤديها مما ميكنه من توزيع الوقت بينها توزيع ًا عاد ًال،
ومب ��د�أ املرونة املتعل ��ق ب�إمكانية تغي�ي�ر قائمة الأعمال
�أو الأن�شط ��ة �أو تقدمي عمل وت�أخري �آخ ��ر �إذا مت �إجناز
عم ��ل يف وقت قليل وتبقى فائ�ض من الوقت املخ�ص�ص
للعمل املنج ��ز ،بالإ�ضافة �إىل مبد�أ �أداء عمل واحد يف
وق ��ت واح ��د ،مبد�أ ع ��دم الت�سويف والت�أجي ��ل ،ومبد�أ
تقدمي الأهم على املهم.

وهناك عدد من املبادئ التي ت�ضاف �إىل ما �سبق
والت ��ي ينبغي �أن ال نغفل عنه ��ا عند �إدارة الوقت كمبد�أ
ف ��رق ت�س ��د املتعلق بتفتيت امله ��ام ال�صعب ��ة وتق�سيمها
حت ��ى ميكن ال�سيطرة عليه ��ا ،وترتيب املهام والأعمال
املطلوبة وفق الأولوية ثم تطبيق قاعدة باريتو ،والقيام
بامله ��ام ال�صعب ��ة �أوال ،وحتدي ��د بداي ��ة ونهاية العمل،
وجم ��ع امله ��ام املت�شابه ��ة ،وا�ستخ ��دام وق ��ت اله ��دوء
للتفكري والتخطيط.
عنا�صر �إدارة الوقت:

يحدد فرح (2008م) �أربعة عنا�صر لإدارة الوقت
تتمث ��ل يف تخطي ��ط الوقت ،وتنظيم الوق ��ت ،ومرحلة
التنفيذ ،ومرحلة املتابعة واملراقبة� .ص18
غ�ي�ر �أن �أ�س� ��س �إدارة الوق ��ت ال تتوق ��ف عند هذه
الأربعة فقط ،بل تتعدى ذلك �إىل ما هو �أكرث ،وميكننا
حتديدها مبا يلي :
االلت��زام وتغي�ير الع��ادات  :ويتطل ��ب ه ��ذا الأ�سا� ��س
التخل�ص من العادات ال�سيئة وااللتزام اجلاد وال�صدق
مع النف� ��س والرغبة الأكيدة يف التغي�ي�ر مع اال�ستعداد
بالت�ضحي ��ة يف �سبيل تر�شي ��د وا�ستثمار الوقت والتقليل
من هدره.
حتلي��ل الوق��ت  :وتت�ضم ��ن القي ��ام �أوال بخطوتني هما
جم ��ع املعلومات من خالل ج ��داول الأن�شطة ،ومن ثم
تقوميها ،وبعد ذلك يتم حتديد الزمن املطلوب ومدى
مالءمته وكفايته لإجناز الأعمال �أو الأن�شطة ،وحتديد
املهام املختلفة وما ميكن تفوي�ضه منها ،بالإ�ضافة �إىل
حتدي ��د الأوق ��ات ال�ضائع ��ة �أو الن�شاط ��ات امل�ؤدية �إىل
ذلك ،وحتديد م�ضيعات الوقت الفعلية.
تخطي��ط الوق��ت  :ويت�ضم ��ن �إع ��داد خط ��ة حتقي ��ق
الأهداف امل�شتملة على حتديد الوقت الالزم لكل مهمة
مع حتدي ��د البداية والنهاية لها ،وحتدي ��د الو�سيلة �أو
الأ�سل ��وب املنا�س ��ب لتحقيق املهم ��ة ،وم�ستوى الإجناز
املطل ��وب ،بالإ�ضافة �إىل عمل ج ��داول للن�شاطات على
املدى ال�سنوي وال�شهري والأ�سبوعي واليومي.

تنظي��م الوق��ت  :ويتطل ��ب حتدي ��د ما تري ��د �أن تفعل،
وتوزي ��ع امله ��ام ،والقيام بعملي ��ة التفوي� ��ض للأن�شطة
املمك ��ن القيام به ��ا من قبل الغري ،ومن ��ع االزدواجية،
مع توفري متطلبات العمل املادية واملعنوية.
مرحل��ة التنفي��ذ :وتتطل ��ب االلتزام بالوق ��ت املحدد،
ومالحظ ��ة كفاي ��ة الوق ��ت وا�ستثم ��اره ،واالبتع ��اد عن
م�ضيع ��ات الوق ��ت ،وكتابة املالحظ ��ات ،والتوقف عن
�أداء �أي مهمة غري �ضرورية.
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املتابع��ة واملراقبة :وتخت�ص مبتابعة الأداء ومالحظة
ا�ستثمار الوقت ،مع املرونة يف التعديل ،واحلر�ص على
ا�ستثم ��ار الوقت الزائ ��د ،ومالحظة الوق ��ت ال�ضائع،
والقي ��ام بالتق ��ومي امل�ستمر املتمث ��ل بتعدي ��ل الأخطاء
وت�صحيح امل�سار وا�ستثمار الفر�ص �أوال ب�أول.
التقومي  :وهو مرحلة تبد�أ منذ اخلطوة الأوىل يف �إدارة
الوقت تت�ضمن عددًا من االختبارات كاختبار ال�ضرورة
للأن�شطة امل ��راد القيام بها وحتدي ��د درجتها ،واختبار
اخل�صو�صية املتعلق باملخت�ص عن املهمة �سواء كان فرد
�أو جه ��ة ،واختب ��ار الكفاءة الذي يبح ��ث يف �أف�ضل �أداء
ميكن القيام به �أو �أف�ضل نتيجة يكمن حتقيقها.
مهارات تغيري ال�سلوك:

تعتمد �إدارة الوقت ب�ش ��كل رئي�س على قدرة الفرد
على تغيري العادات ال�سيئة لديه جتاه الوقت ،وتكت�سب
تعلم مهارات تغيري ال�سلوك �أهمية بارزة لتحقيق �أعلى
ا�ستثم ��ار للوقت وتقليل لهدره ،ولهذا فقد ركز البع�ض
يف تعريف ��ه لإدارة الوقت على هذه امله ��ارة ،فالعديلي
(1994م) يع ��رف �إدارة الوق ��ت ب�أنه ��ا “مه ��ارات
�سلوكي ��ة تعني قدرة الف ��رد على تعدي ��ل �سلوكه وتغيري
بع�ض الع ��ادات ال�سلبية التي ميار�سها يف حياته لتدبري
وقته وا�ستغالله اال�ستغ�ل�ال الأمثل والتغلب على بع�ض
�ضغوط احلياة”�.ص22
مم ��ا ي�ؤك ��د على �أهمي ��ة مه ��ارات تغي�ي�ر ال�سلوك
والع ��ادات اخلاطئ ��ة مع الوق ��ت لوقف ه ��دره وحتقيق
�أعل ��ى قدر م ��ن الرت�شي ��د واال�ستثمار الأمث ��ل ،ويحدد
عب ��وي (2006م) �سبع خطوات لتغي�ي�ر عادات �إهدار
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الوق ��ت تتمثل يف كتابة الأ�سباب الت ��ي ت�ؤدي �إىل �ضياع
الوق ��ت ،وح�س ��اب ع ��دد امل�ش ��اكل التي ت�سببه ��ا عادة
ه ��در الوق ��ت ،وت�صور ع ��ادة تنظيم الوق ��ت ونتائجها
الإيجابي ��ة ،والتح�س�ي�ن م ��ن ع ��ادة تنظي ��م الوق ��ت،
والتوق ��ف عن ا�ستخدام الأع ��ذار الواهية ،والتخطيط
اليوم ��ي ،وحتوي ��ل امل�شاري ��ع ال�ضخم ��ة �إىل خط ��وات
ومهمات �صغرية مرتبة� .ص90
وم ��ن �أهم امله ��ارات التي ينبغ ��ي اكت�سابها لتغيري
ال�سل ��وك والعادات ال�سيئة جتاه الوق ��ت ال�سيطرة على
الوقت املت ��اح ،والتي �أكد عليها ال�سوي ��دان والعدلوين
(2001م) ب�أن خري بداية لتح�سني ا�ستخدامك للوقت
هي �أن حتدد �إىل �أي مدى ت�ستطيع �أن تتحكم يف الوقت
املتاح لك ؛ فال �أحد ي�ستطيع �أن ي�سيطر على وقته كله،
لك ��ون بع�ض الأف ��راد �أو العائلة يتحكم ��ون يف جزء من
وقت ��ك ،ولكن كل واحد من ��ا له جزء من وقته ميكن �أن
يتحكم فيه� .ص66
وي�ؤك ��د ه ��االن (  )Halan ,2008يف درا�ست ��ه
�أن �أف�ض ��ل النتائ ��ج لأي عملي ��ة �سواء �أكان ��ت �إدارية �أو
ع�سكري ��ة ،تك ��ون عندم ��ا يتوف ��ر لدى املدي ��ر مهارات
�ضروري ��ة حمددة يف جمال عمله ؛ وال�سيما مهاراته يف
�إدارة الوق ��ت بكف ��اءة وفعالية عالي ��ة ،من خالل و�ضع
جدول منظم للأعمال ال�ضرورية املراد حتقيقها.
وي�ض ��اف �إىل م ��ا �سب ��ق بع� ��ض امله ��ارات الأخرى
الت ��ي يتطل ��ب اكت�سابه ��ا كتغي�ي�ر بع� ��ض الع ��ادات
ال�سلبي ��ة مث ��ل ع ��دم االلت ��زام بالوق ��ت �أو حتدي ��د
بداي ��ة الأعم ��ال �أو امله ��ام ونهايته ��ا ،وق ��وة الإرادة
عل ��ى تنفي ��ذ املهم ��ة ،ورف ��ع االلت ��زام وال ��والء للعمل،
وك�س ��ر الروت�ي�ن والرتاب ��ة يف املمار�س ��ات اليومي ��ة مع
الإ�ص ��رار عل ��ى التف ��وق ،واكت�س ��اب ع ��ادات �إيجابي ��ة
نح ��و الوقت وتقديره ،وو�ضع �أه ��داف ق�صرية وطويلة
الأج ��ل وذات معن ��ى للحي ��اة والعمل ،وتوزي ��ع �ساعات
العم ��ل اليومية والأ�سبوعي ��ة وال�شهري ��ة ،والتغلب على
ال�ضغوط الطارئة.
م�ضيعات الوقت :
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تتع ��دد م�ص ��ادر �إه ��دار الوق ��ت فهن ��اك امل�صادر
ال�شخ�صي ��ة الناجت ��ة ع ��ن �سل ��وك الإن�س ��ان وعاداته،

وهناك امل�صادر االجتماعية الناجتة عن عادات النا�س
وتقاليدهم يف التعامل ،وهناك م�صادر تنظيمية تتعلق
باملنظم ��ة �أو امل�ؤ�س�س ��ة التي يعمل به ��ا الفرد وتتمثل يف
تعقيدات النظم والإجراءات غري ال�ضرورية واللوائح،
وهن ��اك امل�ص ��ادر الفني ��ة املتعلقة مب�ش ��كالت املعدات
والتقنية وما يعرتيها من عطاالت �أو تقادم يف ظل عدم
وجود بدائ ��ل حا�ضرة ،والنتيجة احلتمية لوجود واحد
�أو �أك�ث�ر من هذه امل�صادر ل ��دى الفرد هو �ضياع الوقت
ب�أحد م�ضيعاته.
ويح ��دد تيم ��ب (1991م) �أك�ث�ر م�ضيع ��ات
الوق ��ت باملعوق ��ات الهاتفي ��ة ،والزوار غ�ي�ر املتوقعني،
واالجتماع ��ات املجدول ��ة وغ�ي�ر املجدول ��ة ،الأزمات،
وع ��دم وج ��ود �أه ��داف و�أولوي ��ات ومواعي ��د للإجناز،
وع ��دم التنظي ��م ال�شخ�ص ��ي ،والتفوي�ض غ�ي�ر الفعال
والتدخ ��ل يف الروت�ي�ن والتفا�صي ��ل ،وحماول ��ة �إجن ��از
الكث�ي�ر ب�سرع ��ة ،والتقدي ��ر غ�ي�ر الواقع ��ي للوق ��ت
ال�ل�ازم ،و ع ��دم و�ض ��وح االت�ص ��االت �أو الإر�ش ��ادات
�أو انعدامه ��ا ،واملعلوم ��ات غ�ي�ر املالئم ��ة �أو غ�ي�ر
الدقيق ��ة او املت�أخرة ،وال�ت�ردد والت�أجيل �أو الت�سويف،
وع ��دم القدرة عل ��ى ق ��ول (ال) ،وامل�سئولي ��ة وال�سلطة
امل�ضطرب ��ة ،وت ��رك امله ��ام قب ��ل �إجنازه ��ا ،ونق� ��ص
االن�ضباط الذاتي.
ويف درا�سة �أجراها ( Powersامل�سيليم1998 ،ه)
عل ��ى �أكرث م ��ن خم�سني �شخ�ص� � ًا من ر�ؤ�س ��اء جمال�س
الإدارات ور�ؤ�س ��اء ونواب ر�ؤ�س ��اء بع�ض ال�شركات تبني
�أن هن ��اك ع�شر م�ضيعات للوق ��ت متثلت يف املحادثات
التلفوني ��ة ،الربيد ،االجتماع ��ات ،العالقات العامة،
الأعم ��ال الورقية ،الذه ��اب للعمل والعودة منه ،غداء
وع�شاء العمل ،الواجبات االجتماعية ،الأ�شخا�ص غري
الأكفاء،واملطالب العائلية� .ص14
و�أو�ضح ��ت كل م ��ن درا�ستي �أبو �شيخ ��ة والقريوتي
للأجه ��زة احلكومي ��ة يف الأردن ،و ع�صفور للأجهزة
احلكومي ��ة يف اململكة العربية ال�سعودي ��ة ( �أبو �شيخه،
2009م�� � ،ص� )161أن �أهم م�ضيعات الوقت ومقدار
هدر الوقت متثلت يف اجلدول �أدناه :

�أهم م�ضيعات الوقت

معدل الوقت ال�ضائع �أ�سبوعي ًا

ـت�أخر يف ال�صباح عن العمل الر�سمي
مكاملات هاتفية لأغرا�ض خا�صة
قراءة املجالت املتعلقة بالعمل.
تناول ال�شاي والقهوة.
مراجعة امل�ست�شفى.
مغادرة املكتب قبل نهاية الدوام.
م�ضيعات �أخرى.

( ) 61.8دقيقة
(  )35.4دقيقة
(  )49.4دقيقة
(  )46.6دقيقة
(  )75.5دقيقة
(  )42.5دقيقة
(  )132.5دقيقة

كما عدد كينزي ( 2000م) �أكرث مبددات الوقت
وح�صره ��ا بع�شري ��ن م�ضي ًع ��ا و�شرح كيفي ��ة معاجلتها
ومتثلت ح�سب ترتيبها بالإدارة بالأزمات ،فاملقاطعات
الهاتفية ،التخطيط غري املالئم ،حماولة عمل الكثري
ج ��د ًا ،ال ��زوار املفاجئ ��ون ،التفوي� ��ض غ�ي�ر الفع ��ال،
انعدام التنظيم ال�شخ�صي ،نق�ص االن�ضباط الذاتي،
العجز عن قول (ال) ،الت�سويف ،االجتماعات ،الأعمال
الكتابي ��ة ،ترك الأعمال دون �إمتامها ،طاقم العاملني
غ�ي�ر املالئ ��م ،املنا�سب ��ات االجتماعي ��ة ،امل�سئولية �أو
ال�سلط ��ة امل�ضطرب ��ة ،االت�ص ��ال ال�سي ��ئ � ،ضواب ��ط
وتقارير �سري العمل غري املالئمة ،املعلومات الناق�صة،
ال�سفر� .ص93
ويالح ��ظ �أن �أغل ��ب م�ضيع ��ات الوق ��ت ترجع �إىل
امل�ص ��ادر ال�شخ�صية للفرد والناجتة ع ��ن عدم قدرته
عل ��ى تعدي ��ل �سلوك ��ه وعادات ��ه ال�سيئ ��ة كع ��دم حتديد
الأه ��داف بدق ��ة وع ��دم التفوي� ��ض الفع ��ال ،وع ��دم
التخطي ��ط ،والعج ��ز ع ��ن ق ��ول (ال) ،والت�سوي ��ف،
وحماول ��ة عمل الكث�ي�ر يف الوقت نف�س ��ه ،وطرق �إدارة
الأزمات ،و�ضعف االت�صال� ،إىل غري ذلك ،يف حني �أن
هناك م�ضيعات ترجع �إىل م�صادر �أخرى كاالجتماعية
والتنظيمي ��ة والفنية غري �أنها لي� ��س بدرجة امل�ضيعات
الت ��ي مرده ��ا امل�صادر الذاتي ��ة �أو ال�شخ�صي ��ة ،وهذا
دليل على �أن الفرد الذي يح�سن �إدارة وقته ي�ستطيع �أن
يتغلب على بقية معوق ��ات �أو م�ضيعات الوقت الأخرى،
ولهذا يتطلب من كل فرد �أن يحدد �أوال م�ضيعات الوقت
ال�شخ�صي ��ة لدي ��ه والتغل ��ب عليها من خ�ل�ال اكت�ساب
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مهارات تعدي ��ل ال�سلوك وهذا ب ��دوره ميكن الفرد من
التغلب على بقية م�ضيعات الوقت الأخرى �سواء كان يف
عمله �أو تعامله مع النا�س �أو تعامله مع التقنية.
وميك ��ن للف ��رد �أو املدير امل�سئ ��ول اكت�شاف القدرة
عل ��ى ا�ستثم ��ار الوق ��ت وتقلي ��ل ه ��دره م ��ن ع ��دد من
امل�ؤ�ش ��رات �أو املظاهر الدالة على فو�ضى الوقت ،ومن
�أبرزه ��ا ما �أ�شار �إليه فرح (2008م) املتمثلة مبظاهر
اال�شتغ ��ال بثانوي ��ات الأم ��ور �أو هوام�شها ع ��ن �أ�صولها
وقلبه ��ا ،وب�إعطاء العمل الب�سيط ف ��وق ما ي�ستحق من
اجله ��د والوقت ،وبت�ضييع ال�ساعات الطوال بغري عمل
بامل ��رة ،وبرتاك ��م �أك�ث�ر من عمل يف وق ��ت واحد بل يف
حلظة واحدة� .ص67
كيفية �إدارة الوقت :

لع ��ل من �أ�صعب م ��ا يواجهه الف ��رد يف جمتمعاتنا
العربي ��ة هو كيفية �إدارته لوقته ،فالكثري منا قد يعرف
�أ�سباب هدر الوق ��ت لكنه يعجز �أو يتقاع�س عن تطبيق
احلل ��ول التي قد ال يجهلها ،ولهذا ت�ب�رز �أهمية غر�س
ثقافة التطبيق واملمار�سة لدى الأفراد من خالل تغيري
القي ��م واالجتاه ��ات ال�شخ�صية التي �إن تغ�ي�رت ف�إنها
�ستغري حتما الت�صرفات وال�سلوك.
وق ��د ح ��دد تيم ��ب (1991م) �أول خط ��وة ناجحة
لإدارة الوق ��ت ب�شكل فعال بتحليل دقيق لكيفية مت�ضية
الوق ��ت ،فب ��دون معرف ��ة كل �شيء عن وقت ��ك ي�صعب
حتدي ��د الع ��ادات ال�سيئ ��ة الت ��ي ت�سب ��ب �ضي ��اع الوقت
و�إه ��داره بدون جدوى والتي حتتاج باملقابل �إىل تغيري،
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ث ��م اخلطوة الثاني ��ة املتمثلة بتحدي ��د م�ضيعات الوقت
وم�صادره ��ا وحتدي ��د قائمة به ��ا والق�ض ��اء عليها ،ثم
االنتق ��ال للخطوة الثالثة املتمثلة ب� ��إدارة الوقت بنجاح
ع ��ن طري ��ق حتدي ��د الأه ��داف وكتاب ��ة الأولوي ��ات يف
معاجل ��ة م�ضيع ��ات الوقت الأك�ث�ر �إه ��دار ًا للوقت ،ثم
اخلط ��وة الرابعة وهو �أن يقوم املدي ��ر �أو الفرد ب�إعداد
قائم ��ة باملهام ال�ضرورية امل ��راد حتقيقها وت�سمى هذه
خط ��ة عم ��ل املدي ��ر ( الف ��رد ) ،ويج ��ب فيه ��ا حتديد
خطوات العمل وحتديد الوقت الالزم لها لإنتاج قيا�س
ملدى التقدم� .ص158
كم ��ا طرح املفك ��ر الإداري دراكر (2008م) عدة
�أ�سئل ��ة تعرف الفرد كيف يدير نف�سه بفعالية ،وهي �أن
ي�س�أل نف�سه  « :من �أنا ؟ وما مواطن القوة لدي ؟ وكيف
ميكنن ��ي العمل لتحقيق النتائج ؟ وما هي قيمي ؟ ولأي
م ��كان �أنتم ��ي ؟ ،ثم يحلل امل ��ردود ،وي�سجل التوقعات
مل ��ا �ستكون عليه النتائج وذلك لكل فعل �أو قرار رئي�سي
يتخ ��ذه ،وبعد ذلك يق ��ارن النتائج الفعلي ��ة بعد ت�سعة
�أ�شهر �أو �سنة تالية لتوقعه»�.ص219
ويق�ت�رح كينان (1995م) �أن يكت ��ب الفرد قائمة
مب ��ا يود القيام ب ��ه يف يومه ،ثم ي�ض ��ع قائمة بالأ�شياء
التي ينبغي عليه �إجنازها �ضمن مدة حمددة ،ويرتبها
تدريجي ًا ح�سب الأولوية ،وبهذه الطريقة ي�سيطر الفرد
على الوقت بد ًال من �أن ي�سيطر الوقت عليه� .ص27
الأهمية

ال�سرعة
عاجل

غري عاجل
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وت�ضي ��ف عب ��د املنع ��م (1998م) وج ��ود �أدل ��ة
التخطي ��ط واجل ��داول الزمني ��ة اليومي ��ة ،وال�سيطرة
على الأ�شياء �أو الأحداث التي ت�ؤدي �إىل تعطيل الوقت،
وال�سرعة يف القراءة ،والتفوي�ض الفعال�.ص66
والواق ��ع �أن كيفية �إدارة الوقت تتطلب القيام بعدد
من اخلط ��وات املت�سل�سلة والتي تتطل ��ب من الفرد قبل
البدء بها امتالك مه ��ارات �إدارة الوقت حتى ي�ستطيع
ا�ستثم ��ار وقته وتقليل هدره ب�شكل فع ��ال ،وتتمثل هذه
اخلطوات بالأتي :
�أوال  :حتدي ��د الأهداف  :وتت�ضمن م ��ن الفرد �أن يتبع
طريق ��ة هرمي ��ة الأه ��داف املتمثل ��ة بتحدي ��د �أهداف
�سنوي ��ة ،ثم �أهداف ن�ص ��ف �أو ربع �سنوية ،ثم �أهداف
�شهرية ،ثم �أهداف �أ�سبوعية ،و�أن يراعى عند تدوينها
�أن تك ��ون مكتوب ��ة ،وواقعي ��ة وممكن ��ة التحقي ��ق ،مع
حتدي ��د م�ؤ�شرات الأداء ( الإجن ��از ) ،وو�ضع اجلدول
الزمن ��ي له ��ا ،كما يتطلب م ��ن املوظف�ي�ن التن�سيق مع
مر�ؤو�سيهم حتى ال تختلف التوقعات لكل منهم وليكونوا
�أكرث التزاما.
ثاني��ا  :و�ضع جدول حتليل الأعم ��ال  :وهذا يحدد من
خالل ��ه الفرد الأهمية وال�سرعة يف �أداء املهام ،وميكن
تو�ضيحه من خالل ال�شكل �أدناه :

هام

غري هام

يحدد املهام الهامة والعاجلة معا

يحدد املهام غري الهامة والعاجلة

يحدد املهام الهامة وغري العاجلة يف نف�س الوقت

يحدد املهام غري الهامة وغري العاجلة يف نف�س الوقت

ثالث��ا  :حتدي ��د الأولوية  :وتعرف الأولوي ��ة ب�أنها �شيء
يتطل ��ب اهتماما قبل غريه ،وفيه تتحدد ثالثة خيارات
هي :
•�أعم ��ال �ضروري �أدا�ؤه ��ا ( هامة ج ��دا ) � :أعمال
يتوقف عليها �أداء العمل.
•�أعمال واجب �أدا�ؤها ( متو�سطة الأهمية ) � :أعمال
ت�ؤثر يف حت�سني العمل ولي�س لها مواعيد حمددة.

•�أعمال من الأف�ضل �أدا�ؤها ( �أقل �أهمية ) � :أدا�ؤها
�أف�ضل من عدمه ويعزز جناح الفرد يف عمله.
وينبغ ��ي للفرد عن ��د حتديد �أولويات ��ه االبتعاد عن
بع�ض املعايري اخلاطئة وال�شائعة وقد حددها دوجال�س
( )Douglass , 1980,P:27-28بال�ش ��يء ال�سهل
والذي نحب ��ه ،والذي نعرف عمله ب�سرع ��ة ،والأ�شياء
الت ��ي حتت ��اج �إىل وق ��ت ق�ص�ي�ر ،والت ��ي تتوف ��ر له ��ا

الإمكان ��ات قب ��ل من ال تتوفر له ��ا ،واملجدولة قبل غري
املجدولة ،واملخططة قبل غري املخطط لها ،والعاجلة
قب ��ل املهمة ،والتي تثري اهتمامن ��ا قبل التي ال تثريها،
واال�ستجابة لطلبات الآخرين قبل طلباتنا.
رابعا  :ت�سجيل قائمة املهام  :وتتطلب تخ�صي�ص قائمة
ت�سج ��ل فيها املهام �أو ًال ب�أول ،ثم ت�سجل املهام اليومية
التي يعتزم الفرد تنفيذها بحيث ترتاوح ما بني 6-10
مهـ ��ام على �أن ال يكــون هنــاك �أك�ث�ر مـن ثالثـة مهـــام
ذات �أولوية عالية يف اليوم.
خام�س��ا  :تطبي ��ق قاعدة باريتو  :والت ��ي تن�ص على �أنه
�إذا رتب ��ت الأ�شياء ح�سب قيمتها ف�إن  %80من القيمــة
ت�أت ��ي من  %20من الأ�شيــاء ،بينمـ ��ا  %20مـن القيمة
ت�أتي م ��ن  %80من الأ�شياء ،ويتوق ��ف جناح الفرد يف
تطبيق هذه القاعدة يف ت�أدية مهامه �أو حتقيق �أهدافه
على قدرته وجناحه يف ترتيب الأولويات.
�ساد�س��ا  :التفوي�ض  :ويت�ضم ��ن �إعطاء من لديه القدرة
التفوي� ��ض بالقي ��ام ببع�ض مه ��ام الف ��رد و�صالحياته،
وتت�أك ��د هذه اخلط ��وة يف جم ��ال العمل ب�ش ��كل دقيق،
و�أي�ضا يف جمال الأ�س ��رة ،وينبغي للفرد �أن يحدد قبل
التفوي�ض الأن�شط ��ة التي الحاجة �أن تقوم بها ،واملهام
التي ميك ��ن �أن يقوم بها غريه م ��ع حتديدهم ،واملهام
الت ��ي الميكن تفوي�ضها لغريه حت ��ى يحفظ بالقيام به،
م ��ع مراعاة �أن يقوم التفوي� ��ض خا�صة يف جمال العمل
عل ��ى مب ��د�أ قانوني ��ة التفوي� ��ض ،وجزئي ��ة التفوي�ض،
وعلني ��ة التفوي� ��ض ،وكتابت ��ه ،وحتدي ��ده ،و�أن يك ��ون
لل�صف ��ة الوظيفية ال لل�صف ��ة ال�شخ�صية ،و�أن يتنا�سب
التفوي�ض ومركز املفو�ض له.
�سابع��ا  :تخطي ��ط الوق ��ت  :ويالحظ �أنن ��ا جعلنا هذه
اخلطوة هي اخلطوة التي ت�سبق التنفيذ كونها تت�ضمن
حم�صلة اخلطوات ال�سابقة ،وتتمثل يف حتقيق الأ�سئلة
التالية :
•ماذا يجب �أن �أعمل ؟ (حتديد الأعمال التي ينبغي
�أن تقوم بها)

•متى يجب �أن �أعمل ؟ (الوقت بداية ونهاية )
•�أين يجب �أن �أعمل ؟ ( مكان العمل )
•من الذي يج ��ب �أن يعمل ؟ ( حتديد الأ�شخا�ص �أو
الأق�سام )
•ما هي الأولويات ؟ ( العمل وفق الأولويات وهرمية
الأهداف)
•م ��ا مقدار الوقت امل�ستغرق ل ��كل مهمة ؟ ( اخلطة
الزمنية )

2

بحوث ودراسات

الدرا�سات ال�سابقة:
تناول ��ت الدرا�سات ال�سابقة درا�س ��ة وقت الطالب
من جانبني هما ا�ستثمار الطالب لوقت فراغه ،و�إدارة
الطال ��ب لوقته ،وبح ��ث مقل ��د (1999م) يف درا�سته
�ش ��روط التعامل احل�ض ��اري مع وقت الف ��راغ وحددها
بالنظ ��ر �إىل وقت الف ��راغ انطالقا من وع ��ي ح�ضاري
بالزم ��ن ليعرب عن الهوية الثقافي ��ة وي�ستلهم التجارب
احل�ضاري ��ة لدى الآخري ��ن ،والنظ ��ر �إىل وقت الفراغ
باعتباره قيمة �إيجابي ��ة مع �أهمية التوظيف احل�ضاري
ل ��ه ،كما بحث املتطلب ��ات الرتبوية لإك�س ��اب التالميذ
�ش ��روط التعام ��ل مع وق ��ت الف ��راغ وحدده ��ا بت�ضافر
اجله ��ود والفعالي ��ات الرتبوي ��ة يف توجي ��ه التالمي ��ذ
للتعامل الإيجابي مع وقت فراغهم ،وتوعيتهم ب�أهمية
ا�ستثمار الزم ��ن ،والتدريب العملي على ا�ستثمار وقت
الف ��راغ ،م ��ع الرتكيز عل ��ى الأن�شط ��ة الرتويحية ذات
ال�صل ��ة ب�أه ��داف املجتم ��ع ،وتو�صلت درا�س ��ة عمران
(2000م) �إىل ع ��دم و�ضوح مفه ��وم وقت الفراغ لدى
طلب ��ة جامع ��ة دم�شق ،بينم ��ا تو�صلت درا�س ��ة عرنكي
(2009م ) �إىل �أن ن�سب ��ة ا�ستثمار طلبة كلية الهند�سة
التكنولوجية بجامعة البلقاء التطبيقية لأوقات فراغهم
ج ��اءت متو�سطة للط�ل�اب والطالبات عل ��ى حد �سواء،
ويف درا�سة عي�سى (2009م) التي هدفت �إىل الك�شف
عن العالق ��ة ب�ي�ن �إدارة �شباب املرحل ��ة اجلامعية من
اجلن�سني ملورد الوقت وممار�سة �أن�شطة وقت الفراغ يف
ال�سياح ��ة الداخلية مب�ص ��ر ،ك�شفت النتائج عن وجود
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عالقة ارتباطي ��ة �إيجابية ب�ي�ن �إدارة الوقت وممار�سة
الأن�شط ��ة ال�سياحي ��ة ،وع ��ن عالق ��ة ارتباطي ��ة ب�ي�ن
املمار�سة وجميع مراحل عملية �إدارة الوقت من حتديد
اله ��دف والتخطيط والتنفيذ والتقييم ،مما يدلل على
�أن الطلب ��ة يح�سنون �إدارة وقت ا�ستثم ��ار الفراغ �أثناء
ال�سياح ��ة ،وك�شفت درا�سة القا�ض ��ي (2007م) التي
تناول ��ت �إدارة الوق ��ت لدى طالب اجلامع ��ة يف ع�صر
تكنولوجي ��ا املعلومات واالت�ص ��االت ك�شفت �أن �إجمايل
م ��ا ت�ستهلكه و�سائل تكنولوجي ��ا املعلومات واالت�صاالت
واملحددة بالإنرتن ��ت والكمبيوتر والقن ��وات الف�ضائية
واجل ��وال املحم ��ول من وق ��ت الطال ��ب اجلامعي ي�صل
�إىل  260,80دقيق ��ة كل ي ��وم ،و�أنه ��ا �سجلت هدرا يف
وق ��ت الطالب يعادل  %58,72مقاب ��ل ا�ستفادة بن�سبة
 ،%41,28وج ��اء ترتيب هذه الو�سائ ��ل ب�إهدار الوقت
الإنرتنت ثم الكمبيوتر ثم القنوات الف�ضائية ثم اجلوال
املحم ��ول ،وتو�صلت درا�سة عب ��د العال (2009م) �إيل
�أن طالب كلي ��ة املعلمني بحائل يدي ��رون بع�ض وقتهم
بكف ��اءة ،ويحتاج ��ون م ��ع ذل ��ك �إىل �أن يكون ��وا �أكرث
مت�سكا وحر�صا على تطبيق بع�ض ا�سرتاتيجيات توفري
الوق ��ت ،و�إن هناك عالقة ارتباطي ��ة بني �إدارة الوقت
وب�ي�ن التح�صيل الدرا�سي  ,فكلما ارتفعت فعالية �إدارة
الوقت ارتفع معه ��ا التح�صيل الدرا�سي ،وبحث مي�سرا
( )Misra , 2000العالق ��ة ب�ي�ن الإجه ��اد الأكادميي
لطالب اجلامعة وكل من القلق ووقت الفراغ واالرتياح
و�إدارة الوق ��ت ،و�أك ��دت نتائ ��ج الدرا�س ��ة �أن �إدارة
الوق ��ت احتل ��ت املرتبة الثالث ��ة يف الإجه ��اد الأكادميي
للط�ل�اب ،و�أن الطالب ��ات ك ��ن �أك�ث�ر فعالي ��ة يف �إدارة
وقته ��ن مقارن ��ة بالطالب ،كما �أك ��د الباحث �أن احلد
م ��ن القل ��ق و�إدارة الوقت جنبا �إىل جن ��ب مع الأن�شطة
الرتفيهي ��ة قد تكون ا�سرتاتيجية فعالة للحد من التوتر
بني ط�ل�اب اجلامعة ،كم ��ا تو�صلت درا�س ��ة (Armin
� )Stock ,2010إىل �أن تدري ��ب املوظف�ي�ن عل ��ى
�إدارة الوق ��ت قد �أدى �إىل زي ��ادة ال�سيطرة على الوقت
والتقلي ��ل من التوتر ،و�ساهم يف زيادة م�ؤ�شرات الأداء
املختلفة لديهم.

وتك�شف نتائج �أغلب الدرا�سات ال�سابقة باختالف
بيئ ��ات تطبيقه ��ا وج ��ود م�شكل ��ة يف �إدارة الط�ل�اب
لأوقاته ��م و�أثر التكنولوجيا احلديثة يف �إهدار �أوقاتهم
عدا درا�سة عي�سى (2009م) التي �أ�شارت �إىل عالقة
ارتباطي ��ة �إيجابية يف �إدارة ال�شب ��اب اجلامعي لأوقات
فراغه ��م ،وه ��ذه النتيجة لي� ��س بال�ض ��رورة �أن تنطبق
عل ��ى �إدارة الطالب لوقت درا�ست ��ه �أو حتقيق متطلبات
احلي ��اة الأخ ��رى ،وب�شكل عام ف� ��إن نتائ ��ج الدرا�سات
ال�سابق ��ة ت�ؤك ��د على م�شكل ��ة �إدارة الطال ��ب اجلامعي
لوقته،وبالت ��ايل ف� ��إن درا�س ��ة هذه امل�شكل ��ة حتتاج �إىل
بحثه ��ا يف خمتلف اجلوانب ومن زواي ��ا متعددة ،وهذا
م ��ا تركز علي ��ه الدرا�س ��ة احلالي ��ة يف درا�سته ��ا واقع
امتالك الطال ��ب اجلامعي مله ��ارات �إدارة الوقت التي
تعترب م�ؤ�شرا لقدرة الطالب على ا�ستثمار وقته بدرجة
عالي ��ة والت ��ي مل تتناولها �أي من الدرا�س ��ات ال�سابقة،
بالإ�ضاف ��ة �إىل البح ��ث يف حتديد النم ��ط الغالب على
ت�صرفات و�سلوكيات الطالب اجلامعي يف �إدارته لوقته
وم ��دى �صالحية هذا النمط للواق ��ع املعا�صر وتطلعات
امل�ستقب ��ل ،وحتدي ��د �أب ��رز م�ضيعات الوق ��ت الداخلية
واخلارجي ��ة ل ��دى الطالب اجلامعي مم ��ا ي�ساعد على
حتدي ��د �أ�سباب الهدر وو�ضع احلل ��ول املنا�سبة ،وو�ضع
ت�ص ��ور مقرتح لتعزيز فاعلي ��ة �إدارة الطالب اجلامعي
لوقته لزي ��ادة التح�صيل الدرا�س ��ي واكت�ساب املعارف
واملهارات والتقنيات احلديثة يف وقتها.
�إجراءات الدرا�سة
�أو ًال :منهج الدرا�سة:

يف �ض ��وء �أه ��داف الدرا�سة والأ�سئل ��ة التي حتاول
الإجاب ��ة عنه ��ا  ,ا�ستخ ��دم الباحثان املنه ��ج الو�صفـي
الذي يهتم بدرا�سة الظاهرة يف الواقع العملي  ,ملعرفة
واق ��ع �إدارة طالب اجلامع ��ة لأوقاته ��م  ,للو�صول �إىل
ا�ستنتاج ��ات عملي ��ة ت�سه ��م يف فهم الواق ��ع وتطويره ,
وحت�سينه  ,وو�ضع ت�صور مقرتح لزيادة فاعلية ا�ستثمار
الطالب لأوقاتهم.

ثاني ًا :جمتمع وعينة الدرا�سة:

ثالثا � :أداة الدرا�سة:

يتمثل جمتمع الدرا�سة م ��ن جميع طالب جامعتي
تب ��وك �شق ��راء خ�ل�ال ف�ت�رة �إج ��راء الدرا�س ��ة للع ��ام
الدرا�س ��ي 1431/1432ه� �ـ ،وق ��دمت اختي ��ار عين ��ة
الدرا�س ��ة بطريق ��ة ع�شوائي ��ة ،حي ��ث مت توزيع 3200
ا�ستبانة ,كان العائد من  1733ا�ستبانه ,وا�ستبعد منها
( )63ا�ستبان ��ة ب�سبب ع ��دم �صالحيتها ،وبذلك يكون
جمم ��وع اال�ستبانات الت ��ي مت ا�ستخدامه ��ا يف التحليل
( )1670ا�ستبانه �صاحلة للتحليل الإح�صائي.

مت بن ��اء مقيا�س ( ا�ستبان ��ة ) ملعرفة واقع �إدارة
الطالب اجلامعيني لأوقاتهم ،ومعرفة ت�أثري م�ضيعات
الوق ��ت عليه ��م ،ومت عر�ض ��ه عل ��ى جمموع ��ة خ�ب�راء
متخ�ص�ص�ي�ن يف جم ��االت الإدارة والتطوي ��ر والبحث
وحتكيمه م ��ن قبلهم ،والت�أكد م ��ن ال�صدق الظاهري
للمقيا�س بتعديله وف ��ق �آراء وتو�صيات املحكمني ،ومن
ثم اعتماد اال�ستبانة ب�صورتها النهائية.
ومتثلت جماالت البحث وفقا للجدول التايل:
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بحوث ودراسات

جدول رقم ( )1فقرات كل جمال وحماوره
املجال

الأول

العبارة
املحور
واقع امتالك الطالب ملهارات �إدارة الوقت 1-14
النمط امل�ستقبلي
15-17
النمط املتعدي
18-20
النمط الوجودي
21-23
النمط املتفجر
24-27

رابعا  :ثبات اال�ستبانة:

املحور
املجال
النمط املتموج
النمط املت�شائم
تابع الأول
�صاحب امليدالية
النمط الع�شوائي
الثاين م�ضيعات الوقت

العبارة
28-30
31- 33
34-37
38 -40
1-14

خام�سا :و�صف عينة الدرا�سة :

بع ��د الت�أك ��د م ��ن ال�ص ��دق الظاه ��ري ل�ل��أداة مت اجلامعة:

ح�س ��اب ن�سب ��ة ثب ��ات املقيا� ��س با�ستخ ��دام معام ��ل
�آلف ��ا كرنب ��اخ ملج ��ايل اال�ستبان ��ة ،وال ��ذي يو�ضح ��ه
اجلدول التايل :
جدول( )2ثبات املقيا�س
املحور
واقع امتالك الطالب اجلامعيني
ملهارات �إدارة �أوقاتهم
معوقات �أو م�ضيعات الوقت لدى
الطالب

قيمة معامل �ألفا
كرونباخ
0,816
0.820
0,82

ويتب�ي�ن �أن ثب ��ات جم ��ايل املقيا� ��س بل ��غ
تقريب ��ا ل ��كال املجالني ،وه ��ي درجة عالي ��ة وم�شجعة،
مم ��ا ت ��دل عل ��ى حم ��اور اال�ستبان ��ة و�صالحيته ��ا
للتطبيق امليداين.

جدول رقم ()3
توزيع �أفراد عينة الدرا�سة وفق متغري اجلامعة
اجلامعة
جامعة تبوك
جامعة �شقراء
مل يحدد
املجموع

التكرار

الن�سبة

823

%49,3
%44,2
%6,5
%100

738
109
1670

التخ�ص�ص:
جدول رقم ()4
توزيع �أفراد عينة الدرا�سة وفق متغري التخ�ص�ص
التخ�ص�ص

التكرار

الن�سبة

علمي
�أدبي �أو �إداري
مل يحدد
املجموع

1043

%62.5
%28
%9.5
%100

463
159
1670
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العمر:
جدول رقم ()5
توزيع �أفراد عينة الدرا�سة وفق متغري العمر
العمر

التكرار

الن�سبة

من � 17-20سنة
من � 21-24سنة
من � 25سنة ف�أكرث
مل يحدد
املجموع

627

%37.5
%52.8
%2.9
%6.8
%100

821
49
113
1670

عر�ض النتائج وتف�سريها :

جاء تف�سري النتائج وفقا للن�سب ،وللمتو�سط احل�سابي وفق التقديرات التالية :
جدول رقم ()6
مدى املتو�سط احل�سابي لكل من جمايل الدرا�سة
املقيا�س الثالثي ( املجال الأول)
م�ستوى اال�ستجابة (املمار�سة)
مدى املتو�سط
ال يحدث �أبدا
1 - 1,66
�أحيانا
1,67 – 2,33
دائما
2,34 - 3
-----------------

املقيا�س الرباعي ( املجال الثاين)
م�ستوى اال�ستجابة (املمار�سة)
مدى املتو�سط
غري م�ؤثرة
1 – 1,75
�ضعيفة
1,76 – 2,50
متو�سطة
2,51 – 3,25
عالية
3.26 - 4.00

وفيما يلي نورد عر�ضا لنتائج الدرا�سة:

ال�س�ؤال الأول :ما واقع امتالك الطالب اجلامعيني ملهارات �إدارة الوقت؟
جدول رقم ()7
ا�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة على عبارات حمور واقع امتالك الطالب اجلامعيني
ملهارات �إدارة الوقت مرتبة تنازلي ًا ح�سب متو�سطات املوافقة
رقم
العبارة
1

4
6
14
8
9
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العبارة
قبل ال�شروع ب�أي عمل �أحدد الهدف الذي �أريد �أن �أحققه بدقة
�أحدد درجة �ضرورة العمل قبل �أن �أقوم به
�أحدد الأولويات يف عملي
�أعمد �إىل ا�ستثمار وقت الهدوء للتفكري والتخطيط
�أجتنب القيام ب�أكرث من عمل واحد خالل الوقت الواحد
�أقوم بتفتيت املهام ال�صعبة �إىل �أجزاء متعددة لأمتكن من ال�سيطرة عليها

املتو�سط
احل�سابي
2.46
2.45
2.43
2.30
2.27
2.23

االنحراف
املعياري
0.562
0.643
0.637
0.663
0.646
0.660

الرتتيب
1
2
3
4
5
6

املتو�سط
رقم
العبارة
احل�سابي
العبارة
� 10أتوقف عن �أداء العمل اخلا�ص بي عندما اكت�شف ب�أنه غري �ضروري �أو غري هام 2.22
� 13أت�أكد من �أن العمل الذي �أريد �أن �أقوم �أو �أكلف به يخ�صني دون غريي
2.20
� 3أحدد بداية العمل ونهايته بدقة
2.19
�أ�ضع خطة لتحقيق الهدف بوقت كاف قبل تنفيذه مت�ضمنة
2
2.16
(مدة التنفيذ و�سيلة التنفيذ)
� 12أعمد اىل ا�ستثمار �أوقات فراغي بعمل �أ�شياء نافعة مفيدة
2.12
� 11أعمد اىل حتديد الوقت ال�ضائع مني بدقة
1.88
اليوم
يف
بها
القيام
 5لدي قائمة يومية بالأعمال التي �أنوي
1.75
ا�ستخدم قاعدة  80و ( 20قاعدة باريتو) يف حتديد �أولويات �أعمايل
وم�ضمونها � :إذا رتبت الأ�شياء ح�سب قيمتها ف�إن  % 80من القيمة ت�أتي من 1.61
7
 % 20من الأ�شياء

االنحراف
املعياري
0.704
0.733
0.656

9

0.620

10

0.645

11

الرتتيب

0.715

7
8

2
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12

0.717

13

0.708

14

2.16

املتو�سط العام

يت�ضح من اجلدول واقع امتالك الطالب ملهارات ال�س� ��ؤال الث ��اين :م ��ا النم ��ط الغال ��ب عل ��ى �إدارة
�إدارة الوقت يتحقق بدرجة متو�سطة ومب�ستوى ا�ستجابة الطالب اجلامعيني لأوقاتهم؟

�أحيانا حيث جاء املتو�سط العام بدرجة ،2,16ويت�ضح
م ��ن النتائ ��ج �أن هناك تفاو ًت ��ا يف موافقة �أف ��راد عينة
الدرا�س ��ة عل ��ى مدى امتالكه ��م مله ��ارات �إدارة الوقت
ترتاوح ما بني ر�ؤيته ��م �أن هذه املهارات تتحقق دائم ًا،
وب�ي�ن ر�ؤيتهم ب�أن هذه املهارات تتحقق �أحيان ًا ،وكذلك
ر�ؤيتهم ب�أن هناك بع� ��ض املهارات التي ال حتدث �أبد ًا،
فق ��د ح�صلت ث�ل�اث ممار�سات على م�ست ��وى عال من
التحق ��ق متثلت يف حتديد الهدف قبل ال�شروع بالعمل،
وحتدي ��د �ض ��رورة العم ��ل ،وحتديد الأولوي ��ات ،بينما
ج ��اءت درج ��ة املمار�س ��ة رق ��م (  )7وه ��ي « ا�ستخدم
قاع ��دة 80و( 20قاع ��دة باريتو ) يف حتدي ��د �أولويات
اعم ��ايل وم�ضمونها  :اذا رتب ��ت الأ�شياء ح�سب قيمتها
ف� ��إن  % 80م ��ن القيم ��ة ت�أتي م ��ن  % 20م ��ن الأ�شياء
« مبتو�س ��ط  1.61مم ��ا ي ��دل عل ��ى ع ��دم حدوثها �أو
ممار�سته ��ا ،فيم ��ا ج ��اءت بقي ��ة املمار�س ��ات ب�صورة
�أحيانا من حيث التحقق.

�أو ًال :النمط امل�ستقبلي:
جدول رقم ()8
ا�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة على عبارات النمط امل�ستقبلي
مرتبة تنازلي ًا ح�سب متو�سطات املوافقة
رقم
العبارة

العبارة

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

�أمار�س �أعمايل
 17بثقة وثبات
�أفكر باحلا�ضر
 15و�أخطط للم�ستقبل 2.51
بعناية
من ال�سهل علي
 16تكوين عالقات
2.50
جيدة مع الآخرين
2.52

املتو�سط العام

الرتبة

0.624

1

0.609

2

0.632

3

2,51
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رابع ًا :النمط املتفجر:

ثاني ًا :النمط املتعدي:
جدول رقم ()9
ا�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة على عبارات النمط املتعدي
مرتبة تنازلي ًا ح�سب متو�سطات املوافقة
رقم
العبارة

العبارة

�أم� � � �ي�� � ��ل �إىل
االه� � � �ت� � � �م � � ��ام
20
بامل�ستقبل �أكرث
من احلا�ضر
�أم�� � � �ي� � � ��ل اىل
االه� � � �ت� � � �م � � ��ام
19
ب��امل��ا� �ض��ي اك�ثر
من احلا�ضر
اه�ت��م بالأ�شياء
وامل��ادي��ات �أك�ثر
18
م ��ن االه �ت �م��ام
بالنا�س
املتو�سط العام

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

الرتتيب

2.35

0.663

1

1.83

0.743

2

1.75

0.735

3

1.98

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

�أعتقد �أين دقيق
21
جدا يف مواعيدي
احلا�ضر يهمني
� 23أكرث من املا�ضي 2.16
وامل�ستقبل
�أج ��د �صعوبة يف
 22ت���ص��وي��ر وو� �ض��ع 2.06
الهداف البعيدة
2.22

املتو�سط العام
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24

27

جدول رقم ()10
ا�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة على عبارات النمط الوجودي
مرتبة تنازلي ًا ح�سب متو�سطات املوافقة
رقم
العبارة

رقم
العبارة

25

ثالث ًا :النمط الوجودي:

العبارة

جدول رقم ()11
ا�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة على عبارات النمط املتفجر
مرتبة تنازلي ًا ح�سب متو�سطات املوافقة

2.15

الرتتيب

0.629

1

0.721

2

0.630

3

26

العبارة

�أ��ش�ع��ر ب���أين ملىء
بالطاقة والدافعية
وحب العمل
�أق � �� � �ض� ��ي غ ��ال ��ب
� �س��اع��ات ي��وم��ي يف
العمل امل�ستمر
�أ�شعر دائ�م��ا ب��أين
افر�ض �شخ�صيتي
على الآخرين
ي ��رى ال�ب�ع����ض �أين
�أحت��دث با�ستمرار
وب���ش�ك��ل �أك�ث�ر من
�سماعي للآخرين
املتو�سط العام

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

الرتتيب

2.32

0.635

1

1.95

0.680

2

1.76

0.893

3

1.85

0.884

4

1.97

خام�س ًا :النمط املتموج:
جدول رقم ()12
ا�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة على عبارات النمط املتموج
مرتبة تنازلي ًا ح�سب متو�سطات املوافقة
رقم
العبارة

العبارة

�أ�شعر باملقدرة على
 29حت �ق �ي��ق �أه� � ��دايف
وبثقة
�أم �ي��ل اىل امل �ب��ادرة
30
واملباد�أة يف كل �شيء
�أ� �ش �ع��ر ب� ��أين قانع
وم � � �� � � �س� � ��رور م��ن
28
املا�ضي واحلا�ضر
وامل�ستقبل
املتو�سط العام

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

الرتبة

2.42

0.608

1

2.31

0.637

2

2.30

0.658

3

2.34

�ساد�س ًا :النمط املت�شائم:

ثامن ًا :النمط الع�شوائي:

جدول رقم ()13
ا�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة على عبارات النمط املت�شائم
مرتبة تنازلي ًا ح�سب متو�سطات املوافقة

جدول رقم ()15
ا�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة على عبارات النمط الع�شوائي
مرتبة تنازلي ًا ح�سب متو�سطات املوافقة

رقم
العبارة
31

32

33

العبارة

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

اعتقد ب�شكل جازم
�أن املا�ضي �أف�ضل 1.93
من احلا�ضر
اعتقد ب�شكل جازم
ان احلا�ضر �أف�ضل 1.92
من امل�ستقبل
�أن� ��ا غ�ي�ر متفائل
ب��امل �� �س �ت �ق �ب��ل يف 1.60
حياتي

املتو�سط العام

الرتبة

رقم
العبارة

0.775

1

39

0.721

2

0.873

3

1.82

35

36

34

37

اع �ت �ق��د ب���أن��ه ميكن
اال�ستفادةمناملا�ضي
واحلا�ضر يف حت�سني
امل�ستقبل
�أميل �إىل التخيل يف
عمل الأ�شياء ب�شكل
�إبداعي وغري م�ألوف
�أملك ر�ؤي��ة متوازنة
ن� � �ح � ��و امل� ��ا� � �ض� ��ي
واحلا�ضر وامل�ستقبل
ع �ن��دم��ا ي�ع��ر���ض يل
م��و� �ض��وع م ��ا ف� ��أين
�أدر�� �س ��ه م��ن جميع
اجلوانب ب�شكل دقيق
املتو�سط العام

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

الرتبة

0.676

2

0.741

3

1.89

م�سل�سل

النمط

املتو�سط

الرتتيب

1

النمط امل�ستقبلي
النمط املتموج
منط �صاحب امليدالية
النمط الوجودي
النمط املتعدي
النمط املتفجر
النمط الع�شوائي
النمط املت�شائم

2.51

1

2.34

2

2.31

3

2.15

4

1.98

5

1.97

6

1.89

7

1.82

8

2
3

2.51

0.632

1

2.29

0.673

2

2.21

0.667

3

2.21

1.001

4

4
5
6

2.31

0.733

1
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جدول رقم ()16
ترتيب الأمناط ح�سب متو�سطات املوافقة على مدى حتققها

جدول رقم ()14
ا�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة على عبارات منط �صاحب
امليدالية مرتبة تنازلي ًا ح�سب متو�سطات املوافقة
رقم
العبارة

38

ت � �� � �س �ي�ر �أم � � � ��ور
درا���س��ت��ي كيفما 1.95
�أ�شاء دون تخطيط
مير اليوم دون �أن
1.91
�أحقق �أهدايف
�أ�شعر ب�أنه ال توجد
�أم ��ام ��ي �أه� ��داف
1.81
حم��ددة يف حياتي
العملية
املتو�سط العام

�سابع ًا :منط �صاحب امليدالية

العبارة

40

العبارة

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

الرتبة

2

7
8

من اجلدول ال�سابق يتبني �أن �أكرث الأمناط ظهور ًا
يف �إدارة الط�ل�اب لأوقاته ��م ه ��و النم ��ط امل�ستقبل ��ي،
مبتو�سط موافقة  ،2.51يليه النمط املتموج مبتو�سط
ا�ستجاب ��ة  2.34وكالهما جاء مب�ست ��وى حتقق عال،
وج ��اءت بقي ��ة الأمناط ب�ص ��ورة حتقق �أحيان ��ا وتراوح
متو�سطها ما بني ،1,82 – 2,31
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ال�س�ؤال الثالث :ما �أبرز م�ضيعات الوقت لدى الطالب؟
جدول رقم ()17
ا�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة على عبارات �أبرز م�ضيعات الوقت لدى الطالب مرتبة تنازلي ًا ح�سب متو�سطات املوافقة
رقم العبارة

العبارة

14

اجللو�س مع الأ�صدقاء
الإنرتنت
الت�سويف �أو الت�أجيل
عدم القدرة على قول (ال) لكل من يت�سبب ب�إ�ضاعة وقتي
عدم حتديد مواعيد اجناز الأعمال
بع�ض �أعمايل غري منتهية
عدم كفاية املعلومات الالزمة المتام العمل
عدم حتديد �أولوياتي
طلبات الأ�سرة
الهاتف �أو اجلوال
عدم حتديد �أهدايف
الزوار غري املتوقعني (ال�ضيوف)
املنا�سبات االجتماعية
املتو�سط العام

3
9
11
10
13
12
8
5
1
7
2
6

املتو�سط
احل�سابي
2.99
2.92
2.91
2.84
2.77
2.73
2.69
2.64
2.61
2.60
2.56
2.55
2.47
2.72

االنحراف
املعياري
0.984
1.058
0.977
1.021
0.954
0.965
0.905
0.978
1.021
1.055
0.996
0.990
0.973

الرتبة
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

من خالل النتائج املو�ضحة �أعاله يت�ضح �أن �أفراد عينة الدرا�سة يرون �أن الأ�سباب الواردة ب�أداة الدرا�سة واخلا�صة
ب�إهدار الوقت تت�سبب يف �إهدار الوقت بدرجة متو�سطة ،ومبتو�سط عام  2,72ويالحظ �أن جميع م�ضيعات الوقت جاءت
مب�ستوى متو�سط من الت�أثري عدا املنا�سبات االجتماعية التي جاءت مب�ستوى �ضعيف من الت�أثري ،ويالحظ �أي�ضا �أن جميع
امل�ضيعات الواردة كان لها ت�أثري على �إدارة الطالب لأوقاتهم ،مما يدل على ت�أثرهم بها ب�شكل عام.

ال�س� ��ؤال الراب ��ع :ه ��ل تختل ��ف مه ��ارة �إدارة الوق ��ت ل ��دى الط�ل�اب اجلامعي�ي�ن وفق ��ا ملتغ�ي�رات :اجلامعة،
التخ�ص�ص ،العمر؟
�أو ًال  :الفروق باختالف متغري اجلامعة :
اجلدول رقم ()18
نتائج (اختبار ت ) للفروق يف �إجابات �أفراد عينة الدرا�سة حول واقع امتالك الطالب اجلامعيني
ملهارات �إدارة الوقت طبق ًا الختالف متغري اجلامعة
املحور
واقع امتالك الطالب اجلامعيني
ملهارات �إدارة الوقت
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اجلامعة

العدد

املتو�سط

االنحراف
املعياري

جامعة تبوك

731

2.1403

0.3260

جامعة �شقراء

631

2.1900

0.3220

قيمة(ت)
2.824

الداللة
الإح�صائية
0.005

دالة

يت�ض ��ح م ��ن خ�ل�ال النتائ ��ج املو�ضح ��ة �أع�ل�اه وج ��ود ف ��روق ذات دالل ��ة �إح�صائي ��ة عن ��د م�ست ��وى 0.05

ف�أق ��ل يف اجتاه ��ات �أف ��راد عين ��ة الدرا�س ��ة ح ��ول (واق ��ع امت�ل�اك الط�ل�اب اجلامعي�ي�ن مله ��ارات �إدارة
الوق ��ت) ل�صال ��ح ط�ل�اب جامع ��ة �شق ��راء ،ورمب ��ا يع ��ود ذل ��ك لطبيع ��ة امل�ست ��وى التعليم ��ي لأف ��راد املجتم ��ع
بحكم قربها من مدينة الريا�ض.

2

بحوث ودراسات

ثاني ًا :الفروق باختالف متغري التخ�ص�ص:
اجلدول رقم ()19
نتائج (اختبار ت) للفروق يف �إجابات �أفراد عينة الدرا�سة حول واقع امتالك الطالب اجلامعيني ملهارات �إدارة الوقت طبق ًا
الختالف متغري التخ�ص�ص
املحور

التخ�ص�ص

العدد

املتو�سط

االنحراف
املعياري

واقع امتالك الطالب اجلامعيني
ملهارات �إدارة الوقت

علمي

904

2.1683

0.3292

�أدبي �أو �إداري

412

2.1570

0.3147

الداللة
قيمة (ت)
الإح�صائية
0.591

0.554

غري دالة

يت�ض ��ح م ��ن خ�ل�ال النتائج املو�ضح ��ة �أعاله عدم وج ��ود فروق ذات دالل ��ة �إح�صائي ��ة عند م�ست ��وى  0.05ف�أقل
يف اجتاه ��ات �أف ��راد عينة الدرا�سة حول (واق ��ع امتالك الطالب اجلامعي�ي�ن ملهارات �إدارة الوق ��ت) وفق ًا ملتغري
التخ�ص�ص ل�صالح الطالب ذوي تخ�ص�ص الق�سم العلمي.

ثالثاً :الفروق باختالف متغري العمر:
اجلدول رقم ()20
نتائج « حتليل التباين الأحادي « (  ) One Way ANOVAللفروق يف �إجابات �أفراد عينة الدرا�سة حول واقع امتالك
الطالب اجلامعيني ملهارات �إدارة الوقت طبق ًا الختالف متغري العمر
املحور
واقع امتالك الطالب اجلامعيني
ملهارات �إدارة الوقت

م�صدر
التباين

جمموع
مربعات

درجات
احلرية

متو�سط
املربعات

بني املجموعات

370.

2

0.185

داخل املجموعات

164.915

1553

0.106

املجموع

165.285

1555

-

قيمة ف

1.744

الداللة
الإح�صائية
0.175

غري دالة

يت�ض ��ح م ��ن خ�ل�ال النتائ ��ج املو�ضح ��ة �أعاله ع ��دم وج ��ود ف ��روق ذات دالل ��ة �إح�صائي ��ة عند م�ست ��وى 0.05

ف�أق ��ل يف اجتاه ��ات �أف ��راد عين ��ة الدرا�س ��ة ح ��ول (واق ��ع امت�ل�اك الط�ل�اب اجلامعي�ي�ن مله ��ارات �إدارة الوق ��ت)
باختالف متغري العمر.
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ال�س� ��ؤال اخلام� ��س :هل يختلف النمط الغالب على �إدارة الطالب اجلامعيني لأوقاتهم وفقاً ملتغريات:
اجلامعة ،التخ�ص�ص ،العمر؟
�أو ًال  :الفروق باختالف متغري اجلامعة :
اجلدول رقم ()21
نتائج (اختبار ت ) للفروق يف �إجابات �أفراد عينة الدرا�سة حول النمط الغالب على �إدارة الطالب اجلامعيني لأوقاتهم طبق ًا
الختالف متغري اجلامعة
املحور

اجلامعة

العدد

النمط الغالب على �إدارة الطالب
اجلامعيني لأوقاتهم

جامعة تبوك
جامعة �شقراء

702

االنحراف
املتو�سط
املعياري
0.2587 2.2150
0.2423 2.1204

639

قيمة (ت)
0.335

الداللة
الإح�صائية
0.738
غري دالة

يت�ض ��ح م ��ن خالل النتائج املو�ضحة �أعاله عدم وجود فروق ذات دالل ��ة �إح�صائية عند م�ستوى  0.05ف�أقل يف
اجتاهات �أفراد عينة الدرا�سة حول النمط الغالب على �إدارة الطالب اجلامعيني لأوقاتهم) وفق ًا ملتغري اجلامعة.
ثاني ًا :الفروق باختالف متغري التخ�ص�ص:
اجلدول رقم ()22
نتائج (اختبار ت) للفروق يف �إجابات �أفراد عينة الدرا�سة حول النمط الغالب على �إدارة الطالب اجلامعيني لأوقاتهم طبقاً
الختالف متغري التخ�ص�ص
املحور
النمط الغالب على �إدارة الطالب
اجلامعيني لأوقاتهم

التخ�ص�ص

العدد

املتو�سط

االنحراف
املعياري

علمي

908

2.1277

0.2572

�أدبي �أو
�إداري

391

2.1170

0.2319

الداللة
قيمة (ت)
الإح�صائية
0.734

0.463

غري دالة

يت�ض ��ح م ��ن خالل النتائج املو�ضحة �أعاله عدم وجود فروق ذات دالل ��ة �إح�صائية عند م�ستوى  0.05ف�أقل يف
اجتاهات �أفراد عينة الدرا�سة حول النمط الغالب على �إدارة الطالب اجلامعيني لأوقاتهم وفق ًا ملتغري التخ�ص�ص.
ثالث ًا :الفروق باختالف متغري العمر:
اجلدول رقم ()23
نتائج « حتليل التباين الأحادي « (  ) One Way ANOVAللفروق يف �إجابات �أفراد عينة الدرا�سة حول النمط الغالب على
�إدارة الطالب اجلامعيني لأوقاتهم طبق ًا الختالف متغري العمر
املحور
النمط الغالب على �إدارة الطالب
اجلامعيني لأوقاتهم
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م�صدر
التباين

جمموع
مربعات

درجات
احلرية

متو�سط
املربعات

بني املجموعات

0.002

2

0.001

داخل املجموعات

305.369

1548

0.197

املجموع

305.371

1550

-

قيمة ف

0.006

الداللة
الإح�صائية
0.994

غري دالة

يت�ض ��ح م ��ن خ�ل�ال النتائ ��ج املو�ضحة �أع�ل�اه عدم وجود ف ��روق ذات دالل ��ة �إح�صائي ��ة عند م�ست ��وى 0.05

ف�أق ��ل يف اجتاه ��ات �أف ��راد عين ��ة الدرا�س ��ة ح ��ول (النمط الغال ��ب عل ��ى �إدارة الط�ل�اب اجلامعي�ي�ن لأوقاتهم)
باختالف متغري العمر.

2

بحوث ودراسات

ال�س� ��ؤال ال�ساد� ��س :ه ��ل تختل ��ف م�ضيع ��ات (معوق ��ات) الوقت لدى الط�ل�اب وفقاً ملتغ�ي�رات :اجلامعة،
التخ�ص�ص ،العمر؟
�أو ًال  :الفروق باختالف متغري اجلامعة :
اجلدول رقم ()24
نتائج (اختبار ت ) للفروق يف �إجابات �أفراد عينة الدرا�سة حول م�ضيعات (معوقات)
الوقت لدى الطالب طبق ًا الختالف متغري اجلامعة
الداللة
االنحراف
قيمة (ت)
املتو�سط
العدد
اجلامعة
املحور
الإح�صائية
املعياري
جامعة تبوك
م�ضيعات (معوقات) الوقت لدى
0.5249 2.7464
741
0.009
2.621
الطالب
جامعة �شقراء
دالة
0.5547 2.6710
674

يت�ض ��ح من خ�ل�ال النتائج املو�ضح ��ة �أعاله وجود ف ��روق ذات دالل ��ة �إح�صائية عند م�ست ��وى  0.05ف�أقل يف
اجتاه ��ات �أف ��راد عينة الدرا�س ��ة حول م�ضيع ��ات (معوقات) الوقت ل ��دى الطالب ل�صالح ط�ل�اب جامعة تبوك،
والذي ��ن يت�أثرون بهذه امل�ضيعات بدرجة �أكرب من طالب جامعة �شقراء ،وهذه لها عالقة مبتغري امتالك الطالب
ملهارات �إدارة الوقت يف جدول ( )18الذي دل على �أن امتالك مهارات �إدارة الوقت لطالب �شقراء يحدث بدرجة
�أكرب من طالب جامعة تبوك.
ثاني ًا :الفروق باختالف متغري التخ�ص�ص:
اجلدول رقم ()25
نتائج (اختبار ت) للفروق يف �إجابات �أفراد عينة الدرا�سة حول م�ضيعات (معوقات)
الوقت لدى الطالب طبق ًا الختالف متغري التخ�ص�ص
املحور

التخ�ص�ص

العدد

املتو�سط

االنحراف
املعياري

م�ضيعات (معوقات) الوقت لدى
الطالب

علمي

954

2.7247

0.5459

�أدبي �أو �إداري

421

2.6956

0.5178

الداللة
قيمة (ت)
الإح�صائية
1.272

0.204

غري دالة

يت�ض ��ح م ��ن خالل النتائج املو�ضحة �أعاله عدم وجود فروق ذات دالل ��ة �إح�صائية عند م�ستوى  0.05ف�أقل يف
اجتاه ��ات �أفراد عينة الدرا�سة حول (م�ضيع ��ات (معوقات) الوقت لدى الطالب) وفق ًا ملتغري التخ�ص�ص ل�صالح
الطالب ذوي تخ�ص�ص الق�سم العلمي.
49

ثالث ًا :الفروق باختالف متغري العمر:
اجلدول رقم ()26
نتائج « حتليل التباين الأحادي « (  ) One Way ANOVAللفروق يف �إجابات �أفراد عينة الدرا�سة حول م�ضيعات
(معوقات) الوقت لدى الطالب طبق ًا الختالف متغري العمر
م�صدر
التباين

جمموع
مربعات

درجات
احلرية

متو�سط
املربعات

بني املجموعات

0.669

م�ضيعات (معوقات) الوقت لدى
الطالب
داخل املجموعات 441.970

2

0.335

1538

0.287

املجموع

442.639

1540

-

املحور

يت�ض ��ح من خ�ل�ال النتائ ��ج املو�ضحة �أع�ل�اه عدم
وج ��ود ف ��روق ذات دالل ��ة �إح�صائي ��ة عن ��د م�ست ��وى
 0.05ف�أق ��ل يف اجتاه ��ات �أفراد عين ��ة الدرا�سة حول
(م�ضيعات (معوقات) الوقت لدى الطالب) باختالف
متغري العمر.
ملخ�ص النتائج والربنامج املقرتح والتو�صيات

.3

�أوال  :ملخ�ص النتائج :
.1

.2
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1ج ��اءت الدرا�س ��ة احلالية ت�ؤك ��د �أن واقع امتالك
الط�ل�اب اجلامعيني يف جامعت ��ي تبوك و�شقراء
مله ��ارات �إدارة الوقت ي�ش�ي�ر �إىل درجة متو�سطة
ح�سب مقيا�س الدرا�س ��ة ،وتوافقت هذه النتيجة
م ��ع درا�س ��ة عرنك ��ي 2009م الت ��ي طبقها على
طالب وطالبات كلية الهند�سة التطبيقية بجامعة
البلق ��اء بالأردن ،بينما اختلفت مع نتيجة درا�سة
عبدالع ��ال 2009م التي �أظه ��رت �أن طالب كلية
املعلمني بحائل يديرون بع�ض وقتهم بكفاءة.
2تو�صل ��ت الدرا�س ��ة �إىل �أن الأمن ��اط الغالب ��ة يف
�إدارة الط�ل�اب اجلامعيني لأوقاته ��م هي النمط
امل�ستقبل ��ي والنم ��ط املتم ��وج ،وهم ��ا النمط ��ان
الل ��ذان ميار�سهم ��ا الط�ل�اب يف جامعت ��ي تبوك
و�شق ��راء بدرج ��ة دائمة وج ��اءت بقي ��ة الأمناط
بدرج ��ة �أحيان ًا ورمبا تع ��ود الأ�سباب يف ذلك �إىل

.4

قيمة ف
1.165

الداللة
الإح�صائية
0.312

غري دالة

طبيعي ��ة هذين النمطني اللذين يت�صفان بالثبات
والنظ ��ر �إىل امل�ستقبل بتف ��ا�ؤل والرغبة يف تكوين
عالق ��ات طيبة مع الآخرين وه ��ذا بالفعل يتوافق
م ��ع خ�صائ� ��ص املرحل ��ة العمري ��ة الت ��ي مير بها
الطالب اجلامعيون.
�3أدت النتائج �أن �أبرز م�ضيعات الوقت لدى الطالب
متثل ��ت يف اجللو�س م ��ع الأ�صدق ��اء ،والإنرتنت،
والت�سوي ��ف �أو الت�أجيل ،وع ��دم قول ال ،وتوافقت
ه ��ذه النتيجة �إىل حد ما مع ما تو�صل له القا�ضي
(2007م) يف درا�ست ��ه ،الت ��ي و�ضعت الإنرتنت
باملرتب ��ة الأوىل يف �إ�ضاع ��ة الط�ل�اب اجلامعيني
لأوقاته ��م بينم ��ا احتلت الإنرتن ��ت املرتبة الثانية
يف الدرا�سة احلالية.
�4أك ��دت النتائ ��ج �أن هن ��اك فرق� � ًا دا ًال عند 0,05
ملتغ�ي�ر اجلامع ��ة ل�صال ��ح طالب جامع ��ة �شقراء
حول ا�ستجابات العينة لدرجة امتالكهم ملهارات
�إدارة الوقت،وفرق ��ا تبع ��ا له ��ذا املتغ�ي�ر ح ��ول
م�ضيع ��ات الوق ��ت ج ��اء ل�صال ��ح ط�ل�اب جامعة
تبوك ،كم ��ا �أظهرت نتائ ��ج الدرا�سة عدم وجود
�أي ف ��روق دال ��ة عند بقي ��ة املتغ�ي�رات امل�ؤثرة يف
درج ��ة امتالكهم مله ��ارات �إدارة الوقت ،والنمط
الغالب لدى الط�ل�اب ،و�أبرز م�ضيعات الوقت يف
حياة الطالب اجلامعيني.

ثانيا  :الربنامج املقرتح :

تبني نتائج الدرا�سة عدم كفاية امتالك الطالب
اجلامعيني مله ��ارات �إدارة الوقت ،بالإ�ضافة �إىل ت�أثري
ع ��دد من م�ضيعات الوق ��ت على ه ��در �أوقاتهم ،وبناء
عل ��ى ذلك ف� ��إن الباحث�ي�ن يقرتح ��ان تق ��دمي برنامج
متكامل موجه للط�ل�اب اجلامعيني وب�شكل دوري �أثناء
درا�سته ��م اجلامعية وخا�ص ��ة يف ال�سنة الأوىل والثانية
من حياتهم اجلامعية ،وتتحدد عنا�صره بالأتي :

بالإ�ضاف ��ة �إىل جمموع ��ة من الن�شاط ��ات الفردية
واجلماعي ��ة الت ��ي تع�ب�ر عن مفه ��وم الطال ��ب للوقت،
من ��اذج التحلي ��ل ال�شخ�ص ��ي لإدارة الوق ��ت ،من ��اذج
التدري ��ب عل ��ى حتدي ��د الأولوي ��ات ،التدري ��ب عل ��ى
ا�ستخ ��دام قاع ��دة باريت ��و ( 80و ،) 20التدريب على
حتدي ��د �أ�سب ��اب املفاهي ��م اخلاطئة عن الوق ��ت و�أبرز
احللول لإزالتها.

ا�سم الربنامج � :إدارة الوقت

مدة الربنامج � 12 :ساعة ( �أربعة �أيام بواقع ثالث
�ساعات يوميا)

الهدف العام للربنامج � :إك�ساب الطالب اجلامعي
مهارات �إدارة الوقت وكيفية ا�ستثماره.

الأهداف التف�صيلية للربنامج :

•�إدراك الطال ��ب لأهمية الوقت ك�سلع ��ة ا�ستثمارية
وميزة تناف�سية.
•�إك�ساب الطال ��ب املبادئ واخلطوات الهامة لإدارة
الوقت وتغيري ال�سلوك.
•تعويد الطالب �إيقاف هدر الوقت من خالل �إدراكه
خل�صائ�صه.
•تدري ��ب الطالب على كيفية �إدارته لوقته من خالل
التدريبات العملية.
•�إدراك الطال ��ب للمفاهي ��م اخلاطئ ��ة التي ترتبط
بالوقت وكيفية التغلب عليها.

حمتوى الربنامج :

•�أهمية الوقت وخ�صائ�صه و�أنواعه.
•مفهوم �إدارة الوقت.
•�أ�سا�سيات وخطوات ومبادئ هامة لإدارة الوقت.
•�أهم املهارات لتغيري ال�سلوك.
•م�ضيعات الوقت وكيفية التغلب عليها.
•كيف تدير وقتك؟
•املفاهي ��م اخلاطئة لدى الطال ��ب املرتبطة بالوقت
وكيفية ت�صحيحها.
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امل�ستهدفون  :الطالب اجلامعيون.
�إعداد الربنام��ج  :تقوم عمادة خدمة املجتمع والتعليم
امل�ستم ��ر بالتعاون مع عم ��ادة �شئون الط�ل�اب بتكليف
جمموعة من املدربني املتخ�ص�صني يف الإدارة وتطوير
مهارات الذات ب�إعداد حقيبة تدريبية حتقق الأهداف
ال�سابق ��ة وتت�ضم ��ن املحت ��وى ال�ساب ��ق ،م ��ع مراع ��اة
ا�ستخدام التمارين والأن�شطة العملية امل�شار لها �أعاله.
اجلهة امل�سئولة عن تنفيذ الربنامج باجلامعة:
عمادة �أو كلية ال�سنة التح�ضريية باجلامعة.
ثالثا  :التو�صيات :
تو�صي الدرا�سة احلالية مبا يلي :

•�إعداد برنامج �إدارة الوقت وفق الأهداف واملحتوى
املق�ت�رح ،وتنفي ��ذ الربنام ��ج كل �أ�سبوع�ي�ن خالل
الف�ص ��ل الدرا�س ��ي الواح ��د بحيث تت ��اح الفر�صة
لأكرب عدد من الطلبة لال�ستفادة منه.
•تفعي ��ل الأن�شطة الطالبي ��ة يف املرحل ��ة اجلامعية
ال�ستثم ��ار �أوق ��ات الط�ل�اب اال�ستثم ��ار الأمث ��ل،
وتنويعه ��ا بحيث تتنا�سب مع جمي ��ع ميول ورغبات
وا�ستعدادات الطالب ،و�إع ��ادة برجمتها لت�صبح
ج ��ز ًءا م ��ن املنه ��ج اجلامع ��ي ال ��ذي يع ��زز تفوق
الطالب ،وعدم �إ�ضاعته لوقته �أو حما�ضرته.
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•زي ��ادة توعية الطالب مب�ضيع ��ات الوقت ،والعمل
عل ��ى تو�ضي ��ح الإيجابي ��ات وال�سلبيات ل ��كل منها،
وخا�صة املتجددة ،مع �إعداد اخلرائط التو�ضيحية
لكيفية ا�ستثمارها ل�صالح الطالب.
•عق ��د املحا�ضرات والن ��دوات العلمية املوجهة نحو
تب�ص�ي�ر �أع�ضاء هيئة التدري�س باجلامعة بالآليات
التي حتقق لهم ولطالبهم اال�ستثمار الأمثل للوقت،
وذلك من خالل حتدي ��د املهام والأعمال اليومية،
وع ��دم اخلل ��ط ب�ي�ن املحا�ض ��رات واالجتماع ��ات
والإر�شاد الأكادميي �أو الأعمال الإدارية.
•التخطي ��ط ل�شغ ��ل وق ��ت ف ��راغ الطال ��ب بالأعمال
النافعة ،و�إيجاد الو�سائل املنا�سبة لتحقيق ذلك.
•قي ��ام عم ��ادة خدم ��ة املجتم ��ع والتعلي ��م امل�ستمر
ب�إقام ��ة برام ��ج خا�صة ب� ��إدارة الوق ��ت وا�ستثماره
موجه ��ة للمجتم ��ع املحل ��ي ب ��د ًءا م ��ن الأ�س ��رة،
وذلك لتوعي ��ة املجتمع با�ستثمار الوق ��ت باعتباره
ميزة تناف�سية.
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امل�صادر واملراجع
�أو ًال  :القر�آن الكرمي.
ثاني ًا  :املراجع العربية والأجنبية :
•�إبراهي ��م ،جمدي �إبراهيم حممد (2009م) �إدارة الوقت
والذات ،ط ،1دار الوفاء ،اال�سكندرية ،م�صر.
•�أب ��و احلجاج ،يو�س ��ف (2010م) �إدارة الوقت وا�ستثماره،
ط ،1دار الوليد� ،سوريا.
•�أبو �شيخة ،نادر �أحمد ( 2009م) مدخل �إىل �إدارة الوقت،
ط ،1دار امل�سرية ،عمان ،الأردن.
•�أب ��و الن�ص ��ر ،مدح ��ت ( 2009م) �إدارة الوق ��ت املفه ��وم
والقواع ��د وامله ��ارات ،ط ،2املجموع ��ة العربي ��ة للتدري ��ب
والن�شر ،القاهرة م�صر.
•�أحم ��د ،عبا�س بل ��ه (2006م) مب ��ادئ الإدارة املدر�سية.
ط .1مكتبة الر�شد .الريا�ض.
•كنيزي� ،إليك ما (2000م) م�صيدة الوقت ،ط ،1ترجمة
مكتبة جرير ،الريا�ض.
•بط ��اح� ،أحم ��د (2006م) ق�ضاي ��ا معا�ص ��رة يف الإدارة
الرتبوية ،دار ال�شروق ،عمان الأردن.
•البعداين ،ف�ؤاد حمم ��د (2005م) �أمنوذج مقرتح لتطوير
واقع عملي ��ات �إدارة الوقت يف جامعة �آب ،ر�سالة ماج�ستري،
كلية الرتبية ،جامعة �آب ،اليمن.
•تيم ��ب ،دايل (1991م) �إدارة الوقت ،ترجمة وليد هوانة،
معهد االدارة العامة  ،الريا�ض.
•اجلري�سي ،خالد عبدالرحمن (2004م) �إدارة الوقت من
منظور �إ�سالمي ،ط ،2الريا�ض.
•دراك ��ر ،بي�ت�ر �إف ( 2008م) �أف ��كار دراك ��ر اليومي ��ة يف
الإدارة ،ط ،1ترجمة مكتبة جرير ،الريا�ض.
•الر�شي ��دي� ،أحم ��د كام ��ل (1428ه� �ـ) م�ش ��كالت الإدارة
املدر�سية يف الألفية الثالثة :ر�ؤية تربوية جديدة .ط .1مكتبة
الر�شد .الريا�ض.
•ال�سوي ��دان ،ط ��ارق وحمم ��د العدل ��وين (2001م) �إدارة
الوقت ،ط ،1دار ابن حزم ،لبنان.
•�سالمة� ،سهيل فه ��د (1988م) �إدارة الوقت منهج متطور
للنجاح ،من�شورات املنظمة العربية للعلوم الإدارية.

•ال�شيخل ��ي ،عبدالق ��ادر (2008م) مه ��ارات �إدارة الوقت،
ط ،1دار احل�ضارة ،الريا�ض.
•ال�صب ��اب� ،أحم ��د عب ��د اهلل (1992م) �أ�ص ��ول الإدارة
احلديثة .ط .3دار عكاظ .جدة.
•عب ��د الع ��ال ،عن�ت�ر حمم ��د (2009م) فعالي ��ة �إدارة
الوق ��ت ل ��دى طالب كلي ��ة املعلمني بحائ ��ل باململك ��ة العربية
ال�سعودي ��ة وعالقت ��ه بالتح�صي ��ل الدرا�س ��ي ،جمل ��ة عل ��وم
�إن�ساني ��ة ،ال�سن ��ة ال�ساد�س ��ة  :الع ��دد � 40شت ��اء 2009م،
.WWW.ULUM.NL
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•عب ��د املنعم ،جمان ��ة (1998م) �إدارة الوقت لدى �أع�ضاء
هيئ ��ة التدري�س والتدري ��ب بالهيئة العام ��ة للتعليم التطبيقي
والتدريب بدول ��ة الكويت ،جملة العلوم الرتبوية ،العدد 11
يوليو1998م ،جامعة الكويت ،الكويت.
•عبوي ،زيد منري (2006م) �إدارة الوقت ،ط ،1دار كنوز
املعرفة ،عمان ،االردن.
•العديل ��ي ،نا�ص ��ر حمم ��د (1994م) �إدارة الوق ��ت دليلك
للنجاح والفعالية يف �إدارة الوقت ،ط ،1الريا�ض.
•عرنك ��ي ،رغده مي�شي ��ل (2009م) كيفية ق�ضاء طلبة كلية
الهند�س ��ة التكنولوجي ��ة يف جامعة البلق ��اء التطبيقية �أوقات
فراغهم م ��ن وجهة نظرهم ،جملة القراءة واملعرفة ،العدد
 ،91م�صر.
•عم ��ران ،كام ��ل (2000م) وق ��ت الفراغ يف منظ ��ور طلبة
جامع ��ة دم�شق ،جملة العلوم الإن�سانية ،العدد  14دي�سمرب
2000م ،جامعة منتوري ،ق�سنطينة ،اجلزائر.
•عي�سى ،عواط ��ف حمم ��ود (2009م) �إدارة ال�شباب ملورد
الوق ��ت وعالقته مبمار�س ��ة ان�شطة وقت الف ��راغ يف ال�سياحة
الداخلي ��ة ،جملة بحوث الرتبية النوعي ��ة ،العدد  13يناير
2009م ،جامعة املن�صورة ،م�صر.
•ف ��رح ،يا�س ��ر �أحم ��د (2008م) �إدارة الوق ��ت ومواجه ��ة
�ضغوط العم ��ل ،ط ،1دار احلامد للن�ش ��ر والتوزيع ،عمان،
االردن.
•القا�ض ��ي� ،سعي ��د ا�سماعي ��ل (2007م) �إدارة الوق ��ت
ل ��دى ط�ل�اب اجلامع ��ة يف ع�ص ��ر تكنولوجي ��ا املعلوم ��ات
واالت�ص ��االت  :درا�س ��ة ميداني ��ة ،امل�ؤمت ��ر ال�سن ��وي الراب ��ع
ع�ش ��ر � :آف ��اق جدي ��دة يف التعلي ��م اجلامع ��ي العرب ��ي 25-
 26نوفم�ب�ر 2007م ،مرك ��ز تطوي ��ر التعلي ��م اجلامع ��ي،
جامعة عني �شم�س ،م�صر.
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•القحط ��اين� ،س ��امل �سعي ��د (2008م) القي ��ادة الإدارية :
التحول نحو منوذج القيادة العاملي .ط.2الريا�ض.
•امل�سيليم ،حممد يو�سف (1998م) التدريب على الأ�ساليب
احلديثة يف �إدارة الوقت ،ط ،1جامعة الكويت ،الكويت.
•مقل ��د� ،أحم ��د �أبو الفت ��وح (1999م) التعام ��ل احل�ضاري
م ��ع وقت الف ��راغ � :شروطه ومتطلباته الرتبوي ��ة ،جملة كلية
الرتبية ،جامعة بنها ،عدد يونيو 1999م.
•مالئك ��ة ،عبدالعزي ��ز حمم ��د (1991م) �إدارة الوقت يف
الأعم ��ال باململك ��ة العربي ��ة ال�سعودي ��ة ،دار العل ��م للطباعة
والن�شر ،جدة.
•كين ��ان ،كيت (1995م) فن تنظيم وبرجمة الوقت ،ط،1
الدار العربية للعلوم ،لبنان.
•كني ��زي� ،إلي ��ك م ��ا (2000م) م�صي ��دة الوق ��ت ،ط،،1
ترجمة مكتبة جرير ،الريا�ض.
•هدي ��ة� ،سعيد علي (1427ه� �ـ ) �إدارة الوقت لدى مديري
املدار� ��س احلكومي ��ة  :درا�س ��ة ميداني ��ة مبنطق ��ة ع�س�ي�ر
التعليمي ��ة ،ر�سالة ماج�ست�ي�ر ،كلية الرتبي ��ة ،جامعة امللك
�سعود ،الريا�ض.
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