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 الوقث إدارة ملهارات الثانوية املرحلة طالب امتالك مدى
 السعودية العربية اململكة يف أبها مدينة يف

ىدفت الدراسة الحالية إلى الوقوؼ عمى درجة امتالؾ  _الممخص
ذا ما كاف  طالب الثانوية العامة في مدينة أبيا لميارات إدارة الوقت، وا 
ىناؾ فروؽ دالة إحصائية في درجة امتالؾ طالب الثانوية العامة 
لميارات إدارة الوقت تعزى لمتغيرات )الصؼ والجنس والتحصيؿ 

 132( طالباً وطالبة، منيـ )243ينة الدراسة مف )تكونت ع(. الدراسي
طالبة( مف طالب المرحمة الثانوية، وقد تـ اختيار العينة  111طالبًا و

بالطريقة العشوائية البسيطة. ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة قاـ الباحث ببناء 
استبانة لقياس ميارات إدارة الوقت تكونت بصورتيا النيائية مف 

عمى المعمومات الديمغرافية، أما القسـ الثاني فقد  قسميف: األوؿ يحتوي
( فقرة تقيس ميارات إدارة الوقت، باستخداـ مقياس 48احتوى عمى )

أشارت النتائج إلى أف متوسطات استجابة عينة  .ليكرت الخماسي
( وجميعيا وقعت ضمف 3.49 – 2.58الدراسة تراوحت ما بيف )

جود فروؽ ذات داللة التقدير المتوسط، كما وأظيرت النتائج و 
إحصائية تعزى لمتغير الجنس وذلؾ لصالح اإلناث في مدى امتالكيـ 
لميارات إدارة الوقت. كما وأظيرت النتائج وجود فروؽ ذات داللة 
إحصائية باختالؼ متغير الصؼ الدراسي لصالح طالب الصؼ 
الثالث الثانوي، أما فيما يتعمؽ بمتغير التحصيؿ الدراسي فقد أظيرت 

نتائج وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في مستوى امتالؾ ميارات ال
إدارة الوقت لصالح الطالب ذوي التحصيؿ )ممتاز( مقابؿ باقي 
المستويات، وبناء عمى ىذه النتائج قدـ الباحث مجموعة مف 

 .التوصيات
 : ميارات إدارة الوقت، طالب المرحمة الثانوية.الكممات المفتاحية

 المقدمة. 1
يمعب الوقت دورًا حاسمًا في اإلنجاز وكفاءة العمؿ، لذا       

نرى المجتمعات المتقدمة تيتـ بصورة كبيرة بالوقت الستثماره 
االستثمار األفضؿ، بما يضمف تحقيؽ النتاجات العامة 
والخاصة، ويقؿ ىذا االىتماـ في المجتمعات األقؿ تقدمًا بشكؿ 

االقتصادية المعروفة عاـ. كما أف مفيـو الوقت يرتبط بالقاعدة 
بندرة الموارد المتاحة في المجتمع، لذلؾ يرى االقتصاديوف أف 
يدبر بشكؿ فعاؿ مف خالؿ استثمار كافة القدرات واإلمكانيات 
المتاحة، لتحقيؽ األىداؼ التي يسعى إلييا المجتمع بشكؿ عاـ 

[2.[ 
ة ويعتبر الوقت نعمة أنعـ اهلل بيا عمى الفرد، وجوىرة ثمين      

يجب عميو المحافظة عمييا واغتنماىا عمى الوجو األمثؿ، ليؤدي 

رسالتو في خالفة األرض، كما أف الديف اإلسالمي أوحى لنا 
بأىمية الوقت، مف خالؿ الصموات الخمسة وربطيا في ساعات 
، وربط العبادات باألياـ واألشير مثؿ الصياـ والحج لقولو  اليـو

[ 1] 85 صمو" سورة البقرة،تعالى "فمف شيد منكـ الشير فمي
[ "إف الصالة كانت 1] 197 "الحج أشير معمومات" سورة البقرة،

[ ومف الجدير 1] 103 عمى المؤمنيف كتابا موقوتا" سورة النساء،
بالذكر أف الديانات األخرى كاليندوس والحضارات اإلفريقية 
واإلغريقية أكدت أيضًا عمى مفيـو الوقت ودعت إلى استثماره 

[3.[ 
كما زخرت السنة النبوية الشريفة بأحاديث وقصص تحث       

عمى اغتناـ الوقت، واستثماره عمى الوجو األمثؿ، فعف ابف 
عباس رضي اهلل عنيما قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل )صمى اهلل عميو 
وسمـ( لرجؿ وىو يعظو: " اغتنـ خمسًا قبؿ خمس شبابؾ قبؿ 

غؾ قبؿ ىرمؾ وصحتؾ قبؿ سقمؾ وغناءؾ قبؿ فقرؾ وفرا
شغمؾ وحياتؾ قبؿ موتؾ " كما نمحظ مف الحديث الشريؼ فإف 
المعنى الرئيس المستفاد ىو استغالؿ الوقت قبؿ انقضائو، وورد 
المعنى ذاتو في موضع آخر في قولو صمى اهلل عميو وسمـ " ال 
تزوُؿ َقَدَما عبٍد يوـَ القيامِة حتَّى ُيسأَؿ عف أربٍع َعف ُعُمِره فيما 

جسِدِه فيما أبالُه وعف ِعمِمِو ماذا َعِمَؿ فيِو وعف ماِلِو  أفناُه وعف
 ].4] ِمْف َأْيَف اْكَتَسَبُو وفيما أنفَقُو"

 

 مشكمة الدراسة. 2
يعتبر الوقت مف المفاتيح واألسرار األساسية لنجاح الحياة،       

وأيضًا فيو شكؿ لتحقيؽ أىدافيا. ويعد تسميط الضوء عمى إدارة 
الوقت، وأىميتو، لدى طالب المرحمة الثانوية ميمًا جدًا كونيـ 
يمروف بمرحمة تشكؿ مفترؽ طرؽ ترتبط بشكؿ مباشر بمسألة 

كؿ كبير عمى مدى امتالكيـ التحصيؿ األكاديمي الذي يعتمد بش
لميارات إدارة الوقت، وىذا ما أكدت عميو دراسة كؿ مف سيما 

[ التي بينت أف ىناؾ عالقة طردية بيف التخطيط 5أوغمو وفيمز ]
[ 6إلدارة الوقت والتحصيؿ األكاديمي. ودراسة سوارت وزمالؤه ]

التي أشارت نتائجيا إلى وجود أثر واضح لسوء إدارة الوقت عمى 
 .لتحصيؿ الدراسي لمطمبةا

 ا وتبرز ميارة تنظيـ الوقت لدى الطالب الذيف يمتمكوف ػػكم      
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نجاز األعماؿ لدييـ  التوازف بيف واجباتيـ ورغباتيـ وأىدافيـ، وا 
بتنظيـ وتنسيؽ، فامتالؾ شعور واضح باليدؼ مف العمؿ ميـ 

يات، جدًا لمفعالية المدركة في العمؿ يميو التخطيط وتحديد األولو 
ذا كاف ىدؼ استخداـ استراتيجيات إدارة الوقت ىو تحسيف  وا 
األداء وتقميؿ التوتر، فإف األفراد بحاجة لتعمـ تحديد األىداؼ 

 ].7مف وراء أعماليـ ومف ثـ التخطيط لموقت ]
ومف الجدير بالذكر أنو ال بد لمطالب مف وضع خطة       

األمثؿ حتى تتضمف تنظيـ وقتو وضبطو، واستغاللو بالشكؿ 
يشعر بالرضا في الحياة وبالتالي يصبح عنصرًا فاعاًل في 

[ التي أشارت 8مجتمعو. وىذا ما أكدت عميو دراسة فخرو ]
نتائجيا إلى وجود فروؽ دالة إحصائيًا بيف الطالبات في مؤشري 
الرضا عف الحياة يمكف عزوىا إلى مستواىف في إدارة الوقت 

يد مف مستوى الطموح لديو وىذا ما بمتغيراتو المختمفة. وكذلؾ يز 
[ التي أسفرت نتائجيا عف وجود 9أشارت إليو دراسة فيصؿ ]

عالقة ارتباطية موجبة بيف إدارة الوقت ومستوى الطموح. ودراسة 
[ التي أشارت نتائجيا إلى وجود عالقة ارتباطية 10العبد ]

 موجبة دالة إحصائيًا بيف ميارات إدارة الوقت وكؿ مف االنبساط
 .ومستوى الطموح لدى عينة الدراسة

وتتمخص حاجة الطالب الستغالؿ الوقت في اكتساب      
المعرفة وصقؿ الخبرات والميارات، وزيادة قدرتو عمى اتخاذ 
عداد الطالب لتولي  القرارات في المواقؼ المختمفة والمتنوعة وا 
المسؤولية وتنمية القدرة لالعتماد عمى النفس. وبالتالي يصبح 

فرد أكثر قدرة عمى ضبط الذات والثقة بالنفس لوضع أولوياتو ال
 .وترتيب أىدافو

مف ىنا جاءت ىذه الدراسة لتيدؼ إلى الوقوؼ عمى مدى       
امتالؾ طالب المرحمة الثانوية لميارات إدارة الوقت في مدينة 
أبيا في المممكة العربية السعودية، وبشكؿ أكثر تحديدًا تحاوؿ 

 :بة عف األسئمة التاليةالدراسة اإلجا
 أ. أسئمة الدراسة

السؤاؿ األوؿ: ما مدى امتالؾ طالب الثانوية العامة بمدينة أبيا 
 لميارات إدارة الوقت؟

السؤاؿ الثاني: ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في 
 ؟ة إدارة الوقت تعزى لمتغير الجنسمتوسطات ميار 

صائية في السؤاؿ الثالث: ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إح
 متوسطات ميارة إدارة الوقت تعزى لمتغير الصؼ الدراسي؟

السؤاؿ الرابع: ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في 
 متوسطات ميارة إدارة الوقت تعزى لمتغير التحصيؿ الدراسي؟

 أىداف الدراسةب. 
تسعى ىذه الدراسة إلى الوقوؼ عمى درجة امتالؾ طالب       

مدينة أبيا لميارات إدارة الوقت مف وجية الثانوية العامة في 
ذا ما كاف ىناؾ فروؽ دالة إحصائية في درجة امتالؾ  نظرىـ. وا 
طالب الثانوية العامة لميارات إدارة الوقت تعزى لمتغيرات 

 (.الدراسة )الصؼ والجنس والتحصيؿ الدراسي
 أىمية الدراسةج. 

 :تتمخص أىمية ىذه الدراسة بما يمي      
 .وضوع إدارة الوقت وتطبيقاتو في المؤسسات التربويةأىمية م -
نشر ثقافة إدارة الوقت لدى الطالب في المراحؿ التعميمية  -

المتنوعة لتمكينيـ مف النجاح والقياـ بأعماؿ التطوير المستمر 
 .لمجتمعاتيـ

تفيد نتائج الدراسة الحالية القائميف عمى الشأف التربوي في قد  -
تعريفيـ بأىمية ميارات إدارة الوقت لدى السعودية بعامة في 

طالب المرحمة الثانوية، وفوائدىا وآليات تطبيقيا في التعميـ، 
 .وطرؽ تقييميا بطريقة عممية

تفيد الدراسة الحالية الباحثيف والدارسيف والميتميف في قد  -
إجراء مزيد مف الدراسات والبحوث حوؿ إدارة الوقت في القطاع 

 .التربوي
 مصطمحات الدراسةد. 

يعرؼ لساف العرب الوقت بأنو: " مقدار  :ميارات إدارة الوقت
مف الزماف، وكؿ شيء قدرت لو حينًا، وكذلؾ ما قدرت غايتو 

 ].11فيو مؤقت، والوقت مقدار مف الدىر معروؼ" ]
أما إدارة الوقت فتعرؼ بأنيا القدرة عمى التعامؿ مع       

واستخداميا االستخداـ األمثؿ  اإلمكانيات المتاحة في الحاضر،
وتحقيؽ األىداؼ المنشودة، وتساعد إدارة الوقت في التخطيط 

 ].12لممستقبؿ لموصوؿ إلى التقدـ واإلنجاز المطموب ]
ومف الناحية اإلجرائية تعرؼ ميارات إدارة الوقت بقدرة      

طالب الثانوية العامة عمى االستثمار األمثؿ لموقت لتحقيؽ 
يقاس بالدرجة التي يحصؿ عمييا الطالب أو الطالبة أىدافيـ، و 

عمى مقياس إدارة الوقت الذي قاـ الباحث ببنائو لتحقيؽ أىداؼ 
 .ىذه الدراسة

 :مجاالت الدراسة ومحدداتيا
الحدود المكانية: أجريت الدراسة المدارس الثانوية في مدينة  -

 .أبيا في جنوب المممكة العربية السعودية
الزمانية: أجريت الدراسة في العاـ الدراسي الحدود  -

 .ـ2015/2016ىػ الموافؽ  1436/1437
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الحدود البشرية: اقتصرت عينة الدراسة عمى طالب وطالبات  -
 .المرحمة الثانوية في مدينة أبيا جنوب السعودية

الحدود الموضوعية: اقتصرت الدراسة عمى البحث في مدى  -
طالب المرحمة الثانوية في  امتالؾ ميارات إدارة الوقت لدى

 .مدينة أبيا مف وجية نظرىـ
  اإلطار النظري. 3

يرتبط اإلنساف بالوقت بعالقة سيكولوجية، تختمؼ مف فرد      
آلخر، ألنيا تعتمد عمى عوامؿ ذاتية مف حيث اإلدراؾ 
واالستجابة، واختالؼ االحتياجات والدوافع، وطبيعة األعماؿ 

العادات والتقاليد السائدة تؤثر بشكؿ المطموب إنجازىا، كما أف 
 ].8مباشر وغير مباشر عمى ىذه العالقة ]

ويعتبر الوقت بعدًا مف بعدي وجود اإلنساف وىما المكاف      
والزماف ويدخؿ مفيومو في كؿ مناحي الحياة المختمفة ومجاالتيا 
وىي: المجاؿ الميني، والمجاؿ االجتماعي، والمجاؿ الروحي، 

كري والعقمي، والمجاؿ الترويحي، ومجاؿ األسرة، والمجاؿ الف
 ].13ومجاؿ الجسـ، والمجاؿ االقتصادي ]

وىناؾ عالقة وثيقة بيف اإلدارة والوقت فاإلدارة تعني سمسمة      
مف الجيود يراد منيا إنجاز مجموعة مف المياـ بشكؿ منظـ 
ومتناسؽ والوصوؿ لألىداؼ المنشودة بأقؿ تكمفة وجيد وبكفاءة 

لية. أما إدارة الوقت فتعني استغالؿ جميع الوسائؿ المتاحة عا
أماـ الفرد لتحقيؽ االستفادة القصوى مف وقتو وتحقيؽ أىدافو 
   مما يخمؽ التوازف في حياتو ما بيف الواجبات والرغبات

 ].14واألىداؼ ]
وتعد ميارات إدارة الوقت مفتاح اإلدارة الفاعمة، وتساعد        
ليقوموا بإنجاز أىدافيـ ومياميـ عمى الوجو األمثؿ، األفراد 

وكذلؾ األمر فإف إدارة الوقت تزيد مف سيطرة األفراد عمى الوقت 
 ].15خالؿ مرحمتي التخطيط والتنظيـ ]

كما وينظر إلى مفيـو إدارة الوقت عمى أنو أسموب       
شخصي يمكف مف خاللو لمفرد أف يستثمر وقت عممو ووقتو 

فعاؿ، أي أنو يختمؼ مف فرد آلخر بحسب قدراتو  الخاص بشكؿ
مكانياتو والظروؼ المتاحة لو  .وا 

ويعتبر مفيـو إدارة الوقت مف المفاىيـ المرنة التي تناسب       
أي زماف ومكاف، وقد بدأ التركيز عمى موضوع إدارة الوقت 
بمعناه الشامؿ والحالي في أواخر الخمسينات وأوائؿ الستينيات 

قرف وكانت أوؿ محاولة في ىذا المجاؿ لمكاتب جيمس مف ىذا ال
وذلؾ في كتابو  1958عاـ في  (James Mckay) ماكاي

حيث  The Management of Time(إدارة الوقػتبعنواف )

كانت أىـ عبارة لو " إذا كنت تشعر بنقص فى الوقت أثناء 
عممؾ، فيذا مؤثر بأف ميارتؾ اإلدارية تتجو نحو العدـ". وبعد 

الفترة بدأت الدراسات واألبحاث بتناوؿ الموضوع والتوسع في ىذه 
التحدث عنو وعف مبادئ إدارة الوقت واستراتيجيات فعالة إلدارة 

 ].16الوقت ومواضيع أخرى مرتبطة ]
وفي مواضع أخرى نجد أف إدارة الوقت تعبر عف قدرة       

عادة صياغتيا لموصوؿ إلى  الفرد عمى توجيو قدراتو الشخصية وا 
اليدؼ المنشود، مع مراعاة القواعد والتعميمات المتفؽ عمييا، 
بمعنى التقيد بالزماف والمكاف وشروط التطبيؽ، كما تتطمب إدارة 
الوقت تعديؿ بعض السموكيات الالزمة لتحقيؽ اليدؼ بحيث 
يكوف استيالكيا لموقت أكثر تناسبًا أو التخمي عف بعض 

و مستيمكة لكثير مف السموكيات نيائيًا حيث تكوف مضيعة أ
 ].17] الوقت دوف حاجة إلييا

وتمعب العالقات األسرية دورًا كبيرًا في إدارة الفرد لوقتو،       
وذلؾ عندما يسود الجو العائمي سياسة ىادفة، تيدؼ إلى تيسير 
السبؿ أماـ أفرادىا لموصوؿ إلى األىداؼ والغايات المرسومة، 

طيبة في األسرة تبعث روح ومف الجدير بالذكر أف العالقات ال
االستقرار واالنتماء والشعور بالحب والطمأنينة. وبالتالي يصبح 
الفرد أكثر قدرة عمى ضبط الذات والثقة بالنفس لوضع أولوياتو 
وترتيب أىدافو، وتقسيـ المياـ المرتبطة باألىداؼ، مما يحتـ 

 ].18عميو استغالؿ الوقت وعدـ تضييعو ]
كر أف إدارة الوقت بشكؿ ناجح تشعر الفرد ومف الجدير بالذ     

بالراحة والتوازف، ألنو وقؼ عند مواطف القوة والضعؼ وعرؼ 
نواحي القصور، وبالتالي يصبح أقدر عمى ترتيب أولويات حياتو 

فأىمية إدارة الوقت  Britton, Tesser [19] الميـ فاألىـ
 :تتبمور في النقاط التالية

 .احي الحياةتحقيؽ األىداؼ في جميع من -
 .زيادة االنتاجية والكفاءة مما ينفع المجتمع -
 .تحقيؽ التوازف بيف حاجات الفرد المختمفة والمتنوعة -
 تبرز األىمية بشكؿ أكبر في المواقؼ العاجمة واليامة -
 (.الطارئة)
 .تمنع الكثير مف اإلجياد والضغط والتوتر النفسي -
 ].20اتخاذ القرارات ]تنمي الثقة في النفس والقدرة عمى  -

 كما أف مفيـو إدارة الوقت ال يخمو مف التناقض، ألنو في      
حقيقة األمر عندما ندير وقتنا، إنما نحف ندير أنفسنا، أي أف 
 إدارة الوقت ىي إدارة الذات ألف الوقت يتابع جريانو المستمر بال 

 ].14ىوادة وليس ألي إنساف أف يؤثر في تتابعو ]
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ؾ ارتبط مفيـو إدارة الوقت بمفيـو "األفعاؿ المنظمة" وكذل      
[ وىذه األفعاؿ تؤدي إلى إزالة التعارض 21الذي جاء بو أفريؿ ]

بيف الواقع وما ىو مطموب في موقؼ الميمة، وىذه األفعاؿ 
متكاممة معًا، وتحدث قبؿ أو أثناء أو بعد المثير )ضغط الوقت( 

 ]:8لية ]وتندرج ىذه األفعاؿ تحت الفئات التا
التحكـ الخارجي: ويقصد بو أف يتحكـ الفرد في البيئة  -

المحيطة ويقضي عمى أسباب التشتت، والتي تؤدي إلى عدـ 
 .اإلنجاز وضياع الوقت

التحكـ الداخمي: وتعني أف يتحكـ الفرد بأموره الداخمية  -
المتعمقة بتحسيف نفسيتو وزيادة دافعيتو، والتدريب العقمي لزيادة 

 .عمى إدارة الوقت قدراتو
التحكـ في المواجية: وىنا تتـ المواجية الفعمية بيف الفرد  -

والمشكمة التي يعاني منيا، وعميو ضبط طاقاتو وجيوده والزمف 
 ].12المتاح لديو، لحؿ المشكمة والكشؼ عف االخفاقات ]

 الخطوات األساسية إلدارة الوقت
يمكف لمفرد القياـ ىناؾ مجموعة مف الخطوات األساسية، و       

 :بيا لموصوؿ إلى االستثمار األمثؿ لموقت
داراتو: ال بد مف اإليماف  الخطوة األولى: معرفة ماىية الوقت وا 
الكامؿ بأف الوقت محدود ومعدود المحظات، وال يمكف تعويضو، 
وال بد مف إدارتو بشكؿ جيد، فإدارة الوقت ال تعني ضبط الساعة 

نما تع ني أسموب حياة وتيذيب لمذات، مما ومعرفة األوقات، وا 
 .يؤدي إلى األىداؼ المرسومة

الخطوة الثانية: تشخيص الوضع الحالي لمفرد: وتحديد بعض 
األمور مثؿ أسموبو في التعامؿ مع ترتيب األولويات وتحديد 
مضيعات الوقت، ومحاولة التغمب عمييا والقضاء عمى سمبياتيا، 

 .يجيات إدارة الوقت المناسبةكما يمـز ىنا تحديد الفرد السترات
الخطوة الثالثة: تحديد متطمبات إدارة الوقت، بمعنى يجب عمى 
الفرد تحديد األولويات بشكؿ فعمي، والتخمص مف األنشطة غير 
اليامة، والقضاء عمى التسويؼ وتأجيؿ المياـ، ألف ىذه العادات 

 .تتحوؿ مع الوقت إلى سمات سمبية يمتمكيا الفرد
بعة: تطبيؽ الوسائؿ المثمى إلدارة الوقت، وتتضمف الخطوة الرا

ىذه الخطوة إعداد الجداوؿ الزمنية وجداوؿ المياـ ونماذج 
التحضير اليومية واألسبوعية والشيرية، مع األخذ بعيف االعتبار 

 .إمكانية التعديؿ والتطوير في ىذه الجداوؿ
الفرد الخطوة الخامسة: تقييـ األداء ومحاسبة النفس، وىنا يعود 

وينظر مرة أخرى لخططو، وما تحقؽ مف أىدافو وما لـ يتحقؽ، 
 و ػي نفسػػث فػػػذا يبعػػويقؼ عمى نقاط القوة والضعؼ في أدائو، وى

 ].22الشعور بالرضا واالرتياح ]
عوامؿ تسبب ضياع الوقت وخسرانو وبالتالي عدـ تحقيؽ 

 :األىداؼ المنشودة
 :ي[ ىذه العوامؿ بما يم23يحدد مصطفى ]

 .الحالة الصحية والنفسية والتعب -
 .الكسؿ وتأجيؿ األعماؿ لمغد -
 عدـ االنضباط الذاتي والتأرجح في اتخاذ القرارات -
 .عدـ وضوح األىداؼ والمياـ وسوء التخطيط لألولويات -
ترؾ النشاط قبؿ االنتياء منو، أو عدـ وجود موعد نيائي  -

 .لإلنجاز
 .الميمات في وقت واحدمحاولة إنجاز الكثير مف  -

وعند الحديث عف المشاكؿ التي تتعمؽ بالوقت، فإننا نركز 
الحديث عمى المجتمعات األقؿ نموًا مقارنة بالمجتمعات 
المتقدمة، وخصوصًا إذا بدأت الحكومات بالتوجو نحو التطور 
والتقدـ وتحقيؽ اإلنجازات، وتكمف وراء مشكمة الوقت أسباب 

 :كثيرة منيا
 .االجتماعي السائد وأثره عمى سموؾ األفرادالنظاـ  -
 .نوع العالقات األسرية واالجتماعية -
 .ضعؼ الخبرات وااللماـ بطبيعة الميمة المطموبة -
عدـ االىتماـ بالتوجييات واالرشادات الموجة لمفرد مف  -

 ].14البالغيف حولو ]
 :تصورات نظرية إلدارة الوقت

عديدة لتفسير إدارة الوقت، وضع الباحثوف تصورات نظرية      
 :نستعرض بعضًا منيا بشكؿ مختصر فيما يمي

ضع تصورًا لممارسات إدارة و  ]:24نموذج بريتوف وجميف ]
الوقت، حيث أنيا ترتبط مع بعضيا البعض، ولكؿ مستوى 
ممارسات خاصة بو، فقد تقسيميا إلى ثالثة مستويات: المستوى 

صغير، يشمؿ المستوى الكبير، المستوى المتوسط، المستوى ال
الكبير مكونات مثؿ اختيار اليدؼ الرئيس، واألىداؼ الفرعية، 
ووضع أولويات لألىداؼ، ويتطمب المستوى المتوسط اشتقاؽ 
مياـ فرعية مف األىداؼ الرئيسة والفرعية، ووضع أولويات لتمؾ 
األىداؼ، أما المستوى الصغير فيتطمب مف الفرد الجدولة، 

 ].8فردية ]وتنفيذ األعماؿ ال
ويقـو ىذا : ]25نموذج مصفوفة األولويات لستيفيف كوفي ]

النموذج عمى أف أي عمؿ نقـو بو ينحصر في واحد مف 
الميـ  ولويات...ات األربعة التالية مف مصفوفة األالمربع

 :والعاجؿ
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 1جدول 
 كوفي لستيفين األولويات مصفوفة

 غير عاجل عاجل 
 أمور ميمو غير مستعجمة )الجودة والفعالية( أمور ميمو مستعجمة )الطوارئ واإلنتاج( ميـ

 أمور غير ميمو غير مستعجمة )اليروب( أمور غير ميمو مستعجمة )الخداع( غير ميـ
 حاالت) والميمة العاجمة األمور عمى األمثمة ومف       

 التخطيط،) العاجمة وغير الميمة األمور( والطوارئ زماتاأل
 األمور ،(المستمر التحسف والتعمـ، المطالعة الرياضة، الوقاية،
 ،(مفاجئيف ضيوؼ ىامة، غير مكالمات) اليامة وغير عاجمة
 التواصؿ مواقع متابعة) عاجمة وغير ىامة غير األمور

 ].25( ]الترفييية المجالت تصفح االجتماعي،
 النموذج ىذا يقـو(Parkinson’s Law):   باركنسوف نموذج
 إلنجازه، المتاح الوقت يمأل لكي فيو ُيتوسَّع العمؿ أف مبدأ عمى

 الميمات نفس األفراد مف مجموعتيف إعطاء عند أنو بمعنى
 إلى سيميموف األفراد فإف منيما، لكؿ مختمفة زمف مدة وتحديد
 عدـ إلى يدعو وىذا ممئو ومحاولة المتاح الوقت كؿ استغراؽ

 إلى يميؿ مشروع أي ألف ما، عمؿ لتنفيذ أطوؿ وقت تخصيص
 مف لمجموعة خصصنا فإذا لو، المخصص الوقت استغراؽ
 أخرى لمجموعة وخصصنا معينو ميمة إلنجاز ساعتيف األفراد
 كال أف نجد الميمة، نفس إلنجاز ساعات 4 األفراد مف

 تقوؿ باختصار. ليا المحدد الوقت حدود في تنتيي المجموعتيف
 ].26] الستكمالو المتاح الوقت يمأل كي العمؿ يتمدد: النظرية
 مف ىناؾ أف عمى يقـو :(Pareto Model) باريتو نموذج
 مف% 80 ينجز لكي وقتو مف فقط (%20) استيالؾ يستطيع
 واستغالؿ والمماطمة التسويؼ بعدـ) وذلؾ إنجازه المطموب
 مف% 80 يضيعوف أفراد ىناؾ أف بمعنى( لمنشاط الذروة أوقات
 ليس وىذا... إنجازه المطموب مف فقط% 20 إنجاز في وقتيـ

. كبيراً  عائداً  تحقؽ ال األنشطة وىذه. لموقت جيداً  استغالالً 
 النتائج مف% 80 ينتج المنفؽ الوقت مف% 20 باريتو وقانوف

[16.[ 
 كعممية، الوقت إلدارة نموذجاً  ماكاف طرح: ]22] ماكاف نموذج
 يضـ لمخطط الفرد وضع أىمية عمى النموذج ىذا ويؤكد

 السموكيات تنفيذ وطرؽ المياـ، تنفيذ وسموكيات األىداؼ،
 عمى أكد كما والتنظيـ، الوقت وترتيب القوائـ، وعمؿ كالجدولة
 أجريت حيث الوظيفي، والرضا المدرؾ التحكـ بيف العالقة
 إيجابية بنتائج تنعكس لـ ولكنيا موظفًا،( 353) عمى الدراسة
 ].22] لدييـ الوظيفي والرضا الموظفيف عمى

 :الوقت إدارة عمى الحديثة التكنولوجيا وسائؿ أثر
 في سيما ال ىائمة، تكنولوجية تطورات الحالي عالمنا يشيد      
 المختمفة والتقنيات االجتماعي، التواصؿ ومواقع االتصاؿ وسائؿ
 أف بو المسمـ ومف(. الذكية اليواتؼ االنترنت، الحاسوب،) مثؿ
 المسافات وتقريب التواصؿ نسبة زيادة في ساعدت الوسائؿ ىذه
 إلى الوصوؿ وسرعة الميمات، إنجاز سرعة وبالتالي الناس، بيف

 المختمفة اإلدارات أماـ محدودة غير آفاقاً  يفتح وىذا المعمومات،
 الوقت نفس في تكوف قد ولكف. العمؿ في فاعميتيا لزيادة

 خاطئ، بشكؿ استخداميا تـ إذا ضياعو وسبب لموقت مضيعة
 ].27] مناسب غير وقت أو خاطئ، مكاف في

 تكنولوجيًا، تقدماً  الحالي عالمنا يشيد يالحظ وكما      
 مجاؿ في ىائمة واجتماعية وثقافية اقتصادية وتطورات

 وارتفاع المعيشة، مستوى وارتفاع والمواصالت االتصاالت،
 تكاليؼ وارتفاع والمؤسسات، الشركات في االستثمار معدالت
 في الفعاؿ ودوره الوقت إدارة مفيـو لدينا أفرز كمو ىذا االنتاج،
 أعمى إلى والوصوؿ وقتو استغالؿ في اإلدارات فاعمية زيادة

 ].8] أقؿ وبجيد بسرعة اإلنجاز مستويات
 تكوف أف يمكف شيء كأي الحديثة التكنولوجيا أف أي      
 عمى يساعدنا عامالً  تكوف أف يمكف فيي. حديف ذو سالح
 أف يمكف الوقت وبنفس مثاًل، كالياتؼ بسرعة أعمالنا إنجاز
 ال الوقت إدارة أف يعني ال ىذا لكف. لموقت كبيراً  مضيعاً  تكوف
 أوالً  سموكي نمط أوضحنا كما فيي المتقدمة، بالتكنولوجيا إال تتـ

 في الحديثة التكنولوجيا وسائؿ تقدمو عما الحديث وعند. وأخيراً 
 :التالية النقاط في ذلؾ نجمؿ فإننا الوقت، إدارة

 .الحاسوب عمى المباشرة المعمومات تكييؼ -
 .الوقت واختصار الورؽ استخداـ توفير -
 .دقائؽ في حاسمة قرارات اتخاذ -
 ].13] ويسر سيولة بكؿ األفراد بيف الخبرات تبادؿ -

 بشكؿ تؤثر الحديثة التكنولوجيا وسائؿ أف سبؽ مما نالحظ     
 تحمؿ ولكنيا مثمى، بصورة واستغاللو الوقت، إدارة في إيجابي
   ال إذاً  استخداميا، أسئ ما إذا لموقت، مبددة احتماالت أيضاً 
  لتحقيؽ داـ،ػػاالستخ ليذا والمتابعة والتنظيـ الجيد التخطيط مف بد
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 .المرسومة األىداؼ
 السابقة الدراسات. 4

 في طالباً ( 293) عمى أجريت والتي[ 28] دنكاف دراسة في     
 ثالث إلى الطالب تقسيـ تـ. النفس عمـ قسـ في األولى السنة
 عاما 21 عف أعمارىـ تقؿ الذيف الطالب: عمرية فئات

 عاماً  25-21 بيف أعمارىـ تتراوح الذيف والطالب ،(172)
(. 71) عاما 25 مف أكثر أعمارىـ الذيف والطالب( 50)

 أكبر ميارات يمتمكف عاـ بشكؿ الطالبات أف النتائج أشارت
 وامتالؾ الذكور، الطالب مف الوقت إدارة مجاؿ في بكثير

 بكثير أفضؿ ميارات عاما 25 مف أكثر أعمارىـ الذيف الطالب
 التحصيؿ وكاف. األخرييف المجموعتيف مف الوقت إدارة في

 عنصر عمى المسجمة والنتائج العمر حسب أكبر كاف األكاديمي
 .الوقت إدارة نطاؽ مف واحد

 إدارة عالقة عف لمكشؼ[ 8] فخرو دراسة وىدفت كما       
 مف األكاديمي التحصيؿ مف بكؿ الجامعي والتخصص الوقت
 لدى أخرى ناحية مف النفسية الضغوط متغيرات وبعض ناحية،
 قطر جامعة في التخصصات مختمؼ في الجامعييف الطمبة
 طريؽ عف وذلؾ فروض، ستة مف التحقؽ الباحثة حاولت
"  الكفاءة عدـ مشاعر مقياس"  و" الوقت إدارة استبياف: "وتطبيؽ

 الدراسة أدوات تطبيؽ وتـ".  الحياة عف العاـ الرضا مقياس" و
 تـ والالتي قطر، بجامعة طالبة( 759) مف مكونة عينة عمى

، اإلنسانيات، التربية،) كميات مف اختيارىف  الشريعة، العمـو
 فروؽ وجود عدـ: يمي عما النتائج أسفرت(. واالقتصاد واإلدارة
 متغيرات جميع في التحصيؿ عمى لمتخصص إحصائياً  دالة
 التحصيؿ بيف إحصائياً  دالة فروؽ ووجود. الوقت إدارة ميارة

 ميارة بيف دالة فروؽ وجود وعدـ. الوقت إدارة وميارة الدراسي
 ووجود. الحياة عف الرضا مؤشر عمى والتحصيؿ الوقت إدارة
 الحياة عف الرضا مؤشري في الطالبات بيف إحصائياً  دالة فروؽ
 .المختمفة بمتغيراتو الوقت إدارة في مستواىف إلى عزوىا يمكف

 عالقة عف الكشؼ إلى[ 10] العبد دراسة وىدفت       
 الوقت إدارة بميارات الطموح ومستوى والعصابية االنبساط
 بميارات الطالب وعي وزيادة الوقت مضيعات عمى والتعرؼ

 مف الدراسة عينة وتكونت منيا، االستفادة وكيفية الوقت إدارة
 الشيخ كفر بجامعة التربية كمية طالب مف وطالبة طالباً ( 578)

 إحصائياً  دالة موجبة ارتباطية عالقة وجود إلى النتائج وأشارت
( والرقابة والتنفيذ والتنظيـ التخطيط) الوقت إدارة ميارات بيف
  وأظيرت الدراسة، عينة لدى الطموح ومستوى االنبساط مف وكؿ

 .واإلناث الذكور بيف إحصائياً  دالة فروؽ وجود عدـ النتائج
 اختبار إلى ىدفت فقد[ 7] كيرنزوجاردنر دراسة أما         

 فاعمية أكثر يكونوف جيداً  وقتيـ يديروف الذيف األفراد أف فرض
 التدريس ىيئة بأعضاء االستعانة تـ وقد بالضغوط، شعوراً  وأقؿ

 الوقت بإدارة المرتبطة السموكات بيف العالقة فحص في والطمبة
 وأشارت بالعمؿ، المرتبطة المعنوية والروح المدركة والفعالية
 امتالؾ وأف الوقت، إدارة لسموكات اليرمي التسمسؿ إلى النتائج
 في المدركة لمفعالية جداً  ميـ العمؿ مف باليدؼ واضح شعور
ذا األولويات، وتحديد التخطيط يميو العمؿ  استخداـ ىدؼ كاف وا 

 فإف التوتر، وتقميؿ األداء تحسيف ىو الوقت إدارة استراتيجيات
 ثـ ومف أعماليـ وراء مف األىداؼ تحديد لتعمـ بحاجة األفراد

 بدوف) عبارة وتعميؽ المكتب ترتيب مف بدالً  لموقت التخطيط
 .الباب عمى( إزعاج

 ىدفت[ 29] وزيغمر شتويغر قبؿ مف دراسة أجريت وقد       
 لتعميـ الدراسية الصفوؼ عمى القائـ التدريب أثر تقصي إلى

 الحكومية المدارس في الرابع الصؼ تالميذ مع الذاتي التنظيـ
 وتقسيميا عشوائي بشكؿ المشاركة الصفوؼ اختيار تـ. األلمانية

 في التالميذ تمقى. ضابطة ومجموعة تجريبية مجموعة إلى
 أنشطة خالؿ التدريب، مف أسابيع 5 التجريبية المجموعة
 وتـ. العادية المنزلية والواجبات الدراسية الفصوؿ في التدريس
 بالتنظيـ المرتبطة الميارات لمختمؼ التدريب آثار عمى التأكيد
 حؿ معدالت استعراض خالؿ ومف. واألداء والتحفيز الذاتي

 وقد اليرمية، الخطية النماذج مف مساعدة مع اليومية الواجبات
 أسابيع، 5 مدى عمى الحؿ معدالت في الخطي النمو عمى ثبت
 في كبيرة اختالفات أيضاً  وأكد. التدريب نياية في ضعفت والتي

 اإليجابي األثر إلى النتائج وأشارت. الطالب بيف النمو معدالت
 إدارة ميارة ضمنيا ومف الذاتي الميارات مختمؼ عمى لمتدريب
 .الوقت

 بعنواف[ 5] وفيمز أوغمو سيما مف كؿ بيا قاـ دراسة وفي        
 لمطمبة األكاديمي والتحصيؿ الوقت إدارة ميارات بيف العالقة

 طمبة مف طالباً  749 مف الدراسة عينة تكونت حيث المعمميف،
 إلى الدراسة نتائج وأشارت غيزي، جامعة في التربوية العمـو كمية
 درجاتو، أعمى في كاف لموقت التخطيط في الطالب قدرات أف

 كما درجاتو، أدنى في كاف الوقت إضاعة في الطالب وسموؾ
 الوقت إلدارة التخطيط بيف طردية عالقة ىناؾ أف الدراسة بينت

 التخطيط ذوي الطالب تحصيؿ أف حيث األكاديمي والتحصيؿ
 .المتوسط فوؽ كاف الجيد
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 العوامؿ أىـ أف إلى[ 6] وزمالؤه سوارت دراسة أشارت       
 ضعؼ ىو المنخفض األكاديمي التحصيؿ في ساىمت التي

( 100) عمى الدراسة وطبقت. الطالب لدى الوقت إدارة ميارات
. بوخارست جامعة في اليندسة كمية مف األفارقة الطالب مف
 محاور ثالثة عمى موزعة فقرة( 24) مف مكونة أداة استخداـ وتـ
 إدارة لسوء واضح أثر وجود إلى النتائج أشارت. الوقت إدارة في

 .الطمبة ليؤالء الدراسي التحصيؿ عمى الوقت
 إدارة بيف العالقة معرفة إلى[ 9] فيصؿ دراسة وىدفت       
 بيف الفروؽ ومعرفة الموىوبيف، لدى الطموح ومستوى الوقت

 الدراسة عينة وتكونت الوقت، إدارة في واإلناث الذكور الموىوبيف
 الثانوية المرحمة في الموىوبيف مف وطالبة طالباً ( 245) مف

 الوقت إدارة ومقياس الطموح مستوى مقياس استخداـ وتـ العامة،
 ارتباطية عالقة وجود عف النتائج وأسفرت الباحثة، إعداد مف

 إلى النتائج أشارت كما الطموح، ومستوى الوقت إدارة بيف موجبة
 إدارة في واإلناث الذكور بيف إحصائية داللة ذات فروؽ وجود
 .الذكور عينة لصالح الوقت

 تحديد ىو[ 30] وزمالؤه آكف دراسة مف اليدؼ كاف فيما       
 المستخدمة الوقت إدارة وميارات التعمـ استراتيجيات بيف العالقة

 مف الدراسة عينة تكونت. معمـ لوظيفة المرشحيف قبؿ مف
 فحص لنموذج وفقاً  تصميمو تـ الذي البحث في مرشحاً ( 243)

 البيانات، عمى الحصوؿ أجؿ ومف الدراسة، ىذه في. العالقات
". الوقت إدارة مقياس"و"  التعمـ استراتيجيات مقياس" استخدـ تـ
 استخداـ بيف ممموسة اختالفات ىناؾ أف إلى التوصؿ تـ

 إدارة وميارات المرشحيف المعمميف قبؿ مف التعمـ استراتيجية
 .بأقساميـ يتعمؽ فيما الوقت

 استقصاء إلى[ 14] السيوؼ دراسة وىدفت كما       
 في التربوية العمـو كمية طمبة لدى الوقت إدارة استراتيجيات

 الجامعي العاـ مف األوؿ الدراسي لمفصؿ األردنية الجامعة
 إلى مدرجة فقرة( 45) مف مكونة أداة الباحث طور وقد 2013
 عينة وتكونت وثباتيا، صدقيا اختبار وتـ مستويات، أربعة

 البكالوريوس مرحمة في وطالبة طالباً ( 237) مف الدراسة
 وتـ التحميمي الوصفي المنيج الباحث واستخدـ العميا، والدراسات
 المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات استخراج

 وجود عدـ إلى الدراسة وخمصت الوقت، إدارة الستراتيجيات
 إدارة الستراتيجيات الطمبة استخداـ في إحصائياً  دالة فروؽ
 وأشارت كما والجنس، التعميمي المستوى مف لكؿ تعزى الوقت
 الطمبة استخداـ في إحصائيا دالة فروؽ وجود إلى النتائج

 معدؿ ولصالح التراكمي لممعدؿ تعزى الوقت إدارة الستراتيجيات
 (.جداً  جيد)

 :السابقة الدراسات عمى التعقيب
 ولكنيا عاـ بشكؿ أىدافيا في السابقة الدراسات اختمقت: أوالً 

 األفراد لدى وفوائده الوقت إدارة مفيـو عمى جميعيا وقفت
 حيث مف بينيا فيما واختمفت كما. والمجتمعات والمؤسسات

 الجغرافية والحدود عمييا التركيز تـ التي والمتغيرات األبعاد
 الجانب إلثراء باحث ألي مفتوحاً  الباب يجعؿ مما والزمانية،
 .الوقت إدارة موضوع في التطبيقي أو المعرفي

 بيف تراوحت وقد عيناتيا في السابقة الدراسات اختمفت: ثانياً 
 اليت[ 29] وزيغمر شتويغر كدراسة المدرسية المراحؿ طالب
 الحكومية المدارس في الرابع الصؼ تالميذ عمى طبقت

( 245) مف عينتيا تكونت التي[ 9] فيصؿ ودراسة. األلمانية
 وطالب. العامة الثانوية المرحمة في الموىوبيف مف وطالبة طالباً 

 عمى أجريت والتي[ 28] دنكاف كدراسة الجامعية المرحمة
 ودراسة. النفس عمـ قسـ في األولى السنة في طالباً ( 293)

 طالب مف وطالبة طالباً ( 578) عمى أجريت التي[ 10] العبد
[ 5]وفيمز أوغمو سيما وودراسة. الشيخ كفر بجامعة التربية كمية
 العمـو كمية طمبة مف طالباً  749 مف عينة عمى طبقت التي

 سابقاتيا عف الدراسة ىذه وتميزت. غيزي جامعة في التربوية
 المرحمة طالب عمى اقتصرت التي وبعينتيا وبأداتيا بأىدافيا
 .السعودية العربية المممكة جنوب أبيا مدينة في الثانوية
 العالمية الحركة دعـ في أسيمت السابقة الدراسات جميع: ثالثاً 

 مف وذلؾ الوقت، إدارة ميارات تطوير إلى الداعية والعربية
 في وأدواره الوقت إدارة مفيـو أىمية عمى تأكيدىا خالؿ

 .المستقبؿ في والنجاح األكاديمي التحصيؿ
 في التالية السابقة الدراسات مف الحالية الدراسة استفادت: رابعاً 
 وفيمز أوغمو سيما ودراسة[ 28] دنكاف دراسة: الدراسة أداة بناء
 لمدراسات وكاف[. 14] السيوؼ ودراسة[ 9] فيصؿ ودراسة[ 5]

 شامؿ تصور تكويف في الباحث مساعدة في كبيرة فائدة السابقة
 الدراسة مشكمة صياغة في ساىـ الذي األمر الدراسة لموضوع
 .وأسئمتيا

 واإلجراءات . الطريقة5
 الدراسة أ. منيج
 الوصفي المنيج الباحث اتبع الدراسة أىداؼ لتحقيؽ      

 الثانوية المرحمة طالب امتالؾ مدى عف بالكشؼ وذلؾ المسحي
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 السعودية العربية المممكة في أبيا مدينة في الوقت إدارة لميارات
 .نظرىـ وجية مف

 الدراسة مجتمعب. 
 المرحمة وطالبات طالب جميع مف الدراسة مجتمع تكوف     
 العاـ مف الثاني الدراسي الفصؿ في أبيا مدينة في الثانوية
 (.ىػ1436/1437) الدراسي

 الدراسة عينةج. 
 منيـ وطالبة، طالباً ( 243) مف الدراسة عينة تكونت     

 تـ وقد الثانوية، المرحمة طالب مف( طالبة 111طالبًاو 132)
 توزع يبيف( 1) والجدوؿ. البسيطة العشوائية بالطريقة اختيارىا

 حسب الدراسة أداة عمى أجابوا الذيف الدراسة عينة أفراد
 .المستقمة المتغيرات

 2 جدول
 الدراسة متغيرات حسب المئوية والنسب التكرارات

 النسبة التكرار المستويات المتغير
 %55.1 134 ذكر الجنس

 %44.9 109 أنثى
 %30.9 75 األوؿ ثانوي الصؼ

 %35.4 86 الثاني ثانوي
 %33.7 82 الثالث الثانوي

 %36.2 88 (100-90ممتاز ) التحصيؿ الدراسي
 %30.5 74 (90-80جيد جدًا )

 %21.8 53 (80-70)جيد 
 %11.5 28 أقؿ مف جيد )أقؿ مف جيد(

 %100 243 المجموع
 الدراسة د. أداة
 لقياس استبانة ببناء الباحث قاـ الدراسة أىداؼ لتحقيؽ       
 األوؿ: قسميف مف األولية بصورتيا تكونت الوقت إدارة ميارات
 احتوى فقد الثاني القسـ أما الديمغرافية، المعمومات عمى يحتوي
 فقرة( 40) منيا. الوقت إدارة ميارات تقيس فقرة( 50) عمى

 .الخماسي ليكرت مقياس باستخداـ. سمبية فقرات( 10)و إيجابية
  عمىبصػػورتيػػػا األوليػة  ةػػانػاالستب رضػػع ـػػت :الدراسة أداة صدؽ

 الجامعات في التدريس ىيئة أعضاء مف المحكميف مف( 12)
 مدى مف لمتحقؽ التربوية العمـو مجاؿ في والخبراء السعودية
 المحكميف مالحظات مف الباحث استفاد وقد فقراتيا، صدؽ
 ،%(90) بنسبة عمييا االتفاؽ تـ التي المالحظات بأخذ وذلؾ
 ظيرت أف إلى بالتعديؿ، أـ باإلضافة أـ بالحذؼ أكانت سواء

 فقرة( 39) فقرة،( 48) مف مكونة النيائي بشكميا االستبانة
 :التالي الجدوؿ في موضح ىو كما سمبية، فقرات( 9)و إيجابية

 3 جدول
 النيائية بصورتيا الدراسة أداة مكونات

 - 20 - 19 - 18 - 17 - 16 - 15 - 14 - 13 - 12 - 11 - 10 - 8 - 7 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1 الفقرات اإليجابية
23 - 24 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 33 - 34 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 

- 45 - 46 - 47 - 48 
 36 - 35 - 32 - 25 - 22 - 21 - 18 - 13 - 9 الفقرات السمبية

وتعديالتيـ داللة عمى صدؽ واعتبر الباحث آراء المحكميف     
محتوى أداة الدراسة ومالءمة فقراتيا وتنوعيا لقياس ميارات إدارة 
الوقت، وبعد إجراء التعديالت المطموبة، تحقؽ التوازف بيف 
مضاميف االستبانة في فقراتيا، وقد عبر المحكموف عف رغبتيـ 
في التفاعؿ مع فقراتيا، مما يدؿ عمى الصدؽ الظاىري 

 .لالستبانة
  :ثبات أداة الدراسة

لحساب ثبات أداة الدراسة قاـ الباحث باستخداـ معامؿ        
، حيث بمغت قيـ (Chronbach Alpha)( )ألفا كرونباخ

( وىي نسبة مناسبة لمبحوث 0.91كرونباخ لالستبانة )
 .والدراسات اإلنسانية
 :تصحيح أداة الدراسة

الخماسي المستخدـ تـ مراعاة أف يتدرج مقياس ليكرت        
 :في الدراسة كما يمي
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 4جدول 
 مقياس ليكرت الخماسي ألداة الدراسة

 ابداً  نادراً  أحياناً  غالباً  دائماً 
5 4 3 2 1 

 طوؿ ولحساب السمبية، الفقرات نتائج عكس تـ بأنو عمماً       
 :التالية المعادلة استخداـ تـ الفئة

 مقسومة اإلجابة لبدائؿ الدنيا القيمة – العميا القيمةطوؿ الفئة = 
 :أي المستويات، عدد عمى

 .الفئة طوؿ تساوي القيمة وىذه 1.33 = 3 / 4 = 3 /(5-1)
 التي الحسابية المتوسطات قيـ فإف تقدـ ما عمى واعتماداً 
 :اآلتي النحو عمى معيا التعامؿ سيتـ الدراسة إلييا توصمت
 مرتفع مستوى: فوؽ فما –3.68

 متوسط مستوى 2.34-3.67
 منخفض مستوى: دوف فما –2.33
 :الدراسة إجراءات
 :التالية بالخطوات الدراسة إعداد عممية مرت     

 إدارة ميارات بقياس المتعمقة السابقة الدراسات عمى االطالع -
 مف الباحث استفاد وقد الثانوية، المرحمة طالب لدى الوقت
 وفيمز أوغمو سيما ودراسة[ 28] دنكاف كدراسة الدراسات بعض

 ].14] السيوؼ ودراسة[ 9] فيصؿ ودراسة[ 5]
 .الدراسة وأسئمة تتماشى بحيث الدراسة أداة فقرات بناء -
 فػالمحكمي فػػػم ةػػوعػػمجم بعػػرضيػػػا عمػػى ةػػػدراسػػال أداة ـػػػتحكي -

جراء المختصيف  .مالحظاتيـ ضوء في المقترحة التعديالت وا 
 المدارس في الدراسة عينة أفراد عمى الدراسة أداة توزيع -1

. السعودية العربية المممكة جنوب أبيا مدينة في الثانوية
 في معممتيف وبإشراؼ الذكور مدارس لدى الباحث وبإشراؼ
 .اإلناث مدارس

 وفرزىا،( استبانة 251) عددىا بمغ والتي الدراسة أداة جمع -2
 .اإلحصائي لمتحميؿ صالح غير ىو ما واستبعاد

جراء الحاسوب إلى البيانات إدخاؿ -3  اإلحصائية المعالجة وا 
جراء (SPSS) اإلحصائية الرـز برنامج باستخداـ ليا  وا 

 الدراسة أسئمة عف لإلجابة المناسبة اإلحصائية التحميالت
 .النتائج واستخراج

 . النتائج 6
 :األوؿ بالسؤاؿ المتعمقة النتائج
 مدى ما: "عمى ينص الذي األوؿ السؤاؿ عف لإلجابة      
" الوقت؟ إدارة لميارات أبيا بمدينة العامة الثانوية طالب امتالؾ

 المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات استخراج تـ
 إدارة لميارات امتالكيـ مدى حوؿ الدراسة عينة أفراد الستجابات

 :ذلؾ يوضح التالي والجدوؿ الوقت
 5 جدول

 الوقت إدارة لميارات امتالكيم مدى حول الدراسة عينة أفراد الستجابات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات
 الترتيب االنحراف المعياري المتوسط الحسابي الفقرة الرقم
 1 1.284 3.49 أستغؿ ساعات الصفاء الذىني لتنفيػذ األعماؿ األكثر صعوبة 47
 2 1.356 3.30 لدي وقت فراغ طويؿ نسبياً  43
 3 1.394 3.23 أتبع برنامجًا زمنيًا محددًا في نشاطاتي الروتينية 1
 4 1.204 3.23 أقـو بعمؿ واحد في وقت واحد فقط 40
 5 1.400 3.17 ليا صمة بالعمؿ الحاليأقـو بتأجيؿ األعماؿ التي ليس  41
 6 1.306 3.13 أسارع إلى النـو عند مواجية أعمػاؿ كثيرة 13
 7 1.205 3.09 أكمؼ اآلخريف ببعض األعماؿ اختصارًا لموقت 8
 8 1.289 3.07 أجمع األعماؿ المتشابية في وقت واحد إذا أمكف عمميا في وقت واحد 27
 9 1.406 3.05 عنػد إجػراء مكالماتي الياتفيةأستغرؽ وقتػًا طػويال ً  21
 10 1.431 3.04 أعمؿ عمى تحقيؽ التوازف بيف متطمبات حياتي الشخصية والدراسية 30
 11 1.233 3.02 أعمؿ بالمثؿ القائؿ )ال تؤجؿ عمؿ اليوـ إلى الغد( 2
 12 1.395 3.00 كثيرا ما أذىب إلى المدرسة دوف إكماؿ واجباتي البيتية 44
 13 1.333 2.99 أستغرؽ كثيرًا مف الوقت فػي أحػالـ اليقظة والسرحاف 18
 14 1.274 2.99 أسعى إلتماـ دراستي في الوقت المحدد 19
 15 1.276 2.97 أحرص أف أقضي وقتًا في المشاركة باألنشطة المختمفة 14



163 

 16 1.437 2.96 أحدد أىدافي بما يتناسب والوقت المتاح لي لتحقيقيا 10
 17 1.386 2.94 أضع قائمة بأعمالي اليومية 20
 18 1.364 2.94 أختار المياـ التي يمكف تنفيػذىا فػي اليـو الواحد 28
 19 1.275 2.89 أبتعد عف األعماؿ التي تعيػؽ إنجػاز ميامي اليومية 3
 20 1.374 2.88 أحدد أوقات الدراسة التي تسبؽ االمتحانات 15
 21 1.364 2.88 لدراسة كؿ مادة عمى حدة أقدر الوقت المناسب 34
 22 1.258 2.87 أسير إلى ساعات متأخرة كؿ ليمة 22
 23 1.314 2.86 أحافظ عمى مواعيدي بدقة 5
 24 1.405 2.86 أستثمر ساعات الفراغ في الترويح عف النفس 11
 25 1.404 2.83 أحدد أسباب ضياع الوقت 17
 26 1.491 2.82 المواد الدراسيةأىتـ بتوزيع وقتي عمى كافة  42
 27 1.375 2.81 أوزع وقتي جيَدا بيف حاجات األىؿ ومتطمبات الدراسة 45
 28 1.298 2.81 أقضي الكثير مف الوقت في قراءة موضوعات أخرى غير دراسية 39
 29 1.440 2.78 أستطيع ترتيب األعماؿ المطموبة مني خالؿ اليـو حسب األولوية 29
 30 1.308 2.76 كاؼ لمترويح عف النفس لدي وقت 31
 31 1.240 2.76 أحرص عمى التخطيط المبكر ألعمػالي الدراسية 16
 32 1.341 2.72 أجمس ألوقات طويمة أماـ التمفاز 9
 33 1.360 2.71 أعمؿ عمػى تجزئػة الميػاـ الكبيػرة لتسييؿ انجازىا 26
 34 1.418 2.71 المطموب إنجازىاأحتفظ بمفكرة يومية لمتابعة الواجبات  6
 35 1.177 2.70 أستغؿ أوقات الفراغ في إنجاز أعماؿ أخرى 24
 36 1.157 2.69 أضيع وقتي في اتصاالت ىاتفية شخصية ال قيمة ليا 25
 37 1.259 2.67 أقضي وقتًا أطوؿ في دراسة المواد األصعب مف الوقت الذي أقضيو في دراسة المواد األسيؿ 33
 38 1.293 2.66 دراستي منظمة في فترات يتخمميا فترات لمراحة 48
 39 1.160 2.64 أجد صعوبة في إجبار نفسي عمى إكماؿ عمؿ معيف في فترة معينة 35
 40 1.342 2.64 فترات الدراسة لدي كافية إلنجاز واجباتي الدراسية 46
 41 1.168 2.63 أناـ الساعات التي احتاجيا 38
 42 1.413 2.58 األولويات وأرتبيا بحسب أىػميتيا لتحقيؽ أىدافيأحدد  7
 43 1.146 2.57 يطغى وقت النشاطات االجتماعية لدي عمى وقت الواجبات واألعماؿ األخرى 32
 44 1.354 2.57 أقـو بتأجيؿ المياـ الحالية إلى وقت آخر 36
 45 1.364 2.53 أحدد وقتا لمواجية أي مشكمة أو أي أزمة طارئة 12
 46 1.444 2.53 أىتـ باختيار أوقات محددة لمتحضير والمراجعة 37
 47 1.248 2.49 أعتمد خطة يومية لتسيير ميامي الدراسية 23
 48 1.406 2.47 أتبع أسػيؿ الطػرؽ لتنفيػذ ميػامي اليومية 4

 عينة استجابة متوسطات أف السابؽ الجدوؿ مف يالحظ      
 ضمف تقع وجميعيا( 3.49 – 2.58) بيف ما تراوحت الدراسة
 أستغؿ( "47) رقـ الفقرة أف أيضاً  ويالحظ المتوسط، التقدير
 قد" صعوبة األكثر األعماؿ لتنفيػذ الذىني الصفاء ساعات
 بانحراؼ( 3.49) بمغ حسابي متوسط أعمى عمى حصمت
 رقـ الفقرة الثانية المرتبة في وجاءت ،(1.284) بمغ معياري

 وقدره حسابي بمتوسط" نسبياً  طويؿ فراغ وقت لدي( "43)
 الفقرة جاءت حيف في ،(1.356) وقدره معياري وانحراؼ( 3.3)
 المرتبة في" الدراسية ميامي لتسيير يومية خطة أعتمد( "23)

 وقدره معياري وانحراؼ( 2.49) بمغ حسابي بمتوسط األخيرة قبؿ
 أسػيؿ أتبع" المقياس مف الرابعة الفقرة واحتمت(. 1.248)

 حسابي بمتوسط األخيرة المرتبة" اليومية ميػامي لتنفيػذ الطػرؽ
 (.1.406) بمغ معياري وانحراؼ( 2.47) وقدره
 :الثاني بالسؤاؿ المتعمقة النتائج
 توجد ىؿ: " عمى ينص الذي الثاني السؤاؿ عف لإلجابة       
 الوقت إدارة ميارة متوسطات في إحصائية داللة ذات فروؽ
 المستقمة لمعينات ت اختبار استخداـ تـ" الجنس؟ لمتغير تعزى

(independent sample t-test) بيف الفروؽ لمعرفة 
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 مدى حوؿ الدراسة عينة أفراد الستجابات الحسابية المتوسطات
 والجدوؿ الجنس لمتغير تعزى الوقت إدارة لميارات امتالكيـ

 :ذلؾ يوضح التالي

 6 جدول
 لمتغير تعزى الوقت إدارة لميارات امتالكيم مدى حول الدراسة عينة أفراد الستجابات الحسابية المتوسطات بين لفروق لدراسة( ت) اختبار نتائج

 الجنس
متغير 
 الجنس

 االنحراف المتوسط الحسابي
 المعياري

تقيمة  درجات لحرية فرق المتوسطات  
 المحسوبة

 الداللة اإلحصائية

 000. 6.634 241 9.93 10.466 132.46 الذكور
 12.891 142.39 اإلناث

 لدرجات الحسابي المتوسط أف السابؽ الجدوؿ مف يتضح     
 الحسابي المتوسط بمغ بينما ،(132.46) بمغ الذكور الطالب
 تمؾ داللة عف ولمكشؼ ،(142.39) اإلناث الطالبات لدرجات
" ت" قيمة أف أظير والذي" ت" اختبار بإجراء الباحث قاـ الفروؽ
 أقؿ داللة مستوى عند إحصائياً  دالة قيمة وىي( 6.634) بمغت
 الذكور عمى اإلناث مستوى ارتفاع عمى يدؿ مما(. 0.05) مف
 .الوقت إدارة لميارات امتالكيـ مدى في

 :الثالث بالسؤاؿ المتعمقة النتائج
 توجد ىؿ: " عمى ينص الذي الثالث السؤاؿ عف لإلجابة     
 الوقت إدارة ميارة متوسطات في إحصائية داللة ذات فروؽ
 التبايف تحميؿ استخداـ تـ" الدراسي؟ الصؼ لمتغير تعزى

 الحسابية المتوسطات بيف الفروؽ لمعرفة (ANOVA) األحادي
 إدارة لميارات امتالكيـ مدى حوؿ الدراسة عينة أفراد الستجابات

 :ذلؾ يوضح التالي والجدوؿ الصؼ لمتغير تعزى الوقت
 7 جدول

 الوقت إدارة لميارات امتالكيم مدى حول الدراسة عينة أفراد الستجابات الحسابية المتوسطات بين لفروق لدراسة األحادي التباين تحميل نتائج
 الصف لمتغير تعزى

 مستوى الداللة قيمة ف متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين
 0.000 151.50 10729 2 21458 بيف المجموعات
 70.81 240 16996 داخؿ المجموعات

 إحصائية داللة ذات فروؽ توجد أنو الجدوؿ مف يتضح      
 الوقت إدارة ميارات امتالؾ مستوى في( 0.05) مستوى عند

 ذات الفروؽ توجيو يتـ وحتى. الدراسي الصؼ متغير باختالؼ

 تـ ما يوضح التالي والجدوؿ شيفيو، اختبار استخداـ تـ الداللة
 .نتائج مف إليو التوصؿ

 8 جدول
 الدراسي الصف متغير باختالف الوقت إدارة ميارات امتالك مدى في الفروق اتجاه لتوضيح شيفيو اختبار نتائج

 الثالث الثانوي الثاني ثانوي األول ثانوي المتوسط المستويات المتغير
*19.433 803  130.64 األوؿ ثانوي الصؼ الدراسي  

*20.236   129.84 الثاني ثانوي  
    150.07 الثالث الثانوي

 إحصائية داللة ذات فروؽ توجد أنو الجدوؿ مف يتضح       
 الثالث الصؼ طالب درجات متوسط بيف( 0.05) مستوى عند

 في ثانوي األوؿ الصؼ طالب درجات متوسط وبيف الثانوي
 الصؼ طالب لصالح وذلؾ الوقت، إدارة ميارات امتالؾ مستوى
 .ثانوي الثالث
 مستوى عند إحصائية داللة ذات فروؽ توجد كما       

 وبيف ثانوي الثالث الصؼ طالب درجات متوسط بيف( 0.05)
  امتالؾ مستوى في ثانوي، الثاني ؼػػػالص البػػط درجات متوسط

 .ثانوي الثالث الصؼ طالب لصالح وذلؾ الوقت، إدارة ميارات
  بيف إحصائية داللة ذات فروؽ وجود عدـ يالحظ حيف في

 طالب متوسط وبيف ثانوي الثاني الصؼ طالب درجات متوسط
 .الوقت إدارة ميارات امتالؾ مستوى في ثانوي األوؿ الصؼ
 :الرابع بالسؤاؿ المتعمقة النتائج
 توجد ىؿ: " عمى ينص الذي الرابع السؤاؿ عف لإلجابة      
 الوقت إدارة ميارة متوسطات في إحصائية داللة ذات فروؽ
 التبايف تحميؿ استخداـ تـ" الدراسي؟ التحصيؿ لمتغير تعزى
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 المتوسطات بيف الفروؽ لمعرفة (ANOVA)  األحادي
 امتالكيـ مدى حوؿ الدراسة عينة أفراد الستجابات الحسابية

 والجدوؿ الدراسي التحصيؿ لمتغير تعزى الوقت إدارة لميارات
 :ذلؾ يوضح التالي

 9 جدول
 الوقت إدارة لميارات امتالكيم مدى حول الدراسة عينة أفراد الستجابات الحسابية المتوسطات بين لفروق لدراسة األحادي التباين تحميل نتائج

 الدراسي التحصيل لمتغير تعزى
 مستوى الداللة قيمة ف متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين
 0.000 40.92 4349.56 3 13048.67 بيف المجموعات
 106.303 239 25406.51 داخؿ المجموعات

يتضح مف الجدوؿ أنو توجد فروؽ ذات داللة إحصائية       
( في مستوى امتالؾ ميارات إدارة الوقت 0.05عند مستوى )

 روؽ ذات ػلتحصيؿ الدراسي. وحتى يتـ توجيو الفباختالؼ متغير 

 الداللة تـ استخداـ اختبار شيفيو، والجدوؿ التالي يوضح ما تـ 
 .التوصؿ إليو مف نتائج

 11جدول 
 التحصيل الدراسينتائج اختبار شيفيو لتوضيح اتجاه الفروق في مدى امتالك ميارات إدارة الوقت باختالف متغير 

 أقل من جيد جيد جيد جداً  ممتاز المتوسط المستويات المتغير
12.135*   ممتاز التحصيؿ الدراسي  17.284* 16.534* 

 *4.399 *5.149    جيد جداً 
 0.750     جيد

 إحصائية داللة ذات فروؽ توجد أنو الجدوؿ مف يتضح     
 ذوي الطالب درجات متوسط بيف( 0.05) الداللة مستوى عند

 في المستويات باقي درجات متوسط وبيف( ممتاز) التحصيؿ
 التحصيؿ لصالح وذلؾ الوقت، إدارة ميارات امتالؾ مستوى
 .الممتاز
 مستوى عند إحصائية داللة ذات فروؽ وجود ويالحظ كما     
 التحصيؿ ذوي الطالب درجات متوسط بيف( 0.05) الداللة

 ،(جيد) التحصيؿ ذوي طالب درجات متوسط وبيف( جداً  جيد)
 طالب لصالح وذلؾ الوقت، إدارة ميارات امتالؾ مستوى في

 بيف فروؽ توجد وكذلؾ ،(جداً  جيد) التحصيؿ ذوي الطالب
 ذوي الطالب مقابؿ( جداً  جيد) التحصيؿ ذوي الطالب درجات

 داللة ذات فروؽ يوجد ال حيف في( جيد مف أقؿ) التحصيؿ
 مقابؿ( جيد) التقدير ذوي الطالب درجات متوسط بيف إحصائية
 امتالؾ مستوى في( جيد مف أقؿ) التحصيؿ ذوي الطالب
 .الوقت إدارة ميارات

 النتائج . مناقشة7
 :األوؿ السؤاؿ نتائج مناقشة: أوالً 

 استجابة متوسطات أف إلى األوؿ السؤاؿ نتائج أشارت      
 تقع وجميعيا( 3.49 – 2.58) بيف ما تراوحت الدراسة عينة
 الشيء بعض منطقية نتيجة وىي المتوسط، التقدير ضمف

 بعد يتوصموا لـ الثانوية المرحمة طالب أف إلى الباحث ويعزوىا

 سيما بعد، شخصياتيـ تصقؿ فمـ الذاتية، المسؤولية مفيـو إلى
 وآثارىا المراىقة، مرحمة تبعات مف يعاني زاؿ ال بعضيـ وأف

 األولويات في والتنوع الوقت تنظيـ مضاميف عمى السمبية
 .والمياـ
 المتوسط حيث مف األعمى الفقرة أف بالذكر الجدير ومف     

 األعماؿ لتنفيػذ الذىني الصفاء ساعات أستغؿ) كانت الحسابي
 بطبعو اإلنساف أف حيث جدًا، منطقية وىي( صعوبة األكثر
 وميمة الذىني، الصفاء لحظات في والمراقبة لمتخطيط يميؿ

 وجود دوف تكوف أف يمكف وال النجاح، إلى بالتالي تقود التخطيط
 أىدافو في التركيز فييا اإلنساف يستطيع ذىني صفاء لحظات
 إذف تركيز إلى تحتاج الصعبة المياـ وكوف. تحقيقيا وسبؿ

 الصعبة األعماؿ وتنفيذ الكبيرة المشكالت لحؿ يميؿ فاإلنساف
 .المحظات ىذه ضمف

 أسػيؿ أتبع) األخيرة المرتبة في جاءت التي الفقرة أما      
 المرحمة خالؿ مف تفسر أف فيمكف( اليومية ميػامي لتنفيػذ الطػرؽ
 مرحمة بيف ما تختمط كونيا الفئة، ىذه بيا تمر التي العمرية
 الجامعية المرحمة إلى انتقالية مرحمة وكونيا جية مف المراىقة

 النفسية األمور تختمط العمرية المرحمة ىذه وأفراد ثانية، جية مف
 وىذه االستقرار، بعدـ توصؼ انفعاالتيـ فإف وكذلؾ لدييـ،
 التي[ 7] وجاردنر كيرنز دراسة نتائج مع تتقاطع عموماً  النتائج
  جداً  ميـ العمؿ مف باليدؼ واضح شعور امتالؾ أف إلى أشارت
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 .األولويات وتحديد التخطيط يميو العمؿ في المدركة لمفعالية
 :الثاني السؤاؿ نتائج مناقشة: ثانياً 
 عمى اإلناث مستوى ارتفاع إلى الثاني السؤاؿ نتائج أشارت     
 مرده ىذا ولعؿ. الوقت إدارة لميارات امتالكيـ مدى في الذكور
 الحرية مف أكبر بمساحة يسمح الذي المجتمع طبيعة إلى

 لدييـ الذكور بأف يقوؿ الحاؿ واقع فإف ىنا مف لمذكور،
 اإلناث، مع بالمقارنة المحيط المجتمع مع أكبر ارتباطات
 عمييف يحتـ أكبر لوقت المنازؿ في اإلناث تواجد فإف وبالتالي
 تقضيو الذي الطويؿ الوقت الستغالؿ سيما أكبر بشكؿ التخطيط
 وقتو معظـ يقضي الذي الطالب عكس عمى المنزؿ، في الطالبة
[ 28] دنكاف دراسة نتيجة مع تتشابو النتيجة وىذه المنزؿ، خارج
 أكبر ميارات يمتمكف عاـ بشكؿ الطالبات أف إلى أشارت التي
 تختمؼ ولكنيا الذكور، الطالب مف الوقت إدارة مجاؿ في بكثير
 ذات فروؽ وجود إلى أشارت التي[ 9] فيصؿ دراسة نتائج مع

 عينة لصالح الوقت إدارة في واإلناث الذكور بيف إحصائية داللة
 العبد دراستي نتائج مع اختمفت النتائج ىذه فإف وكذلؾ. الذكور

 دالة فروؽ وجود عدـ أظيرتا المتاف[ 14] والسيوؼ[ 10]
 إدارة ميارات امتالؾ مدى في واإلناث الذكور بيف إحصائياً 
 مجتمع خصائص إلى يعود االختالؼ ىذا مرد ولعؿ. الوقت
 أكبر وقت ُيوِجد بأنو وصفو يمكف والذي السعودي، الدراسة
 مع بالمقارنة المنزؿ في الجموس جراء اإلناث لمجتمع لمتخطيط
 .الذكور
 :الثالث السؤاؿ نتائج مناقشة: ثالثاً 
 داللة ذات فروؽ وجود إلى الثالث السؤاؿ نتائج أشارت     

 وبيف الثانوي الثالث الصؼ طالب درجات متوسط بيف إحصائية
 امتالؾ مستوى في ثانوي األوؿ الصؼ طالب درجات متوسط
 وىذه. ثانوي الثالث الصؼ طالب لصالح الوقت، إدارة ميارات
 المرحمة في األخيرة السنة طالب وأف سيما جداً  منطقية النتيجة
 واألكثر وعياً  األكثر فيـ وبالتالي سناً  األكبر ىـ الثانوية
 أدنى أو قوسيف قاب وىـ لمستقبميـ، يخططوف كونيـ مسؤولية

دارة وتخطيط جيد إلى تحتاج والتي الجامعية المرحمة إلى  وا 
 كؿ حمـ تمثؿ وىي ال كيؼ إلييا، لموصوؿ أكبر بشكؿ لموقت
 مع تتشابو النتيجة وىذه. العمرية الفئة ىذه ضمف وفتاة شاب
 الطالب أف إلى النتائج أشارت التي[ 28] دنكاف دراسة نتائج
 بكثير أفضؿ ميارات يمتمكوف عاما 25 مف أكثر أعمارىـ الذيف
 مع اختمفت ولكنيا. األخرييف المجموعتيف مف الوقت إدارة في

 فروؽ وجود عدـ إلى أشارت التي[ 14] السيوؼ دراسة نتائج

 الوقت إدارة الستراتيجيات الطمبة استخداـ في إحصائياً  دالة
 إلى يعود االختالؼ ىذا ومرد التعميمي المستوى لمتغير تعزى

 المرحمة إلى المدرسية المرحمة مف العينيتيف طبيعة في االختالؼ
 .الجامعية

 :الرابع السؤاؿ نتائج مناقشة: رابعاً 
 داللة ذات فروؽ وجود إلى الرابع السؤاؿ نتائج أشارت     

( ممتاز) التحصيؿ ذوي الطالب درجات متوسط بيف إحصائية
 امتالؾ مستوى في المستويات باقي درجات متوسط وبيف

 وكذلؾ. الممتاز التحصيؿ لصالح وذلؾ الوقت، إدارة ميارات
 والجيد جية مف جداً  الجيد بيف إحصائية داللة ذات فروؽ وجود
. جداً  جيد التحصيؿ ذوي لصالح ثانية، جية مف جيد مف وأقؿ
 يمتمكوف تميزاً  األكثر فالطالب أيضاً  منطقية النتائج وىذه

 المعدالت أصحاب مف كانوا ما ذلؾ ولوال الوقت، إدارة ميارات
 فإدارة والنتيجة، السبب بيف بالعالقة أشبو األمر وكأف المرتفعة،
 والعكس المرتفع، والتحصيؿ النجاح إلى الطالب تقود الوقت

 وجود عف أسفرت التي[ 8] فخرو دراسة أثبتتو ما وىذا صحيح،
 الوقت، إدارة وميارة الدراسي التحصيؿ بيف إحصائياً  دالة فروؽ
 إلى أشارت التي[ 10] العبد دراسة نتائج مع تقاطعت فقد وكذلؾ
 إدارة ميارات بيف إحصائياً  دالة موجبة ارتباطية عالقة وجود
 االنبساط مف وكؿ( والرقابة والتنفيذ والتنظيـ التخطيط) الوقت

 .الدراسة عينة لدى الطموح ومستوى
 كؿ بيا قاـ التي الدراسة نتائج مع النتائج ىذه وتشابيت      
 عالقة ىناؾ أف إلى أشارت والتي [5] وفيمز أوغمو سيما مف

. األكاديمي والتحصيؿ الوقت إلدارة التخطيط بيف إطرادية
 أكدت التي[ 6] وآخروف سوارت دراسة نتائج مع أيضاً  وتشابيت

 األكاديمي التحصيؿ في ساىمت التي العوامؿ أىـ أف عمى
. الطالب لدى الوقت إدارة ميارات ضعؼ ىو المنخفض
 وجود عف أسفرت والتي[ 9] فيصؿ دراسة نتائج مع وتقاطعت
 وأخيراً  الطموح، ومستوى الوقت إدارة بيف موجبة ارتباطية عالقة
 التي[ 14] السيوؼ دراسة نتائج مع النتائج ىذه تشابيت فقد

 الطمبة استخداـ في إحصائياً  دالة فروؽ وجود إلى أشارت
 .التراكمي لممعدؿ تعزى الوقت إدارة الستراتيجيات

 . التوصيات8
 :يمي بما الباحث يوصي الدراسة نتائج ضوء في    

  إلى والتعميمية التربوية المؤسسات عمى القائميف دعوة -
 .الوقت إدارة ميارات تحسيف عمى تعمؿ التي بالبرامج االستعانة

  عمى اإليجابي وأثرىا تػػالوق إدارة جػػبرام ةػػبأىمي رػػاألس ةػػتوعي -
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 .والميني األكاديمي ونجاحيـ أبنائيـ تحصيؿ
 عاـ، بشكؿ الطالب لدى الوقت ضياع أسباب عمى الوقوؼ -

 .الفراغ وقت استغالؿ كيفية تعميميـ ومحاولة
 استراتيجيات مجاؿ في عديدة دراسات بإجراء القياـ ضرورة -

 إثراء شأنيا مف والتي األخرى، المراحؿ طالب لدى الوقت إدارة
 .وبناءة فاعمة مجتمعات لبناء الحيوي المجاؿ ىذا

 المراجع
 العربية أ. المراجع

 القرآف الكريـ. [1]
( فف إدارة الوقت، 2004سويداف، طارؽ، العدلوني، محمد ) [2]

 قرطبة لمنشر والتوزيع، الرياض: السعودية.
األلوكة ( ميارة إدارة الوقت، دار 2015ربابعة، إبراىيـ ) [3]

 .لمنشر
( إدارة الوقت مف المنظور اإلسالمي 2008الجريسي، خالد ) [4]

 واإلداري، دار األلوكة لمنشر.
(. مستويات إدارة الوقت 2005فخرو، حصة عبدالرحمف ) [8]

لدى طالبات جامعة قطر وتخصصيف الجامعي في 
عالقتيما بالتحصيؿ األكاديمي والرضا عف الحياة. مجمة 

(، جامعة 5العدد ) (13التربوية، المجمد )مركز البحوث 
 قطر، الدوحة، قطر.

( إدارة الوقت لدى 2012فيصؿ، دعاء أبو عاصي ) [9]
الموىوبيف أكاديميًا وعالقتيا بمستوى الطموح، مجمة جامعة 
قناة السويس، كمية التربية بالعريش، جميورية مصر 

 العربية.
خصائص (. عالقة بعض 2006العبد، نبوية أحمد ) [10]

الشخصية بميارات إدارة الوقت لدى عينة مف طالب 
 الجامعة، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة كفر الشيخ، 

 جميورية مصر العربية.      
ىػ( لساف العرب، تحقيؽ  1300ابف منظور، أبو الفضؿ ) [11]

( الطبعة الثانية، 2009عامر حيدر وعبد المنعـ خميؿ )
 روت: لبناف.دار الكتب العممية، بي

( إدارة الوقت في األعماؿ 1991) مالئكة، عبدالعزيز [12]
بالمممكة العربية السعودية، بنؾ القاىرة السعودي، جدة، 

 .سمسمة إصدارات إدارة البحوث االقتصادية والمعمومات
( إدارة الوقت: النظرية والتطبيؽ، 2005عمياف، ربحي ) [13]

 ردف.دار جرير لمنشر والتوزيع، عماف: األ

( استراتيجيات إدارة الوقت لدى 2014السيوؼ، أحمد ) [14]
طمبة كمية العمـو التربوية في الجامعة األردنية، مجمة 

-960، العدد الثاني، 41دراسات العمـو التربوية، المجمد 
973. 

( مصيدة الوقت: فف إدارة الوقت، 2002ماكينزي، إليؾ ) [17]
 والتوزيع، السعودية.الطبعة األولى، مكتبة جرير لمنشر 

(. إدارة الوقت. مركز 2002الشافعي، محمد محمد ) [20] 
 .المحروسة لمنشر والتوزيع، القاىرة: مصر

( اإلدارة التربوية: مداخؿ جديدة 2007مصطفى، يوسؼ ) [23] 
لعالـ جديد، الطبعة الثانية، دار الفكر العربي، القاىرة: 

 .مصر
( فف ميارات إدارة الوقت، 2014محمود، محمد ) [26] 

 مجموعة إدارة الموارد البشرية.
( 2009الشبمي، ىيثـ وكموب، محمد، وعنيزات، حمداف ) [27]

أثر إدارة المعرفة وتكنولوجيا االتصاالت والمعمومات 
الحديثة عمى إدارة الوقت في جامعة البمقاء التطبيقية، 

 3ماف الجودة، المجمددراسات في التعميـ الجامعي وض
 ، جامعة صنعاء: اليمف.1العدد

 ب. المراجع االجنبية
[5] Cemaloglu, N., & Filiz, S. (2010). The 

relation between time management skills 

and academic achievement of potential 

teachers. Educational Research Quarterly, 

33(4), 3. 

[6] Swart, A. J., Lombard, K., & de Jager, H. 

(2010). Exploring the relationship between 

time management skills and the academic 

achievement of African engineering 

students–a case study. European Journal of 

Engineering Education, 35(1), 79-89. 

[7] Kearns, H.; Gardiner, M. (2007) Is it time 

well spent? The relationship between time 

management behaviors, perceived 

effectiveness and work related morale and 

distress in a university context. Journal of 

Higher Education Research and 

Development, 26 (2), 235-247\  

[15] Atkinson, P. E. (1990). Creating culture 

change: The key to successful total quality 

management. IFS.  

[16] Koch, Richard (2014) The 80/20 principle is 

the cornerstone of results-based living, 

Timothy Ferriss, New York. 

[18] Adams, G. A., & Jex, S. M. (1999). 

Relationships between time management, 



5122016 

168 

control, work–family conflict, and strain. 

Journal of Occupational Health Psychology, 

4(1), 72. 

[19] Britton, B. K., & Tesser, A. (1991). Effects 

of time-management practices on college 

grades. Journal of educational psychology, 

83(3), 405. 

[21] Averill, J. R. (1973). Personal control over 

aversive stimuli and its relationship to 

stress. Psychological bulletin, 80(4), 286.  

[22] Macan, T. (1994). Time management, Test 

of a process model, Applied Psychology, 

79(3): 381-391 

[24] Britton, B. K., & Glynn, S. M. (1989). 

Mental management and creativity. In 

Handbook of creativity (pp. 429-440). 

Springer US.  

[25] Stephen R. Covey (1989) The 7 Habits of 

Highly Effective People, Free Press, United 

States. 

[28] Duncan, W. R. (1996). A guide to the 

project management body of knowledge. 

[29] Stoeger, H., & Ziegler, A. (2008). 

Evaluation of a classroom based training to 

improve self-regulation in time management 

tasks during homework activities with 

fourth graders. Metacognition and Learning, 

3(3), 207-230. 

[30] Akın, Z., Çıray, F., & Sönmez, B. (2013). 

The Relationship Between Learning 

Strategies and Time Management Skills 

Used by Teacher Candidates. İlköğretim 

Online, 12(3). 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



169 

 
 
 

 

THE EXTENT POSSESS TO THE SKILLS OF 

TIME MANAGEMENT FOR HIGH SCHOOL 

STUDENTS IN SAUDI ARABIA 
 

ALI ALMARRAY                     ABDELLATEEF KADAY 

Mohammed V University  of Rabat 

 
Abstract_ The present study aimed to identifying the degree of time management skills for high 

school students in the city of Abha, and if there were statistically significant differences in the 

degree of the skills of time management due to the variables (grade, gender  and academic 

achievement). The study sample consisted of 243 secondary school students, (132 males and 111 

females) sample has been selected by simple random way. To achieve the objectives of the study, 

the researcher built a questionnaire to measure the time management skills, finalized consisted of 

two parts: the first contains demographic information, while the second section was contained 

(48) items measure the time management skills, using a five-Likert scale. The results indicated that 

the averages of the study sample response ranged between (2.58 to 3.49), all of which occurred 

within the average estimate,  The results showed statistically significant due to the variable gender 

differences favor of females. The results showed no statistically significant differences depending 

on the grade variable for the benefit of third grade secondary students, but with respect to a 

variable and academic achievement, the results showed a statistically significant differences in the 

level of possession time management skills for the benefit of students with achievement differences 

(excellent) compared to the rest of the levels, Finally, the researcher presented a set of 

recommendations. 

Key word: of time management skills, high school students. 

 
 
 
 
 
 


