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امللخص
تناقش هذه الدراسة الكمية اسرتاتيجيات إدارة الوقت لدى طلبة جامعة ظفار
يف سلطنة عمان .وتتمثل املشكلة يف َّ
أن إدارة الوقت تنعكس آاثره جبالء يف
املواقف التعليمية ،من حيث االلتزام ابلتوقيتات و تسليم الواجبات يف موعدها،
وحضور احملاضرات دون أتخر .وما فشل كثري من الطالب يف تقدمي الواجبات
وطلب أتجيل املوعد؛ إال فشالً يف إدارة الوقت وختطيطه .لذا هتدف الدراسة

إىل مناقشة سرتاتيجيات إدارة الوقت يف حياة الطلبة االجتماعية ،ويف حياهتم
الدراسية .اعتمد املنهج الوصفي التحليلي ،ومت تصميم استبانة من حمورين،
األول :إدارة الوقت يف حياة الطلبة االجتماعية ( )22فقرة ،والثاين :إدارة الوقت
يف احلياة الدراسية من ( )18فقرة ،وزعت على عينة عشوائية طبقية قدرها
طالباً .دللت النتائج؛ أن سرتاتيجيات إدارة الوقت اليت ينتهجها الطلبة يف كال
جاءت بدرجة متوسطة ،مع أن حمور احلياة الدراسية كان أعلى .جاءت
احملورين
ْ
أعلى االستجاابت" :الوقت نعمة من هللا تعاىل" ،وأدانها؛ "أجتنب قدر
()500

اإلمكان مضيعة الوقت" .أوصى الباحث توسيع فهم دالالت إدارة الوقت
لتشمل كافة جماالت احلياة.
الكلمات املفتاحية :إدارة الوقت ،حياة الطلبة ،احلياة الدراسية
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ABSTRACT
This quantitative study discusses time management strategies for
Dhofar University students in the Sultanate of Oman. Time
management is clearly reflected in educational situations, in terms of
punctuality and attending lectures on time. The failure of assignments
submitting and request postponement; is a failure in time management
and planning. Therefore, the study aims to discuss the time
management strategies in students’ social life, and academic life. The
analytical descriptive approach was designed. Two-pronged
questionnaire was designed. The time manage in the social life (22
statements) and time management at the University (18 statements),
distributed to a random sample of (500) students. The findings
revealed that; the time management strategies pursued by the students
in both axes were medium. The highest responses were: "Time is a
blessing from Allah" and the lowest; "I avoid as much as possible the
waste of time." The researcher recommended the expanding of time
management understanding to encompass all areas of life.
Keywords: Time Management, Student Life, Study Life

املقدمة

 فقد أهتم اإلنسان،الوقت إحدى النعم اليت أنعمها هللا تعاىل لبين اإلنسان
 فاعتمدها يف،ابلوقت من خالل مالحظاته لظواهر الطبيعية اليت حتدث ابنتظام

 وكان الوقت وما يزال موضوعا حيواي يشغل الفكر اإلنساين.تنظيم حياته
 وقد. ذلك أن االمم العريقة أهتمت به من قدمي الزمان.واجملتمعات املتحضرة عامة
سجل العلماء آاثراً لقدماء املصريني والبابليني والرومان وغريهم جوانب من
.آراءهم املختلفة حول دراسة الوقت وأمهيته يف حياهتم
فالوقت أهم ما ميلكه اإلنسان من موارد إذا استغله بطريقة صحيحة
 إذ إان الوقت ال ميكن ختزينه أو شراؤه وال ميكن،استفاد منه استفادة كبرية
 وللوقت أمهية كبرية يف العمليات اإلدارية حيث ال تنجح أية عملية إدارية،تعويضه

 | 95اسرتاتيجيات إدارة الوقت لدى طلبة كلية التجارة والعلوم اإلدارية جبامعة ظفار :دراسة
ميدانية

إذا مل يتم توظيف الوقت بشكل صحيح ،ألن الوقت مالزم لكل مرحلة من مراحل
العملية اإلدارية وإذا ما مت استغالله بشكل صحيح تكون اإلدارة انجحة
(العالق.)2009،
لذلك اهتم الدين اإلسالمي احلنيف ابلوقت وحث على االستفادة منه،
ونبه إىل أن الشخص سيحاسب على كيفية إنفاقه فقد قال هللا تعاىل مبينا أمهية
ِ
َّها َر ِخ ْل َفةً لِ َم ْن أ ََر َاد أَن
الوقت وعظيم نعمته عز وجل َوُه َو الَّذي َج َع َل اللَّْي َل َوالن َ
َّ
ورا (سورة الفرقان .)62:وقد أقسم هللا سبحانه وتعاىل أبجزاء
يَذ َّكَر أ َْو أ ََر َاد ُش ُك ً

معينة من الوقت مثل الليل والنهار والفجر والضحى والعصر .وإن هللا عز وجل؛
إذا أقسم بشيء من خلقه فذلك ليلفت أنظار اخللق إليه وينبههم إىل جليل منفعته
وآاثره .لذا فقد اهتم املسلمون ابلوقت وعرفوا أمهيته وحرصوا على االستفادة منه.
الرتمذي يف جا ِمعِه َّ
رسول هللا صلى
ابن ِحبَّا َن و
أن َ
ُّ
ويف اجلديث الشريفَ ،روى ُ
تزول قَدما ٍ
عبد يوم القيا ِ
سأل عن أرب ٍع َعن
مة ح ََّّت يُ َ
َ
هللا عليه وسلم قال{ :ال ُ َ َ
عم ِره فيما أفناه وعن ِ
لم ِه ماذا ع ِمل ِ
جسدهِ فيما أباله وعن ِع ِ
فيه وعن مالِِه ِم ْن
ُ
ُ
ُُ
َ َ
أَيْ َن ا ْكتَ َسبَهُ وفيما أنف َقهُ} (حديث صحيح رواه الرتمذي) .أي يُسأ َُل ماذا
عمل يف حياته؟ عن ِع ْل ِم ِه ما َذا عمل ِ
ت ِع ْل َم ال ِدي ِن
فيه أي يُ ُ
سأل هل تعلم َ
َْ
َ
ِ
ألن العِْلم ِ
الد ِ ِ ِ
َّروري
سم الض َّ
رضهُ هللاُ َ
الذي فَ َ
َّ
يين قسمان ْ
تعلم الق َ
فمن َ
عليك َّ َ
ِ
هلك،
بعد أ ْن تعل َم َخ ِسَر
ومن ْأمه َل
وعم َل بِِه َسعِ َد َ
العمل َ
وخاب و َ
َ
وَناْ ،
َ
أيضا من اهلالكني.
و َ
فهو ً
كذلك ْ
من ال يتعل ُم َ
وحترص اجملتمعات واملؤسسات يف كيفية استغالل الوقت وإدارته
واالستفادة منه بشكل فاعل ،وحماولة تقليل الوقت الضائع هدراً دون أية فائدة أو
إنتاج ،جبانب رفع مستوى إنتاجية العاملني خالل للفرتة الزمنية احملددة للعمل.
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فالوقت هو احلياة وإذا ذهب ال ميكن تعويضه وهو مورد مهم ابلنسبة لإلنسان
والبشرية .نظراً ألمهية الوقت يف املنظور الوضعي فقد مت دراسته دراسة مستفيضة
ومت إنشاء مدارس خاصة ابلوقت حني تناوله "فردريك تيلور" يف مدرسة اإلدارة
العلمية ،مث املدرسة السلوكية مث املدرسة احلديثة (اجلواد.)2000،
إدارة الوقت :هي عملية ختطيط وممارسة السيطرة الواعية على الوقت
الذي يصرف يف أنشطة حمددة ،خاصة لزايدة الفعالية والكفاءة أو اإلنتاجية.
إنه عمل خفة احلركة للمتطلبات املختلفة للدراسة واحلياة االجتماعية والتوظيف
واألسرة واملصاحل الشخصية وااللتزامات .استخدام الوقت بشكل فعال مينح
الشخص خيارا يف أنشطة اإلنفاق واإلدارة يف وقته ومدى مالءمته (Stella
ً
) .Cottrell, 2013فهو عبارة عن نشاط جتميعي يهدف إىل حتقيق أقصى فائدة
عامة جملموعة من األنشطة األخرى يف إطار شرط احلدود لفرتة زمنية حمدودة
(ويكيبيداي ،إدارة الوقت).
مشكلة الدراسة
خيتلف بنو اإلنسان يف نظرهتم إىل الوقت وإىل قيمة الوقت؛ تبعا لثقافتهم وطبيعة
عملهم ونظرهتم للحياة واملستقبل ،فمنهم غري مكرتث ابلوقت غري آبه به،
ميضي قدما يف إضاعة وقته .ومنهم شديد االهتمام به شاعراً بصدق املثل

األجنيب (الوقت من ذهب ،)Time is Golden :أو كما قالت العرب قدمياً
وقالت (ال تؤجل عمل اليوم إىل غ ٍد).
(الوقت كالسيف إن مل تقطعه قطعك)،
ْ
ومن الناس من يتخذ بني ذلك سبيال؛ تبعا لسلوكيتهم ومنهجهم يف احلياة
وحسب نظرهتم ألمهية الوقت.
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وتتجلى أمهية الوقت وإدارته يف عمل املؤسسات كافة ،ومنها الرتبوية؛
حيث يشكل الوقت معياراً للتخطيط وإَناز األهداف و تطوير الذات
(الزبيدي .)2007،إىل جانب أمهيته يف حياة الطلبة يف مجيع مراحل الدراسة،
حني تنعكس آاثره جبالء يف املواقف التعليمية وسلوكيتهم من حيث االلتزام
ابلتوقيتات و تسليم الواجبات البيتية يف موعدها ،وحضور احملاضرات دون
أتخري ،وارتباط ذلك ابملهام اليومية .وما فشل كثري من الطالب يف تقدمي
الواجبات يف موعدها وطلب أتجيل املوعد ،إال شكل من أشكال الفشل يف
إدارة الوقت وختطيطه بعناية .األمر الذي حيتم وضع سرتاتيجيات مناسبة إلدارة
الوقت لدى كل طالب ،لتحقيق استثمار جيد وإَناز أفضل لألنشطة
(أمحد ،)2011،و وضع سرتاتيجيات للحد من مضيعة الوقت يف أمور ال تشكل
أولوايت ذات قيمة.
من هذا املنطلق حرص ديننا احلنيف على ضرورة استغالل الوقت فيما
ينفع املسلم يف دنياه وآخرته .وحرصت احملتمعات الغربية أيضاً يف تنظيم الوقت
وإدارته واحلرص على عدم إضاعته .ورغم ذلك توجد هناك حاجات متجدده
لالستفادة املثلى من الوقت يف املستوى الفردي والتنظيمي ،حيث توجد
اختالفات بني النظرة إىل الوقت وتقديره .حني يشغل الطالب أنفسهم أبمور ال
تشكل يف حقيقتها أولوايت حقيقية ،فيضيع كم كبري من الوقت دون إستثمار،
إىل جانب األحداث املفاجئة اليت تدخل حياتنا دون استئذان .وهذا يتطلب
اتباع سرتاتيجيات عملية للتعامل مع الوقت وكيفية توظيفه بشكل واقعي يليب
حاجاتنا اليومية.

 | 98اسرتاتيجيات إدارة الوقت لدى طلبة كلية التجارة والعلوم اإلدارية جبامعة ظفار :دراسة
ميدانية

أهداف الدراسة

اهلدف الرئيس؛ مناقشة سرتاتيجيات إدارة الوقت اليت يعتمدها طلبة كلية التجارة
والعلوم اإلدارية جبامعة ظفار يف سلطنة عمان .ويتفرع عن هذا اهلدفني اآلتيني:
 -1مناقشة سرتاتيجيات إدارة الوقت يف حياة الطلبة االجتماعية.
-2

مناقشة سرتاتيجيات إدارة الوقت يف حياة الطلبة الدراسية.

الدراسات السابقة
دراسة العتييب )1991( ،بعنوان "إدارة الوقت يف األجهزة األمنية" ،وهى دراسة
العالقة بني اإلدارة الرشيدة للوقت وبني األداء الوظيفي الفعال لألجهزة األمنية
يف مدينة الرايض .كشفت عن اجلهود اليت تبذهلا األجهزة األمنية ذات العالقة
بوزارة الداخلية للسيطرة على إدارة الوقت وضبطه ،ودراسة العالقة االرتباطية
بني حالة إنتاجية العمل والسلوك الوظيفي املتعلقة ابستخدام وقت العاملني
هبذه األ جهزة ،وحتديد أثر إدارة الوقت على العالقة بني العاملني هبذه األجهزة
واجلمهور .وتوصلت هذه دراسة إىل أن االستغالل الكفء للوقت ينعكس
على األداء اجليد والفعال للمنظمة مث تقدمي اخلدمة أبقل تكلفة.
دراسة الرشيد1223( ،ه) بعنوان "إدارة الوقت وعالقتها بضغوط العمل،
دراسة تطبيقية على مديري اإلدارات ورؤساء األقسام حبرس احلدود مبدينيت
الرايض والدمام" ،وهدفت التعرف على مستوى ضغوط العمل لديهم ،والعالقة
بني أبعاد إدارة الوقت ومستوى ضغوط العمل ،والعالقة بني املتغريات
الشخصية وأبعاد إدارة الوقت ،وبني املتغريات الشخصية ومستوى ضغوط
العمل .تكون جمتمع الدراسة من مجيع ضباط حرس احلدود ابلرايض والدمام،
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وقد بلغت عينة الدراسة مجيع أفراد اجملتمع البالغ ( )303ضابطا .استخدم
الباحث االستبانة جلمع البياانت .أهم النتائج اليت مت توصل إليها :وجود إرتباط
قوي سالب االجتاه ،بني إدارة الوقت ومتغري ضغوط العمل ،فكلما كان هناك
إدارة جيدة للوقت كلما قل مستوى ضغوط العمل.
دراسة أبو ساكور1223( ،ه) بعنوان معوقات إدارة الوقت واختاذ القرار
لدى اإلدارات التعليمية للمدارس احلكومية يف الضفة الغربية – فلسطني ".
هدفت الكشف عن معوقات إدارة الوقت واختاذ القرار لدى اإلدارات
التعليمية ،ووضع املقرتحات والتصورات املناسبة للحد منها .اعتمد الباحث
املنهج الوصفي يف مجع البياانت ،تكون جمتمع الدراسة من مجيع مديري
ومديرات املدارس احلكومية .ومن أهم النتائج :يعترب سوء التخطيط من أكثر
اجملاالت املعوقة إلدارة الوقت .وجود أتخري يف وصول املستلزمات يف بداية العام
الدراسي .كثرة دورات للموظفني أثناء الدوام املدرسي .كثرة األعمال الروتينية
.كثرة املتابعات والتقارير املطلوبة .نقص وسائل االتصال احلديثة مثل الفاكس
والربيد االلكرتوين .يتم اختاذ قرارات يف املستوايت العليا دون استشارة املدير
دراسة عبيدات والكيالين )1991( ،بعنوان "كيفية إدارة الوقت لدى مديري
اإلنتاج يف الشركات الصناعية املسامهة العامة يف األردن" ،هدفت الكشف عن
العوامل اليت تؤثر يف كيفية إدارة الوقت لدى مديري اإلنتاج يف الشركات
الصناعية املسامهة العامة يف األردن .تكونت عينة الدراسة من ( )125فرداً
يعملون مديرين ومساعدي مديرين .توصلت الدراسة إىل وجود معيقات
اجتماعية وتنظيمية حتول دون استفادة أفراد العينة من وقتهم االستفادة املثلى،
وتلخصت هذه املعيقات ابلوساطة واحملسوبية ،وتقدمي اخلدمات والعون
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لآلخرين ،والزايرات الشخصية ،وسياسة الباب املفتوح ،وضعف تفويض
السلطة ،ابإلضافة إىل وجود تبديد أو سوء استخدام لوقت العمل الرمسي ،مثل
قراءة اجلرائد وشرب الشاي والقهوة واستقبال األصدقاء أثناء وقت العمل
الرمسي .كما أشارت نتائج الدراسة إىل أن املدير يصرف ساعتني يومياً يف أقل

تقدير يف أعمال خاصة ليست ذات عالقة ابلعمل الرمسي.
دراسة الطراونة واللوزي ( )1991أجرى الباحثان دراسة ميدانية
استطالعية بعنوان "إدارة الوقت" ،هدفت استطالع آراء املديرين يف الدوائر

احلكومية األردنية يف حمافظات الكرك والطفيلة ومعان والعقبة ،حول حتديد الوقت
الالزم إلَناز النشاطات املهمة والروتينية .مشلت عينة الدراسة ( )131مديراً
حكومياً يف احملافظات املذكورة .توصلت الدراسة إىل نتائج منها :خيصص املدير
 %42.24من وقته لألعمال املهمة ،و  %38.88منه لألعمال الروتينية والباقي من
وقت املدير .أوصت الدرارسة ضرورة توعية املديرين لرتشيد استخدام الوقت من
خالل تفويض السلطة التنفيذية لألعمال الروتينية والرتكيز على النشاطااتملهمة.
دراسة حنا )1991( ،بعنوان "إدارة الوقت لدى رؤساء األقسام األكادميية يف
جامعات الضفة الغربية" ،هدفت الدراسة إىل التعرف على إدارة الوقت لدى
رؤساء األقسام األكادميية يف جامعات الضفة الغربية ومدى أتثري السمات
الشخصية ؛متغريات اجلنس ،العمر ،الرتبة األكادميية ،سنوات اخلربة يف العمل
اإلداري ،اجلامعة ،وبني إدارة الوقت لديهم .تكون جمتمع الدراسة من مجيع رؤساء
األقسام يف جامعات الضفة الغربية للفصل الدراسي الثاين لعام 1992 / 1991م،
حيث بلغ عددهم ( )99رئيس قسم أكادميي .استخدمت الباحثة النسبة املئوية
واملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية .وتوصلت الدراسة إىل أن الوقت يعد
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من أهم املوارد ليت جيب احملافظة عليها كما أن رؤساء اجلامعات يستغلون وقتهم
االستغالل األمثل.
التعليق على الدراسات السابقة
يتضح من خالل استعراض الدراسات السابقة اليت تتعلق إبدارة الوقت أن
هناك تنوعاً يف مواضيعها وأهدافها وأدواهتا بتنوع اجلوانب اليت عاجلتها ،وقد
استخلص الباحث أهم االستنتاجات اآلتية:
أ .أن الوقت عنصر هام يف حياة األفراد ،وهناك مسببات كثرية لضياع الوقت
ب .هدفت معظ م الدراسات إىل رصد الوقت الذي يقضيه املدير يف أتدية
املهام املنوطة هبم ،والتعرف إىل نوعية تلك املهام .
ت .أن معظم وقت املدراء يقضيه يف أتدية األعمال اإلدارية ،اليت تتمثل يف
كتابة التقارير ،والرد على املكاملات اهلاتفية ،وإرسال التقارير ،وذلك
العتقاد بعض املديرين أن األعمال اإلدارية ملموسة النتائج أكثر من
اإلشرافية والشخصية.
كما يتضح أيضا من الدراسات السابقة أهنا مل تتطرق إىل إجراء أية
مقارنة بني املنظور جتاه الوقت ووجود حاجة لتحليل مقارنة بني املنظور
اإلسالمي واملنظور الوضعي للوقت ضمن األطر النظامية واإلدارية ،حيث أن ما
مت تغطيته يف تلك الدراسات يف هذا اجملال كان حمدودا جدا ومل تعطي املنظور
اإلسالمي الثقل املناسب .وهذا مما قلص من إمكاانت االستفادة من املنظور
اإلسالمي للوقت يف النظم اإلدارية الوضعية ،وهكذا ظهرت احلاجة إىل إجراء
البحث احلايل على أمل أن يقدم بعض املسامهات يف هذا اجملال.
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منهج الدراسة

اتبعت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي ،ابعتباره أنسب أنواع املناهج هلذا
النوع من الدراسات ،ألنه يعتمد على وصف الظاهرة وصفا دقيقاً ،ودراسة
الواقع كما هو يف احلقيقة ،ويعرب عن تلك الظاهرة كيفيا أو كميا من وجهة نظر

عينة الدراسة.
جمتمع البحث يتكون من كافة طلبة كلية التجارة والعلوم اإلدارية
جبامعة ظفار يف سلطنة عمان .للعام لدراسي (2015-2014م).
عينة البحث :بلغت العينة ( )500طالب وطالبة فيكلية التجارة والعلوم اإلدارية،
مت اختيارهم حسب جدول غريسي و مورغان ( )1970بطريقة العينة العشوائية
الطبقية ،فكانت طبقية روعي فيها احتواء العينة على طلبة املراحل الدراسية
األربعة كافة.
أداة الدراسة ،صمم الباحث االستبانة جلمع البياانت ،بعد االطالع
على الدراسات السابقة ،ومنها دراسة السيوف ( ،)2014الشايب (،)2003
عمران ()1999؛ حيث قام إبعداد املقياس اعتماداً على األدب النظري يف بناء

وصياغة فقرات األداة ،وفق مقياس ليكرت اخلماسي ،وحتديد الفقرات املناسبة
هلا .وقد احتوت االستبانة على ( )40فقرة موزعة على حمورين ،اآلول:
سرتاتيجيات إدارة الوقت يف حياة الطلبة االجتماعية ،اشتمل على ( )22فقرة.
أما احملور الثاين لالستبانة فقد تضمن :سرتاتيجيات إدارة الوقت يف حياة الطلبة
الدراسية ،فيحتوي على ( )18فقرة.
صدق املقياس :بعد اطالع املشرف ،مت عرض االستبانة على مخسة
حمكمني من األساتذة جبامعة ظفار يف سلطنة عمان؛ للتأكد من مناسبة فقراهتا
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ملوضوع سرتاتيجيات إدارة الوقت ،ومدى سالمة اللغة وانتماء العبارات
لألبعاد ،وقد تركزت التعديالت على بعض املصطلحات اللغوية البسيطة.
ثبات املقياس :مت حساب االتساق الداخلي للمقياس ،عن طريق توزيع
االستبانة على عينة استطالعية بلغت ( )50طالب وطالبة من جمتمع الدراسة ،مث
إعادة توزيعها مرة أخرى على العينة ذاهتا بفرتة زمنية قدرها عشرة أايم ،وذلك
هبدف إجياد معامل ثبات "ألفا كرونباخ" لكل فقرة من فقرات االستبانة وكذلك
لالستبانة ككل .وقد تراوح معامل االتساق الداخلي لفقرات االستبانة ،ما بني
( 0.785إىل  )0.903لفقرات احملورين كافة ،وكان معدل مجيع فقرات االستبانة
( )0.842مما يدل على متتع املقياس بدرجة عالية من الثبات ،وأنه قادر على
قياس ما وضع من أجله.
حتليل البياانت ونتائج الدراسة

جرت املعاجلات االحصائية من خالل التحليل الوصفي للبياانت،
ابستخراج املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والرتبة ،لكل فقرة من

فقرات االستبانة.حيث تكون مقياس لكريت املتدرج من مخس بدائل (ال أوافق
بشدة ،ال أوافق ،لست أدري ،أوافق ،أوافق بشدة) وأعطيت فقرات االستبانة
الدرجات ( .)5 ،4 ،3 ،2 ،1بذلك يكون التقدير كاآليت:
جدول ( )1تقدير املتوسطات احلسابية
املتوسط احلسايب

التقدير

5.0 – 4.20

مرتفع جداً
مرتفع

4.19 – 3.60
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3.59 -2.80
2.79 – 2.00

 - 1.99فأقل

متوسط
ضعيف
ضعيف جداً

لإلجابة عن السؤال األول :ما سرتاتيجيات إدارة الوقت اليت يعتمدها طلبة كلية
التجارة والعلوم اإلدارية جبامعة ظفار يف حياهتم االجتماعية؟ مت استخراج
املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والرتبة ،لفقرات احملور األول من
االستبانة ،اخلاص بسرتاتيجيات إدارة الوقت يف احلياة االجتماعية.حيث كانت
النتائج كما يف اجلدول اآليت:
جدول ( )2املتوسطات احلسابية االحنرافات املعيارية والرتبة للمحور األول
من إدارة الوقت
ت

الفقرة

املتوسط االحنراف الرتبة
احلسايب املعياري

حمور سرتاتيجيات إدارة الوقت يف
احلياة االجتماعية

1
2
3
4
5

6

أدرك أن الوقت نعمة من هللا تعاىل
أحافظ دائماً على الوقت
أان أحب الوقت وأستفيد منه
أخطط لوقيت جيداً وأحرص يف تطبيقه
أحرتم شعار "الوقت كالسيف إن مل تقطعه
قطعك"
أنظم أولواييت يف احلياة حسب قدريت على

4.762

0.812

1

4.602

1.301

4

2.682

0.721

27

4.432

1.005

7

4.694

0.809

2

4.195

1.342

10
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7

8
9
10
11
12
13

14
15

16
17
18
19

20

21

22

اَنازها
دقة املواعيد أساس النجاح يف احلياة
االجتماعية
أبتعد عن التأجيل وإضاعة الوقت
أجتنب قدر اإلمكان مضيعة الوقت
سلوكي اليومي حيفظ الوقت من الضياع
إضاعة الوقت مشكلة حتتاج إىل حلول
أعتقد إنين انجح يف تنظيم وقيت وإدارته
استثمار الوقت بشكل أمثل يفضي إىل
النجاح
أحب أن أكون مثاال للمحافظة على املواعيد
احملافظة على املواعيد أساس النجاح يف احلياة
االجتماعية
أنشر ثقافة احملافظة على الوقت لدى الزمالء
إدارة الوقت معيار أخالقي للفرد املسلم
دقة املواعيد أمانة شخصية واجتماعية
أنظر إىل ساعيت من وقت آلخر لتنظيم
الوقت
أستغل عطلة هناية األسبوع يف أنشطة
اجتماعية منوعة
أخصص وقتاً لالسرتخاء وإعادة النشاط
الذهين واجلسمي
أحافظ على ساعات نوم كافية يوميا
معدل حمور إدارة الوقت يف احلياة االجتماعية

4.607

0.614

3

2.729

1.224

26

2.463

0.955

35

4.485

0.951

6

2.544

1.351

30

4.108

1.065

11

2.530

1.188

31

2.584

1.321

29

2.795

1.004

23

2.508

1.517

32

2.666

1.405

28

3.705

1.662

17

3.020

1.148

19

2.481

0.812

33

3.811

0.844

16

2.477

1.103

34

3.4036

1.0979
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نتائج احملور األول :حمور سرتاتيجيات إدارة الوقت يف احلياة االجتماعية.

بلغت عدد فقرات هذا احملور ( )22فقرة ،حني تراحت إجاابت أفراد العينة بني
الضعيف ٍ
وعال جداً مبتوسطات حسابية (من  2.463إىل  .)4.762بلغ معدل
املتوسط احلسايب للمحور ( )3.4036أي مبستوى وسط ،وبلغ معدل االحنراف

املعياري ( .)1.0979حيث كانت ( )6فقرات منه بتقدير مرتفع جداً ،و
فقرات بتقدير مرتفع ،وفقرة واحدة بتقدير وسط ،و( )11فقرة بتقدير ضعيف.
جاءت ابلرتتيب األول فقرة" :أدرك أن الوقت نعمة من هللا تعاىل"
بتقدير ٍ
عال جداً ،ومبتوسط حسايب قدره ( )4.762واحنراف معياري قدره
()4

( .)0.812تليها ابملرتبة الثانية فقرة" :أحرتم شعار الوقت كالسيف إن مل تقطعه
قطعك" بتقدير ٍ
عال جداً مبتوسط حسايب ( )4.594واحنراف معياري قدره
( .)0.809تليها ابملرتبة الثالثة فقرة" :دقة املواعيد أساس النجاح يف احلياة
االجتماعية" ،مبتوسط حسايب ( )4.607واحنراف ( ،)0.614مث فقرة "أحافظ
دائماً على الوقت" رابعاً بتقدير ٍ
عال جداً ،ومبتوسط حسايب قدره (.)1.301
أما أقل الفقرات يف هذا احملور فقد احتلت الرتتيب (،)35 ،34 ،33

وكانت بتقدير ضعيف .جاءت يف الرتتسب ( )33فقرة " :أستغل عطلة هناية
منوعة " مبتوسط حسايب ( )2.481واحنراف
األسبوع يف أنشطة اجتماعية َّ
معياري قدره ( .)0.809وجاءت يف الفقرة ماقبل األخرية يف احملور " أحافظ على
ساعات نوم كافية يوميا" مبتوسط ( )2.477واحنراف ( .)1.103وجاءت أخرياً
فقرة" :أجتنب قدر اإلمكان مضيعة الوقت" مبتوسط حسايب ( )2.463واحنراف
معياري قدره (.)0.955
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وهكذا كان معدل حمور سرتاتيجيات إدارة الوقت يف احلياة االجتماعية
مبستوى وسط ،حني أمهل أفراد العينة ( )11فقرة جاءت بتقدير ضعيف ،منها:
 .1استثمار الوقت بشكل أمثل؛ مما يعين ضعف استثمار الوقت.
 .2إضاعة الوقت مشكلة حتتاج إىل حلول؛ عندما ال يشكل إضاعة الوقت
.3

.4

.5

مشكلة.
أحب أن أكون مثاال للمحافظة على املواعيد؛ تدل على ضعف رغبة
املستجيبني يف أن يكونوا مثاالً للمحافظة على املواعيد.
إدارة الوقت معيار أخالقي للفرد املسلم؛ يعين عدم اعتبار إدارة الوقت
معيارا أخالقيا للفرد املسلم.
أان أحب الوقت وأستفيد منه؛ وهذه أيضاً ضعيفة ألهنم ال يستفيدون من
الوقت.

وهذه النتيجة تتفق مع دراسة الشايب ( )2003حول املسؤولية
االجتماعية وعالقتها بتنظيم الوقت ،من حيث نتيجة ضعف استثمار الوقت.
لإلجابة عن السؤال الثاين :ما سرتاتيجيات إدارة الوقت اليت يعتمدها طلبة كلية
التجارة والعلوم اإلدارية جبامعة ظفار يف حياهتم الدراسية؟
مت استخراج املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والرتبة ،لفقرات احملور
الثاين من االستبانة ،اخلاص بسرتاتيجيات إدارة الوقت يف احلياة
االجتماعية.حيث كانت النتائج كما يف اجلدول اآليت:
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جدول ( )3املتوسطات احلسابية االحنرافات املعيارية والرتبة للمحور الثاين
من إدارة الوقت
ت

الفقرة

املتوسط

االحنراف الرتبة

احلسايب

املعياري

حمور سرتاتيجيات إدارة الوقت يف احلياة الدراسية

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

33

34
35
36
37
38
39

أعمل على تنظيم وقت الدراسة
الوقت عامل مهم لتحقيق النجاح
أهتم بتوفري وقت للدراسة والنشاطات اجلامعية
أحرص على حضور احملاضرات دون أتخري
أقيم ابستمرار أدائي األكادميي اليومي واألسبوعي
أحأول أن أَنز واجبايت الدراسية دون أتخري
أعتمد على مفكرة حلفظ املواعيد اليومية واألسبوعية.
شعاري أفضل وقت إلَناز املهام الدراسية اآلن
أعرف األوقات اليت يكون فيها اَنازي مرتفعاً.
إدارة الوقت اجليد عامل مهم يف حياة الطالب
اجلامعي
أرتب مهامي الدراسية إىل (عاجل جداً ،عاجل ،غري
عاجل)
أرى أن اإلَناز يتحقق ابلساعة أو اليوم أو األسبوع.
أكره التقاعس وأتجيل املذاكرة
أقسم عبء الدراسة على أايم األسبوع
أبرمج وقيت مبا حيقق أهداف الدراسة
أجتنب الزمالء الذي يهدرون الوقت
أستخدم مفكرة اهلاتف للمساعدة على التذكر

4.286

0.983

9

4.581

1.082

5

4.286

1.009

9

4.370

0.774

8

3.180

1.275

18

4.370

0.758

8

2.962

1.543

20

4.045

0.988

13

4.074

1.932

12

3.180

1.421

18

2.773

1.605

24

3.975

1.358

15

3.705

1.006

17

2.958

1.251

21

3.981

1.308

14

2.801

1.664

22

3.020

1.055

19
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40

أعترب الساعة وحدة إَناز املهام الدراسية
معدل حمور إدارة الوقت يف احلياة الدراسية

2.735

1.992

3.569

1.2234

25

نتائج احملور الثاين :حمور سرتاتيجيات إدارة الوقت يف احلياة الدراسية
حيتوي هذا احملور على
ٍ
حازت ( )5فقرات
وعال جداً ،مبتوسطات حسابية (من  2.735إىل .)4.581
ْ
من احملور على تقدير مرتفع جداً ،وحصلت ( )5فقرات منه على تقدير مرتفع،
وجاءت ( )5فقرات بتقدير وسط ،و( )3فقرات بتقدير ضعيف .بذلك بلغ
ْ
معدل املتوسط احلسايب هلذا احملور ( )3.569أي بتقدير وسط قريب جداً من
التقدير العايل ،وبلغ احنرافه املعياري ( .)1.2234بذلك يتضح َّ
أن معدل حمور
()18

فقرة ،تراوحت فيها إجاابت العينة بني الضعيف

سرتاتيجيات إدارة الوقت يف احلياة الدراسية؛ كان أعلى نسبياً من معدل حمور
سرتاتيجيات إدارة الوقت يف احلياة االجتماعية ،مع أن احملورين كاان بتقدير
وسط.
جاءت ابلرتتيب األول فقرة" :الوقت عامل مهم لتحقيق النجاح"
بتقدير ٍ
عال جداً ،ومبتوسط حسايب قدره ( )4.581واحنراف معياري قدره
وجاءت اثنية الفقراتن " :أحرص على حضور احملاضرات دون
(.)1.082
ْ

أتخري" و "أحأول أن أَنز واجبايت الدراسية دون أتخري" اللتان حصلتا على
متوسط حسايب قدره ( )4.370لكل منهما .تلتهما فقرات" :أعمل على تنظيم
وقت الدراسة" و "أهتم بتوفري وقت للدراسة والنشاطات اجلامعية" اللتان
حصلتا على بتقدير ٍ
عال جداً مبتوسط حسايب قدره ( )4.286لكل منهما .مث
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تلتهما فقرة" "أعرف األوقات اليت يكون فيها اَنازي مرتفعاً" بتقدير ٍ
عال
مبتوسط حسايب ( )4.074واحنراف معياري قدره (.)1.932
حلت ابملرتبة قبل األخرية فقرة" :أرتب مهامي الدراسية إىل (عاجل
ْ
جداً ،عاجل ،غري عاجل)" بتقدير ضعيف وفق متوسط حسايب قدره ()2.773

واحنراف ( .)1.605فيما حلت أخرياً بتقدير ضعيف أيضاً يف هذا احملور فقرة:
"أعترب الساعة وحدة إَناز املهام" الدراسية مبتوسط حسايب ( )2.735واحنراف
معياري ( .)1.992وتتفق هذه النتيجة مع دراسة عمران ( )1999اليت ذكرت َّ
أن
إدارة الوقت من قبل الطلبة كان بتقدير وسط.
دلت النتائج :أن اسرتاتيجيات إدارة الوقت حملوري احلياة االجتماعية
واحلياة الدراسية كانت بدرحة متوسطة .جاءت ابلرتتيب األول فقرة" :الوقت
عامل مهم لتحقيق النجاح" بتقدير ٍ
عال جداً ،ومبتوسط حسايب قدره ()4.581
وجاءت اثنية الفقراتن " :أحرص على حضور
واحنراف معياري قدره (.)1.082
ْ
احملاضرات دون أتخري" و "أحأول أن أَنز واجبايت الدراسية دون أتخري".
ذكرت أن
وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة السيوف )2014( ،اليت
ْ
سرتاتيجيات إدارة الوقت لدى الطلبة كانت بدرجة متوسطة.

أهم النتائج
-1

إن سرتاتيجيات إدارة الوقت لدى طلبة كلية التجارة والعلوم اإلدارية
جبامعة ظفار ،يف حمور احلياة االجتماعية؛ كانت بتقدير وسط.

-2

أمهل أفراد العينة ( )11فقرة يف إدارة الوقت ،مثلت  %50من فقرات احملور
األول اخلاص إبدارة الوقت يف احلياة االجتماعية ،واليت حصلت على
تقدير ضعيف لكوهنا مل تشكل اهتماماً لدى الطلبة.
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-3

-4

كانت اسرتاتيجيات إدارة الوقت يف حمور احلياة الدراسية بتقدير وسط
أيضاً.
أمهل أفراد العينة ( )3فقرات يف إدارة الوقت حازت على تقدير ضعيف،
ومثلت  %25من فقرات احملور الثاين اخلاص إبدارة الوقت يف احلياة
اجلامعية.

اخلامتة

انقشت الدراسة سرتاتيجيات إدارة الوقت لدى طلبة كلية التجارة والعلوم

اإلدارية جبامعة ظفار ،بشقيه احلياة االجتماعية ،واحلياة الدراسية .فبالرغم من
إدراك الطلبة حلقيقة أن الوقت نعمة من هللا تعاىل ،وإدراكهم أن الوقت
كالسيف إ ْن مل تقطعه قطعك؛ فإن نتائج الدراسة دللت على أن سرتاتيجيات
إدارة الوقت لدى الطلبة كانت بدرجة متوسطة يف كال احملورين .وأن هناك
سرتاتيجيات بلغت نصف فقرات احملور األول وربع فقرات احملور الثاين مل
تشكل اهتماماً لدى الطلبة يف حياهتم عندما حازت على تقدير ضعيف.
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