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The study addressed the field of educational management, it
aimed to know the relationship between management strategy and
academic achievement of science class students of the Faculty of
Education at Al Zaeim Al Azhari university.The researcher
followed the descriptive method, the sample was (94) of the
students, the questionnaire was used as a tool of data collection,
the data was analyzed by the statistical package of the social
sciences (SPSS), (T) test,the one way analysis of variance( ANOVA),
Person correlation, chi-squared test and ( MAN-WHITENY)
The researcher came to many results, the most important:
There was no statistically significant differences attributable to
the gender, housing and major variables, there is appositive
statistical correlation between dimensions of time management
and Grande Point Average (GPA), there was an inverse negative
correlation between time management waster and the Grade Point
Average(GPA) of the students.
Through what the researcher's came to as results, she
recommended:
The necessity of holding training workshops on the importance of
time in the student's academic and social life at Al Zaeim Al
Azhari university, introducing courses on all levels of education
on time management and its strategy.
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Amani AWADALLA

اسرتاتيجية إدارة الوقت وعالقتها ابلتحصيل الدراسي لدى طالب جامعة الزعيم األهزري  ،كلية الرتبية أمنوذجا
أماين خمتار عوض هللا حممد

2

امللخص:
تناول البحث جمال اإلاداة الرتبوية وهدف ملعرفة العالقة بني اسرتاتيجية إاداة الوقت والتحصيل الدةاسي لدى
طالب املساق العلمي بكلية الرتبية جبامعة الزعيتناول البحث جمال اإلاداة الرتبوية وهدف ملعرفة العالقة بني
اسرتاتيجية إاداة الوقت والتحصيل الدةاسي لدى طالب املساق العلمي بكلية الرتبية جبامعة الزعيم األهزهر .
اتبعت الباحثة املنهج الوصفي ،وبلغ حجم عينة الدةاسة ( )94طالب وطالبة .مت استخدام االستبانة كأادا جلمع
البياانت ،ومت حتليل البياانت بواسطة برانمج احلزم االحصائية للعلوم االجتماعية) ، (SPSSاختباة) ، (Tوحتليل
التباين األحااد ) ، (ANOVAحساب معامالت اةتباط بريسون) ، (Pearson correlationاختباة
كا تربيع ،مان –وتين(MAN-WHITNEY).
ومن مث توصلت الباحثة للعديد من النتائج من أمهها:
ال توجد فروق ذات اداللة احصائية تعز ملتغري اجلنس ،السكن او التخصص ،توجد عالقة اةتباطية طرادية موجبة
بني أبعااد اسرتاتيجية إاداة الوقت واملعدل الرتاكمي ،توجد عالقة اةتباطية عكسية سلبية بني مضيعات إاداة الوقت
واملعدل الرتاكمي لد الطالب.
من خالل ما توصلت إليه الباحثة من نتائج قد أوصت ابلعديد من التوصيات من أمهها:
ضروة عقد وةش تدةيبية حول أمهية الوقت يف حيا الطالب األكاادمية واالجتماعية جبامعة الزعيم األهزهر ،.
إادخال مقرة ادةاسي جبميع مراحل التعليم خيتص إباداة الوقت واسرتاتيجياته.
الكلمات املفتاحية :اسرتاتيجية إاداة الوقت ،التحصيل الدةاسي ،جامعة الزعيم األهزهر .

املقدمة:
إن العصر احلديث يسمى بعصر السرعة ،مما أاد إىل وجواد صراع ادائم يف عملية اللحاق ابلزمن لتحقيق االهداف من قبل
األفرااد واجلماعات .وجند ان املشكلة احلقيقية تكمن يف إاداة الوقت وليست يف الوقت نفسه ،فهناك من حيسن إاداة وقته بفاعلية
ويستطيع ان ينجز الكثري من االعمال بينما جند هنالك من يهدة وقته ادون فائد  ،لذا يعد الوقت موةاد مهم جيب االستفااد منه
واحملافظة عليه.
وتعترب اسرتاتيجية إاداة الوقت من أهم العوامل اليت تؤادى إىل حتسني مستو التحصيل الدةاسي لد الطالب اجلامعيني
من خالل تقسيم الوقت بني حياهتم األكاادمية واالجتماعية وال يتأتى ذلك إال من خالل إادةاكهم ألمهية الوقت وحسن وإاداةته.
ومن انحية اخرى يعد الطالب من أهم العناصر اليت تعتمد عليها العملية التعليمية يف حتقيق أهدافها ،وخاصة الطالب
اجلامعي فهو ال يعد جملراد تلقني املااد العلمية ،بل أنه مدير للعملية التعليمية وميسر للتعلم ،وابلتايل فان خريج اجلامعة سواء اكان

 2اد ، .جامعة الزعيم األهزهر ،

153

السوادانamaniawadalla888@gmail.com ،

Rimak International Journal of Humanities and Social Sciences

يف العمل املهين أبنواعه املختلفة بشكل عام ،أم يف احلقل الرتبو عند مماةسته ملهنة التدةيس ،فال ينبغي أن ماةسها إال بعد ان يعد
هلا إعداادا اختصاصيا ومهنيا سليما (حجي ،1994 ،ص .)9
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ويتضح من كل ما ذكر ان الوقت يعترب أحد فنون احليا  ،إذ أن إاداةته وتنظيمه وحسن استغالله أهم فن جيب أن يتعلمه
مجيع األفرااد ابختالف املراحل العمرية ،وهو يعد من مهاةات الفطنة والذكاء يف التعامل مع الساعة وعقاةهبا .وتعد إاداة الوقت من
اهم مفاتيح النجاح يف احليا بشكل عام ،واحليا الدةاسية بشكل خاص والسيما الدةاسية بشكل خاص والسيما اجلامعية أل
نشاط يقوم به الطالب اجلامعي فالبد من تعلم بعض املهاةات لتنظيم الوقت اليت هتدف إىل تزويد الطالب ببعض االسرتاتيجيات
والطرق يف االحساس بقيمة الوقت وإاداةته ( انمق ،2015 ،ص .)34
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-2مشكلة البحث وأسئلته
من خالل عمل الباحثة يف جمال التدةيس اجلامعي الحظت قلة اهتمام الطالب أبمهية إاداة الوقت بفاعلية وما يرتتب على
ذلك من مشكالت تصاحب حتصيلهم األكاادمي ومن هنا انبثقت مشكلة البحث احلالية يف الكشف عن اسرتاتيجية إاداة الوقت
وعالقتها ابلتحصيل الدةاسي .وتكمن مشكلة البحث يف:
السؤال اليئيس التايل:
هل توجد عالقة اةتباطية بني اسرتاتيجية إاداة الوقت والتحصيل الدةاسي لد طالب املساق العلمي بكلية الرتبية جبامعة
الزعيم األهزهر ؟
وتتفرع من السؤال الرئيس االسئلة الفرعية التالية:
 -1هل توجد فروق ذات اداللة إحصائية يف أبعااد اسرتاتيجية إاداة الوقت لدى طالب املساق العلمي بكلية الرتبية جامعة الزعيم
األهزهر تعزى ملتغري اجلنس ؟
 -2هل توجد فروق ذات اداللة إحصائية يف أبعااد اسرتاتيجية إاداة الوقت لدى طالب املساق العلمي بكلية الرتبية جامعة الزعيم
األهزهر تعزى ملتغري التخصص ؟
-3هل توجد فروق ذات اداللة إحصائية يف أبعااد اسرتاتيجية إاداة الوقت لدى طالب املساق العلمي بكلية الرتبية جامعة الزعيم
األهزهر تعزى ملتغري السكن؟
-4هل توجد عالقة اةتباطية طرادية موجبة بني أبعااد اسرتاتيجية إاداة الوقت واملعدل الرتاكمي لدى طلبة املساق العلمي بكلية
الرتبية جامعة الزعيم األهزهر ؟
-5هل توجد عالقة اةتباطية عكسية سلبية بني مضيعات إاداة الوقت لدى طلبة املساق العلمي بكلية الرتبية جامعة الزعيم
األهزهر واملعدل الرتاكمي ؟
 -6هل توجد فروق ذات اداللة إحصائية يف املعدل الرتاكمي لدى طلبة املساق العلمي بكلية الرتبية جامعة الزعيم الزهر تعزى
ملتغري اجلنس ؟
-3أمهية البحث:
تكمن أمهية هذا البحث يف اآليت:
-1قلة الدةاسات اليت هتتم مبوضوع اسرتاتيجية إاداة الوقت لدى طلبة اجلامعات احلكومية وغري احلكومية
 -١لفت انتباه طالب جامعة الزعيم األهزهر ألمهية إاداة الوقت وكيفية استثماةه.
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-3لفت االنتباه إلاداة الذات من خالل إاداة الوقت بفاعلية لدى طالب كلية الرتبية جبامعة الزعيم األهزهر .
 -3لفت انتباه الطالب ملضيعات الوقت بكلية الرتبية جبامعة الزعيم األهزهر .
-4اخلروج بنتائج وتوصيات قد يستفيد منها املسؤولني يف توجيه برامج تنمية اسرتاتيجيات إاداة الوقت.
-4أرداف البحث:
 _1معرفة الفروق ذات اداللة إحصائية يف أبعااد اسرتاتيجية إاداة الوقت لدى طالب املساق العلمي بكلية الرتبية جامعة الزعيم
األهزهر تعزى ملتغري اجلنس.
 _ 2معرفة الفروق ذات اداللة إحصائية يف أبعااد اسرتاتيجية إاداة الوقت لدى طالب املساق العلمي بكلية الرتبية جامعة الزعيم
األهزهر تعزى ملتغري التخصص.
 _3معرفة الفروق ذات اداللة إحصائية يف أبعااد اسرتاتيجية إاداة الوقت لدى طالب املساق العلمي بكلية الرتبية جامعة الزعيم
األهزهر تعزى ملتغري السكن.
 -4الكشف عن وجواد عالقة اةتباطية طرادية موجبة بني أبعااد اسرتاتيجية إاداة الوقت واملعدل الرتاكمي لدى طلبة املساق العلمي
بكلية الرتبية جامعة الزعيم األهزهر .
 _5الكشف عن وجواد عالقة اةتباطية عكسية سلبية بني مضيعات إاداة الوقت واملعدل الرتاكمي لدى طلبة املساق العلمي بكلية
الرتبية جامعة الزعيم األهزهر .
 -6معرفة الفروق ذات الداللة اإل حصائية يف املعدل الرتاكمي لدى طلبة املساق العلمي بكلية الرتبية جامعة الزعيم الزهر يعزى
ملتغري اجلنس ؟
-5منهج البحث:
اتبعت الباحثة يف هذا البحث املنهج الوصفي التحليلي.
-6حدود البحث:
 احلدواد املوضوعية :تتمثل يف عنوان البحث اسرتاتيجية إاداة الوقت لد طالب كلية الرتبية جبامعة الزعيم األهزهر
 احلدواد املكانية :تتمثل يف كلية الرتبية جامعة الزعيم األهزهر
 احلدواد الزمانية :للعام 2021-2020م
-7مصطلحات البحث:
-1الوقت :هو العامل املشرتك بني مجيع الناس وخيتلفون يف كيفية استغالله ويعواد ذلك إىل طبيعة ثقافتهم ومهمتهم واهدافهم
املستقبلية(.السيوف ،ص 2014 ،960م)
-2إاداة الوقت:العملية اليت توهزع الوقت بفعالية بني املهام املختلفة ،وذلك هبدف اجناهزها يف الوقت املالئم واحملداد ،وبذلك يتكون
وقت العمل من وقت فعال منتج ووقت غري فعال ضائع ( .املومين ،2017 ،ص .)435
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-3اسرتاتيجية إاداة الوقت :مبفهومها الواسع تعرف أبهنا:اإلادةاك الواعي بفن استخدام الوقت ،واملعرفة العملية بكيفية استغالله
بفاعلية ،من أجل هزاياد االنتاجية ،وةفع معدالت ااداء الفرااد ،من اجل حتقيق األهداف اليت مت حتديدها على ضوء خطوط
ومساةات واضحة ترسم معامل وشكل املنظمة يف املستقبل(.سيباين ،ب .ت ،ص.)33
-4التحصيل الدةاسي :إتقان مجلة من املهاةات واملعاةف اليت متلكها الطالب بعد تعرضه جملموعة من اخلربات الرتبوية يف مااد
ادةاسية معينة أو جمموعة من املوااد( .محواد  ،2009 ،ص )15
-5التحصيل الدةاسي :املعدل الرتاكمي للطالب الذ يتم احتسابه من خالل الوسط احلسايب جلميع املقرةات اليت ادةسها الطالب
مقسوما على عدادها (اماين خمتاة ،تعريف اجرائي)
-6طالب جامعة الزعيم األهزهر  .هم الطالب املنتسبون إىل كلية الرتبية جبامعة الزعيم األهزهر ويدةسون هبا حسب انظمة اجلامعة
ولوائح التعليم العايل ( .أماين خمتاة ،تعريف اجرائي)
 -7جامعة الزعيم األهزهر :احدى اجلامعات السوادانية احلكومية ( .اماين خمتاة ،تعريف اجرائي)
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الفصل الثاين
-1اإلطار النظي والدراسات السابقة
 متهيد:يف هذا الفصل تقوم الباحثة بعرض اإلطاة النظر الذ يتكون اوال من ثالث مباحث ،املبحث األول إاداة الوقت أما املبحث
الثاين التحصيل الدةاسي واملبحث الثالث جاء مستعرضاً جلامعة الزعيم األهزهر كإحدى مؤسسات التعليم العايل الرائد يف
السوادان مث اثنياً الدةاسات السابقة.
املبحث األول
مدخل:
هدةه.

يتسم هذا العصر بسرعة االيقاع ويعترب عنصر الوقت واسرتاتيجية إاداةته هي الفيصل يف كيفية االستفااد من الوقت ادون

وأشاةت خلفان ( خلفان ،،ص )48أبنه لكي حنصل على معىن واضح السرتاتيجية إاداة الوقت فهي عكس معىن
التشويش واالضطراب ،وحيا الفوضى وانعدام الرقابة واالستغراق يف احلاضر والتصرف وفق االفعال وةادواد االفعال وغياب الرؤية
واستشراف املستقبل وعدم وجواد خطط وغياب االحساس عند العاملني يف املنظمة أبمهية الوقت.
 -مفهوم الوقت

لغة:هو مقداة من الزمان ،وكل شيء قدةت له حينا ،وأقدةت غايته فهو مؤقت ،والوقت من الدهر املعروف (األنصاة ،
 ،2003ص )138
و الوقت اصطالحا عرفه سالمة ( ،1988ص )16أبنه وحد قياس لدوةان االةض حول حموةها وحول االةض ،حبيث
مثل اليوم 24ساعة والشهر  30يوما والسنة 12شهرا.
بينما يرى الصريف(  ،2003ص )12أن مفهوم الوقت يطلق على عملية ختطيط وتنظيم وةقابة الوقت مبا مكننا من
اختياة الشيء املناسب الصحيح املرااد عمله ،وابلتايل القيام أبعمال كثري يف وقت قصري.
بينما اشاةت مرااد ( ،1995ص  )15إىل وجواد اختالف جوهر بني مفاهيم الوقت املختلفة نظرا الختالف الظواهر
اليت تشري اليها هذه املفاهيم وفقا لتصنيف الظواهر الكونية املوجواد  ،وبناء على هذا االختالف استعرض سالمة ( ،1988
ص )16مخسة مفاهيم خمتلفة للوقت وهي كما اوةادها على النحو التايل:
 -1الوقت املااد امليكانيكي :وهو قياس حركة جسم مااد ابلنسبة جلسم مااد آخر كفرت ادوةان االةض حول الشمس.
 -2الوقت البيولوجي :وهو قياس تطوة الظواهر البيولوجية ومنوها ،كم يقيس مدى النضج اجلسد لألجسام احلية ،وقياس معدل
منو اجلسم بيولوجيا.
 -3الوقت النفسي :وهو شعوة اداخلي يعتمد على طبيعة الظرف او احلدث الذ يعيشه الفراد وحالته النفسية.
 -4الوقت االجتماعي :يعتمد على االحداث االجتماعية والتاةخيية اهلامة كهجر الرسول صل هللا عليه وسلم ،وميالاد سيدان
املسيح عليه السالم.
 -5الوقت امليتافيزيقي :او عامل ما وةاء الطبيعة وال نعلم عنه سوى ما وةاد يف الكتب السماوية عن احلساب واخللواد واألهزل وغريها.
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 مسات الوقت -١ةأس مال ينفد وليس ادخال يتجداد ،ويتناقص ابلسحب احلتمي الذى ال مفر منه ،وال توجد و سيلة إليقافه او هزايادته او
إحالله.
 -٢الوقت يعين احليا واملال.
 -٣ال مكننا خلق الوقت ،لذلك ينبغي احملافظة على املتاح واحملداد لدينا منه.
 -4الوقت قابل للهدة والضياع ولكن ايضا قابل للتعظيم ،ومن مث االجناهز الوظيفي ومماةسة االنشطة األخرى.
-5الوقت غري مرن وال مكن اعاادته لكن فقط مكن قضاؤه حبكمة.
 مفهوم إدارة الوقت:يرتبط مفهوم إاداة الوقت ابلزمن اخلاص املتاح للفراد بعد انتهاء مد العمل الرمسي الذى يستطيع الفراد من خالله مماةسة
اعماله ونشاطاته كما يريد انطالقا من ختطيطه وتنظيمه.وبذلك خيتلف مفهوم إاداة الوقت ابختالف األفرااد وادوافعهم واحتياجاهتم
وطبيعة وظائفهم ،ولذا اصبحت إاداة الوقت من املعايري اليت تؤخذ يف احلسبان لتحديد النجاح يف احليا  ،للوصول إىل االستغالل
االمثل للوقت املتاح من خالل ترتيب املهام حبسب اولوايهتا لإلفااد منه بشكل فعال يف املستقبل (الرحيمى ،2014 ،ص
.)235
 العمليات االدارية وإدارة الوقتتتكون العمليات اإلاداةية من اةبع وظائف وهي :التخطيط ،والتنظيم ،والتوجيه والرقابة .وفيما يلي توضيح لكل منها كما
أوةادها املومين (  ،2017ص :)439-437
-1ختطيط الوقت :يعد التخطيط الوظيفة االويل من وظائف اإلاداة  ،فهي الوظيفة اليت يتم من خالهلا وضع االهداف ،وصنع
القراةات والتفكري يف املستقبل ،فالتخطيط اجليد خيتصر الوقت الالهزم لتحقيق االهداف ،من خالل حتديد الزمن الالهزم إلجناهز كل
جزء منها.
 -2تنظيم الوقت :مثل تنظيم الوقت الوسيلة اليت عن طريقها يتم اجناهز األهداف ،فالتنظيم ضروة البد منها لرتتيب اجلهواد
البشرية ،وتصنيفها نت أجل الوصول إىل الغاايت.
 -3التوجيه :حتتل عملية التوجيه مكانة خاصة كعنصر من عناصر العملية اإلاداةية ،بوصفها تتعلق ابلكيفية اليت مكن من خالهلا
حتقيق الطالب ألهدافه .وتظهر أمهية الوقت يف التوجيه خالل مراحل تنفيذ املهام لضمان حتقيق األهداف ابلشكل املخطط له ويف
الوقت املتاح ،اذ ان ادوة التوجيه يتعدى نطاق استخدام الوقت إىل آفاق التفعيل االستثماة للوقت ،وهذا يتطلب حتديدا
لاللتزامات االجتماعية والعائلية ضمن الوقت املتاح الذ يعد من املواةاد املهمة الواجب أخذها اابحلسبان.
 -4الرقابة على الوقت :الرقابة عنصر هام وأساسي من عناصر العملية اإلاداةية اليت ال يتم اكتماهلا إال من خالل ااداء هذه املهمة
بشكل علمي وعملي ،يؤاد إىل حتقيق مستو كفؤ من األاداء.
فالرقابة على الوقت تعين االلتزام ابخلطة اليت وضعت من قبل ،وكذلك تعىن مدى االلتزام ابملباادئ العامة للتعامل مع
الوقت ،وتعين املراجعة املستمر  ،وتتضمن عملية الرقابة مقاةنة السلوك احلايل ابلسلوك املخطط واكتشاف حجم االحنراف ،وتقييم
واختاذ اجراءات التصحيح الالهزمة .وتظهر أمهية الرقابة ابعتباةها عملية منتظمة للتأكد من ان التنفيذ يتم وفقا للتوجيه احملداد مسبقا
يف خطة العمل ،وذلك للوقوف على جوانب اخلطأ والضعف واالحنراف ،واجيااد احللول املناسبة هلا لتاليف تكراة وقوعها يف
املستقبل.
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 معوقات تنظيم الوقت :تعرف معوقات تنظيم الوقت أبهنا نشاط غري ضروة يستغرق وقتا بطريقة غري مالئمة وال يظهر منهعائد يتناسب والوقت املبذول ألجله( املزين ،2012 ،ص.)378
ومن أشكال هدة الوقت كما أوةادها املزين (  ،2012ص )378كما يلي:
عدم توهزيع الوقت املخصص للتدةيس على األهداف التعليمية بشكل مناسب.
-1
الوقت الضائع نتيجة كثافة الطلبة يف تصحيح الكراسات وغريها.
-2
الوقت االنتقايل بني القاعات الدةاسية وايضا عند التحول من نشاط تعليم إىل نشاط تعليمي آخر.
-3
عدم انتباه الطلبة وعدم تنفيذهم ملا يطلب منهم.
-4
قلة االمكانيات واألادوات التعليمية يف اجلامعة.
-5
املبحث الثاين :التحصيل الدراسي
 مفهوم التحصيل الدراسيهو إتقان مجلة من املهاةات واملعاةف اليت مكن أن متلكها الطالب بعد تعرضه جملموعة من اخلربات الرتبوية يف مااد
ادةاسية معينة أو جمموعة من املوااد (محوادى ،2009 ،ص .)5
 إدارة الوقت والتحصيل الدراسيأشاةت خلفان ( ،2011ص )62ان اختالف الطالب يف تنظيمهم للزمن املتاح على املوااد الدةاسية واألنشطة اإلاداةية
والفنية املختلفة ،سوف يرتتب عليه تفاوت التحصيل العلمي للطالب واختالفهم يف خرباهتم ابملنهج التعليمي .وأوضحت أبنه من
الضروة هزاياد الوقت التعليمي ملا له من ادوة يف حتسني العملية التعليمية ،وأن هناك عالقة طرادية بني الوقت الدةاسي ونسبة
احلضوة ،وأن هناك عالقة عكسية بني الوقت املدةسي ونسبة التسرب.
املبحث الثالث :جامعة الزعيم األهزري
 نبذة اترخيية:التعليم األساسي:يقصد ابلتعليم األساسي القدة الضروة للتعليم واملعاةف والقدةات الذهنية والقيم واملهاةات األساسية
الضروةية للحيا اإلنسانية واليت تعتربها كل ادولة حقاً اجتماعيا تقدمه ضمانة حلركة أجياهلا القاادمة بغية أهداف مرسومة
وحمسوبة(الطيب حممد البشري ،2009 ،ص .)5
ويتبلوة الطموح للنهضة يف الوطن العريب يف جمال بناء ةأس املال البشر ةاقي النوعية ،يف غاايت ثالث (املؤمتر العاملي
جبنيف ،2008 ،ص  )37-36وهي:
 جامعة الزعيم األهزري ( اليؤية واليسالة):إن جامعة الزعيم األهزهر برؤيتها اليت تتمثل يف الراياد العلمية متيزا وانتماء ا لدعم مقومات النهضة القومية واالنفتاح عامليا
(جامعة الزعيم األهزهر  ،2018 ،ص .)3
وأما ةسالة جامعة الزعيم األهزهر تتمثل يف تعزيز التحول جملتمع املعرفة وقيم التعاون والتعاضد العلمي بكاادة مبدع وخريج
متمكن وبيئة ونظم جامعية متفراد  ،تدةك أن الطالب هم من األعمد األساسية اليت ينبين عليها الدوة الرائد للجامعة لتحقيق
الرؤية والرسالة ويشكلون أهم مؤشر لتقدم وةاياد اجلامعة(.جامعة الزعيم األهزهر  ،2018 ،ص)3
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 الدراسات السابقةفيما يتعلق ابلدةاسات السابقة ،مل جتد الباحثة الكثري من الدةاسات احمللية ،لذلك سوف نستعرض الدةاسات العربية
واالجنبية.
أوال:الدراسات العيبية
-1دراسة حقي ( )1995املشار اليها يف ابو دنيا ( :)2003
عنوان الدةاسة:إاداة الوقت وعالقته ابلدافعية لإلجناهز والتحصيل لدى طالب كلية االقتصااد املنزيل ،حيث بينت النتائج
تفوق الطالب على الطالبات يف إاداة الوقت ،كما بينت الدةاسة تفوق طالب السنة الثانية على طالب السنة األوىل الذين ادةسوا
مااد اقتصااد منزيل ،بينما مل تظهر عالقة بني إاداة الوقت والتحصيل الدةاسي ،كما أظهرت الدةاسة عالقة بني إاداة الوقت ومعظم
أبعااد ادافعية االجناهز وهي :املثابر  ،قلق التحصيل ،املنافسة ،التحكم يف ا لبيئة ،احرتام الذات والتوجه حنو املستقبل.
-2دراسة فخيو( :)2005
بعنوان :مستوايت إاداة الوقت لدى طالبات جامعة قطر وختصصهن اجلامعي يف عالقتها ابلتحصيل األكاادمي والرضا عن
احليا  ،حيث تكونت عينة الدةاسة من ( )759طالبة من كليات (الرتبية ،االنسانيات ،العلوم ،الشريعة واالقتصااد) وقد بينت
الدةاسة عدم وجواد فروق ادالة احصائيا بني التخصص األكاادمي ومستوايت إاداة الوقت ،كما بينت وجواد فروق ادالة احصائيا بني
التحصيل األكاادمي ومستوايت إاداة الوقت ،فيما مل جتد الباحثة فروقا ادالة احصائيا بني التحصيل والرضا عن احليا وعالقتها
مبستوايت إاداة الوقت.
 -3دراسة عبد العال (:)2009
عنوان الدةاسة:فاعلية إاداة الوقت لدى طالب كلية املعلمني حبائل ابململكة العربية السعوادية وعالقته ابلتحصيل ،هدفت
الدةاسة إىل حتديد فعالية إاداة الوقت لدى طالب كلية املعلمني حبائل ابململكة العربية السعوادية وعالقته ابلتحصيل الدةاسي ،وقد
أجريت الدةاسة على عينة مت اختياةها بطريقة طبقية عشوائية من طالب الكلية يف التخصصات االادبية والعلمية ،وبلغ جمموعها
( )82طالبا ،طبق عليها استبيان مكون من ()15فقر  .وقد توصلت الدةاسة إىل ان عينة الدةاسة يديرون بعض وقتهم بكفاء يف
بعض األحيان ،وحيتاجون مع ذلك إىل ان يكونوا أكثر متسكا وحرصا على تطبيق بعض اسرتاتيجيات توفري الوقت ،وان هنالك
عالقة اةتباطية بني إاداة الوقت وبني التحصيل الدةاسي ،فكلما اةتفعت فعالية إاداة الوقت اةتفع معها التحصيل الدةاسي.
اثنيا :الدراسات األجنبية
 -1دراسة اوغلو وفيلز ()2008
عنوان الدةاسة:العالقة بني إاداة الوقت والتحصيل األكاادمي للطلبة الذين يدةسون يف كليات الرتبية يف جامعة غاهز –
تركيا .بينت الدةاسة ان سلوك الطالب يف جمال ختطيط الوقت كان على مستو عال ،ويف جمال مضيعات الوقت كان يف اادين
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هي واحد من كليات جامعة الزعيم األهزهر  ،انشئت عام  ،1993وبدأت يف استقبال أول ادفعة من الطالب عام
 ،1994وجند أن إاداة الكلية حترص على مواكبة املتغريات ،واللحاق بركب التطوة بروح علمية وةؤية أكاادمية انقد وذلك من
خالل املراجعة املستمر لألنظمة األكاادمية واخلطط الدةاسية وتنقيحها وإعداادها وفق توصيات جملس الكلية وتنفيذا لقراةات
جملس األساتذ  ،وجلنة الرتبية ابجمللس القومي بوهزاة التعليم العايل والبحث العلمي (.جامعة الزعيم األهزهر  ،2010 ،ص )7
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مستوايته ،كما ان جناح الطلبة كان فوق املعدل ،كما أظهرت الدةاسة ان هناك عالقة اجيابية ذات اداللة بني ختطيط الوقت
ومضيعات الوقت بني التحصيل األكاادمي للطلبة ،وهناك عالقة متوسطة ذات معىن بني إاداة الوقت والتحصيل األكاادمي .كما
بينت الدةاسة ترتيب األمهية النسبية لكل املتغريات اليت كان هلا اثر يف التحصيل األكاادمي على النحو اآليت:مضيعات الوقت
وختطيط الوقت ،واالجتاه حنو الوقت.
 -2دراسة دانلنجي ( )2012
عنوان الدةاسة :اثر إاداة الوقت يف التحصيل لد الطالب اجلامعيني –الوالايت املتحد االمريكية ،هدفت الدةاسة
لكشف عن اثر إاداة الوقت يف التحصيل لدى الطالب اجلامعيني.تكونت عينة الدةاسة من ( )22فقر موهزعة على مهاةات إاداة
الوقت ،وتنظيم الذات ،ومت احلصول على عالمات الطالب من سجالهتم واحلصول على تقاةير اشراكهم يف النشاطات
الالمنهجية.وبعد مجع البياانت وحتليلها بينت النتائج وجواد عالقة اةتباط ادالة بني مهاة إاداة الوقت وتنظيم الذات ،مما ينعكس
اجيابيا على التحصيل ،وعدم وجواد فروق ادالة احصائيا بني التخصص وإاداة الوقت ،ووجواد فروق ذات اداللة احصائية يف مستو
إاداة الوقت واهزاداياد التحصيل لدى اإلانث أكثر من الذكوة.
 -3دراسة دايل ( - )2014دولة تيكيا
عنوان الدةاسة :مهاةات إاداة الوقت لدى الطلبة اجلامعيني على مستوى حتصيلهم األكاادمي وةضاهم عن احليا  ،هدفت
الدةاسة إىل الكشف عن اثر مهاةات إاداة الوقت لدى الطلبة اجلامعيني على مستوى حتصيلهم األكاادمي وةضاهم عن احليا ،
تكونت عينة الدةاسة من ()550طالبا جامعيا منهم ()308إانث )242( ،ذكوةا تراوحت اعماةهم بني ()32-19سنة،
وظهرت نتائج الدةاسة وجواد عالقة اةتباط اجيابية ادالة بني امتالك الطالب ملهاةات إاداة الوقت وبني الرضا عن احليا ومستوى
التحصيل ،وبينت الدةاسة ان اإلانث افضل يف إاداة الوقت من الذكوة ،ووجواد فروق ذات اداللة احصائية يف اثر إاداة الوقت على
التحصيل والرضا عن احليا ملن تزيد اعماةهم عن ( )26سنة.
التعليق على الدراسات السابقة:
من خالل الدةاسات السابقة الحظت الباحثة أن معظم الدةاسات متثلت أهدافها يف الكشف عن العالقة بني إاداة
الوقت والتحصيل الدةاسي وهذا من اهداف الدةاسة احلالية ولكن جند أن الدةاسة احلالية تدةس اسرتاتيجية إاداة الوقت وعالقتها
ابلتحصيل الدةاسي لدى عينة من طالب كلية الرتبية (املساق العلمي) جبامعة الزعيم األهزهر  ،كلية الرتبية ا منوذجا وهذا ما مل
تقدمه الدةاسات السابقة من خالل أهدافها ،وختتلف الدةاسة احلالية مع بعض الداةسات السابقة يف جمتمع العينة ،وحدواد
الداةسة واملنهج املستخدم ،وقد استفاادت الباحثة من الداةسات السابقة يف إعدااد اخلطة ،واالستبانة ويف كتابة اإلطاة النظر .
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الفصل الثالث
 مدخل:يشتمل هذا الفصل إجراءات الدةاسة امليدانية اليت أتبعتها الباحثة حيث تتناول املنهج وجمتمع الدةاسة وعينتها وأادا
الدةاسة و املعاجلات اإلحصائية.
 منهج الدراسةأتبعت الباحثة املنهج الوصفي التحليلي الذ يناسب هذا النوع من الدةاسات ،حيث هتدف البحوث الوصفية إىل وصف
ظواهر أو أحد اث أو أشياء معينة ومجع احلقائق واملعلومات واملالحظات عنها ووصف الظروف اخلاصة هبا وتقرير حالتها كما
توجد عليه يف الواقع(اماين خمتاة.)152 ،2005 ،
 جمتمع عينة الدراسة:يتكون جمتمع الدةاسة من طالب املساق العلمي بكلية الرتبية جبامعة الزعيم األهزهر البالغ عدادهم ( )572طالب وطالبة ،اما
عينة الدةاسة بلغ عدادها ( )94من طالب املساق العلمي بكلية الرتبية جبامعة الزعيم األهزهر .
 -أداة الدراسة :االستبانة:



القسم األول البياانت الشخصية للمفحوصني وقد كانت ( اجلنس ،التخصص ،املعدل الرتاكمي ،السكن)

 القسم الثاين :حماوة االستبانة.
اختاةت الباحثة االستبانة املقيد كوسيلة جلمع املعلومات من عينة الدةاسة وهو نوع يسمح ابختياة اإلجاابت املناسبة من
بني بدائل ،مقياس لكرت الثالثي.
 اخلصائص السيكو مرتية للمقياس:صدق االتساق الداخلي مع الدةجة الكلية:)Internal Validity( ::
قامت الباحثة حبساب معامالت اةتباط (بريسون)  Pearson correlationبني ادةجات كل بند من بنواد االستبانة
والدةجة الكلية جملموع االستبانة الكلية ،واتضح من هذا اإلجراء أن مجيع بنواد االستبانة هلا معامل اةتباط موجب غري صفر
ابلدةجة الكلية ،ما عدا البند ةقم ()8واجلدول التايل يوضح ذلك.
جدول ةقم ( )1يوضح معامل اةتباط بريسون بني ادةجة كل عباة والدةجة الكلية حملاوة االستبانة
ةقم
العباة

معامل االةتباط

ةقم
العباة

معامل االةتباط

ةقم
العباة

معامل االةتباط

1

0.450

13

0.214

25

0.448 .

2

0.402

14

0.471

26

0.525

3

0.400

15

0.411

27

0.413

4

0.573

16

0.256

28

0.273

5

0.576

17

0.206

29

0.546

6

0.125

18

0.344

30

0.353

7

0.536

19

0.325

31

0.335
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8

0.087

20

0.107

32

0.485

9

0.235

21

0.257

33

0.223

10

0456

22

0.252

34

0.301

11

0.368

23

0.192

35

0.331

12

0.271

24

0.319

يتضح من اجلدول السابق ان مجيع بنواد استبانة اسرتاتيجية إاداة الوقت لدى طالب كلية الرتبية جبامعة الزعيم األهزهر موجبة غري
صفرية (أكرب من  )0.01ما عدا البند ةقم ( )8اذ بلغ معامل اةتباطه ( ،)0.087لذلك قامت الباحثة حبذف هذا البند ،وعليه
تصبح بنواد االستبانة يف صوةهتا النهائية مكونة من ( )34بنداً فقط.
معامل الثبات:جدول ةقم ( )2يوضح معامل الثبات بطريقة الفاكروبناك والتجزئة النصفية لكل حموة من حماوة االستبانة واالستبانة
الكلية
عداد البنواد معامل
الفاكروبناك

احملوة

التجزئة النصفية
سبريمان-
معامل
االةتباط بني وبراون
نصفي
االختباة

التخطيط

9

0.707

0.441

0.612

التنظيم

10

0.623

0.342

0.510

التوجيه

5

0.510

0.447

0.618

التقومي

5

0.660

0.463

0.633

مضيعات الوقت

5

0.566

0.329

0502

االستبانة الكلية

34

0.747

0.479

0.648

توصيف عينة الدراسة:
جدول ةقم (  )3يوضح توهزيع أفرااد عينة الدةاسة وفقا للجنس
اجلنس

التكراة

النسبة املئوية ( )%

ذكر

26

%28

أنثى

67

%72

اجملموع

93

%100

يتضح من اجلدول أعاله أبن عداد اإلانث أكثر من الذكوة حوايل  % 72بينما الذكوة يبلغ عدادهم حوإىل  %28من النسبة
الكلية وتعز الباحثة ذلك الةتفاع اعدااد اإلانث ابجلامعات فضال عن ان بعض الذكوة يرتكوا الدةاسة ابجلامعة نسبة للظرف
االقتصاادية واالجتماعية الضاغطة.
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التكراة

املؤهل األكاادمي

النسبة املئوية ( )%
%15.1

14

ةايضيات

30

%32.2

كيمياء

22

%23.7

احياء

27

%29
93

اجملموع

Volume: 4

فيزايء
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جدول ةقم (  )4يوضح توهزيع أفرااد عينة الدةاسة وفقا للتخصص األكاادمي

%100

يتضح من اجلدول أعاله أبن طالب قسم الرايضيات هم يشكلون اعلى نسبة حوايل  %32.2من مجلة طالب أفرااد عينة الدةاسة
ويليهم طالب قسم االحياء  ،%29ويشكل طالب قسم الكيمياء %23.7بينما جند اقل نسبة لطالب قسم الفيزايء %15.1
ويعزى ضعف هذه النسبة لرغبة الطالب يف ختصص يف املوااد اليت حيتاجها سوق العمل.
جدول ةقم ( )5يوضح توهزيع أفرااد عينة الدةاسة وفقا للمعدل الرتاكمي.
املعدل الرتاكمي

التكراة

النسبة املئوية ( )%

من 2إىل اقل من 2.5

9

%9.7

من 2.5إىل اقل من 3

44

%47.3

 3فأكثر

40

% 43

اجملموع

93

%100

يتضح من اجلدول اعاله أبن حوايل  %90.3من الطالب معدهلم الرتاكمي يرتاوح بني  -%2.5وأكثر من  ،%3بينما بلغت
النسبة املئوية للطالب الذين معدهلم الرتاكمي من  -2اقل من  2.5حوإىل .%9.7
جدول ةقم ( )6يوضح توهزيع أفرااد عينة الدةاسة وفقا للسكن
النسبة املئوية ( )%

السكن

التكراة

ادخلي

33

خاةجي

60

%64.5

اجملموع

93

%100

%35.5

من اجلدول أعاله يتضح أبن معظم أفرااد العينة  64.5يسكنون سكنا خاةجيا ويعزى ذلك لعدم توفر اماكن شاغر ابلنسبة
ومعظمهم أييت من خاةج والية اخلرطوم فيضطر بعضهم للسكن مع اقاةهبم يف أغلب األحيان.
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الفصل اليابع (حتليل البياانت ومناقشة النتائج)
عيض ومناقشة نتيجة الفيض األول :عيض نتيجة الفيض األول:
للتحقق من صحة نتيجة الفرض األول والذ ينص على انه ( توجد فروق ذات اداللة إحصائية يف أبعااد اسرتاتيجية إاداة
الوقت لدى طالب املساق العلمي بكلية الرتبية جامعة الزعيم األهزهر تعزى ملتغري اجلنس) ،قامت الباحثة ابستخدام اختباة مان
– وتين (  ،)Mann- Whitneyوأظهرت نتائج التحليل االحصائي اجلدول التايل.
جدول ةقم ( )7يوضح نتيجة اختباة (مان – وتين) ملعرفة اداللة الفروق يف أبعااد اسرتاتيجية إاداة الوقت لدى طلبة املساق العلمي
بكلية الرتبية جامعة الزعيم األهزهر واليت تعزى ملتغري اجلنس.
أبعااد استبانة جمموعتا
املقاةنة
اسرتاتيجية
إاداة الوقت

اد ح

متوسط
الرتب

جمموع الرتب

اإلانث

67

47.49

3182.00

الذكوة

26

45.73

1189.00

اإلانث

67

51.35

3440.50

الذكوة

26

35.79

930.50

اإلانث

67

51.48

3449.00

الذكوة

26

35.46

922.00

اإلانث

67

49.19

3295.50

الذكوة

26

41.37

1075.50

اإلانث

67

42.21

2828.00

الذكوة

26

59.35

1543.00

اإلانث

67

49.80

3336.50

الذكوة

26

39.79

1034.50

التخطيط
التنظيم
التوجيه
التقومي
مضيعات
الوقت
الدةجة
الكلية
لالستبانة

قيمة املعلمة ( )uقيمة ()z
احملسوبة
838.000
579.500
571.000
724.500
550.000
683.500

0.284
2.508
2.598
1.271
2.785
1.607

القيمة
االحتمالية
0.777
0.012
0.009
0.204
0.005
0.108

من اجلدول اعاله يالحظ يف أبعااد اسرتاتيجية إاداة الوقت لدى طلبة املساق العلمي بكلية الرتبية جامعة الزعيم األهزهر
واليت تعزى ملتغري اجلنس ،كانت النتائج كالتايل:

-1حمور التخطيط

ابلنظر إىل اجلدول أعاله يالحظ ان قيمة املعلمة ( )uبلغت  ،838.000وقيمة ( )zاحملسوبة  ،0.284بقيمة احتمالية
 ،0.777مما يعين انه ال توجد فروق ذات اداللة احصائية يف بعد (التخطيط والتقومي) تعز ملتغري اجلنس بينما توجد فروق ذات
اداللة احصائية لبقية األبعااد (التنظيم ،التوجيه ،مضيعات الوقت) تعزى ملتغري اجلنس.

 -2حمور التنظيم

ابلنظر إىل اجلدول أعاله يالحظ ان قيمة املعلمة ( )uبلغت  ،579.500وقيمة ( )zاحملسوبة  ،2.508بقيمة احتمالية
 ،0.012مما يعين انه ال توجد فروق ذات اداللة احصائية يف بعد التنظيم تعز ملتغري اجلنس .بينما توجد فروق ذات اداللة
احصائية لبقية األبعااد (التنظيم ،التوجيه ،مضيعات الوقت) تعزى ملتغري اجلنس.
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 -4حمور التقومي:

ابلنظر إىل اجلدول أعاله يالحظ ان قيمة املعلمة ( )uبلغت  ،724.500وقيمة ( )zاحملسوبة  ،1.271بقيمة احتمالية
 ،0.204مما يعين انه ال توجد فروق ذات اداللة احصائية يف بعد التقومي تعز ملتغري اجلنس.

-5مضيعات الوقت:
ابلنظر إىل اجلدول أعاله يالحظ ان قيمة املعلمة ( )uبلغت ،550.000وقيمة ( )zاحملسوبة  ،2.785بقيمة احتمالية
 ،0.005مما يعين انه ال توجد فروق ذات اداللة احصائية يف بعد مضيعات الوقت تعز ملتغري اجلنس.
مما مت ذكره جند انه ال توجد فروق ذات اداللة احصائية يف بعد (التخطيط والتقومي) تعز ملتغري اجلنس بينما توجد فروق
ذات اداللة احصائية لبقية األبعااد (التنظيم ،التوجيه ،مضيعات الوقت) تعزى ملتغري اجلنس ،إال أن الدةجة الكلية(السمة العامة)
جلميع احملاوة أبعااد اسرتاتيجية إاداة الوقت لدى طلبة املساق العلمي بكلية الرتبية جامعة الزعيم األهزهر واليت تعزى ملتغري اجلنس
يالحظ ان قيمة املعلمة ( )uبلغت  ،683.500وقيمة ( )zاحملسوبة  ،1.607بقيمة احتمالية  ،0.108مما يعين انه ال توجد
فروق ذات اداللة احصائية يف تعز ملتغري اجلنس.
عيض نتيجة الفيض الثاين:
للتحقق من صحة نتيجة الفرض الثاين والذ ينص على انه ( توجد فروق ذات اداللة إحصائية يف أبعااد اسرتاتيجية إاداة
الوقت لدى طالب املساق العلمي بكلية الرتبية جامعة الزعيم األهزهر تعزى ملتغري التخصص) ،قامت الباحثة ابستخدام اختباة
حتليل التباين األحااد (ِ ،)ANOVAوأظهرت نتائج التحليل االحصائي اجلدول التايل.
جدول ةقم ( )8يوضح نتيجة اختباة حتليل التباين األحااد ( )ANOVAملعرفة اداللة الفروق يف أبعااد اسرتاتيجية إاداة الوقت
لدى طلبة املساق العلمي بكلية الرتبية جامعة الزعيم األهزهر واليت تعزى ملتغري التخصص.
جدول ةقم ( )8يوضح نتيجة اختباة حتليل التباين األحااد ( )ANOVAملعرفة اداللة الفروق يف أبعااد اسرتاتيجية إاداة
الوقت لدى طلبة املساق العلمي بكلية الرتبية جامعة الزعيم األهزهر واليت تعزى ملتغري التخصص.
أبعااد استبانة مصدة التباين
اسرتاتيجية إاداة
الوقت
التخطيط

التنظيم

التوجيه

جمموع املربعات

ادةجات
احلرية

متوسط
املربعات

بني اجملموعات

9.250

3

083.3

اداخل اجملموعات

1024.449

89

511.11

الكلي

1033.699

92

بني اجملموعات

863.15

3

388.5

اداخل اجملموعات

965.931

89

472.10

الكلي

828.947

92

بني اجملموعات

373.24

3

214.8

اداخل اجملموعات

197.365

89

103.4

قيمة ( ف) مستوى
الداللة
احملسوبة
املعنوية
268.0

505.0

980.1

848.0

680.0

123.0
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التقومي

مضيعات
الوقت

الكلي

570.389

92

بني اجملموعات

104.13

3

368.4

اداخل اجملموعات

563.421

89

737.4

الكلي

667.443

92

بني اجملموعات

034.32

3

678.10

اداخل اجملموعات

891.354

89

988.3

الكلي

925.386

92

010.188

3

936.62

034.5345

89

936.58

034.5433

92

الدةجة الكلية بني اجملموعات
لالستبانة
اداخل اجملموعات
الكلي

922.0

2678.0

063.1

434.0

052.0

369.0

يف أبعااد اسرتاتيجية إاداة الوقت لدى طلبة املساق العلمي بكلية الرتبية جامعة الزعيم األهزهر واليت تعزى ملتغري التخصص،
كانت النتائج كالتايل:
 -1حمور التخطيط:

ابلنظر إىل اجلدول أعاله يالحظ أن قيمة (ف) احملسوبة بلغت  ،268.0بقيمة احتمالية 848.0 ،مما يعين عدم وجواد
فروق ادالة احصائيا عند مستوى اداللة معنوية  ،0.05يف حموة التخطيط لدى تعزى ملتغري التخصص.
 -2حمور التنظيم:
ابلنظر إىل اجلدول أعاله يالحظ أن قيمة (ف) احملسوبة بلغت  ،505.0بقيمة احتمالية 680.0 ،مما يعين عدم وجواد
فروق ادالة احصائيا عند مستوى اداللة معنوية  ،0.05يف حموة التنظيم لدى تعزى ملتغري التخصص.
 -3حمور التوجيه:
ابلنظر إىل اجلدول أعاله يالحظ أن قيمة (ف) احملسوبة بلغت  ،980.1بقيمة احتمالية 123.0 ،مما يعين عدم وجواد
فروق ادالة احصائيا عند مستوى اداللة معنوية  ،0.05يف حموة التوجيه لدى تعزى ملتغري التخصص.
 -4حمور التقومي:
ابلنظر إىل اجلدول أعاله يالحظ أن قيمة (ف) احملسوبة بلغت  ،922.0بقيمة احتمالية 434.0 ،مما يعين عدم وجواد
فروق ادالة احصائيا عند مستوى اداللة معنوية  ،0.05يف حموة التوجيه لدى تعزى ملتغري التخصص.
 -5حمور مضيعات الوقت:
ابلنظر إىل اجلدول أعاله يالحظ أن قيمة (ف) احملسوبة بلغت  ،2678.0بقيمة احتمالية 052.0 ،مما يعين عدم وجواد
فروق ادالة احصائيا عند مستوى اداللة معنوية  ،0.05يف حموة التوجيه لدى تعزى ملتغري التخصص.مما مت ذكره جند انه ال توجد
فروق ذات اداللة احصائية تعز ملتغري التخصص ،إال أن الدةجة الكلية(جلميع احملاوة) أبعااد اسرتاتيجية إاداة الوقت لدى طلبة
املساق العلمي بكلية الرتبية جامعة الزعيم األهزهر واليت تعزى ملتغري التخصص يالحظ ان قيمة(ف)احملسوبة بلغت ،1.063
وقيمة احتمالية 0.369مما يعين انه ال توجد فروق ذات اداللة احصائية يف تعز ملتغري التخصص.
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جدول ةقم ( )9يوضح نتيجة اختباة (ت) ملتوسط جمموعتني مستقلتني ملعرفة اداللة الفروق يف أبعااد اسرتاتيجية إاداة الوقت لدى
طلبة املساق العلمي بكلية الرتبية جامعة الزعيم األهزهر واليت تعزى ملتغري السكن.
أبعااد استبانة جمموعتا املقاةنة الوسط
احلسايب
اسرتاتيجية
إاداة الوقت
التخطيط
التنظيم
التوجيه
التقومي
مضيعات
الوقت

االحنراف
املعياة

ادةجات احلرية

قيمة
احملسوبة

(ت) مستوى الداللة

اداخلي

20.2727

3.23335

91

1.094

0.277

خاةجي

21.0667

3.40919

اداخلي

23.2121

3.51566

خاةجي

22.9500

3.0556

اداخلي

11.5455

2.01697

خاةجي

11.6833

2.09512

اداخلي

11.2424

2.00047

خاةجي

11.3833

2.27806

اداخلي

7.5152

2.06339

خاةجي

7.5833

2.06087

73.7879

7.70048

74.667

7.72332

الدةجة الكلية اداخلي
لالستبانة
خاةجي

0.375

91

0.308

91

0.298

91

0.153

91

0.526

91

0.708
0.759
0.767
0.879
0.600

جند من اجلدول أعاله أن قيمة( ت) احملسوبة جلميع احملاوة قد احنصرت بني ( ،)1.094 -0.153احنصرت قيمة
مستو الداللة بني (  )0.879-0.277وادةجة احلرية ( )91ويتضح من اجلدول اعاله ان الدةجة الكلية لالستبانة جلميع
حماوةها قيمة ت احملسوبة( )0.526وقيمة مستوى اداللة ( )0.600مما يعين عدم وجواد فروق ادالة احصائيا عند مستوى اداللة
معنوية  ،0.05يف حماوة استبانة اسرتاتيجية إاداة الوقت أببعاادها املختلفة ( التخطيط ،التنظيم ،التوجيه ،التقومي ومضيعات
الوقت) تعزى ملتغري السكن.
عيض نتيجة الفيض اليابع:
للتحقق من صحة نتيجة الفرض الرابع والذ ينص على أنه ( توجد عالقة اةتباطية طرادية " موجبة) بني أبعااد اسرتاتيجية
إاداة الوقت واملعدل الرتاكمي لدى طلبة املساق العلمي بكلية الرتبية جامعة الزعيم األهزهر ) ،قامت الباحثة ابستخدام معامل
اةتباط بريسون ،وأظهرت نتائج التحليل اإلحصائي جدول ةقم ( )10ما أييت:
أبعااد استبانة اسرتاتيجية إاداة قيمة معامل اةتباط بريسون مع املعدل ادةجات احلرية
الرتاكمي
الوقت
التخطيط

**0.418

93

مستوى الداللة
0.01
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للتحقق من صحة نتيجة الفرض الثالث والذ ينص على انه ( توجد فروق ذات اداللة إحصائية يف أبعااد اسرتاتيجية
إاداة الوقت لدى طالب املساق العلمي بكلية الرتبية جامعة الزعيم األهزهر تعزى ملتغري السكن) ،قامت الباحثة ابستخدام اختباة
(ت) ملتوسط جمموعتني مستقلتني ( ،وأظهرت نتائج التحليل االحصائي اجلدول التايل.
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التنظيم

*0.209

93

0.05

التوجيه

*0.248

93

0.05

التقومي

*0.265

93

0.05

يتضح من اجلدول اعاله ال بعااد اسرتاتيجية إاداة الوقت يف بعد التخطيط قيمة معامل اةتباط بريسون واملعدل الرتاكمي (
 )0.418بدةجة حرية ( )93ومستو اداللة ()0.01
أما يف بعد التنظيم قيمة معامل اةتباط بريسون واملعدل الرتاكمي (  )0.209بدةجة حرية ( )93ومستو اداللة
( ،)0.05ويف بعد التوجيه قيمة معامل اةتباط بريسون واملعدل الرتاكمي (  )0.248بدةجة حرية ( )93ومستو اداللة
( ،)0.05وفيما يتعلق ببعد القومي قيمة معامل اةتباط بريسون واملعدل الرتاكمي (  )0.265بدةجة حرية ( )93ومستو اداللة
()0.05
ومما سبق ذكره يتضح ان هنالك عالقة اةتباطية طرادية موجبة بني أبعااد اسرتاتيجية إاداة الوقت (التخطيط ،التنظيم،
التوجيه ،التقومي) لدى طلبة املساق العلمي بكلية الرتبية جبامعة الزعيم األهزهر واملعدل الرتاكمي.
عيض نتيجة الفيض اخلامس:
للتحقق من صحة نتيجة الفرض اخلامس والذ ينص على أنه ( توجد عالقة اةتباطية عكسية " سلبية) بني مضيعات
إاداة إاداة الوقت لدى طلبة املساق العلمي بكلية الرتبية جامعة الزعيم األهزهر واملعدل الرتاكمي) ،قامت الباحثة ابستخدام
معامل اةتباط بريسون ،وأظهرت نتائج التحليل اإلحصائي اجلدول التايل.
جدول ةقم ( )11يوضح نتيجة معامل االةتباط العزمي لبريسون ملعرفة اداللة العالقة االةتباطية بني مضيعات إاداة الوقت لدى
طلبة املساق العلمي بكلية الرتبية جامعة الزعيم األهزهر واملعدل الرتاكمي
أبعااد استبانة اسرتاتيجية إاداة قيمة معامل اةتباط بريسون مع املعدل ادةجات احلرية
الرتاكمي
الوقت
مضيعات إاداة الوقت

93

0.499**-

مستوى الداللة
0.01

أظهر معامل اةتباط بريسون وجواد عالقة اةتباطية فيما بني املعدل الرتاكمي و مضيعات الوقت حيث بلغت قيمة معامل
االةتباط (  )0.499بدةجة حرية ( )93ومستو اداللة ( )0.01ومما سبق ذكره يتضح ان هنالك عالقة اةتباطية عكسية بني
مضيعات إاداة الوقت لدى طلبة املساق العلمي بكلية الرتبية جبامعة الزعيم األهزهر واملعدل الرتاكمي.
عيض نتيجة الفيض السادس:
للتحقق من صحة نتيجة الرفض الساادس والذ ينص على أنه ( توجد فروق ذات اداللة إحصائية يف املعدل الرتاكمي لدى طلبة
املساق العلمي بكلية الرتبية جامعة الزعيم الزهر يعزى ملتغري اجلنس) قامت الباحثة ابستخدام اختباة كا تربيع( Pearson
 ،)Chi- Squareوأظهرت نتائج التحليل اإلحصائي اجلدول التايل.
جدول ةقم ( )12يوضح نتيجة اختباة مربع كا ملعرفة اداللة الفروق يف املعدل الرتاكمي لدى طلبة املساق العلمي بكلية الرتبية
جامعة الزعيم يعزى ملتغري اجلنس.
املعدل الرتاكمي
 2وأقل من 2.5
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ذكر

انثى

اجملموع

كا
احملسوبة

اجلنس
4

5

9

4.208

تربيع ادةجة احلرية
93

مستوى الداللة
0.043
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 2.5وأقل من 3

15

29

44

 3فأكثر

7

33

40
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26

67

93
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نالحظ من اجلدول أعاله ان قيمة كا 2احملسوبة املقدة ( ،)4.208بدةجة حرية ()93عند مستوى اداللة ()0.043
توضح ابن هنالك فروق ذات اداللة احصائية يف املعدل الرتاكمي لد طلبة املساق العلمي بكلية الرتبية تعزى ملتغري اجلنس.
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الفصل اخلامس
النتائج والتوصيات
استنااداً على نتائج حتليل البياانت يف الفصل السابق تعرض الباحثة أهم النتائج اليت توصلت إليها الدةاسة ،واليت على
ضوئها يتم تقدمي التوصيات واملقرتحات املتعلقة ابسرتاتيجية إاداة الوقت وأتثريها أببعاادها املختلفة على التحصيل الدةاسي لدى
طالب كلية الرتبية جبامعة الزعيم األهزهر .
وتتلخص أرم النتائج يف رذه الدراسة فيما يلي:
 -1ال توجد فروق ذات اداللة احصائية لدى طالب بكلية الرتبية تعز ملتغري اجلنس.
 -2ال توجد فروق ذات اداللة احصائية لدى طالب كلية الرتبية تعزى ملتغري السكن.
-3ال توجد فروق ذات اداللة احصائية لدى طالب كلية الرتبية تعزى ملتغري التخصص.
 -4توجدعالقة اةتباطية طرادية موجبة بني أبعااد اسرتاتيجية إاداة الوقت (التخطيط ،التنظيم ،التوجيه ،التقومي) واملعدل الرتاكمي
لدى طالب كلية الرتبية.
 -5توجد عالقة اةتباطية عكسية سلبية بني مضيعات إاداة الوقت لدى طالب املساق العلمي بكلية الرتبية واملعدل الرتاكمي.
 -6فروق ذات اداللة احصائية يف املعدل الرتاكمي لد طلبة املساق العلمي بكلية الرتبية تعزى ملتغري اجلنس.
من خالل ما توصلت إليه الباحثة من نتائج قد أوصت مبا أييت:
-1ضروة عقد وةش تدةيبية للطالب حول أمهية الوقت يف حيا الطالب األكاادمية واالجتماعية جبامعة الزعيم األهزهر .
-2اادخال مقرة ادةاسي جبميع مراحل التعليم العام والعايل خيتص إباداة الوقت واسرتاتيجياته.
 -3تطوير مهاةات استثماة الوقت ،لزاياد التحصيل الدةاسي لدى طالب املساق العلمي بكلية الرتبية جبامعة الزعيم األهزهر .
 -4العمل على تطوير مهاةيت التخطيط والتقومي لزاياد التحصيل الدةاسي لدى طلبة املساق العلمي بكلية الرتبية جبامعة الزعيم
األهزهر .
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