
 

 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دادإـع
 جامعـــــة امللـــــك فيصـــــل 

 كليـــــة الرتبيـــــة
 عليـــــم وزارة الت

 إدارة تعليـــم األحســـاء

 



 جملة كلية الرتبية ببنها
1026  (3ج)أبريل ( 601)العدد   

 

39

 

 

 دادإـع
 جامعـــــة امللـــــك فيصـــــل 

 كليـــــة الرتبيـــــة
 ــم وزارة التعليـــ

 إدارة تعليـــم األحســـاء

 

 

 

  

  

  

  



  د. عـادل بن عبد اهلل الشرقـاوي ، د. حممد بن محد احلسن

39



 جملة كلية الرتبية ببنها
1026  (3ج)أبريل ( 601)العدد   

 

39

)(Abu Nasser

(CemaLoglu and Filiz



  د. عـادل بن عبد اهلل الشرقـاوي ، د. حممد بن محد احلسن

39

 

(Taylor,2007

 

 



 جملة كلية الرتبية ببنها
1026  (3ج)أبريل ( 601)العدد   

 

39

 

 

 

Winston2004)(BLAIR.2004



  د. عـادل بن عبد اهلل الشرقـاوي ، د. حممد بن محد احلسن

39

 

 

  

  

 



 جملة كلية الرتبية ببنها
1026  (3ج)أبريل ( 601)العدد   

 

33

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



  د. عـادل بن عبد اهلل الشرقـاوي ، د. حممد بن محد احلسن

011

 احلدود املوضوعية

 احلدود املكانية
   احلـدود البشـر ة

 احلدود الزمانية

 ة:ـــــــأداة الدراس
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 ة:ــــــات االستبانــــــثب

 (1جدول رقم )
قيم معامل الثبات للمعوقات املؤسسية واالجتماعية

 قيمة معامل ارتباط ألفا كرونباخ عدد الفقرات احملور
 88100 11 معوقات مؤسسية
 880.0 10 معوقات اجتماعية

 88000 53 اجملموع

 جمتمع الدراسة:
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ةــــة الدراســــعين

 (0م )ــــدول رقــــج
 خصائص عينة الدراسة وفقا للمتغريات الدميغرافية

 النسبة املئو ة ددـــــــــــالع رياتـــــــــــاملتغ

 نساجل
 .608 505 طالب
 3186 683 طالبة

 
 املستوى الدراسي

 05 101 األوىل
 5081 588 الثانية
 0185 1.0 الثالثة
 .118 150 الرابعة

 التخصص
 3080 611 أدبي
 6181 511 علمي

 املعدل الرتاكمي
 5686 011 5أقل من 

 6380 .53 6ألقل من  5
 0886 1.1 فأكثر 6

إجراءات الدراسة



 جملة كلية الرتبية ببنها
1026  (3ج)أبريل ( 601)العدد   

 

019

 

 

 

 

  

  

 SPSS

 

 

 

  

  

  

  

 

 : نتائج الدراسة: أواًل
السؤال األول وينص  للن   
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  (5م )ـــــــدول رقـــــــج
 املتوسط احلسابى واالحنراف املعيارى والرتتيب ملعوقات إدارة الوقت املؤسسية             

 املتوسط اراتــــــــــــــــــــــــــالعب م
 احلسابي

االحنراف 
 الرتتيب املعياري

 10 18880 5810 األهداف التعليمية غري واضحة للطالب 1
 3 .1800 .586 متطلبات تسجيل املواد معقدة غري واضحة 0
 5 18035 5838 الكلية التفسح اجملال للطالب لاللتحاق بالربنامج الذى  وافق قدراته 5
 0 18100 5856 هج الدراسية التليب احتياجات الطالباملنا 6
 18 181.0 5801 األنشطة اليت تقدمها الكلية غري واضحة لدى بعض الطالب 3
 13 18003 0800 كثرة استئذان الطالب للخروج من احملاضرة  .
 6 18001 5860 تباعد الوقت بني بعض احملاضرات  1
 1 18080 58.0 أسلوب عرض املادة الدراسية غري مشوق 0
 11 18050 0860 تأخر عضو هيئة التدر س عن احملاضرة 0
 .1 18503 .083 استخدام عضو هيئة التدر س للهاتف يف احملاضرة 18
 1 18118 5861 تدني املستوى األكادميي للطالب  11
 . 18038 5865 ر س غياب أسلوب احلوار بني الطالب وعضو هيئة التد 10
 0 18513 5800 سوء معاملة بعض أعضاء هيئة التدر س للطالب 15
 15 180.5 5810 غياب عدد كبري من الطالب بعد اإلجازات 16
 16 18581 5883 عدم اهتمام عضو هيئة التدر س بأجزاء الوقت  13
 11 18663 5808 أخذ حضور الطالب أثناء احملاضرة .1
 0 18018 5831 أألكادميي لدى الطالب  غياب اإلرشاد 11

  18801 5805 ورـــــــــــــي احملـــــــــــــإمجال 
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 (6م )ــــــــــدول رقــــــــــج
 املتوسط احلسابى واالحنراف املعيارى والرتتيب ملعوقات إدارة الوقت االجتماعية

املتوسط  اراتـــــــــــــــــــــــــــــــالعب م
 احلسابي

االحنراف 
 الرتتيب املعياري

 1 18130 5856 أساسيات إدارة الوقت غري واضحة لدى بعض الطالب 1
 18 ..180 .580 توجد لدى الطالب أهداف واضحة يف حياته 0
 11 18085 .580 انشغال األسرة باألمور احلياتية 5
 6 18515 5868 بنائهمقلة تواصل الوالد ن بالكلية ملعرفة مشكالت أ 6
 10 18515 .081 إهمال األسرة يف توفري املكان املناسب ألبنائهم 3
 11 18515 0808 تقصري األسرة يف تهيئة اجلو الدارسى املناسب ألبنائهم .
 13 18501 .581 انشغال بعض الطالب يف مساعدة األسرة اجتماعيا 1
 10 18550 5810 د اانشغال بعض الطالب يف مساعدة األسرة اقتصا 0
 15 18550 5810 انرتنت( –سوء استخدام الوسائل التكنولوجية احلد ثة )كمبيوتر  0
 .1 18005 5885 قلة تشجيع الوالد ن ألبنائهم يف تنظيم الوقت 18
 . 180.0 5853 كثرة ممارسة الطالب األنشطة و اهلوا ات األخرى 11
 1 18030 5836 ةسوء استغالل أوقات الفراغ خارج الكلي 10
 3 18005 5868 الفراغ الفكري و الثقايف لدى الطالب 15
 16 18003 5810 قلة الوعي الرتبوي لدى بعض األسر 16
 0 18508 5800 زواج الطالب أثناء الدراسة 13
 0 .1858 5856 املشكالت العائلية يف األسرة .1
 0 18001 5830 غياب اإلرشاد االجتماعي و النفسى لدى الطالب 11
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 5 18006 5860 اإلسراف يف اجملامالت و املناسبات 10
  18008 5803 ورـــــــــــي احملـــــــــــإمجال

السؤال الثاصي ويص  للن  

  

 (3م )ـــــــدول رقـــــــج
 قيمة )ت( ومستوى الداللة ملعوقات إدارة الوقت تبعًا ملتغري اجلنس

 مستوى الداللة قيمة )ت( االحنراف املعياري املتوسط األفراد عدد املتغريات ادـــــــــــــــأبع م

 املعوقات املؤسسية 1
 188131 35800 505 ذكور

 داله 88811 .0836
 08565 33816 683 إناث

املعوقات  0
 االجتماعية

 158686 30815 505 ذكور
 غري داله 88161 88551

 108.80 30860 683 إناث

 لـــــــــاألداة كك
 088008 1108.3 505 ذكور

 غري داله 88003 18811
 108015 116811 683 إناث
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 (.م )ـــــــــدول رقـــــــــج
ملعوقات إدارة الوقت تبعا ملتغري التخصص  قيمة ) ت( ومستوى الداللة

 الداللة مستوى قيمة )ت( االحنراف املعياري املتوسط عدد األفراد املتغريات أبعاد االستبانة م

 معوقات مؤسسية 1
 08611 36810 611 بيأد

 غري داله 88060 88100
 188080 36805 511 علمي

 معوقات اجتماعية 0
 1180.3 .888. 611 أدبي

 دالة 88881 .5866
 .15801 3.800 511 علمي

 األداة ككل
 108816 116803 611 أدبي

 دالة 88855 08150
 018.16 111800 511 علمي
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 (1م )ـــــــرقدول ـــــــج
 حتليل التبا ن األحادي الستجابات الطلبة ملعوقات إدارة الوقت تبعًا للمستوى الدراسي

 مصدر حماور االستبانة م
 التبا ن

 جمموع
 املربعات

 متوسط
 املربعات

درجات 
 احلر ة

قيمة 
 )ف(

مستوى 
 الداللة

 معوقات مؤسسية 1
 5 ..10180 000...3 بني اجملموعات

18035 
8815. 

 106 1818610 1038.8001 داخل اجملموعات  دالهغري

 معوقات اجتماعية 0
 5 6588681 10018008 بني اجملموعات

 داله 8883 ..083
 106 1.18163 15131180 داخل اجملموعات

 األداة ككل
 5 11168510 53058153 بني اجملموعات

08000 88858 
 106 5008050 58100381 داخل اجملموعات داله

  

 (0م )ــــــدول رقــــــج
حتليل التبا ن األحادي الستجابات الطلبة ملعوقات إدارة الوقت تبعًا ملتغري املعدل الرتاكمي

 حماور م
 االستبانة

 مصدر
 التبا ن

 جمموع
 املربعات

متوسط 
 املربعات

درجات 
مستوى  قيمة )ف( احلر ة

 الداللة

معوقات  1
 مؤسسية

 0 358163 18.8000 بني اجملموعات
88300 88306 

 103 ..18180 .1006 داخل اجملموعات غري داله

معوقات  0
 اجتماعية

 0 1618050 0058.10 بني اجملموعات
88068 88650 

 103 1.08016 15031085 داخل اجملموعات غري داله
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 األداة ككل
 0 668.65 008003 بني اجملموعات

88115 
88006 

 103 50.8115 .5116108 داخل اجملموعات غري داله

تفسري نتائج الدراسة : ثانيًا
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Abstract 

The study aimed to identify Obstacles of time management 

among students in the King Faisal University. The current Research 

relies on the descriptive methodology which describes and explains what 

is really found in addition to paying attention to the circumstances and 

relationships between incidents. The researchers depended on the 

questionnaire as an investigation tool. The questionnaire prepared by 

them included two main fields, factors with many points under each, and 

aimed at investigating the obstacles facing students in time management. 

The questionnaire was administered to a sample of (788) students from 

faculties of the University. Data were statistically analyzed by means, T 

test, one way ANOVA, and Scheffe, Tukey tests. 

The results of the study revealed that: 
1) Students perceived social and institutional factors as obstacles of time 

management with high and average ratings. 

2) Female students view the Institutional constraints as the biggest 

barrier for time management compared with Male students' 

perception.  

3) Students in in the Art Section view institutional and social factors as 

obstacle of time management compared with students' view in 

scientific disciplines. 

4) The Institutional and social obstacles were the biggest barrier of time 

management as perceived by fourth level students compared with 

responses of students in other levels. 

5) 5-There is no impact of students’ GPA on their perceptions of the 

institutional and social obstacles time management. 

          In the light of these findings the researchers recommended the 

following: 

1) There is an urgent need for paying attention to reactivate the role of 

students' academic advising. 

2) The University should communicate with the students' families to 

clarify their respective roles towards each other. 

3) The University should pay attention to Female students affairs, 

through professional and trained employees to manage their affairs. 

4) The University Staff should be aware of their counseling and 

mentoring role in addition to their teaching role in dealing with 

students. 


