
 األول فصلال  
 المقدمة والمشكلة البحثية

 

  مقدمة الدراسة
تتجلى قيمة الوقت كهبة من هبات اهلل تعالى لبني ادم كافة بأن اهلل قد أقسم مطلع سور 
عديدة من كتابه العزيز بأجزاء منه و بأطواره المختلفة ، فأقسم سبحانه بالليل والنهار والفجر 

آية   :ليل سورة ال ) "والنهار إذا جتلى * والليل إذا يغشى" : له تعالى، من ذلك قو ......والضحى والعصر 

و * والضحى " : ، وقوله تعالى  (1،2 ةآي :سورة الفجر ) "وليال عشر * والفجر  " :وقوله تعالى،  (1،2

آية  :لعصرسورة ا ) "إن اإلنسان لفي خسر*والعصر:" وقوله تعالى ، ( 2،  1آية  : سورة الضحى )"الليل إذا سجى 

وتضمنت السنة النبوية الكثير من األحاديث التي أشارت إلى أهمية وقت  (. 2002فخرو،)( 1،2
الفراغ في حياتنا وعظمة منافعه وضرورة استخدامه للعمل والبذل في الخيرات،حيث قال رسول 

مك ، وشبابك قبل حياتك قبل موتك ، وصحتك قبل سق: اغتنم مخساً قبل مخس " :اهلل عليه الصالة والسالم 

 (.2001، خليل) "وفراغك قبل شغلك، وشبابك قبل هرمك ، وغناك قبل فقرك ، هرمك 

فالوقت مورد هاام فاي حيااة كال فارد، ماورد د يتجادد ود يادخر، ود يمكان للفارد أن يعطاي 
منااه أو يسااترجع منااه شاايجا ود يوجااد ثمااة طريتااة لحفظااه أو تااوفيره ، فكاال يااوم يمضااي د نسااتطيع 

وتختلاااس نساااا وكمياااات ماااا يتمتاااع باااه األفاااراد مااان ماااوارد حساااا إمكانيااااتهم وقااادراتهم . ه تعويضااا
ومساااتوياتهم إد ماااورد الوقااات ، فيتسااااود نصااايا كااال فااارد بصااارس النظااار عااان سااانه أو جنساااه أو 

سااعة يومياا ود يساتطيع أحاد مهماا فعال أن يزيادها سااعة أو ينتصاها  42مستواه فكال فارد يمتلاك 
 (.2002نوفل،)دقيتة 

هماله يؤثرو  على العالقات  كتيمة أساسية في حياة األفراد سلبا إساءة استخدام الوقت وا 
كما يؤدي ذلك إلى . ادجتماعية التي تربط الفرد بأسرته ، وبالجماعات المحيطة في المجتمع

الظواهر إساءة استخدام موارد المجتمع بشكل فعال ، ويساعد على انتشار بعض العادات و 
لهذا تتضح أهمية الوعي بإدارة ،هور بعض ادنحرافات خاصة بين الشباا إلى ج السلبية ، هذا

 (.1991أبو شيخه ،)وقت الفراغ في جميع مراحل حياتهم بصفة عامة ولألبناء بصفة خاصة 

إن التخطيط الجيد للوقت يمكن الفرد من إنجاز جميع  (2002,أبو دنيا)ويضيس  
وقت وبأقل جهد كما يرفع من مستود كفاءته ويجعله قادرا أعماله ومسؤولياته المتعددة في اقصر 

 .على التغلا على الكثير من مشكالته ادجتماعية والنفسية 
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أن وقت الفراغ هو الوقت الحر الذي يمنح الفرد (Kraus,2001)  نظر ومن وجهة
غ أن وقت الفرا(Stokowski.1994) بينما ترد  ،ادسترخاء والراحة من كل مسجوليات العمل

كفترة زمنية يعد الوقت ادختياري المتبتي بعد الوفاء بادلتزامات األساسية للعمل واألسرة 
والمصالح الشخصية ،وتضيس بأنه المتدار من الوقت من الوقت المختار طواعية بحيث يمكن 

 (2001، غولي&عبد المجيد)األفراد من التصرس فيه  بحرية مدخال لممارسة األنشطة ، ويرد 
الفراغ هو الوقت الذي يتحرر منه الفرد من كل ما يشغله في العمل والبيت والمجتمع  أن وقت

المحيط به ،وخارج وقت النوم واألكل، وله حرية استخدامه كما يشاء فيما ينفعه ويعود عليه 
 .بالمتعة والسرور 

 ووقت الفراغ هو الوقت الفاجض عن ما يحدده الفرد من وقت للتيام بالعمل أو للتيام
بالمسؤوليات وادلتزامات والواجبات المنوطة به ، وهو بمثابة الوقت الحر الذي يمارس فيه 
اإلنسان األنشطة بطريتة اختيارية ، على أن تحديد وقت الفراغ د يمكن أن يتم إد في ضوء 

 (.1999خاطر،)مفهوم العمل حيث أن كل منهما مكمل لآلخر 

الحاضار ماان المساااجل الثانوياة مياار المهمااة، ود  ود يمكان اعتبااار وقاات الفاراغ فااي الوقاات
يمكاان التتليااال ماان أهميتاااه لمنساااان و المجتمااع باااأي صااورة مااان الصاااور، ود يمكاان إهمالاااه وعااادم 

فتد أصبح وقت الفاراغ بالنسابة لعادد د يساتهان باه مان التخطيط له بغية استثماره وادستفادة منه، 
أقطار ومجتمعات مختلفة حتيتة ملموسة وشيجا ظاهرا األفراد والجماعات والشراجح ادجتماعية في 

ويااارد  ،(2002الحسننن ،)ومشاااكلة تحتااااج إلاااى الدراساااة والتفكيااار العمياااو والمعالجاااات الموضاااوعية
أنااه د يتصااد بااالفراغ مجاارد وجااود ساااعات وقاات خااارج الساااعات المحااددة  (2000,عمنناد النندي )

ت الذي يضيع ويتسرا دون هدس يتحتو للوظيفة أو العمل اليومي المترر، بل المتصود هو الوق
 .أو عمل ينجز أو ماية نرمي إلى بلومها

يتطلا التخطيط دستثمار أوقات الفراغ لألبناء لفهم  أنه (1999,عمرا )ويضيس 
يجاد الوعي بأهمية استثمار أوقات فرامهم وتدريبهم على حسن استثماره  حاجاتهم ورمباتهم ، وا 

انفعاليا و عتليًا و صحيًا فيكسبهم أنماطا من السلوك اديجابية بوضع برامج تحتو لهم توازنًا 
 .تمكنهم من التكيس ادجتماعي 

واألسرة هي أول بيجة اجتماعية تتلتى اإلنسان وينمو فيها حتى يدرك شؤون الحياة من  
خاللها حيث تؤثر في تكوين اتجاهات األبناء وشخصياتهم ألنها ترتكز أساسا على إرشادات 

 ( .1991الحس ،)وتوجيهاتها التي تتطابو مع المجتمع وقيمه الساجدة  األسرة
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إن ظاهرة الفراغ ذات أبعاد د يمكن تناولها من زاوية تخصص واحدة وعليه دبد من  
تضافر جهود الباحثين في تخصصات مختلفة إلعطاء هذه المشكلة حتها من الفحص 

 . (هن 1102الشثري،)والتمحيص 

لذي تلعبه األسرة في توجيه أبناءها نحو استغالل أوقات الفراغ من كما يعتبر الدور ا
 .األمور الهامة التي يجا بحثها من الناحية األسرية بما يعود على الفرد والمجتمع بالخير والنفع

  
 مشكلة الدراسة 

شكال مختلفة تبعا  أصبحت مشكلة وقت الفراغ مشكلة تعاني منها المجتمعات بأوضاع وا 
قتصادية وادجتماعية ،ودرجات تطورها لهذا يجا تنظيم وقت الفراغ ألنه سال  ذا لظروفها اد

حدين فال بد من تهيجة الفرص بما يمكن األبناء من استغالله في أوجه نافعة فالتخطيط لوقت 
الفراغ ضرورة ملحه من خالل ادهتمام بتنويع وساجل شغل هذه األوقات لتتمشى مع الفروو 

ومن أهم .  (1991,الحس )وميولهم , بين األبناء واستعداداتهم، وقدراتهم الفردية الموجودة
مشاكل الفراغ التي يعاني منها اإلنسان هي الفراغ اليومي وكيفية استثماره حيث أصبح الفراغ 
مشكلة هامة هي عدم التدرة على التمييز بين أنشطة العمل وأنشطة الفراغ ووظاجس الفراغ د تتل 

ساءة استخدام وقت الفراغ تؤثر سلبا على العالقات . (1992لبيب،) لالعم أهمية عن وظاجس وا 
المحيطة بهم في المجتمع ،كما يؤدي إساءة استخدام وقت  والجماعات األفرادادجتماعية بين 

والظواهر  تانتشار العاداويساعد على  الفراغ إلى إساءة استخدام موارد المجتمع بشكل فعال ،
 نحرافات خاصة بين الشباا السلبية ،وبعض اد

وتشير بعض الدراسات إلى أن الطالا في المملكة العربية السعودية يمتلك وقت فراغ 
الدراسة والتى تتمثل فى كبيرا في حياته اليومية، وذلك أن المهمات األساسية في حياته اليومية 

ال من األحوال وهذا ساعة بأي ح 42د تتطلا منه أكثر من  الحاجات الضروريةو  األكلو النوم و 
 . (هن1112السدحا  ،)يوفر للطالا أربع ساعات يوميا 

وقد أجريت بحوث ودراسات في المجتمع السعودي فلم يجد إد التليل حيث لم يبدأ 
 (.هن 1102الشثري،)بدراسة هذا الموضوع في مجتمعنا إد في السنوات التليلة الماضية ادهتمام

الطالا يحتاجون إلى األنشطة الترويحية التي  أن (1998,ةهدهود)ووضحت دراسة 
أن الشعور بالسعادة  (1992الجالد ،)كما أشارت دراسة . تسهم في إشباع ميولهم ورمباتهم

رسة األنشطة الترويحية واكتساا الفواجد الخلتية والصحية في وقت الفراغ من أهم دوافع مما
ي تنمية الوعي الترويحي لدد أبناجها ، كما أن األسرة تلعا دور حيوي ورجيسي فيهللطلبة ف
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أن ممارسة ( 1992،لبيب) وتشير دراسة.  وتوفير فرص الممارسة لألنشطة الترويحية لهم
ممارسة  األساليا السوية في المعاملة الوالدية لألبناء لها تأثير ايجابي على اتجاهات األبناء نحو

فتد انتتد بعض  (Fedorovn,1990)أما  .أنشطة وقت الفراغ الترويحية واإلبداعية وادجتماعية
اآلباء في تحديد اختيارات أنشطة وقت الفراغ ألبناجهم الطلبة نتيجة عدم استغالل وقت فرامهم 

فواجد ممارسة األنشطة الترويحية زيادة  أن (Hultsman,1996)بطريتة منظمة وتشير دراسة 
ة فرص اتخاذ الترار وحل المشكالت في الثتة بالنفس وتتدير الذات وتنمية رو  الجماعة وزياد

وتلعا األسرة دور هام في توجيه األبناء بأهمية اإلحساس . وخفض مستود الضجر والملل 
وحدة  ابتيمة الوقت وتدريبهم على أهمية إدارة وقت الفراغ لهم وكيفية استثماره وتنظيمه باعتباره

ي التي تتوم بتوجيه وتدريا أبناجها المجتمع األولى وخليته األساسية في الحياة ادجتماعية فه
على تطوير سلوكهم وتنشجتهم وفو معايير المجتمع وقيمه وثتافته حيث تسعى لتدريبه على 

 (2002الحس  ،)استثمار أوقات فرامه 

هو أسلوب  ما: ومن هنا تتمثل مشكلة الدراسة الحالية في اإلجابات على التساؤل التالي
هذا السؤال تشتق ومن  .في األسرة السعودية في مدينة جدةاألبناء في إدارة وقت الفراغ 

 :ية كما يلي عمجموعة م  التساؤالت الفر 

 هي طبيعة الفروو بين الذكور واإلناث في أسلوا إدارة وقت الفراغ ؟ ما -1
ما هي أوجه التشابه وادختالس بين طالا المدارس المتوسطة والثانوية في أسلوا إدارة  -4

 وقت الفراغ ؟

أوجه التشابه وادختالس بين طالا المدارس الحكومية واألهلية في أسلوا إدارة ما هي  -3
 وقت الفراغ ؟

ما هي أوجه التشابه وادختالس بين أبناء العامالت وأبناء مير العامالت في أسلوا إدارة  -2
 وقت الفراغ ؟

ر ليس ما هي أوجه التشابه وادختالس بين الطالا من أسر لديهم خدم والطالا من أس -5
 لديهم خدم في أسلوا إدارة وقت الفراغ ؟

منطتة )للمتغيرات الديموجرافية  التباين بين عينة الدراسة في أسلوا إدارة وقت الفراغ تبعا  -6
السكن،مستود تعليم األا، األم ، متوسط فجات الدخل الشهري لألسرة ،عدد ساعات وقت الفراغ 

 . (عند الطالا

لوا إدارة وقت الفراغ بمحاوره المختلفة وبعض متغيرات ما هي طبيعة العالقات بين أس -7
 المستود ادجتماعي وادقتصادي لألسرة ؟
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 أهــــــــــــــداف الدراسة
كان الهدس الرجيسي من الدراسة الحالية التعرس على أسلوا إدارة وقت الفراغ لألبناء في 

الفرعية التالية والتي تتمثل في  األسرة السعودية بجدة ، وتشتو من هذا الهدس مجموعة األهداس
   ا:التعرس على 

 .طبيعة الفروو بين الذكور واإلناث في أسلوا إدارة وقت الفراغ  -1

 .طبيعة الفروو بين طالا المدارس المتوسطة والثانوية في أسلوا إدارة وقت الفراغ -4

 .غطبيعة الفروو بين طالا المدارس الحكومية واألهلية في أسلوا إدارة وقت الفرا -3

 .طبيعة الفروو بين أبناء العامالت وأبناء مير العامالت في أسلوا إدارة وقت الفراغ -2

طبيعة الفروو بين الطالا من أسر لديهم خدم والطالا من أسر ليس لديهم خدم في  -5
 .أسلوا إدارة وقت الفراغ

منطتة ) يةللمتغيرات الديموجراف التباين بين عينة الدراسة في أسلوا إدارة وقت الفراغ تبعا  -6
 ت وقت الفراغعاسا عدد، لألسرةالدخل الشهري  فجات متوسط م ،السكن،مستود تعليم األا، األ

 (. عند الطالا

طبيعة العالقة بين أسلوا إدارة وقت الفراغ بمحاوره المختلفة وبعض متغيرات المستود  -7
 .ادجتماعي وادقتصادي لألسرة

 

 أهمـــية الدراســـــــــــــــة
 :همية الدراسة الحالية في االعتبارات اآلتية تمثلت أ

 :م  خالل محلىاالستفادة م  نتائج هذه الدراسة في خدمة المجتمع ال -أ 
،خاصة المراهتين مما ينعكس على  األبناءإدارة أوقات الفراغ عند إلتاء الضوء على كيفية  -1

لديهم وفرص اتخاذ تنمية وتطوير الذات لديهم،ويزيد من ثتتهم بأنفسهم وينمي رو  الجماعة 
 ..التوتر والتلو حدهالمشكالت التي يتعرضون لها وخفض  لالترار وح

 أسلوا إدارة وقت الفراغ بما يعود عليهم بالنفعفي  أبناجهمبضرورة توعية  تبصير الوالدين -4
 .وقيمه وثتافته عمعايير المجتمعلى األسرة بأكملها وينعكس على تطوير األبناء وتنشجتهم وفو 

األبناء خاصة المراهتين دورهم في توعية ب( وساجل اإلعالم –تربويين )من  سجولينالمحث  -3
 .األمثل ادستغالل بأهمية وقت الفراغ وكيفية استغالله

وضع حلول وتوصيات واقعية تفيد في التعريس بأهمية أوقات الفراغ تفيد الدراسة في  -2
  .األسرة نبشؤو لألبناء ويفضل ذلك من خالل األجهزة المعنية  واستثمارها

 :االستفادة م  نتائج هذه الدراسة في خدمة التخصص م  خالل -ب 
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تتديم مساهمة متواضعة لمكتبة إدارة المنزل تتمثل في استبيان عن إدارة وقت الفراغ لألبناء  -1
 أوقات في استغاللالصعوبات التي يواجهها األبناء  حديدفي األسرة السعودية في مدينة جدة وت

 .فرامهم

قضاء وقت  أساليادراسة قد تكون بداية نتاججها نواة للعديد من الدراسات التي تتدم  تتديم  -4
 . حسن استخدام موارد المجتمع الفراغ بما يعود على األبناء بالنفع والفاجدة وبالتالي

 

 إجراءات  الدراسة
 :إلجراء هذه الدراسة قامت الباحثة بالخطوات التالية 

 .ض أهم البحوث والدراسات السابتة المرتبطة بموضوع الدراسةإعداد اإلطار النظري واستعرا -1

استمارة البيانات العامة عن الطالا وأسرته ،استبيان )الدراسة والمتمثلة في أدواتإعداد وبناء  -4
تشمل طريتة قضاء وقت الفراغ ،استمارة استبيان إدارة وقت الفراغ لطالا المتوسط والثانوي بجدة 

تي يمكن أن تساهم بدور في كيفية ادستفادة من وقت الفراغ ومتترحات ، جدول يشمل الهيجات ال
 .لتطوير وتنشيط ادستفادة من وقت الفراغ 

على مجموعة من األساتذة المتخصصين في مجال  الدراسة وادستبيانات أدوات عرض -3
تواها ومناسبة محادستبيان  أسجلةادقتصاد والعالقات األسرية والتربية للحكم على مدد صدو 

للعينة وتحتيتها ألهداس الدراسة، وأيضًا للتأكد من وضو  األسجلة وابتعادها عن الغموض 
 . والتعتيد

 .طبتًا لتوجيهات وآراء المحكمين الدراسة  وأدوات اتتعديل ادستبيان -2

طالا وطالبة للمرحلة  32تطبيو ادستبيان على عينة الدراسة ادستطالعية المكونة من  -5
عداده للتطبيو، ومن ثم عمل  اتتوسطة للتأكد من وضو  عبارات ادستبيانالثانوية والم لديهم وا 

 .التعديالت المناسبة

 .الكلية أو األساسية في صورته النهاجية المعدلة على عينة الدراسة اتتطبيو ادستبيان -6

 .إجراء التحليالت اإلحصاجية المناسبة دستخالص النتاجج والتحتو من صحة الفروض -7

 .النتاجج وتفسيرها ومناقشتهاتحليل  -8

 .استخالص التوصيات والمتترحات -9

 .البحث  فروض -12
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 . البحث مصطلحات-11
 

 بحثفروض ال

 

د توجد فروو ذات ددله إحصاجية بين الطالا والطالبات في أسلوا إدارة وقت الفراغ -1
 .الثالثة التخطيط والتنفيذ والتتييم  راحلهابم

جية بين طالا المدارس المتوسطة وطالا المدارس الثانوية د توجد فروو ذات ددله إحصا-2
 .في أسلوا إدارة وقت الفراغ بمحاوره الثالثة التخطيط والتنفيذ والتتييم 

د توجد فروو ذات ددله إحصاجية بين طالا المدارس الحكومية وطالا المدارس األهلية -2
 .نفيذ والتتييم في أسلوا إدارة وقت الفراغ بمحاوره الثالثة التخطيط والت

د توجد فروو ذات ددله إحصاجية بين أبناء العامالت وأبناء مير العامالت في أسلوا إدارة -1
 .وقت الفراغ بمحاوره الثالثة التخطيط والتنفيذ والتتييم 

د توجد فروو ذات ددله إحصاجية بين الطالا من أسر لديهم خدم والطالا من أسر ليس -2
 .رة وقت الفراغ بمحاوره الثالثة التخطيط والتنفيذ والتتييم لديهم خدم في أسلوا إدا

للمتغيرات  د يوجد تباين دال إحصاجيا بين عينة الدراسة في أسلوا إدارة وقت الفراغ تبعا-2
،عدد لألسرة،مستود تعليم األا،األم،متوسط فجات الدخل الشهري سكنالمنطتة )الديموجرافية

 (.ساعات وقت الفراغ عند الطالا

 المختلفاةمحااوره بد توجد عالقات ارتباطيه ذات ددله إحصاجية بين كل من إدارة وقت الفراغ -7
 .وبعض متغيرات المستود ادجتماعي وادقتصادي لألسرة 

 

 

 

 

 المفاهيم اإلجرائية للدراسة 
  Management  إلدارةا
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عليها  هي علم وفن وتوجيه  عمل ما  بغرض تحتيو أهداس محددة وهي عملية  يترتا
مسجولية  التخطيط والتنفيذ والتتييم  يتخذها األبناء أو األسرة ليشبعوا احتياجاتهم ويحتتوا أهدافهم 

 .المرتبطة بجوانا إدارة و استغالل وقت الفراغ 
 

  Time Managementإدارة الوقت 

هي تلك المهارة الخاصة التي يتعامل بها الطالا مع وقت فرامه ، والطريتة التي 
يع  أن يستثمر بها هذا  الوقت  أفضل استثمار ويحتو أقصي استفادة متاحة و ذلك يستط

بتوظيس طاقاته توظيفا مفيدا وفعاد أو تنمية مهاراته وقدراته أو ادستمتاع بممارسة هواياته 
 .وادرتتاء بالجوانا البدنية والنفسية والعتلية والوجدانية والروحية  

 
   Leisure timeوقت الفراغ  

يعرس وقت الفراغ من منظور الدراسة الحالية بأنه الوقت الذي د يرتبط فيه الفرد بأداء 
يتضيه في  أنواجا معين ويكون حرا من التزامات وضرورات الحياة اليومية مع قدرته على 

 . النشاط الذي يختاره 
 
  Recreationالترويح  

ي وقت فرامه ، بغرض ادسترخاء هو كل نشاط  يختاره اإلنسان بمحض إرادته ويمارسه ف
دخال السرور والتنفيس عن النفس وتجديد همتها ونشاطها  شباع حاجاته ورمباته وا   .وا 

  Management of leisure timeإدارة وقت الفراغ 

 التيام ىقدرة الطالا علتعرس إدارة وقت الفراغ إجراجيا من منظور الدراسة الحالية بأنها 
بعد تحديد األهداس وموازنة ما لديه من ساعات تي يختارها برمبته بمجموعة من األنشطة ال

 . خالل هذه الفترة الزمنية محددة وما يجا عليه أداؤه في فترة زمنية محددة
 

  Planning leisure timeتخطيط وقت الفراغ  

هو عملية عتلية يتوم بها الطالا أو الطالبة وفي أثناجها يتم تصور أو تخيل الطرو و 
 . يؤدي تنفيذها إلى  حسن ادستفادة من وقت الفراغ المتا   أنساليا التي يمكن األ

 
  Implementation ( التنفيذ ) تنفيذ خطة وقت الفراغ 
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هو انتتال الطالا بالخطة من مرحلة التفكير الذهني إلى مرحلة التطبيو العملي مع 
الطريو المرسوم لتحتيو األهداس استمرار مراجعة األداء حتى يتم التأكد من أنها تسير وفو 

 .المنشودة
 

  Evaluation (   التقييم ) تقييم خطة وقت الفراغ 

هو عملية مراجعة شاملة يتوم بها الطالا أو الطالبة بعد ادنتهاء من تنفيذ خطة  
 .استخدام وقت الفراغ للتأكد من ادستفادة التصود منه بما يعود عليه بالنفع والفاجدة

 
   Familyاألسرة  

لهي أوجده اهلل في طبيعة البشر ، إتعرس األسرة من منظور الدراسة الحالية بأنها نظام 
مكونة من األا واألم و واحد أو أكثر من األبناء ،يشتركون في حياة اجتماعية واقتصادية وهي 
كنه من وهي الوعاء التربوي الذي تتشكل داخله شخصية الفرد تشكيال فرديا واجتماعيا يم. واحدة 

 .  النمو وادتزان والتكامل مع ذاته والتكيس مع المجتمع
 

    Sonsاألبناء

هم طالا وطالبات الصس الثاني في كل من  المرحلتين المتوسطة والثانوية في 
 .المدارس الحكومية واألهلية في مدينة جدة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


