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 ممخص الدراسة :
دارتو تعطي           يعتبر الوقت عنصرًا ميمًا في الحياة اليومية لألفراد فالتحكم بو وا 
               اإلنسان نجاحًا، وتمنحو القدرة عمى الموازنة بين األىداف والواجبات المطموبة منو،

ومع كثرة الميام  . وال يمكن تحقيق الموازنة بينيما إال من خالل تحقيق إدارة ناجحة لموقت
اجة ممحة إلى التكميفات عمى معمم الموىوبين التي بازدياد في االونة األخيرة أصبحت الحو 

 اإلىتمام بعنصر إدارة الوقت الذي ىو من أىم عناصر النجاح .
ومن ىذا المنطمق قمت بعمل ىذه الدراسة التي تصب في مصمحة إثراء الطالب 

من أجل تعميم لمموىوبين  عمم الموىوبين وقتو داخل المدرسةالموىوبين من خالل إستثمار م
 .  ٖٕٓٓيتوافق ويحقق رؤية المممكة 

د تضمنت ىذه الدراسة تقسيم ألنواع وقت معمم الموىوبين داخل المدرسة لكي يتمكن وق
يوازن بين ىذه األوقات ، ثم تناولت الدراسة أىم الموىوبين من السيطرة عمى وقتو و معمم 

الصحيح ،  مضيعات الوقت التي تسبب في تاخير معمم الموىوبين عن أداء ميامو في وقتيا
مقترحات تحد من و ءت ىذه الدراسة بأساليب من الميدان التعميمي عمى الجانب االخر جاو 

اشتممت عمى نماذج مقترحة راء التعميمي لمطالب الموىوبين و تسرع بعجمة اإلثمضيعات الوقت و 
أخيرا اختتمت ىذه شكل مقنن وبعيد عن العشوائية ، و تساعد معمم الموىوبين عمى أداء ميامو ب

 التي تساىم في تقميل اليدر من وقت معمم الموىوبين .الدراسة بمجموعة من التوصيات 
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 المقدمة  :
ا اإلنسان ، وتتضاعف ھم الموارد الطبيعية النادرة والمحدودة التي يمتمكھيعد الوقت أ

اماًل ضاغطًا في إدارتو المتسارعة ، والتي تعد عي ظل المعطيات العصرية الجديدة و ميتو فھأ
        ااهلل سبحانو وتعالى بو في عدة مواضع من كتابو الكريم قال تعالى فعالية، وقد أقسمبكفاءة و 

نَساَن َلِفي ُخْسٍر )َٔواْلَعْصِر ) { اِلَحاِت َوَتَواَصْوا ِباْلَحّق ٕ( ِإنَّ اإْلِ ( ِإالَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُموا الصَّ
ْبِر ) ة النبوية مؤكدة عمى أىمية ىذا وجاءت السن ). ٖ- ٔ)سورة العصر:  }(ٖوَتَواَصْوا ِبالصَّ

المورد قال صمى اهلل عميو وسمم: "لن تزول قدما عبـٍد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره 
فيما أفناه، وعن شبابو فيما أباله، وعن مالو من أين اكتـسبو وفيما أنفقو، وعن عممو ماذا عمل 

لبصري: "يا ابن آدم إنما أنت أيام وفي األثر قال الحسن ا ). ٜٕ٘/ٗبو" رواه الترمذي )
 ).مٜٜٚٔمجموعة كمما ذىب يوم ذىب بعضك" )ابن األثير، 

ومما سبق من اآليات واألحاديث والحكم نستخمص أىمية الوقت ومسئولية معمم 
الموىوبين بإستثمار وقتو في رعاية الموىوبين خصوصا في ظل التطورات العالمية في البرامج 

الموىبة كالنبتة الغضة ين وما يتطمبو من جيد وتنظيم ومتابعة لمموىوبين و ىوبالمقدمة لرعاية المو 
مما يزيد عمى بالرعاية واالىتمام الدقيق ليا و ال يستفاد منيا إال إذا سقيت وتعاىد معمم الموىوبين 

( ىو أن األطفال الموىوبين ٕٕٔٓأىمية رعاية الموىوبين ما أورده )عياصرة ، إسماعيل 
ثروة وطنية حقيقية،  ومن الواجب رعايتيا وتقديم وتوفير الفرص التربوية المناسبة والمتفوقين 

ليم، والتي يمكن أن تساعد كل طفل في الوصول إلى أقصى طاقاتو، خاصة وأن الصراع 
الحالي والمستقبمي بين دول العالم معتمد عمى قدراتيا في المجاالت العممية والتقنية واالقتصادية 

دارتو ىي عمى معمم الموىوبين ضرورة ممحة و أصبح و ، والعسكرية  الحرص عمى تنظيم وقتو وا 
من ىنا إستشعر الباحث بضرورة تقديم ورقة بحثية عن والبعد عن العشوائية في العمل ، و 

 أساليب مقترحة إلدارة وقت معمم الموىوبين  .
 مشكمة الدراسة :

وقت حسب مستوياتيم العممية ة اليختمف معممو الموىوبين في نظرتيم ألىمية  إدار 
أن الوقت عامل مشترك بين البشر ( ٜٜ٘ٔالمجتمع المحيط بيم كما  ذكر )غرايبة،ثقافتيم و و 
رد استغاللو و يتوقف ذلك عمى طبيعة المجتمع الذي يعيش فيو الفيتفاوتون في طريقة استثماره و و 

تقسيم المعممون حسب أىمية األىداف المستقبمية لديو ، ويمكن باإلضافة إلى طبيعة الثقافة و 
والثانية الوقت لدييم إلى ثالث فئات األولى تنظر إلى الوقت نظرة ال مباالة فيي ال تكترث بو، 

المباالة فيي تيتم بو فوق مستوى األولى ، والثالثة تنظر الى الوقت وسطية بين الالمباالة و 
 ( .ٕٔٔٓ أحمد،( باىتمام بالغ بحيث تحسب لكل دقيقة حسابيا
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نظرا ألىمية تعميم الموىوبين ، وأىمية الوقت لدييم، حيث يعتبر من أىم عوامل و 
نجاحيم ىو إجادتيم إلدارة وقتيم بشكل جيد، والعمل من خالل التوازن في توزيع الوقت الرسمي 
لمدوام، أو تغميب بعض األعمال عمى البعض اآلخر، بغض النظر عن األىمية والجدوى، أو 

ي ىدر كثير من اليومي في أعمال بعيدة عن مصمحة العمل مما يتسبب ف استنفاد وقت الدوام
من خالل عمل الباحث في تعميم الموىوبين إضافة إلى الرجوع لألدب النظري  األموال والجيد، و 

من ضمنيم معمم ة الوقت لدى المعممين بشكل عام و أتضح لو أن ىناك  مشكمة في إدار 
عمم الموىوبين في استثمار وقتو عمى الشكل المرغوب منيا الموىوبين نظرا لعدة أسباب تعيق م

معيقات تساىم في ضياع الوقت من المعمم نفسو أو من البيئة المحيطة بالمعمم أو من الجيات 
العميا أو متطمبات طارئة تحدث أثناء العمل مما يسبب خمل في إدارة الوقت لمعمم الموىوبين، 

مييا نظرا ألن الوقت العممية السيمة التي يمكن السيطرة عإضافة أن عممية إدارة الوقت ليست ب
ولة لمسيطرة عمى الوقت يمكن توقيفو أو إبطاءه لذا جاءت ىذه الدراسة بالمحا المورد يسير و 

دارتو و  ليس الميم أن تممك بين في إثراء الطالب الموىوبين و استثمار جيد ووقت معمم الموىو وا 
 الستثمار األمثل .الوقت بل الميم ىو كيف تستثمره ا

 أسئمة الدراسة :
دارتو ؟ -  كيف يمكن تقسيم وقت معمم الموىوبين لمسيطرة عميو وا 
 ماىي مضيعات وقت معمم الموىوبين التي تعيق معمم الموىوبين عن أداء ميامو ؟ -
 ماىي األساليب المقترحة التي تساىم في إدارة وقت معمم الموىوبين ؟ -
 اىم في إدارة وقت معمم الموىوبين ؟ماىي النماذج المقترحة التي تس -

 أىداف الدراسة :
دارة الوقت لدى معمم يتمثل اليدف الرئيسي ليذه الدراسة من خالل  تحسين و تطوير إ

 ىي :الدراسة إلى تحقيق أىداف فرعية و لتحيق ىذا اليدف سعت ىذه الموىوبين و 
 حثين والدارسين  .الباموىوبين و غنية لمعمم ال متنوعة عممية معرفية حصيمة توفير -1
 التعرف عمى أوقات معمم الموىوبين من خالل تفتيتو إلى أقسام من أجل السيطرة عميو . -2
أداء ميامو من  التعرف عمى مضيعات وقت معمم الموىوبين التي تعيق معمم الموىوبين عن -3

 يبتعد عن المشتتات التي تحيد بو عن أداء عممو .أجل أن يتجنبيا و 
 ة تساىم في إدارة وقت معمم الموىوبين .تقديم أساليب مقترح -4
االختصاص ؛ ليتسنى ليم توظيفيا الدارسين وأصحاب تقديم نماذج عممية لمباحثين و   -5

 تطبيقيا في ميدان رعاية الموىوبين.و 
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 أىمية الدراسة :
تكمن أىمية ىذه الدراسة في أنيا تختص بتعميم فئة ميمة من فئات المجتمع و ىم الطالب  -

ألي مجتمع يريد أن يكون لو دور را ألن تعميم الموىوبين بات ضرورة حتمية الموىوبين نظ
ي اليعرف مساىمة في صناعة التقدم لمواجية التحديات التي يفرضيا العصر الحالي الذو 

 االبتكار في الفكر .اع و اإلبدإال التفوق  في العقل و 
في  ٖٕٓٓالعربية السعودية  تزداد أىمية ىذه الدراسة في أنيا تواكب تطمعات ورؤية المممكة -

قدرات لتحقيق الرؤية  واستثمار ما لدييم من إمكانات و النابغين االىتمام بفكر الموىوبين و 
 منافستيا .جل المحاق بركب الدول المتقدمة و من أ

دارة وقت معمم الموىوبين تسيم في لفت نظر م - عمم الموىوبين إلى إن الوقوف عمى تنظيم وا 
ىائمة تساىم في لصحيح سينتج عنو نتائج إيجابية و و تم إستثماره بالشكل اأنو لأىمية الوقت و 

 رفع سقف طموحات معمم الموىوبين باالستفادة من ىذا المورد اليام  .
ىو إدارة وقت معمم الموىوبين ، اسات والبحوث و تتناول الدراسة موضوعا ندرت فيو الدر  -

ضح أن اإلىتمام مازال منصبا عمى فبفحص األدبيات المتاحة في مجال إدارة الوقت ات
 النماذج العممية التي تساىم في إدارة الوقت.األساليب و يتعمق بإدارة الوقت و اإلداريين فيما 

 أنواع الوقت لدى معمم الموىوبين :
يم تنوعا في تقست بشكل عام نجد أن ىناك تشعبا و بالنظر لألدبيات النظرية التي قسمت الوق   

ا في ىذه الدراسة ىو وقت معمم الموىوبين بالمدرسة بداية من وقت بدء لكن ما ييمنالوقت و 
ىـ ( أن الوقت في حياتنا ٕٕٗٔالدوام إلى نيايتو ومن ىذه التقسيمات لموقت يوضح  )القعيد

 نوعان ىما :
 

 
 
 
 
 

وقت يصعب تنظيمو أو إدارتو أو االستفادة منو في غير ما خصصمو ، وىو  النوع األول :
مع المعممين  الذي يقضيو المعمم في حاجاتو األساسية ، مثل األكل والراحة والعالقاتالوقت 

الطالب . وىو وقت ال يمكن أن يستفيد منو كثيرًا في غير ما خصص لو وىو عمى درجة من و 
 األىمية لبناء عالقات مع المجتمع المحيط . 

 أنواع الوقث

 يمكن جنظيمه يصعب جنظيمه
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دارتو ، وىو الوقت الذي النوع الثاني يخصصو لمعمل ، وفييذا النوع  : وقت يمكن تنظيمو وا 
 بالذات من الوقت يمكن التحدي الكبير الذي يواجييفي إدارتو .

 أنواع الوقت الذي يمكن تنظيمو )وقت الذروة ، وقت الخمول(  : 
 ىـ( أن الوقت الذي يمكن تنظيمو يتكون أيضًا من نوعين ىما:2211يوضح )القعيد 
 وحضورنا الذىني )وقت الذروة(.وقت ونحن في كامل نشاطنا  النوع األول :

 وقت ونحن في أقل حاالت تركيزنا وحضورنا الذىني )وقت الخمول( . والنوع الثاني :
ذا ما أراد معمم الموىوبين تنظيم وقتو فإنو يجب عميو أن ببحث عن الوقت الذي يمكن  وا 

غمو باعتباره تنظيمو ثم يتعرف عمى الجزء الذي يكون فيو في كامل نشاطو )وقت الذروة( ويست
 وقت اإلنتاج والعطاء والعمل الجاد بالنسبة لو .

 ىـ(  :2211ويبين الشكل التالي أوقات الذروة والخمول لدى اإلنسان حسبماأشار)القعيد 

  ذروة     ذروة 

 خمول          خمول     خمول   

 مساءاً  20 مساءاً  7 عصراً  3  صباحا 7  

ستطيع أن يرسم لو ت ذروة و خمول تختمف عن االخر وييرى الباحث أن لكل معمم أوقاو 
 خمولو من خالل متابعتو لنفسو خالل اليوم الدراسي .منحنى لنشاطو و 

الثالثة ميم أن الحصص األولى والثانية و من رأي الباحث بحكم خبرتو بمجال التعو  
سابعة فيي حصص الحصة الخامسة والسادسة و الطالب ، أما الالرابعة ىي أوقات ذروة لممعمم و و 

ذا تمكن معمم الموىوبين من تحديد أوقات الذرو  ة لديو في أثناء الدوام يقل فييا النشاط ، وا 
أوقات الخمول فإن ذلك خطوة كبيرة تمكنيمن االستفادة المثمى من أوقات الذروةفيضع الرسمي و 

ر التي ال تستيمك فييا األمور التي تحتاج إلى تركيز من األولويات واألمور الصعبة ؛أما األمو 
 الكثير من الجيد فيمكن وضعيا في أوقات قمة النشاط.

وبالتالي فيمكن تقسيم أعمال الموىوبين بين أوقات الذروة و أوقات الخمول حسب رأي 
 الباحث إلى :
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 أعمال معمم الموىوبين وقت الخمول أعمال معمم الموىوبين وقت الذروة
 كتابة و تمقي الخطابات صياغة الخطط

 تنظيم الممفات تنفيذ الحصص الدراسية
 تصحيح كراسات الطالب تصميم برامج لمموىوبين

 نشر ثقافة الموىبة تنفيذ مقاييس القدرات العقمية
 تنظيم المسابقات تقديم دورات تدريبية لممعممين

تطبيق األساليب العممية الحديثة الكمية منيا 
 .والنوعية في تمييز الموىبة وتصنيفيا

 م اإلذاعة المدرسيةتنظي

ترشيح الطالب الموىوبين لممشاركات الخارجية 
 )خارج المدرسة(

 الترتيب لمرحالت المدرسية

 تكريم الطالب المتميزين 

 مضيعات وقت معمم الموىوبين  :
 اليستغرق وقتا بطريقة غير مالئمة و تعرف مضيعات الوقت بأنيا نشاط غير ضروري 

مضيعات الوقت ىي ( ، و ٕٓٔٓ)الجديمي ، ت المبذول ألجمويظير منو عائد يتناسب والوق
لصوص الوقت كما أطمق عمييا بعض الكتاب وبعض الكتاب يفضل أن نطمق عمييا تحديات 

وعمى كل حال ىي  ألن التحدي يوحي بشيء ليس بالصعب بل يحفز العقل عمى تخطيو
 الميم ىو تجاوزىا . مسميات تتعدد و 

مضيعات الوقت لديو تتشابو مع مضيعات الوقت لدى أي معمم بالنسبة لمعمم الموىوبين و 
 يمكن تقسيميا إلى  قسمين عمى حسب مصدرىا  : و آخر 

 مضيعات الوقت الخارجية -ٕ    مضيعات الوقت الذاتية  -ٔ
 مضيعات وقت معمم الموىوبين الذاتية : أوال :

 تتمثل في :و  ويندرج تحتيا كل مضيعات الوقت التي يكون سببيا ىو المعمم نفسو
ىمالو و  -  بالتالي العشوائية في تنفيذ الميام .غياب التخطيط وا 
 عدم تفويض الطالب ببعض الميام البسيطة . -
 التسويف في تنفيذ األعمال مما يجعميا تتراكم . -
 نيايتيا .بداية برامج رعاية الموىوبين و و عدم تحديد تاريخ ل -
         تؤثر عمى يام ليست من اختصاصو و ترشيحو لم "ال" عندما يتم عدم القدرة عمى قول -

 عممو الرئيس .
دارتو .عدم إدراك أىمية الوقت و  -  ا 
 االفتقار إلى ميارات اإلدارة الصفية . -
 األوراق في مكتب معمم الموىوبين .عدم تنظيم الممفات و  -
 عدم االلتزام بالجدول اإلسبوعي . -
 االنشغال بالياتف أثناء العمل الرسمي . -
صيالت ال داعي ليا أثناء الشرح، بدون التركيز عمى الفكرة الرئيسية وتحديد الدخول في تف -

 .المعمومات اليامة فييا
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 ( :1002أضاف )مصطفى ،و 
 عدم اإلنضباط الذاتي . -
 الحالة الصحية والتعب -
 الكسل وتأجيل األعمال لمغد . -
  .الحالة النفسية -
 الشعور بالممل أو االستمتاع . -

 مم الموىوبين الخارجية :ثانياً  : مضيعات وقت مع
 يندرج تحتيا كل مضيعات الوقت التي يكون سببيا المجتمع المحيط بالمعمم:و 
التعاميم سواء الداخمية أو الخارجية المفاجئة التي تكمف معمم الموىوبين بميام جديدة ليست  -

 عمى قائمة خطتو .
ىم أحيانا  بسبب أن تأخر حضور الطالب الموىوبين لقاعة رعاية الموىوبين أو عدم حضور  -

بعض معممي المواد يمتنع عن خروج طالبو من الصف إما لعدم قناعتو ببرنامج الموىوبين 
 أو لحرصو عمى بقاء الطالب بالصف لوجود درس ميم أو اختبار.

تفرقيم بأكثر من صف مما يسبب تأخير د الطالب الموىوبين في صف واحد و عدم وجو  -
أحيانا يمتنع كما ذكرنا قبل قميل معممي المواد و  عدة فصولجتجميعيم من لمعمم الموىوبين في

من خروج بعض الطالب من الصف مما يؤثر عمى خطة معمم الموىوبين في تنفيذ دروسو 
 تداخميا  .ميام و بسبب نقص الطالب الموىوبين ويضطر لتأجيل الدرس مما يسبب تراكم لم

ب المدرسية األسبوعية  مما عدم وجود حصص رسمية لبرنامج الموىوبين بجداول الطال -
يتسبب بيدر وقت معمم الموىوبين في تنفيذ وتصميم جدول أسبوعي يتناسب مع الجدول 

المدرسي ويرى ة يتم فييا تعديل الجدول الرسمي الرسمي المدرسي و تغيير الجدول في كل مر 
 الباحث أن ىذا أىم عائق لوقت معمم الموىوبين  .

ن في المدرسة ينعدم وجود مكان مييأ لمعمم الموىوبين لتنفيذ في بداية عمل معمم الموىوبي -
ميامو مما يأخذ من وقت معمم الموىوبين في تييئة قاعة الدرس لمطالب الموىوبين و توفير 

 وسائل تتناسب مع قدرات الطالب الموىوبين .
معمم   الحديث الطويل معالجموس و ين و قاعة رعاية الموىوبزيارات بعض العاممين بالمدرسة ل -

         الموىوبين مما يجعل معمم الموىوبين في حرج من وجودىم و يتسبب في تأخيره عن
 أداء ميامو 

وجود قاعة رعاية الموىوبين بالقرب من الساحة الخارجية لممدرسة مما يتسبب بدخول بعض  -
صتو تأخير معمم الموىوبين في تنفيذ حائي رغبة باإلطالع أثناء الفسح و الطالب بشكل عشو 

 أثناء الفسحة .
 تكميف معمم الموىوبين بحصص انتظار بسبب غياب أحد المعممين . -
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وفي ضوء ما سبق يتضح أن سبب جميع مضيعات الوقت ىو المعمم نفسو أو من حولو 
من المجتمع المحيط بو، فالوقت ال يضيع وحده بل يحتاج إلى من يـضيعو، وكـذلك فـإن جميـع 

حالليا بأنشطة منتجةمضيعات الوقت يمكن ترشيدى لذا يجب عمى معممي الموىوبين أن  . ا وا 
يدركوا األنشطة المضيعة لموقت، وأن ضياع الوقـت ما ىو إال توظيف غير مالئم لوقت معمم 
الموىوبين، فالمعمم يضيع وقتو عنـدما ينفـق عمـى العمل األقل أىمية وقتًا كان بإمكانو أن ينفقو 

 .عمى عمل أكثر أىمية
 ليب المقترحة إلدارة وقت معمم الموىوبين :األسا

فيما سبق تم حصر ألغمب مضيعات وقت معمم الموىوبين و بالتالي فإن مضيعات 
السيطرة لمتغمب عمى ىذه المضيعات و  ىناك عدة أساليب قت تعد مشكمة لمعمم الموىوبين  و الو 

أساليب أن يختار ميارات و  ر لو و األفضلعمييا باعتبارىا مشكمة فإن معمم الموىوبين من األجد
خبير بالميارات اإلبداعبة التي شكمتو ألنو معمم موىوبين ومطمع و تحثو عمى حمول إبداعية لم

 :عاية الموىوبين ومن ىذه األساليبىي جزء من عممو وجزء من المنيج الدراسي بر 
 *أسموب حل المشكالت بطريقة إبداعية :

كالت الكبيرة التي تعيق إدارة الوقت و يتمثل أسموب يمكن تطبيق ىذا األسموب عمى المشو      
 حل المشكالت بطرق إبداعية  بالخطوات التالية :

في ىذه المرحمة البد أن يعي معمم الموىوبين بأن مشكمة مضيعات اإلحساس بالمشكمة : و  -ٔ
الوقت تعيقو عن أداء ميامو و تغير مساره عن تحقيق ىدفو  في سبيل تقديم رعاية جيدة 

 ب الموىوبين لمطال
جمع المعمومات : إن فيم طبيعة مضيعات الوقت يتطمـب جمـع المعمومـات الالزمـة،  -ٕ

فاالعتراف بأن الزائرين يمثمون مشكمة ال يعد كافيًا، بل البد من التعرف إلى عـددىم، وأسباب 
 الزيادة و لماذا وجدت ىذه المشكمة .

شكمة : يمكن لمعمم الموىوبين  صياغة المشكمة عمى ىيئة سؤال صياغة المتحديد و  -ٖ
   لمحصول عمى أفكار إبداعية في حل مشكمة مضيعات الوقت والسيطرة عمييا فمثال يمكن 
         أن يكون السؤال ىكذا )كيف يمكنني التغمب عمى زيارات المعممين العشوائية لقاعة 

 رعاية الموىوبين ؟ ( .
وىي إنتاج أفكار متنوعة وتقديم حمول لممشكمة وىذا يتطمب من  الحمول :و إيجاد األفكار  -ٗ

معمم الموىوبين مناقشة كل مضيعة من مضيعات الوقت عمـى حدة، ووضع الحمول الممكنة 
لمتغمب عمييا، ويمكن لمعمم الموىوبين أن يستعين بإدارة المدرسة وبزمالئـو في العمل، كما 

الـذىني بيـدف التعرف إلى مقترحات الحل، ليتولى بعد  يمكنو أن يشجع جمـسات العـصف
ذلك تطويرىا إلى حمول قابمـة لمتطبيـق لمواجيـة مضيعات الوقت ، ومن ىذه الحمول المقترحة 

 من الباحث لمضيعات الوقت كما يمي :
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 الحل المقترح إلدارة الوقت مضيعات الوقت

 عدم تفويض الطالب ببعض الميام البسيطة

ب من الطالب بميمة تحضير الطالب بكشف تفويض طال
 الحضور .

تكميف أحد الطالب المتميزين بشرح ميارة من ميارات التفكير و 
 بإشراف من المعمم  .

 تفويض مجموعة من الطالب بعمل مسابقات وأنشطة الصفية.
 عمل نموذج ميام يومي لمعمم الموىوبين. .األعمال مما يجعميا تتراكمالتسويف في تنفيذ 

عدم وجود حصص رسمية لبرنامج الموىوبين 
 بجداول الطالب المدرسية األسبوعية

االستفادة من حصص النشاط أو الحصص المواد المتكررة خالل 
 اليوم .

تنظيم جدول حصص رعاية الموىوبين بوضع حصص إحتياطية  
 بالجدول في حالة لم يتم تنفيذ حصة رعاية الموىوبين .

اد بالمدرسة من أجل االستفادة من متابعة غياب معممي المو 
 حصصيم في حال غيابيم  بتنفيذ حصة رعاية الموىوبين .

تأخر حضور الطالب الموىوبين لقاعة رعاية 
 الموىوبين أو عدم حضورىم أحيانا

معمم الموىوبين تفويض طالب منسق لكل صف دراسي  بين 
الطالب الموىوبين لحضور الطالب أو تأجيل حصة رعاية و 

 ىوبين .المو 

غياب التخطيط و إىمالو و بالتالي العشوائية في 
 تنفيذ الميام

اسي وخصوصا في األسابيع رسم الخطط في بداية العام الدر 
وضع وقت محدد بالجدول األسبوعي لمعمم الموىوبين األولى و 

 وقت خاص لصياغة الخطة .
دورات تدريبية عن أىمية  توعية معمم الموىوبين بحضور
 .التخطيط

التعاميم سواء الداخمية أو الخارجية المفاجئة التي 
تكمف معمم الموىوبين بميام جديدة ليست عمى 

 قائمة خطتو
اإلستعداد لمواجية مثل ىذه الحاالت بتخصيص وقت في الجدول 

 .االسبوعي لمعمم الموىوبين  أو تنفيذىا في أثناء الفسحة

قاعة رعاية زيارات بعض العاممين بالمدرسة ل
 الحديث الطويلىوبين و الجموس و المو 

دم فتح مواضيع مثيرة مع الزائر واإلكتفاء بالرد عمى ع
 االستفسارات

إظيار االنشغال بالحاسوب و تجميع األوراق و تنظيم الممفات 
 لكي يشعر الزائر بأنك مشغول .

لبداية برامج رعاية الموىوبين  عدم تحديد تاريخ
 نيايتيا .و 

 
ج بتاريخ و وقت الحصة و وضع تاريخ تحديد بداية أي برنام

 لمنياية وعدم ترك البداية مفتوحة والنياية مفتوحة .

تكميف معمم الموىوبين بحصص انتظار بسبب 
 غياب أحد المعممين .

 

الحرص عمى معرفة عدد المعممين الغائبين و أخذ االحتياطات 
التجييز لتقديم دروة زمة بتوقع التكميف بحصص انتظار و الال
يبية  في ميارات التفكير لمطالب أو نشر ثقافة الموىبة أثناء تدر 

 حصص األنتظار.

الحمول : ويتم ذلك بتقييم كل حل من الحمول الممكنة لكل مضيعة من تطوير األفكار و  -٘
 .مضيعات الوقت الختيار أفضل ىذه الحمول وأكثرىا فعالية 

وضعو موضع التنفيذ، ومن ثـم قبول الحل وتنفيذه : عند اختيار الحل األفضل ال بد من  -ٙ
تقييم ىذا الحل بيدف التعرف إلى مدى مناسبتو ومدى فعاليتو في حل المشكمة، فإذا تبـين 

 أن المشكمة ما زالت قائمة فال بد من إعادة العممية بأكمميا .
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 *أسموب العصف الذىني :
ر في كل ضع الذىن في حالة من اإلثارة و الجاىزية لمتفكيونعني بالعصف الذىني و 

االتجاىات إلنتاج و توليد أكبر قدر ممكن من األفكار حول المشكمة أو الموضوع المطروح، لذا 
فإن أسموب العصف الذىني ىو بالغالب أسموب يعرفو معمم الموىوبين بل أنو خبير بيذا 
األسموب وذلك ألن العصف الذىني واحد من ميارات التفكير التي يدرب طالبو عمييا ويمكن 

غمب عمى مضيعات الوقت باستخدام ىذا األسموب من خالل مجموعة من المعممين أو الت
 الطالب الموىوبين  أو بشكل فردي من معمم الموىوبين وحده .

 ىذه المبادئ األساسية لعممية العصف الذىني  :و 
 ضرورة تأجيل النقد و إرجاء تقويم األفكار إلى نياية الجمسة . -
 ي توليد األفكار دون قيود أثناء الجمسة.الترحيب باالنطالق الحر ف -
 الكم يولد الكيف واستمطار أكبر قدر من األفكار بغض النظر عن نوعيا و قيمتيا. -
 التركيب والتطوير وجواز االستفادة من أفكار اآلخرين لمبناء عمييا. -

 :وتمر ىذه الجمسة النشطة بعدد من الخطوات أىميا
 .تحديد المشكمة موضوع البحث والنقاش .ٔ
رجاء التقويم .ٕ  .تييئة جو اإلبداع والعصف الذىني ، وبخاصة حرية التفكير وا 
 انطالق عممية العصف الذىني أو استمطار األفكار. .ٖ
 .إثارة المشاركين من جديد كمما أحس المنشط بنضب معين أفكارىم أو تسرب الممل إلييم .ٗ
 :تقييم األفكار في آخر مرحمة قبل صياغة الخالصة و تصنيفيا إلى .٘
 .قابمة لمتطبيقة و أفكار مفيد - أ
 .أفكار مفيدة إال أنيا غير قابمة لمتطبيق و تحتاج إلى المزيد من البحث - ب
 (ٕٛٓٓغير قابمة لمتطبيق .)بو ىادي ،ار مستثناة إال أنيا غير عممية و أفك - ت

في نياية جمسة العصف الذىني سيالحظ معمم الموىوبين أنو استطاع أن ينتج حمول و     
 تقمل من ىدر الجيد و الوقت .في استثمار وقتو و  إبداعية تساىم

 *أسموب التدخل السريع :
يعني ىذا األسموب التركيز عمى حل المشاكل الصغيرة التي تعيق إدارة الوقت فور و 

حدوثيا وعدم السماح ليا بأن تكبر من خالل تجاىميا أو تأجيميا فيما بعد مثل مشكمة تأخر 
شكمة ة رعاية الموىوبين ، فقد يظن معمم الموىوبين أنيا محضور الطالب الموىوبين إلى قاع

لكن مع مرور الوقت سيالحظ أنيا ولدت مشاكل أخرى ، مثل صغيرة و ليست معيقة لموقت و 
تأخر الطالب في قاعة معممي المواد بسبب تذمر أولياء األمور و ي المنيج و تأخر الطالب ف

حصة التي تمي حصة رعاية الموىوبين ، مما أن معمم الموىوبين يأخذ جزء من الالموىوبين و 
ظيور ميام أخرى غير المخطط ليا  ؛ لذا فقد تجتمع عنيا معيقات أخرى إلدارة الوقت و ينتج 

أكثر من مشكمٍة صغيرٍة معًا لتشكِّل مشكمًة كبيرًة، كما أنو من خالل المداومة عمى حل المشاكل 
 .صبح أفضلالصغيرة فإّن القدرة عمى حل المشاكل الكبيرة ت
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 *أسموب ترتيب االولويات :
قبل أن يبدأ معمم الموىوبين في ممارسة ميامو المكمف بيا البد أن يكون لديو قائمة 

بمجردأن تكون لديو قائمة بأىم الميام ، فإن ف يعمميا طوال الفصل الدراسي ، و بالميام التي سو 
، و يبدأ بالميم إلى ب حسب األولوياتالخطوة التالية بالنسبة لو ىي أن ينظم ىذىالقائمة في ترتي

وىذا الدليل يخبره بما عميو القيام بو وما ىو أكثر أوأقل أىمية، وسرعان ما األقل األىمية ، 
سيكتسب عادة استخدام قائمتو كمخطط لميامو.لذا ارفض فعل أيشيء حتى تقوم بتدوينو في 

سنتطرق  ليذا تي يجب فعميا ، و الالقائمة وتنظيمو حسب قيمتو بالمقارنة مع غيره من األشياء
 األسموب من خالل عرض نموذج مقترح فيما بعد من ىذا البحث .

 نماذج مقترحة إلدارة وقت معمم الموىوبين  :
 نموذج ترتيب الألولويات:

ويتم من خالل ىذا النموذج ترتيب األولويات لميام  معمم الموىوبين ، كما تحدثنا عنيا 
ن أجل إدارة الوقت وعدم استيالك الوقت بأنشطة غير ىامة ، و ترك مسبقا في ىذا البحث ، م

ف وقتو بأعمال وأنشطو ىي ميمة الميم مما يؤدي أن بعض معممي الموىوبين يجتيد ويستنز 
في و  أنشطة أىم منيا ، ن و لكنو يتجاىل أو يسوف أعمال و تصب في مصمحة رعاية الموىوبيو 

 خطتو وأدى إلى استيالك وقت كان نى عن مسارنياية الفصل الدراسي يتضح لو أنو أنح
الي سيتضح الميم و األقل أىمية باإلمكان أن يستثمره بشيء أىم ؛ لذا من خالل النموذج الت

 الغير عاجل :والعاجل و 
 الطوارئ      
 غير عاجل عاجل األىمية

 ميم

 مربع األزمات
أزمات طارئة مثل تسرب طالب موىوب 

 عن رعاية الموىوبين .
اعيد تسميم مشروعات مثل تسميم مو 

 المشروع الوطني لمتعرف عمى الموىوبين .
ميام يومية مجدولة مثل حصص رعاية 

 الموىوبين .
 اجتماعات مفاجئة .

 األسبوعية .الخطط اليومية و 

 مربع المستقبل
التقارير الختامية: مثل التقرير الختامي لمفصل 

 الدراسي .
 تكريم الطالب الموىوبين .

 افة الموىبة بالمدرسة .نشر ثق
 اكتشاف المواىب الطالبية .
 تصحيح كراسات الطالب .

 إنشاء قواعد بيانات لمطالب الموىوبين .
 ترتيب الممفات وتنظيميا .

 الدورات التدريبية .

 غير ميم

 مربع الخداع
 التطوع بتغطية حصص االنتظار .

مساعدة معممي المواد في طباعة التقارير 
 بارات .أو أوراق االخت

 اجتماعات غير ىامة في مسائل ىامشية .
 المكالمات الياتفية .

 مربع الضياع
 االنشغال بوسائل التواصل اإلجتماعي .

 كثرة المكوث في غرفة المعممين .
زيارات الضيوف المستمرة لقاعة رعاية 

 الموىوبين .
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ىي بطبيعة ة و والميام التي بالنموذج أعاله ىي جزء من ميام معمم الموىوبين الكثير 
 الحال تختمف أولوياتيا من معمم إلى معمم بحسب الظروف المكانية و الزمانية .

 نموذج الميام اليومية :
من خالل ىذا النموذج يمكن لمعمم الموىوبين أن يكتب قائمة بالميام اليومية التي 

مة و عند عدم سينفذىا خالل اليوم الدراسي ثم بعد ذلك يكتب وقت التنفيذ ثم ينفذ ىذه المي
تنفيذىا أو تنفيذ جزء منيا يكتب بالمالحظات سبب عدم التنفيذ أو أن الميمة لم تكتمل ، وىذا 
النموذج البد أن يكون عمى طاولة معمم الموىوبين أو يتم تعميقو في مكان يسمح لو أن يراه 

فسو مما يجعمو طوال اليوم الدراسي ، وىذا النموذج بمثابة تعيد يأخذه معمم الموىوبين عمى ن
 يتمكن من تنظيم وقتو .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نموذج منحنى النشاط :
كما تحدثنا في ىذا البحث عن توزيع منحنى النشاط و أوقات الذروة التي يستطيع معمم 
الموىوبين أن ينجز فييا ميام تحتاج إلى تركيز و تأخذ جيد من المعمم أما أوقات الخمول التي 

لكي ال تحتاج إلى تركيز عالي و وىوبين في أقل نشاط فإنو ينجز أعمال يكون فييا معمم الم
 يتمكن معمم الموىوبين من تحديد أوقات الذروة لديو وأوقات الخمول عميو أن يبدأ بيذه الخطوات:

                   %(ٓ٘أكتب األعمال التي يجب أن تقوم بيا في أوقات الذروة )فوق 
 تركيز ذىني (  )أعمال ىامة جدا تحتاج إلى

 المهام اليومية

 اليوم :

 الحاريخ /  / 

  

 نفذ الحصة قائمة المهام الزقم
لم 

 ينفذ
 المالحظات

1      

2      

3      

4      

5      

6      
 

 خالصة اليوم )جوصيات +قزارات( :

1- .....................................................................  

2- .....................................................................  

3-.....................................................................  

4-.....................................................................  
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 ( .ٕٔٗٔلوني ،)السويدان ،العد
 نموذج جدول مقترح لمعمم الموىوبين  :

لألسف ال يوجد لمعمم الموىوبين حصة خاصة بتعميم الموىوبين موجودة في الجدول 
معمم الموىوبين حين يرسم لو جدول يصطدم بتعارضو مع حصص و الدراسي األسبوعي ، 

اب بدوره يتسبب بإضظر  ىذاو معممي المواد ، مما يضظره لعدم تقديم دروسو في وقت محدد ، 
 تأخيره في تقديم دروسو لمموىوبين .لوقت معمم الموىوبين و 

يمكن معمم الموىوبين من تنفيذ  لحل ىذه المشكمة أقترح الباحث جدول حصص أسبوعيو 
عرض دروسو بشكل يخفف من مشكمة التعارض مع حصص المواد الدراسية ، من خالل توزيع و 

يختمف عن األسبوع الذي قبمو طيمة الفصل الدراسي ،كما حصص الموىوبين كل أسبوع بشكل 
 ىو موضح بالجدول المقترح التالي لمعمم الموىوبين في المرحمة اإلبتدائية:

2        1        12        11        11        9        8صباحا         7  
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 الحصة       
 اليوم

ٔ ٕ ٖ ٗ ٘ ٙ 

  سادس خامس رابع (ٔاألحد)األسبوع 
 سادس خامس رابع (ٔاإلثنين)األسبوع 
 مسخا رابع سادس (  ٕاألحد)األسبوع 

 خامس رابع سادس (ٕاإلثنين)األسبوع 
 رابع سادس خامس (  ٖاألحد)األسبوع 

 رابع سادس خامس (ٖاإلثنين)األسبوع 
 سادس خامس رابع (ٗالثالثاء)األسبوع 
 سادس خامس رابع (ٗاألربعاء)األسبوع
 خامس رابع سادس (٘الثالثاء)األسبوع 
 خامس رابع سادس (٘األربعاء)األسبوع
 رابع سادس خامس (ٙالثالثاء)األسبوع 

 رابع سادس خامس (ٙاألربعاء)األسبوع

باإلمكان إعادة توزيع الحصص بعد األسبوع السادس مرة أخرى وىكذا يستمر الجدول و 
يكون من الحصة الرابعة إلى السادسة ، أما يوم و الطريقة أو يغير ترتيب الحصص  بنفس

يكون يوم لمخطط  إحتياطي لمحصص التي لم تنفذ و ن يوم الخميس فيقترح الباحث أن يكو 
 والدورات التدريبية أو األعمال التي ال تستمزم حضور الطالب لقاعة رعاية الموىوبين .

 
 

ن بقية الحصص بالقيام يستفيد م
التكميفات حسب مايراه معمم بالميام و 

 الموىوبين مناسب لوقتو و نشاطو



      

 عبدااللو خمف الحربيأ/     أساليب مقترحة إلدارة وقت معمم الموىوبين
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 التوصيات :
 تكثيف البرامج التدريبية لمعممي الموىوبين عن إدارة الوقت و استثماره  . -ٔ
 ن اختصاصو . عدم تكميف معمم الموىوبين بميام ليست م -ٕ
 إدراج حصة خاصة بتعميم الموىوبين في الجدول المدرسي . -ٖ
النماذج المقترحة الواردة في ىذا البحث في إدارة وقت الستفادة من األساليب المقترحة و ا -ٗ

 معمم الموىوبين .
في مجال إدارة وقت معمم    اث في مجال الموىوبين بشكل عام و األبحتكثيف الدراسات و  -٘

 أىمية ىذا المجال .ين بشكل خاص وذلك لندرتيا و ىوبالمو 
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 المراجع :
 القران الكريم . -2
 األحاديث النبوية الشريفة . -1
( . سمات وخصائص ٕٕٔٓعياصرة ، سامر مطمق محمد و إسماعيل ، نور عزيز ) -ٖ

ورقة بحثية ، المجمة الطمبة الموىوبين والمتفوقين كأساس لتطوير مقاييس الكشف عنيم  ، 
 ، جامعة العموم اإلسالمية الماليزية ، ماليزيا . ٗالعربية لتطوير التفوق ،العدد

اإلسالمي ، دراسة مية الوقت وأدارتو من  المنظورين الوظيفي و ھأ )ٜٜ٘ٔ(غرايبة ،لطفي -ٗ
 مقارنو ، رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة اليرموك ، إربد .

  .التوزيع ، عّماندارة الوقت ،دار المناىج لمنشر و استراتيجيات إ (ٕٔٔٓ( أحمد ، زيدان-٘
( العادات العشر لمشخصية الناجحة ، دار المعرفة لمتنمية ٕٕٗٔالقعيد ، ابراىيم حمد ) -ٙ

 البشرية ، الرياض .
 (إدارة الوقت، االكاديمية العربية المفتوحة ،فمسطين.ٕٓٔٓ( الجديمي،ربحي -ٚ
، دار المغة العربية ٔ( اإلدارة التربوية مداخل جديدة لعالم جديد ، طٕ٘ٓٓيوسف) مصطفى، -ٛ

 ،القاىرة .
( أىمية استراتيجية العصف الذىني و ميارة حل المشكالت ، ورقة ٕٛٓٓبوىادي، عابد) -ٜ

 بحثية ، جامعة عبدالرحمن بن خمدون ، تيارت ، الجزائر .
(  فن إدارة الوقت، مكتبة الممك  ٕٔٗٔرم )العدلوني ، محمد أكالسويدان ، طارق محمد و  -ٓٔ

 فيد لمنشر ، الرياض.
 

 
 

 


