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... الفروق بني الدافعية األكادميية ومهارات إدارة الوقت: عادل األبيض،خالد بن احلميدي العنزي

الفروق بين الدافعية األكاديمية ومهارات إدارة الوقت لدى
طالب وطالبات جامعة الحدود الشمالية
،)*(خالد بن الحميدي العنزي

عادل عبد المعطي األبيض
 جامعة األزهر،كلية التربية

 جامعة الحدود الشمالية،كلية التربية واآلداب

)هـ1439/06/16  وقبل للنشر يف، هـ1439/02/25 (قدم للنشر يف
 هدفـت الدراسـة إىل الكشـف عن الفـروق بين الدافعيـة األكاديميـة ومهـارات إدارة الوقت لدى طلاب وطالبـات جامعة احلدود الشمالية:ملخـص الدراسـة
 وتكونـت عينة الدراسـة من، وكذلـك الكشـف عـن إمكانيـة التنبـؤ بالدافعيـة األكاديميـة مـن خالل أبعـاد مهـارات إدارة الوقـت،باململكـة العربيـة السـعودية
، والعلـوم الطبية، والطب،) طالبة مـن كليات الرتبيـة واآلداب228( ) طالبـ ًا260(  بواقع،) طالبـ ًا وطالبـة مـن طلاب وطالبات جامعـة احلدود الشمالية488(
 وتـم حتليل البيانـات من خالل.) ومقيـاس الدافعيـة األكاديمية (مـن إعدادمها، واسـتخدم الباحثـان مقيـاس مهـارات إدارة الوقـت. وإدارة األعمال،واهلندسـة
 وتوصلت الدراسـة إىل وجـود فروق دالـة إحصائ ًيا بني. وحتليـل االنحدار اخلطـي املتعدد، ومعامـل ارتباط بريسـون،اسـتخدام اختبـار « ت « للعينـات املسـتقلة
متوسـطي درجـات مرتفعـي ومنخفضي الدافعيـة األكاديميـة ومهـارات إدارة الوقـت لدى طلاب وطالبـات جامعة احلـدود الشمالية لصالح مرتفعـي الدافعية
 وكذلـك يف الدافعية، وعـدم وجـود فـروق دالـة إحصائ ًيا بني متوسـطي درجات طلاب وطالبات جامعة احلـدود الشمالية يف مهـارات إدارة الوقت،األكاديميـة
. وأنـه يمكـن التنبـؤ بالدافعيـة األكاديمية من خلال مهـارات إدارة الوقت،األكاديميـة
*****

. مهارات إدارة الوقت، الدافعية األكاديمية:كلامت مفتاحية
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Abstract: The present study aimed to reveal the relationship between academic motivation and time management skills among students of the
Northern Border University (NBU), Kingdom of Saudi Arabia. It also aimed to discover the predictability of academic motivation through time
management skills. The study sample consisted of 488 students: 260 male and 228 female students from the faculties of education and arts,
medicine, medical science, engineering, and business administration. The two researchers designed and used a time management skills scale,
and an academic motivation scale. Data were analyzed by T-test of independent samples, Pearson correlation coefficient, and multiple linear
regression analysis. The study results showed that there were statistically significant differences between mean scores of high and low academic
motivation students and time management skills of students for the benefit of high academic motivation students. Furthermore, there were no
statistically significant differences between the mean scores of NBU students in time management skills, as well as in academic motivation.
Academic motivation could be predicted through time management skills.
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مقدمة:

لدهيــم داخــل حجــرة الدراســة ،وتكــون عالقتهــم

اهتــم العلــاء والباحثــون بمفهــوم الدافعيــة

بزمالئهــم جيــدة ،وكذلــك عالقتهــم باملعلمــن ،

خمتلفــة كدراســــــة كل مــن رايض (2002م)؛

الــدرايس للطــاب والطالبــات لــه آثــار عديــدة عــى

وكذلــك يمكــن القــول بــأن التعثــر يف التحصيــل

األكاديميــة ومهــارات إدارة الوقــت مــن مناحــي

الدافعيــة األكاديميــة؛ فعندمــا يكــون للطلبــة تاريخ يف

عــام وأمحــد (2004م)؛ تفاحــة ( 2006م)؛

التعثــر الــدرايس فإنــه مــن الصعــب أن تكــون لدهيــم

شــناق (2008م)؛ الفقــي (2008م)؛ أبــو عــواد

دافعيــة أكاديميــة عاليــة حتــى يســتمروا يف حياهتــم

(2009م)؛ مهــاش وأبــو خليفــة (2011م)؛ جاســم

اجلامعيــة ).(Weiner, 1990

وحلــو ( 2014م) ،حيــث إن تنــاول هــذا املوضــوع

وتظهــر أمهيــة الدافعيــة األكاديميــة مــن الناحيــة
الرتبويــة مــن حيــث كوهنــا هد ًفــا تربو ًيــا يف ذاهتــا،

بالبحــث والدراســة لــه أمهيــة كبــرة للعاملــن
باملجــال الرتبــوي؛ ملــا هلذيــن املتغرييــن (الدافعيــة

فاســتثارة دافعيــة الطــاب وتوجيههــا وتوليــد

األكاديميــة – مهــارات إدارة الوقــت) مــن أثــر بالــغ

اهتاممــات معينــة لدهيــم جتعلهــم يقبلــون عــى ممارســة

يف العمليــة التعليميــة وخاصــة لطــاب وطالبــات

نشــاطات معرفيــة وعاطفيــة وحركيــة خــارج نطــاق

اجلامعــة؛ حيــث يؤثــران يف إقبــال الطلبــة عــى التعلــم

العمــل املــدريس ويف حياهتــم املســتقبلية ،كــا أهنــا

واإلنجــاز األكاديمــي.

وتعتــر الدافعيــة األكاديميــة مــن الوســائل اهلامــة

مــن الوجهــة التعليميــة وســيلة يمكــن اســتخدامها

حتصيــل املعرفــة والفهــم واملهــارات وغريهــا مــن

فعــال ،وذلــك مــن خــال اعتبارهــا أحــد العوامــل

يف ســبيل انجــاز أهــداف تعليميــة معينــة عــى نحــو

لتحقيــق األهــداف الرتبويــة ،حيــث تســاعد عــى

املحــددة لقــدرة الطالــب عــى التحصيــل واإلنجــاز

األهــداف التــي يســعى التعليــم لتحقيقهــا .والطــاب

(نشــوايت1985 ،م).

الذيــن لدهيــم دافعيــة عاليــة يكــون حتصيلهــم

ويمكــن التمييــز بــن نوعــن مــن دافعيــة التعلــم

وفاعليتهــم أكــر ،يف حــن أن الطــاب الذيــن لدهيــم

ومهــا الدافعيــة الداخليــة Intrinsic motivation

دافعيــة أقــل يكــون حتصيلهــم منخفــض ،ويمثلــون

والدافعيـــــة اخلارجيـــة ،Extrinsic motivation

مثــار شــغب يف الفصــل (أبــو عــام1993 ،م).

ولقــد أكـــــــد كل مــن ســكنر وبلومنــت

فالدافعيــة الداخليــة يكــون مصدرهــا املتعلــم نفســه،

يقــوم بإعطــاء الطــاب احلريــة يف اختيــار النشــاطات

نفســه ،وســع ًيا وراء الشــعور بمتعــة التعلــم بتخصص

مدفوعــا برغبــة داخليــة إلرضــاء
إذ يقــدم عــى التعلــم
ً

) (Skinner & Belmont, 1993أن املعلــم عندمــا

يرغبــه ويميــل إليــه ،لــذا تعــد الدافعيــة الداخليــة

التعليميــة يــؤدي ذلــك إىل زيــادة الدافعيــة األكاديميــة
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ً
رشطــا رضور ًيــا للتعلــم الــذايت والتعلــم مــدى
احليــاة ،أمــا الدافعيــة اخلارجيــة فيكــون مصدرهــا

مــن اخلــارج كاملعلــم أو أوليــاء األمــور أو األقــران

(جاســم وحلــو2014 ،م).
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وهــو ســلوك منظــم يــؤدي إىل إحــراز اهلــدف يف

أقــر وقــت وأقــل جهــد ممكــن ،وإن هــذه املهــارات
ً
ارتباطــا وثي ًقــا بالظــروف األكاديميــة للطالــب
ترتبــط

(عبــد املعطــي وكامــل2007 ،م).

ومــن جهـــــــة أخــرى فقــــد ذكــــــــر

ومــن كل مــا ســبق عرضــه يتضــح أمهيــة دراســة

عــدة مكونــات يفضــل أن تكــون موجــودة لــدى

الوقــت لــدى طــاب وطالبــات اجلامعــة ،ودراســة

جوتفريــد) (Gottfried, 1985أن للدافعيــة األكاديمية
الطلبــة حتــى تكــون الدافعيــة األكاديميــة لدهيــم

عاليــة ،تتمثــل يف االســتمتاع بالتعلــم ،وحــب
االســتطالع ،واملثابــرة ،واالنتبــاه والرتكيــز ،و إدراك

الكفــاءة .

موضــوع الدافعيــة األكاديميــة ومهــارات إدارة
إمكانيــة التنبــؤ بالدافعيــة األكاديميــة مــن خــال

أبعــاد مهــارات إدارة الوقــت.
مشكلة الدراسة:

نــال موضــوع الدافعيــة األكاديميــة اهتــام علــاء

وقــد ظهــرت يف العــر احلــارض العديــد مــن

علــم النفــس بصفــة خاصــة والباحثــن بوجــــــه

االهتــام بتنظيــم الوقــت وحســن إدارتــه بطريقــة

أبــو عــواد (2009م)؛ جاســم وحلــو (2014م)؛

الدعــوات والكتابــات التــي تدعــو إىل رضورة
جيــدة ،وكذلــك االهتــام بمهــارات إدارة الوقــت
وخاصــة يف املجــال التعليمــي؛ وذلــك ألمهيتهــا

لطــاب وطالبــات اجلامعــة .و ُيعــد الوقــت مــن أغــى
املــوارد الــذي جيــب اســتغالله بكفــاءة ،كــا جيــب

فعــال يف املســتقبل،
التخطيــط لالســتفادة منــه بشــكل ّ
وهلــذا أصبحــت إدارة الوقــت مــن املعايــر التــي

تؤخــذ بعــن االعتبــار لتحديــد مــدى نجــاح وفاعليــة
إدارة املنظــات أو املجتمعــات بشــكل عــام ،وإدارة

األزمــات بشــكل خــاص (توفيــق2013 ،م).

وتعتــر مهــارات إدارة الوقــت مــن أهــم املهــارات

الدراســية التــي تــدل عــى الســلوك الــذي يكتســبه

موجهــا نحــو النجــاح األكاديمــي،
الطالــب ،وجيعلــه
ً

عـــــام كدراســـــــــة كل مــن شــناق (2008م)؛
باريــس ) ، (Baris, 2015ألن الدافعيــة األكاديميــة

تؤثــر يف احليــاة اجلامعيــة للطــاب والطالبــات
وطريقــة تعاملهــم مــع املقــررات املختلفــة.

ويمثــل موضــوع مهــارات إدارة الوقــت أمهيــة

كــرى للطــاب والطالبــات ،لوجــود هــذه املهــارات
بدرجــات متفاوتــة تؤثــر يف التحصيــل األكاديمــي

واالســتفادة مــن أوقــات التعلــم واســتذكار الدروس،

كذلــك هنــاك الكثــر مــن الطلبــة ال يعرفــون التعامــل
بطــرق صحيحــة مــع مهــارات إدارة الوقــت ،ممــا يؤثر

عــى حتصيلهــم الــدرايس ودافعيتهــم األكاديميــة.

ومــن خــال اســتعراض نتائــج الدراســات

الســابقة ،نجــد أن دراســة كل مــن الــذواد (2004م)؛
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شــناق (2008م)؛ الفقــي(2008م)؛ الشــامي

 2 .2مــا الفــروق بــن متوســطي درجــات

هنــاك عالقــة بــن الدافعيــة األكاديميــة والتحصيــل

كل بعــد مــن أبعــاد مهــارات إدارة الوقــت

مرتفعــي ومنخفــي الدافعيــة األكاديميــة يف

(2012م)؛ جاســم وحلــو (2014م) توصلــت إىل أن

والدرجــة الكليــة لــدى طالبــات جامعــة

الــدرايس وارتفــاع املعــدل الرتاكمــي ،وأن الطــاب

احلــدود الشــالية؟

توجهــا
ذوي املســتوى املرتفــع يف إدارة الوقــت أكثــر
ً

 3 .3مــا الفــروق بــن متوســطي درجــات طــاب

لإلنجــاز ،وأن هنــاك عالقــة بــن الرغبــة يف التخصص

وطالبــات جامعــة احلــدود الشــالية يف كل

الــدرايس والدافعيــة األكاديميــة .وكذلــك أوضحــت

بعــد مــن أبعــاد مهــارات إدارة الوقــت

نتائــج دراســة ( رايض2002 ،م) أن الطــاب الذيــن

والدرجــة الكليــة؟

لدهيــم ارتفــاع يف مهــارات إدارة الوقــت حصلــوا

 4 .4مــا الفــروق بــن متوســطي درجــات طــاب

عــى درجــات أعــى يف االختبــارات ،وأهنــم أقــل يف

وطالبــات جامعــة احلــدود الشــالية يف

الضغــوط النفســية مقارنــة بالطــاب الذيــن لدهيــم

الدافعيــة األكاديميــة؟

انخفــاض يف مهــارات إدارة الوقــت.

ونظــرا لعــدم وجــود دراســات -يف حــدود علــم
ً

 5 .5مــا إمكانيــة التنبــؤ بالدافعيــة األكاديميــة مــن

األكاديميــة ومهــارات إدارة الوقــت لــدى طلبــة

طــاب وطالبــات جامعــة احلــدود الشــالية؟

خــال أبعــاد مهــارات إدارة الوقــت لــدى

الباحثــن -تناولــت دراســة الفــروق بــن الدافعيــة

اجلامعــة تــأيت مشــكلة الدراســة؛ والتــي يمكــن

أهداف الدراسة:

حتديدهــا يف التســاؤل الرئيــس اآليت:

مــا الفــروق بــن الدافعيــة األكاديميــة ومهــارات

هتــدف الدراســة إىل الكشــف عــن الفــروق بــن

إدارة الوقــت لــدى طــاب وطالبــات جامعــة احلــدود

الدافعيــة األكاديميــة ومهــارات إدارة الوقــت لــدى

الشــالية؟

طــاب وطالبــات جامعــة احلــدود الشــالية باململكــة

العربيــة الســعودية ،وكذلــك الكشــف عــن إمكانيــة

ويتفرع من السؤال السابق التساؤالت اآلتية:

التنبــؤ بالدافعيــة األكاديميــة مــن خــال كل بعــد مــن

1 .1مــا الفــروق بــن متوســطي درجــات مرتفعــي

أبعــاد مهــارات إدارة الوقــت.

ومنخفــي الدافعيــة األكاديميــة يف كل بعــد

أمهية الدراسة:
ً
أول :األمهية النظرية:

مــن أبعــاد مهــارات إدارة الوقــت والدرجــة

الكليــة لــدى طــاب جامعــة احلــدود

 1 .1تنبــع أمهيــة الدراســة مــن أمهيــة املتغــرات

الشــالية؟
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التــي تبحثهــا ،حيــث ُتــاول دراســة الفــروق

للتعامــل مــع املواقــف التــي مــن شــأهنا حتفيــز

الوقــت لــدى طلبــة اجلامعــة والكشــف عــن

اجليــد للتعامــل مــع مهــارات إدارة الوقــت.

دوافعهــم عــى التعلــم وكيفيــة التخطيــط

بــن الدافعيــة األكاديميــة ومهــارات إدارة
إمكانيــة التنبــؤ بالدافعيــة األكاديميــة مــن

مصطلحات الدراسة:

خــال أبعــاد مهــارات إدارة الوقــت ،وهلــذه

املتغــراتأمهيــةكبــرةيفجمــالعلــمالنفــس.

الدافعية األكاديمية Academic motivation

مــدى إمكانيــة التنبــؤ بالدافعيــة األكاديميــة

االســتطالع ،واحلاجــة إىل معرفــة املزيــد عــن يشء

 2 .2تســهم نتائــج الدراســة يف الكشــف عــن
مــن خــال مهــارات إدارة الوقــت ،ممــا

يســاعد عــى فهــم علمــي دقيــق للمهتمــن
واملختصــن يف جمــال علــم النفــس.

ثان ًيا :األمهية التطبيقية

هــي «املشــاركة يف النشــاط بدافــع حــب

مــا ،والرغبــة لالندمــاج يف نشــاط مــن أجــل املشــاركة

فيــه وإكــال املهمــة»)Dev, 1997,p.12).
ويعرفها الباحثان إجرائ ًيا:

أداء الطلبــة للمهــام األكاديميــة املطلوبــة منهــم

 1 .1تســاعد نتائــج الدراســة القائمــن عــى أمــر

بإجيابيــة ومثابــرة ،ورغبــة يف الوصــول لألفضــل

بنــاء برامــج وخطــط دراســية لتنميــة الدافعيــة

النشــاط مــن أجــل املشــاركة ،وتقــاس مــن خــال

العمليــة التعليميــة واملختصــن باملناهــج يف
األكاديميــة لــدى الطلبــة.

2 .2قيــام أعضــاء هيئــة التدريــس بتعزيــز الدافعيــة
األكاديميــة لــدى طلبــة اجلامعــة ،والتعــرف

عــى مهــارات إدارة الوقــت وذلــك أثنــاء
التدريــس واملحــارضات املختلفــة.

وبكفــاءة عاليــة واســتمتاع ،ورغبــة يف االندمــاج يف
الدرجــة التــي حيصــل عليهــا الطلبــة يف املقيــاس املعــد

لذلــك.

مهــارات إدارة الوقــت Time management

skills

هــي «مهــارة تســتخدم مــن أجــل احلصــول عــى

 3 .3تســاعد نتائــج الدراســة الطلبــة عــى كيفيــة

أفضــل اســتغالل للوقــت املرتبــط بواجبــات أو مهــام

4 .4تقــدم الدراســة أداتــن جديدتــن يف البيئــة

(هــال2008 ،م ،ص.)20:

إدارة أوقاهتــم بفعاليــة.

العربيــة لقيــاس الدافعيــة األكاديميــة
ومهــارات إدارة الوقــت.

5 .5تســاعد نتائــج الدراســة يف هتيئــة الطلبــة

أو أعــال حمــددة وبأغــراض أو أهــداف شــخصية»
ويعرفها الباحثان إجرائ ًيا:

األســلوب األمثــل الــذي يســتخدمه الطلبــة يف

إنجــاز األعــال يف األوقــات املحــددة ،واالســتغالل
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األمثــل للوقــت ،وتقــاس مــن خــال الدرجــة التــي

يســتخدم مفهــوم الدافعيــة لتفســر االختــاف

خــال أربعــة أبعــاد:

ومواقــف التعلــم املختلفــة ،عــى الرغــم مــن تشــابه

يف الســلوك بــن األفــراد يف التحصيــل الــدرايس،

حيصــل عليهــا الطلبــة يف املقيــاس املعــد لذلــك ،مــن

ظروفهــم أو تســاوي قدراهتــم واســتعداداهتم (الفقي،

 -القدرة عىل حتديد األهداف.

2008م).

 -القدرة عىل التخطيط اجليد.

ولقــد اهتــم علــاء الرتبيــة وعلــم النفــس بعمليات

 -القدرة عىل ترتيب األولويات.

التعلــم والدافعيــة وجــودة التعليــم اهتام ًمــا متزايــدً ا يف

 -القدرة عىل استثامر الوقت.

الســنوات األخــرة ،ســواء عــى مســتوى البحــوث

حدود الدراسة:

النظريــة أو عــى مســتوى املامرســات التعليميــة ،حيث

احلدود املوضوعية

أصبــح االهتــام بالدافعيــة وخصائــص املتعلمــن

مــن أهــم األولويــات يف عمليــة التعلــم (العلــوان

الفــروق بــن الدافعيــة األكاديميــة ومهــارات

والعطيــات2010،م).

إدارة الوقــت لــدى طــاب وطالبــات جامعــة احلــدود

والشــك يف أن الدافعيــة األكاديميــة هلــا أمهيــة

الشــالية.

احلدود املكانية

كبــرة يف عمليــة التعلــم ،حيــث تســهم يف عمليــة

طــاب وطالبــات جامعــة احلــدود الشــالية

التعلــم والتحصيــل األكاديمــي وذلــك عــى املــدى

احلدود الزمانية

الدافعيــة يشء أســايس يف حيــاة املتعلــم؛ ألن نقصاهنــا

الطويــل للطــاب ،ومــن جهــة أخــرى فــإن وجــود

عرعــر -اململكــة العربيــة الســعودية.العام اجلامعي 1438/1437هـ.

قــد يــؤدي إىل توقفــه عــن ممارســة أوجــه النشــاط

اإلطار النظري وأدبيات الدراسة:
ً
أوال :الدافعية األكاديمية Academic motivation

وتقلــل مــن فرصــه للتعلــم ،وقــد تســبب باملثــل يف

التــي متكنــه مــن الســيطرة عــى املوقــف التعليمــي،
ارتباكــه ،وعــدم قدرتــه عــى الســيطرة عــى املوقــف

التعليمــي (منــي1998 ،م Bandura & Schunk,

يعتــر مفهــوم الدافعيــة مــن املفاهيــم التــي نالــت
ً
وافــرا مــن اهتاممــات الباحثــن والعلــاء يف
قســطا
ً

1981).

ولقــد أكــدت نتائــج العديــد مــن الدراســات

جمــال علــم النفــس الرتبــوي ،ومــازال هــذا االهتــام
نظــرا ألمهيــة هــذا املفهــوم
قائــ ًا حتــى اليــوم ،وذلــك ً

واألبحــاث العلميــة يف جمــال الرتبيــة وعلــم النفــس

عــى أمهيــة الدافعيــة األكاديميــة وتأثريهــا يف توجهات

يف تفســر الســلوك اإلنســاين وتوجيهــه ،حيــث
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املتعلمــن نحــو حتقيــق األهــداف وأداء املهــام ،حيــث

ومــن جهــة أخــرى فــإن مهمــة تعزيــز الدافعيــة

الدافعيــة األكاديميــة عالقــة وارتبــاط باملنــاخ الدافعي

فقــط ،وإنــا هــي مهمــة يشــرك فيهــا كل مــن

أكــدت نتائــج دراســة النبهــاين (2013م) أن لعوامــل
للطــاب ،وأن عامــي الثقــة بالنفــس واملثابــرة كانــا

ــرا يف املنــاخ الدافعــي
مــن أكثــر العوامــل إســها ًما وتأث ً
للطــاب.

األكاديميــة ال تلقــى عــى عاتــق املدرســة أو اجلامعــة
معــا ،وبعــض املؤسســات
املدرســة واجلامعــة والبيــت ً
االجتامعيــة األخــرى ،ولعلنــا نذكــر أن معظــم الطلبــة

قــد رباهــم آباؤهــم عــى أهنــم جيــب أن يتفوقــوا يف

وأشــارت نتائــج دراســة العلــوان والعطيــات

املدرســة ،ونســتطيع يف ضــوء ذلــك أن نتوقــع أن

للطلبــة مــن خــال الدافعيــة الداخليــة األكاديميــة،
وأن هنــاك فروقــ ًا بــن الطلبــة مرتفعــي التحصيــل

التعلــم بدافــع قــوي ،يســمى « الدافــع نحــو اإلنجــاز
ً
اســتغالل
والتحصيــل « بيــد أن اســتغالل هــذا الدافــع

(2010م) إىل أنــه يمكــن التنبــؤ بالتحصيــل الــدرايس

والطلبــة متدنيــي التحصيــل يف الدافعيــة الداخليــة

األكاديميــة لصالــح الطلبــة ذوي الدافعيــة الداخليــة،

يف حــن مل تظهــر النتائــج وجــود فــروق بــن الذكــور
واإلنــاث يف الدافعيــة الداخليــة األكاديميــة.

معظــم مــن يدخلــون املــدارس يكونــون مندفعــن إىل

جيــدً ا يتوقــف عــى عــدد مــن احلــاالت الدافعيــة
األخــرى (عــدس وقطامــي2006 ،م).

ولقــد اعتمــد الباحثــان عــى نمــوذج التعلــم

املنظــم ذات ًيــا ،حيــث يســاعد هــذا النمــوذج الطلبــة

ويــرى جوتفريــد ) (Gottfried,1990أن الدافعيــة

عــى التعلــم وفهــم املــادة التعليميــة بشــكل أعمــق،

عمليــة التعلــم ذاهتــا ،وحــب االســتطالع وتعلــم

مدفوعــا للتعلــم مــن
دافعيتهــم ،ألن الطالــب يكــون
ً

األكاديميــة متثــل مصــدر الســعادة املســتمدة مــن

املهــام الصعبــة التــي تتحــدي الفكــر ،واالســتغراق
بدرجــة كبــرة يف أداء األعــال.

ويمنــح الطلبــة الفرصــة للتعلــم املســتمر ،ويؤثــر يف

ذاتــه.

ثان ًيا :إدارة الوقت Time management

ولقــد أشــار درويــش (2002م) إىل أن هنــاك

عنــرا جوهر ًيــا يف
يعــد الوقــت وحســن إدارتــه
ً

بالدافعيــة األكاديميــة العاليــة وهــى تؤثــر يف تعلــم
الطــاب ،ومتثــل عامــ ً
ا أساســي ًا يف نجاحهــم املدريس

وقــت أحســن اســتثامره بقــدر مــا يتشــكل بداخلــه

التعلــم ،هــذا وخيتلــف اســتهالك الوقــت املســتغرق

بالتعلــم واالنغــاس فيــه واملثابــرة وحــب االســتطالع

الوقــت مــن فــرد آلخــر ،فمــن يمتلكــون مهــارات

عــدة ســلوكيات يتصــف هبــا الفــرد الــذي يتصــف

خــال ســنوات دراســتهم ،حيــث االســتمتاع

والطمــوح ،وكلهــا عوامــل تســاعد عــى التعلــم.

بنــاء التعلــم اإلنســاين ،فبقــدر مــا يتــاح للفــرد مــن

يف بنــاء التعلــم اإلنســاين باختــاف مهــارات إدارة

فعالــة يف إدارة الوقــت أكثــر مــن غريهــم حيققــون
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مزيــدً ا مــن التعلــم يفــوق أقراهنــم األقــل كفــاءة يف

لدهيــم منــه نفــس املقــدار يف كل يــوم ،وإدارة الوقــت

ويمثــل الوقــت وإدارتــه أحــد املــوارد اهلامــة

التحليــل والتخطيــط (هاينــز1421 ،هـــ؛ تفاحــة،

ارتبــط مفهــوم نــدرة الوقــت بالقاعــدة االقتصاديــة

وجيــد معظــم طــاب اجلامعــة صعوبــات كبــرة يف

مثلهــا مثــل العمليــات اإلداريــة األخــرى حتتــاج إىل

إدارة وقتهــم (عــام وأمحــد2004 ،م).

2006م).

والنــادرة والثمينــة ألي انســان يف أي جمتمــع ،وقــد

إدارهتــم للوقــت ،حيــث ال يســتطيعون إدارتــه بطريقة

املعروفــة بنــدرة املــوارد املتاحــة يف املجتمــع ،ويــر

ســهلة أو حتديــد أولوياهتــم ،وحياولــون إنجــاز كل

االقتصاديــون عــى أن تســتغل هــذه املــوارد بشــكل

يشء برسعــة كبــرة ،ممــا يؤثــر عليهــم يف إنجازهــم

فعــال لتحقيــق األهــداف التــي يســعى إليهــا املجتمــع
ّ

األكاديمــي ،كــا أهنــم يســتخدمون يف دراســتهم

بشــكل عــام ،والوقــت كأحــد هــذه املــوارد املتاحــة

تقنيــات تتميــز بالضعــف ،وليــس هلــا أمهيــة يف ربــط

ألي شــخص دون اســتثناء وبشــكل متســاو ،يفــرض

الوقــت باملهــام التــي ينــوون إنجازهــا (الغــراز،

فعالــة ،مــن خــال اســتغالل
أن يســتغل بطريقــة ّ

2009م).

كافــة اإلمكانيــات واملواهــب والقــدرات الشــخصية

والوقــت هــو املــورد الوحيــد ،الــذي جيــب عــى

املتاحــة ،للوصــول إىل األهــداف والعمليات املنشــودة

كل فــرد حســن إدارتــه واالســتفادة منــه ،وإذا مل نقــم

(عليــان2007 ،م).

ومــن جهــة أخــرى فــإن الكثــر مــن النــاس يف

بــإدارة الوقــت بطريقــة جيــدة فلــن نســتطيع إدارة أي

وعــدم إدارتــه بطريقــة جيــدة ،وعــدم وجــود أي

ومــن جهــة أخــرى فقــد توصلــت دراســة

يشء أخر(جــال2006 ،م).

خمتلــف املجتمعــات لدهيــم شــعور بقلــة الوقــت

(مقــدادي وأخــرون  )Miqdadi et al, 2014إىل

فكــرة عــن تنظيــم أوقاهتــم ،أو كيفيــة إنجــاز أعامهلــم

الفعــال يف األداء
أن مهــارات إدارة الوقــت هلــا األثــر ّ

بصــورة أفضــل (جاليســون1423 ،هـــ).

األكاديمــي للطــاب والطالبــات ،ويف زيــادة اإلنجــاز

ويعتــر الوقــت مــور ًدا ها ًمــا يف حيــاة البــر،

األكاديمــي والنجــاح الــدرايس.

خيتلــف عــن بقيــة املــوارد األخــرى ،حيــث ال
يمكــن رشاؤه أو اســتئجاره ولكــن يمكــن اســتغالله

الدراسات السابقة:
ً
أوال :دراسات تناولت الدافعية األكاديمية:

واســتثامره ،والتحكــم فيــه وإدارتــه مــن خــال
األداء الفعــال الــذي يــؤدي إىل زيــادة اإلنتــاج بــل

قامــت شــناق (2008م) بدراســة اســتهدفت

والرفاهيــة والشــعور باألمــن والطمأنينــة  ،وكذلــك

قيــاس مســتوى الدافعيــة األكاديميــة لطلبــة اجلامعــة

يمثــل الوقــت ثــروة فريــدة المثيــل هلــا ،فاجلميــع
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األردنيــة وعالقتهــا ببعــض املتغــرات الديموغرافيــة
واملعرفيــة ،وبلغــت عينــة الدراســة ( )260طالبــ ًا

املشــاهدة للمقيــاس حــول عاملــن كامنــن األول:

مــن كليــة العلــوم الرتبويــة ،واســتخدمت الباحثــة

كــا أظهــرت النتائــج وجــود فــروق بــن الطــاب

وطالبــة مــن كليــة العلــوم ،و( )278طالبــ ًا وطالبــة
مقيــاس الدافعيــة األكاديميــة « مــن إعدادهــا» ،ومــن

أهــم نتائــج الدراســة وجــود عالقــة بــن املعــدل
الرتاكمــي واجلنــس والدافعيــة األكاديميــة الداخليــة

للتعلــم ،عــدم وجــود عالقــة بــن الوضــع االقتصادي
لــأرسة واملســتوي التعليمــي للوالديــن والدافعيــة
األكاديميــة ،وجــود عالقــة دالــة بــن املعــدل
الرتاكمــي واجلنــس والدافعيــة األكاديميــة اخلارجيــة

للتعلــم ،يف حــن كانــت العالقــات مــع املتغــرات
األخــرى غــر دالــة إحصائيــا.

وقــام الفقــي (2008م) بدراســة اســتهدفت

الكشــف عــن البنيــة العامليــة ملقيــاس الدافعيــة
األكاديميــة ،والكشــف عــن طبيعــة العالقــة بــن
الدافعيــة األكاديميــة وإســراتيجيات التعلــم مــا

وراء املعرفيــة ،والكشــف عــن إمكانيــة التنبــؤ

باســتخدام إســراتيجيات التعلــم مــا وراء املعرفيــة
مــن خــال مكونــات الدافعيــة األكاديميــة ،وبلغــت

عينــة الدراســة ( )187مــن طــاب كليــة اللغــة

العربيــة بجامعــة اإلمــام حممــد بــن ســعود بالريــاض،
واســتخدم الباحــث األدوات اآلتيــة :مقيــاس الدافعية

األكاديميــة ،ومقيــاس إســراتيجيات التعلــم مــا
وراء املعرفــة .وكان مــن أهــم نتائــج الدراســة حتقــق

البنيــة العامليــة ملقيــاس الدافعيــة األكاديميــة موضــع

االختبــار يف الدراســة  ،حيــث انتظمــت العوامــل

هــو الدافعيــة الداخليــة والثــاين :الدافعيــة اخلارجيــة،
ذوي الدافعيــة األكاديميــة يف اســتخدام إســراتيجيات
التعلــم مــا وراء املعرفيــة لصالــح الطــاب ذوي
الدافعيــة الداخليــة ،كــا أظهــرت النتائــج بــأن
الدافعيــة الداخليــة تســهم يف التنبــؤ بإســراتيجية

التخطيــط والتقويــم.

وقامــت أبــو عــواد (2009م) بدراســة اســتهدفت

التعــرف عــى البنيــة العامليــة ملقيــاس الدافعيــة
األكاديميــة ،وأجريــت عــى عينــة مــن طلبــة الصفــن
الســادس والعــارش يف مــدارس وكالــة الغــوث
(األونــروا) يف األردن ( )315طالبــ ًا وطالبــة،
واســتخدمت الباحثــة مقيــاس الدافعيــة األكاديميــة ،
وكان مــن أهــم نتائــج الدراســة وجــود ســتة عوامــل

للدافعيــة األكاديميــة ،ووجــود أثــر دال إحصائ ًيــا
ملتغــري اجلنــس والصــف والتفاعــل بينهــا عــى
بعــض عوامــل املقيــاس.

وأجــرى العلــوان والعطيــات (2010م) دراســة

اســتهدفت الكشــف عــن العالقــة بــن الدافعيــة
الداخليــة األكاديميــة والتحصيــل األكاديمــي،

وأجريــت الدراســة عــى عينــة مكونــة مــن ()111
طالبــ ًا وطالبــة )26( ،طال ًبــا وطالبــة مــن ذوي
التحصيــل املرتفــع ،و( )49طال ًبــا وطالبــة مــن ذوي

التحصيــل املتــدين ،واســتخدم الباحثــان مقيــاس
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الدافعيــة الداخليــة مــن قبــل ليــر (Lepper, 2005)،

( )104مــن طــاب ذوي صعوبــات التعلــم يف املــواد

عالقــة دالــة إحصائ ًيــا بــن الدافعيــة الداخليــة

واعتمــد الباحــث عــى عــدة أدوات منهــا :مقيــاس

الرشعيــة مــن طــاب الثانويــة األزهريــة ببــور ســعيد،

ومــن أهــم النتائــج التــي توصلــت إليهــا وجــود

فعاليــة الــذات األكاديميــة مــن إعــداد الباحــث،

والتحصيــل األكاديمــي للطلبــة ،وجــود فــروق بــن

ومقيــاس دافــع اإلنجــاز مــن إعــداد الباحــث .ومــن

الطلبــة مرتفعــي التحصيــل والطلبــة متــدين التحصيــل

أهــم نتائــج الدراســة وجــود عالقــة بــن معظــم أبعــاد

يف الدافعيــة الداخليــة األكاديميــة لصالــح الطلبة ذوي

مقيــايس الدافعيــة األكاديميــة والدافــع لإلنجــاز

الدافعيــة الداخليــة ،يف حــن مل تظهــر النتائــج وجــود

ماعــدا البعــد األول ملقيــاس الدافــع لإلنجاز(الرغبــة

فــروق بــن الذكــور واإلنــاث يف الدافعيــة الداخليــة

يف النجــاح) وبــن فعاليــة الــذات األكاديميــة ببعديــه

األكاديميــة ،ويمكــن التنبــؤ بالتحصيــل مــن خــال

األول (العتبــة) والثــاين (املهــارة) لــدى الطــاب ذوي

الدافعيــة الداخليــة األكاديميــة.

وقــام كل من كــــــــــورس وأخرون (Kourosh

صعوبــات التعلــم األكاديميــة فــا توجــد عالقــة

الدافعيــة األكاديميــة بالتحصيــل الــدرايس لــدى

إمكانيــة التنبــؤ بفعاليــة الــذات األكاديميــة مــن خالل

ارتباطيــة دالــة إحصائ ًيــا بينهــم ،كــا أظهــرت النتائــج

) et al, 2011بدراســة اســتهدفت التعــرف عىل عالقة

الدافــع لإلنجــاز.

طــاب جامعــة طهــران ،وتكونــت عينــة الدراســة

وقــام كل مــن جاســم وحلــو (2014م) بدراســة

مــن ( )252مــن طــاب جامعــة طهــران ،وتــم

اســتهدفت التعــرف عــى العالقــة بــن الرغبــة يف

اســتخدام مقيــاس الدافعيــة األكاديميــة ،باإلضافــة

التخصــص والدافعيــة األكاديميــة الذاتيــة لــدى

إىل معــدل إنجــاز التحصيــل الــدرايس ،ومــن أهــم

طلبــة اجلامعــة ،وتكونــت عينــة الدراســة مــن

نتائــج الدراســة وجــود عالقــة إجيابيــة بــن الدافعيــة

( )160طال ًبــا وطالبــة ،واســتخدم الباحثــان مقيــاس

األكاديميــة والتحصيــل الــدرايس.

وأجــرى الشــامي (2012م) دراســة اســتهدفت

الرغبــة يف التخصــص( ،للســادة والبوهيــي1993 ،م)

وفعاليــة الــذات األكاديميــة لــدى ذوي صعوبــات

نتائــج الدراســة أن طلبــة اجلامعــة لدهيــم الرغبــة يف

ومقيــاس الدافعيــة األكاديميــة الذاتيــة .ومــن أهــم

التعــرف عــى العالقــة بــن الدافــع لإلنجــاز

التخصــص ولدهيــم الدافعيــة األكاديميــة الذاتيــة

التعلــم األكاديميــة ،والتعــرف عــى الفــروق بــن

للتعلــم ( ،لنعمــة2011 ،م) وجــود عالقــة بــن

اجلنســن ،والكشــف عــن إمكانيــة التنبــؤ بمــدى

الرغبــة يف التخصــص الــدرايس والدافعيــة األكاديميــة

دافعيــة اإلنجــاز األكاديمــي مــن خــال فعاليــة

الذاتيــة بصــورة عامــة وحســب النــوع والتخصــص.

الــذات األكاديميــة ،وتكونــت عينــة الدراســة مــن
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وقــام باريــس ) (Baris, 2015بدراســة اســتهدفت

االبتــكاري والشــعور بالضغــوط النفســية ،وتكونــت
عينــة الدراســة مــن ( )1874طالبــ ًا مــن طــاب كليــة

بالتحصيــل الــدرايس ،وتكونــت عينــة الدراســة

األدوات اآلتيــة :مقيــاس مهــارات إدارة الوقــت/

التعــرف عــى عالقــة الدافعيــة األكاديميــة بالتحصيــل

الــدرايس ،وإمكانيــة تنبــؤ الدافعيــة األكاديميــة

مــن طــاب يدرســون بالتعليــم االبتدائــي ومرحلــة
مــا قبــل املدرســة يف تركيــا وعددهــم ( )166طالبــ ًا

الرتبيــة بجامعــة املنصــورة ،واســتخدمت الباحثــة
إعــداد الباحثــة ،ومقيــاس الضغــوط النفســية /إعــداد
الباحثــة ،واختبــار القــدرة عــى التفكــر االبتــكاري/

وطالبــة ،والطــاب الذيــن يدرســون بمرحلــة
الطفولــة املبكــرة بأمريــكا وعددهــم ( )455طالبــ ًا

حصــول اإلنــاث عــى متوســط درجــات أعــى مــن

ومــن أهــم نتائــج الدراســة وجــود عالقــة بــن

يف الفــرق الدراســية األعــى عــى متوســطات درجــات

وطالبــة ،وتــم اســتخدام مقيــاس الدافعيــة األكاديمية،
الدافعيــة األكاديميــة والتحصيــل الــدرايس ،عــدم

إمكانيــة التنبــؤ بالتحصيــل الــدرايس مــن خــال
الدافعيــة األكاديميــة.

ثاني ًا :دراسات تناولت مهارات إدارة الوقت:

إعــداد ســيد خــر اهلل .ومــن أهــم نتائــج الدراســة
الذكــور يف مقيــاس إدارة الوقــت ،حصــول الطــاب

أكــر يف مهــارات إدارة الوقــت مقارنــة بالطــاب يف
الفــرق الدراســية األدنــى ،عــدم وجــود فــروق دالــة
إحصائ ًيــا يف مهــارات إدارة الوقــت بــن الطــاب يف

التخصــص العلمــي واألديب ،الطــاب املرتفعــون
يف مهــارات إدارة الوقــت حصلــوا عــى متوســط

قامــت رايض (2002م) بدراســة اســتهدفت

درجــات أعــى يف االختبــارات التحصيليــة واختبــار

والفرقــة الدراســية والتفاعــل بينهــا عــى درجــات

أقــل يف مقيــاس الضغــوط النفســية مقارنــة بالطــاب

التعــرف عــى أثــر متغــرات اجلنــس والتخصــص
طــاب اجلامعــة عــى مقيــاس مهــارات إدارة الوقــت،
وكذلــك التحقــق مــن وجــود فــروق يف التحصيــل

الــدرايس والقــدرة عــى التفكــر االبتــكاري
والشــعور بالضغــوط النفســية بــن الطــاب

املرتفعــن والطــاب املنخفضــن يف مهــارات إدارة

الوقــت ،وكذلــك الكشــف عــن طبيعــة العالقــة
بــن مهــارات إدارة الوقــت لــدى الطــاب وكل
مــن التحصيــل الــدرايس والقــدرة عــى التفكــر

القــدرة عــى التفكــر االبتــكاري ،ومتوســط درجــات
املنخفضــن يف مهــارات إدارة الوقــت.

وأجــرت الــذواد (2004م) دراســة اســتهدفت

التعــرف عــى اجتاهــات بعــض طالبــات اجلامعــة
نحــو الوقــت وعالقتــه بالدافــع لإلنجــاز ،وتكونــت
العينــة مــن ( )200طالبــة مــن طالبــات كليــة الرتبيــة

للبنــات بجــدة ،واســتخدمت الباحثــة مقيــاس
االجتــاه نحــو الوقــت ،ومــن أهــم نتائــج الدراســة:

الطالبــات ذوات املســتوى املرتفــع يف تنظيــم الوقــت
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وإدارتــه أكثــر توجهــا لإلنجــاز باملقارنــة بقريناهتــن

الشــخصية ونمــط الســلوك يف التنبــؤ بــإدارة الوقــت،
وتكونــت عينــة الدراســة مــن ( )350طالبــ ًا وطالبــة

اســتهدفت التعــرف عــى مهــارات إدارة الوقــت لــدى

األدوات اآلتيــة :مقيــاس مهــارات إدارة الوقــت

املتوســطات يف تنظيــم الوقــت.

وقــام كل مــن عــام وأمحــد (2004م) بدراســة

مــن طــاب الدراســات العليــا ،واســتخدم الباحــث

عينــة مــن طــاب اجلامعــة ،والكشــف عــن الفــروق

(إعــداد الباحــث) ،وقائمــة العوامــل اخلمســة

الكــرى للشــخصية( ،إعــداد كوســتا وماكــري،

بــن ذوي اإلفــراط وذوي التفريــط التحصيــي يف

1992م ،تعريــب رجــب عــي شــعبان 2003م) ومــن

مهــارات إدارة الوقــت ،والتعــرف عــى طبيعــة

أهــم نتائــج الدراســة وجــود ارتبــاط دال موجــب بــن

العالقــة االرتباطيــة بــن درجــات الطــاب عــى

مجيــع مهــارات إدارة الوقــت والدرجــة الكليــة وكل

قائمــة مهــارات إدارة الوقــت والتحصيــل الــدرايس،

مــن عوامــل الشــخصية ،وجــود ارتبــاط دال موجــب

والكشــف عــن الفــروق يف مهــارات إدارة الوقــت

بــن نمــط الســلوك ومجيــع مهــارات إدارة الوقــت

تبعــا ملتغــرات النــوع والتخصــص
بــن الطــاب ً

والدرجــة الكليــة وعوامــل الشــخصية ،عوامــل

واملســتوى الــدرايس ومســتويات التحصيــل،
وتكونــت عينــة الدراســة مــن ( )538طالبــ ًا وطالبــة،

الشــخصية والنمــط الســلوكي يســهامن يف التنبــؤ

الوقــت (مــن إعــداد الباحثــن) .ومــن أهــم نتائــج

إســها ًما.

بمهــارات إدارة الوقــت ،وعامــل اليقظــة أكثرهــا

وتــم اســتخدام األدوات اآلتيــة :قائمــة مهــارات إدارة

وأجــرى كل مــن عبــد املعطــي وكامــل (2007م)

الدراســة وجــود عالقــة دالــة إحصائ ًيــا بــن حتصيــل

دراســة اســتهدفت التعــرف عــى خصائــص كل مــن

الطــاب ومهــارات إدارة الوقــت التــي يامرســها

مهــارات التعلــم ومهــارات إدارة الوقــت ،واختالفاهتا

الطــاب املعلمــن يف تعامالهتــم مــع الوقــت مــن

تبعــا الختــاف بعــض املتغــرات األكاديميــة
ً

خــال مواقــف التعلــم والتحصيــل املختلفــة ،وقــد

والشــخصية لــدى طــاب املرحلــة اجلامعيــة ،واملقارنة

جــاءت الفــروق يف مهــارات إدارة الوقــت لصالــح

بــن الطــاب والطالبــات ذوي املســتويات األكاديمية

الطــاب ذوي التحصيــل األعــى ولصالــح طــاب

والتخصصــات العلميــة املختلفــة ،وذوي خصائــص

الفرقــة الدراســية الرابعــة.

الشــخصية املختلفــة يف قدرهتــم عــى تنظيــم مهــارات

وقــام تفاحــة (2006م) بدراســة اســتهدفت

التعلــم ومهــارات إدارة الوقــت ،وتكونــت عينــة
الدراســة مــن ( )240طالبــ ًا وطالبــة ،واســتخدم

التعــرف عــى العالقــة بــن مهــارات إدارة الوقــت
وكل مــن عوامــل الشــخصية ونمــط الســلوك،

الباحثــان األدوات اآلتيــة :قائمــة تقديــر مهــارات

وكذلــك التعــرف عــى إســهام كل مــن عوامــل
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التعلــم مــن إعــداد حممــد عــي كامــل ،وقائمــة

نظرهــم ،وطبقــت الدراســة عــى عينــة مكونــة مــن

وقائمــة «ايزنــك» للشــخصية مــن إعــداد جابــر عبــد

وتــم اســتخدام اســتبيان لقيــاس مهــارات إدارة

تقديــر مهــارات إدارة الوقــت مــن إعــداد الباحثــن،
احلميــد ،وحممــد فخــر اإلســام .وكان مــن أهــم
نتائــج الدراســة وجــود فــروق دالــة إحصائ ًيــا لصالــح

طــاب وطالبــات الفرقتــن الثالثــة والرابعــة بالنســبة
للفــروق يف مهــارات التعلــم ومهــارات إدارة الوقــت،
متوســطات درجــات طــاب وطالبــات التخصصــات
العلميــة أعــى مــن التخصصــات األدبيــة يف مهــارات

( )306مــن طــاب كليــة العلــوم الرتبويــة بــاألردن،
الوقــت ،وكان مــن أهــم نتائــج الدراســة عــدم وجــود

فــروق دالــة إحصائ ًيــا يف مهــارات إدارة الوقــت تعــود
إىل اجلنــس والســكن ،وجــود فــروق دالــة إحصائ ًيــا

يف مهــارات إدارة الوقــت تعــود إىل الفرقــة الدراســية

لصالــح الســنة الرابعــة.

تعليق عام عىل الدراسات السابقة:

التعلــم وإدارة الوقــت ،وجــود فــروق لصالــح

1.1من حيث األهداف:

الطالبــات يف مهــارات التعلــم وإدارة الوقــت.

وقامــت شــتات (2008م) بدراســة اســتهدفت

تنوعــت الدراســات الســابقة مــن حيــث أهدافهــا،

مواجهــة الضغــوط ودافعيــة اإلنجــاز لــدى كل

عالقــة إدارة الوقــت بــاألداء األكاديمــي وعوامــل

التعــرف عــى العالقــة بــن إدارة الوقــت وأســاليب

حيــث اســتهدفت بعــض الدراســات التعــرف عــى

مــن الذكــور واإلنــاث ،وتكونــت عينــة الدراســة
مــن ( )1080طالبــ ًا وطالبــة مــن طــاب املرحلــة

عــى أثــر بعــض املتغــرات مثــل :التخصــص،

األدوات اآلتيــة :اســتبيان إدارة الوقــت مــن إعــداد

الوقــت ،وكذلــك التعــرف عــى البنيــة العامليــة

الثانويــة بمحافظــة اجليــزة ،واســتخدمت الباحثــة
الباحثــة ،ومقيــاس أســاليب مواجهــة الضغــوط مــن

إعــداد منــى حممــد عبــد اهلل ،ومــن أهــم النتائــج التــي

توصلــت إليهــا الدراســة وجــود عالقــة ارتباطيــه
دالــة بــن أســاليب مواجهــة الضغــوط وإدارة الوقــت
ودافعيــة اإلنجــاز.

وقامــت كل مــن مهــاش وأبــو خليفــة (2011م)

بدراســة اســتهدفت قيــاس مهــارات إدارة الوقــت

لــدى طلبــة كليــة العلــوم الرتبويــة مــن وجهــة

الشــخصية ،بينــا تناولــت بعــض الدراســات التعــرف
اجلنــس ،الفرقــة الدراســية عــى مهــارات إدارة

ملقيــاس الدافعيــة األكاديميــة ،وتناولــت بعــض

الدراســات عالقــة الدافعيــة األكاديميــة ببعــض
املتغــرات املعــدل ،اجلنــس ،الوضــع االقتصــادي
والتحصيــل الــدرايس ،وكذلــك الرغبــة يف التخصــص

وعالقتهــا بالدافعيــة األكاديميــة.
 .2من حيث العينة:

تنوعــت الدراســات الســابقة يف طبيعــة العينــة

املســتخدمة مــن طــاب وطالبــات اجلامعــة،
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لــدى طــاب جامعــة احلــدود الشــالية.

ومعلمــن ومعلــات ،وطــاب دراســات عليــا،

ومديريــن ومديــرات ،وتالميــذ باملرحلــة املتوســطة.

2 .2ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن

تنوعــت األدوات املســتخدمة يف الدراســات

الدافعيــة األكاديميــة يف كل بعــد مــن أبعــاد

الوقــت ،والبعــض طبــق مقيــاس إدارة الوقــت،

لــدى طالبــات جامعــة احلــدود الشــالية.

 .3من حيث األدوات:

متوســطي درجــات مرتفعــي ومنخفــي
مهــارات إدارة الوقــت والدرجــة الكليــة

الســابقة ،حيــث طبــق البعــض قائمــة مهــارات إدارة

3 .3ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن

والبعــض طبــق مقيــاس الدافعيــة األكاديميــة.
 .4من حيث النتائج:

متوســطي درجــات طــاب وطالبــات جامعــة

اختلفــت الدراســات الســابقة يف نتائجهــا ،حيــث

احلــدود الشــالية يف كل بعــد مــن أبعــاد

الذيــن يديــرون أوقاهتــم بفعاليــة وطريقــة جيــدة

4 .4ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن

مهــارات إدارة الوقــت والدرجــة الكليــة.

توصلــت نتائــج بعــض الدراســات إىل أن الطــاب

متوســطي درجــات طــاب وطالبــات جامعــة

شــعورا بالرضــا النفــي واإلنجــاز األكاديمــي
أكثــر
ً

احلــدود الشــالية يف الدافعيــة األكاديميــة.

والتحصيــل اجليــد ،وكذلــك توصلــت نتائــج البعــض

5 .5يمكـن التنبـؤ بالدافعيـة األكاديميـة من خالل

إىل تفــوق اإلنــاث عــى الذكــور يف مهــارات إدارة

أبعـاد مهـارات إدارة الوقـت لـدى طلاب

الوقــت ،وتفــوق طــاب الفــرق األعــى عــى طــاب

وطالبـات جامعـة احلـدود الشمالية.

الفــرق األوىل ،وكذلــك توصلــت بعــض النتائــج إىل

أن هنــاك عالقــة بــن الرغبــة يف التخصــص والدافعيــة

منهجية الدراسة وإجراءاهتا:

األكاديميــة ،وعــدم وجــود عالقــة بــن بعــض

منهج الدراسة:

املتغــرات املعــدل ،اجلنــس ،الوضــع االقتصــادي
والدافعيــة األكاديميــة.

تــم اســتخدام املنهــج الوصفــي املقــارن ملالءمتــه

مــع طبيعــة الدراســة ،وذلــك مــن أجــل الكشــف

فروض الدراسة:

عــن الفــروق بــن منخفــي ومرتفعــي الدافعيــة

1 .1ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن

األكاديميــة يف كل بعــد مــن أبعــاد مهــارات إدارة
الوقــت والدرجــة الكليــة ،وأيضــ ًا الكشــف عــن

مهــارات إدارة الوقــت والدرجــة الكليــة

أبعــاد مهــارات إدارة الوقــت والدرجــة الكليــة،

متوســطي درجــات مرتفعــي ومنخفــي
الدافعيــة األكاديميــة يف كل بعــد مــن أبعــاد

الفــروق بــن الطــاب والطالبــات يف كل بعــد مــن
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ويف الدافعيــة األكاديميــة لــدى عينــة مــن طــاب
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تناولــت موضــوع الدافعيــة األكاديميــة وعــى
ســبيل املثــال دراســة كل مــن (درويــش،

وطالبــات جامعــة احلــدود الشــالية.

2002م؛ شــناق2008 ،م؛ الفقــي2008 ،م؛

جمتمع الدراسة:

أبــو عــواد2009 ،م؛ النبهــاين2013 ،م).

2 .2يف ضــوء االطــاع عــى الدراســات الســابقة

تكــون جمتمــع الدراســة مــن مجيــع طــاب

والتــي ســبق ذكرهــا ،اســتفاد الباحثــان منهــا

وطالبــات كليــات الرتبيــة واآلداب ،والطــب،

يف طريقــة بنــاء املقيــاس.

والعلــوم الطبيــة التطبيقيــة ،واهلندســة ،وإدارة األعامل

3 .3قــام الباحثــان بطــرح ســؤال مفتــوح لعينــة

بجامعــة احلــدود الشــالية (بفــرع مدينــة عرعــر)

مــن الطــاب والطالبــات بجامعــة احلــدود

خــال العــام الــدرايس 1438/1437هـــ ،والبالــغ
عددهــم ( )6638طالبــ ًا وطالبــة بواقــع ()2994

الشــالية وكان الســؤال هو(:مــا األمــور التــي

طالبــ ًا و( )3644طالبــة.

تؤثــر يف دافعيتــك األكاديميــة؟)

 4 .4تــم جتميــع إجابــات الطــاب والطالبــات

عينة الدراسة:

وتفريغهــا ومــن ثــم صياغــة عبــارات املقياس

تكونــت عينــة الدراســة مــن ( )488طالبــ ًا وطالبة

يف صورتــه األوليــة.

 5 .5يف ضــوء الدراســات الســابقة وإجابــات عينــة

مــن طــاب وطالبــات جامعــة احلــدود الشــالية
(بفــرع مدينــة عرعــر) ،بواقــع ( )260طالبــ ًا ()228

الطــاب والطالبــات تــم صياغــة املقيــاس يف

والعلــوم الطبيــة ،واهلندســة ،وإدارة األعــال.

التحقــق مــن اخلصائــص الســيكومرتية

صورتــه األوليــة مــن ( )40عبــارة ،وبعــد

طالبــة مــن كليــات الرتبيــة واآلداب ،والطــب،

للمقيــاس تــم حــذف ثــاث عبــارات
ليصبــح املقيــاس يف صورتــه النهائيــة مكونــ ًا

أدوات الدراسة:
ً
أول :مقيــاس الدافعيــة األكاديميــة( :إعــداد

مــن ( )37عبــارة.

الباحثــن).

وصف املقياس:

خطوات بناء املقياس:

1 .1تــم بنــاء مقيــاس الدافعيــة األكاديميــة مــن

تكــون املقيــاس يف صورتــه األوليــة مــن ()40

األطــر النظريــة والدراســات الســابقة التــي

املقيــاس أرقــام ( ،)13 ، 6 ، 5وبالتــايل بلــغ عــدد

خــال اطــاع الباحثــن عــى العديــد مــن

عبــارة ،ولقــد تــم حــذف ثــاث عبــارات بعــد تقنــن
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عباراتــه النهائيــة ( )37عبــارة ،كل عبــارة تشــمل

جامعــة احلــدود الشــالية مــن أجــل التحقــق مــن

غــر موافــق  -غــر موافــق بشــدة) ،يقابــل كل اختيــار

كاآليت:

مخــس اختيــارات (موافــق بشــدة -موافــق -حمايــد-

درجــة ( )1 ،2 ،3 ،4 ،5للعبــارات املوجبــة والعكــس

صــدق وثبــات املقيــاس ،وقــد كانــت النتائــج

بالنســبة للعبــارات الســالبة(  )1 ،2 ،3 ،4 ،5وتشــمل

ً
أول :الصدق:

العبــارات الســالبة أرقــام (،33 ،31 ،29 ،27 ،3

 )37وباقــي عبــارات املقيــاس عبــارات موجبــة.

تــم حســاب صــدق االســتبيان عــن طريــق

التجانــس الداخــي للمقيــاس ( )40عبــارة مــن

خــال حســاب معامــات االرتبــاط بــن درجــة

صدق وثبات املقياس:

قــام الباحثــان بتطبيــق املقيــاس عــى عينــة

اســتطالعية مكونــة مــن ( )100طالــب مــن طــاب

كل عبــارة بالدرجــة الكليــة للمقيــاس باســتخدام

معامــل االرتبــاط لبريســون ،واجلــدول اآليت يوضــح
النتائــج التــي توصــل إليهــا الباحثــان:

جدول رقم ()1
قيم معامالت االرتباط الداخلية بين درجة كل عبارة والدرجة الكلية لمقياس ( الدافعية األكاديمية )
رقم
العبارة

معامل

رقم

االرتبــاط

العبارة

معامل

رقم

االرتبــاط

العبارة

معامل

رقم

االرتبــاط

العبارة

معامل
االرتبــاط

1

**

.322

11

2

**.367

12

**.625

3

**.337

13

.194

4

*

.248

14

**

.486

24

5

.185

15

**.498

25

**.505

6

.187

16

**

.498

26

**

.691

36

7

**.431

17

**.582

27

**.749

37

**.474

8

**

.473

18

**

.536

28

**

.577

38

**

.588

9

**.541

19

**.361

29

**.648

39

**.402

10

.583

20

.474

30

.656

40

.481

**

			
(*) دالة عند 0.05

**

.403

21
22

**.656

23

**.485

33

**

.598

34

**

35

**.744
**

.541

**

		

**

.512

31
32

**.279
**.714
.687

**

(**) دالة عند 0.01
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يتضــح مــن جــدول رقــم ( ) 1أن مجيــع قيــم

معامــات االرتبــاط بــن درجــة كل عبــارة والدرجــة
الكليــة للمقيــاس مجيعهــا دالــه مــا عــدا العبــارات

رقــم ( )13 ،6 ،5غــر دالــة إحصائ ًيــا لــذا تــم حــذف
هــذه العبــارات ليصــل املقيــاس إىل ( )37عبارة تتســم

بداللــة مرتفعــة يف معامــات االتســاق الداخــي.
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الثبــات ( ،)0.92وهــو دال عنــد مســتوى ()0.01

ممــا يعنــي أن مســتوى الثبــات للمقيــاس مرتفــع،
واجلــدول رقــم ( )2يوضــح ذلــك.
طريقة التجزئة النصفية:

تــم اســتخدام التجزئــة النصفيــة للتحقــق مــن

ثبــات املقيــاس ،حيــث تــم تقســيم املقيــاس إىل
جزئــن كل جــزء صــورة مكافئــة ،وبعــد تصحيــح

ثان ًيا :الثبات:

معامــل االرتبــاط بمعادلــة ســبريمان ــــ بــروان بلــغ

تــم التحقــق مــن ثبــات املقيــاس بالطريقتــن

معامــل الثبــات ( )0.90وهــو معامــل ثبــات مرتفــع

طريقة ألفا كرونباخ:

تصحيــح معامــل االرتبــاط بمعادلــة جتــان بلــغ

اآلتيتــن:

تــم حســاب الثبــات باســتخدام معادلــة ألفــا

كرونبــاخ للدرجــة الكليــة ،حيــث بلــغ معامــل

ويشــر إىل مســتوى ثبــات جيــد للمقيــاس ،كــا تــم

معامــل الثبــات ( )0.88كــا هــو موضــح باجلــدول

رقــم (:)2

جدول رقم ()2
معامالت الثبات (الدرجة الكلية) لمقياس الدافعية األكاديمية
م

البعــد

معامل ألفا كرونباخ

(الدرجة الكلية)

.92

التجزئة النصفية
سبيرمان

جتمــان

. 90

.88

وممــا ســبق يتضــح أن نتائــج الدراســة االســتطالعية

النظريــة لالســتفادة منهــا يف بنــاء مقيــاس مهــارات إدارة

األكاديميــة ) جــاء عــى درجــة مناســبة مــن الصــدق

بــإدارة الوقــت ،واســتخدمت تلــك الدراســات مقاييــس

للتحقــق مــن صــدق وثبــات مقيــاس ( الدافعيــة
والثبــات ويمكــن االعتــاد عــى نتائجــه.

ثان ًيــا :مقيــاس مهــارات إدارة الوقــت (إعــداد
الباحثــن)
قــام الباحثــان باســتعراض الدراســات الســابقة واألطر

الوقــت ،ولوحــظ أن هنــاك دراســات متعــددة مرتبطــة
متعــددة إلدارة الوقــت ،ولكــن لوحــظ أن أغلــب هــذه
املقاييــس مرتمجــة ،أو موجهــة أكثــر يف املجــال اإلداري

وليــس للطــاب ،ممــا اســتدعى األمــر القيــام ببنــاء مقياس

مهــارات إدارة الوقــت بأبعــاده املختلفــة.
103

جملة الشمال للعلوم اإلنسانية ( ،)ISSN: 1658- 7006اجمللد ( ،)4العدد ( ،)2جامعة احلدود الشمالية (1440هـ 2019 /م)

خطوات بناء املقياس:

يف صورتــه األوليــة.

1 .1قــام الباحثــان باســتعراض العديــد مــن

 5 .5يف ضــوء الدراســات الســابقة وإجابــات عينــة

عــى تعريــف مصطلــح إدارة الوقــت والتعــرف

صورتــه األوليــة مــن ( )70عبــارة ،وبعــد

الطــاب والطالبــات تــم صياغــة املقيــاس يف

الدراســات الســابقة واألطــر النظريــة للوقــوف

التحكيــم تــم حــذف عــر عبــارات ليصبــح
املقيــاس يف صورتــه النهائيــة مكون ًا مــن ()60

عــى أبعــاده املتعــددة ،ومــن ذلــك دراســة

كل مــن رايض (2002م)؛ عــام وأمحــد

عبــارة.

(2004م)؛ تفاحــة (2006م) ؛ عبــد املعطــي

وصف املقياس:

وكامــل( 2007م)؛ شــتات( 2008م).

 2 .2يف ضــوء االطــاع عــى الدراســات الســابقة
والتــي ســبق ذكرهــا اســتفاد الباحثــان منهــا يف

طريقــة بنــاء املقيــاس.

يتكــون املقيــاس يف صورتــه النهائيــة مــن ()60

عبــارة تقــاس كل عبــارة مــن خــال مخــس اختيــارات
(موافــق بشــدة -موافــق -حمايــد -غــر موافــق  -غــر

 3 .3قــام الباحثــان بطــرح ســؤال مفتــوح لعينــة

موافــق بشــدة) يقابــل كل اختيــار درجــة (-3 -4 -5

الشــالية ،وكان الســؤال هو(مــا األمــور التــي

الســالبة( )1 ،2 ،3 ،4 ،5وتشــمل العبــارات الســالبة

مــن الطــاب والطالبــات بجامعــة احلــدود

تؤثــر يف إدارتــك لوقتــك بكفــاءة؟).

 4 .4تــم جتميــع إجابــات الطــاب والطالبــات
وتفريغهــا ومــن ثــم صياغــة عبــارات املقياس

 )1 -2للعبــارات املوجبــة والعكــس بالنســبة للعبارات

أرقــام ()46 ،45 ،37 ،35 ،34 ،33 ،22،30 ،18
وباقــي عبــارات املقيــاس عبــارات موجبــة ،واجلــدول

اآليت يوضــح أبعــاد املقيــاس وعــدد عباراتــه:

جدول رقم ()3
يوضح أبعاد مقياس (مهارات إدارة الوقت) وعدد عباراته.
م

البعد

أرقام العبارات

العدد

1

القدرة على تحديد األهداف

59 -57- 56- 51- 48- 42- 34- 32- 31- 29- 26- 21 -12 - 7 -1

15

2

القدرة على التخطيط الجيد

49- 47 - 40- 36 - 33 - 27 - 23- 19 - 17 - 16 - 13 - 9 - 2
54 - 53-

15

3

القدرة على ترتيب األولويات

58 – 55 - 52 - 46 - 45- 22 - 15 - 11 - 10 - 4

10

4

القدرة على استثمار الوقت

39 - 38 - 37- 35- 30- 28- 25- 24- 20 - 18- 14- 8 -6 – 5- 3
60 – 50- 44- 43 - 41-

20
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التجانــس الداخــي للمقيــاس ( )60فقــرة مــن

قــام الباحثــان بتطبيــق املقيــاس عــى عينــة

خــال حســاب معامــات االرتبــاط الداخليــة بــن
كل مــن :درجــة كل عبــارة واملجمــوع الــكيل ل ُلبعــد

التحقــق مــن صــدق وثبــات املقيــاس ،وقــد كانــت

للمقيــاس ،درجــات األبعــاد الفرعيــة للمقيــاس

اســتطالعية مكونــة مــن ( )100طالــب وطالبــة مــن

الــذي تنتمــي إليــه ،درجــة كل عبــارة بالدرجــة الكلية

طــاب وطالبــات جامعــة احلــدود الشــالية مــن أجــل

والدرجــة الكليــة باســتخدام معامــل االرتبــاط

النتائــج كــا يــأيت:
ً
أول :الصدق:

لبريســون ،واجلــداول اآلتيــة توضــح النتائــج التــي

توصــل إليهــا الباحثــان:

تــم حســاب صــدق االســتبيان عــن طريــق

جدول رقم ()4
قيم معامالت االرتباط الداخلية بين درجة كل عبارة والمجموع الكلي للُبعد الذي تنتمي
إليه مقياس (مهارات إدارة الوقت)
معامل
رقم
االرتبــاط
العبارة
تحديد األهداف
**.454
1
**.467
7
**.614
12
**.585
21
**.521
26
**.593
29
**.575
31
**.639
32
**.221
34
**.618
42
**.579
48
**.500
51
**.623
56
**.656
57
**.529
59

معامل
رقم
االرتبــاط
العبارة
التخطيط الجيد
**.543
2
**.470
9
**.674
13
**.616
16
**.575
17
**.591
19
**.568
23
**.565
27
**.514
33
**.558
36
**.644
40
**.636
47
**.617
49
**.551
53
**.486
54

			
(*) دالة عند 0.05

معامل
رقم
االرتبــاط
العبارة
ترتيب األولويات
**.602
4
**.620
10
**.626
11
**.601
15
**.685
22
**.401
45
*.159
46
**.556
52
**.593
55
**.535
58
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معامل
رقم
االرتبــاط
العبارة
استثمار الوقت
**.546
3
**.635
5
**.636
6
**.497
8
**.614
14
**.346
18
**.513
20
**.655
24
**.662
25
**.607
28
**.404
30
**.400
35
*.154
37
**.520
38
**.584
39
**.618
41
**.604
43
**.454
44
**.587
50
**.550
60

(**) دالة عند 0.01
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جدول رقم ()5
قيم معامالت االرتباط الداخلية بين درجة كل عبارة والدرجة الكلية لمقياس(مهارات إدارة الوقت)
رقم
العبارة

معامل
االرتبــاط

رقم
العبارة

تحديد األهداف

رقم
العبارة

معامل
االرتبــاط

التخطيط الجيد

معامل
االرتبــاط

رقم
العبارة

ترتيب األولويات

معامل
االرتبــاط

استثمار الوقت

1

**.363

2

**.537

4

**.599

3

**.538

7

**.445

9

**.448

10

**.467

5

**.569

12

**.583

13

**.644

11

**.536

6

**.594

21

**.601

16

**.546

15

**.560

8

**.477

26

**.492

17

**.500

22

**.618

14

**.626

29

**.565

19

**.572

45

**.368

18

**.325

31

**.529

23

**.605

46

**.316

20

**.533

32

**.608

27

**.555

52

**.515

24

**.639

34

**.312

33

**.431

55

**.618

25

**.630

42

**.673

36

**.470

58

**.474

28

**.560

48

**.613

40

**.593

30

**.313

51

**.531

47

**.617

35

**.342

56

**.552

49

**.567

37

*.150

57

**.595

53

**.543

38

**.524

59

**.445

54

**.446

39

**.592

41

**.606

43

**.559

44

**.475

50

**.546

60

**.534

			
(*) دالة عند 0.05

(**) دالة عند 0.01
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جدول رقم()6
قيم معامالت االرتباط الداخلية بين درجات األبعاد الفرعية لمقياس ( مهارات إدارة الوقت ) والدرجة الكلية
م

األبعاد

معامل االرتباط

1

تحديد األهداف

**.938

2

التخطيط الجيد

.939

3

ترتيب األولويات

**.874

4

استثمار الوقت

**.953

			
(*) دالة عند 0.05

**

		

يتضــح مــن جــدول رقــم (  ) 4وجــدول رقــم()5

وجــدول رقــم (  ) 6أن مجيــع قيــم معامــات االرتباط
ســواء بــن درجــة كل عبــارة واملجمــوع الــكيل ل ُلبعــد
الــذي تنتمــي إليــه ،أو درجــة كل عبــارة والدرجــة
الكليــة للمقيــاس ،أو درجــات األبعــاد الفرعيــة
للمقيــاس والدرجــة الكليــة؛ فجميعهــا قيــم موجبــة
ومرتفعــة وقويــة ،ممــا يشــر إىل صــدق املقيــاس يف

الدرجــة الكليــة ومجيــع أبعــاده الفرعيــة.
ثان ًيا :الثبات:

(**) دالة عند 0.01

والدرجــة الكليــة ( ،)0.95واجلــدول رقــم ( )7يوضــح

ذلــك.

طريقة التجزئة النصفية:

قــام الباحثــان باســتخدام التجزئــة النصفيــة للتحقــق

مــن ثبــات املقيــاس ،حيــث قامــا بتقســيم املقيــاس إىل

جزئــن ،كل جــزء صــورة مكافئــة ،وبعــد تصحيــح

معامــل االرتبــاط بمعادلــة ســبريمان ــــ بــروان بلغــت
املعامــات ألبعــاد املقيــاس (حتديــد األهــداف،

التخطيــط اجليــد ،ترتيــب األولويــات ،اســتثامر الوقــت)

تــم التحقــق مــن ثبــات املقيــاس بالطريقتــن

عــى التــوايل )0.79 ،0.69 ،0.80 ،0.72( :والدرجــة

طريقة ألفا كرونباخ:

وتشــر إىل مســتوى ثبــات جيــد للمقيــاس ،كــا تــم

اآلتيتــن:

تــم حســاب الثبــات باســتخدام معامــل ثبــات

الكليــة بلغــت )0.83( :وهــي معامــات ثبــات مرتفعــة

تصحيــح معامــل االرتبــاط بمعادلــة جتــان فبلغــت

ألفــا وكانــت معامــات الثبــات لــكل بعــد مــن أبعــاد

املعامــات ألبعــاد املقيــاس (حتديــد األهــداف ،التخطيــط

 )0.84 ،0.66لــكل مــن بعــد حتديــد األهــداف،

التــوايل )0.78 ،0.66 ،0.80 ،0.70( :والدرجــة الكليــة

املقيــاس األربعــة وكانــت كالتــايل،0.85 ،0.80( :
التخطيــط اجليــد ،ترتيــب األولويــات ،اســتثامر الوقــت،

اجليــد ،ترتيــب األولويــات ،اســتثامر الوقــت) عــى
بلغــت )0.83( :كــا هــو موضــح باجلــدول اآليت:
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جدول رقم ()7
معامالت الثبات (أبعاد المقياس والدرجة الكلية) لمقياس مهارات إدارة الوقت
م

البعــد

1
2
3
4

معامل ألفا كرونباخ

تحديد األهداف
التخطيط الجيد
ترتيب األولويات
استثمار الوقت
(الدرجة الكلية)

.80
.85
.66
.84
.95

.72
.80
.69
.79
.83

.70
.80
.66
.78
.83

نتائج الفرض األول:

للتحقــق مــن صــدق وثبــات (مقيــاس مهــارات إدارة
مــن الصــدق والثبــات ويمكــن االعتــاد عليهــا.

سبيرمان

جتمــان

نتائج الدراسة وتفسريها:

وممــا ســبق يتضــح أن نتائج الدراســة االســتطالعية

الوقــت) -بصفــة عامــة -تــدل عــى درجــة مناســبة

التجزئة النصفية

ينــص الفــرض األول عــى أنــه « ال توجــد فــروق

ذات داللــة إحصائيــة بــن متوســطي درجــات
منخفــي ومرتفعــي الدافعيــة األكاديميــة يف كل بعــد

األساليب اإلحصائية:

مــن أبعــاد مهــارات إدارة الوقــت والدرجــة الكليــة

للتحقــق مــن فــروض الدراســة تــم اســتخدام

لــدى طــاب جامعــة احلــدود الشــالية».

1 .1اختبار « ت « للعينات املستقلة.

املتوســطات احلســابية واالنحرافــات املعياريــة وقيمــة

3 .3حتليل االنحدار اخلطي املتعدد.

عينــة الدراســة ،وفيــا يــي عــرض للنتائــج وتفســرها:

األســاليب اإلحصائيــة اآلتيــة:
2 .2معامل االرتباط بريسون.

وللتحقــق مــن صحــة هــذا الفــرض تــم اســتخراج

«ت» ( )T-testللعينــات املســتقلة الســتجابات أفــراد
جدول رقم ()8

اختبار ت للفروق بين متوسطي درجات الطالب منخفضي الدافعية ومرتفعي الدافعية على مقياس مهارات إدارة
الوقت (األبعاد الفرعية ،والدرجة الكلية)
األبعاد

الدافعية

تحديد األهداف

العدد

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

منخفضي
الدافعية

65

49.00

4.633

مرتفعي الدافعية

65

63.92

5.597
108

قيمة “ت”
-16.559

درجة
الحرية
128

قيمة
الداللة
0.001
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األبعاد

الدافعية

التخطيط الجيد

ترتيب
األولويات

منخفضي
الدافعية

65

50.08

5.478

مرتفعي الدافعية

65

68.54

5.764

منخفضي
الدافعية

65

32.35

3.689

مرتفعي الدافعية

65

43.05

3.524

65

64.15

7.720

مرتفعي الدافعية

65

86.48

7.994

منخفضي
الدافعية

65

195.58

17.347

مرتفعي الدافعية

65

261.98

20.757

منخفضي
استثمار الوقت

الدرجة الكلية

العدد

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

الدافعية

قيمة “ت”
-18.718

-16.897

-16.194

-19.789
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درجة
الحرية
128

128

128

128

قيمة
الداللة
0.001

0.001

0.001

0.001

يتضــح مــن اجلــدول رقــم ( )8وجــود فــروق ذات

الطــاب منخفــي الدافعيــة األكاديميــة ال حيســنون

الدافعيــة األكاديميــة ومرتفعــي الدافعيــة األكاديميــة

هيتمــون بالنواحــي األكاديميــة يف حياهتــم ،ويتعثــرون

داللــة إحصائيــة بــن متوســطي درجــات منخفــي
عــى مقيــاس مهــارة إدارة الوقــت (األبعــاد الفرعيــة،
والدرجــة الكليــة) لصالــح مرتفعــي الدافعيــة
األكاديميــة مــن طــاب جامعــة احلــدود الشــالية.

إدارة أوقاهتــم بطريقــة جيــدة ،ويؤجلــون أعامهلــم ،وال

يف دراســتهم.

وهــذه النتيجــة تتفــق مــع دراســات شــبيهة مــع

متغــرات أخــرى مثــل دراســة عــي (2008م)

وتفســر ذلــك أن الطــاب الذيــن يتمتعــون

ودراســة العلــوان والعطيــات (2010م) ،ودراســة

ســع ًيا منهــم نحــو املثابــرة والتوافــق والتحصيــل

) ،2015ودراســة كــروش وأخــرون (Kourosh et al,

بدافعيــة مرتفعــة لدهيــم مهــارة جيــدة إلدارة الوقــت

الــدرايس والشــعور بأمهيــة الوقــت وذلــك مــن

خــال اســتثامرهم اجليــد للوقــت وحتديــد األهــداف

وترتيــب األولويــات والتخطيــط اجليــد بشــكل
خمتلــف عــن الطــاب منخفــي الدافعيــة ،حيــث إن

جاســم واحللــو (2014م) ،ودراســة باريــس (Baris,

) ،2011حيــث أوضحــت نتائــج الدراســات الســابقة

ذكرهــا أن الدافعيــة األكاديميــة تؤثــر يف التحصيــل
الــدرايس للطــاب ويف الرغبــة يف التخصــص وارتفاع
املعــدل الرتاكمــي.
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نتائج الفرض الثاين:

لــدى طالبــات جامعــة احلــدود الشــالية».

ينــص الفــرض الثــاين عــى أنــه «ال توجــد فــروق

وللتحقــق مــن صحــة هــذا الفــرض تم اســتخراج

منخفــي ومرتفعــي الدافعيــة األكاديميــة يف كل بعــد

«ت» ) (T-testللعينــات املســتقلة الســتجابات أفــراد

ذات داللــة إحصائيــة بــن متوســطي درجــات
مــن أبعــاد مهــارات إدارة الوقــت والدرجــة الكليــة

املتوســطات احلســابية واالنحرافــات املعياريــة وقيمــة
عينــة الدراســة ،وفيــا يــي عــرض للنتائج وتفســرها:

جدول رقم ()9
اختبار (ت) للفروق بين متوسطي درجات الطالبات منخفضي الدافعية ومرتفعي الدافعية على
مقياس مهارات إدارة الوقت (األبعاد الفرعية ،والدرجة الكلية)
األبعاد
تحديد األهداف
التخطيط الجيد
ترتيب األولويات
استثمار الوقت
الدرجة الكلية

الدافعية

العدد

منخفضي الدافعية
مرتفعي الدافعية
منخفضي الدافعية
مرتفعي الدافعية
منخفضي الدافعية
مرتفعي الدافعية
منخفضي الدافعية
مرتفعي الدافعية
منخفضي الدافعية
مرتفعي الدافعية

57
57
57
57
57
57
57
57
57
57

المتوسط
الحسابي
47.05
60.84
52.54
65.53
34.37
41.88
64.96
81.46
198.93
249.70

يتضــح مــن اجلــدول رقــم ( )9وجــود فــروق ذات
داللــة إحصائيــة بــن متوســطي درجــات منخفــي
الدافعيــة ومرتفعــي الدافعيــة عــى مقيــاس مهــارة إدارة
الوقــت (األبعــاد الفرعيــة ،والدرجــة الكليــة) لصالــح
مرتفعــي الدافعيــة األكاديميــة مــن طالبــات جامعــة
احلــدود الشــالية.
وتفســر ذلــك أن الطالبــات الــايت يتمتعــن
بدافعيــة مرتفعــة لدهيــن مهــارة جيــدة إلدارة الوقــت
وحســن اســتغالله ،ســع ًيا منهــن نحــو املثابــرة والتفوق

االنحراف
المعياري
9.934
6.622
9.586
7.397
5.912
4.432
12.352
10.311
34.423
25.508

قيمة
“ت”
-8.720
-8.095
-7.672
-7.738
-8.947

درجة
الحرية

قيمة
الداللة

112

0.001

112

0.001

112

0.001

112

0.001

112

0.001

والتحصيــل الــدرايس والشــعور بأمهيــة الوقــت،
وذلــك مــن خــال اســتثامرهن للوقــت وحتديــد
األهــداف وترتيــب األولويــات والتخطيــط اجليــد
بشــكل خمتلــف عــن الطالبــات منخفــي الدافعيــة،
حيــث إن الطالبــات منخفــي الدافعيــة األكاديميــة
ال حيســن إدارة أوقاهتــن بطريقــة جيــدة ،ويتعثــرن يف
دراســتهن ،ولدهيــن إنجــاز منخفــض يف التحصيــل
األكاديمــي ،باإلضافــة إىل انشــغاهلن بأشــياء أخــرى
غــر النواحــي األكاديميــة.
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وهــذه النتيجــة تتفــق مــع دراســة كل مــن
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فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن متوســطي درجات

شــناق (2008م)؛ العلــوان والعطيــات ( 2010م)؛

طــاب وطالبــات جامعــة احلــدود الشــالية يف كل

)، (Baris, 2015حيــث أوضحــت نتائــج الدراســات

الكليــة».

بعــد مــن أبعــاد مهــارات إدارة الوقــت والدرجــة

)  )Kourosh et al, 2011؛جاسم واحللـــو(2014م)؛

وللتحقــق مــن صحــة هــذا الفــرض تــم

الســابقة ذكرهــا أن الدافعيــة األكاديميــة تؤثــر

اســتخراج املتوســطات احلســابية واالنحرافــات

يف التحصيــل الــدرايس للطالبــات ويف الرغبــة يف

املعياريــة وقيمــة «ت» ( )T-testللعينــات املســتقلة

التخصــص وارتفــاع املعــدل الرتاكمــي.
نتائج الفرض الثالث:

الســتجابات أفــراد عينــة الدراســة ،وفيــا يــي
عــرض للنتائــج وتفســرها:

ينــص الفــرض الثالــث عــى أنــه «ال توجــد

جدول رقم ()10
اختبار (ت) للفروق بين متوسطي درجات أفراد العينة على مقياس مهارات إدارة الوقت
(األبعاد الفرعية ،والدرجة الكلية) وفقاً لمتغير الجنس.
األبعاد
تحديد األهداف

التخطيط الجيد

ترتيب األولويات

استثمار الوقت

الدرجة الكلية

الجنس

العدد

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

ذكور

260

55.45

8.468

اناث

230

54.69

9.524

ذكور

260

58.28

9.093

اناث

230

58.92

9.589

ذكور

260

37.28

5.387

اناث

230

38.03

5.647

ذكور

260

73.81

11.710

اناث

230

73.61

12.328

ذكور

260

224.81

32.723

اناث

230

225.25

34.287

111

قيمة “ت”

درجة
الحرية

.934

488

-.764

488

-1.519

.183
.855

488

488

488

قيمة الداللة
.351

.445

.129

.855

.883
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ويتضــح مــن اجلــدول رقــم ( )10عــدم وجــود

فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن متوســط درجــات
الطــاب والطالبــات يف مهــارات إدارة الوقــت

(األبعــاد الفرعيــة – الدرجــة الكليــة).

الطــاب والطالبــات.

وختتلــف نتيجــة الفــرض مــع نتائــج دراســة

كل مــن (رايض2002 ،م؛ عبــد املعطــي وكامــل،

2007م) ،حيــت توصلــت نتائجهــا إىل تفــوق

وتفســر ذلــك أن الطــاب والطالبــات لدهيــم

الطالبــات عــن الطــاب يف مهــارات إدارة الوقــت.

األهــداف ،والتخطيــط اجليــد ،وترتيــب األولويــات،

ينــص الفــرض الرابــع عــى أنــه «ال توجــد فــروق

تشــابه واتفــاق يف مهــارات إدارة الوقــت (حتديــد
واالســتثامر اجليــد للوقــت ،وكذلــك يف الدرجــة
الكليــة إلدارة الوقــت ،وذلــك ألن العينــة مــن جامعــة
واحــدة ويدرســون مقــررات متفقــة مــع بعضهــا،

ولدهيــم تشــابه يف الربامــج واألنشــطة.

نتائج الفرض الرابع:

ذات داللــة إحصائيــة بــن متوســطي درجــات طــاب

وطالبــات جامعــة احلــدود الشــالية يف الدافعيــة
األكاديميــة».

وللتحقــق مــن صحــة هــذا الفــرض تم اســتخراج

وتتفــق هــذه النتيجــة مــع نتائــج دراســة مهــاش

املتوســطات احلســابية واالنحرافــات املعياريــة وقيمــة

عــدم وجــود فــروق يف مهــارات إدارة الوقــت بــن

عينــة الدراســة ،وفيــا يــي عــرض للنتائج وتفســرها:

وأبــو خليفــة (2011م) حيــث توصلــت نتائجهــا إىل

«ت» ) (T-testللعينــات املســتقلة الســتجابات أفــراد

جدول رقم ()11
اختبار ت للفروق بين متوسطي درجات أفراد العينة على مقياس الدافعية األكاديمية وفقا لمتغير الجنس.
األبعاد
الدرجة الكلية

الجنس

العدد

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

قيمة
“ت”

ذكور

260

145.754

22.6595

.185

اناث

230

145.383

21.7298

يتضح من اجلدول رقم ( ) 11عدم وجود فروق ذات

داللة إحصائية بني متوسط درجات الطالب والطالبات

يف الدافعية األكاديمية.

وتفسري ذلك أن الطالب والطالبات لدهيم تشابه

واتفاق يف الدافعية األكاديمية وذلك ألن العينة من

درجة
الحرية
488

قيمة
الداللة
.854

جامعة واحدة ويدرسون مقررات متفقة مع بعضها،
ولدهيم تشابه يف الربامج واألنشطة .وطبيعة املرحلة
اجلامعية من حيث تشابه الدوافع بني الطالب والطالبات

يف هذه املرحلة ،من حيث اإلقبال عىل التعلم وحب
االستطالع واإلنجاز األكاديمي وإثبات الذات.
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وتتفــق نتيجــة الفــرض مــع نتائــج دراســة كل مــن

إدارة الوقــت لــدى طــاب وطالبــات جامعــة احلــدود

وحلو (2014م) ،ودراســة باريــس (،Baris (2015

وللتحقــق مــن صحــة هــذا الفــرض تــم حســاب

العلــوان والعطيــات (2010م) ،ودراســة جاســم
حيــث توصلــت نتائــج الدراســات الســابق ذكرهــا

إىل عــدم وجــود فــروق بــن الطــاب والطالبــات يف
الدافعيــة األكاديميــة.

الشــالية».

حتليــل االنحــدار ،وإلجــراء حتليــل االنحــدار تــم

التأكــد مــن صالحيــة النمــوذج املســتخدم يف حتليــل
االنحــدار ،وفيــا يــي عــرض للنتائــج وتفســرها:

أوال :التنبــؤ بالدافعيــة األكاديميــة مــن خــال أبعاد

نتائج الفرض اخلامس:

ينــص الفــرض اخلامــس عــى أنــه «يمكــن التنبــؤ

بالدافعيــة األكاديميــة مــن خــال أبعــاد مهــارات

مهــارات إدارة الوقــت (حتديــد األهــداف -التخطيــط
اجليد-ترتيــب األولويــات -اســتثامر الوقــت) لــدى

الطــاب.

جدول رقم ()12
نتائج تحليل التباين النحدار أبعاد مهارات إدارة الوقت
(تحديد األهداف -التخطيط الجيد -ترتيب األولويات -استثمار الوقت) على الدافعية األكاديمية لدى الطالب.
المتغير
التابع

المتغير
المستقل

ترتيب
األولويات
الدافعية
األكاديمية
استثمار
الوقت

مصدر
التباين

معامل
التحديد
R2

درجة
الحرية

االنحدار

.459

1

60986.228

الخطأ

258

71998.018

المجموع

259

132984.246

2

66921.841

33460.920

الخطأ

257

66062.405

257.052

المجموع

259

132984.246

االنحدار

.503

* ذات داللة عند مستوي داللة (.)α ≥ 0.01
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مجموع
المربعات

متوسط
المربعات
60986.228
279.062

قيمة ف
المحسوبة

218.540

130.172

الداللة

*0.000

*0.000
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يوضــح اجلــدول رقــم ( )12ثبــات صالحيــة

التابــع (الدافعيــة األكاديميــة) ،وذلــك يرجــع

خــال درجــات أفــراد العينــة يف أبعــاد مهــارات

ألبعــاد مهــارات إدارة الوقــت األخــرى (حتديــد

النمــوذج بالنســبة للدافعيــة األكاديميــة مــن

لتأثــر املتغــرات املســتقلة ،كــا ال يوجــد تأثــر

نظــرا الرتفــاع قيمــة (ف)
إدارة الوقــت،
ً
املحســوبة عــن قيمتهــا اجلدوليــة عنــد مســتوي

الدراســة مــن الطــاب.

(ترتيــب األولويــات  -اســتثامر الوقــت) والبالغــة

املتعــدد الختبــار أثــر املتغــرات ألبعــاد مهــارات

داللــة ( )α ≥ 0.01يف تأثــر املتغــرات املســتقلة
( )130.172 ،218.540عــى الرتتيــب ،كــا

أن كل ُبعــد يفــر بنســب متفاوتــة (،45.9٪
 )50.3٪عــى الرتتيــب مــن التبايــن يف املتغــر

األهــداف -التخطيــط اجليــد) لــدى أفــراد عينــة
وبنــاء عــى ذلــك تــم إجــراء حتليــل االنحــدار

إدارة الوقــت (ترتيــب األولويــات  -اســتثامر
الوقــت) يف الدافعيــة األكاديميــة ،واجلــدول رقــم

( )13يوضــح نتائــج ذلــك:

جدول رقم ()13
نتائج تحليل االنحدار المتعدد الختبار أثر المتغيرات المستقلة مهارات إدارة الوقت على الدافعية األكاديمية
المصدر

 Bمعامل االنحدار

الخطأ
المعياري

ثابت االنحدار

32.657

7.112

ترتيب األولويات

1.740

.296

.414

استثمار الوقت

.654

.136

.338

معامل بيتا

قيمة  Tالمحسوبة

الداللة

4.592

*0.000

5.882

*0.000

4.805

*0.000

مــن خــال اجلــدول رقــم ( ) 13يتضــح

قيــم معامــات االنحــدار املعيـــــــاري )(Beta

ثابــت التنبــؤ لتفاعــات أبعــاد مهــارات إدارة

 Betaختتلــف بنســــــب متفاوتــة ،و ُيالحــظ

مــن النتائــج أن ثابــت معادلــة االنحــدار أو
الوقــت (ترتيــب األولويــات -اســتثامر الوقــت)،
وكذلــك معامــل االنحــدار اجلزئــي غــر املعيــاري

لتفاعــات أبعــاد مهــارات إدارة الوقــت (ترتيــب

األولويــات -اســتثامر الوقــت) مجيعهــا قيــم
دالــة عنــد مســتوي ( .)0.01ومــن متابعــة

لتفاعــات املتغــرات املســتقلة ،نجــد أن قيمــة

أن كل تغــــــــر مقــداره درجــــــة معياريــة
واحـــــــدة يف قيـــــم تفاعـــــــات املتغيـــرات
املســتقلة (ترتيــب األولويــات -اســتثامر الوقــت)

يــؤدي إىل تغــر يف قيمــة املتغــر التابــع (الدافعيــة
األكاديميــة).
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أي أن كل تغـــر مقـــداره درجـــة معياريـــة

ويمكـــن تفســـر النتائـــج بـــأن هنـــاك عالقـــة

األولويـــات -اســـتثامر الوقـــت) يـــؤدي إىل تغـــر

إدارة الوقـــت (ترتيـــب األولويـــات -اســـتثامر

واحـــدة يف قيـــم التفاعـــل بـــن (ترتيـــب
قيمتـــه ( )0.338 ،0.414يف قيـــم تكويـــن
الدافعيـــة األكاديميـــة.

طرديـــة مرتفعـــة نســـب ًيا بـــن أبعـــاد مهـــارات

الوقـــت) والتفاعـــل بينهـــا يف تكويـــن الدافعيـــة

األكاديميـــة ،أي أنـــه كلـــا زادت مهـــارات إدارة

وبداللـــة قيـــم اختبـــار ) (tيتضـــح أبعـــاد

الوقـــت ل ُبعـــدي (ترتيـــب األولويـــات -اســـتثامر

اســـتثامر الوقـــت) فقـــط هـــي ذات أثـــر يف تكويـــن

يف تكويـــن الدافعيـــة األكاديميـــة لـــدى عينـــة

مهـــارات إدارة الوقـــت (ترتيـــب األولويـــات-

الوقـــت) والتفاعـــل بينهـــا  ،كلـــا ســـاهم ذلـــك

الدافعيـــة األكاديميـــة ،حيـــث إن ارتفـــاع قيـــم )(t

الدراســـة مـــن الطـــاب ،وتتفـــق هـــذه النتيجـــة

داللـــة((α ≥ 0.01؛ وال يظهـــر تأثـــر لـــكل

أخـــرى مثـــل دراســـة تفاحـــة (2006م) حيـــث

املحســـوبة عـــن قيمتهـــا اجلدوليـــة عنـــد مســـتوي
مـــن (حتديـــد األهـــداف -التخطيـــط اجليـــد) يف

تكويـــن الدافعيـــة األكاديميـــة.

مـــع نتائـــج دراســــــــات تناولـــت متغـــرات
توصلـــت إىل أن عوامـــل الشـــخصية والنمـــط

الســـلوكي يســـهامن يف التنبـــؤ بمهـــارات إدارة

ويمكننـــا صياغـــة معادلـــة االنحـــدار

إســـهاما،
الوقـــت ،وأن عامـــل اليقظـــة أكثرهـــا
ً

األكاديميـــة ،وذلـــك بمعرفـــة درجتـــه يف كل مـــن

حيـــث توصلـــت إىل إمكانيـــة التنبـــؤ بالتحصيـــل

التـــي تســـاعدنا يف التنبـــؤ بتكويـــن الدافعيـــة

تفاعـــات أبعـــاد مهـــارة إدارة الوقـــت (ترتيـــب
األولويـــات -اســـتثامر الوقـــت) يف الصـــورة

اآلتيـــة:

الدافعيـــة األكاديميـــة = 1.740 + 32.657

(ترتيـــب األولويـــات) ( 0.654 +اســـتثامر
الوقـــت)

والرتتيـــب الســـابق يف معادلـــة االنحـــدار

يعكـــس أمهيتهـــا النســـبية مـــن حيـــث تأثريهـــا

عـــى متغـــر (الدافعيـــة األكاديميـــة).

ودراســـة العلـــوان والعطيـــات (2010م)
الـــدرايس مـــن خـــال الدافعيـــة األكاديميـــة،

ودراســـة الشـــامي (2012م) حيـــث توصلـــت إىل
إمكانيـــة التنبـــؤ بفعاليـــة الـــذات األكاديميـــة مـــن

خـــال الدافـــع لإلنجـــاز..

ثانيـــا :التنبـــــــؤ بالدافعيـــــــــة األكاديميـــة

مـــن خـــــــال أبعـــاد مهـــــــــــارات إدارة

الوقـــت (حتديـــد األهداف-التخطيـــط اجليـــد-

ترتيـــب األولويات-اســـتثامر الوقـــت) لـــدى
الطالبـــات.

115

جملة الشمال للعلوم اإلنسانية ( ،)ISSN: 1658- 7006اجمللد ( ،)4العدد ( ،)2جامعة احلدود الشمالية (1440هـ 2019 /م)

جدول رقم ()14
نتائج تحليل التباين النحدار أبعاد مهارات إدارة الوقت (تحديد األهداف -التخطيط الجيد -ترتيب األولويات -استثمار
الوقت) على الدافعية األكاديمية لدى الطالبات.
المتغير
المستقل

المتغير
التابع

الدافعية
األكاديمية

تحديد
األهداف
ترتيب
األولويات

مصدر
التباين

معامل
التحديد
R2

درجة
الحرية

مجموع
المربعات

متوسط
المربعات

االنحدار

.327

1

35315.584

35315.584

الخطأ

228

72814.746

319.363

المجموع

229

108130.330

2

36658.834

االنحدار

.339

الخطأ

227

71471.496

المجموع

229

108130.330

قيمة ف
المحسوبة

110.581

الداللة

0.000

18329.417
314.852

58.216

0.000

يوضــح اجلــدول رقــم (  ) 14ثبــات صالحيــة

التابــع (الدافعيــة األكاديميــة) ،وذلــك يرجــع لتأثــر

درجــات أفــراد العينــة يف أبعــاد مهــارات إدارة الوقــت،

إدارة الوقــت األخــرى (التخطيــط اجليــد -اســتثامر

النمــوذج بالنســبة للدافعيــة األكاديميــة مــن خــال

نظــرا الرتفــاع قيمــة (ف) املحســوبة عــن قيمتهــا
ً
اجلدوليــة عنــد مســتوي داللــة ( )α ≥ 0.01يف تأثــر
املتغــرات املســتقلة (حتديــد األهــداف -ترتيــب

األولويــات) والبالغــة ( )58.216 ،110.581عــى

الرتتيــب ،كــا أن كل بعــد يفــر بنســب متفاوتــة

( )33.9٪ ،32.7٪عــى الرتتيــب مــن التبايــن يف املتغري

املتغــرات املســتقلة ،كــا ال يوجــد تأثــر ألبعــاد مهــارة
الوقــت) لــدى أفــراد عينــة الدراســة مــن الطالبــات.
وبنــاء عــى ذلــك تــم إجــراء حتليــل االنحــدار

املتعــدد الختبــار أثــر املتغــرات ألبعــاد مهــارات إدارة

الوقــت (حتديــد األهــداف -ترتيــب األولويــات) يف
الدافعيــة األكاديميــة ،واجلــدول اآليت يوضــح نتائــج

ذلــك:

جدول رقم ()15
نتائج تحليل االنحدار المتعدد الختبار أثر المتغيرات المستقلة مهارات إدارة الوقت على الدافعية األكاديمية.
معامل بيتا

المصدر

 Bمعامل االنحدار

الخطأ المعياري

ثابت االنحدار

65.269

8.055

تحديد االهداف

1.002

.191

.439

ترتيب االولويات

.666

.322

.173
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مــن خــال اجلــدول رقــم ( ) 15يتضــح مــن

لــكل مــن (التخطيــط اجليــد -اســتثامر الوقــت) يف

لتفاعــات أبعــاد مهــارات إدارة الوقــت (حتديــد

ويمكننــا صياغــة معادلــة االنحــدار التــي

النتائــج أن ثابــت معادلــة االنحــدار أو ثابــت التنبــؤ

األهــداف -ترتيــب األولويــات) ،وكذلــك معامــل
االنحــدار اجلزئــي غــر املعيــاري لتفاعــات أبعــاد

مهــارات إدارة الوقــت (حتديــد األهــداف -ترتيــب
األولويــات) مجيعهــا قيــم دالة عنــد مســتوي (.)0.01

ومــن متابعــة قيــم معامــات االنحــدار املعيــاري

( )Betaلتفاعــات املتغــرات املســتقلة ،نجــد أن

قيمــة  Betaختتلــف بنســب متفاوتــة ،و ُيالحــظ أن

كل تغــر مقــداره درجــة معياريــة واحــدة يف قيــم
تفاعــات املتغــرات املســتقلة (حتديــد األهــداف-

ترتيــب األولويــات) يــؤدي إىل تغــر يف قيمــة املتغــر
التابــع (الدافعيــة األكاديميــة).

تكويــن الدافعيــة األكاديميــة.

تســاعدنا يف التنبــؤ بتكويــن الدافعيــة األكاديميــة،
وذلــك بمعرفــة درجتــه يف كل مــن تفاعــات أبعــاد

مهــارات إدارة الوقــت (حتديــد األهــداف -ترتيــب

األولويــات) يف الصــورة اآلتيــة:

الدافعيــة األكاديميــة = 1.002 + 65.269

(حتديــد األهــداف) ( 0.666 +ترتيــب األولويــات).
والرتتيــب الســابق يف معادلــة االنحــدار يعكــس

أمهيتهــا النســبية مــن حيــث تأثريهــا عــى املتغــر

التابــع (الدافعيــة األكاديميــة).

ويمكــن تفســر النتائــج بــأن هنــاك عالقــة طرديــة

مرتفعــة نســب ًيا بــن أبعــاد مهــارات إدارة الوقــت

أي أن كل تغــر مقــداره درجــة معياريــة واحــدة

(حتديــد األهــداف -ترتيــب األولويــات) والتفاعــل

األولويــات) يــؤدي إىل تغــر قيمتــه (،0.439

كلــا زادت مهــارات إدارة الوقــت ل ُبعــدي (حتديــد

يف قيــم التفاعــل بــن (حتديــد األهــداف -ترتيــب
 )0.173يف قيــم تكويــن الدافعيــة األكاديميــة.

بينهــا يف تكويــن الدافعيــة األكاديميــة ،أي أنــه
األهــداف -ترتيــب األولويــات) والتفاعــل بينهــا،

وبداللــة قيــم اختبــار ) (tتتضــح أبعــاد مهــارات

كلــا ســاهم يف تكويــن الدافعيــة األكاديميــة لــدى

فقــط هــي ذات أثــر يف تكويــن الدافعيــة األكاديميــة،

مــع نتائــج دراســات تناولــت متغــرات أخــرى مثــل

إدارة الوقــت (حتديــد األهــداف -ترتيــب األولويات)

حيــث إن ارتفــاع قيــم) (tاملحســوبة عــن قيمتهــا
اجلدوليــة عنــد مســتوي داللــة؛ ( )α ≥ 0.01يظهــر

ــرا يف تكويــن
أن ترتيــب األولويــات كان األكثــر تأث ً
الدافعيــة األكاديميــة ،يليــه التفاعــل بــن (حتديــد

األهــداف -ترتيــب األولويــات) .وال يظهــر تأثــر

عينــة الدراســة مــن الطالبــات ،وتتفــق هــذه النتيجــة
دراســة تفاحة (2006م) حيــث توصلت إىل أن عوامل
الشــخصية والنمــط الســلوكي يســهامن يف التنبــؤ

بمهــارات إدارة الوقــت ،وأن عامــل اليقظــة أكثرهــا

إســها ًما ،ودراســة العلــوان والعطيــات (2010م)
حيــث توصلــت إىل إمكانيــة التنبــؤ بالتحصيــل
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الــدرايس مــن خــال الدافعيــة األكاديميــة ،ودراســة

وبعــض إســراتيجيات التعلــم.

التنبــؤ بفعاليــة الــذات األكاديميــة مــن خــال الدافــع

واملســتوى الدرايس.

 -دراســة عالقــة الدافعية األكاديميــة بالتخصص

الشــامي (2012م) حيــث توصلــت إىل إمكانيــة
لإلنجــاز.

املصادر واملراجع:

توصيات الدراسة:

أو ًال :املراجع العربية

يف ضــوء مــا توصلــت إليــه الدراســة مــن نتائــج

يــويص الباحثــان بــاآليت:

1 .1إقامــة دورات تدريبيــة للطــاب والطالبــات
لتنميــة مهــارات إدارة الوقــت.

2 .2قيــام أعضــاء هيئــة التدريــس باجلامعــة بــدور
أكــر يف تعزيــز الدافعيــة األكاديميــة للطــاب
والطالبــات .

3 .3أن تتضمــن املناهــج الدراســية موضوعــات
عــن مهــارات إدارة الوقــت والدافعيــة
األكاديميــة.

4 .4االهتــام بتطبيــق اإلســراتيجيات والنظريــات
احلديثــة التــي تنمــي الدافعيــة األكاديميــة

للطــاب والطالبــات.

5 .5االهتــام بربامــج اإلرشــاد األكاديمــي
للطــاب والطالبــات.

مقرتحات بحثية:

 يقــرح الباحثــان املوضوعــات اآلتيــة لتكــونً
جمــال للدراســات املســتقبلية:

 دراســة مقارنــة يف الدافعيــة األكاديميــة بــنالطــاب والطالبــات.

 -دراســة العالقــة بــن مهــارات إدارة الوقــت

أبــو عــام ،رجـــاء حممــود1993( .م) .علــم النفــس الرتبوي،
ط ،6 .الكويــت :دار القلــم للنــر والتوزيــع.
أبــو عــواد ،فريـــال2009( .م) .البنيــة العامليــة ملقيــاس
الدافعيــة األكاديميــة ) (AMSدراســة ســيكومرتية
عــى عينــة مــن طلبــة الصفــن الســادس والعــارش يف
مــدارس وكالــة الغــوث (األونــروا) يف األردن .جملــة
العلــوم الرتبويــة والنفســية ،جامعــة دمشــق،)4/3(25 ،
.433
تفاحــة ،مجــال الســيد2006( .م) .مهــارات إدارة الوقــت
وعوامــل الشــخصية ونمــط الســلوك لــدى عينــة مــن
طــاب الدراســات العليــا .جملــة البحــوث النفســية
والرتبويــة ،كليــة الرتبيــة ،جامعــة املنوفيــة-54 )3( ،
.62
توفيــق ،أمحــد حممــد2013( .م) .فعاليــة إدارة الوقــت .جملــة
األمــن والقانــون ،)1(21 ،أكاديميــة رشطــة ديب،
اإلمــارات.374-347 ،
جاســم ،خالــد مجــال؛ حلــو ،عــي حســن2014( .م) .الرغبــة
يف التخصــص وعالقتــه بالدافعيــة األكاديميــة الذاتيــة
لــدى طلبــة اجلامعــة .جملــة كليــة اآلداب ،جامعــة
بغــداد ،العــراق.640-609 ،)109( ،
جــال ،أمحــد فهمــي2006( .م) .أساســيات إدارة الوقــت:
مفاهيــم ومبــادئ .جملــة إدارة األعــال ، ،مــر،
(.8 - 6 ،)114
جاليســون ،كــري1423( .هـــ) .برنامــج الكفاءة الشــخصية.
كيــف تعمــل أكثــر يف وقــت أقــل (نــواف ضامــن،
مرتجــم).ط،1.الريــاض:داراملعرفــةللتنميــةالبرشيــة.
درويــش ،هــاين حممــد2002( .م) .الفــروق يف بعــض أبعــاد

118

خالد بن احلميدي العنزي ،عادل األبيض :الفروق بني الدافعية األكادميية ومهارات إدارة الوقت...
الدافعيــة األكاديميــة الذاتيــة بــن الطــاب الغاشــن
وغــر الغاشــن مــن طــاب اجلامعــة .جملــة كليــة
الرتبيــة ،جامعــة األزهــر.261-219 ،) 114 ( ،
الــذواد ،اجلوهــرة عبــد اهلل2004( .م) .اجتــاه عينــة مــن
طالبــات كليــة الرتبيــة للبنــات بجــدة نحــو تقديــر
الوقــت وعالقتــه بالدافــع لإلنجــاز .املؤمتــر الســنوي
احلــادي عــر ،مركزاإلرشــاد النفــي ،جامعــة عــن
شمس(،الشــباب مــن أجــل مســتقبل أفضــل)-179 ،
.221
رايض ،فوقيــة حممــد2002( .م) .مهــارات إدارة الوقــت لــدى
طــاب اجلامعــة وعالقتها بالتحصيــل الــدرايس والقدرة
عــى التفكــر االبتــكاري والضغــوط النفســية .جملــة كلية
الرتبيــة ،جامعــة املنصــورة ،مــر.41-3 ،)48( ،
الشــامي ،عبــد الواحــد مصطفــى2012( .م) .العالقــة بــن
الدافــع لإلنجــاز وفعاليــة الــذات األكاديميــة لــدى ذوي
صعوبــات التعلــم مــن طــاب الثانويــة األزهريــة .جملــة
كليــة الرتبيــة ،جامعــة بــور ســعيد ،مــر-849 ،)12( ،
.870
شــتات ،ابتســام حممــود2008( .م) .العالقــة بــن إدارة
الوقــت وأســاليب مواجهــة الضغــوط ودافعيــة اإلنجــاز
لــدى طــاب املرحلــة الثانويــة .رســالة دكتــوراه معهــد
الدراســات العليــا للطفولــة ،القاهــرة :جامعــة عــن
شــمس.
شــناق ،منــال أرشــيد (2008م) .قيــاس مســتوى الدافعيــة
األكاديميــة لطلبــة اجلامعــة األردنيــة وعالقتهــا ببعــض
املتغــرات الديموغرافيــة واملعرفيــة .رســالة ماجســتري
غــر منشــورة ،األردن :جامعــة عــان العربيــة.
عبــد املعطــي ،حســن مصطفــى ،وكامــل ،حممــد عــي.
(2007م) .أثــر بعــض املتغــرات األكاديميــة
والديموجرافيــة والشــخصية يف بعــض مهــارات التعلــم
ومهــارات إدارة الوقــت لــدى عينــة مــن طــاب
اجلامعــة .جملــة كليــة الرتبيــة ،جامعــة طنطــا،)37(2 ،
.612 -554
عــدس ،عبــد الرمحــن ،وقطامــي ،يوســف2006( .م) .علــم
النفــس الرتبــوي .النظريــة والتطبيــق األســايس .ط،3 .
األردن :دار الفكــر.

121-87

عالم ،حســن أمحــد ،وأمحــد ،حممــد عبــد اللطيــف2004( .م).
مهــارات إدارة الوقــت وعالقتهــا ببعــض املتغــرات
الدرايــة ومســتويات التحصيــل الــدرايس واإلفــراط
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