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  :  یھدف البحث الحالي إلى ما یأتي

  .العلیا الدراسات طلبة لدى المعرفي العبء مستوى قیاس -١

ســـات التعــرف علــى الفـــروق ذات الداللــة اإلحصـــائیة فــي العـــبء المعرفــي لـــدى طلبــة الدرا -٢

 .إناث) -والجنس (ذكور أنساني) -العلیا باعتماد التخصص (علمي

  التعرف على مستوى تنظیم الوقت لدى طلبة الدراسات العلیا. -٣

  .العلیا الدراسات طلبة لدى الوقت وتنظیم المعرفي العبء بین العالقة أیجاد -٤

 العلیـا الدراسـات طلبـة لـدى الوقـت تنظـیم فـي اإلحصـائیة الداللة ذات الفروق على التعرف -٥

  .)إناث –(ذكور والجنس أنساني) –(علمي التخصص متغیر باعتماد

ولغرض تحقیق أهداف البحث كان البد من إعداد أداتین لكال المتغیرین حیث أعدت 

، واستخرج الباحثان الصدق ومقیاس تنظیم الوقت ،الباحثة اختبار العبء المعرفي الكترونیا

والثبات للمقیاسین وحللت فقراتهما إحصائیا لغرض الوقوف على تمییز الفقرات، وقد تم 

ل عدد من المعالجات اإلحصائیة للتحقق من أهداف البحث منها (معامل ارتباط استعما

  :وجاءت النتائج على النحو األتي ) لعینة ولعینتین)T-testبیرسون واالختبار التائي (

  أن طلبة الدراسات العلیا لدیهم عبء معرفي ولكن بمستویات متنوعة. -١

 متغیــــــر وفــــــقتوجــــــد فــــــروق ذات داللــــــة إحصــــــائیة فــــــي مســــــتوى العــــــبء المعرفــــــي علــــــى  -٢

  الجنس ولصالح الذكور .

  .لعبء المعرفي ومستوى تنظیم الوقتیوجد ارتباط عكسي بین ا -٣

  .بعض التوصیات والمقترحات وفي ضوء ذلك  یقترح الباحثان

Abstract 

           The research aims to the following:  

1- Measuring the level of the cognitive load at postgraduate students. 
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2-  Identifying the differences with statistic reference in the cognitive load at 

postgraduate students depending on the variable of specialization (scientific-

humanitarian) and the variable of sex (male-female). 

3-  Identifying the level of time arrangement at postgraduate students. 

4-  Finding the relation between the cognitive load and time arrangement at 

postgraduate students. 

5- Identifying the differences with statistic reference in the time arrangement at 

postgraduate students depending on the variable of specialization (scientific-

humanitarian) and the variable of sex (male-female). 

To fulfill the aims of study, two means for the two variables are being 

prepared. The researcher prepares a test of cognitive load electronically, Also the 

researcher presents a measure of time arrangement, A number of statistic 

treatments are utilized to investigate the aims of study such as (Berson correlation 

coefficient, and T-test of one and two samples). 

The results are being as: 

1-  The postgraduate students have the cognitive load in different levels. 

2-  There are differences with statistic reference in the level of the cognitive load 

according to the variable of sex to be for male. 

3-  There is a backward relation between the cognitive load and the level of time 

arrangement. 

According to what mentioned above, the researcher some of the 

recommendations and proposals. 

ا :  

شهد النصف الثاني مـن القـرن العشـرین تطـورات متسـارعة ومتنامیـة فـي كـل مجـاالت  

المعرفـــة وقـــد ســـعت مختلـــف األمـــم إلـــى مواكبـــة هـــذه التطـــورات وبنـــاء مجتمعاتهـــا بمـــا ینســـجم 

أســالیب تفكیــره وأنمــاط  فــيورؤیتهــا لــدور اإلنســان فــي عملیــة التحــول والتغییــر، وقــد أثــر ذلــك 

مواجهة المشكالت التي تمخضت عن هذه التحوالت والتغییرات. (عبد السلوك التي یتبناها في 

د االهتمام بالعقل اإلنساني والعملیات العقلیة مـدار بحـث واهتمـام ویعُّ ، )١٩٥، ٢٠١٠الستار، 

ـــر العلمـــاء أن الســـلوك المعرفـــي أحـــد أهـــم أشـــكال الســـلوك  ـــر العصـــور حیـــث أعتب اإلنســـان عب
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تفكیــره حــول قضــایا كــاإلدراك واالنتبــاه والتخیــل والتفكیــر اإلنســاني الــذي أثــار فضــول اإلنســان و 

وجــاءت نظریــة العــبء المعرفــي لتهــتم بالطریقــة التــي ، )١٧، ٢٠١٠والــذاكرة وغیرهــا. (العتــوم، 

یوظـف بهــا الفــرد المعرفــة والمعلومـات المخزنــة لدیــه خــالل الـتعلم وحــل المشــكالت وتهــدف إلــى 

خطیط الضعیف للمواد التعلیمیة باستخدام اتجاه أنتـاج التقلیل من العبء المعرفي الناتج من الت

أن )، و٤٧،  ٢٠١٢(الزعب��ي ،  المعلومــات فــي كــل مــن الــذاكرة العاملــة والــذاكرة طویلــة األمــد

 ،تــدریبهم علــى تعلمهـم الــذاتي وضــبطهتـدریب الطلبــة علـى ممارســة زمــن لالنتظـار هــو فرصـة ل

فكـل مـتعلم  سـتقبال والمعالجـة واألداء والتنظـیم،فالطلبة مختلفون فـي عملیـاتهم الذهنیـة أثنـاء اال

لـذلك أصـبح لـه الحـق فـي أن یعطـي  له متطلبات زمنیة خاصة به للحضور إلى المكان ذهنیا،

مشـكلة  تتجلـ )، وقـد٢٤٧,٢٠١٣ رین مـن الطلبـة. (قطـامي،اآلخـ ذلك الزمن لكي یتسـاوى مـع

مـا هـي العالقـة بـین العـبء ، و اما مستوى العبء المعرفي لدى طلبـة الدراسـات العلیـبـ البحث 

 الوقت لدى طلبة الدراسات العلیا. المعرفي وتنظیم

 :ا أ  

 عملیـــات مـــن تحویـــه ومـــا الـــذاكرة هـــو التفكیـــر عملیـــات علیـــه تبنـــى الـــذي المصـــدر أن

، الـتعلم والسـتحال التفكیر عملیة الستحالت الذاكرة ولوال المعلومات واسترجاع والتخزین الترمیز

 بــالتمیز فتقــوم تخــزین عملیــة كونهــا مــن أكثــر العقلیــة العملیــات مــن بالعدیــد الــذاكرة وتقــوم هــذا

 بحـل ویقوم العقلیة العملیات من بكثیر القیام الفرد یستطیع حیث واالسترجاع والترمیز والتعرف

، ٢٠٠٩، (ســلمان. معلومــات مــن الــذاكرة فــي لدیــه مخــزون مــا خــالل مــن المختلفــة المشــكالت

 منـاطق عـدة مـن تتكون اإلنسان لدى المعرفیة البنیة إن المعرفي العبء نظریة وتفترض)، ١٠

 القــدرة مــن كبیــر وقـدر العاملــة للــذاكرة للغایــة محـدودة ســعة وجــود ذلــك فـي بمــا للتخــزین متنوعـة

 الفتــرة وفــي ســعتها فــي محــدودة العاملــة الــذاكرة وتعــد، المــدى البعیــدة الــذاكرة فــي التخــزین علــى

 أوجــه وٕابــراز الــربط یمكنهــا كمــا، الجدیــدة المعلومــات مــع التعامــل عنــد تســتغرقها التــي الزمنیــة

 وبــدون، نفســه الوقــت فــي معلومــات وحــدات أربــع عــن یزیــد ال مــا معالجــة أو واالخــتالف الشــبه

 مــن القادمــة المعلومــات مــع التعامــل عنــد العاملــة الــذاكرة مــن المعلومــات تفقــد ذلــك علــى المــران

 یطلـق مسـتوى أعلـى وحـدات أطـار في المعلومات تلك تنظیم یتم عندما، المدى الطویلة الذاكرة

 الـــذاكرة محـــددات أن المعرفـــي العـــبء نظریـــة وتفتـــرض المعرفیـــة العقلیـــة الصـــور مســـمى علیهـــا

 المعرفیـة بالبنیـة وثیـق نحـو على ترتبط أساسیة مكونات تمثل ولكنها مصادفة تظهر ال العاملة
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 تكـون إن المحتمـل مـن مـا حـد إلـى سـعة األصـغر العاملـة الـذاكرة أن أسـاس على اإلنسان لدى

 وقــت لهــا اإلنســانیة الطاقـات ن)، إ٨، ٢٠٠٨ ،(ألبنــا.ســعة األكبــر بمثیلتهـا مقارنــة فاعلیــة أكثـر

 فـي تـتحكم التـي المتغیـرات أهـم مـن وهـي تنظیمهـا وكیفیة بها التحكم إنسان كل یستطیع معلوم

 أحكــــــم أذا إال یمتلكهــــــا أن تســــــتطیع ال التــــــي والثمینــــــة المهمــــــة المــــــوارد وأحــــــد اإلنســــــان حیــــــاة

 علـــى تســـاعد التـــي األنشـــطة ممارســـةطریـــق  نعـــ وتنظیمـــه الوقـــت أهمیـــة وتظهـــر، اســـتخدامها

 لألعبـــاء نتیجـــة الحاصـــل التـــوتر مـــن تخفـــف الئقـــة حالـــة فـــي الجســـم أعضـــاء علـــى المحافظـــة

، (الـــدوري. ونشـــاطا أنتاجـــا وأكثـــر حیویـــة أكثـــر الفـــرد یجعـــل واســـتثماره الوقـــت وتنظـــیم الدراســـیة

 عناصـرها إلـى منهـا كـل وتحلیـل بهـا القیـام المراد واألعمال الواجبات تنظیم ویعد)، ٢٠١٠,٢٣

 حیــاة فــي والمتغیــرات الطاقــات أهــم مــن المطلوبــة األهــداف تحقیــق فــي وأهمیتهــا دورهــا ومعرفــة

 لتحقیـق البشـریة للجهـود وتنسـیقا الالزمـة غیـر والواجبات األعمال استبعاد بقصد وذلك اإلنسان

 بعــض یجیــدها معقــدة عملیــة الوقــت تنظــیم وعملیــة، ممكنــة تكلفــة وأقــل عالیــة بكفــاءة األهــداف

 أنــه یــدعون أنهــم لدرجــة األنشــطة فــي یســتغرق والــبعض األخــر الــبعض یجیــدها ال بینمــا النــاس

 والتعــب اإلرهـاق لتقلیـل مفتاحــا یمثـل الوقـت لتنظـیم فــالتخطیط ذلـك ومـع لــدیهم وقتـا هنـاك لـیس

 علــى یســاعد للمعلومــات الســلیم التنظــیم إن )،١٠٤ -٧٢، ٢٠١٠ ،وآخــرون (رمضــان.والجهــد

 وغیرهــا واالجتماعیــات والریاضــیات والعلــوم اللغــة فــي والمفــاهیم والمهــارات الحقــائق آالف حفــظ

 أسـتخدم وكلما ومراحلها أنواعها اختالف على المدارس طالب یتعلمها التي الدراسیة المواد من

 بسـهولة اسـتدعائها على ذلك ساعد كلما لها استذكارهم في الدراسیة المادة تنظیم وسائل الطلبة

 المفـــاهیم تضـــم وحـــدات فـــي نحفظهـــا التـــي المتنوعـــة األفكـــار تنظـــیم إلـــى بطبیعتنـــا نمیـــل ألننـــا

 (أبــو.بســهولة اســتدعائها علــى القــدرة والــى الجیــد الحفــظ إلــى یــؤدي المتــرابط والتنظــیم ،العامــة

  .)١٠٤، ٢٠١٠ ،عالم

اف اأ:  

  :إلى الحالي البحث یهدف 

  قیاس مستوى العبء المعرفي لدى طلبة الدراسات العلیا. -١

ســـات التعــرف علــى الفـــروق ذات الداللــة اإلحصـــائیة فــي العـــبء المعرفــي لـــدى طلبــة الدرا -٢

 .إناث) -والجنس (ذكور أنساني) –العلیا باعتماد التخصص (علمي

  التعرف على مستوى تنظیم الوقت لدى طلبة الدراسات العلیا. -٣
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  أیجاد العالقة بین العبء المعرفي وتنظیم الوقت لدى طلبة الدراسات العلیا. -٤

علیـا التعرف على الفروق ذات الداللة اإلحصـائیة فـي تنظـیم الوقـت لـدى طلبـة الدراسـات ال -٥

 إناث). –(ذكورأنساني) والجنس  -باعتماد متغیر التخصص (علمي

ود ا:  

یتحــدد البحــث الحــالي بدراســة متغیــري الدراســة (العــبء المعرفــي وتنظــیم الوقــت) لــدى 

 طلبة الدراسات العلیا في جامعة األنبار في الكلیـات (العلـوم، اآلداب، التربیـة للعلـوم اإلنسـانیة،

  ). ٢٠١٤، ٢٠١٣إناث) للعام الدراسي ( –للعلوم الصرفة) من النوعین (ذكورالتربیة 

  : ات

  :)cognitive load: العبء المعرفي (أوالً 

  :)john sweller،1998جون سویلر ( - ١

ـــة الـــذاكرة ســـعة تشـــغل التـــي العقلیـــة األنشـــطة (مجمـــوععرفـــه بانـــه   وقـــت خـــالل العامل

  . sweller)، 17،1998( معین).

  :التعریف اإلجرائي للعبء المعرفي - ٢

 تــم التـي القیـاس أداة لفقــرات اسـتجابته عنـد الطالــب علیهـا یحصـل التــي الكلیـة (الدرجـة

  .الحالي) البحث في أعدادها

  .)Tim Organization: تنظیم الوقت (ثانیا

  :)٢٠٠٩(أبو أسعد  -١

(القدرة على استغالل الوقت بكفاءة أعلى بحیث ینتج الفرد في وقت أقل وبدرجة عالیة 

  ).٢٠، ٢٠٠٩ من الدقة واإلتقان). (أبو أسعد،

   :التعریف اإلجرائي لتنظیم الوقت - ٢

ـــه المتـــاح الطالـــب وقـــت اســـتخدام (تنظـــیم  ـــي الدرجـــة خـــالل مـــن واجباتـــه ألداء لدی  الت

  . الغرض) لهذا المعد المقیاس فقرات عن اإلجابة في علیها یحصل

  :)Higher Studies Students: (: طلبة الدراسات العلیاثالثا

  :)٢٠٠٩(یاسین  -١

الطالــب فیهــا مــن دراســات غیــر معمقــة إلــى التــدریب علــى االستقصــاء (مرحلــة ینتقــل 

  ).٥، ٢٠٠٩والتحلیل، واالستنتاج، والقدرة على التعامل مع مصادر المعلومات). (یاسین، 
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بالدراســة فــي مرحلــة كتابــة  (الطلبــة المســتمرون:التعریــف اإلجرائــي لطلبــة الدراســات العلیــا -٢

  .)البحث

ما ا  

  اطر اي

) ء اا م :أوCognitive load Theory(:  

) millerیمكــن إرجــاع نظریــة العــبء المعرفــي إلــى بدایــة العلــم المعرفــي ودراســة میلــر (

م وهو أول من أشـار إلـى أن قـدرة سـعة ذاكرتنـا محـدودة حیـث بـین ١٩٥٦عام  التي أجراها في

وبعـد ذلـك ، من الوحدات المعرفیة في ذاكرتنا العاملـة )٢+_  ٧(أننا قادرین على االحتفاظ ب 

) نظریــة العــبء المعرفــي أثنــاء دراســته حــل المشــكالت sweller ،1988طــور جــون ســویلر (

وهذه الدراسة تتطلب قدرا كبیرا من المعالجة المعرفیـة قـد ال تكـون مخصصـة لبنـاء المخططـات 

معرفـي بحسـب سـویلر علـى أن الـتعلم وتنص نظریة العبء ال)، ٣٦ ،٢٠١٢ ،(الزعبي .العقلیة

األفضـل یحـدث لـدى األفــراد عنـدما یـتم أبقـاء العــبء علـى الـذاكرة العاملـة فــي الحـد األدنـى مــن 

  ).Wikipedia ،2006(.أجل تسهیل التغییرات في الذاكرة طویلة المدى

ء اا  ا ا:   

  :Sensory Memoryالذاكرة الحسیة:  :أوال

هــو القســم الـــذي یســتقبل المعلومــات مـــن البیئــة الخارجیــة المحیطـــة بــالفرد عــن طریـــق 

الحواس الخمس ویدخلها على شكل تخیالت حسیة وحواسنا تتعرض باستمرار إلـى كمیـة هائلـة 

فـي حالـة القـراءة العینـان تسـتقبالن معلومـات بصـریة مـن الكلمـات  )من المعلومات مثـل (العـین

حیــث  ،معلومــات ســمعیة عــن طریــق محادثــة تجــري بعیــدا أو تســجیال )المكتوبــة وتــدخل (لــألذن

تعتبـر شــبكیة العـین هــي موقــع الـذاكرة الحســیة فـي الجســم وقــد تتواجـد مخــازن حسـیة أخــرى فــي 

  ).١٤٧ ،٢٠٠٩ (سلیم، .أعضاء الحس المقابلة

   Short term Memory: )الذاكرة قصیرة المدى (العاملة :ثانیا

تالقـي االهتمـام عبـر تركیـب یسـمى بالـذاكرة قصـیرة المـدى وأحیانــا تمـر العملیـات التـي 

وتتمیــز هــذه الــذاكرة بمحدودیــة قــدرتها علــى تخــزین المعلومــات باإلضــافة إلــى  ،بالــذاكرة العاملــة

وتشــبه هــذه الــذاكرة بقــرص  )ثانیــة٢٠ -١٠( قصــر مــدتها إذ یمكــن اســتعادة المعلومــات خــالل

)RAM.D.C( فــــي نظــــام الحاســــوب. )وقــــد اســــتندت نظریــــة العــــبء  )،٤٧ ،٢٠١٣ ،قطــــامي
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) ٥٩٣ ( 

 

المعرفــي علــى أنمــوذج بــادلي الــذي فســر آلیــة عمــل الــذاكرة قصــیرة المــدى وأطلــق علیهــا أســم 

الــذاكرة العاملــة ألنهــا المســؤولة عــن عملیــة معالجــة المعلومــات ویــتم فیهــا الكثیــر مــن العملیــات 

   ) .٦٥ ،٢٠٠٠،صبوة وآخرون(ال .العقلیة مثل التعرف والتنظیم والتفكیر والفهم وغیرها

   Long Term Memory: الذاكرة طویلة المدى: ثالثا

وتشــكل أهــم مكونــات نظــام تجهیــز ومعالجــة المعلومــات لــدى اإلنســان وهــي عبــارة عــن 

مخزن یضم عـددا كبیـرا وهـائال جـدا مـن المعلومـات المكتسـبة عبـر مراحـل الحیـاة المختلفـة ممـا 

ویســــتمر وجـــود المعلومــــات فــــي هـــذه الــــذاكرة علــــى تنظــــیم  ،یـــدل علــــى ســــعتها غیـــر المحــــدودة

المعلومات التي تستقبلها من الذاكرة قصیرة المدى على نحو فعال حتـى تـتمكن مـن اسـتخدامها 

   ).٢٠ ،٢٠١٢ ،الزعبي( .واسترجاعها عند اللزوم

ء ااع اأم:  

ـــد أنـــواع العـــبء المعرفـــي واعتبارهـــا مصـــادر للجهـــد الـــذهني  ـــه  یمكـــن تحدی ـــذي یبذل ال

  :المتعلم وهي

 :)Intrinsic cognitive loadالعبء المعرفي األصلي أو الداخلي أو األساسي ( - ١

م ویـــرتبط العـــبء  ١٩٩١فـــي عـــام  وهـــو مصـــطلح أطلقـــه ألول مـــرة تشـــاندلر وســـویلر

الــداخلي بصــعوبة محتــوى المــادة التعلیمیــة ومــدى التعقیــد لفكــرة أو مجموعــة مفــاهیم وینــتج عــن 

التفكیـر فـي المهمــة والتفاعـل بـین طبیعــة المـادة التعلیمیـة وخبــرة المـتعلم وذلـك ألن كــل تعلـم لــه 

بــر ســهلة مقابــل حــل ) تعت٢+٢مســتوى مــن الصــعوبة یــرتبط بــه فحســاب مســألة بســیطة مثــل (

مـع وجـود اخـتالف المرحلـة التعلیمیـة ومتطلباتهـا النمائیـة وهـذه الصـعوبة  معادلة فـي التفاضـل،

قد ال یعیر المعلم لهـا أي اهتمـام ممـا ینـتج عبئـا معرفیـا داخلیـا ومـع ذلـك یمكـن أن یصـار إلـى 

إلـى جمعهـا  تجزئة المـادة التعلیمیـة إلـى مواضـع فرعیـة وتـدرس بشـكل منفصـل ثـم یصـار الحقـا

  ).Wikipedia، 2006وتوصف كمادة واحدة. (

 :)Extraneous cognitive loadالعبء المعرفي الخارجي أو الدخیل ( - ٢

ویتمثــل هــذا العـــبء فــي أســالیب عـــرض المــادة التعلیمیــة وطبیعـــة المعلــم واالنفعـــاالت 

الداخلیة للمتعلم والتصامیم التعلیمیة غیر المناسبة ومجموعة من العوامل الخارجیة التـي شـأنها 

أن تتسبب في اعاقة عملیة التعلم ألنهـا تـؤدي إلـى انفصـال االنتبـاه وابتعـاده عـن مهمـة الـتعلم، 

لنـــوع یمكــن تعدیلـــه وتقلیصــه باســـتخدام األســالیب التعلیمیـــة المناســبة وٕاهمـــال النصـــوص وهــذا ا
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المكـــــررة واســـــتخدام التقنیـــــات التعلیمیـــــة المناســـــبة التـــــي تســـــتخدم النمـــــاذج المزدوجـــــة الســـــمعیة 

  ). ٤٣، ٢٠١٢والبصریة. (الزعبي، 

  :)Germane cognitive load(:العبء المعرفي المناسب / وثیق الصلة بالموضوع - ٣

ذلـك العـبء المخصـص لمعالجــة  بأنـه )لقـد وصـفه ألول مـرة (سـویلر ومیرنبـور وبــاس 

ویرتبط هذا النوع من العبء بدرجة الجهد المستخدم في انتاج وبناء  ،وبناء المخططات العقلیة

حیث تقوم الـذاكرة العاملـة بمعالجـة المعلومـات الجدیـدة وتنظیمهـا  )السكیما(المخططات العقلیة 

وغالبــا مــا  ،فــي المخططــات العقلیــة ممــا یــؤدي إلــى زیــادة العــبء المعرفــي علــى الــذاكرة العاملــة

یقترن هذا النوع بالرغبة والدافعیة للتعلم وان تصمیم وتخطیط العملیة التعلیمیة یقلل مـن اللجـوء 

یــق الصــلة بالموضــوع شــریطة أن یبقــى العــبء المعرفــي الكلــي ضــمن إلــى العــبء المعرفــي وث

ـــة ـــاء المخططـــات العقلیـــة المعرفی ـــة لتســـهیل اكتســـاب وبن ـــذاكرة العامل  ،الزعبـــي( .حـــدود ســـعة ال

٤٥ ،٢٠١٢.(   

ا  :م :Time Management   

المؤسسـة یقصد بالتنظیم توزیع األنشطة المختلفـة داخـل المؤسسـة التعلیمیـة علـى أفـراد 

إلنجـاز مـا یســند ألـیهم مــن أعمـال والتنظــیم یعتبـر الخطـوة الثانیــة مـن اإلدارة التــي یضـطلع بهــا 

اإلداري التربـــوي ویعنـــي بنـــاء الهیكـــل التنظیمـــي الـــذي یعـــد البنـــاء المـــادي الـــذي یجســـد الـــدوائر 

ات لحملة وهذه واألقسام التربویة المختلفة التي یتألف منها النظام التربوي والتنظیم یستلزم دعام

ینبغي أن تكون ذات تصمیم مالئم وأن تكـون مشـتملة  )بناءا أو هیكال(الدعامات التي نسمیها 

وهــذا أســاس التنظــیم  علــى قوالــب تســد الفراغــات فــي ذلــك الهیكــل وأدراج تــربط األدوار ببعضــها

الــذي یوصــل إلــى تحقیــق األهــداف بأقصــر الطــرق ویعمــل علــى تطــویر مســتوى األفــراد حیــث 

   ).٦٠ ،٢٠٠٦ ،عربیات( .مل كل منهم في تخصصه وفیما یناسبهیع

وارتــبط مفهــوم الوقــت بشــكل كبیــر بالعمــل اإلداري حتــى أصــبح ینظــر إلــى تطبیــق هــذا 

المفهـــوم بمنظـــار ضـــیق والحقیقـــة أن اإلســـالم أهـــتم بالوقـــت وكیفیـــة تنظیمـــه حیـــث أهـــتم بوقـــت 

مـــن األمـــور التـــي یســـأل عنهـــا المســـلم بصـــفة عامـــة وحثـــه علـــى اغتنامـــه وعـــدم اضـــاعته فهـــو 

ال تـزول قـدما عبـد یـوم القیامـة حتـى (یقـول النبـي صـلى اهللا علیـه وسـلم  اإلسالم یوم القیامـة إذ

عــن عمــره فــیم أفنــاه ؟ وعــن شــبابه فــیم أبــاله ؟ وعــن مالــه مــن أیــن  ،یســأل عــن أربــع خصــال

م یعتبــر الوقــت ونحــن نالحــظ أن اإلســال ،أكتســبه ؟ وفــیم أنفقــه ؟ وعــن عملــه مــاذا عمــل فیــه ؟)
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وحدة متكاملة ال تتجزأ ویطالب المسلم باغتنام عمـره بعامـة وفتـرة شـبابه بخاصـة باعتبارهـا فتـرة 

  ). ٦١ ،١٩٨٣ ،الطبراني( .حافلة بالحركة والعمل واإلنتاج

ومن النظریات التـي تناولـت الوقـت هـي نظریـة العالقـات اإلنسـانیة أو مـا یطلـق علیهـا 

حیث أحتـل الوقـت فیهـا مكانـا بـارزا وقـد تضـمنت عـدة نظریـات فـي أن  النظریة الحدیثة للتنظیم

واحــد وهــي نظریــة اتخــاذ القــرارات والنظریــة الریاضــیة أو البیولوجیــة وقــد اســتعانت نظریــة اتخــاذ 

القرارات بالوقت فـي حـل المشـكالت واعتمـدت علـى الوقـت اعتمـادا كلیـا حیـث أنهـا تعتمـد علـى 

 تراعي التوقیت المناسب في مراحل اتخاذ القرارات جمیعها كمـااإلحداث الماضیة وتستند إلیة و 

اعتمدت النظریة البیولوجیة على الوقت فافترضـت أن المنظمـة تشـبه الكـائن الحـي بمعنـى أنهـا 

ویظهر ارتباط هذه النظریـات بالوقـت واهتمامهـا بـه وذلـك فـي  ،تولد ثم تنو ثم تتهاوى ثم تموت

إلدارة مــا هــي أال تحقیــق هــدف وتحقیــق الهــدف یحتــاج إلــى جمیــع مراحلهــا التطبیقیــة حیــث أن ا

وقــت فــالتخطیط والتنظــیم والتوجیــه والرقابــة كلهــا بحاجــة إلــى الوقــت وبــذلك یكــون الوقــت أحــد 

العناصر المهمة الرتباطـه بكـل عنصـر مـن عناصـر اإلدارة فكـل عمـل أداري یحتـاج إلـى وقـت 

المنشـــود منـــه وبمـــا أن الوقـــت محـــدد  والـــى أن یكـــون ذلـــك التوقیـــت مناســـبا حتـــى یحقـــق الهـــدف

 ،٢٠٠٧ ،الجریســي( .بســاعات فأنــه یتعــین علــى الفــرد أن یعمــل علــى اســتثماره بكفــاءة وفعالیــة

٢٩ .(  

 تدرا:  

   :أوال: الدراسات التي تناولت العبء المعرفي

  :)٢٠٠٨دراسة البنا ( - ١

صــعوبة المهمــة وخبــرة ات (العــبء المعرفــي المصــاحب ألســلوب حــل المشــكلة فــي ضــوء مســتوی

  المتعلم).

أجریــت هــذه الدراســة فــي كلیــة التربیــة بــدمنهور جامعــة اإلســكندریة، هــدفت إلــى معرفــة 

أثــر مســتوى صــعوبة المهمــة وخبــرة المــتعلم فــي العــبء المعرفــي المصــاحب لحــل المشــكالت، 

فـــي  ) مـــن طـــالب الفرقـــة الثانیـــة بكلیـــة التربیـــة حیـــث أبـــدوا رغبـــتهم١٥٦وكانـــت عینـــة البحـــث (

) طالب وطالبـة، وتـم تصـنیف ٥٤٠االشتراك كمتطوعین في البحث من بین اجمالیة تجاوزت (

المشاركین وفقا لمستوى خبراتهم بنوع المشكالت المعوضة علیهم، وقد أستخدم الباحـث مقیـاس 

وقـــد أخضـــعت البیانـــات المتجمعـــة فـــي  ،لقیـــاس العـــبء المعرفـــي  )Nasa Tlx( ناســـا تلكـــس
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أظهرت النتـائج اخـتالف العـبء المعرفـي المصـاحب )، Spss(تطبیق أداة التحلیل اإلحصائي 

لحل المشكلة باختالف كل من مستوى صعوبة المهمـة وخبـرة المـتعلم ووجـود تفاعـل ثنـائي ذي 

قـدم الباحـث مجموعـة مـن التوصـیات التـي مـن شـأنها ، أثر دال إحصائیا على العـبء المعرفـي

  طریق.ن عي الواقع على الذاكرة العاملة وتحسین أدائها یاتي تحقیق العبء المعرف

استخدام المعلومات البصریة فضال عـن السـمعیة المتاحـة فـي ظـل الظـروف التـي تعـد فـي  -١

إطارهـــــا كافـــــة المصـــــادر مـــــن المعلومـــــات المتاحـــــة غیـــــر المســـــهبة الضـــــروریة لعملیـــــات الفهـــــم 

  واالستیعاب. 

وتكرار المعلومات كلما أمكن حتى یقل العـبء علـى العمل على تقلیل الحشو أو األطناب  -٢

 ).٢٠٠٨ ،البنا( .الذاكرة العاملة

ت اراا:  

  :)Sweller, Lew, Mausavi، 1995دراسة ماوساف ولیو وسویلر ( - ١

(The effect of diverse attention in raising the level of the 

extraneous cognitive load).  

  المنقسم في ارتفاع مستوى العبء المعرفي الدخیل).(أثر االنتباه 

أجریت على طلبـة المرحلـة اإلعدادیـة العلیـا فـي قسـم الریاضـیات التـابع للمدرسـة العلیـا 

توزیع انتباه المـتعلم بـین نـص (هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر االنتباه المنقسم  ،األسترالیة

البحـث مـن عـدد مـن طلبـة المرحلـة العلیـا فـي تكونت عینـة )، مكتوب وصورة له في مكان أخر

اســـتعمل البـــاحثون ثـــالث مجـــامیع تجریبیـــة إذ  ،قســـم الریاضـــیات فـــي المدرســـة العلیـــا االســـترالیة

وعـرض علـى المجموعـة  ،عرض على المجموعة األولى أمثلة محلولـة علـى شـكل رسـوم بیانیـة

قـــت تعلیقـــات توضـــیحیة الثانیـــة أمثلـــة محلولـــة علـــى شـــكل رســـم بیـــاني یرفـــق معـــه فـــي نفـــس الو 

وعــرض علــى المجموعــة الثالثــة أمثلــة محلولــة علــى شــكل رســم بیــاني یرفــق معــه  ،مكتوبــة فقــط

أظهــرت النتــائج أنــه هنــاك فــروق ذات داللــة إحصــائیة فــي ارتفــاع مســتوى ، تعلیــق ســمعي فقــط

ى طلبة العبء المعرفي الدخیل الناتج عن انقسام االنتباه بین النص المكتوب والرسم البیاني لد

المجموعــة األولــى والثانیــة بمتوســط أعلــى لصــالح المجموعــة األولــى ووجــود فــروق ذات داللــة 

إحصــائیة فـــي انخفـــاض مســـتوى العـــبء المعرفـــي الـــدخیل لـــدى طلبـــة المجموعـــة الثالثـــة بســـبب 

   ).Lew ,Sweller Mausavi, 1995( .تجزئة المعلومات على شكل سمعي وبصري
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  :تناولت تنظیم الوقتثانیا: الدراسات التي 

  :)٢٠١٠دراسة التكریتي ( - ١

  (تنظیم الوقت وعالقته بموقع الضبط لدى طلبة المرحلة اإلعدادیة).

هدفت إلى التعرف على مستوى تنظـیم  ،أجریت على طلبة اإلعدادیة في مدینة تكریت

تكونت عینة ،  الوقت والتعرف على العالقة بین تنظیم الوقت وموقع الضبط للمرحلة اإلعدادیة

طالبــــة للفــــرعین العلمــــي  )١٥٠طالــــب و ( )١٥٠بواقــــع ( طالــــب وطالبــــة )٣٠٠(البحــــث مــــن 

أمـا فـي معالجـة البیانـات فقـد تـم اسـتخدام  ،وقـد أسـتخدم الباحـث أسـتبانة تنظـیم الوقـت ،واألدبي

أظهــــرت النتــــائج أن طلبــــة المرحلــــة ، ومعامــــل ارتبــــاط بیرســــون ،االختبــــار التــــائي لعینــــة واحــــدة

ادیة یتصفون بمستوى تنظیم وقت عـال وعـدم وجـود فـرق دال إحصـائیا یعـزى إلـى متغیـر اإلعد

أوصـت الدراســة بتــوفیر الفـرص المناســبة لطلبــة ، الجـنس والتخصــص فــي مسـتوى تنظــیم الوقــت

المرحلــــة اإلعدادیــــة الســــتثمار أوقــــات الفــــراغ بأنشــــطة ترویحیــــة اجتماعیــــة ومحاضــــرات مفیــــدة 

  ).٢٠١٠ ،التكریتي( .اتهم بشكل أفضلتساعدهم في كیفیة تنظیم أوق

ت اراا:  

 :)Dipboys a fillips، 1990دراسة دیبوي وفیلیبس ( -١

(The relationship between time arrangement and the study 

achievement and the feeling of tension)                                    

  والتحصیل الدراسي والشعور بالتوتر).(العالقة بین تنظیم الوقت 

ـــوقتهم  ،أجریـــت علـــى طلبـــة الجامعـــة هـــدفت إلـــى قیـــاس االرتبـــاط بـــین تنظـــیم الطلبـــة ل

 )٢٤فـــردا مـــنهم ( )١٦٥تكونـــت عینـــة البحـــث مـــن (، والتحصـــیل األكـــادیمي والشـــعور بـــالتوتر

ظهـرت النتـائج أ، وقد طبقت على العینة أستبانة تنظیم الوقـت ،معلما والباقي من طلبة الجامعة

وجـود عالقــة إیجابیـة بــین تنظــیم الوقـت والرضــا عـن العمــل والمعــدل والتقـویم األكــادیمي الــذاتي 

وظهرت الدراسة أنه هناك قدرة أكبـر علـى تنظـیم الوقـت  ،كما ارتبطت سلبا مع التوتر الجسدي

   ).٢٠١١الشمري وحیدر، ( .لدى النساء منها لدى الرجال
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ا ا  

  اإاءات 

  :أوال: مجتمع البحث

 والتي تضم طلبة الدراسات العلیـا البـالغ تكون مجتمع البحث من كلیات جامعة األنبار

طالــــب  )٢٤٢طالــــب دكتــــوراه و ( )٧٢علمیــــة وٕانســــانیة والبــــالغ عــــددهم ( ،كلیــــة )١٣عــــددها (

 حســب إحصــائیة قســم الشــؤون العلمیــة والدراســات العلیــا فــي رئاســة الجامعــة ،وطالبــة ماجســتیر

  .لها موزعین على الكلیات التابعة )٢٠١٣لعام ( والمستمرین بالدراسة

  :عینة البحث ثانیا:

 ٦تكونـــت عینـــة البحـــث الحـــالي مـــن تســـع كلیـــات تمثـــل كلیـــات جامعـــة األنبـــار منهـــا (

داب والعلــــوم اإلنســــانیة واإلدارة واالقتصــــاد والتربیــــة كلیــــات) تمثــــل الكلیــــات اإلنســــانیة وهــــي اآل

كلیــات) تمثــل الكلیــات العلمیــة وهــي العلــوم والتربیــة ٤الریاضــیة والعلــوم اإلســالمیة والقــانون و (

جمیـع طلبـة الماجسـتیر فـي الكلیـات أعـاله  انللعلوم الصرفة والهندسة والحاسوب واختار الباحث

  .إناث) ٩٨ذكور() ٩٥نهم (طالب وطالبة م) ١٩٣والبالغ عددهم (

  :ثالثا: أداتا البحث

  :Scale of cognitive loadمقیاس العبء المعرفي  :األداة األولى

بعد اطـالع الباحثـان علـى األدبیـات والدراسـات السـابقة التـي تناولـت العـبء المعرفـي فقـد تبنـى 

األولیــة كــان ) ولغــرض أعــداد األداة بصــورته John Swellerالباحثــان تعریــف جــون ســویلر(

والحــظ الباحثــان إن اختبــارات العــبء  ،تــتالءم مــع طلبــة الدراســات العلیــا البــد مــن جمــع فقــرات

المعرفي المتوفرة لدیهم ال تتناسب مع طلبة الدراسات العلیـا وقـدراتهم، لـذا أعـدوا اختبـارا للعـبء 

ـــى اختبـــارا المعرفـــي بصـــورته األولیـــة وبفقـــرات مناســـبة تـــتالءم مـــع طلبـــة الدراســـات لیتحـــول إ ل

  .بالخطوات اآلتیة الكترونیا بصورته النهائیة، وألجل إعداد األداة قام الباحثان

  :)Validityالصدق (

من أكثر المفاهیم األساسـیة فـي مجـال القیـاس النفسـي أن لـم  مفهوم الصدق واحدا یعد

مـــن  دُّ كمـــا یعـــ )١١٣ ،٢٠١١ ،ربیـــع( .یكـــن أهمهـــا ویعنـــي أن المقیـــاس یقـــیس مـــا اعـــد لقیاســـه

الخصــائص األكثــر أهمیــة لالختبــار الجیــد فاالختبــار الصــادق یقــیس مــا وضــع لقیاســه ویحقــق 

  .)١٨٩ ،٢٠١٠ ،عمر وآخرون( .الهدف من بنائه
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  :وقد كانت لألداة الحالیة عدة مؤشرات للصدق وهي

  :)Face Validity( الصدق الظاهري -أ

المقیـاس علـى مجموعـة تم التحقق من هذا النوع من الصـدق مـن خـالل عـرض فقـرات 

لتحدیــد مــدى انســجام فقــرات المقیــاس  ،مــن الخبــراء والمتخصصــین فــي العلــوم التربویــة والنفســیة

النسـبة المئویـة  انوبعـد األخـذ بـآراء الخبـراء اسـتعمل الباحثـ ان،الباحثـ همع التعریف الذي اعتمد

مقیـــاس العـــبء لـــذا تعـــد فقــرات  %)١٠٠) فقــرة علـــى نســـبة أتفــاق (٢٢وقـــد حصـــلت ( ،ألرائهــم

   .المعرفي صادقة ظاهریا في قیاس ما أعد لقیاسه

   :)Construct Validityصدق البناء ( -ب

) أو صدق Concept Validity(صدق المفهومیطلق على صدق البناء أحیانا  

ویعتمد هذا الصدق على التحقیق التجریبي من مدى تطابق درجات الفقرات  ،التكوین ألغرضي

  .)٣٣١ ،١٩٨١،أسعد( .مع الخاصیة أو المفهوم المراد قیاسه

  :جراءات اإلحصائیة لتحلیل الفقراتاإل

  :)Test-Retestاالختبار ( أعادة –أ  

تطبیقــه  طالــب وطالبــة وأعیــد )٢٢بتطبیــق المقیــاس علــى العینــة البالغــة ( انقــام الباحثــ

أن مدة أسبوعین أو ثالثة بین التطبیقـین تعـد  )Adamsحیث یرى أدامز( ،بعد مرور أسبوعین

وبعـد االنتهـاء )،١٢٢ ،٢٠١٠ ،حسـن( .مدة مناسبة في حساب الثبـات بطریقـة أعـادة االختبـار

) ٠,٧٧االرتبـاط (من التطبیق حسب معامل ارتباط بیرسـون بـین التطبیقـین بلغـت قیمـة معامـل 

  . هو معامل ثبات جید ویمكن االعتماد علیة

  :)(Cronbach-Alpha Methodطریقة إلفا كرونباخ  –ب 

إذ تسـتند إلـى االنحـراف  ،تعتمد هذه الطریقة على اتساق أداء الفرد من مدة إلـى أخـرى

(اإلمــــــام  .المعیــــــاري للمقیــــــاس واالنحــــــراف المعیــــــاري للفقــــــرات المفــــــردة فــــــي صــــــورتها العامــــــة

وهذا  )٠.٧٩وقد تم تطبیق معادلة إلفا كرونباخ وبلغ معامل الثبات ( )،٢٤٢ ،١٩٩٠،رونواخ

وعنــد البحــث عــن داللتــه اإلحصــائیة طبــق االختبــار التــائي لمعامــل  ،یعنــي انــه یتســم بالثبــات

ة ) عنـد مسـتوى داللـ١,٩٨االرتباط وجـد إن القـیم المحسـوبة اكبـر مـن القیمـة الجدولیـة البالغـة (

  . وهذا یعني إن المقیاس یتسم بالثبات )،٩٠وبدرجة حریة ( )٠,٠٥(

  



ا ا  رقأ.د. ط                                          

  

 ى ط ا و ء اا

  اء ر ده ا  ارات ا   امر
 

 )٦٠٠ ( 

 

  :Scale of Tim Organizationمقیاس تنظیم الوقت  األداة الثانیة:

  خطوات إعداد األداة:

غـــرض قیـــاس مســـتوى تنظـــیم الوقـــت لـــدى طلبـــة الدراســـات ضـــمن الكلیـــات المشـــمولة 

انه من األفضل إعداد أداة لقیاس تنظیم الوقت تتالءم مع الحالـة  انبالبحث الحالي وجد الباحث

باالطالع على األدبیات  انقام الباحث وإلعداد األداة ،التي یعیشها الطلبة في مثل هذه الظروف

، ومــن اجــل  واالســتفادة منهــا والدراســات الســابقة واالطــالع علــى بعــض االختبــارات والمقــاییس

  . التي استعملت في المقیاس السابق تبع الباحثان الخطواتإعداد مقیاس تنظیم الوقت ا

  :)Validityالصدق ( -١

یعد الصدق خاصیة سیكومتریة تكشف عن مدى تأدیة األداة للغرض الذي اعدت مـن 

)، ویعــــد الصــــدق مــــن العوامــــل األساســــیة والخصــــائص ٧٢، ١٩٨٩اجلــــه (إبــــراهیم وآخــــرون، 

)، واسـتعملت الباحثـة Kline،11،1979یؤثر على قیاس ما اعد لقیاسه ( القیاسیة المهمة ألنة

  نوعین من الصدق هما الصدق الظاهري، وصدق البناء 

  :)Face validity( يالصدق الظاهر  - أ

تحقق الصدق الظاهري بعد إن تـم عـرض المقیـاس بصـیغته األولیـة عـل مجموعـة مـن 

مــن صـالحیة التعلیمـات وصـالحیة الفقــرات المختصـین فـي علـم الــنفس والقیـاس والتقـویم للتأكـد 

ومالئمتها لمقیـاس تنظـیم الوقـت، وقـد اعتمـد الباحثـان طریقـة لیكـرت فـي القیـاس إزاء كـل فقـرة، 

وهـي إحـدى الطرائـق المسـتعملة فـي قیـاس الظـواهر النفسـیة ألنهـا توضـح دقـة اتجـاه الفـرد نحــو 

ود بـــدائل عــدة إمـــام الفقـــرة موضــوع البحـــث، وتتمتــع بدرجـــة ثبـــات عالیــة، وذلـــك مـــن خــالل وجـــ

  ).٧٠ ٢٠١٢ ،ربیعالواحدة وتسمح بأكبر تباین بین اإلفراد(

 :)Construct Validityصدق البناء (   -  ب

یعتمـــد هـــذا الصـــدق علـــى التحقیـــق التجریبـــي مـــن مـــدى تطـــابق درجـــات الفقـــرات مـــع 

) ویشیر صدق البناء إلى الدرجة التي ٣٣١، ١٩٨١الخاصیة أو المفهوم المراد قیاسه (اسعد، 

یمكن عندها التأكد من تنبؤات االختبار من خالل سـلوك المسـتجیبین علیـه فیمـا بعـد. (الـبطش 

اجـل التحقـق مـن صـدق إعـداد المقیـاس، تـم إیجـاد عالقـة ارتبـاط )، ومـن ١٣٠، ٢٠٠٧وفرید، 

بین درجة كل فقرة من فقرات المقیاس والدرجة الكلیة للمقیـاس مـن خـالل حسـاب درجـات طلبـة 

) طالـــب وطالبـــة، الن الدرجـــة الكلیـــة تعـــد معیـــارا ٩٠عینـــة التحلیـــل اإلحصـــائي المتكونـــة مـــن(



  رما  مما   

  

      ٢٠١٤) ولمن ا( ) ٢اد (

  

) ٦٠١ ( 

 

دام معامــل ارتبــاط بیرســون، ویشــیر هــذا الــى لصــدق المقیــاس، وحســبت عالقــة االرتبــاط باســتخ

  .االتساق الداخلي لفقرات المقیاس

  :)(Test Reliabityثبات االختبار

  : تم حساب معامل ثبات المقیاس بطریقتین هما

  ):Test Retest Methodطریقة إعادة االختبار(  - أ

وهـو مــن األمــور الضــروریة التــي تخــتص بمـدى الوثــوق بالــدرجات التــي نحصــل علیهــا 

مــن تطبیــق االختبــار بمعنــى إن الــدرجات أو النتــائج یجــب إال تتــأثر بالعوامــل التــي تعــود إلــى 

أخطاء الصدفة، فإذا حصـل نفـس الفـرد علـى نفـس الدرجـة أو مـایقرب منهـا فـي نفـس االختبـار 

مقیــاس فــي هــذه الحالــة بأنــه علــى درجــة عالیــة مــن الثبــات. (حســن، فإننــا نصــف االختبــار أو ال

)، ویكشـــف الثبـــات بطریقـــة اإلعـــادة عـــن اســـتقرار النتـــائج التـــي یقـــدمها االختبـــار أو ٥، ٢٠٠٦

المقیاس عبر فاصل زمني معین، وبنـاءا علـى الحقـائق السـابقة أعـاد الباحثـان تطبیـق المقیـاس 

) یــوم ١٥مــن طلبــة الدراســات العلیــا وبفاصــل زمنــي ( ) طالــب وطالبــة٢٢علــى العینــة البالغــة (

عن التطبیـق األول، وباسـتخدام معامـل ارتبـاط بیرسـون بـین التطبیـق األول والثـاني بلـغ معامـل 

  ) وهو معامل ارتباط جید جدا یمكن االعتماد علیه. ٠، ٨٢الثبات (

 :)Cronbach – Alpha Methodطریقة إلفا كرونباخ (   -  ب

تعد هذه الطریقة من أدق الوسائل لحساب صدق الفقرات فـي قیـاس المفهـوم، كمـا أنهـا 

)، ویشـیر نـانلي إلـى إن ١٧١، ١٩٩٣تبرر الترابط الموجود بین فقرات االختبار.(عبـد المـنعم، 

 )،Nunnly ،1978، 330معامــــل إلفــــا یزودنــــا بتقــــدیر جیــــد للثبــــات فــــي اغلــــب المواقــــف. ( 

، وهـو أفضـل التقـدیرات المتاحـة لحسـاب الثبـات وأكثرهـا شـیوعا فـي فـاوحساب الثبات بطریقـة إل

)، وتــــم تطبیــــق معادلــــة إلفــــا كرونبــــاخ علــــى عینــــة ٢٢٧، ١٩٩٢بعــــض المواقــــف. (الحــــارثي، 

) وهـذا ٠، ٩٠) طالب وطالبة، وبلغ معامل ثبات كرونباخ لالختبار (٩٠التحلیل المكونة من (

  یعني إن المقیاس یتسم بالثبات. 

  Statistical Means:رابعًا: الوسائل اإلحصائیة 

   :استعمل في البحث الحالي الوسائل اإلحصائیة اآلتیة

  النسبة المئویة: استخدمت لحساب فروق الموافقة بین المحكمین.  -١

) اســتخدم فــي حســاب Pearson Correlation coefficientمعامــل ارتبــاط بیرســون ( -٢

  ر.معامل الثبات بطریقة إعادة االختبا
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 )٦٠٢ ( 

 

  ) لحساب الداللة اإلحصائیة لمعامل االرتباط.T-Testاالختبار التائي ( -٣

) لعینــة واحــدة إلیجــاد داللــة الفــروق بــین متغیــرات البحــث وفــق T-Testاالختبــار التــائي ( -٤

  متغیر الجنس والتخصص.

) لعینتــین مســتقلتین للتعــرف علــى داللــة الفــروق لفقــرات مقیــاس T-Testاالختبــار التــائي ( -٥

  الوقت.تنظیم 

اســـتخدم إلیجـــاد الثبـــات الختبـــار العـــبء المعرفـــي   Cronbach Alphaإلفـــا كرونبـــاخ  -٦

   .ومقیاس تنظیم الوقت

  اا ا  

                                       و ض ا  

  .لنتائج البحث وتحلیلها شامالً  یتضمن هذا الفصل عرضاً 

:ض ا :أو  

  .لمعرفي لدى طلبة الدراسات العلیاقیاس مستوى العبء االهدف األول: 

بعـــد تحلیـــل الـــدرجات الختبـــار العـــبء المعرفـــي كـــان الوســـط الحســـابي لـــدرجات عینـــة 

 )، وبمقارنـــة المتوســـط الحســـابي مـــع المتوســـط١,٧٧) وبـــانحراف معیـــاري قـــدره (٦,٢٦البحـــث (

ظهـر إن المتوسـط الفرضـي أعلـى مـن المتوسـط  )١١الفرضي الختبار العبء المعرفي البـالغ (

 ،وإلظهــار الفــروق ذات الداللــة اإلحصــائیة تــم اســتخدام االختبــار التــائي لعینــة واحــدة ،الحســابي

إي بمعنــى إن  ،) وهــي اقــل مــن القیمــة الجدولیــة- ٢٠,٦٦وتبــین إن القیمــة المحســوبة بلغــت (

ـــدرجات كانـــت اقـــل ـــر الســـلب ،متوســـط ال ـــذي یؤكـــد األث ـــة األمـــر ال ـــى طلب ي للعـــبء المعرفـــي عل

وهـذا  ،وهذه النسبة عالیة تـؤدي إلـى فـرض عـبء معرفـي علـى الـذاكرة العاملـة ،الدراسات العلیا

یعني إن إفراد البحث الحالي یتصفون بامتالكهم عبًئـا معرفیـًا عالیـا وذلـك الن الوسـط الفرضـي 

ین إن هنــاك مســتوى ومــن خــالل تحلیــل نتیجــة الهــدف تبــ ،اكبــر مــن المتوســط الحســابي للعینــة

عـالي مـن العـبء المعرفـي لطـالب الدراسـات العلیــا وهـذه النتیجـة تفسـر إن جمیـع الطلبـة لــدیهم 

علــى  مأعبــاء یواجهونهــا ومنهــا عوامــل نفســیة وبیئیــة یتعــرض لهــا الطلبــة والتــي تــؤثر فــي قــدرته

لـق كلهـا عوامـل ومنها التعب والملل وعدم الشعور بـاألمن والخـوف والرهبـة والق ماستقرار أفكاره

تــؤدي إلــى زیــادة العــبء المعرفــي وهــذا مــا یتعــرض لــه مجتمعنــا فــي الوقــت الحاضــر وهــذا مــا 

  .)١جدول رقم ( یوضح ذلك )١أكدته نتائج التحلیل اإلحصائي وجدول (



  رما  مما   

  

      ٢٠١٤) ولمن ا( ) ٢اد (

  

) ٦٠٣ ( 

 

المحسوبة والجدولیة لعینة  الوسط الحسابي واالنحراف المعیاري والوسط الفرضي والقیمة التائیة

  البحث في اختبار العبء المعرفي

  العدد  العینة
الوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعیاري

الوسط 

  الفرضي

  القیمة التائیة
درجة 

  الحریة

مستوى 

الداللة 

  ٠,٠٥عند
  الجدولیة  المحسوبة

  دالة  ٦٠  ٢,٠٠  -٢٠,٦٦  ١١  ١,٧٧  ٦.٢٦  ٩٠  الطلبة

   

علــى الفــروق ذات الداللــة اإلحصــائیة فــي العــبء المعرفــي لــدى طلبــة  التعــرف :الهــدف الثــاني

  .إناث) –أنساني) و الجنس (ذكور –سات العلیا باعتماد التخصص (علميالدرا

لغــرض التعــرف عــل الفــروق ذات الداللــة اإلحصــائیة فــي مســتوى العــبء المعرفــي لطلبــة   - أ

االختبـار التـائي لعینتـین أنساني) اسـتخدم  –علميالدراسات العلیا وفق متغیر التخصص (

  مستقلتین إلیجاد داللة الفروق والجدول یوضح ذلك.

  )٢جدول رقم (    

نتائج االختبار التائي لعینتین مستقلتین إلیجاد الفروق الختبار العبء المعرفي وفق متغیر 

  أنساني) –التخصص (علمي 

  العدد  التخصص
   الوسط 

  الحسابي

  االنحراف

  المعیاري

درجة   القیمة التائیة

  الحریة

مستوى الداللة 

  الجدولیة  المحسوبة  ٠,٠٥عند 

  ١,٩٦  ٦,١٩  ٤٨  علمي
  غیر دالة  ٥٨  ٢,٠٠  - ٠,٣٣

  ١,٥٩  ٦,٣٤  ٤٢  أنساني

   

) بـین متوســطي ٠,٠٥یتبـین مـن الجـدول عـدم وجـود فــروق ذات داللـة إحصـائیة عنـد مسـتوى (

أنسـاني)  –التخصـص الدراسـي (علمـيدرجات الطلبة على اختبار العبء المعرفي وفق متغیـر 

حیـــث أظهـــرت النتـــائج إن متوســـطات درجـــات العـــبء المعرفـــي كانـــت قریبـــة مـــن بعضـــها فـــي 

التخصص العلمي واإلنساني، وتعزى هذه النتیجة إلى تشابه عینة البحث من حیث التخصص 

ه سـعة وفي مسـتوى الخبـرة وهـذه العوامـل تـؤدي إلـى تشـابللطالب والطالبات في مستوى الذكاء 

  الذاكرة العاملة بینهم وبالتالي قد تؤدي إلى تشابه مستوى العبء المعرفي بینهم.
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 ى ط ا و ء اا

  اء ر ده ا  ارات ا   امر
 

 )٦٠٤ ( 

 

ت العلیـا وفـق متغیـري لحساب داللة الفروق في اختبار العبء المعرفي لـدى طلبـة الدراسـا –ب

لعینتین مستقلتین إلیجاد داللة الفروق والجـدول  إناث) استخدم االختبار التائي –الجنس (ذكور

   یوضح ذلك.

  )٣جدول رقم (                           

ء المعرفي وفق متغیر نتائج االختبار التائي لعینتین مستقلتین إلیجاد الفروق الختبار العب

  إناث) –الجنس (ذكور

  العدد  الجنس
الوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعیاري

  درجة  التائیةالقیمة 

  الحریة

  مستوى الداللة

  الجدولیة  المحسوبة  ٠,٠٥عند 

  ٢,١٢  ٦,٨٠  ٤٦  ذكور
  دالة  ٥٨  ٢,٠٠  ٢,٤٢٣

  ١,١٤  ٥,٧٣  ٤٤  إناث

  

كمــا إن ، تبــین مــن النتــائج إن متوســطات درجــات العــبء المعرفــي كانــت مختلفــة بــین الجنســین

وهــذه النتیجــة لــم تكــن  ،اظهــر وجــود فــرق معنــوي بــین الجنســین لصــالح الــذكور االختبــار التــائي

إذ نجـــد إن القیمـــة التائیــة الجدولیـــة اقــل مـــن المحســـوبة عنــد درجـــة حریـــة  ،عــن طریـــق الصــدفة

وانحــراف  )٦,٨٠وبلــغ متوســط اســتجابات الطلبــة الــذكور ( )،٠,٠٥ومســتوى داللــة عنــد ( )٥٨(

ــــاري ( ــــات اإلنــــاث (فــــي حــــین بلغــــت اســــت )،٢,١٢معی ــــاري  )٥,٧٣جابات الطالب وانحــــراف معی

وان الذكور یعـانون  ومن خالل تحلیل النتیجة أوضحت انه توجد فروق بین الجنسین )،١,١٤(

مـــن ارتفـــاع فـــي العـــبء المعرفـــي وتعـــزى الباحثـــة هـــذه النتیجـــة إن الطلبـــة الـــذكور لـــدیهم أعبـــاء 

أخذنا بنظر االعتبار مجتمعنا نالحظ إن معرفیة وضغوط یواجهونها في حیاتهم الیومیة وٕاذا ما 

الذكور بال شك یعانون من أعباء وجهد وضغوط أكثر من اإلناث وهذا بدوره یـؤدي إلـى ازدیـاد 

  .العبء المعرفي لدیهم

  التعرف على مستوى تنظیم الوقت لدى طلبة الدراسات العلیا. الهدف الثالث:

وبـانحراف معیـاري  )٦١,١٤٦حـث بلغـت (أظهرت النتائج إن الوسط الحسابي لدرجات عینة الب

ظهـر إن متوسـط  )١١٤وبمقارنة المتوسط الفرضي الختبار تنظیم الوقت البالغ ( )٣,٦٧قدره (

كما یظهر االختبار التائي  ،وهي أعلى من الوسط الفرضي )١٤٦,٦١مجموع الدرجات البالغ (

وهــذا یعنــي إن عینــة  ،وجــود فــرق معنــوي عــالي لصــالح الوســط الحســابي الختبــار تنظــیم الوقــت



  رما  مما   

  

      ٢٠١٤) ولمن ا( ) ٢اد (

  

) ٦٠٥ ( 

 

وتعـــزى هـــذه النتیجـــة إلـــى كـــون طلبـــة  ،البحـــث ســـجلت مســـتوى عـــاًل ودال مـــن تنظـــیم الوقـــت

وجاء هـذا الحكـم بعـد إن تبـین إن اقـل  ،الدراسات العلیا یتمتعون بمستوى عاًل من تنظیم الوقت

ـــاس تنظـــیم الوقـــت كانـــت ( ـــة البحـــث علـــى مقی ـــى درجـــة  )١٤٠درجـــة حصـــلت علیهـــا عین وأعل

یفسر لنا بان اإلنسان مخلوق اجتماعي بطبیعته ویقاس  ، وهذایوضح ذلك )٤وجدول( )،١٥٥(

التقــدم واالنجــاز الــذي ینجــزه فــي الوقــت الحاضــر علــى الوقــت والجهــد الــذي یبذلــه مــن اجــل إن 

  .یخطو الخطوة الرئیسیة نحو التطویر والتحسین في جمیع مجاالت الحیاة المختلفة

الحسابي واالنحراف المعیاري والوسط الفرضي والقیمة التائیة المحسوبة  الوسط)٤جدول(

  .والجدولیة لعینة البحث في اختبار تنظیم الوقت

الوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعیاري

  الوسط

  الفرضي

  درجة  القیمة التائیة

  الحریة

  المستوى

  الجدولیة  المحسوبة  ٠,٠٥عند 

  دالة  ٦٠  ٢,٠٠  ٦٨,٧٧  ١١٤  ٣,٦٧  ١٤٦.٦١

  

  .إیجاد العالقة بین العبء المعرفي وتنظیم الوقت لدى طلبة الدراسات العلیا :لهدف الرابعا

لغــرض التحقــق مــن هــذا الهــدف ولحســاب العالقــة بــین العــبء المعرفــي وتنظــیم الوقــت 

لـــدى طلبـــة الدراســـات العلیـــا تـــم تطبیـــق معامـــل ارتبـــاط بیرســـون بـــین درجـــات العـــبء المعرفـــي 

ظهــر إن قیمــة معامــل االرتبــاط بــین درجــات العــبء المعرفــي وتنظــیم  ،الوقــتتنظــیم  ومســتوى

ــــة المحســــوبة ( )،- ٠,٨٣الوقــــت تســــاوي ( ــــي حــــین بلغــــت القیمــــة التائی والقیمــــة  )- ٣٣,٨٩ف

  )، والجدول یوضح ذلك.٠,٠٥عند مستوى داللة ( )٦٠وعند درجة حریة ( )١,٩٨الجدولیة (

  ) ٥جدول (

  العبء المعرفي وتنظیم الوقت قیم معامل ارتباط بیرسون بین

  العدد  العینة
معامل 

  االرتباط

نوع 

  االرتباط

  درجة  القیمة التائیة

  الحریة

  المستوى

  الجدولیة  المحسوبة  ٠,٠٥عند 

طلبة 

  الدراسات
٠,٨٣  ٦٠ -  

 -عكسي

  مرتفع
  دالة  ٦٠  ١,٩٨  -٣٣,٨٩

إذ هنالـك  ،الوقـتیتبین من الجدول وجـود عالقـة عكسـیة بـین العـبء المعرفـي وتنظـیم 

وهذه العالقة دالة إحصائیا الن القیمة التائیة المحسوبة اكبر من  ،عالقة عكسیة مرتفعة بینهما

ویمكـن تفسـیر ذلـك إن هنـاك عالقـة عكسـیة ذات داللـة إحصـائیة بـین العـبء  ،القیمة الجدولیـة



ا ا  رقأ.د. ط                                          

  

 ى ط ا و ء اا

  اء ر ده ا  ارات ا   امر
 

 )٦٠٦ ( 

 

زاد تنظـیم الوقـت  فكلمـا زاد العـبء المعرفـي ،المعرفي وتنظیم الوقت لدى طلبـة الدراسـات العلیـا

فالزیـادة فـي العـبء المعرفـي حتمـا سـتجبر طالـب الدراسـات للتقلیـل مـن العـبء المعرفـي  ،لدیهم

  .من خالل تنظیمه للوقت بصورة جیدة

التعـــرف علـــى الفـــروق ذات الداللـــة اإلحصـــائیة فـــي تنظـــیم الوقـــت لـــد طلبـــة  :الهـــدف الخـــامس

  إناث). –ورأنساني) ومتغیر الجنس (ذك –علیا باعتماد متغیر التخصص (علميالدراسات ال

ت الداللــــة اإلحصــــائیة فــــي مســــتوى تنظــــیم الوقــــت لطلبــــة الغــــرض التعــــرف علــــى الفــــروق ذ –أ

اســـتخدم االختبـــار التـــائي لعینتـــین  )أنســـاني –ت العلیـــا وفـــق متغیـــر التخصـــص (علمـــيالدراســـا

  د داللة الفروق والجدول یوضح ذلك.مستقلتین إلیجا

 نتائج االختبار التائي لعینتین مستقلتین إلیجاد الفروق الختبار تنظیم الوقت )٦جدول رقم (

  أنساني) –وفق متغیر التخصص الدراسي (علمي

  العدد  التخصص
الوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعیاري

  درجة  القیمة التائیة

  الحریة

  المستوى

  الجدولیة  المحسوبة  ٠,٠٥عند 

  ٣,٧٣  ١٥٣,٢٣  ٤٨  علمي
  غیر دالة  ٥٨  ٢,٠٠  -٠,٩٧٤

  ٣,٨٠  ١٥٤,١٧  ٤٢  أنساني

  

وفـق  أظهرت النتائج عدم وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائیة عنـد مسـتوى تنظـیم الوقـت

حیـــث أظهـــرت النتـــائج إن متوســـطات درجـــات  )أنســـاني –متغیـــر التخصـــص الدراســـي (علمـــي

الجدولیــة اكبــر مــن المحســوبة  إذ نجــد إن القیمــة التائیــة ،تنظــیم الوقــت كانــت قریبــة مــن بعضــها

حیــث بلـغ الوسـط الحسـابي للتخصـص العلمــي  )٠,٠٥ومسـتوى داللـة ( )٥٨عنـد درجـة حریـة (

وبــانحراف معیــاري  )١٥٤,١٧وللتخصــص اإلنســاني ( )٣,٧٣وبــانحراف معیــاري ( )١٥٣,٢٣(

تـرى الباحثـة إن  من خالل تحلیل نتیجـة الهـدف ،وهي نسبة قریبة من بعضها البعض )٣,٨٠(

نظیم الوقت یساعد طالب الدراسات في الحفاظ على حالة الئقة من اجل التخفیـف مـن التـوتر ت

وان طالـــب الدراســـات  ،الحاصـــل نتیجـــة لألعبـــاء الدراســـیة وكـــذلك تجعلـــه أكثـــر حیویـــة ونشـــاطا

تنصب أهدافه في كیفیـة اإلفـادة مـن وقـت فراغـه وهـذا مـا أكدتـه النتـائج انـه ال توجـد فـروق فـي 

  .)أنساني –كان (علميالتخصص سواء 



  رما  مما   

  

      ٢٠١٤) ولمن ا( ) ٢اد (

  

) ٦٠٧ ( 

 

ت العلیــا وفــق متغیــري لحســاب داللــة الفــروق فــي اختبــار تنظــیم الوقــت لــدى طلبــة الدراســا –ب

استخدم االختبار التائي لعینتین مستقلتین إلیجاد داللة الفـروق والجـدول  )إناث –الجنس (ذكور

  .یوضح ذلك

ظیم الوقت لعینتین مستقلتین إلیجاد الفروق الختبار تن نتائج االختبار التائي )٧جدول رقم (

  .إناث) –وفق متغیر الجنس (ذكور

  العدد  التخصص
الوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعیاري

  درجة  القیمة التائیة

  الحریة

  المستوى

  الجدولیة  المحسوبة  ٠,٠٥عند 

  ٤,٠٥  ١٥٣,٠٦  ٤٦  ذكور
  غیر دالة  ٥٨  ٢,٠٠  -٠,٩٧٤

  ٣,٣٩  ١٥٤,٣٠  ٤٤  إناث

  

ظـیم الوقـت وفـق أظهرت النتائج عدم وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائیة عنـد مسـتوى تن

حیث أظهـرت النتـائج إن متوسـطات درجـات تنظـیم الوقـت كانـت  )إناث –متغیر الجنس (ذكور

حیـــث یحـــاول  ،هـــذا یعنـــي أنهـــم علـــى مســتوى عـــاًل مـــن تنظـــیم الوقـــتو متقاربــة بـــین الجنســـین، 

الطالب في هذه المرحلة استغالل وقت فراغه وعدم إهماله أو االستهانة به إنما یقوم باستغالله 

إي یحاول طالب الدراسات تنظیم وقته بما یتناسب مع متطلبات تحقیقه  ،بأنشطه مفیدة وهادفة

ناســب ألهدافــه والتــي تعتبــر مؤشــرا أساســیا لقیــاس قدرتــه علــى تخصــیص وتوزیــع وقتــه بشــكل م

وبخاصــة الطالــب الــذي لدیــه وقــت محــدد والــذي یــدرس دراســة تتطلــب منــه تنظــیم وقتــه بصــورة 

صحیحة والتنسیق بینه وبین برنامجه الدراسـي بشـكل یسـاعد علـى اسـتغالل كـل مایتـاح لـه مـن 

  .وقت

 : Conclusionsم: ات 

 في ضوء نتائج البحث الحالي توصلت الباحثة إلى االستنتاجات اآلتیة: 

  إن العبء المعرفي یكاد یكون احد العوامل التي تحفز الطلبة للقیام بتنظیم وقتهم وتفعیله. -١

 للظروف الصعبة التي یمر بها البلد لها دور سلبي في ارتفاع مستوى العبء المعرفي.  -٢

  :Recommendations: ات 

 فــي ضــوء النتــائج التــي توصــلت إلیهــا البحــث الحــالي فقــد وضــعت الباحثــة التوصــیات

   :االتیه



ا ا  رقأ.د. ط                                          

  

 ى ط ا و ء اا

  اء ر ده ا  ارات ا   امر
 

 )٦٠٨ ( 

 

االستفادة من اختبار العبء المعرفي االلكتروني لبقیة المراحل الدراسیة للكشف عن الطلبة  -١

  الذین یعانون من العبء المعرفي ومساعدتهم في كیفیة التخفیف منه.

 على كیفیة االستفادة من وقت الفراغ وكسبهم له في تحصیلهم األكادیمي.تدریب الطلبة  -٢

  Suggestions:را: ات 

  بناءا على ما تقدم من نتائج واستنتاجات تقترح الباحثة ما یلي:

إجراء دراسة للكشف عن المتغیرات األخـرى التـي تسـهم فـي تقلیـل العـبء المعرفـي لعینـات  -١

  .أخرى

 حول تنظیم الوقت وعالقته بالتحصیل األكادیمي لدى طالب الجامعة.إجراء دراسة  -٢

إجــراء دراســة مماثلــة فیهــا ضــبط اكبــر للعوامــل الدخیلــة المــؤثرة فــي حالــة الــذاكرة، وقــدرتها  -٣

  المزاجیة للطالب، والعمر. /السترجاع مثل: الحالة االنفعالیةعلى االحتفاظ وا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  رما  مما   

  

      ٢٠١٤) ولمن ا( ) ٢اد (

  

) ٦٠٩ ( 

 

:ادر  واا  

  )، مبادئ القیاس والتقویم في التربیة، دار الفكر للنشر، القاهرة.١٩٨٩، محمد وآخرون (إبراهیم - ١

  )، المقاییس النفسیة والتربویة، دیبونو للطباعة والنشر، عمان. ٢٠٠٩أبو اسعد، احمد عبد اللطیف ( - ٢
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