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  االفتتاحیة

غنيٌّ عن البیان ما للجامعات من مسئولیة في صنع المستقبل، الذي ال    

ومعرفة  حث في المشكالت االجتماعیة والتربویة التي تواجه المجتمعبیتحقق إّال بال

ن أّي وقت وٕایجاد الحلول العلمیة لها، والباحثون مطالبون الیوم أكثر م ،أسبابها

مضى بالتصدي لتلك المشكالت وتسخیر العلم لخدمة المجتمع، ویتطلب تحقیق 

إلى  كثیر من الجهد في سبیل الوصولالهذا الهدف النزاهة من الباحثین وبذل 

  .حقیقة تلك المشكالت

أدوات البحث العلمي، وللوثوق به فإنه أداة من العقل البشري هو أهم و 

الوقوع في  الباحثین ام بالمهارات األساسیة التي تجنبیحتاج إلى التدریب واإللم

ومع إیماننا بعدم وجود منهج علمي جامد ذي خطوات محددة تلزم كل الخطأ، 

الباحثین بتتبعها بنفس الترتیب، إّال أن على الباحثین في مجاالت العلوم اإلنسانیة 

  . المختلفة اإللمام بالمبادئ األساسیة للبحث العلمي

والبحوث التي یتضمنها هذا العدد ما هي إّال نقطة في بحر من البحوث 

 ،علمیة في منهجیتهاكون ، وكلنا أمل في أن تالتي تعنى بالمشكالت التربویة

في مجاالت التطبیق والعمل من لتحقیق اإلفادة العلمیة  ةمرشد ،نتائجهادقیقة في 

عرفة العلمیة المعاصرة للحاق ومواكبة الم ،أجل حل المشكالت التي تكابد مجتمعنا

  .بالجدید في عالم سریع التغیر دائب التقدم

   هیئة التحریر                                                                      
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 مفتاح أبو جناح / د                             

  جامعة المرقب  – كلیة األدب الخمس                                 

  

 

  :المبحث األول

  : مقدمة البحث 1-1

وهذه األهداف  ،لكل إنسان في هذه الحیاة أهدافه الخاصة التي یسعى لتحقیقها

وقد یختلف األفراد فیما  ،السعي من أجل تحقیقهافي ستمرار اللب منه المبادرة واتتط

فمنهم من یبادر بشكل فوري  ،بینهم في طرق تحقیق أو إنجاز هذه األهداف وزمنها

إلنجاز أهدافه، ومنهم من یتباطأ، ویؤجل أو یرجئ إنجاز هذه األهداف، وهو ما یطلق 

أدنى شك في أن التأجیل االستراتیجي أو المبرمج علیه السلوك التسویفي؛ وال یوجد 

, ویسمي عطیة أحمد ،حیاناً بل ومرغوبا فیه أ للواجبات والمهام قد یكون أمرًا معقوالً 

؛ هذا إذا كان الشخص له نیة مبررة "بالتأجیل الوظیفي"هذا النوع من التأجیل ) 2008(

الفرصة همة إلى اللحظة أو لذلك التأجیل؛ كأن یكون مثال مجبرًا على تأجیل هذه الم

ض التغیرات خصوصًا عندما تحدث ظروف غیر متوقعة تحتاج إلى عمل بع ،المناسبة

لمهمة، أما النوع اآلخر من األفراد الذین یؤجلون باستمرار ا إنجازفي خطط واستراتیجیة 

 إكمال مهماتهم دون سبب یذكر فقط رغبة منهم في التمتع بالراحة والتكاسل واتباع هوى

النفس؛ األمر الذي ربما یجعلهم یشعرون بالندم نتیجة لتبدیدهم وٕاهدارهم للوقت وفقدانهم 

, )2008, عطیة" (التأجیل غیر الوظیفي"ل یطلق علیه ــــللفرص، فهذا النوع من التأجی

المجال األكادیمي فإن هذا التأجیل المستمر للواجبات والمهام، وخاصة األكادیمیة  وفي

أو عذر یذكر؛ وٕانما هو تأجیل لممارسة الحیاة العشوائیة، وهروبا من منها دون سبب 
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تحدیات الحیاة هو أمر ُمشكل وخطیر؛ لوحظ على نسبة كبیرة من الطالب، ومن بینهم 

طالب الدراسات العلیا بجامعة المرقب؛ ویسمى هذا النوع من السلوك بالتسویف 

تماعیة عامة؛ وحیاة الطالب الجامعي مهم في الحیاة االجالجانب الاألكادیمي السلبي؛ ف

بصفة خاصة هو النجاح أو الفشل في الساحة األكادیمیة؛ وذلك ألن النتائج التعلیمیة في 

الجامعات یمكن أن تؤثر في النجاح مستقبال في كثیر من النواحي والمؤسسات 

 فالتسویف هو عقبة شائكة لإلنجاز األكادیمي في الجامعات على مدى ،االجتماعیة

والعاطفي  تبط دائما بسوء التوافق اإلدراكيالعقود الثالثة الماضیة، ذلك أن التسویف ار 

, لدى طالب الجامعات، مخلفا نتائج سلبیة على مستوى اإلنجاز األكادیمي للطالب

)Dewitte & Lens, 2000 .(البحوث السابقة  تؤید الفكرة القائلة بأن التسویف ف

: مثل ،لعجز في السلوكیات ذاتیة التنظیموا ،ذاتي المثاليم الاألكادیمي نتیجة لفشل التنظی

ارة التفكیر أثناء عملیات تحدید األهداف، واستخدام التفكیر االستراتیجي، ورصد أو إد

یمیة، أو مما یؤدي إلى ضعف التحصیل الدراسي عن طریق تجنب المهمة األكاد التعلم

دأ الباحثون التحقق من السؤال الذي وقد ب). Steel, 2007( عدم استكمالها في وقتها

لماذا یعتبر هذا السلوك التسویفي منتشرا بین طالب الجامعات؟ وفي ضوء : مفاده

البحوث األولیة التي أجریت على التسویف التكیفي؛ یوصي الباحثون بضرورة إجراء 

فأخذت الدراسات منعطفا أو اتجاها آخر  ،من الدراسات حول منظومة التسویف المزید

ولیس كل الطالب  ،ل الطالب المسوفین فاشلین دراسیاه لیس كــــوهو أن ،لدراسة التسویف

فظهرت  ،لت النظرة إلى التسویف األكادیميغیر المسوفین متفوقین دراسیا، ومن هنا تبد

  ،سویف اإلیجابي، أو التسویف النشطدراسات تناولت مصطلحات جدیدة، كمصطلح الت

لیس كل "فیها أنه  التي أوضح) Chu and Choi, 2005, تشو وتشوي( دراسة

وذلك بسبب االختالفات " سلوكیات المماطلة أو التسویف لها عواقب سیئة أو سلبیة

لكي یحقق  فمنهم من یمارس التسویف عمدا ،ة، ومكونات الشخصیة بین المسوفینالنوعی
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فعالي والعقلي روة االستنفار االنذارس إنجاز المهام األكادیمیة في أعلى أداء، ویم

ویحقق نتائج مبهرة، فیشعر بالمتعة وبالسعادة  ،الیقظة واالنتباه تحت ضغوط الوقتو 

وبهذا أعیدت صیاغة . ها لنفسه عمداأظل تلك الظروف الضاغطة، التي هی الذاتیة في

التسویف : لفین من التسویفمفهوم التسویف في اتجاهین، وتم التمییز بین نوعین مخت

ف النشط أو اإلیجابي، وهو نوع یتسم بإیجابیة المماطلة، فیحقق فیها التسوی ،السلبي

المسوفون استخدم دوافع قویة تحت ضغط الوقت التخاذ قرار متعمد للمماطلة لیتمكن من 

وفي المقابل، فالتسویف . إنجاز المهام قبل المواعید النهائیة، وتحقیق نتائج مرضیة

حیث یقوم المماطلون في ) أي مماطلة سلبیة(یدیة السلبي نوع من التسویف بالطریقة التقل

بسبب عدم قدرتهم على  ینبغي عملها حتى اللحظة األخیرة هذه الفئة بتأجیل المهام التي

أكثر عرضه للفشل في التصرف في الوقت المناسب مع الشعور بالذنب واالكتئاب، وهي 

  ).Chu & Moran, 2009تشو و موران، ( إنجاز المهام

  :البحث مشكلة 1-2

یشهد عالم الیوم العدید من التوترات واألزمات، والتطورات المتسارعة، التي أثرت 

على جمیع مجاالت الحیاة، األمر الذي أدى إلى زیادة األعباء والصعوبات التي تواجه 

الفرد، مما دفع بهذا الفرد إلى أن یسًوف في أدائه لبعض المهام، وهذا التسویف قد یكون 

یكون رغم إرادته، أو ألمور تتطلبها المهمة، أما عندما یلجأ الفرد إلى  مقبوال عندما

 عندها یصبح التسویف ظاهرة سلبیة التسویف في كافة أموره حتى اللحظة األخیرة،

لحظ الباحث أثناء على كل هذا من نتائج سلبیة؛ حیث الرتباطه بالفشل، وما یترتب 

تسویف انتشار سلوكیات ظاهرة ال ة تدریس مؤشرات تدل علىئعمله بوصفه عضو هی

لجامعیة، ومرحلة الدراسات ا: في المرحلتین ب الجامعةاألكادیمي لدى كثیر من طال

بعض الطالب من تقدیم الواجبات والقیام بالمهام األكادیمیة  ىتمثلت في شكاو  ،العلیا

ررة بتأجیل المطلوبة في وقتها المحدد، وااللتزام بمواعید االمتحانات، ومطالباتهم المتك
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إنجاز هذه المهمات األكادیمیة، وبناًء على ما تقدم تظهر الحاجة الماسة لبحث انتشار 

ظاهرة التسویف األكادیمي، ومعرفة أسبابه من وجهة نظر الطلبة أنفسهم لما سیترتب 

على هذه المعرفة من نتائج قد تسهم في تقدیم الحلول المناسبة وفقًا لألسباب التي یقدمها 

ولذلك هدفت الدراسة إلى . ة الذین تظهر لدیهم النزعة نحو التسویف األكادیميالطلب

محاولة التعرف على مدى انتشار التسویف األكادیمي وأسبابه من وجهة نظر طالب 

الدراسات العلیا بكلیة اآلداب بقسم علم النفس في ضوء متغیرات التسویف السلبي، 

دید فإن هذا البحث یهدف إلى اإلجابة عن والتسویف النشط، وأسباب كلیهما، وبالتح

  :األسئلة اآلتیة

  .  لدى طلبة الدراسات العلیا؟" السلبي والنشط"ما نسبة انتشار التسویف األكادیمي  - 1

  ما أبرز أسباب التسویف األكادیمي من وجهة نظر طلبة الدراسات العلیا؟ - 2

  لتسویف لدى المبحوثین؟وأسباب ا ،لعالقة بین كل من التسویف السلبيما نوع ا - 3

وأسباب التسویف لدى  ،كل من التسویف اإلیجابي أو النشطما نوع العالقة بین  - 4

  . المبحوثین؟

  : أهمیة البحث 1-3

تبرز أهمیة هذا البحث في كونه یبحث في ظاهرة عامة قلما حظیت باهتمام 

 ن الجامعاتأو غیرها م ،لى المستوى المحلى بجامعة المرقبالباحثین التربویین ع

وذات أشكال وأسباب متعددة، تعد عامًال حاسمًا في  اللیبیة؛ وهي مشكلة خطیرة معقدة

وسلوكیاتهم، ورفاهیتهم  بالطال یةالتعلمیة بشكل أمثل، وتمس شخص تهدید سیر العملیة

النفسیة، وٕانجازهم األكادیمي، وتكیفهم الجامعي بشكل عام، ولهذا البحث أهمیته العلمیة 

 هیئة ة على حد سواء؛ إذ یهیئ هذا البحث إمكانیة اطالع المهتمین من أعضاء والعملی

على انتشار هذه  التدریس في الجامعة، واآلباء، والمؤسسات التربویة في المجتمع المحلي

وبالتالي سیسهم هذا البحث في  ،بابها، ودور كل منهم في انتشارهاوأس الظاهرة الخطیرة
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 ،رفة األسباب یمكن أن توضع الحلولمععلى  بناءو  ،اهرةلظتحقیق فهم متعمق لهذه ا

بعدیها السلبي  وهذا البحث له أهمیته العلمیة التي تتمثل في تناول هذه الظاهرة في

لم توجد دراسة محلیة أو عربیة على حد علم الباحث تناولت التسویف و  ،واإلیجابي

س ـــــالتدری هیئة وأعضاء  النشط أو اإلیجابي، وبناء على ذلك ستتمكن إدارة الجامعة

المناسبة للحد  ةـــــر التربویـــــذ التدابیــــسات من أخـــــة في المؤســــــاء وأصحاب السلطــــــواآلب

من هذه الظاهرة، وضمان سیر العملیة التعلیمیة بشكل أفضل، من خالل تطویر برامج 

  .وقائیة وعالجیة مضادة

  :حدود البحث 1-4

كلیة  ،لبحث في قسم التربیة وعلم النفسٌأجري هذا ا: نیة لهذا البحثالحدود المكا

فكانت طلبة وطالبات : وأما الحدود البشریة لهذا البحث ،جامعة المرقب ،اآلداب الخمس

فقد : والحدود الزمانیة ،ة وعلم النفس حیث لوحظت الظاهرةالدراسات العلیا بقسم التربی

: األحدو  یومي السبت الساعة التاسعة(ي یومین عند انات على المبحوثین فیطبقت االستب

وفیما  ،دقیقة) 40إلى  35(ان بین یوتراوحت مدة ملء االستب) 16-17/05/2015

 ،التسویف السلبي: لمصطلحات اآلتیةیخص الحدود الموضوعیة فقد تحددت وفق ا

  .ثلدى مجتمع البحث، وكما ورد بموضوع هذا البح وأسبابهما ،والتسویف اإلیجابي

  :التعریف بمصطلحات البحث 1-5

أن ) 2005(یرى تشو وتشوي : والتسویف السلبي ،التسویف اإلیجابي أو النشط

والشخصیة، مثل الرضا  سلوكیات التسویف النشط ترتبط إیجابیا مع نتائج الفاعلیة الذاتیة

  . وأعلى معدل تراكمي، عن الحیاة

تسویف النشط  تختلف عن وتبین البحوث أن الفرق بین التسویف السلبي وال

وٕالى عنصر التحكم في الوقت،  ،في درجة االستخدام الهادف للوقت بعضها البعض

ومستوى مهارات  ،لمنجزة والدرجة على اختبار القلقوالفاعلیة الذاتیة، وقیمة المهمة ا
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،   ,2005Chu & Choiتشو وتشوي، . (التنظیم الذاتي، مثل إدارة وتنظیم الجهد

 & ,Shin) 2011شین وجوه،    ,2011Corkin, Yu & Lindtو لندت،یو، , كوركین

Goh . 2013(على سبیل المثال، تبین دراسة سیو (Seo  أن التنظیم الذاتي یرتبط

  .بدرجة كبیرة بالتسویف النشطة

میل الفرد لتأجیل البدء في المهمات األكادیمیة أو : التسویف األكادیمي السلبي

ویقاس في هذا ). 2012(لفرد بالتوتر االنفعالي، أبو غزال إكمالها، ینتج عنه شعور ا

البحث بالدرجة التي یحصل علیها الطالب على مقیاس التسویف األكادیمي الذي تم 

  .اعتماده

هو تأجیل المهام عمدا لتحقیق أقصى درجات : التسویف اإلیجابي أو النشط

ظروف ضاغطة، بصورة  االستنهاض أو استنفار االنتباه والتركیز ألداء المهمة في

والسلوكیات  ،درات العقلیة له، مثل سرعة الفهمعمدیة ومرضیة لألفراد الذین یمتلكون الق

 ،ات الشخصیة، مثل الرضا عن الحیاةوالمخرج ،ترتبط به إیجابیا مع تقدیر الذاتالتي 

 Chu and(, تشو وتشوي ،والمعدالت العلیا تحت ضغط الوقت وتحقیق الدرجات

Choi, (2005،  ویقاس بالدرجة التي یحصل علیها الطالب على مقیاس التسویف

  .األكادیمي الذي تم اعتماده في هذا البحث

األسباب التي یعتقد الطلبة أنها مسؤولة عن تأجیلهم : أسباب التسویف األكادیمي

وتقاس في هذا البحث ). 2012(البدء بالمهمات األكادیمیة أو إكمالها، أبو غزال 

تي یحصل علیها الطالب على مقیاس أسباب التسویف األكادیمي الذي تم بالدرجة ال

  .اعتماده في هذا البحث
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  المبحث الثاني

  :اإلطار النظري والدراسات السابقة -2

  :ماهیة التسویف ومفهومه 2-1

لقد ُعّرف التسویف األكادیمي بأنه التأجیل الطوعي إلكمال المهمات األكادیمیة 

فیه أو المتوقع، رغم اعتقاد الطالب أن تأجیل إنجازه لتلك  ضمن الوقت المرغوب

أما ). 2011,أبوغزال(المهمات والوجبات في وقتها سوف یتأثر سلبیا بسبب هذا التأجیل 

ظاهرة معقدة من العناصر  :فعّرف التسویف األكادیمي بأنه) Henry 2011(هنري 

ل المتعمد للمهام واألعمال التي والسلوكیة التي تتضمن التأجی ،واالنفعالیة ،المعرفیة

یكلف بها الطالب على الرغم من وعیه بالنتائج السلبیة المحتملة لهدا التأجیل، واشترط 

عدم : التسویفي هيثالثة شروط للحكم على السلوك ) ,Schraw, et. al 2007(سكرو

ل عدم إنجاز وأن یترتب عن هذا التأجی ،والنتائج العكسیة لعملیة التأجیل ،الحاجة للتأجیل

فقد ) 2004(أما مصیلحي والحسیني . المهام، وعدم اتخاذ القرار في الوقت المحدد

تأجیل الطالب البدء في عمل واجباته األكادیمیة أو : عرفا التسویف األكادیمي بأنه

  .تأخیرها، مما یؤدي إلى شعوره بالقلق وعدم الرضا الدراسي وضعف الدافعیة لإلنجاز

  :بین التسویف النشط والتسویف السلبي مقارنة بسیطة 2-2

أن المسوف النشط یختلف عن المسوف السلبي في ) 2005(الحظ تشو وتشوي 

 ,Choi )2009( وخالل بحثهما، تشوي و موران ،اد المعرفیة والعاطفیة والسلوكیةاألبع

& Moran,،  تحت ضغط الوقت، واتخاذ القرار الحظا أن المسوف النشط یفضل العمل

قدرات السلوكیة للوفاء بالمواعید المحددة، والقدرة على تحقیق نتائج مرضیة تحت وله ال

وتبین البحوث أن المسوف  ،ظروف الصعبة؛ بعكس المسوف السلبيضغط الوقت وال

هما البعض في درجة االستخدام الهادف ـالسلبي والمسوف النشط یختلفان عن بعض

ذاتیة، وقیمة المهمة، وتحمل القلق، للوقت وعنصر التحكم في الوقت، والفاعلیة ال
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إن المسوف النشط یرتبط إیجابیا  ثحی ،الذاتي، وٕادارة وتنظیم الجهدومهارات التنظیم 

, ؛ سوShin & Goh 2011شین و جوه، (, بهده القدرات بعكس المسوف السلبي

2013Seo,(  كما أوضح تشو وتشوي)امتالك المسوف النشط السلوكیات التي ) 2005

إیجابیا مع نتائج الفاعلیة الذاتیة والشخصیة، مثل الرضا عن الحیاة وتحقیق أعلى ترتبط 

  .معدل تراكمي، بعكس المسوف السلبي

  :مخاطر التسویف وآثاره النفسیة واالجتماعیة واألكادیمیة 2-2

أشارت بعض الدراسات  إلى أن التسویف غیر المبرر للواجبات الدراسیة أو 

مهام له عواقب وخیمة قد ال یشعر بها كل الطالب بالدرجة نفسها لغیرها من الواجبات وال

و یؤدي إلى فه" ،وك غیر تكیفي بسبب آثاره السلبیةمن الخطورة؛ فالتسویف هو سل

ولیس ) 2012أبو غزال  ( والتسرب من الدراسة ،والرسوب ،انخفاض معدالت الطالب

سا بالدونیة من خالل وٕاحسا ،ووجال وخوفا ،فهو یسبب ضغوطا نفسیة ،أقل من ذلك

" فیؤدي إلى التشكك والخوف من الفشل ،أو النقد الذاتي) الخارجي للمعلمالنقد (عملیات 

بل  ،والشعور بالذنب واالكتئاب ،وكذلك الخوف من الرفض االجتماعي ؛)2008, عطیة(

وزینة , صالح علي(ثر إلى حیاتهم الشخصیة مستقبًال أكثر من ذلك انتقال هذا األ

كما أن التسویف ) 2010بن علي , الزهراني(وتدني الصحة النفسیة , )2013, صالح

ویؤدي إلى انتشار بعض العادات والظواهر  ،سلبا على العمل والعالقات العامةیؤثر 

 ،م االلتزام، وعدم تحمل المسؤولیةالسیئة في المجتمع، مثل الكسل والالمباالة، وعد

والتخلص من  ،ي ال إنجاز له والهروب من الواقعالذر ما ُیستعمل التسویف للوعد ـــــوأكث

التحمس أو من باب  ،أو مخافة الفشل ،وركونًا للكسل ،إیثارًا للراحة ،المواقف المحرجة

وللتسویف ). 2014الكندري لطیفة و ملك بدر ( وقلة الوعي بمتطلبات األمور ،الزائد

في اإلدارة واإلنتاج، ویؤثر في فهو یؤثر سلبیا  ،سلبیة عدیدة في السلوك اإلنساني آثار

  ).Ozer, 2011(كیفیة تعاطي الدماغ مع متطلبات الحیاة 
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  :لمحة بسیطة على بعض النظریات المفسرة للتسویف 2-2

إذ یعتقد علماء  ،تلفة في تفسیر التسویف األكادیميهناك ثالث وجهات نظر مخ

نشاطات السارة نسان الالمدرسة السلوكیة أن التسویف عادة متعلمة تنشأ من تفضیل اإل

وهذا التفسیر ینسجم مع إشباع هوى النفس، والهروب من تحدیات  ،والمكافآت الفوریة

الحیاة، بینما ینظر أنصار مدرسة التحلیل النفسي إلى التسویف باعتباره ثورة ضد 

ة أما وجهة النظر المعرفی. المطالب المبالغ بها، أو التسامح المبالغ فیه من قبل الوالدین

ومن ضمنها فتتجلى في إبراز أثر المتغیرات المعرفیة على أساس أنها متنبئات بالتسویف 

وتقدیر الذات  ،والمعتقدات المتعلقة بالوقت ،وأسلوب العزو ،المعتقدات الالعقالنیة

 ). ,1983Burka & Yuen, بوركا و ین( واستراتیجیات التعویق الذاتي ،والتفاؤل

لتي بحثت في أسباب التسویف انتشارًا تلك التي فسرت ویبدو أن أكثر النظریات ا

: فمثالً  ،ایة اإلحساس الضعیف بتقدیر الذاتالتسویف على أنه استراتیجیة تستخدم لحم

بتجنب  األفراد الذین یتوقف احترامهم لذواتهم على األداء المرتفع یسمح لهم التسویف

التي تتضمن بأن لدیهم قدرات لذلك یتمسكون بمعتقداتهم  ،االختبار الكامل لقدراتهم

الطالب : وعلى سبیل المثال). 2012معاویة أبو غزال (مرتفعة مقارنة بأدائهم الحقیقي 

ن یتجنبوا أو أباإلنجاز السریع والمتمیز یمكن  الذین تسمح لهم قدراتهم العقلیة العالیة

بأن  -النیةالالعق–تمسكا منهم بمعتقداتهم  بعض اإلنجازات والمهام في وقتها یؤجلوا

لدیهم القدرة الكافیة إلنجاز مهام وواجبات أكبر أو أكثر من المهمة المطلوبة، وأنهم على 

 لعكس من ذلك وطبقا لنظریة الصراعوعلى ا ،ونءستعداد القیام بها في أي وقت یشاا

مصحوبًا بقلق وتشاؤم  یة صراع قوي یتعلق باتخاذ القرارفإن ما یسبق التسویف هو عمل

فیكون التسویف في هذه الحالة وسیلة للتعامل مع  ،إیجاد حل مرٍض للمشكلةنحو  قوي

فمثال الطالب )  1985, جابر عبد الحمید( القرار ذوعدم القدرة على اتخا ،هذا الصراع

الذي یكون معتاد على التسویف فإنه قد یكون في صراع عمیق هل یستمر في مراجعة 
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قد یكون غیر  أو ؟،أي الدروس سیختارول ویكون في صراع ح ؟،الدروس أم یتوقف

أو یكون مرتبك وحیران أي وسیلة  ه،ثق من نفساأو غیر و  ،متأكد مما هو مطلوب

  .یستخدم

  :سباب التسویفأ 2-3

وهو سلوك  ،ب جذبت انتباه كثیر من الباحثینظاهرة التسویف في قطاع الطال

 ،ي القیام بها في وقت الحقغیتسم بتأجیل أو تأخیر أو تجنب المهام األكادیمیة التي ینب

على الرغم  المقصود من العمل دورالالطوعیة في تأخیر بدء أو إكمال  على وهو ینطوي

ائعة والتسویف ظاهرة ش ),Steel 2007ستیل، (من توقع أن یكون أسوأ حاًال للتأخیر 

 في المائة 95إلى  80تشیر نتائج الدراسات إلى أن من  ،بین طالب الكلیات والجامعات

في المائة  50والي حو  ،تحت مظلة التسویف المتوسط الجامعات ینطوونمن طالب 

 2000أونوویجبوزي، (منهم لدیهم درجات عالیة من التسویف األكادیمي 

Onwuegbuzie, ،2007؛ وستیل Steel, .(وف من الفشل والمهمة ن عاملي الخإ

 ،)Solomon & Rothblum, 1984 سولومون وروثبلوم(ن للتسویف االمنفرة سبب

كما أنه یحد من نوعیة  ،وتشیر البحوث إلى أن التسویف یؤثر تأثیرًا سلبیا على التقدم

وأنه یؤدي إلى عدد  ), 2010Rakes & Dunnراكس و دن، ( اإلنجاز ةالعمل وكمی

, Cao, 2012 تشو(ادیمي والرفاهیة الذاتیة له من اآلثار السلبیة على أداء الطالب األك

نتیجة ألثره السلبي على ). Klingsieck, et. all  2012, رونكلینجسیك، وآخ

  .التحصیل الدراسي للطالب

السلطویة في التنشئة : وتباینت وجهات النظر حول أسباب التسویف، منها

االجتماعیة، والثورة المضادة على هذه السلطة، والتفكیر بطریقة التمني أو أحالم الیقظة، 

أن ) 2012(فیما یرى أبو غزال ). Ferrari, 2001(ووجود مشكالت في التفكیر 

أسباب التسویف األكادیمي تتمثل في الخوف من الفشل، وأسلوب المدرس، والمهمة 
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الطالب أن كما أشارت بعض الدراسات  ،رة، ومقاومة الضبط، وضغط األقرانالمنف

ین أفضل جبار، ووجد أن الطالب الملزمأكثر تعرضا لحاالت اإللزام أو اإلالمسوفین هم 

من غیر الملزمین، ویعزى ذلك إلى أن الطالب عندما یكونون تحت حاالت ضغط الوقت 

یتم استخدامهم الستراتیجیات علیا لتحقیق أقصى قدر من الفعالیة لإلنجاز، كما وجد 

أو الذین یفضلون اإلنجاز تحت ظروف االستثارة " النشطون"أیضا أن الطالب المسوفون 

ناك ثالث ــــــن السلبیین أو التقلیدیین، وهـــــــطلبة المسوفیالقصوى هم أفضل من ال

والكسل  ،یدي، وهي الخوف من الفشل والتملصالتقل بي أوـــــات للتسویف السلــــــمجموع

  ) 2014, وبدر, الكندري(

  :الدراسات التي تناولت التسویف األكادیمي 2-4

  :كادیميأوًال الدراسات العربیة التي تناولت التسویف األ 

دراسة هدفت إلى دراسة التلكؤ األكادیمي ) 2004(أجرى مصیلحي والحسیني 

procrastination  الرضا الوظیفي، القلق، وجهة الضبط (وعالقته ببعض المتغیرات

طالبا وطالبة من جامعة األزهر بجمهوریة ) 240(تكونت عینة الدراسة من ). األكادیمي

سة إلى أن الطلبة ذوي التلكؤ المنخفض كانوا أكثر مصر العربیة، أشارت نتائج الدرا

رضا عن الدراسة مقارنة بأقرانهم مرتفعي التلكؤ، وأشارت النتائج كذلك إلى أن للتلكؤ 

أو القلق كحالة، حیث إن الطلبة ذوي التلكؤ  ،عالقة ذات داللة إحصائیة بالقلق كسمة

  .رانهم ذوي التلكؤ المنخفضالمرتفع لدیهم قلق السمة أو الحالة مرتفعا مقارنة بأق

هدفت إلى دراسة التلكؤ والتنبؤ ) 2008(أحمد   ةوفي دراسة أخرى أجراها عطی

األكادیمي وعالقته بالدافعیة لإلنجاز والرضا عن الدراسة لدى طالب جامعة الملك خالد 

طالب من كلیة اللغة ) 200(تكونت عینة الدراسة من . في المملكة العربیة السعودیة

أشارت نتائج الدراسة إلى أن طلبة كلیة اللغة العربیة لدیهم تلكؤ . بیة وكلیة الشریعةالعر 

  ة ذات داللة إحصائیة بین التلكؤ ـــــة سلبیـــــــة، وأن هناك عالقــــــأعلى من طلبة كلیة الشریع
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  ص ـــــــــــن التخصر عــــــــمي بغض النظــــــــــوالرضا عن الدراسة، وبین التلكؤ واإلنجاز األكادی

  .األكادیمي

دراسة هدفت التعرف إلى مدى انتشار التسویف ) 2012(وأجرى أبو غزال 

تكونت عینة الدراسة من . ینـــــــــر الطلبة الجامعیــــــمي وأسبابه من وجهة نظــــــاألكادی

الدراسة أشارت نتائج . طالبًا وطالبًة من جمیع كلیات جامعة الیرموك باألردن) 751(

إلى وجود فروق دالة إحصائیا في انتشار التسویف األكادیمي تعزى لمتغیر المستوى 

الدراسي، ولصالح طلبة مستوى السنة الرابعة، ولم تكشف الدراسة عن وجود فروق دالة 

وٕالى وجود أسباب للتسویف  ،لمتغیري الجنس والتخصص األكادیميإحصائیا تعزى 

ن الفشل، وأسلوب المدرس، والمهمة المنفرة، ومقاومة األكادیمي تمثلت في الخوف م

  .الضبط، وضغط األقران

  :جنبیةئج الدراسات األهم نتالمحة مختصرة أل :انیاث

) 1984(و روثبلوم , سولومون: في دراسات قدیمة نسبیا أظهرت دراسة

Solomon, & Rothblum   أن التسویف األكادیمي لیس مؤسسا على خلل في عادات

أو خلل في تنظیم الوقت، ولكنه یرجع إلى تداخالت معقدة  - القراءة–ار االستذك

) 1995(وآخرون , ساناكال: ومجتمعة من المؤثرات السلوكیة والمعرفیة واالنفعالیة دراسة

Senécal ر بالقلق نسبة وتقدیر الذات والشعو  ،التي أظهرت أن للضغوط بصفة عامة

في % 25لذات لوحده ما یسهم  تقدیر اعملیة التسویف؛ بین ثفي حدو % 14مساهمة 

شال في وهذه النتیجة تؤید الفكرة بأن عملیة التسویف أكبر من كونها ف ،تكوین التسویف

 & Bridges) 1997(, برجیز ورویجول: وكذلك دراسة ،تنظیم الوقت أو سمة الكسل

Roigul  ني األكادیمي یرجع إلى التفكیر الالعقال) اإلرجاء -التأجیل(أن التسویف

  .الكلي، وٕالى تجنب المشكالت
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بین  ةأظهرت أن هناك عالقة سلبی ) ,Badri 2011( دراسة  بدري وآخرین

  ة ـــوكذلك وجود عالق ،ق النجاح وبین التسویف األكادیميموضع السیطرة والتحكم في سیا

ویعتقد الباحث أن  ،ستقرار في سیاق الفشل والمماطلةإیجابیة بین موضع المراقبة واال

لعزو السببي عنصر أساسي في فهم التسویف في البیئات األكادیمیة المستخدمة من ا

  . لتنظیم تعلمهم"  العزو السببي"قبل أولئك الذین لدیهم المعرفة بأنماط 

أن هناك  Zeenath & Orcullo)  2011(و أوركولو  ووجد في دراسة لزیناث

 مي لدى بعض الطالبلتسویف األكادیمن األسباب التي أسهمت في ا عدد كبیر

باإلضافة إلى ذلك نمط  ،هالظروف الخارجیة المحیطة بو  ،سمات الشخصیة للطالبالك

فالتسویف أدى لیس فقط إلى ضعف األداء  ،المدرس في تعلیم المهام األكادیمیة

واألخطر  ،ة من حیث الصحة والرفاهیة للطالباألكادیمي، ولكن أیضا إلى آثار عاطفی

طلبة الستراتیجیات مختلفة للتعامل مع الوضع، لیتأقلموا  ویتغلبوا استخدام المن ذلك 

  .       على مشاعرهم السلبیة المحیطة بالتسویف األكادیمي

 هأن) 2013(كما أظهرت نتائج دراسة علي عبد الرحیم صالح وزینه على صالح 

العالقة  وأن ،لكنهم یعانون من سوء إدارة الوقتلیس لدى المبحوثین تسویف أكادیمي، و 

) 2014(وآخرین  وأوضحت نتائج دراسة كوریزا. عیفةبین التسویف وٕادارة الوقت ض

Kroese  أن التنظیم الذاتي للمسوف یرتبط سلبیا بتأخیر النوم عن موعده المناسب؛ أي

أن المبحوثین الذین سجلوا درجات منخفضة في متغیرات التنظیم الذاتي سجلوا  درجات 

وتأخیر وقت النوم عن موعده المناسب، وعدم الكفایة من  ،طلةأعلى  في درجات المما

  .النوم كانت واضحة علیهم

قة معنویة بین إلى وجود عال, Taura, et al) 2015(وآخرون  وأشارت ثوره

  .والتسویف النشط،مة، واستراتیجیات التنظیم الذاتيوقیمة المه ،الفاعلیة الذاتیة

  تان ـــــــــــــــــــــــــ؛ اللO’Brien, 2002; Steel, 2007  تا كل من ستیل وأوبرینــــــدراس



 مجلة التربوي

  7لعدد ا    نمط التسویف األكادیمي وأسبابھ لدى طالب الدراسات العلیا بجامعة المرقب 

 -321-

توصلتا إلى أن التسویف أصبح مشكلة في الدراسات الجامعیة؛ حیث أصبح ممارسة 

عامة بین طالب الكلیات في الجامعات المختلفة، وعلى سبیل المثال تقدیرات الدراستین 

طلبة یسوفون؛ من بینهم ما من ال%) 90إلى % 80(أشارتا إلى وجود نسب مرتفعة 

ومستمر  تسویف مشكل"الیة التسویف؛ بمعنى كانت لدیهم إشك%) 50(نسبته 

consistently and problematically"  

  :التعلیق على الدراسات السابقة 2-5

ودیة اقتصر الباحث على توضیح أبرز النتائج لهذه الدراسات نظرا لمحد

لحظ الباحث أن معظم ناحیة، ومن ناحیة أخرى  هذا من ،الصفحات المتاحة لهذا البحث

الدراسات السابقة المرتبطة بهذه الظاهرة كانت ُأحادیة الجانب في تناولها لظاهرة 

المستویات ما اهتمت ببقیة  وقلیال ،فمثال كانت أغلب الدراسات جامعیةالتسویف؛ 

لت التسویف وتناو  ،كزت على األسباب أكثر من المخاطرور  ،التعلیمیة رغم أهمیتها

الدراسات  - باستثناء قلیل منها -وأهملت الجانب اآلخر من التسویف ،السلبي في جّلها

كن كانت أغلب الدراسات ولم تدرس التسویف بصورة واسعة وعریضة، ول ،الحدیثة جدا

على حد علم الباحث، فلیس هناك دراسات مقارنة على مستوى التسویف  ،غیر شاملة

ونادرة هي البحوث  ،ومعظم الدراسات أجنبیة ،ابي أو النشطسلبي والتسویف اإلیجال

  .العربیة، ولم یعثر الباحث على دراسات محیلة

  :المبحث الثالث

  : جراءات البحثإ 3-1

  :تضمن هذا الفصل اإلجراءات الموضوعیة للبحث وتلخصت في اآلتي

  : منهجیة البحث 3-2

بناء على تساؤالت البحث وأهدافه؛ اعتمد الباحث في جمع وتحلیل بیانات هذا 

  اناتیالبحث على خطوات المنهج الوصفي اإلمبریقي، باستخدام اإلجابة عن أسئلة االستب
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  .المعتمدة في هذا البحث بالطریقة المسحیة المباشرة

  :مجتمع البحث 3-3

مسجلین بالدراسات العلیا لدى  طالبا وطالبة أصحاء 25تكون مجتمع البحث من 

منهم   م2015 - 2014الخمس للعام الدراسي قسم التربیة وعلم النفس بكلیة اآلداب 

) 7( ،) 2.155(معیاري  بانحراف) 25.16(العمر متوسط ،  )ذكور 3إناث و 22(

 برنامج الدراسات العلیا بانتظام جمیعهم یحضرون ،نهم متزوجون والبقیة غیر متزوجینم

  .نهم یشتغلون في وظائف حكومیةم) 5(

  :  مقاییس البحث وأدواته 3-4

: التوالي تم اختیار ثالثة مقاییس جاهزة عالیة الصدق والثبات، وهي على

 وأسباب ،)0.83, 0.93(إلیجابيوالتسویف ا) 0.90( ،)0.73(التسویف السلبي 

, تشویزوتشو و , )2012(ارجع إلى أبي غزال  ،)0.83, 0.70(التسویف األكادیمي 

)Chu and Choi (2005.  

انات وفقًا ألسلوب لیكرت یتم تصحیح استجابات الطلبة على جمیع هذه االستب

؛ بمعنى أنه كلما ارتفعت الدرجة على )درجات 5إلى  1من (ذي التدریج الخماسي 

یف األكادیمي السلبي أو المقیاس بدرجة واحدة  كان ذلك مؤشرًا على زیادة سلوك التسو 

البیانات التي تم . ویعني أیضا اتفاق المبحوثین على أسباب التسویف األكادیمي،اإلیجابي

 SPSSجمعها استخدم الحاسب اآللي الكمبیوتر في تحلیلها باستخدام منظومة الـ 

  .للتحلیل االحصائي

  : إجراءات جمع البیانات 3-5

بعد التأكد من صدق أدوات البحث، وثباتها وتجریبها على عینة من طالب 

الدراسة الجامعیة كلیة اآلداب قام الباحث بتحدید عدد أفراد مجتمع البحث وبحصوله 

  .على الموافقة الطوعیة من المبحوثین أنفسهم
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عند  ،األصحاء من طلبة الدراسات العلیاانات هذا البحث على یاستبوزعت 

یت ثم تل ،ت الدراسة قبیل دخولهم للمحاضراتالساعة التاسعة صباحا؛ وهم في قاعا

وما قد یترتب علیها من  ،ته وأهمیة مشاركتهم في هذا البحثعلیهم أهداف البحث وأهمی

 ،والتعرف على مشكالتهم ومواجهتها نتائج إیجابیة ستساعد في فهم واقعهم التربوي

تهم من جاباإوكیفیة التعامل مع  ،اناتیوكذلك تم تنبیههم على اشتراطات تعبئة االستب

هم مثاال على كیفیة اإلجابة على فقرات ئوبعد إعطا ،نشرالسریة، وحقوق ال: حیث

بعیدا عن اإلجبار أو  جابة حسب رأیهم الشخصيشرع الحاضرون في اإل انیاالستب

  .التقلید

الطالب : انات على المبحوثین األول فاألول بالترتیب اآلتيیتم توزیع االستب

أسباب : الطالب الثاني, فتسویثم أسباب ال, التسویف السلبي، فالتسویف اإلیجابي: األول

أسباب التسویف، : ثم  الطالب الثالث ،سویف اإلیجابي ثم التسویف السلبيالت ،التسویف

انات على بقیة الطلبة؛ یوهكذا تم توزیع االستب... فالتسویف النشط، ثم التسویف السلبي

ن قد أجابوا على ـــــوبعد التأكد من أن المبحوثی. وذلك مراعاة لتوزیع عامل الملل إن وجد

من ثم و  ،وتم تنسیقها وترتیبها ،اناتیاالستب تــز جمعــــة، ودون تحیـــــكل األسئلة بنزاه

لتحلیلها إحصائیا واإلجابة على  SPSSحصائي  هزت للتفریغ على البرنامج اإلج

  :تساؤالت البحث  فكانت كاآلتي

  :اإلحصاء المستخدم 3-6

  : ستخدم الباحث المعالجات اإلحصائیة اآلتیةبغرض اإلجابة على أسئلة البحث ا

  .لإلجابة على التساؤل األول للعینة الواحدة، والنسبة المئویة) ت(استخدم اختبار  - 1

  .لإلجابة على التساؤل الثاني)  2كا(باستخدام داللة ) كندال(استخدم معامل اتفاق  - 2

  .إلجابة على التساؤل الثالثل) ت(وداللة اختبار ) بیرسون(ستخدم معامل ارتباط ا - 3

  .لإلجابة على التساؤل الرابع) ت(ودال اختبار ) بیرسون(ستخدم معامل ارتباط ا - 4
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  المبحث الرابع

  :عرض النتائج ومناقشتها 1- 4

  :فیما یلي عرض لنتائج البحث وفقًا ألسئلته 4-2

-كادیمي ما نسبة انتشار التسویف األ" :النتائج المتعلقة بالسؤال األول: أوال

  "لدى طلبة الدراسات العلیا؟ - السلبي والنشط

للعینة الواحدة والنسبة المئویة ) ت(لإلجابة على هذا السؤال استخدم اختبار 

ف األكادیمي ـــــیاس التسویـــراد العینة عن فقرات مقــــللمجموع الكلي لقیاس استجابات أف

  .یوضح ذلك) 1- 4(، والجدول "السلبي والنشط"

 .یوضح نسبة انتشار التسویف األكادیمي السلبي والنشط) 1-4(قم جدول ر 
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التسویف 

  السلبي
2.12 0.60 9.33 24.00 0.00 1.12 42% 

التسویف 

 النشط
2.04 0.68 7.69 24.00 0.00 1.04 40% 

     

كانت دالة إحصائیا عند مستوى ) ت(أن قیم ) 1- 4(تبین من الجدول رقم  

سات العلیا بنوعیه مما یعني انتشار التسویف لدى المبحوثین من طلبة الدرا, 0.00داللة 

ي وكذلك النسب المئویة نجد أن التسویف السلب) ت(بالنظر إلى قیم و  ،السلبي والنشط

 ،العلیا بقسم التربیة وعلم النفس أكثر انتشارا من التسویف النشط لدى طلبة الدراسات

  .وهذه النتیجة تجیب عن السؤال األول للبحث
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ما أبرز أسباب التسویف األكادیمي " :النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني: ثانیا

  "من وجهة نظر طلبة الدراسات العلیا؟

) 2كا(باستخدام داللة ) كندال(تخدم معامل اتفاق لإلجابة على هذا السؤال اس

لي الستجابات أفراد العینة عن فقرات مقیاس ــــموع الكـــــإلیجاد متوسطات الرتب للمج

  :یوضح ذلك) 2- 4(أسباب التسویف األكادیمي، والجدول 

متوسط الرتب ألهم أسباب التسویف األكادیمي كما یراه  طلبة ) 2-4(جدول رقم 

  :العلیا الدراسات

 متوسط الرتب أسباب التسویف
درجة 

 الحریة
 2قیمة كا

مستوى 

 الداللة

 4.84 الخوف من الفشل

5 37.2 0.000 

 4.2 المهمة المنفرة

 3.76 أسلوب المدرس

 3.54 حب المخاطرة

  2.36 مقاومة الضبط

 2.3 ضغط األقران

  

الة إحصائیا عند مستوى كانت د) 2كا(یوضح أن قیمة ) 2-4(الجدول رقم 

مما یعني وجود فروق دالة إحصائیا في استجابات أفراد العینة حول أبرز , 0.00داللة 

وجود أسباب تحظي باتفاق بین طلبة الدراسات  :أي ،األسباب المسببة للتسویف لدیهم

طات الرتب نجد أن ومن خالل النظر إلى متوس. العلیا كمسببات حقیقیة للتسویف

أسلوب  اتالهما سبب ،المنفرة هما أكثر مسببین للتسویفوالمهمة  ،الفشلالخوف من 

  ب التسویفـــــن كان أقل ما یسبـــــــــــفي حی ،ة تقریباـــــــبنفس الرتبرة ـــــــوحب المخاط ،المدرس
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  . وضغط األقران ،مقاومة الضبط ابـــــــراد العینة هما سبـــــحسب اتفاق أف

  ة بین كل من التسویف ــــــــــالقما نوع الع" :ة بالسؤال الثالثــــــالمتعلقالنتائج : ثالثا

  "وأسباب التسویف لدى المبحوثین؟ ،اإلیجابي

) ت(وداللة اختبار ) بیرسون(استخدم معامل ارتباط : لإلجابة على هذا السؤال

كادیمي للمجموع الكلي لقیاس استجابات أفراد العینة عن فقرات مقیاس التسویف األ

  :یوضح ذلك) 3-4(اإلیجابي، والجدول 

  .یوضح التسویف اإلیجابي وأبعاده وعالقته بأسباب التسویف) 3-4(جدول رقم 
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 **546. **584. 215. **527. **618. 263. ارتیاح

.204 .001 .007 .302 .002 .005 

25 25  25 25 25 25  

 024.- 345.- 231.- 093.- 125.- 059.- القلق

.780 .553 .657 .266 .092 .909 

25 25 25 25 25 25 

التسویف 

 اإلیجابي

.057 .144 .134 -.105 -.051 .199 

.788 .492 .524 .616 .807 .341 

25 25 25 25 25 25 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

یا عند ــــــــیة دالة إحصائـــــــوجود عالقة إیجاب) 3- 4(ح من الجدول رقم ــــــیتض

بین بعد االرتیاح وأربعة أسباب للتسویف تمثلت في كل من مقاومة  0.01مستوى 

عالقة دالة  في حین لم توجد ،والمهمة المنفرة وأسلوب المدرس ،وحب المخاطرة ،ضبطال

  .إحصائیا بین بعد القلق والتسویف النشط بشكل عام وبین أسباب التسویف
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لعالقة بین كل من التسویف ما نوع ا: "النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع: رابعا

  "وأسباب التسویف لدى المبحوثین؟ ،السلبي

) ت( وداللة اختبار) بیرسون(استخدم معامل ارتباط : لإلجابة عن هذا السؤال

للمجموع الكلي إلجابات أفراد العینة عن فقرات مقیاس التسویف األكادیمي السلبي، 

  :یوضح ذلك) 4- 4(والجدول 

  .التسویف السلبي وأبعاده وعالقته بأسباب التسویف: یوضح) 4-4(جدول رقم 
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 *398. *483. 332. 286. *450. 254. لتنظیم الذاتيا

.221 .024 .166 .105 .014 .049 

25 25 25 25 25 25 

 002.- 109.- *485. 322.- 149. 067. تنظیم الوقت

.749 .478 .117 .014 .604 .993 

25 25 25 25 25 25 

 **706. **811. 153. *426. **595. *420. العامل النفسي

.037 .002 .034 .464 .000 .000 

25 25 25 25 25 25 

التسویف 

 السلبي

.376 .573** .289 .325 .663** .595** 

.064 .003 .161 .113 .000 .002 
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25 25 25 25 25 25  

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).  

*. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

تشیر إلى وجود عالقة إیجابیة دالة إحصائیا عند ) 4-4(نتائج الجدول رقم    

للتسویف تمثلت في الخوف من بین بعد التنظیم الذاتي وثالثة أسباب  0.05مستوى 

كما تبین وجود عالقة إیجابیة . وأسلوب المدرس ،المنفرة والمهمة ،وحب المخاطرة ،الفشل

وتبین من نفس الجدول وجود  ،عد تنظیم الوقت وسبب ضغط األقرانببین  0.05عند 

ویف السلبي بین البعد النفسي للتس 0.05عالقة إیجابیة دالة إحصائیا عند مستوى 

بین البعد العامل النفسي  0.01وعند  ،وحب المخاطرة ،وسببي الخوف من الفشل

كما . وأسلوب المدرس ،نفرةوالمهمة الم ،لسلبي وأسباب كل من مقاومة الضبطللتسویف ا

لسلبي وأسباب كل من بین التسویف ا 0.01تبین وجود عالقة إیجابیة دالة إحصائیا 

  . وأسلوب المدرس ،والمهمة المنفرة ،مقاومة الضبط

  :مناقشة النتائج

  :فیما یأتي مناقشة نتائج البحث وفقًا ألسئلته 4-3

ما نسبة انتشار التسویف " :مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال األول: أوال

  "لدى طلبة الدراسات العلیا؟ -السلبي والنشط- األكادیمي 

لدى  - بنوعیه  السلبي والنشط- انتشار التسویف ) 1- 4(تبین من الجدول رقم 

وبالنظر إلى قیم النسب  ،)0.00(لة بمستوى دال مبحوثین من طلبة الدراسات العلیاال

%) 43(السلبي كان أكثر انتشارا بنسبة بلغت المئویة بنفس الجدول نجد أن التسویف 

العلیا بقسم  لدى طلبة الدراسات, %)40(من التسویف النشط الذي كانت نسبة انتشاره 

من الطلبة یقعون أو یمارسون % 43وهذه النتیجة تعني أن نسبة  ،التربیة وعلم النفس

مما  العادیة كس على بقیة منحى حیاتهموینع ،لتسویف المدمر للتحصیل األكادیميا
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یصیب وضعهم االجتماعي بالتأخر، ویصابون بأمراض نفسیة وسلوكیة إذا لم ُیعمل لهم 

وهذه النتیجة تتفق مع  ،لتخلص من هذه الظاهرة أو المشكلةبرنامج إرشادي یعینهم على ا

؛ اللتین O’Brien, 2002; Steel, 2007,  نتائج دراستي كل من ستیل وأوبرین

حیث أصبح ممارسة  ،أصبح مشكلة في الدراسات الجامعیةویف ن التسأتوصلتا إلى 

عامة بین طالب الكلیات في الجامعات المتعددة، وعلى سبیل المثال تقدیرات الدراستین 

من بینهم ما  ،فونمن الطلبة یسو %) 90إلى % 80(أشارتا إلى وجود نسب مرتفعة 

 ومستمر ،مشكلتسویف "بمعنى ، كانت لدیهم إشكالیة التسویف%) 50(نسبته 

:procrastination consistently and problematically " تختلف نتائج الدراسة

ت على عینة من ـــــــحیث إن هذه الدراسة أجری ،حالیة عن سابقاتها من حیث العینةال

غیر أن النتائج  ،مفترض أنهم ال یمارسون التسویفطلبة الدراسات العلیا التي من ال

 ،عیة، لكنها عالیة كما تبین سابقاأنها جاءت بنسب أقل من الجام غمر  ،أثبتت العكس

بینما الدراسات السابقة أجریت على طالب المعاهد والجامعات، ثم إن الفرق الثاني وهو 

سابقتها ركزت على التسویف بینما  ،لت التسویف بنوعیه السلبي والنشطهذه الدراسة تناو 

هرة التسویف بین طلبة الدراسات العلیا رغم وهذه النتیجة تؤكد انتشار ظا ،السلبي

  .محدودیة العینة وخصائصها

ما أبرز أسباب التسویف " :مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني :ثانیا

  "األكادیمي من وجهة نظر طلبة الدراسات العلیا؟

ت العلیا یوضح وجود أسباب تحظى باتفاق بین طلبة الدراسا) 2-4(الجدول رقم 

ومن خالل  ،)0.00(كانت دالة عند مستوى ) 2كا(قیمة  ،ات حقیقیة للتسویفكمسبب

المنفرة والمهمة  ،فس الجدول نجد أن الخوف من الفشلالنظر إلى متوسطات الرتب بن

حب المخاطرة  بنفس الرتبة تالهما سببا أسلوب المدرس و  ،هما أكبر مسببین للتسویف

مقاومة  احسب اتفاق أفراد العینة هما سبب في حین كان أقل ما یسبب التسویف ،تقریبا
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 ،یناثوقد جاءت هذه النتائج مطابقة تقریبا لدراسة كل من ز  ،وضغط األقران ،الضبط

التي أظهرت أن نمط المدرس في تعلیم , Zeenath & Orcullo) 2011(, وأوركولو

ي توصلت الت) 2012(كذلك دراسة أبو غزال  ،األكادیمیة یكون سببا في تأجیلهاالمهام 

ة الضبط، وضغط إلى أن الخوف من الفشل، وأسلوب المدرس، والمهمة المنفرة، ومقاوم

واختلفت الدراسة الحالیة عن سابقتها في  ،سباب للتسویف األكادیمياألقران من أهم األ

مبحوثوها كان ة ـــــفهذه الدراس ،فـــــــعدد المبحوثین ونوعیتهم، وكذلك في نوعیة التسوی

وتناولت التسویف  ،هم من الدراسات العلیاكل، و اهم صغیر عددكان هم من اإلناث، و ــــــأغلب

السلبي والتسویف النشط، كاتجاه جدید في دراسة التسویف، وهذه النتیجة تشیر أیضا إلى 

إال أن ذلك  ،بین الطالب بغض النظر عن التخصص اعتبار التسویف ظاهرة عامة

  .لكذیحتاج إلى دراسة أخرى تهتم ب

القة بین كل من ما نوع الع" :مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث :ثالثا

  "وأسباب التسویف لدى المبحوثین؟ ،التسویف اإلیجابي

 0.01وجود عالقة إیجابیة دالة إحصائیا عند مستوى ) 3- 4(نتائج الجدول رقم 

وحب  ،لضبطمقاومة ا :بین بعد االرتیاح وأربعة أسباب للتسویف تمثلت في كل من

في حین  لم توجد عالقة دالة إحصائیا بین  ،وأسلوب المدرس ،والمهمة المنفرة ،المخاطرة

س مما یعني أن القلق لی ،وبین أسباب التسویف ،بشكل عام ،والتسویف النشط ،بعد القلق

, فنتائج هذا التساؤل تؤید نتائج دراسة تشوي و موران ،عنصرا أساسیا في التسویف النشط

)2009 (Choi, & Moran , حیث الحظا أن المسوف النشط یفضل العمل تحت

ضغط الوقت، ویتخذ قرارته، وله القدرات السلوكیة للوفاء بالمواعید المحددة، والقدرة على 

كما تنطبق نتائج هدا  ،یة تحت ضغط الوقت والظروف الصعبةتحقیق نتائج مرض

؛ ودراسة Shin & Goh) 2011(لیه كل من شین و جوه، إأشار  التساؤل أیضا مع ما

ظیم الذاتي، المسوف النشط یتصف بتحمل القلق، ومهارات التن )) ,2013Seo(سو
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بهذه القدرات بعكس حیت إن المسوف النشط یرتبط إیجابیا  ،وٕادارة وتنظیم الجهد

امتالك المسوف النشط السلوكیات ) 2005(كما أوضح تشو وتشوي  ،المسوف السلبي

التي ) الرضا عن الحیاة(ة مثل ــــة والشخصیـــــیا مع نتائج الفاعلیة الذاتیالتي ترتبط إیجاب

تمثلها عبارات االرتیاح في هذا التساؤل التي جاء ارتباطها موجبا، كما هو مبین بالجدول 

  .في هذا البحث) 3- 4(رقم 

ما نوع العالقة بین كل من : " مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع: رابعا

  "وأسباب التسویف لدى المبحوثین؟, لتسویف السلبيا

بینت وجود عالقة إیجابیة دالة إحصائیا عند مستوى ) 4-4(نتائج الجدول رقم 

 ،للتسویف تمثلت في الخوف من الفشلبین بعد التنظیم الذاتي وثالثة أسباب  0.05

إیجابیة عند وأسلوب المدرس، كما تبین وجود عالقة  ،والمهمة المنفرة ،وحب المخاطرة

وتبین من نفس الجدول وجود عالقة  ،عد تنظیم الوقت وسبب ضغط األقرانبین ب 0.05

ویف السلبي وسببي بین البعد النفسي للتس 0.05إیجابیة دالة إحصائیا عند مستوى 

بین البعد العامل النفسي للتسویف  0.01وعند  ،وحب المخاطرة ،الخوف من الفشل

كما تبین  ،وأسلوب المدرس ،والمهمة المنفرة ،ومة الضبطمقا: سلبي وأسباب كل منال

تي تعزى إلى بین التسویف السلبي واألسباب ال 0.01وجود عالقة إیجابیة دالة إحصائیا 

  . وأسلوب المدرس ،والمهمة المنفرة ،مقاومة الضبط: كل من

نة، ضح من خالل النتائج السابقة أن التسویف السلبي منتشر أكثر بین أفرا العییت

وأن له عالقة متشابكة ومركبة ومعقدة، وتؤید نتائج هذا التساؤل ما توصلت إلیه 

الدراسات السابقة التي أجریت على عینات مختلفة خلصت إلى أن عاملي الخوف من 

 & Solomon, سولومون وروثبلوم(الفشل والمهمة المنفرة سببان للتسویف السلبي 

Rothblum, 1984( ,وأشار هنري ,)2011 (Henry , إلى أن التسویف األكادیمي

فیما یرى أبو غزال  ،والسلوكیة ،واالنفعالیة ،ظاهرة معقدة من العناصر المعرفیةالسلبي 



 مجلة التربوي

  7لعدد ا    نمط التسویف األكادیمي وأسبابھ لدى طالب الدراسات العلیا بجامعة المرقب 

 -332-

أن أسباب التسویف األكادیمي السلبي تتمثل في الخوف من الفشل، وأسلوب ) 2012(

 دراسةنتائج وأشارت  ،ألقرانالمدرس، والمهمة المنفرة، ومقاومة الضبط، وضغط ا

إلى أن للتسویف عالقة ذات داللة إحصائیة بالقلق كسمة ) 2004(مصیلحي والحسیني 

أو القلق كحالة، حیث إن الطلبة ذوي التسویف المرتفع لدیهم قلق السمة أو الحالة مرتفعا 

)  2011(و أوركولو  وكذلك دراسة لزیناث ،نة بأقرانهم ذوي التسویف المنخفضمقار 

Zeenath & Orcullo ن هناك عددا كبیرا من األسباب لها عالقة بالتسویف أ

الظروف الخارجیة المحیطة األكادیمي لدى بعض الطالب؛ كسمات الشخصیة للطالب، و 

  .باإلضافة إلى ذلك نمط المدرس في تعلیم المهام األكادیمیة ،بالطالب

  :المبحث الخامس

 25ر، وهو یحیث إن مجتمع هذا البحث صغ من في إطار محدودیة هذا البحث

  : من اإلناث، وفي حدود أدوات القیاس المستخدمة یوصي الباحث باآلتي هاأغلبو مفردة 

  :توصیات البحث 5-1

ضرورة اهتمام الباحثین بهذه الظاهرة وٕاجراء مزید من الدراسات والبحوث حولها،  - 1

وفي مختلف المراحل الدراسیة وغیرها من المهن على عینات تظم الجنسین، 

اییس أكثر تشعبا لقیاس أسباب التسویف وارتباطه بالمشكالت النفسیة وتستخدم مق

واالجتماعیة واألكادیمیة والعقلیة، وذلك لشح الدراسات المحلیة لهذه الظاهرة حسب 

  .اطالع الباحث

ضرورة عمل دراسات مسحیة تشخیصیة وتحدید مدى انتشار التسویف النشط  - 2

كل المستویات الدراسیة على المستوى  والتسویف السلبي بین جماهیر الطالب في

  .المحلي في المجتمع اللیبي

مع المسوف وتحدید  هذا البحث مهم ألولیاء األمور والتربویین في كیفیة التعامل - 3

  یساعد في التوجیه واإلرشاد، وعلیه فإن الباحث یوصي بضرورة النظرة و  ،نمطه التسویفي
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  .ل بعلمیة مع هذه الظاهرةالشاملة لظاهرة التسویف، لكي یتم التعام

دیدة وعینات مختلفة إجراء المزید من الدراسات االرتباطیة النوعیة مع متغیرات ج- 4

  .وفي جمیع مستویات التعلیم ،بدون استثناء

عمل ندوات علمیة وتثقیفیة لتوعیة الطالب بخطر هذه الظاهر وفهمها وتشجیعهم  - 5

  .  م التعامل مع هذه الظاهرةبعمل نشاطات علمیة وعملیة تدریبیة وتعویده
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 :المراجع

 المراجع العربیة: أوال

به من وجهة نظر الطلبة انتشاره وأسبا: التسویف األكادیمي) 2012(أبو غزال معاویة  -

  131- 149,  2، عدد 8المجلة األردنیة في العلوم التربویة، مجلد  ،الجامعیین

مي وعالقته بالدافعیة لإلنجاز و الرضا عن الدراسة لدى أحمد، عطیة، التلكؤ األكادی -

المكتبة االلكترونیة، أطفال الخلیج ذوي االحتیاجات الخاصة . طالب جامعة الملك خالد

www.gulfkids.com    2008  . 

 ،دار النهضة العربیة ،سیكولوجیة التعلم ونظریات التعلم) 1985(جابر عبد الحمید  -

 .القاهرة

رسالة  ،الالعقالني وعالقته بإدارة الوقتالتفكیر ) 2010(,حسین بن على ،الزهراني -

 .الریاض ،جامعة أم القرى, لى كلیة التربیةماجستیر غیر منشورة مقدمة إ

التسویف األكادیمي وعالقته ). 2013(زینه على  ،وصالح ،علي عبد الرحیم ،صالح -

, )ASEP(لم النفس عة في التربیة و عربی دراسات. بإدارة الوقت لدى طلبة كلیة التربیة
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