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التسويف األكادميي لدى طلبة الكلية اجلامعية
حبقل وعالقته ببعض املتغريات
محمد أحمد زغيبي *

ً
امللخص _هدفت الدراسة للتعرف على مدى انتشار سلوك التسويف األكاديمي بين طلبة الكلية الجامعية بحقل ،والفروق في درجة هذا السلوك تبعا
الختالف متغيرات الجنس ،التخصص ،والسنة الدراسية .ولتحقيق هدف الدراسة ،قام الباحث بإعداد مقياس التسويف األكاديمي ،وتم تطبيقه على
عينه مكونة من ( )227طالب وطالبة .وقد أظهرت نتائج الدراسة أن نسبة انتشار سلوك التسويف األكاديمي بين طلبة الكلية الجامعية بحقل قد
ً
بلغت ( )٪4,56وهي نسبة مرتفعة مقارنة بالنسب العاملية .كما بينت نتائج الدراسة أن هناك فروق دالة إحصائيا في التسويف األكاديمي تعزى ملتغير
ً
الجنس ،ولصالح الذكور .بينما لم تجد النتائج فروق دالة إحصائيا في التسويف األكاديمي تعزى ملتغيري التخصص ،والسنة الدراسية .وقد خرجت
الدراسة في ضوء نتائجها بعدد من التوصيات.
الكلمات املفتاحية :التسويف األكاديمي ،الطلبة ،الكلية الجامعية بحقل.

* أستاذ مساعد _ علم النفس_ جامعة تبوك
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التسويف األكادميي لدى طلبة الكلية اجلامعية حبقل وعالقته
ببعض املتغريات

بالنفس ،القلق ،االكتئاب ،مفهوم الذات السلبي ،قامت العديد من
الدراسات والبحوث التي تناولت مشكلة التسويف األكاديمي وتكرارها.
وقد اشارت دراستي  [10] Akinsola ,[9] Tuckmanإلى أن انتشار ظاهرة
التسويف األكاديمي لدى طلبة الجامعة يستحق البحث والدراسة ملا يترتب
عليه من انخفاض مستوى التحصيل األكاديمي وضياع الوقت دون فائدة،
باإلضافة إلى ظهور بعض السمات واملشاعر السلبية لدى الطلبة املسوفين،
لذلك توجد ضرورة لتناول سلوك التسويف.
أما عن عالقة سلوك التسويف ببعض متغيرات الدراسة ،فقد تباينت
الدراسات السابقة في ذلك ،ففي متغير الجنس وجدت دراسات أنه ال توجد
ً
فروق دالة إحصائيا بين الذكور واإلناث ،وأن هذا السلوك شائع لدى طلبة
الجامعة من الجنسين  [11] Ozerأبو غزال [ ]13] Liu ]12خلف []14
العبيدي [ ]15بينما وجدت دراسات أخرى أنه توجد فروق بين الجنسين ][16
 ,Steelالسكران [ ]18] Alhoish ]17وفيما يتعلق بمتغير التخصص فقد
ً
وجدت دراسة عالم [ ]19فروقا بين أفراد العينة تعزى ملتغير التخصص ،في
ً
حين لم تجد دراستي أبو غزال [ ]12العبيدي [ ]15فروقا بينهما ،وهذه
االختالفات في النتائج تحتاج إلى مزيد من الدراسة والبحث.
هذا باإلضافة إلى أن الباحث ومن خالل عمله كعضو هيئة تدريس بكلية
حقل قد رصد بعض املؤشرات التي تدل على انتشار سلوك التسويف
األكاديمي لدى الطلبة ،كالتذمر من تقديم الواجبات التي يتم تكليفهم بها،
ومحاوالتهم املتكررة بإلغاء أو تأجيل األنشطة البحثية ،والتأخر عن وقت بدء
املحاضرات بشكل متكرر ،ومحاولة عدم أداء االختبارات الدورية والنهائية
واحضار أعذار لغيابهم عنها ،وهذا مما عزز من قناعة الباحث بأهمية دراسة
سلوك التسويف األكاديمي وإلقاء الضوء عليه ومدى انتشاره في أوساط طلبة
ً
الكلية ،وذلك للفت انتباه إدارة الجامعة والكلية لهذا السلوك نظرا لخطورته
وآثاره السلبية على الطلبة ،مثل لوم الذات ،وإعاقة التقدم األكاديمي،
وضعف اإلنجاز والتحصيل ،وبالتالي ضعف مخرجات التعليم الجامعي.
كما تزايدت الدراسات التي تتعلق بمفهوم التسويف األكاديمي بشكل كبير
منذ نشأة هذا املفهوم حتى اآلن ،نتيجة التقدم الهائل في تناول طبيعة
الشخصية الخاصة بالطالب املسوف ،وكذلك نتيجة تطور أدوات القياس
املتعلقة بسلوكيات التسويف [.]20
ومما سبق يتضح أن التسويف األكاديمي سلوك ال تكيفي يؤثر بشكل
مباشر على عملية التعليم ،كما له سلبياته على الجوانب الشخصية
ً
واملعرفية واالجتماعية ،وخاصة لدى طلبة الجامعة ،ونظرا ملا لهذه املرحلة
التعليمية والعمرية من أهمية كبيرة في نهضة وتقدم املجتمع السعودي ،بل
وركزت وراهنت قيادة اململكة العربية السعودية على فئة الشباب في تحقيق
رؤية  ،2030ويرى الباحث الحالي أن التعليم السعودي بشكل عام والجامعي
بصورة خاصة ،في حاجة ملحة ملزيد من الدراسة والبحث في مجال التسويف
األكاديمي وانتشاره ،وهذا ما جعل الباحث يتناول هذا املوضوع بالدراسة

 .1املقدمة
تؤكد التوجهات الحديثة في أدبيات التراث النفس ي على أهمية دور الطالب في
كفاءة وفعالية تعلمه ،من حيث وعيه بقدراته ومعلوماته وخصائصه
ومسؤولياته عن تعلمه ،والتركيز على أن يتعلم كيف يتعلم ،وذلك من خالل
إدارته لذاته وتحرره من مظاهر وعوامل السلوك السلبي املؤثر على حياته
األكاديمية.
وفي ضوء هذه التوجهات أجريت العديد من الدراسات والبحوث والتي
هدفت للوقوف على تلك املظاهر والعوامل السلبية التي تواجه املتعلمين
وتقف حجر عثرة في سبيل تقدمهم األكاديمي والتي تختلف من حيث الكم
والنوع عما كانت عليه في املاض ي [.]1
ً
وكان من أكثر هذه املظاهر والعوامل شيوعا ظاهرة التسويف األكاديمي
( ،)Academic Procrastinationحيث تناول الباحثون هذه الظاهرة
بالدراسة تحت عدة مفاهيم ،كاإلرجاء ،والتلكؤ ،والتسويف وهو املفهوم
الذي نأخذ به في هذه الدراسة ،وتوسع املجال فيها ليصبح من ضمن
اهتمامات الدراسات النفسية واإلكلينيكية والتربوية.
ويمكن مالحظة سلوك التسويف األكاديمي بين الطالب في كل مراحل
التعليم ،فيؤثر على العملية األكاديمية بشكل عام وعلى الطالب بصورة
خاصة ،وتتجلى خطورته في انتشاره الواسع داخل األوساط األكاديمية
وخاصة بين طلبة الجامعات ،حيث تشير تقديرات دراستي ][3] Steel ,[2
 Bakarالى أن ما بين ( )٪95-50من طالب الجامعات لديهم تسويف منظم.
ً
وهو يأخذ اشكاال عدة منها :التأخير في إنجاز املهام والواجبات األكاديمية،
وعدم اكمالها في املوعد املحدد ،واستذكار عدد ساعات أقل ،ضعف
االستعداد لالختبارات ،التأخر املتكرر واملقصود عن حضور املحاضرات
[.]5,4
ويؤثر التسويف األكاديمي في معظم جوانب حياة الفرد كالجوانب
األكاديمية ،حيث يؤثر بالسلب على األداء األكاديمي للطلبة فال يستطيعون
إظهار قدراتهم الحقيقة في الجانب التعليمي ،وقد يترتب عليه عواقب وخيمة
مثل الرسوب والفشل األكاديمي واإلحجام عن الجامعة والتسرب ،وقد يؤدي
إلى آثار تلحق الضرر بالصحة النفسية للطالب مثل الشعور بالذنب والهلع
والتوتر والقلق وغيرها من املشكالت النفسية  ،]6] Kandemirكما أنه قد
يبطئ األداء األكاديمي للطلبة كما يشير  ]7] Hussainويجعلهم مهملين،
كسالي سلبيين ،وغير قادرين على تحمل املسؤولية.
ً
لهذا نجد أن كثيرا من الطلبة قد عبروا صراحة بأنهم يواجهون مشكلة
التسويف ،حيث أشارت نتائج دراسة العطية [ ]8إلى أن ( )٪40-30من الطلبة
اعتبروا التسويف مشكلة محرجة بالنسبة لهم ،ألنها تعوق توازنهم الشخص ي
وأداء أعمالهم األكاديمية وبالتالي زيادة مستوى التوتر والشعور بالقلق.
ً
ونظرا النتشار التسويف األكاديمي وآثاره السلبية وأضراره البالغة على
جوانب مختلفة من حياة الطلبة ،كالخوف من الفشل ،انخفاض الثقة
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-5فتح املجال أمام املهتمين والباحثين اآلخرين إلجراء دراسات جديدة أو
متعمقة تتعلق بمتغيرات جديدة وبيئات تعليمية أخرى.
ً
-6تقدم الدراسة الحالية مقياسا للتسويف األكاديمي لدى طلبة الجامعة،
يمكن أن يفيد الباحثين في هذا املجال.
د .مصطلحات الدراسة
التسويف األكاديمي :Academic Procrastination
عرف سويتزر [ ]21التسويف األكاديمي بأنه ":تأجيل الشخص البدء في أداء
املهمة مع شعوره بالحزن واألس ى لعدم أدائها في وقت مبكر".
فيما يعرفه عالم [ ]19بأنه ":امليل إلى سلوك التأجيل الدائم والتأخير اإلرادي
سواء في البدء أو االنتهاء من إنجاز جميع أو معظم املهام الدراسية املطلوبة
وتأخيرها عن املوعد املحدد لها".
وعرفه الشريف [ ]22بأنه ":تجنب الطالب القيام باملهام الدراسية
واالنشغال عنها بمهام أخرى أكثر متعة أو رغبة في الوصول ملستويات مثالية
من اإلنجاز يصعب تحقيقها ،مما يجعلهم أقل قدره في تحقيق ذواتهم وفهمهم
لها وحملهم ملشاعر سلبية داخلية غير سارة من إحباط وخوف ،وتبني
اتجاهات دراسية سلبية مرتبطة بمجاالت الدراسة".
ويعرفه باثاك وجوش ي [ ]22بأنه ":تأجيل أو تعليق أو تأخير أو مماطلة في أداء
املهام".
ويعرف الباحث الحالي التسويف األكاديمي بأنه ":تعمد تأجيل بدء واكمال
املهام األكاديمية عن وقتها املحدد ،نتيجة صعوبة استثمار الوقت ،وعدم
القدرة على تخطيط وترتيب املهام ،والخوف من الفشل".
أما التعريف اإلجرائي للتسويف األكاديمي فهو :الدرجة التي يحصل عليها
أفراد العينة من خالل إجاباتهم على بنود مقياس التسويف األكاديمي
املستخدم في الدراسة الحالية.
ه .حدود الدراسة
 .1الحدود املوضوعية :تقتصر الدراسة الحالية على تعرف نسبة انتشار
التسويف األكاديمي لدى طلبة الكلية الجامعية بحقل ،في ضوء متغيرات
الجنس ،التخصص ،السنة الدراسية.
 .2الحدود البشرية :طالب وطالبات الكلية الجامعية بحقل.
 .3الحدود املكانية :الكلية الجامعية بحقل ،جامعة تبوك.
 .4الحدود الزمنية :العام الجامعي 1441 /1440هـ.
 .3اإلطارالنظري
أ .مفهوم التسويف األكاديمي
يرجع تاريخ ظهور مفهوم التسويف كما يذكر  ]24] Pearsallإلى أواخر
القرن السادس عشر من الكلمة الالتينية ( )Procrastinationوالتي تتكون
من مقطعين ،األول منهما ( )Proوالذي يعني (فيما بعد) والثاني ()Crastinate
والذي يعني (الغد) أي ان املعني الحرفي للكلمة هو فيما بعد الغد ،ويساوي
مضمونه الكلمات اإلنجليزية .Postpone ،Delay ،Put off
ولذا فهو يعتبر مفهوم قديم في نشأته ،حديث في تنظيره ،فقد كان يفسر
ً
قديما على أنه نوع من الفطنة والحصافة والرزانة وطريقة من طرق الحفاظ
على الطاقة البشرية من اإلهدار ،ولكن مع مرور الوقت ظهر التسويف في
العصر الحديث على أنه مشكلة سلوكية وتربوية تعني تأخير وتأجيل األعمال
الواجب إنجازها [.]25

والبحث ،وفي حدود علم الباحث ومن خالل ما اطلع عليه من دراسات سابقة
فإنه ال توجد دراسة تناولت سلوك التسويف األكاديمي ومدى انتشاره في
أوساط طلبة جامعة تبوك بشكل عام ،وفرع الكلية الجامعية بحقل بشكل
خاص.
وعليه تحاول الدراسة الحالية التعرف على مدى انتشاره سلوك
التسويف األكاديمي بين طلبة الكلية الجامعية بحقل ،والفروق في درجة هذا
ً
السلوك تبعا الختالف متغيرات الجنس ،التخصص ،والسنة الدراسية.
 .2مشكلة الدراسة
أ .أسئلة الدراسة
تتحدد مشكلة الدراسة في األسئلة التالية:
 .1ما نسبة انتشار التسويف األكاديمي بين طلبة الكلية الجامعية بحقل؟
ً
 .2هل توجد فروق دالة إحصائيا في التسويف األكاديمي تعزى الختالف متغير
الجنس؟
ً
 .3هل توجد فروق دالة إحصائيا في التسويف األكاديمي تعزى الختالف متغير
التخصص؟
ً
 .4هل توجد فروق دالة إحصائيا في التسويف األكاديمي تعزى الختالف متغير
السنة الدراسية؟
ب .أهداف الدراسة
تهدف الدراسة الحالية لتحقيق األهداف التالية:
 .1التعرف على نسبة انتشار التسويف األكاديمي بين طلبة الكلية الجامعية
بحقل.
ً
 .2الكشف عن الفروق في التسويف األكاديمي تبعا الختالف متغير الجنس.
ً
 .3الكشف عن الفروق في التسويف األكاديمي تبعا الختالف متغير
التخصص.
ً
 .4الكشف عن الفروق في التسويف األكاديمي تبعا الختالف متغير السنة
الدراسية.
ج .أهمية الدراسة
 -1تنبع أهمية الدراسة من أهمية املوضوع الذي تتناوله وهو التسويف
األكاديمي ،والذي يعتبر ظاهرة منتشرة بين طلبة الجامعات وما يترتب عليه
من أثار سلبية على العملية التعليمية ،وعلى شخصيات الطالب ،وتحصيلهم
وإنجازهم األكاديمي ،وتكيفهم مع البيئة الجامعية.
 -2توفير معلومات عن التسويف األكاديمي ومعدالت انتشاره وعالقته ببعض
ً
املتغيرات الديموغرافية في املجتمع السعودي بجامعة تبوك ،وتحديدا في
الكلية الجامعية بحقل ،مما يساعد في فهم أعمق لهذا السلوك ،والحد من
أثاره.
 -3تفيد في توجيه انتباه املسؤولين في إدارة الجامعة والكلية وأعضاء هيئة
التدريس لخفض ظاهرة التسويف األكاديمي واالهتمام بالبرامج الوقائية التي
تعمل على التقليل من نسبة انتشاره ،ووضع الخطط والبرامج التدريبية
بهدف خفض انتشاره لدى طلبة التعليم عامة والتعليم الجامعي على وجه
الخصوص.
 -4تفيد اآلباء واملرشدين األكاديميين في التعرف على ظاهرة التسويف
األكاديمي ونسبة انتشارها بين الطلبة ،واألسباب املؤدية إليها ،ومحاولة الحد
ً
أو التقليل من نسبة انتشارها ،مما ينعكس إيجابا على املستويات التحصيلية
للطلبة ،وبالتالي تحسين مخرجات التعليم الجامعي.
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كما أنه أحد املفاهيم النفسية التي لم تحظ باتفاق العلماء واملتخصصين
في املجال النفس ي العربي على تحديد الترجمة الدقيقة لهذا املفهوم ،فقد
تمت ترجمته في بعض الدراسات باإلرجاء مثل دراستي السكرلن [ ]17أبو
راسين [ ]26بينما تم ترجمته في دراسات أخرى بالتلكؤ مثل دراستي الشريف
[ ]22هالل [ ،]27وفريق ثالث ترجمه بالتأجيل كدراستي عطية [ ]28العثمان
[ ،]29في حين ترجمه فريق رابع من الباحثين بالتسويف مثل دراستي ابو
غزال [ ]12املدني [ ]30وكلها ترجمات متداولة لهذا املفهوم وتشير إلى نفس
املعنى ،ويتبنى الباحث الترجمة األخيرة ملفهوم (التسويف) ،وقد حاولت
العديد من الدراسات العربية واألجنبية استكشاف طبيعة التسويف
األكاديمي ومسبباته والنتائج املترتبة عليه ،إال أنه ال يوجد تعريف واحد متفق
عليه من قبل الباحثين ،وفيما يلي عرض لبعض التعريفات التي وضعت لهذا
املفهوم :عرف الي وسيلفرمان [ ]31التسويف األكاديمي بأنه ":تأجيل الفرد
القيام بعمل معين كان قد عقد النية على القيام به".
بينما عرفه عبد العزيز والكبير [ ]32بأنه ":التأخير املعتمد في بدء أو إنهاء
مهمة في املجال الدراس ي لدرجة يشعر معها الفرد بعدم االرتياح".
ويعرفه عالم [ ]19بأنه ":ميل الشخص إلى سلوك التأجيل املستمر
واإلرادي سواء كان في البدء أو االنتهاء من إنجاز معظم املهام الدراسية
املطلوبة وتأخيرها عن وقتها".
في حين عرفه  ]33] Bakarبأنه" :الصعوبات التي يواجهها الشخص في أداء
املهام اليومية بسبب ضعف قدرته على تنظيم وإدارة الوقت بفعالية".
وعرفه السكران [ ]17بأنه" :عملية تتفاعل فيها الجوانب املعرفية والوجدانية
ً
وتتبلور نتائجها في ميل الطالب لترك املهام األكاديمية جانبا أو تنجب اكمالها
أو تأجيلها لوقت أخر غير الوقت املفترض عليه أداؤها فيه وبدون أي أسباب
قهرية".
بينما يعرفه سيرويس [ ]34بأنه ":التأخير غير الضروري لنية مسبقة للبدء في
مهمة معينة أو اتمامها على الرغم من أهمية وضرورة تلك املهمة".
ويعرف أبو راسين [ ]26التسويف األكاديمي بأنه ":تأخير إنجاز املهام
األكاديمية بشكل متكرر عن وقتها نتيجة اإلخفاق في إدارة وتنظيم الذات،
وعدم القدرة على تنظيم وإدارة الوقت بفاعلية ،والخوف من الفشل".
وعرفه ستيل وكلنجيسك [ ]35بأنه" :تأجيل املهام واألنشطة األكاديمية
املرتبطة بالدراسة والعملية التعليمية".
وعرف سالم [ ]36التسويف األكاديمي بأنه" :تأجيل األعمال أو املهام إلى غير
وقتها املحدد مع شعور بعدم االرتياح النفس ي".
ويمكن أن نستخلص من خالل العرض السابق للتعريفات أنها ركزت على ما
يلي:
 .1يتم التأجيل أو التأخير للمهام بشكل عمدي.
 .2يجب أن يحدث هذا السلوك بشكل متكرر.
 .3عدم وجود ضرورة تستدعي هذا التأجيل أو التأخير.
 .4قد يكون التسويف في القيام بالعمل ككل أو تأجيل البدء فيه أو إنهائه أو
تسليمه بعد إنهائه.
 .5إدراك الفرد املسوف ألهمية املهمة املؤجلة.
 .6وجود نتائج سلبية متوقعة مرتبطة بعملية التأجيل.
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 .7رغبة الشخص املسوف في التخلص من هذا السلوك ،وعدم قدرته على
ذلك.
ب .نسبة انتشار التسويف األكاديمي:
من دواعي االهتمام بظاهرة التسويف األكاديمي لدى طلبة الجامعة شيوع
هذه الظاهرة لديهم ،وأنه يحدث بينهم بمعدالت مرتفعة بدرجة تنذر
بالخطر ،ويشير  ]16] Steelأن نسبة انتشار التسويف قد تضاعفت أربعة
أضعاف بين عامي ( )2002-1978ميالدي ،إذ كانت النسبة ( ،)٪5بينما في
عام 2002م بلغت نسبة املسوفين ( ،)٪26وقد تباينت نتائج العديد من
الدراسات حول نسب انتشار التسويف األكاديمي بين طلبة الجامعات.
فقد كشفت نتائج دراسة  ]16] Steelأن أكثر من ( )٪80من طالب
الجامعة مسوفين ،بمعنى أنهم يتعمدون تأجيل املهام الدراسية التي يجب
االنتهاء منها في وقت محدد ،وأن من بينهم نسبة تصل إلى ( )٪50مسوفين
بصورة مزمنة.
بينما أظهرت نتائج دراسة  ]37] Ozerأن ( )٪70من طلبة الجامعة
مسوفين .ويرى باحثون آخرون [ ]38أن التسويف األكاديمي منتشر بين
طالب الجامعة بنسبة تتراوح بين ( .)٪59-57في حين أشارت نتائج دراسة []39
إلى أن ( )٪52من الطالب يسوفون في أداء املهام األكاديمية.
وأشارت دراسة  ]6] Kandemirأن نسبة الطلبة الذين يعانون من التسويف
األكاديمي تتراوح ما بين ( .)٪60-40في حين يرى باحثون آخرون أن نسبة
الطلبة املسوفون ال تزيد عن .]40[ ٪46
وأوضحت نتائج دراسة  ]41] Mortazaviأن طلبة كلية العلوم الطبية
يسوفون معظم الوقت أو من ذوي التسويف املرتفع ،وأن أعلى نسبة من
التسويف لدى الطلبة كانت في املواظبة على تكليفات القراءة األسبوعية
حيث بلغت ( ،)٪49تليها أداء املهمات األكاديمية وبنسبة بلغت ( .)٪44ثم
املذاكرة لالمتحانات ( ،)٪37وكتابة البحوث الفصلية ( ،)٪34وفي حضور
املحاضرات ( ،)٪27وأقلها في أداء املهام اإلدارية (.)٪13
أما في البيئة العربية ،فيذكر السكران [ ]17أن نسبة انتشار سلوك
التسويف األكاديمي بين الطلبة تتراوح بين ( )٪40-20في ضوء املعدالت
العاملية ،فيما كشفت نتائج دراسة أبو غزال [ ]12عن أن  ٪25من طلبة
الجامعة من ذوي التسويف املرتفع ،و ٪58من ذوي التسويف املتوسط،
و ٪17من ذوي التسويف املتدني .بينما أشارت نتائج دراسة شبيب [ ]42أن
 ٪14.5من طلبة الجامعة من ذوي التسويف املرتفع ،و ٪65.5من ذوي
التسويف املتوسط ،و ٪20من ذوي التسويف املنخفض .بينما أظهرت نتائج
دراسة أبو راسين [ ]26أن نسبة انتشار التسويف األكاديمي بين طالب
وطالبات السنة التحضيرية بجامعة جازان قد بلغت (.)٪64.3
ج .أسباب التسويف األكاديمي وأنواعه:
على الرغم من انتشار سلوك التسويف بشكل كبير إال أنه ال يزال يعتري
األسباب التي تكمن وراءه الكثير من الغموض ،ولهذا اختلف العلماء
والباحثين وتعددت األسباب التي ذكروها ويرون أنها تكمن خلف هذا
السلوك ،ومن تلك األسباب التي ذكرها الباحثين ،ما يلي:
أشار  ]43] Tuckmanإلى أن التسويف ينتج عن اتحاد ثالثة عوامل ،هي:
سوء االعتقاد في قدرة الفرد على إنجاز املهمة ،وعدم قدرة الفرد على تأجيل
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فيما صنفها كل من  ]50] Grunschelفي ثالثة أسباب ،منها ما يتعلق
بالطالب نفسه كنقص املهارات الدراسية ،نقص الطاقة والنشاط ،ومنها ما
يتعلق بالدافعية كقلة املثابرة ،انخفاض تقدير الذات ،االعتقاد بتحسن
مستوى األداء تحت الضغط ،ومنها ما يتعلق بخصائص املهمة مثل كراهية
املهمة املطلوبة.
وأرجعت دراسة أبو راسين [ ]26أسباب التسويف األكاديمي لدى طلبة
الجامعة إلى ثالثة عوامل ،هي :اإلخفاق في إدارة تنظيم الذات ،وعدم القدرة
على إدارة وتنظيم الوقت ،والخوف من الفشل.
أما أنواع التسويف ،فقد تنوعت تصنيفات العلماء والباحثين لسلوك
التسويف وتعددت بتعدد األطر النظرية التي انطلقوا منها عند تناولهم لهذا
املفهوم ،ومن تلك التصنيفات ما يلي:
قسم  ]44] Sweitzerالتسويف إلى خمسة أنواع ،هي :تسويف أكاديمي،
وقراري ،وعصابي ،وقهري ،وكروتين للحياة .في حين قسمه [51] Milgramإلى
أربعة أنواع ،هي :تسويف أكاديمي ،وكروتين للحياة ،وقراري ،وقهري .بينما
أشار  ]52] Sokolowskaإلى أن التسويف ينقسم إلى أربعة أنواع ،هي:
تسويف أكاديمي ،ومرتبط بالعمل ،وكروتين للحياة ،وقراري .فيما قسمت
العطية [ ]8التسويف إلى نوعين ،هما :تسويف وظيفي ،وغير وظيفي.
ً
ولكن أكثر التصنيفات انتشارا هو ما أشارت إليه دراسة  ،]53] Balkisحيث
تم تقسيم التسويف األكاديمي إلى خمسة أنواع ،هي :تسويف عام ،وأكاديمي،
وقراري ،وعصابي ،وقهري أو غير وظيفي.
د .النظريات املفسرة للتسويف األكاديمي:
تنوعت النظريات التي فسرت التسويف األكاديمي ،وفي ضوء ما اطلع عليه
الباحث فليس هناك نظريات تناولت تفسير هذا السلوك بشكل مستقل،
وإنما تناولت تفسير بعض جوانبه ،وبعضها تناولت تفسير السلوك التجنبي
بشكل عام ،وفيما يلي عرض لهذه النظريات:
 نظرية التحليل النفس ي:ً
ً
ً
يعد التسويف وفقا لنظرية التحليل النفس ي سلوكا مضطربا له أسبابه التي
تعزى لخبرات الطفولة ،وخاصة الخبرات الصادمة ،كما يرتبط بدور القلق في
نشأة سلوك التجنب ،سيما عندما يضع الوالدان توقعات غير واقعية
لطفل ،ويربطان تحقيقها بالحب الوالدي وتقبل الطفل ،األمر الذي قد يفقد
الطفل الشعور باحترام وتقدير الذات في حاله فشله في إنجاز تلك التوقعات،
حيث يجد نفسه غير قادر على إكمال املهام فيلجأ إلى املماطلة والتأجيل
[.]54
ً
ويفسر بعض الباحثين التسويف كما يشير آل جبير [ ]55باعتباره مؤشرا
على دوافع عدوانية ال شعورية تجاه اآلخرين ،وخاصة من يتوقعون من الفرد
أداء مهام غير معقولة  -من وجهة نظره  -فيحرص الفرد على تأجيل هذه
املهام كتعبير عن العدوانية املكبوتة تجاه هؤالء األفراد.
كما يفسر البعض اآلخر سلوك التسويف األكاديمي باعتباره ميكانزيم دفاعي
ً
يستخدمه الطالب للتغلب على املواقف التي تمثل تهديدا للنا ،حيث يعد
ً
التسويف حيلة دفاعية للهروب من اتخاذ القرار ،خوفا من الفشل ،وقد
ً
يستخدم البعض التسويف أيضا كنوع من التبرير في حالة الفشل ،فيقوم
الطالب بتأجيل أداء املهام األكاديمية كي يفسر الفشل أو سوء األداء
األكاديمي على أنه عائد إلى عوامل خارجية أدت إلى التسويف األكاديمي،
ً
وليس باعتباره عائدا إلى نقص وقصور قدراته الشخصية [.]56

اإلشباع (اإلرضاء) ،وتوجيه اللوم لعوامل خارجية عند الوقوع في أخطاء
ذاتية.
ومن أسباب التسويف األكاديمي التي أشار لها  ]44] Sweitzerهي خوف
الطالب من الفشل الدراس ي الذي يجعله متردد في البدء في عمليه االستذكار
فيقوم بتأجيلها أكثر من مرة مما يسبب له النفور وعدم االرتياح ،وبالتالي
عدم االندماج مع املهمة وكراهيتها ،وهذا يقلل من قدرته على اإلنجاز
ً
األكاديمي سواء بصورة مؤقتة او دائمة ،مما قد يجعله ممارسا للتسويف
األكاديمي ،او نتيجة لخوفه من أن يكون اداءه أقل من املطلوب ،وأنه لن
يستطيع أن يصل ملستوى األداء املتوقع الذي حدده له اآلخرون ،مما يشير
أن إلى سلوك التسويف ما هو إال استجابة للخوف من الفشل.
ومن العوامل املسببة التي تكمن وراء سلوك للتسويف األكاديمي ،هي نوع
املهام املطلوبة ،وعدم وجود شعور بالسعادة واملتعة عند البدء فيها أو عند
ً
إتمامها ،حيث يؤجل األفراد املهام التي ال يحبونها والتي تحمل نوعا من املشقة
والجهد بالنسبة لهم .كما يرتبط التسويف األكاديمي بمعتقدات الطالب حول
قدرتهم على إكمال واجباتهم الدراسية بنجاح ،فالطلبة منخفض ي الثقة
بذواتهم يؤجلون تلك املهام بشكل متكرر [.]45
فيما ارجع هالل والحسيني [ ]27أسباب التسويف األكاديمي لدى طلبة
الجامعة إلى عدم الرضا عن طبيعة املهام واألنشطة التعليمية في البيئة
الدراسية ،مما يجعلهم يميلون إلى تأجيل إنجاز املهام إلى آخر لحظة ممكنة.
ويشير  ]46] Kaganعلى أن هناك عدة أسباب تكمن وراء هذا السلوك لعل
أبرزها الخوف من الفشل ،تقبل املخاطرة ،الكمالية ،مقاومة الضبط،
محاولة الوصول للمكاسب بدون عناء ،ووجود املشكالت املعقدة والصعبة.
وأوضح عطية [ ]28أن املسوفين يخافون من الفشل والتقييم السلبي ،وأنهم
يسوفون بسبب كماليتهم ،حيث أن األفراد الذين يضعون ألنفسهم مستويات
عالية ،ولكنهم ال يصدقون أنهم يستطيعون تحقيقها ،فإنهم سوف يؤجلون
مهامهم األكاديمية.
ويرى كل من  ]47] Sadeghiأن من األسباب املحتملة للتسويف ما يتعلق
بالخصائص الشخصية للفرد مثل تحمل املسؤولية ،الكمالية ،امليول
العصابية ،األفكار الالعقالنية ،فقدان القدرة على التركيز ،الخوف من
الفشل ،عدم القدرة على تحديد أهداف ،نقص تقدير الذات ،القلق ،نقص
مهارات حل املشكالت ،التوقعات غير الواقعية ،عادات العمل.
ً
ويذكر  ]48] Hannokأن هناك أسبابا داخلية وخارجية تكمن وراء سلوك
التسويف األكاديمي ،حيث تتمثل األسباب الداخلية في :الشعور باألعياء
وامللل ،التفضيالت الفردية ألنشطة وقت الفراغ ،بينما تتمثل األسباب
الخارجية في :كمية العمل املطلوب إنجازه ،خصائص املهمة وطبيعتها،
خصائص األستاذ.
وذكر أبو غزال [ ]12أن أقوى أسباب التسويف األكاديمي يتمثل في الخوف
من الفشل ،يليه أسلوب األستاذ ،ثم املهمة املنفرة ،واملخاطرة ،ومقاومة
الضبط ،وضغط األقران.
في حين يأتي على قمة األسباب التي تكمن خلف هذا السلوك املهمة غير
السارة ،واملهمة اململة وغير املمتعة ،وانخفاض فاعلية الذات ،وانخفاض
ً
تقدير الذات ،واالكتئاب ،والشعور بالتعب ،وقد يكون التسويف ناتجا عن
أسباب جينية في بعض الحاالت التي تفاعلت معها
العوامل البيئية املحيطة بالفرد [.]49
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النظرية السلوكية:
يهتم أصحاب االتجاه السلوكي بأثر املتغيرات البيئية واألحداث التي يمر بها
الفرد على سلوكه ،وفي ضوء مبادئ النظرية السلوكية يمكن اعتبار
التسويف األكاديمي سلوك متعلم ينشأ من تفضيل الفرد للنشاطات السارة
ً
واملكافآت الفورية ،وتعده تعلما غير مناسب لالستجابة ،مع وجود تعزيز
يقوي هذه االستجابة لدى الفرد [.]57
ً
ووفقا ملبادئ هذه النظرية فإن التعزيز في حالة التسويف األكاديمي يتمثل
فيما يلقاه الطالب من شعور بالنجاح في أنشطة أخرى ،أو مهام أقل أهمية
من املهام األكاديمية املطلوب إنجازها ،كممارسة األنشطة الترويحية ،او
الهوايات ،أو تكوين الصدقات أو مشاهدة التلفاز ،أو استخدام االنترنت أو
غيرها من املمارسات األخرى  ]58] Sirinوبهذا يكون تأثير تأجيل املهمة أكبر
من إنجازها.
 النظرية املعرفية:ينظر أصحاب االتجاه املعرفي إلى مختلف الظواهر النفسية في ضوء
ارتباطها بطريقة تفكير الفرد ،باعتبار ما يحمله الفرد من أفكار ومعتقدات
ً
ً
ً
سواء كان إيجابيا أو سلبيا ،ولذلك
بمثابة املحدد لسلوكه وطريقه تصرفه
تهتم النظرية املعرفية عند تناولها للتسويف األكاديمي بأثر بعض املتغيرات
املعرفية باعتبارها منبئة بالتسويف األكاديمي ،ويأتي في مقدمة هذه املتغيرات
املعتقدات واألفكار الالعقالنية والتصورات الخاطئة لدى الفرد بسبب
ضعف قدراته ،أو اعتقاد الفرد أنه ال يمتلك املهارات املطلوبة إلنجاز املهام
املكلف بها ،أو أن هذه املهام ال تتناسب مع قدراته ،وفي هذه الحالة يلجأ
الطالب إلى التسويف األكاديمي لتجنب القلق الناتج عن التقييم السلبي
سواء من الذات أو اآلخرين [.]48
كما يمكن عزو التسويف كما يشير  ]47] Sadeghiإلى وجود معتقدات
لالعقالنية لدى الفرد يدور مضمونها حول التقليل من شأن الذات ،او
الخوف من عدم القدرة على تحقيق توقعات اآلخرين ،فيصبح التأجيل
بمثابة محاولة إخفاء عدم القدرة على األداء وتجنب الفشل.
نظرية توجهات األهداف:
ً
ً
تشير نظرية توجهات األهداف إلى أن الفرد يتبع سلوكا معينا دون غيره من
ً
السلوكيات األخرى تبعا لتوجهاته نحو هدف معين ،وبالتالي فإن الشخص
ً
املسوف يستجيب للمهام األكاديمية طبقا لتوجهاته ،ولذا يمكن القول بأن
ً
ً
التسويف األكاديمي ملهمة معينة ينبع من تبني الفرد هدفا تجنبيا لتلك املهمة،
وهو ما يدفعه لبذل الحد األدنى من الجهد ،وتجنب العمل بجد مما يزوده
ً
بأساليب دافعية ال تكيفية وغالبا ما ينخفض أداؤه األكاديمي [.]59
 نظرية االختيار العقالني:يرى أصحاب هذه النظرية أن التسويف األكاديمي يعد نتيجة الختيارات
غير عقالنية ،ولكنه في الوقت نفسه ال يمكن اعتباره اضطراب شخصية ال
عقالنية ،فهو قائم على املقارنة بين مقدار املكاسب والخسارة املدركة للمهمة
املطلوبة .حيث يعد الركن األساس ي في هذه العملية هو تقدير الفرد ملقدار
الجهد الذي سيتوجب عليه بذله إلتمام املهمة قبل الشروع فيها ،مما قد
يتسبب في احجامه عن البدء فيها ،فالطالب الذي يعلم أنه يتوجب عليه بذل
الكثير من الجهد لتنفيذ مشروعه األكاديمي قد يدفعه ذلك إلى االنخراط في
ً
ً
أنشطة أخرى بديلة أقل جهدا وإجهادا له ،مما يشير إلى ان االختيار العمدي
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لعدم البدء في املهمة يعتمد على التقدير الشخص ي للفرد ومكن ثم يركن
لتسويفها وقد يلوم الفرد نفسه على هذا السلوك بل وقد يقسم على عدم
ً
ً
ً
تكراره ولكنه غالبا ما يعاود الكرة مرارا وتكرارا [.]60
 نظرية الدافعية املؤقتة:تعد هذه النظرية كما يشير ستيل وكلنجيسك [ ]35بمثابة نظرية تكاملية
حاولت الجمع بين بعض النظريات التي حاولت تفسير سلوك التسويف
األكاديمي ،ووضع تصور نظري له في ضوء تلك النظريات ،حيث تشير هذه
النظرية إلى أن جوهر سلوك التسويف هو الفشل في تنظيم الذات ،وأن
املنبئات األساسية بسلوك التسويف األكاديمي تنبع من الجمع بين النظريات
الدافعية كنظرية التوقع متمثلة في فاعلية الذات ،ونظرية القيمة متمثلة في
ً
كراهية املهمة ،ونظرية الحساسية للوقت متمثلة في االندفاعية ،ووفقا ملبادئ
هذه النظرية فإن سلوك التسويف يظهر إذا كان املخرج النهائي للمهمة أو
للنشاط غير السار املكلف به الطالب (مثل كتابة مقال) واملكافأة املترتبة
عليها يتم الحصول عليهما على املدى البعيد حتى وإن كانت تلك املكافأة كبيرة
ولها قيمة مثل الدرجات الصفية في نهاية الفصل الدراس ي.
 .4الدراسات السابقة
سوف نستعرض بعض الدراسات السابقة التي أجريت بهدف التعرف على
نسب انتشار سلوك التسويف األكاديمي أو مستوياته بين طلبة الجامعات،
ومن تلك الدراسات ما يلي:
أجرى  ]53] Balkisدراسة هدفت إلى التحقق من انتشار سلوك التسويف
األكاديمي وعالقته باملتغيرات الديموغرافية ،واستخدمت في هذه الدراسة
بطارية التسويف األكاديمي من إعداد ( ،)Aitken'sوتكونت عينة الدراسة من
ً
( )580طالبا وطالبة من كلية التربية بجامعة باموكال ،وأشارت النتائج إلى أن
( )٪23من عينة الدراسة كشفوا عن مستوى مرتفع من التسويف ،و()٪27
منهم كشفوا عن مستوى متوسط من التسويف ،و( )٪50عن مستوى
ً
منخفض ،كما كشفت النتائج عن وجود فروق دالة إحصائيا بين الجنسين في
مستوى التسويف األكاديمي ولصالح الذكور.
وهدفت الدراسة التي قام بها  ]61] Ozerإلى التحقق من انتشار التسويف
األكاديمي في ضوء متغيري الجنس واملستوى الدراس ي ،واستخدم مقياس
ً
 PASSلتقييم التسويف عند الطالب ،وتكونت العينة من ( )784طالبا وطالبة
بجامعة الشرق األوسط التقنية ،وقد أظهرت النتائج أن ( )٪25من أفراد
العينة قد أشاروا إلى وجود تسويف أكاديمي متكرر ،كما كشفت النتائج أن
ً
الذكور أكثر تكرارا في تسويف املهمات األكاديمية من اإلناث ،بينما لم تكشف
ً
النتائج عن وجود فروق دالة إحصائيا في التسويف األكاديمي تعزى ملتغير
املستوى الدراس ي.
وأجرى أبو غزال [ ]12دراسة هدفت إلى معرفة مدى انتشار التسويف
األكاديمي وأسبابه من وجهة نظر طلبة جامعة اليرموك ،وفيما إذا كان مدى
هذا االنتشار وأسبابه يختلفان باختالف جنس الطالب ومستواه الدراس ي
وتخصصه األكاديمي ،واستخدم الباحث مقياس من إعداده ،وقام بتطبيقه
ً
على عينة مكونة من ( )751طالبا وطالبة ،وكشفت النتائج عن أن ()٪25,2
من الطلبة هم ذوي التسويف املرتفع ،و( )٪57,7من ذوي التسويف
املتوسط ،و ( )٪17,2من ذوي التسويف املتدني ،كما كشف نتائج الدراسة
ً
عن وجود فروق دالة إحصائيا في انتشار التسويف األكاديمي تعزى ملتغير
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املستوى الدراس ي لصالح السنة الرابعة ،بينما لم تظهر النتائج وجود فروق
ً
دالة إحصائيا تعزى ملتغيري الجنس والتخصص األكاديمي.
وقام القضاة والصبحيين وهيالت [ ]62بإجراء دراسة كان من بين أهدافها
إلى الكشف عن مستوى التسويف األكاديمي لدى طلبة جامعة امللك سعود،
واستخدم الباحثون مقياس التسويف األكاديمي (إعداد أبو غزال) ،وتم
ً
تطبيقه على عينة مكونة من ( )195طالبا من الكليات العلمية والنظرية،
وأظهرت النتائج أن ( )٪6,83من أفراد العينة لديهم درجة عالية من التسويف
األكاديمي ،وأن ( )٪9,7من أفراد العينة لديهم درجة متوسطة من التسويف
األكاديمي ،وأن ( )٪6,7من أفراد العينة لديهم درجة منخفضة من التسويف
ً
األكاديمي ،كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق دالة إحصائيا في التسويف
األكاديمي تعزى إلى نوع الكلية.
في حين قام كل من  ]40] Khanبدراسة الفروق بين طلبة الجامعات
والكليات بإسالم أباد في التسويف األكاديمي في ضوء عدة متغيرات منها
الجنس ،وطبق الباحثون مقياس  ،[43] Tuckmanوتكونت عينة الدراسة من
ً
( )200طالب وطالبة ،وقد أظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائيا في
التسويف األكاديمي بين الذكور واإلناث ولصالح الذكور.
بينما أجرى أبو راسين [ ]26دراسة كان من أهدافها التعرف على نسبة
انتشار التسويف األكاديمي لدى طالب وطالبات السنة التحضيرية بجامعة
جازان ،والفروق بين اطالب والطالبات في معدل انتشاره ،واستخدم الباحث
مقياس التسويف األكاديمي من إعداده ،فيما بلغت عينة الدراسة ()397
ً
طالبا وطالبة ،وقد اشارت النتائج إلى أن نسبة انتشار التسويف األكاديمي
لدى طالب وطالبات السنة التحضيرية أعلى من املعدالت العاملية حيث بلغ
ً
( ،)٪64,3كما أظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائيا في معدل نسبة
انتشار التسويف األكاديمي بين الذكور واإلناث لصالح الذكور.
وهدفت دراسة شبيب [ ]42إلى معرفة مدى انتشار التسويف األكاديمي
من وجهة نظر الطلبة بجامعة دمشق في ضوء بعض املتغيرات ،واستخدمت
الباحثة مقياس التسويف األكاديمي من إعداد أبو غزال [ ، ]12في حين
تكونت العينة من ( )496طالبة وطالبة ،وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن
( )٪14,5من الطلبة هم من ذوي التسويف املرتفع ،و( )٪65,5من ذوي
التسويف املتوسط ،و( )٪20من ذوي التسويف املنخفض ،وأظهرت النتائج
ً
عن فروق دالة إحصائيا في التسويف األكاديمي تعزى ملتغير الجنس ولصالح
الذكور ،فيما أظهرت النتائج عدم وجود فروق تعزى ملتغيري الكلية والسنة
الدراسية.
وأجرت الكفيري [ ]63دراسة هدفت إلى الكشف عن نسبة انتشار
التسويف األكاديمي لدى طالبات كلية التربية بجامعة حائل ،واستخدمت
الباحثة مقياس قامت بتطويره بنفسها ،وتم تطبيقه على ( )360طالبة،
وكشفت النتائج عن مستوى متوسط النتشار التسويف األكاديمي لدى
الطالبات.
وقام هي [ ]64بدراسة هدفت الستكشاف نسبة انتشار التسويف
األكاديمي وأسبابه لدى طلبة جامعة بريستول ،واستخدم الباحث مقياس
ً
[ ،]70فيما تكونت عينة الدراسة من ( )201طالبا ،وأشارت النتائج أن ()٪97
من الطلبة يتأثرون بمستويات متفاوتة من التسويف ،منهم ( )٪48دائمو
الكسل ،فيما تمثلت أسباب التسويف األكاديمي في االتي :عدم وجود الحافز،
االجهاد ،صعوبة املهمة.

وقام الشريف واألحمدي [ ]65بدراسة من أهدافها التعرف على نسبة
انتشار التسويف األكاديمي لدى طلبة الجامعة اإلسالمية باملدينة املنورة،
واستخدم الباحثان مقياس من إعدادهما ،وتم تطبيقه على عينة مكونة من
ً
( )663طالبا ،وقد كشفت النتائج عن أن نسبة انتشار التسويف األكاديمي
لدى العينة الكلية للدراسة قد بلغ ( ،)٪11,23كما أظهرت النتائج أن نسبة
انتشار التسويف األكاديمي بين طلبة الكليات النظرية عالية مقارنة بطلبة
الكليات العلمية ،فقد تراوحت نسبة انتشاره لدى طلبة الكليات النظرية بين
( ،)٪3,59 - ٪23,08فيما تراوحت نسبة انتشاره لدى طلبة الكليات العلمية
بين ()٪1,87 - ٪2,14
ودرست املدني [ ]30مدى انتشار التسويف األكاديمي بين الطلبة بجامعة
طيبة ،والفروق في مستوى التسويف باختالف الجنس والتخصص ،ولتحقيق
ذلك استخدمت الباحثة مقياس التسويف من إعداد عبد الخالق
والدغيم ] ،[4فيما تكونت عينة الدراسة من ( )556طالب وطالبة ،وتوصلت
النتائج إلى أن نسبة انتشار التسويف بين الطلبة قد بلغت ( ،)٪58,3كما
أظهرت النتائج وجود فروق في نسبة انتشار التسويف األكاديمي بين الذكور
واإلناث لصالح اإلناث ،وكذلك فروق بين طلبة الكليات النظرية (اإلنسانية)
والعلمية لصالح النظري.
وقامت األحمد وياسين [ ]66بدراسة هدفت إلى التعرف على مستوى
التسويف األكاديمي لدى طلبة علم النفس بكلية التربية بجامعة دمشق،
ً
والتعرف على الفروق وفقا ملتغيري السنة الدراسية والجنس ،ولتحقيق هذه
األهداف استخدمت الباحثتين مقياس التسويف األكاديمي من إعدادهما،
ً
وتكونت العينة التي طبق عليها من ( )118طالبا وطالبة ،وأظهرت النتائج أن
مستوى التسويف لدى أفراد العينة كان بدرجة متوسطة ،كما كشفت
ً
النتائج عن وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطات أداء الطلبة على
مقياس التسويف األكاديمي تعزى ملتغير الفرقة الدراسية لصالح طالب
السنة الرابعة ،وملتغير الجنس لصالح الذكور.
فيما هدفت الدراسة التي اجرتها ميسون وقبائلي وخويلد [ ]67للتعرف
على مدى انتشار التسويف األكاديمي لدى طلبة قسم علم النفس بجامعة
قصدي مرباح ورقلة ،وفيما إذا كان مدى هذا االنتشار يختلف باختالف
جنس الطالب ،واستخدمت الباحثات مقياس التسويف األكاديمي من إعداد
أبو غزال ] ،[12وتم تطبيقه على عينة مكونة من ( )100طالب وطالبة،
وكشفت النتائج عن ارتفاع نسبة انتشار التسويف األكاديمي لدى أفراد عينة
الدراسة ،كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق في مستوى التسويف
األكاديمي تعزى ملتغير الجنس.
وأجرى محاسنة وبطاينة والزعبي [ ]68دراسة كان من أهدافها معرفة
مستوى التسويف األكاديمي لدى عينة من طلبة الجامعات األردنية،
ً
واستخدم الباحثون مقياس ،فيما تكونت عينة الدراسة من ( )685طالبا
وطالبة ،وأظهرت نتائج الدراسة أن ( )٪7من الطلبة لديهم مستوى عال من
التسويف األكاديمي ،وأن ( )٪67لديهم مستوى متوسط ،و( )٪26لديهم
مستوى منخفض ،كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق بين الجنسين في
مستوى التسويف األكاديمي.
ودرس الندابي [ ]69الفروق بين متوسطات درجات التسويف األكاديمي
ً
تبعا ملتغيرات التخصص والسنة الدراسية والجنس لدى طلبة جامعة
السلطان قابوس ،واستخدم الباحث مقياس التسويف األكاديمي من إعداد
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ً
 ،]70] Mccloskeyوتكونت عينة الدراسة من ( )287طالبا وطالبة ،وكشفت
ً
النتائج عن عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين مستوى التسويف األكاديمي
ومتغيري السنة الدراسية والتخصص ،بينما كشفت النتائج عن وجود فروق
في مستوى التسويف تعزى بين الذكور واإلناث لصالح الذكور.
أ .تعقيب على الدراسات السابقة:
من خالل استعراضنا ملجموعة من الدراسات السابقة نجد أنها قد تباينت
ّ
في أهدافها ،فمنها ما هدف إلى التعرف على نسبة انتشار التسويف األكاديمي
أو مستوياته في ضوء بعض املتغيرات الديموغرافية كالجنس والتخصص
والسنة الدراسية ،كما تنوعت العينات املستخدمة في الدراسات السابقة من
حيث الحجم فكانت أصغر عينة قد بلغت ( )100طالب وطالبة ،في حين
بلغت أكبر عينة ( )784طالب وطالبة ،كما تنوعت أدوات القياس فيها،
فبعضها من إعداد الباحثين أنفسهم ،وبعضها من إعداد آخرين ،وتشترك
عينة الدراسة الحالية مع جميع عينات الدراسات السابقة في أنها من طلبة
الجامعات.
وبالرغم من هذا االختالف أو االشتراك مع الدراسات السابقة ،إال أن
الباحث قد استفاد منها في إثراء اإلطار النظري ،وصياغة األسئلة ،وفي تحديد
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املنهج املستخدم في الدراسة الحالية ،واختيار عينة الدراسة ،وتحديد
إجراءاتها ،وتفسير النتائج ،كما أن الدراسات السابقة قد وجهت الباحث إلى
العديد من املراجع املتعلقة بموضوع دراسته.
 .5الطريقة واإلجراءات
أ .منهجية الدراسة
ً
استخدم الباحث الحالي املنهج الوصفي ،نظرا ملناسبته لطبيعة الدراسة
الحالية ،وطريقة اختبار الفروض والتحقق من صحتها.
ب .مجتمع الد راسة
يتكون مجتمع الدراسة من جميع طالب وطالبات الكلية الجامعية بحقل
في الفصل الدراس ي األول من العام الجامعي 1441هـ ،والبالغ عددهم ()1337
طالب وطالبة في جميع السنوات واملستويات الدراسية بالكلية.
ج .عينة الدراسة
تم اختيار عينة الدراسة بالطريقة العشوائية من مجتمع الدراسة
األصلي ،حيث بلغ عدد أفراد العينة ( )227طالب وطالبة ،ويبين الجدول ()1
توزيع أفراد العينة حسب متغيرات الدراسة.

جدول 1
ً
توزيع أفراد العينة تبعا ملتغيرات الدراسة
املتغير
الجنس

التخصص

السنة الدراسية

العدد
117
110
227
126
101
227
55
53
52
67
227

املتغير
ذكر
أنثى
املجموع
أدبي
علمي
املجموع
األولى
الثانية
الثالثة
الرابعة
املجموع

د .أداة الدراسة
مقياس التسويف األكاديمي لدى طلبة الجامعة (إعداد الباحث).
خطوات بناء املقياس:
تم بناء هذا املقياس من خالل اتباع الباحث للخطوات التالية:
 االطالع على بعض أدبيات التراث النفس ي املتعلقة بسلوك التسويفاألكاديمي وخصائصه ومكوناته والنظريات املفسرة له ،وذلك من خالل
مجموعة من الدراسات التي تناولت هذا الجانب ،كدراسات [.]34,73,72,71
 االطالع على مجموعة من الدراسات العربية واألجنبية التي تضمنت مقاييستقيس سلوك التسويف األكاديمي لدى طلبة الجامعة ،كدراسات
[ ، ]63,26,17,27,32,72وقد اتضح للباحث من خالل فحص املقاييس
السابقة أنها لم تستقر على أبعاد واحدة ،كما اختلفت تلك املقاييس في عدد
عباراتها.
 قام الباحث بإجراء دراسة استطالعية ميدانية على عينة من طلبة الكليةالجامعية بحقل وعددهم [ ]30طالب وطالبة ،طرح عليهم سؤال مفتوح -بعد

النسبة
51.50
48.50
100
55.50
44.50
100
24.23
23.34
22.91
29.52
100

توضيح الباحث ملفهوم التسويف األكاديمي للمشاركين  -طلب منهم فيها
اإلجابة على السؤال التالي:
س :قد تقوم بتأجيل مهامك األكاديمية حتى اللحظة األخيرة التي يطلب منك
فيها إنجاز هذه املهام ،أذكر أهم مظاهر هذا التأجيل؟
وبهذا أمكن الحصول على مجموعة كبيرة من مظاهر التسويف األكاديمي،
والتي تم تحليلها وتصنيفها من حيث درجة شيوعها ،وإلى أي املجاالت تنتمي.
 ًبناء على الخطوتين السابقتين صيغت مجموعة من العبارات وعددها ()33
عبارة انتظمت في األبعاد التالية ،والتي تمثل املقياس في صورته األولية:
• بعد صعوبة استثمار الوقت
• بعد صعوبة تخطيط املهام
• بعد الخوف من الفشل
 تم عرض املقياس في صورته األولية على مجموعة من املحكميناملتخصصين في علم النفس بمختلف رتبهم العلمية ،وطلب منهم قراءة
العبارات بتفحص وذلك لتحديد أمرين:
95

ً
 تم تطبيق املقياس على عينة استطالعية بلغ عددها [ ]60طالبا وطالبة منطلبة الكلية الجامعية بحقل وذلك بهدف معرفة الخصائص السيكومترية
للمقياس من حيث ثباته وصدقه وهي كما يلي:
ه .ثبات املقياس:
للتأكد من ثبات املقياس تم حساب معامالت الثبات لكل من البعد واألداة
ككل ،وذلك باستخدام معامل ألفا كرونباخ ،والتجزئة النصفية مع استخدام
معادلة سبيرمان-براون ،حيث أشارت نتائج معامالت الثبات في الجدول رقم
( )2إلى إمكانية الوثوق باملقياس ،وصالحية استخدامه ،وكانت جميع
ً
معامالت الثبات دالة إحصائيا ،وهذا يدل على أن األداة تتمتع بدرجة مقبولة
من الثبات.

ً
ً
ُ
أ .حذف العبارات التي ال تعد مقياسا جيدا للتسويف األكاديمي لدى طلبة
الجامعة.
ب .اقتراح أي تعديل في صياغة أي عبارة.
ً
واعتمادا على هذه الخطوة لم يحذف املحكمون أي عبارة من عبارات
املقياس حيث كانت نسبة االتفاق على جميع بنود املقياس أعلى من ،٪85
وقد أجريت تعديالت في صياغة بعض العبارات ،تتلخص معظمها في االتجاه
نحو مزيد من التبسيط ،وأصبح املقياس في صورته األولية يضم [ ]33عبارة
موزعة بشكل غير متساو على األبعاد الثالثة السابقة.

جدول 2
معامالت الثبات ألبعاد مقياس التسويف واألداة ككل (ن= )60
م

البعد

ألفا كرونباخ

التجزئة النصفية

1

صعوبة استثمار الوقت

0,738

0,764

2
3

صعوبة تخطيط املهام
الخوف من الفشل

0,742
0,719

0,759
0,724

4

الدرجة الكلية للمقياس

0,879

0,897

ً
على مجموعة من طلبة الكلية الجامعية بحقل وعددهم ( )60طالبا وطالبة،
وقد بلغ معامل االرتباط بين درجات الطلبة على املقياسين ( )785,0وهي قيمة
دالة عند مستوى ( )01,0مما يشير إلى تمتع املقياس بدرجة مقبولة من
الصدق التالزمي.
ر .املقياس في صورته النهائية:
ً
بناء على الخصائص السيكومترية للمقياس بعد تطبيقه على العينة
االستطالعية ،أصبح املقياس في صورته النهائية يتكون من ( )33عبارة موزعة
بشكل غير متساوي على ثالثة أبعاد هي :صعوبة استثمار الوقت ( )12عبارة،
صعوبة تخطيط املهام ( )11عبارة ،الخوف من الفشل ( )10عبارات،
والجدول ( )3يوضح توزيع العبارات على أبعاد مقياس التسويف األكاديمي.

و .صدق املقياس
تم حساب صدق املقياس بطريقتين هما:
• الصدق الظاهري :تم عرض املقياس على مجموعة من املحكمين
املتخصصين في علم النفس بلغ عددهم ( )7محكمين ،حيث أظهر املحكمون
ً
اتفاقا على صالحية املقياس في صورته األولية لقياس ما وضع لقياسه ،وقاموا
بإبداء مالحظاتهم حول مدى وضوح العبارات ومناسبتها ألهداف الدراسة
ومدى انتمائها لكل بعد ،وكانت نسبة اتفاق املحكمين على جميع بنود
املقياس أعلى من  ،٪85وبالتالي تم اإلبقاء على تلك العبارات كما هي ،كما تم
ً
تعديل صياغة بعض العبارات ،وفقا ملا أشار إليه السادة املحكمون.
• الصدق التالزمي :تم حساب معامل االرتباط بين درجات الطلبة على مقياس
التسويف األكاديمي (إعداد الباحث) ومقياس الكفيري [ ]63وذلك بتطبيقهما

جدول 3
توزيع العبارات على أبعاد مقياس التسويف األكاديمي
البعد
صعوبة استثمار الوقت
صعوبة تخطيط املهام
الخوف من الفشل
اإلجمالي

أرقامها
33 ،31 ،28 ،25 ،22 ،19 ،16 ،13 ،10 ،7 ،4 ،1
32 ، 29 ،26 ،23 ،20 ،17 ،14 ،11 ،8 ،5 ،2
30 ،27 ،24 ،21 ،18 ،15 ،12 ،9 ،6 ،3
33

عدد العبارات
12
11
10

بدرجة ضعيفة = درجتان ،ال تنطبق = درجة واحدة) ،ويتم التصحيح بشكل
عكس ي في ثمان عبارات سلبية ،هي (،)32 ،26 ،23 ،22 ،19 ،18 ،15 ،8
وبالتالي تكون أقل درجة يحصل عليها املستجيب على املقياس ( )33درجة،
وأعلى درجة ( ،)165وتشير الدرجة املرتفعة على
املقياس إلى اتصاف املستجيب بسلوك التسويف األكاديمي.
 .5النتائج ومناقشتها
أ .نتائج السؤال األول  :ينص السؤال األول على "ما نسبة انتشار التسويف
األكاديمي بين طلبة الكلية الجامعية بحقل" ،ولإلجابة على هذا السؤال تم
استخدام النسب املئوية والجدول رقم ( )4يوضح ذلك:

قام الباحث باستخدام طريقة تدوير عبارات املقياس ،بحيث توضع عبارة
من البعد األول تليها عبارة من البعد الثاني ثم البعد الثالث وتتكرر تلك
العملية إلى نهاية املقياس ،وذلك بهدف البعد قدر املستطاع عن
النمطية والتخمين في االستجابات من قبل أفراد العينة.
ز .طريقة اإلجابة والتصحيح:
تتم اإلجابة على املقياس من خالل خمسة اختيارات لالستجابة على
طريقة "ليكارت" للقياس املتدرج ،حيث ُيجاب عن كل عبارة من عبارات
ً
ً
املقياس تبعا لخمسة بدائل هي( :تنطبق بدرجة كبيرة جدا =  5درجات،
تنطبق بدرجة كبيرة =  4درجات ،تنطبق بدرجة متوسطة =  3درجات ،تنطبق
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جدول 4
نسبة انتشار التسويف األكاديمي بين طلبة الكلية الجامعية بحقل
عدد أفراد العينة
227

عدد املسوفين
128

النسبة اإلجمالية للعينة
٪ 56,4

ً
التواصل االجتماعي يؤثر سلبيا على األداء األكاديمي للعديد منهم ،وذلك
النشغالهم في متابعة هذه املواقع نتيجة اإلثارة واملرغوبية التي تحظى بها تلك
املواقع بين أوساط الطلبة الجامعيين.
كما يمكن تفسير هذه النتيجة في ضوء عدم امتالك الطالب ملهارة إدارة
الوقت وتنظيمه بشكل يسمح بإنجاز املهمات األكاديمية في حينها وعدم
تأجيلها ،وهذا يؤكد أن الطالب املسوف يشعر باالنزعاج والقلق حيال هذا
التأجيل ،فهو غير قادر على تقسيم وقته بشكل يسمح له بإنجازها في الوقت
املطلوب ويجنبه شعور القلق هذا .وقد يرجع التسويف األكاديمي نتيجة كره
الطلبة للمهام األكاديمية ،وقد يتخذ الطلبة من سلوك التسويف األكاديمي
وسيلة للهروب من املهام األكاديمية أو عواقبها ،أو وسيلة للتبرير بعدم وجود
خطورة منه ،وإمكانية القيام بتلك املهام األكاديمية في وقت الحق.
ب .نتائج السؤال الثاني
ً
ينص السؤال الثاني على " هل توجد فروق دالة إحصائيا في التسويف
األكاديمي تعزى الختالف متغير الجنس" ،ولإلجابة على السؤال تم استخدام
اختبار ( )T-testللعينات املستقلة للمقارنة بين متوسط استجابات أفراد
عينة الدراسة على عبارات املقياس ككل ،والجدول رقم ( )5يوضح ذلك:

يتضح من الجدول ( )4أن نسبة انتشار سلوك التسويف األكاديمي بين
طلبة الكلية الجامعية بحقل قد بلغت ( )٪4,56وهي نسبة مرتفعة مقارنة
بالنسب العاملية ،حيث أشار السكران [ ]17أنها تقع بين ( ،)٪40-20فيما
حددته دراسة  ]23] Pathakبربع مجتمع الراشدين.
وهذه النتيجة التي توصلت لها الدراسة الحالية تتفق مع ما توصلت إليه
نتائج دراسات [ ]67,30,64,26,62والتي كشفت نتائجها عن نسب مرتفعة في
انتشار التسويف األكاديمي لدى أفراد عينتها .وتختلف عن نتائج دراستي
[ ] 65,53والتي كشفت نتائجهما عن نسبة منخفضة في انتشار التسويف
األكاديمي لدى أفراد العينة.
ويمكن تفسير هذه النتيجة في ضوء ما ورد في أدبيات التراث النفس ي والتي
مفادها أن التسويف األكاديمي ظاهرة منتشرة في أوساط الشباب الجامعي،
ويعاني منها الطلبة أنفسهم ،ويصرحون بها ،كما أنها تسترعي انتباه األساتذة.
ً
وقد يكون التسويف األكاديمي ناتجا عن التقدم التقني السريع في األجهزة
اإللكترونية وتطبيقات وسائل التواصل االجتماعي ،والتي أساء كثير من
الطلبة استغاللها ،حيث أشغلتهم تلك األجهزة عن املتابعة الفعالة ألدائهم
األكاديمي ،واستذكار دروسهم بصورة مكثفة .بل وحتى بمتابعة محاضراتهم
داخل القاعة الدراسية ،كما أن انغماس كثير من الطلبة في استخدام مواقع

الجنس
ذكور
إناث

العدد
117
110

2020

جدول 5
ً
نتائج اختبار( )T-testللكشف عن داللة الفروق في التسويف األكاديمي وفقا ملتغيرالجنس
الفرق
درجات الحرية
قيمة (ت)
في الوسط
ع
م
6.84
225
2.90
17.59
96.82
17.28
89.98

ً
يتضح من الجدول ( )5وجود فروق دالة إحصائيا في التسويف األكاديمي
تعزى ملتغير الجنس ،ولصالح الذكور ،حيث بلغت قيمة "ت" املحسوبة
( )90,2وهي قيمة دالة عند مستوى ( ،)05,0وملعرفة اتجاه الفرق قام الباحث
بعمل مقارنة بين متوسط استجابات الطالب والطالبات ،حيث كانت قيم
ً
متوسط الطالب أكبر من قيم متوسط الطالبات .أي أن الطالب أكثر تسويفا
للمهام األكاديمية من الطالبات.
وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسات [ ]69,18,66,75,42,26,40,74,35في
حين تختلف هذه النتيجة مع نتائج دراسات [ ]30,17,27والتي أظهرت وجود
فروق بين الجنسين لصالح اإلناث.
كما تختلف نتيجة الدراسة الحالية مع نتائج الدراسات التي أظهرت
ً
عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين الذكور واإلناث ،وأن هذا السلوك شائع
كدراسات
الجنسين،
من
الجامعة
طلبة
لدى
[.]36,67,79,78,15,14,58,76,12,19,75
ويمكن تفسير هذه النتيجة في ضوء ثقافة املجتمع السعودي التي تتيح
حرية للذكور للخروج من املنزل أكثر من اإلناث ،فتتسع دائرة صداقاته

مستوى الداللة
0.004

وعالقاته مما يزيد من كم املهام وااللتزامات عليه ويضطر في كثير من األوقات
إلى تأجيل بعض املهام خاصة ما كان منها غير محبب وغير ممتع مثل املهام
األكاديمية واالستذكار ويضطر إلى اتمامها في اللحظات األخيرة ،بينما تجد
ً
الطالبة متسعا من الوقت للمذاكرة وإنجاز املهام األكاديمية في وقتها وحينها
وخاصة في ظل الرقابة األسرية املفروضة عليها من قبل أسرتها .وقد يرجع
ً
سبب كون اإلناث أقل تسويفا من الذكور إلى أن وضع الفتاة السعودية في ظل
ً
رؤية  2030قد اختلف عما كان سائدا في املاض ي ،فقد ساوت بين الجنسين في
فرص التعليم والتوظيف وفي جميع القطاعات الحكومية والخاصة وبالتالي
ً
أصبحت الطالبة أكثر تنظيما للوقت وحرصا على إثبات الذات مقارنة
بالطالب.
ج .نتائج السؤال الثالث
ً
ينص السؤال الثالث على "هل توجد فروق دالة إحصائيا في التسويف
األكاديمي تعزى الختالف متغير التخصص " ،ولإلجابة على السؤال تم
استخدام اختبار ( )T-testللعينات املستقلة للمقارنة بين متوسط استجابات
أفراد عينة الدراسة على عبارات املقياس ككل والجدول رقم ( )6يوضح ذلك:
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جدول 6
ً
نتائج اختبار( )T-testللكشف عن داللة الفروق في التسويف األكاديمي وفقا ملتغيرالتخصص
قيمة (ت)
العدد
126
101

التخصص
أدبي
علمي

م
94.03
92.85

ع
17.80
17.35

درجات الحرية

0.49

ً
يتضح من الجدول ( )6عدم وجود فروق دالة إحصائيا في التسويف
األكاديمي تعزى ملتغير التخصص .وهذه النتيجة تتفق مع نتائج دراسات
[ ]69,78,13,12في حين تختلف هذه النتيجة مع نتائج الدراسات التي أظهرت
ً
ً
فروقا دالة إحصائيا تعزى ألحد التخصصين (أدبي -علمي) ،مثل دراسات
[.]30,40,17,74,53,19
ويمكن تفسير هذه النتيجة في ضوء أن الظروف الحياتية واألكاديمية التي
يتعرض لها أفراد عينة البحث من طلبة الكلية في التخصصات (األدبية-
العلمية) تكاد تكون متشابهة من حيث املهام األكاديمية ويقعون تحت تأثير

225

الفرق
في الوسط
1.15

مستوى الداللة
0.625

ضغوط نفسية متشابهة ،وهذا جعلهم متشابهين في تأجيلهم للمهام وبالتالي ال
توجد فروق دالة إحصائية بينهم في أداء املهام األكاديمية املطلوبة منهم.
د .نتائج السؤال الرابع
ً
ينص السؤال الرابع على " هل توجد فروق دالة إحصائيا في التسويف
األكاديمي تعزى الختالف متغير السنة الدراسية " ،ولإلجابة على السؤال تم
استخدام املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري ،والجدول رقم ( )7يوضح
ذلك:

جدول 7
ً
املتوسطات الحسابية واالنح رافات املعيارية الستجابات أفراد العينة في التسويف األكاديمي وفقا ملتغيرالسنة الدراسية
االنحراف املعياري
املتوسط
السنة الدراسية
15.61
98.91
األولي
19.05
93.79
الثانية
19.51
91.37
الثالثة
17.18
90.51
الرابعة

يتضح من الجدول ( )7وجود فروق ظاهرة بين متوسطات استجابات
ً
أفراد عينة الدراسة في التسويف األكاديمي وفقا ملتغير السنة الدراسية،

وملعرفة اتجاه الفروق بين املتوسطات الحسابية تم استخدام تحليل التباين
األحادي ( ،)ANOVAالجدول رقم ( )8يوضح ذلك:

جدول 8
ً
نتائج تحليل التباين األحادي  ANOVAللكشف عن اتجاه داللة الفروق بين استجابات أفراد العينة وفقا ملتغيرالسنة الدراسية
مصدرالتباين
بين املجموعات
داخل املجموعات
املجموع

مجموع املربعات
2450.674
70924.066
73374.740

درجات الحرية
3.000
223.000
226.000

ً
يتضح من الجدول ( )8عدم وجود فروق دالة إحصائيا في التسويف
ً
األكاديمي وفقا ملتغير السنة الدراسية .وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسات
[.]69,42,78,11
في حين تختلف هذه النتيجة مع نتائج دراسات [ ]66,56,26,12,19والتي
ً
ً
أظهرت نتائجها فروقا في التسويف األكاديمي تبعا ملتغير السنوات الدراسية.
ويمكن تفسير هذه النتيجة في ضوء أن سلوك التسويف األكاديمي يعاني
منه كافة الطلبة في جميع السنوات الدراسية ،وهذا ربما مرده إلى العديد من
العوامل منها تعثر الطلبة في مواد منذ السنة األولى حتى سنة ُّ
التخرج ،خاصة
وأن الفرص أصبحت متاحة بشكل أكبر أمام غالبية الطلبة ُّ
للتقدم لالمتحان
أكثر من مرة في السنة من خالل ما َّ
يسمى (باالختبارات البديلة) التي خفضت
من َّ
دافعية الطلبة لإلنجاز وجعلتهم عرضة للتسويف األكاديمي.
كما يمكن تفسير هذه النتيجة في ضوء خصوصية املرحلة التعليمية
لعينة الدراسة (املرحلة الجامعية) ،إذ تعد هذه املرحلة حساسة وهامة في
حياة الطلبة ،وأي قرار فيها يمكن أن يكون له تأثير سلبي على مستقبلهم،
ً
ونظرا لهذه الحساسية فقد يلجأ الطلبة إلى التريث في إنجاز املهام األكاديمية
ً
حتى يضمنوا ً
أداء جيدا بغض النظر عن الوقت ،ومما يدعم هذا الرأي ما

مربع الوسط
816.891
318.045
-

ف
2.568

مستوى الداللة
0.055

أشار إليه اوزير وفيراري [ ]11من أن التسويف األكاديمي منتشر على نطاق
واسع في أوساط الطلبة الجامعيين ،وأنه يعد أحد أكبر املخاطر التي تواجه
األداء األكاديمي للطلبة في املراحل التعليمية املختلفة بشكل عام ،والجامعية
بشكل خاص ،وأن ( )٪70من الطلبة الجامعيين مسوفون.
 .6التوصيات
في ضوء ما أسفرت عنه الدراسة الحالية من نتائج يوص ي الباحث بعدد من
التوصيات على مستوى إدارة جامعة تبوك أو إدارة الكليات ،وهي كالتالي:
 .1اهتمام إدارة جامعة تبوك وعمادات كلياتها بظاهرة التسويف األكاديمي
والبحث في أسبابها ووضع الخطط العالجية التي من شأنها خفض سلوك
التسويف األكاديمي لدى الطلبة.
 .2توجيه انتباه املسؤولين في إدارة الجامعة لالهتمام ببرامج التوجيه
واإلرشاد ،وتفعيل دور اإلرشاد األكاديمي ،والذي من شأنه تذليل العقبات
والصعوبات التي قد تواجه الطلبة ،وتيسير العملية التعليمية عليهم ،وكذلك
توعيتهم بالسلوكيات السلبية التي قد تحول دون استغاللهم إلمكانياتهم
وقدراتهم على الوجه األمثل.
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 .3العمل على توفير بيئة تعليمية جيدة تساعد الطلبة على تكوين اتجاهات
إيجابية نحو الدراسة وتعمل على تكوين عالقات طيبة بينهم وبين زمالءهم
وأساتذتهم ،وتنمي لديهم حب املؤسسة التعليمية التي ينتمون إليها والعمل
على رقيها ورفعتها.
 .4اهتمام األستاذ الجامعي بتنويع أساليب التدريس ،والقيام بدوره كمحفز
للدافعية لدى طلبته ،والتعامل معهم بعدالة ،واالنتباه إلى أهمية العالقة
التربوية معهم وجعل املادة الدراسية على درجة عالية من الجاذبية.
 .5حث أعضاء هيئة التدريس بضرورة توجيه الطالب لاللتزام بمواعيد
املحاضرات والتأكيد على احترام وتنظيم الوقت ،واستخدام أساليب التعزيز
والتشجيع من أجل التقليل من ظاهرة التسويف األكاديمي بين أوساط
الطلبة الجامعيين.
 .6العمل على تنمية الجوانب اإليجابية لدى الطلبة ،والتي من شأنها أن تحد
من خطورة هذا السلوك وتقلل من انتشاره مثل زيادة دافعيتهم لإلنجاز
وتنمية ثقتهم بأنفسهم وامكانياتهم وقدراتهم ،وكذلك حثهم على املثابرة
واالنضباط والكفاح من أجل الوصول ألهدافهم.
دراسات مستقبلية مقترحة:
 .1دراسة أسباب التسويف األكاديمي من وجهة نظر الطلبة في جامعة تبوك.
 .2فعالية اإلرشاد بالواقع في خفض سلوك التسويف األكاديمي لدى طلبة
جامعة تبوك.
 .3فعالية اإلرشاد املعرفي في خفض سلوك التسويف األكاديمي لدى طلبة
جامعة تبوك.
 .4إجراء دراسة مماثلة للدراسة الحالية في كليات جامعة تبوك في املقر
الرئيس أو الفروع األخرى في ضوء متغيرات أخرى ،مثل (املعدل الدراس ي،
الحالة االجتماعية ،نوع الكلية).
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ABSTRACT_ the aim of the study to identify the extent of the behavior of academic
procrastination among university college students in Haqel, and the differences in the degree of
this behavior depending on the differences in gender, specialization, and academic year. To
achieve the aim of the study, the researcher prepared an academic procrastination scale, and it
was applied to a sample of (227) male and female students. The results of the study showed that
the prevalence of academic procrastination behavior among students of the university college in
a field has reached (56,4%), which is a high percentage compared to the global ratios. The study
also showed that there are statistically significant differences in academic procrastination
attributable to the gender variable, and in favor of males. While the study did not find
statistically significant differences in academic procrastination due to the variable of
specialization. Academic year, the study came out in light of its results with a number of
recommendations.
KEY WORDS: academic procrastination, students, University College, Haqel.
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