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التسويف األكاديمي وعالقتو بالرضا عن الدراسة الجامعية لدى طمبة جامعة 
 االستقالل في مدينة أريحا

 

 **رحاب عارف السعدي  د.

 الممخص
العالقة بين التسويف األكاديمي لدى طمبة جامعة االستقالل،  عنلكشف إلى اىدفت الدراسة الحالية    

وطالبة تم اختيارىم بالطريقة العشوائية  ( طالباً 230راسة من )والرضا عن الدراسة لدييم. تكونت عينة الد
( فقرة، 21( لقياس التسويف األكاديمي والمكون من )2012البسيطة. استخدمت الباحثة مقياس أبو غزال )

( فقرة. أظيرت نتائج الدراسة أن درجة 24ومقياس الرضا عن الدراسة من إعداد الباحثة والمكون من )
 إلى عدم ا عن الدراسة لدى طمبة جامعة االستقالل كانت متوسطة. وأشارت النتائج أيضاً التسويف والرض

 يلمتغير  تبعاً  طمبة جامعة االستقالل لدىمتوسطات التسويف األكاديمي فروق ذات داللة إحصائية في وجود 
لصالح  دل التراكميالمع لمتغير تبعاً  فروق ذات داللة إحصائية . في حين كانت ىناكوالسنة الدراسية الجنس

في  اً كما أشارت النتائج إلى عدم وجود فروق دالة إحصائي. (7..9–56) معدالتيمتتراوح الطمبة الذين 
لمتغيرات )الجنس، والسنة الدراسية، والمعدل التراكمي(. فيما أشارت  الرضا عن الدراسة لدى الطمبة تبعاً 

الرضا عن كاديمي وبين بين متوسطات التسويف األوجود عالقة سمبية ذات داللة إحصائية النتائج إلى 
لدى طمبة جامعة االستقالل. وقد أوصت الباحثة بضرورة اىتمام المسؤولين بالبحث عن  الدراسة الجامعية

جراء المزيد من البحوث التي تبحث في أسباب التسويف والمشكالت  األسباب التي تدفع الطمبة لمتسويف، وا 
 التي تواجو الطمبة. 

 ات مفتاحية: التسويف األكاديمي، والرضا عن الدراسة، وجامعة االستقالل.كمم
Academic Procrastination and Its Relationship with Satisfaction with 

University Studying  among Al-Istiqlal University  Students in Jericho City 
 

Abstract 
 

    The current study aimed to reveal the relationship between academic 

procrastination among Al-Istiqlal University students and satisfaction with 

studying by them. The sample of the study consisted of (230) male and female 

students who were chosen by the simple random  method. The researcher used  

Abu-Ghazaleh Measure  to measure  academic procrastination which consists of 

(21) items and the measure of satisfaction with studying which consists of (24) 

items. The results of the study revealed that the degree of procrastination and 
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satisfaction with studying among Al-Istiqlal University students was medium. The 

results also pointed out that there were no statistically significant differences in the 

mediums of the academic procrastination among Al-Istiqlal University students 

according to the variables of gender and academic year. However, there were 

statistically significant differences according to the variable of the cumulative 

average for the benefit of the students whose averages were (65-74.9). The results 

also indicated that  there were no statistically significant differences  in satisfaction 

with studying among the students according to the variables of gender, academic 

year  and cumulative average. The results also revealed that there is a negative 

relationship which is statistically significant between the mediums of academic 

procrastination and statisfaction with university studying among Al-Istiqlal 

University students.The researcher recommended that it is necessary that those 

who are responsible should take interest in searching for the causes which motivate 

students to procrastinate and to conduct more research which investigates the 

reasons for procrastination and the problems which face the students. 

Key Words: Academic Procrastination, Satisfaction with Studying, Al-Istiqlal 

University 

 :مقدمة
يمجأ الطمبة في حياتيم اليومية إلى تأجيل بعض من الميمات والواجبات المنوطة بيم، وىذا يعد    

أمرًا شائعًا ومقبواًل، إال أن التأجيل المستمر والمتكرر يدل عمى ضعف أو غياب التنظيم الذاتي 
ره بالطريقة الصحيحة، لمطالب، مما يؤثر عمى تحصيمو األكاديمي، ويعتبر ىدرًا لموقت وعدم استثما

مما يؤدي إلى الشعور بالذنب لعدم إنجاز الميمات المطموبة. إن ىذا التأجيل المستمر يسمى 
 التسويف األكاديمي.

ظاىرة معقدة بمكوناتو المعرفية والوجدانية والسموكية، والتي تنطوي عمى  يعد التسويف األكاديمي   
، وليس مجرد وجود عجز Chow, 2011)ية المحتممة )التأجيل المتعمد دون الوعي باآلثار السمب

من المشكالت  (. وىو أيضاً Rakes& Dunn, 2010في إدارة الوقت أو عادات الدراسة السيئة. )
، وما يترتب عمى ذلك من لدييم والتي تتعمق بالتنظيم الذاتي ،واسعة االنتشار بين صفوف الطمبة

، وفشل األفراد من ((Karatas, 2015م. لموكمة إلييتأجيل أو تأخير إنجاز الميمات والواجبات ا
خاللو في توجيو عمميات التعمم من خالل تحديد األىداف المناسبة ليم، وتطبيق اإلستراتيجيات 

 (.Tan, et al, 2008المالئمة لتحقيق أىدافيم. )
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ية، ويعد وسموك التسويف األكاديمي ييدف إلى تأجيل حضور الدروس والقيام بالواجبات المنزل   
ىذا مشكمة معرفية تتعمق بأفكار ومعتقدات غير عقالنية تتعمق بظروفيم وعمميم والنتائج المترتبة 

، كما القمق واالكتئابما تؤدي إلى  -غالباً  -عمى ذلك، بالرغم من وعييم ليذه النتائج السمبية، والتي
ن الكفاءة الذاتية واألكاديمية  إلى اإلجياد والمرض وتحقيق مستويات دنيا م أن التسويف يؤدي أيضاً 

(Gargari, et al: 2011; Dusmez & Barut, 2016; Klassen, et al, 2008; 

(Kandemir, 2014)  ، كذلك انخفاض في تقدير الذات وعدم الثقة بالنفس وعدم القدرة عمى تنظيم
الشعور ، والخوف من الفشل والرفض االجتماعي، و Cavusoglu & Karatas, 2015)األفكار.)

 (.2013) صالح وصالح،  .(Khan, et al, 2014بالذنب، واإلحساس بعدم القيمة. )
ويمكن تعريف التسويف األكاديمي بأنو: تأخير لمميام األكاديمية األساسية مثل التحضير    

. ويمكن  (Abu & Saral, 2016)لالمتحان والميام المتعمقة باألمور اإلدارية المتعمقة بالمدرسة.
بأنو: تأخير أو تأجيل لمميام األكاديمية، مثل التحضير لالمتحانات والواجبات المنزلية  فو أيضاً تعري

من الوقوع بالخطأ، وىذا ناجم عن إدارة الوقت بطريقة سيئة مما يؤدي  حتى المحظة األخيرة خوفاً 
 .(Çapan, 2010)لمشعور بعدم الراحة. 

لإلعاقة النفسية التي تؤدي إلى إىدار الوقت وضعف  اً مسبب سموكاً  ويمكن اعتبار التسويف أيضاً    
إلى نتائج سموكية غير فعالة وغير قادرة  (. وىو يؤدي أيضاً 2015. )السممي، ياألداء األكاديم

 (.Khan, et al, 2014عمى التعامل مع البيئة المحيطة. )
ألكاديمي، مثل: فاعمية في تعزيز أو تخفيض األداء ا ىاماً  وتمعب بعض العوامل النفسية دوراً    

وقد أظيرت بعض الدراسات  .(Azar, 2013التسويف األكاديمي. ) الذات ودافعية اإلنجاز وأيضاً 
أن التسويف مشكمة سموكية بين طالب المدارس والجامعات، حيت بمغت نسبة التسويف عند الكبار 

، وأن Gargari, et al: 2011)%. )95-70%، بينما كانت عند طمبة المدارس والجامعات 20
 .(Drysdale & Mcbeath, 2014)% من الطمبة يعمدون إلى التسويف بشكل مستمر. 50
بعدم القدرة عمى اتخاذ  ، ويمكن أن يشكل سموكاً أو دائماً  إن سموك التسويف يمكن أن يكون مؤقتاً    

(. كما (Jadidi, et al, 2011من خالل تأجيل اتخاذ ىذه القرارات.  معرفياً  القرار أو يشكل جانباً 
أظيرت بعض الدراسات وجود عالقة سمبية بين سموك التسويف األكاديمي واإلنجاز األكاديمي 
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(. فيو يؤدي إلى التأخير في الواجبات المدرسية، والفشل الدراسي (Babadogan, 2010لمطمبة. 
 .Cavusoglu & Karatas, 2015)والتسرب من المدرسة واالنسحاب من الميمات الصعبة. )

ويمكن دراسة ظاىرة التسويف ضمن خمسة من العناوين الرئيسية: التسويف العام، والتسويف    
 ,Sirin) األكاديمي، والتسويف في صنع القرار، والتسويف العصابي، والتسويف غير الوسواسي.

ميم نة من مسؤولياتيم، وجعولمتغمب عمى ىذه المشكمة يجب أن يكون ىؤالء الطمبة عمى بي   (.2011
يبذلون الجيد الالزم دون تأجيل، ومعرفة األسباب التي تكمن وراء تأجيميم لألعمال والواجبات ضمن 
مفيوم السببية، كذلك معرفة السمات الشخصية ليم كالمسؤولية، واالنبساطية، والكمالية واليوس 

 . وىناك من(Kagan, et al, 2010; Kiamarsi, 2014)ومستويات منخفضة من التسامح. 
التسويف الذي يرتبط بظرف معين أو التسويف المزمن، وىذا التسويف سموك يؤدي بالفرد إلى تجربة 
شعوره بالعجز وعدم القدرة عمى التأقمم مع البيئة. أما التسويف الظرفي فيو الذي يحدث خالل فترات 

 . ( Abu & Saral, 2016; Roghani , et al, 2015).معينة في الحياة، وىو أقل شيوعاً 
( Passive Procrastinators وىناك نوعان من األفراد المسوفين، ىما: المسوفون السمبيون )   

الذين يقومون بتأجيل إنجاز الميمات إلى المحظات األخيرة، وذلك لعد قدرتيم عمى اتخاذ قرارات 
م الذين ( وىActive Procrastinatorحاسمة في حينيا. والنوع الثاني ىم المسوفون اإليجابيون )

(. وأن 2015يقومون بتأجيل مخططاتيم مع قدرتيم عمى إكمال الميمات في موعدىا. )السممي، 
التسويف ينتشر بين الرجال أكثر من النساء، إن عدم الوفاء بالمواعيد النيائية لتنفيذ الواجبات في 

ذاتية وماضييم، الوقت المحدد ستكون عواقبو مرىقة من حيث إدراك األفراد السمبي عن قدراتيم ال
 (,Cerino)مما يزيد من مستويات التوتر العالية؛ لذا فإن التسويف يزداد مع الضغوط النفسية.

2014; Sirois, et al, 2015.) 
: التي فسرت 1977وىناك ثالثة نماذج مفسرة لمتسويف األكاديمي، منيا نظرية اليس ونويس    

ام بو في وقت متأخر، من خالل تقديم األعذار لتبرير التسويف بأنو: الرغبة في تجنب النشاط أو القي
التأخير وتجنب الموم، وىذا كمو يدل عمى فشل التنظيم الذاتي بمكوناتو المعرفية والسموكية 

. وىو أيضًا ناتج عن المعتقدات الالعقالنية لممسوفين بأنيم ال (Taura, et al, 2014والوجدانية. )
تيم بنجاح وبشكل جيد، فيم دائمًا يؤجمون أعماليم، وىم يجدون يممكون المقدرة عمى إتمام واجبا

ذا قاموا بالميمات المطموبة منيم فإن أداءىم يكون  األعذار المناسبة لذلك مما يشعرىم بالراحة. وا 
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مما يعزز المعتقدات الخاطئة لدييم بعدم قدرتيم عمى القيام بيذه الميام. )صالح وصالح،  سيئاً 
: فيذه النظرية تستمد مبادئيا األساسية من Self-efficacy اعمية الذات(. أما نظرية ف2013

والتي يؤكد فييا عمى دور التعمم بالمالحظة والتجربة  Banduraنظرية التعمم االجتماعي لباندورا 
بأن التسويف يتعمق بالكفاءة الذاتية،  وأكد أيضاً  .(Azar, 2013االجتماعية لتنمية الشخصية. )

قدات غير العقالنية لمفرد ليا تأثير عمى أداء الشخص بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، حيث إن المعت
وذلك من خالل أفكاره التي تدفعو لمتقدم في ميمة ما، أو اتباع سموك المماطمة الذي يؤدي بو إلى 

   (Roghani, 2015; Katz, 2014).  الفشل. 
، كذلك الذاتية كان سموكيم أفضل وتفكيرىم إيجابياً فاألفراد الذين لدييم مستوى مرتفع من الكفاءة    

لدييم القدرة عمى مواجية الصعوبات وعدم االستسالم لمفشل، ىؤالء يرون التحديات فرصة أفضل 
من  لمتعمم ولمنجاح األكاديمي. في حين أن األفراد الذين يمتمكون فاعمية متدنية ييربون دوماً 

 ,Waqar, et alالقدرة عمى األداء الجيد ويتسمون بالخوف. )الميمات الموكمة إلييم، وليست لدييم 

دارة :2016 (. والطالب الذين لدييم فاعمية عالية لدييم القدرة عمى النجاح في االمتحانات، وا 
الشؤون التعميمية الخاصة بيم، وكتابة البحوث، عمى عكس الطمبة الذين لدييم مستوى منخفض من 

لالنخراط في المشكالت السموكية والتغيب عن المحاضرات والفشل الفاعمية الذين ىم أكثر عرضة 
 .AlQudah, et al, 2014; Cao, 2012)الدراسي. )

أما نظرية الدافعية فيي تعد من أىم المفاىيم التي حازت عمى اىتمام الباحثين من وجيات نظر    
 ,Azarتحصيل الدراسي. فمسفية ونفسية، وذلك لتأثيرىا الكبير عمى تعمم الطالب والمثابرة وال

إن دوافع الفرد الفعالة تيدف إلى توجيو السموك الالحق، وىناك اتجاىان: اتجاه تحفيزي (. 2013
لتحقيق الرغبة في النجاح، واالتجاه الثاني: ىو تجنب الفشل )الخوف من الفشل(. وىذا الدافع ينبع 

ق عمى اآلخرين في المواقف من السعي لتحقيق المعايير من خالل الرغبة في التحدي والتفو 
. وىناك ((Tran, 2000المختمفة، والرغبة في العمل الجاد، والتطمع إلى إنجاز الميام الصعبة. 

دافع داخمي ينبع من داخل الفرد، وينطوي عمى إرضاء الذات، بينما الدافع الخارجي يأتي من خارج 
دافع عندما يشعرون بأنيم غير مسيطرين عمى ما ينطوي عمى المكافأة، ويفتقد األفراد لم الفرد، وغالباً 

 (.(Harrison. 2014أفعاليم 
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وقد وصف الدافع باعتباره عممية تحفز األفراد في دعم النشاط الموجو ليدف ما، وىذا الدافع يتم من 
الجيد األكاديمي لمطالب كمساىم في  خاللو تحديد احتياجات الفرد ورغباتو، وىو يعكس أيضاً 

مي، كما أن الدوافع الذاتية تزيد عندما يعتقد األفراد بأنيم قادرون عمى الوصول إلى النجاح األكادي
األىداف المرجوة، وعندما يقومون بعمميم بإتقان وليس مجرد كسب الدرجات الجيدة، كما أن األفراد 

نجاز الميام الصعبة، في حين يم يل ذوو الذين يمتمكون دوافع أكاديمية عالية يميمون إلى المثابرة وا 
 .(Rakes & Dunn, 2010)الدوافع األكاديمية األقل إلى تنفيذ الميمات السيمة. 

ويرى العديد من الباحثين أن الطمبة قد يمجأون لمتسويف أثناء دراستيم األكاديمية ألسباب عديدة،    
بأن التسويف األكاديمي يتضمن  Solomn & Rothblum, 1994) كما ذكر سمومن وروبثموم. )

عل مكونات سموكية ومعرفية وانفعالية، وليس فقط عدم القدرة عمى إدارة الوقت وعادات الدراسة تفا
 (. 2008الخاطئة. )أحمد، 

لمجامعات لتمبية توقعات الطمبة لتقييم رضاىم، مما يجعميا  قوياً  الرضا عن الدراسة دافعاً  عد  وي     
لذا فإن المؤسسة  (.  & Zurner, 2015) Herdleinلتقديم خدمة عالية الجودة.  أكثر انسجاماً 

التعميمية تسعى لمحصول عمى ميزة تنافسية في المستقبل من خالل البحث عن طرق فعالة لجذب 
 . (Abu Hasan, 2008)الطمبة واالحتفاظ بيم، وتعزيز عالقات أقوى معيم.

والخدمات المقدمة إن رضا الطمبة عن دراستيم يتحقق من خالل: العالقة بين الطالب والمعمم،    
. كما أن رضا الطمبة عن (Niamatullah, et al, 2015)لمطالب، واستعداد المعمم ودافعيتو. 

دراستيم يعكس نجاح العممية التعميمية، ويؤثر في دافعيتيم لمتعمم بشكل إيجابي، مما ينشط التفكير 
 & Bolliger)م التعميمية.في دراستيم، ورضا من خبراتي التحميمي لمطمبة، ويؤدي إلى تحصيل عال  

(Wasilik, 2009 . 
وىناك العديد من العوامل التي تؤثر في رضا الطالب منيا: جودة التعميم )محتوى المادة    

مع رضا  التعميمية، والدرجات التحصيمية في التخصص، وأداء المعمم(، وىذه العوامل ترتبط إيجاباً 
. كما أن ىناك نماذج من (Afzal& Afzal, 2015; Herdlein& Zurner, 2015)الطالب. 

محددات رضا الطمبة مثل سمات الطالب، والعمر، والحالة االجتماعية واالقتصادية، واحترام الذات، 
كذلك األنشطة االجتماعية والترفييية، والبيئة الداخمية  (Botha, et al, 2015).وأسموب التعمم. 

نشطة التعميمية، وعدد الساعات الدراسية واالمتحانات، لمفصول الدراسية، واألدوات المستخدمة في األ
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 ,Solinas).واألساليب المتبعة في تحفيز الطمبة لممواد الدراسية، ورغبة المعمم لمتفاعل مع الطمبة. )

et al, 2012; Douglas, et al, 2006   كذلك األنظمة المتبعة في عممية التعميم ومدى تفاعل
 (. (Zhu, 2012عضالطمبة وتعاونيم مع بعضيم ب

، ومدى وتعد درجة رضا الطمبة عن الدراسة من المنبئات اليامة لنجاح الطمبة في مينتو مستقبالً    
في حياتو، كما أن انخفاض درجة رضا الطالب عن الدراسة من  واجتماعياً  توافق الطالب نفسياً 

 (.2014لزعر ونيس،  العوامل التي تسيم في زيادة التوتر واالحتراق النفسي لدى الطالب. )
من ىنا ترى الباحثة أن التسويف األكاديمي يعد من أخطر المشاكل في الحياة اليومية وفي البيئة    

التعميمية في المجتمعات الحديثة، وذلك لما لديو من آثار سمبية عمى الفرد والمجتمع، ويظير ذلك 
تر لدييم، وترسخ لدييم المعتقدات الخاطئة في األداء السيئ لألفراد، مما يزيد من مستويات التو  جمياً 

بعدم مقدرتيم عمى التنظيم الذاتي والنجاح في إنجاز ميماتيم في الوقت المطموب، مما يدفع لمبحث 
عن األسباب التي تحقق رضا الطالب عن الدراسة الجامعية، حتى يستطيع النجاح في دراستو 

 بيئية. األكاديمية بدون مشكالت أو عوائق سواء ذاتية أو
 :مشكمة الدراسة وأسئمتيا

الحظت الباحثة من خالل عمميا في جامعة االستقالل، أسموب التسويف الذي ينتيجو الطمبة    
خالل العممية التعميمية، ضمن مبررات وأعذار واىية تتعمق بكثرة الميام والواجبات المناطة بيم، 

ت العسكرية التي يتمقونيا كون الجامعة ىي وعدم إتاحة الوقت الكافي ليم لمدراسة، وضغط التدريبا
جامعة أمنية، مع التذمر من الدراسة الجامعية، مبررين ذلك فشميم في تنظيم الوقت، والذي يؤدي 

تنبثق مشكمة الدراسة الحالية من خالل اإلجابة عن التساؤل الرئيس في إلى تحصيل متدني؛ لذا 
 الدراسة:

  درجات بين متوسطات( α≤ (0.05 إحصائية عند المستوىىل توجد عالقة ارتباطية ذات داللة  .1
 التسويف األكاديمي والرضا عن الدراسة الجامعية لدى أفراد عينة الدراسة؟ 

 :تيةولإلجابة عن السؤال الرئيس ال بد من اإلجابة عن األسئمة الفرعية اآل
 ما درجة التسويف األكاديمي لدى أفراد عينة الدراسة؟ .1
التسويف  في متوسطات درجة ( α≤ (0.05 داللة إحصائية عند المستوىىل توجد فروق ذات  .2

 المعدل التراكمي(؟و السنة الدراسية، و تعزى لمتغيرات)الجنس،  األكاديمي لدى أفراد عينة الدراسة
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 ما درجة الرضا عن الدراسة الجامعية لدى أفراد عينة الدراسة؟ .3
الرضا عن  في متوسطات درجة ( α≤ (0.05ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى .4

 المعدل التراكمي(؟و السنة الدراسية، و )الجنس،  تعزى لمتغيرات الدراسة لدى أفراد عينة الدراسة
 :فروض الدراسة

التسويف  درجات في متوسطات ( α≤  (0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى ال .1
 ر الجنس.تعزى لمتغي األكاديمي لدى أفراد عينة الدراسة

التسويف  درجات في متوسطات ( α≤ (0.05 توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى ال .2
 تعزى لمتغير السنة الدراسية. األكاديمي لدى أفراد عينة الدراسة

التسويف  درجات في متوسطات ( α≤ (0.05 توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى ال .3
 تعزى لمتغير المعدل التراكمي. راسةاألكاديمي لدى أفراد عينة الد

الرضا درجات  في متوسطات ( α≤ (0.05 توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى ال .4
 تعزى لمتغير سنوات الجنس. عن الدراسة الجامعية لدى أفراد عينة الدراسة

الرضا  درجات في متوسطات ( α≤ (0.05 توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى ال .5
 تعزى لمتغير سنوات السنة الدراسية. عن الدراسة الجامعية لدى أفراد عينة الدراسة

الرضا  درجات في متوسطات ( α≤ (0.05 توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى ال .6
 تعزى لمتغير المعدل التراكمي. عن الدراسة الجامعية لدى أفراد عينة الدراسة

التسويف  درجات متوسطات بين ( α≤ (0.05 ة عند المستوىال توجد عالقة ذات داللة إحصائي .7
 .لدى أفراد عينة الدراسة األكاديمي والرضا عن الدراسة الجامعية

 :أىمية الدراسة
تبرز أىمية الدراسة من كونيا تبحث في ظاىرة ىامة لألسرة التربوية، إذ إن التسويف األكاديمي    

متيرب من المسؤوليات، ومحاولة تأجيميا ضمن تبريرات وتأجيل الواجبات سمة غالبة عمى الطمبة ل
واىية، مما يخمق مشكمة كبيرة تضر بسير العممية التعميمية، وتحقيق اإلنجاز األكاديمي، خاصة أن 
جامعة االستقالل تتميز بقوانين االنضباط وااللتزام كونيا جامعة أمنية، مما يترتب عمى طمبتيا 

قيق أعمى درجة من المسؤولية في إنجاز الواجبات في أوقاتيا االبتعاد عن سموك التسويف وتح
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بنجاح. وىناك  ألداء ميامو مستقبالً  واجتماعياً  المحددة. كما أن تحقيق الرضا لمطالب تؤىمو نفسياً 
 سواء. وتطبيقية لمدراسة عمى حد   أىمية نظرية

 :األىمية النظرية
في البيئة العربية، واألولى في البيئة  القميمة من الدراسات -الباحثة كما تظن -ىذه الدراسة د  ت ع -

بحثت العالقة بين موضوع التسويف األكاديمي وعالقتو بالرضا عن الدراسة  الفمسطينية التي
 لدى الطمبة الجامعيين. الجامعية

، )التسويف األكاديمي والرضا عن الدراسة الجامعية( إثراء الجانب النظري عن مفيومي الدراسة -
 مى العممية التعميمية، واألسباب الجوىرية التي تتعمق بذلك.وأثر ذلك ع

طمبة جامعة تكمن أىمية الدراسة بأنيا تسمط الضوء عمى مشكمة التسويف األكاديمي لدى   -
 ، حيث تعد ىذه المشكمة إىدار لموقت والجيد لمطمبة.االستقالل

أىمية وفاعمية في عممية من  يشكل ذلكوما  طمبة جامعة االستقالل،تتمحور ىذه الدراسة حول  -
، خاصة أن الطمبة الخريجين سيتقمدون وظائف في المؤسسة األمنية تتسم بالجدية والمسؤولية البناء

 في العمل.
 :األىمية التطبيقية

لتسميط الضوء عمى  في الجامعة سوف تسيم نتائج الدراسة بإثارة انتباه المسؤولين وأصحاب القرار -
في جامعة يتعمق بذلك من مشكالت سموكية وتربوية تتعمق بالطالب وما  ،أىمية موضوع التسويف

 .االستقالل
اإلرشادية ت عد  ىذه الدراسة من الدراسات اليامة التي من الممكن أن تسيم في وضع الخطط  -

بشكل  استثمار الوقتوكيفية  لمحد من سموك التسويف،ستراتيجيات الخاصة واإلوالنفسية والتدريبية، 
 . ة جامعة االستقاللطمبلدى  فاعل

موضوع التسويف األكاديمي  سوف تكون ىذه الدراسة مدخاًل لدراسات وأبحاث أخرى لمبحث في -
 متغيرات أخرى.ب وعالقتو

 ضرورة إعداد مقاييس خاصة بالبيئة الفمسطينية عن التسويف األكاديمي والرضا عن الدراسة. -
إلرشاد النفسي لمطمبة، لزيادة الرضا عن يمكن االستفادة من نتائج الدراسة الحالية في مجال ا -

 الدراسة الجامعية لدى الطمبة.
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تسمط الدراسة الحالية الضوء عمى أىمية دراسة الخصائص السيكولوجية لطمبة الجامعة كونيا  -
جامعة أمنية، ومن الميم أن يكون طمبتيا عمى قدر عاٍل من االلتزام واالنضباط والخصائص 

 النفسية اإليجابية.
 :الدراسة أىداف

 درجة كل من التسويف األكاديمي والرضا عن الدراسة لدى أفراد عينة الدراسة. إلىالتعرف  .1
كل من التسويف األكاديمي والرضا عن الدراسة الجامعية لدى  الفروق في درجة إلىالتعرف  .2

 المعدل التراكمي(.و السنة الدراسية، و  ،)الجنسات أفراد عينة الدراسة في ضوء متغير 
 عن العالقة بين التسويف األكاديمي والرضا عن الدراسة لدى أفراد عينة الدراسة. الكشف .3

 :مصطمحات الدراسة
ميل الفرد لتأجيل البدء في الميمات " ىوAcademic Procrastination: التسويف األكاديمي 

 (.2012األكاديمية أو إكماليا، ينتج عنو شعور الفرد بالتوتر االنفعالي". ) أبو غزال، 
في ضوء الدرجة التي يحصل عمييا الطالب عمى مقياس  ويعرف التسويف األكاديمي إجرائياً    

 .(2012ر من قبل غزال. )طو  التسويف األكاديمي المستخدم في الدراسة الحالية والم  
مجموعة من العوامل النفسية والبيئية والعضوية ىو": Study Satisfactionالرضا عن الدراسة 

 (.2014التي تدفع الطمبة لمتعبير عن رضاىم عن الدراسة الجامعية". )الشرعة ولبابنة،  واألكاديمية
الدرجة التي يحصل عمييا الطالب عمى مقياس الرضا عن  ويعرف الرضا عن الدراسة إجرائيًا:

 ر من قبل الباحثة.و  ط  الدراسة الجامعية المستخدم في الدراسة الحالية والم  
عمى أرض فمسطين في مدينة أريحا (1998) شئت جامعة االستقالل في العام "أ ن :جامعة االستقالل

السيد الرئيس محمود عباس في العام  افتتحياتحت مسمى األكاديمية الفمسطينية لمعموم األمنية، وقد 
إلى جامعة، وىي الجامعة الحكومية الوحيدة المتخصصة  (2011)، وتم تحويميا في العام (2007)

 (.www.pass.ps). م األمنية والعسكرية والشرطية"في مجال العمو 
 :محددات الدراسة

عينة من طمبة جامعة االستقالل في أريحا، لمفصل الثاني من العام  ىاقتصرت الدراسة عم -
 .2017/ 2016الدراسي 

http://www.pass.ps/
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واالستجابة عمى فقراتيا من قبل  تتحدد نتائج الدراسة باألدوات المستخدمة ألغراض ىذه الدراسة -
 أفراد عينة الدراسة.

 :دراسات سابقة
 دراسات تناولت التسويف األكاديمي: -المحور األول

دراسة ىدفت الكشف عن نسبة انتشار التسويف األكاديمي لدى طالبات  (6105أجرى الكفيري )   
من طالبات كمية التربية في ( طالبة 360كمية التربية بجامعة حائل. تكونت عينة الدراسة من )

ىـ، وتم اختيارىن بالطريقة العشوائية. وقام 1436/ 1435الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 
الباحث بتطوير مقياس لمتسويف األكاديمي. أظيرت نتائج الدراسة عن مستوى متوسط النتشار 

 التسويف بين الطالبات.
ىدفيا البحث عن عالقة ضغوط الحياة بالتسويف  ( بدراسة كان6105في حين قام عبود )   

األكاديمي، وفيما إذا كانت ىذه العالقة تختمف باختالف جنس الطالب أو مستواه الدراسي لدى عينة 
وطالبة من جامعة عجمون الوطنية في األردن. استخدم الباحث مقياس  ( طالباً 124مكونة من )

ا استخدم المنيج الوصفي االرتباطي في جمع ضغوط الحياة ومقياس التسويف األكاديمي. كم
البيانات وتحميميا. وأشارت نتائج الدراسة إلى وجود عالقة ارتباطية بين ضغوط الحياة والتسويف 

في قوة العالقة بين ضغوط الحياة  األكاديمي، كذلك كشفت النتائج عن وجود فروق دالة إحصائياً 
في قوة العالقة بين ضغوط   توجد فروق دالة إحصائياً والتسويف األكاديمي لصالح الذكور، بينما ال

 الحياة والتسويف األكاديمي تعزى لمتغير المستوى الدراسي.
فقد أجرى دراسة ىدفت التعرف إلى مستوى ممارسة التسويف األكاديمي  (6106أما السممي )   

وء متغيري السنة ومستوى الدافعية والعالقة بينيما لدى عينة من طالب جامعة أم القرى في ض
.  (Choi and Moran, 2009)الدراسية والموقع الجغرافي. استخدم الباحث مقياس شو وموران

من طالب الكمية الجامعية بمكة المكرمة والميث. توصمت  ( طالباً 160) تكونت عينة الدراسة من
 ظيرت النتائج أيضاً . وأوالدافعية الذاتية كان متوسطاً  يالدراسة إلى أن مستويي التسويف األكاديم

وجود فروق في مستوى التسويف األكاديمي تعزى لمتغير المستوى األكاديمي لصالح السنة الدراسية 
 األولى.
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التي ىدفت إلى بحث العالقة بين سمات  (et al, 2015) Lai , الي وآخرون وأشارت دراسة   
( 96( من الذكور، )52ة من)الشخصية وسموك التسويف بين طمبة الجامعات. وتكونت عينة الدراس

من اإلناث. واستخدم الباحثون مقياس التسويف األكاديمي ومقياس سمات الشخصية. وأظيرت نتائج 
 الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة التسويف لصالح الذكور.

 فقد أجروا دراسة ىدفت إلى الكشف عن العالقة بين التسويف (.610أما بوبو وآخرون )   
األكاديمي والقمق بوصفو )سمة وحالة( لدى عينة من طمبة كمية التربية في جامعة تشرين، كما 

لمتغير الجنس.  ىدفت إلى معرفة الفروق بين أفراد العينة في التسويف األكاديمي وفي القمق تبعاً 
لعشوائية وطالبة من كمية التربية تم اختيارىا بالطريقة ا ( طالباً 92وتكونت عينة الدراسة من )

البسيطة، وطبق عمييم مقياس التسويف األكاديمي واختبار حالة وسمة القمق. وكشفت نتائج الدراسة 
بين التسويف والقمق بوصفو )سمة وحالة(، في حين أظيرت نتائج الدراسة  وجود ارتباط دال إحصائياً 

وأن أفراد العينة والقمق،  يعدم وجود فروق جوىرية تعزى لمتغير الجنس في التسويف األكاديم
 يعانون من تسويف أكاديمي بدرجة مرتفعة.

إلى الكشف عن درجة التسويف  (Khan,  et al, 2014) وىدفت دراسة خان وآخرون   
األكاديمي لدى طمبة الجامعات والكميات في إسالم آباد في الباكستان في ضوء متغيرات الجنس، 

( من طمبة 100( طالب وطالبة، )200من )والعمر ومستوى التعميم. تكونت عينة الدراسة 
. واستخدم ( عاماً 27 -16( من طمبة الكميات، وتراوحت أعمار الطمبة بين )100الجامعات و)

ذات داللة إحصائية  الباحثون مقياس التسويف األكاديمي. وأظيرت نتائج الدراسة بأن ىناك فروقاً 
يميمون إلى التسويف أكثر من طمبة تعزى لمتغير الجنس لصالح الذكور، وأن طمبة الكميات 

 الجامعات.
دراسة ىدفت إلى كشف العالقة  (AlQudah, et al, 2014في حين أجرى القدح وآخرون )   

بين التسويف األكاديمي والفاعمية الذاتية. كما ىدفت إلى التعرف عمى مستوى التسويف األكاديمي 
تخدم الباحثون مقياس التسويف األكاديمي في ضوء متغيرات نوع الكمية والمستوى الدراسي. واس

( من طمبة كميات العموم واآلداب في جامعة 120ومقياس الفاعمية الذاتية. تكونت عينة الدراسة من )
الممك سعود. وأظيرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير السنة 

 الدراسية ونوع الكمية. 
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إلى الكشف عن العالقة بين التسويف   (Zakeri, et al, 2013)آخرونوىدفت دراسة زكري و    
من الفتيان( من  134من الفتيات، 261األكاديمي وبين األنماط الوالدية. تكونت عينة الدراسة من )

 جامعة شيراز تم اختيارىم بالطريقة العشوائية. واستخدم الباحثون مقياس التسويف األكاديمي

(Solomon & Rothblum, 1984) ومقياس األنماط الوالدية ((Steinberg, 2005 . وأظيرت
 ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير الجنس لصالح الذكور. نتائج الدراسة أن ىناك فروقاً 

دراسة ىدفت إلى استقصاء أثر تعديل العبارات الذاتية  (6102وأجرى أبو ازريق وجرادات )   
لتسويف األكاديمي وتحسين الفاعمية الذاتية األكاديمية لدى المسببة لمتسويف األكاديمي في تخفيض ا

في الصف العاشر في  ( طالباً 120عينة من طالب الصف العاشر. وتكون مجتمع الدراسة من )
 يإحدى مدارس لواء الرمثا. وبناء عمى درجات أفراد مجتمع الدراسة عمى مقياس التسويف األكاديم

إلى مجموعتين: مجموعة  تم تقسيميم عشوائياً  ( طالباً 33ت من)تم اختيار عينة الدراسة التي تكون
لتعديل العبارات الذاتية المنتجة  تجريبية وأخرى ضابطة. وقد تمقت المجموعة التجريبية برنامجاً 

( جمسة، في حين لم تتمق المجموعة الضابطة أية 13لمتسويف األكاديمي، والذي تكون من )
 أعمى بشكل دال إحصائياً  أن المجموعة التجريبية أظيرت انخفاضاً  معالجة. وأظيرت نتائج الدراسة 

 أعمى بشكل دال في الفاعمية الذاتية. في التسويف وتحسناً 
بدراسة ىدفت إلى معرفة العالقة بين التسويف األكاديمي  (2013صالح وصالح )في حين قام    

دارة الوقت لدى طمبة كمية التربية في جامعة القادسية. تكو   ( طالباً 368نت عينة الدراسة من )وا 
وطالبة تم اختيارىم بالطريقة الطبقية العشوائية ذات التوزيع المتساوي. ولغرض قياس ىذا اليدف تم 

( فقرة. وأشارت نتائج الدراسة أنو ال يوجد لدى الطمبة 22بناء أداة التسويف األكاديمي مكونة من )
عدم وجود  إدارة الوقت. وأظيرت النتائج أيضاً  تسويف أكاديمي، إال أنيم يعانون من ضعف في

 لمتغير الجنس. فروق ذات داللة إحصائية في التسويف األكاديمي تبعاً 
( دراسة ىدفت التعرف إلى مدى انتشار التسويف األكاديمي وأسبابو من 2012وأجرى أبو غزال )   

اسي والتخصص األكاديمي. وجية نظر الطمبة الجامعيين في ضوء متغيرات الجنس، والمستوى الدر 
( من جميع كميات جامعة إناثاً  529، ذكوراً  222وطالبة ) ( طالباً 751تكونت عينة الدراسة من )

%( من الطمبة ىم من ذوي التسويف المرتفع، وأنو توجد 25.2اليرموك. أظيرت نتائج الدراسة أن )
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دراسي لصالح طمبة السنة الرابعة، في انتشار التسويف تعزى لمتغير المستوى ال فروق دالة إحصائياً 
 تعزى لمتغيري الجنس والتخصص األكاديمي. في حين ال توجد فروق دالة إحصائياً 

( فقد أجروا دراسة ىدفت إلى فحص دور (Motie, et al, 2012أما معطي وآخرون    
الدراسة  التعمم الذاتي والفروق بين الجنسين في التسويف األكاديمي. وتكونت عينة تإستراتيجيا

( من طمبة الصف األول الثانوي في إيران. وأظيرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق بين 250من)
 الجنسين في التسويف األكاديمي.

( بدراسة ىدفت إلى الكشف عن العالقة بين Ozer & Sackes  (2011 ,وقام اوزر وساكس   
 ( طالباً 314تكونت عينة الدراسة من )التسويف األكاديمي والرضا عن الحياة لدى طمبة الجامعات. 

. واستخدم الباحثان مقياس ( عاماً 27 -17ذكر(، بين الفئة العمرية ) 100أنثى،  214وطالبة )
من  التسويف األكاديمي ومقياس الرضا عن الحياة. أظيرت نتائج الدراسة أن الذكور أكثر تسويفاً 

في درجة الرضا عن  ىم أكثر انخفاضاً  سويفاً اإلناث. كما أشارت النتائج إلى أن الطمبة األكثر ت
 الحياة.

( دراسة ىدفت إلى التعرف عمى العالقة بين التمكؤ األكاديمي ببعض 2008وأجرى أحمد )   
( من 200المتغيرات النفسية )الرضا عن الدراسة واإلنجاز األكاديمي(. تكونت عينة الدراسة من )

امعة الممك خالد بالسعودية. أظيرت نتائج الدراسة وجود طمبة كميتي الشريعة والمغة العربية في ج
فروق بين منخفضي ومرتفعي التمكؤ األكاديمي والرضا عن الدراسة، إذ إن منخفضي التمكؤ كانوا 

 مع الرضا عن الدراسة. سالباً  أكثر رضا عن الدراسة، وأن التمكؤ ارتبط ارتباطًا داالً 
التعرف عمى العالقة بين قمق االمتحان والتسويف إلى (Jaradat,2004) دراسة  في حين ىدفت

في  ( طالباً 573األكاديمي والتحصيل الدراسي والرضا عن الدراسة. تكونت عينة الدراسة من )
المرحمة الثانوية. أشارت نتائج الدراسة وجود عالقة سمبية دالة إحصائيًا بين التسويف األكاديمي 

 األكاديمي والرضا عن الدراسة من جية أخرى. والتحصيل الدراسي من جية وبين التسويف
 دراسات تناولت الرضا عن الدراسة: -المحور الثاني

دراسة ىدفت إلى التنبؤ بقمق المستقبل الميني في ضوء  (6105)أجرت أبو غالي وأبو مصطفى    
ية ( من طمبة اإلرشاد النفسي في كمية الترب210الرضا عن الدراسة. تكونت عينة الدراسة من )

بجامعة األقصى. أظيرت نتائج الدراسة وجود عالقة عكسية بين الرضا عن الدراسة وقمق المستقبل 
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(. 2.37حيث بمغ المتوسط الحسابي ) الميني، كذلك تبين أن مستوى الرضا عن الدراسة كان مرتفعاً 
 كما أظيرت عدم وجود فروق بين الجنسين في درجة الرضا عن الدراسة.

فقد قاما بدراسة ىدفت إلى الكشف عن العالقة بين الحاجات اإلرشادية  (2014) أما لزعر ونيس   
والرضا عن الدراسة والفروق بين الجنسين في كل من الحاجات اإلرشادية ومستوى الرضا عن 

وتمميذة  ( تمميذاً 150الدراسة لتالميذ السنة األولى من التعميم الثانوي. وتكونت عينة الدراسة من )
(، وتم اختيارىم بطريقة عاماً  14، 12بي ) األولى من التعميم الثانوي تتراوح أعمارىم تقريباً من السنة 

عشوائية طبقية. استخدم الباحثان مقياسي الحاجات اإلرشادية والرضا عن الدراسة. وتوصمت الدراسة 
 لذكور.لمتغير الجنس لصالح ا إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في الرضا عن الدراسة تبعاً 

دراسة ىدفت إلى معرفة درجة الرضا عن الدراسة في كمية  (2014في حين أجرى الشرعة ولبابنة )
إربد الجامعية التابعة لجامعة البمقاء من وجية نظر الطالبات في ضوء متغيرات: السنة الدراسية، 

فقرة، تم توزيعيا  (30والتقدير، والقسم والبرنامج الدراسي. واستخدم الباحثان استبانة مكونة من )
( طالبة. وأظيرت  نتائج الدراسة أن درجة رضا طالبات الدبموم والبكالوريوس عن الدراسة 550عمى)

في كمية إربد الجامعية متوسطة، كما أشارت إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة رضا 
 ة األولى.طالبات البكالوريوس تعزى لمتغير السنة الدراسية لصالح السنة الدراسي

بدراسة ىدفت إلى التحقق من رضا الطمبة الجامعيين من البيئة   (Uka , 2014)وقامت اوكا   
المادية والخدمات المقدمة ليم في مؤسسات التعميم العالي لإلشارة إلى جودة التعميم العالي. وتكونت 

 تائج أن ىناك فروقاً (. أظيرت النذكوراً  70، إناثاً  130( طالب وطالبة )200عينة الدراسة من )
 ذات داللة إحصائية في رضا الطمبة عن الخدمات المقدمة ليم تعزى لمتغير الجنس لصالح الذكور.

دراسة ىدفت إلى معرفة الحاجات األكاديمية من وجية نظر  (2013وأجرت صوالحة والعمري )    
ألربعة مجاالت تتعمق:  طمبة جامعة عمان األىمية، ومدى رضاىم عن تحقيقيا من وجية نظرىم وفقاً 

بالييئة التدريسية واإلدارية، ومصادر التعمم، والحاجات الخاصة بالطمبة، وعالقة مدى الرضا عن 
تحقق الحاجات بمتغيرات: الجنس، ونوع الكمية، والسنة الدراسية لمطالب، وجنسية الطالب. تكونت 

شوائية. وطبقت عمييم استبانة خاصة وطالبة تم اختيارىم بطريقة ع ( طالباً 365عينة الدراسة من )
( فقرة موزعة عمى أربعة مجاالت. وأظيرت نتائج الدراسة أن مستوى رضا الطمبة 27تكونت من )
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 . كما أظيرت عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الرضا عن الدراسة تبعاً كان متوسطاً 
 لمتغيري الجنس والسنة الدراسية.

دراسة ىدفت إلى تقييم العوامل   (Tessema, et al, 2012)آخرونفي حين قام تسيما و    
والخبرة والخبرات، واإلرشاد األكاديمي،  برضا الطمبة الجامعيين عن )جودة التعميم، المرتبطة أكاديمياً 

، لكن يوجد فروق ذات داللة الشاممة، واإلعداد الميني(. أظيرت نتائج الدراسة أن ىناك رضًا عاماً 
 زى لمتغير الجنس لصالح اإلناث.إحصائية تع

 تعقيب عمى الدراسات السابقة:
تشير الدراسات التي تم عرضيا إلى أن التسويف األكاديمي سموك شبو عام بين الطمبة، وىذا    

لم تجد من خالل الدراسات السابقة أية  يرتبط بعدة أسباب سواء كانت ذاتية أو بيئية، إال أن الباحثة
ع التسويف األكاديمي وعالقتو بالرضا عن الدراسة الجامعية في البيئة دراسة بحثت في موضو 

في جامعة أمنية كجامعة االستقالل، التي تتميز بمجموعة من األنظمة والقوانين  الفمسطينية، وتحديداً 
ب عميو ألنو يدل عمى عدم االنضباط عاق  معتبرة بأن سموك التسويف ال يميق برجل األمن، بل ي  

في حين أن ىذه الدراسة تتشابو مع الدراسات األخرى بأنيا الوقت في تنفيذ الميمات. لتزام بواال
استيدفت الشباب الجامعي كونيم ركيزة ميمة من ركائز العممية التعميمية والتنموية، كذلك اختارت 
طريقة العينة العشوائية مثل باقي الدراسات، واستعرضت كذلك في دراستيا دور بعض المتغيرات 

يموغرافية في التسويف األكاديمي وعالقتو بالرضا عن الدراسة مثل متغيرات الجنس، والسنة الد
 الدراسية، والمقاييس المستخدمة، وىي تتشابو مع الدراسات آنفة الذكر.

 :الطريقة واإلجراءات
استخدمت الباحثة المنيج الوصفي لمناسبتو لطبيعة ىذه الدراسة. حيث تم  منيج الدراسة:

 .الرضا عن الدراسةبالتسويف األكاديمي وعالقتو حول طمبة جامعة االستقالل آراء   استقصاء
( 920تكون مجتمع الدراسة من جميع طمبة جامعة االستقالل، والبالغ عددىم ) مجتمع الدراسة:

 ت رسمية صادرة عن دائرة القبول والتسجيل في جامعة االستقاللءاوطالبة، حسب إحصا اً طالب
 .2017/ 2016 يالعام الدراسالفصل الثاني من ة وذلك في بداي

من كال الجنسين، تم  من طمبة الجامعة( 230تكونت عينة الدراسة الكمية من ) عينة الدراسة:
وبعد إتمام %( من مجتمع الدراسة الكمي، 25اختيارىم بطريقة العينة العشوائية البسيطة بنسبة )
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( استبانات 3ستبانة. استبعد منيا )ا( 213) اناتجمع االستبعممية جمع البيانات وصمت حصيمة 
لكي تصبح عينة الدراسة التي تم إجراء التحميل  ،بسبب عدم صالحيتيا لمتحميل اإلحصائي

 .( 1جدول رقم )كما ىو موضح في  وطالبة. طالباً ( 210اإلحصائي عمييا )
 ، والمعدل التراكمي(.عينة حسب )الجنس، والسنة الدراسيةالتوزيع أفراد يبين (: 0جدول رقم )

 المجموع النسبة المئوية العدد المتغير

 الجنس
 63.8 134 ذكر

210 
 36.2 76 أنثى

 السنة الدراسية

 30.0 63 أولى

210 
 25.7 54 ثانية
 25.7 54 ثالثة
 18.6 39 رابعة

 المعدل التراكمي
65  74.9- 62 29.5 

210 75 – 84.9 95 45.2 
 25.2 53 عمىأف 85

 استخدمت الباحثة في الدراسة مقياسين:: الدراسة أدوات
 مقياس التسويف األكاديمي: -أوالً 
(. تكون المقياس 2012استخدمت الباحثة مقياس التسويف األكاديمي الذي طوره أبو غزال. )   

سي، تكون االستجابة ليذه الفقرات من خالل أسموب ليكرت الخما( فقرة، 25)بصورتو األولية من 
، 2، تنطبق عمي بدرجة منخفضة: 1: بحيث تمثل الدرجة )تنطبق عمي بدرجة منخفضة جداً 

(، 5، تنطبق عمي بدرجة كبيرة جدًا:4، تنطبق عمي بدرجة كبيرة: 3تنطبق عمي بدرجة متوسطة: 
لزيادة السموك السمبي أي ارتفاع  وىذا يعني كمما ارتفعت الدرجة عمى المقياس كان ذلك مؤشراً 

التسويف األكاديمي. وتم استخراج معامالت الصدق باستخدام معامل ارتباط بيرسون بين  درجة
وطالبة من خارج أفراد عينة الدراسة،  ( طالباً 228الفقرة واألداة ككل بعد تطبيق المقياس عمى )

(. وبناًء عمى ذلك تكون 0.25وتم حذف فقرتين من المقياس ألن معامل ارتباطيما أقل من )
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( فقرة. وتعد جميع فقرات المقياس إيجابية باستثناء الفقرات 21بصورتو النيائية من ) المقياس
 (.17، 12، 10، 6، 5، 3، 1السمبية التي يتم تصحيحيا بطريقة عكسية، وىي: )

( 6قام أبو غزال بحساب الصدق الظاىري لممقياس من خالل عرضو عمى ): الصدق الظاىري
فس والقياس والتقويم بجامعة اليرموك، وبناًء عمى آراء المحكمين من المحكمين المختصين بعمم الن

في الدراسة  اةمن صدق األد لمتحققو . ( فقرة23من ) تم حذف فقرتين ليصبح المقياس مكوناً 
في جامعة في التربية وعمم النفس  تخصصينمحكمين المال ( من7) عرضيا عمىتم الحالية 
بداء أية وطمب منيم بيان مدى وضوح  ،االستقالل الفقرات وسالمة الصياغة المغوية لمفقرة، وا 

وكان ىناك اتفاق %( كمعيار لقبول الفقرة، 80مالحظات يرونيا مناسبة، واعتمدت الباحثة نسبة )
 ولم يجروا عمييا أية تعديالت. ،وتفي بغرض الدراسة ومقروئيتيا اةبينيم عمى صالحية األد

صدق البناء بحساب معامل ارتباط كل فقرة من فقرات قامت الباحثة بالتحقق من صدق البناء: 
 (: 2المقياس مع الدرجة الكمية، وذلك كما ىو واضح في جدول )

 ( كل فقرة مع الدرجة الكمية.Pearson correlation(: يبين نتائج معامل ارتباط بيرسون )6جدول رقم )

 قيمة ر الفقرات
الداللة 

 اإلحصائية
 قيمة ر الفقرات

الداللة 

 حصائيةاإل

4 0.330** 0.000 44 0.195** 0.005 

4 0.357** 0.000 44 0.571** 0.000 

4 0.258** 0.000 43 0.490** 0.000 

3 0.390** 0.000 43 0.406** 0.000 

3 0.382** 0.000 43 0.358** 0.000 

3 0.229** 0.001 43 0.229** 0.001 

3 0.518** 0.000 43 0.411** 0.000 

3 0.519** 0.000 43 0.443** 0.002 

3 0.564** 0.000 44 0.493** 0.000 

44 0.251** 0.000 44 0.482** 0.000 

44 0.594** 0.000    

( أن جميع قيم معامل االرتباط كل فقرة مع الدرجة الكمية دالة إحصائيًا؛ مما 2يبين جدول )    
األكاديمي من وجية التسويف ياس يشير إلى تمتع المقياس بصدق عاٍل وأنيا تشترك معًا في ق

 في فمسطين. من وجية نظر طمبة جامعة االستقاللنظر 
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قام أبو غزال بإيجاد معامل الثبات بطريقة كرونباخ الفا، حيث بمغ معامل : ثبات المقياس
(. في حين قامت الباحثة في الدراسة الحالية باستخراج معامل الثبات 0.90االتساق الداخمي )

، وطبقت الباحثة المقياس عمى عينة Cronbach Alpha)يقة كرونباخ الفا )لممقياس بطر 
وطالبة، وبمغ معامل االتساق  ( طالباً 40استطالعية من خارج أفراد عينة الدراسة وعددىم )

 ( وىو مؤشر مقبول لمثبات.%0.686الداخمي لممقياس )
كاديمي من وجية نظر طمبة ولمتعرف إلى تقديرات أفراد العينة وتحديد )درجة التسويف األ   

جامعة االستقالل(، قامت الباحثة بتقسيم المتوسطات الحسابية كما ىي واردة في دارسة )أبو( 
أعمى درجة )(، حيث تم تقسيميا إلى ثالثة مستويات متساوية حسب المعيار التالي 2012غزال )

 3( ÷2.22 – 3.60= )3÷أدنى درجة عمى نفس المقياس(  –عمى مقياس التسويف األكاديمي
 . وبناء عميو تم تقسيم المتوسطات الحسابية لدرجات الطمبة كما يمى: 1.38= 
 فما دون مسوف بدرجة متدنية. 2,22

 مسوف بدرجة متوسطة. 3.60 – 2.23
 فما فوق مسوف بدرجة مرتفعة. 3.61
 مقياس الرضا عن الدراسة الجامعية: -ثانياً 
مقاييس التي تتضمنيا بعض الدراسات المنشورة، مثل دراسة بعد اطالع الباحثة عمى عدد من ال   

(، 2008(، ودراسة أحمد )2014(، ودراسة الشرعة ولبابنة )2016)أبو( غالي ومصطفى )
(، تم تطوير مقياس الرضا عن الدراسة الجامعية ليتناسب مع طمبة 2014ودراسة لزعر ونيس )

غير الجامعيين، وقد تكون المقياس في صورتو الجامعة، إذ إن بعض المقاييس كانت معدة لمطمبة 
( فقرة تعبر عن الرضا العام لمطالب عن دراستو في الجامعة والتخصص الذي 24النيائية من )

يجابي والسمبي، حسب سمم خماسي وأعطيت األوزان لمفقرات وقد بنيت الفقرات باالتجاه اإلاختاره. 
حيانًا: ثالث درجات، أ، موافق: أربع درجات، : خمس درجاتموافق بشدة) يجابية كما ىو آت:اإل

معارض: درجتين، معارض بشدة: درجة واحدة(. وقد طبق ىذا السمم الخماسي عمى جميع الفقرات 
، 13، 12، 10، 8، 7، 5): بطريقة عكسية وىي تم تصحيحيايجابية، أما الفقرات السمبية فقد اإل
18 ،20 ،21 ،24.) 
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 ( من7)عرضيا عمى تم في الدراسة الحالية  اةاألد من صدق لمتحقق: الصدق الظاىري
وطمب منيم بيان مدى  ،في جامعة االستقاللفي التربية وعمم النفس  تخصصينمحكمين المال

بداء أية مالحظات يرونيا مناسبة، واعتمدت  وضوح الفقرات وسالمة الصياغة المغوية لمفقرة، وا 
 اةن ىناك اتفاق بينيم عمى صالحية األدوكا%( كمعيار لقبول الفقرة، 80الباحثة نسبة )

مع بعض التعديالت في الصياغة المغوية مثل: )ال أستطيع  ،وتفي بغرض الدراسة ومقروئيتيا
 التكيف بدراستي الجامعية(، فأصبحت )أشعر بصعوبة التكيف في دراستي الجامعية(.

فقرات كل فقرة من اط ارتبمعامل بحساب  صدق البناءالتحقق من ب قامت الباحثة :صدق البناء
 :(3مع الدرجة الكمية، وذلك كما ىو واضح في جدول ) مقياس الرضا عن الدراسة الجامعية

فقرات لكل فقرة من ( Pearson Correlationبيرسون )ارتباط نتائج معامل  ( يبين2رقم )جدول 
 :الرضا عن الدراسة الجامعية مع الدرجة الكميةمقياس 

 الداللة قيمة ر الفقرات
الداللة  قيمة ر الفقرات اإلحصائية

 اإلحصائية
4 0.482

**
 0.000 44 0.492** 0.000 

4 .592** 0 0.000 43 0.360** 0.000 

4 .583** 0 0.000 43 0.582** 0.000 

3 0.503** 0.000 43 0.368** 0.000 

3 0.233** 0.001 43 0.457** 0.000 

3 0.494** 0.000 43 0.371** 0.000 

3 0.473** 0.000 43 0.343** 0.000 

3 0.296** 0.000 44 0.208** 0.002 

3 0.422** 0.000 44 0.318** 0.000 

44 0.373** 0.000 44 0.295** 0.000 

44 0.567** 0.000 44 0.527** 0.000 

44 0.319** 0.000 43 0.365** 0.000 

مما  ؛لدرجة الكمية دالة إحصائياً مع اكل فقرة ارتباط معامل ( أن جميع قيم 3جدول ) يبين   
وأنيا تشترك معًا في قياس الرضا عن الدراسة الجامعية من  يشير إلى تمتع األداة بصدق عالٍ 

 وجية نظر من وجية نظر طمبة جامعة االستقالل في فمسطين.
قامت الباحثة في الدراسة الحالية باستخراج معامل الثبات لممقياس بطريقة : ثبات المقياس

، وطبقت الباحثة المقياس عمى عينة استطالعية من خارج Cronbach Alpha)نباخ الفا )كرو 
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وطالبة، بمغ معامل االتساق الداخمي لممقياس  ( طالباً 40أفراد عينة الدراسة وعددىم )
  وىو مؤشر جيد لمثبات. %(0.771)

الرضا عن الدراسة الجامعية من وجية نظر طمبة درجة ولمتعرف إلى تقديرات أفراد العينة وتحديد    
( لمحصول عمى طول 4(، ثم تم تقسيمو عمى )4= 1-5تم حساب المدى )(، جامعة االستقالل
ستبانة )أو (، وبعد ذلك تم إضافة ىذه القيمة إلى أقل قيمة في اال0.80=  4/5الخمية الصحيح )

وبناء عميو تم تقسيم  .الحد األعمى ليذه الخميةوذلك لتحديد  ؛ستبانة وىى الواحد الصحيح(بداية اال
 المتوسطات الحسابية لدرجات الطمبة عمى مقياس الرضا عن الدراسة الجامعية كما يمى:

 .منخفضة جداً              1.79 - 1إذا تراوحت قيمة المتوسط لمعبارة أو البعد  بين  -
 منخفضة.    2.59  - 1.80 إذا تراوحت قيمة المتوسط لمعبارة أو البعد  بين أكثر من -
 متوسطة.    3.39  - 2.60إذا تراوحت قيمة المتوسط لمعبارة أو البعد  بين أكثر من  -
 مرتفعة.      4.19  - 3.40إذا تراوحت قيمة المتوسط لمعبارة أو البعد  بين أكثر من  -
 .ة جداً مرتفع     5  - 4.20إذا تراوحت قيمة المتوسط لمعبارة أو البعد  بين أكثر من  -

تمت المعالجة اإلحصائية الالزمة لمبيانات، وتم استخدام اإلحصاء : المعالجة اإلحصائية
النسب المئوية، والمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية لدى أفراد العينة  الوصفي باستخراج
فحصت  (، وقدكاديمي وعالقتيا الرضا عن الدراسةالتسويف األ)االستبانة واستجاباتيم عمى 

(، ونتائج t-test: اختبار)ت( )تيةفرضيات الدراسة عن طريق االختبارات اإلحصائية التحميمية اآل
اختبار توكي ( و One - Way Analysis of Variance) اختبار تحميل التباين األحادي

(Tukey ) كما استخدم معامل الثبات كرونباخ ألفا لحساب ثبات األداة، ومعامل االرتباط
 (.SPSS) ، وذلك باستخدام برنامج الرزم اإلحصائية لمعموم االجتماعيةبيرسون

 :نتائج الدراسة
 نتائج السؤال األول:

 ؟لدى طمبة جامعة االستقاللما درجة التسويف األكاديمي 
لإلجابة عن سؤال الدراسة األول استخرجت الباحثة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية    
 :(4) وذلك كما ىو واضح في الجدولعمى الدرجة الكمية، الطمبة  لدىاألكاديمي  لتسويفدرجات ال
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 األكاديمي متسويفل والدرجة الكمية المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية: (.جدول رقم)

المتوسط  العدد المتغير الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

لذا فإنني ال أتأخر في  ؛بيومأكمل واجباتي بشكل منتظم يومًا  *1
 متدنية 1.23 2.20 210 المواد الدراسية.

 متوسطة 0.91 3.60 210 عندما يقترب موعد االمتحان أجد نفسي منشغاًل بأمور أخرى. 2
 متوسطة 1.17 2.78 210 أستعجل عادة إلنجاز الميمات األكاديمية قبل موعدىا المحدد. *3
 متوسطة 1.08 3.54 210 جباتي األكاديمية غدًا.قول لنفسي دائمًا سأنجز واأ 4
 متوسطة 1.17 2.74 210 أبدأ عادة إنجاز الميمات الدراسية فورًا بعد تحديدىا. *5
 متوسطة 1.12 2.79 210 أنيي واجباتي الدراسية قبل الوقت المحدد إلنجازىا. *6

 متوسطة 1.19 3.35 210 .أؤجل البدء بواجباتي الدراسية حتى المحظات األخيرة 7

تبرر عدم قيامي بأداء الواجبات  أحاول أن أجد لنفسي أعذاراً  8
 متوسطة 1.14 3.29 210 الدراسية المطموبة مني.

 متوسطة 1.18 3.26 210 أنا مضيع لموقت بشكل كبير. 9

 أنيي دائمًا واجباتي الدراسية الميمة ولدي وقت إضافي 10*
 متوسطة 1.08 3.03 210 )احتياطي(.

أقول لنفسي بأنني سأقوم بإنجاز ميماتي الدراسية ثم أتراجع عن  11
 متوسطة 1.12 3.45 210 ذلك.

 متوسطة 1.10 2.84 210 لتزم بالخطة التي أضعيا إلنجاز واجباتي الدراسية.أ *12
 متوسطة 1.05 3.35 210 عندما أواجو ميمات دراسية صعبة أؤمن بضرورة تأجيميا. 13
 متوسطة 1.07 3.24 210 جباتي الدراسية دونما مبرر حتى لو كانت ميمة.أؤجل إنجاز وا 14

أؤجل إنجاز الميمات الدراسية بغض النظر عن كونيا ممتعة  15
 متوسطة 1.15 3.30 210 أو غير ممتعة.

أشعر بعدم الراحة من مجرد التفكير بضرورة البدء بإنجاز  16
 متوسطة 1.08 2.55 210 واجباتي الدراسية.

 متوسطة 1.07 2.62 210 أعتقد بضرورة إنجازه. ال أؤجل عمالً  *17
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أقوم بالعديد من النشاطات الترفييية بحيث لم يبق لدي الوقت  18
 متوسطة 1.11 3.18 210 الكافي لمدراسة.

ىناك حاجة  ستلذا لي ؛بأن لدي الحقًا الوقت الكافي أفكر دائماً  19
 متوسطة 1.05 3.35 210 فعمية لمبدء بالدراسة.

يعد تأجيل الميمات األكاديمية مشكمة حقيقية أعاني منيا بشكل  20
 متوسطة 1.13 3.23 210 مستمر.

 متوسطة 1.26 3.18 210 أتوقف عن الدراسة في وقت مبكر لكي أقوم بأشياء أكثر متعة. 21
 متوسطة 0.41 3.09 210 كاديميالدرجة الكمية لمتسويف األ 

 بشكل عكسي قبل تحميل البيانات. *توضح درجات ىذه الفقرات
جاء بدرجة  طمبة جامعة االستقالللدى التسويف األكاديمي ( أن 4) يتضح من جدول رقم  

(. وعن 0.41) ( مع انحراف معياري3.09) متوسطة، فقد بمغ المتوسط الحسابي عمى الدرجة الكمية
( والتي 2) تمثمت في الفقرة كاديمي من وجية نظر طمبة جامعة االستقاللىم فقرات التسويف األأ

حيث جاءت في المرتبة  .(عندما يقترب موعد االمتحان أجد نفسي منشغاًل بأمور أخرى) تنص عمى
 ، في حين جاءت الفقرة رقمأي درجة متوسطة من التسويف (3.60) ولى وبمتوسط حسابي قدرهاأل
نني ال أتأخر في المواد لذا فإ ؛أكمل واجباتي بشكل منتظم يومًا بيوم( والتي تنص عمى )1)

         .متدنية من التسويف( معبرة عن درجة 2.22) ( في المرتبة االخيرة بمتوسط حسابي قدرهالدراسية
وتعزو الباحثة ىذه النتيجة بأن الطمبة لدييم الكثير من األنشطة والواجبات، حيث يقومون بالتدريبات 

وك التسويف لدييم إليجاد بعض المبررات لمتأخر عن لسم العسكرية اليومية، والتي ربما تشكل مجاالً 
ال يقومون بالواجبات في موعدىا وبشكل  الدراسة والقيام بالواجبات األكاديمية، وبذلك فيم دائماً 

نما يجدون سموك التسويف منفذاً  لمتنصل من واجباتيم األكاديمية وبأعذار واىية، وىذا ما  منتظم، وا 
بأن تسويف الطمبة لدى الطمبة يكمن من نفورىم من  ( (Rakes& Dunn, 2010أشار إليو.

الميمات أو تأخيرىا، ويزيد من مستويات التوتر العالية لدييم، ويزداد التسويف بازدياد الضغوط 
(، ودراسة السممي 2016(. وتتفق نتيجة ىذه الدراسة مع دراسة الكفيري )(Cerino, 2014النفسية. 

( حيث ال يوجد تسويف لدى 2013جة مع دراسة صالح وصالح. )(. فيما تختمف ىذه النتي2015)
( أظيرتا بأن درجة 2012(، ودراسة )أبو( غزال )2014الطمبة، إال أن دراسة بوبو وآخرين )

 التسويف لدى الطمبة مرتفعة.
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في ( α≤ (0.05 السؤال الثاني: ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوىنتائج 
)الجنس،  تعزى لمتغيرات من وجية نظر طمبة جامعة االستقاللألكاديمي متوسطات التسويف ا

 سية والمعدل التراكمي(؟اوالسنة الدر 
في ( α≤ (0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوىنتائج الفرضية األولى: 

تعزى لمتغير  من وجية نظر طمبة جامعة االستقاللالتسويف األكاديمي  درجات متوسطات
 نس.الج
(، كما ىو واضح في t-test) لمتحقق من صحة الفرضية األولى استخدمت الباحثة اختبار ت   

  (.5) جدول رقم
المتوسطات الحسابية الكمية  درجات ( لمفروق فيt-testنتائج اختبار ت ) : يوضح(6) جدول رقم

 :تبعًا لمتغير الجنس كاديميلمتسويف األ 

المتوسط  العدد الجنس المتغير
 ابيالحس

االنحراف 
 المعياري

قيمة ت 
 المحسوبة

درجات 
 الحرية

الداللة 
 اإلحصائية

التسويف 
 كاديمياأل 

 0.48 3.10 134 ذكور
0.620 208 0.536 

 0.27 3.07 76 إناث
في ( α≤ (0.05 فروق ذات داللة إحصائية عند المستوىنو ال توجد أ (5) يتبين من الجدول رقم   

تعزى لمتغير الجنس، حيث بمغ المتوسط  طمبة جامعة االستقالل لدىيمي متوسطات التسويف األكاد
(. كما تبين أن قيمة )ت( 3,07) ( وكان لدى اإلناث3,10) الحسابي عمى الدرجة الكمية لمذكور

لعدم وجود فروق عمى  (، وتبعاً 0,536) (، عند مستوى داللة0,620) المحسوبة عمى الدرجة الكمية
وتعزو الباحثة ىذه النتيجة بأن الطمبة من كال  قبول الفرضية الصفرية األولى. الدرجة الكمية فقد تم

الجنسين يعيشان تحت نفس الظروف الدراسية والمعيشية والتدريبات واألنشطة اليومية، لذلك فيم 
يجاد المبررات واألعذار، فما ينطبق عمى الذكور ينطبق عمى اإلناث  لدييم سموك واحد بالتسويف وا 

(، 2014اشتراكيم بنفس نمط الحياة اليومية. وتتفق ىذه النتيجة مع دراسة بوبو وآخرين ) من حيث
 Motie, et(، ودراسة معطي وآخرين2012(، ودراسة )أبو( غزال )2013ودراسة صالح وصالح ) 

al, 2012))( 2016(، ودراسة عبود )2016. فيما اختمفت ىذه النتيجة مع دراسة الكفيري ،)
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 ، ودراسة(Khan,  et al, 2014)خان وآخرين  ، ودراسة(et al, 2015) Lai , آخرينودراسة الي و 
 .(Ozer & Sackes  (2011 ,اوزر وساكس

في متوسطات ( α≤ (0.05 توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوىنتائج الفرضية الثانية: ال 
 ى لمتغير السنة الدراسية.تعز  من وجية نظر طمبة جامعة االستقاللالتسويف األكاديمي درجات 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  لمتحقق من صحة الفرضية الثانية تم استخراج   
تبعًا لمتغير السنة الدراسية،  من وجية نظر طمبة جامعة االستقالللمتوسطات التسويف األكاديمي 

 :(6) وذلك كما ىو واضح في الجدول رقم
 :متوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية تبعًا لمتغير السنة الدراسيةال : يوضح(5) جدول رقم

السنة  المتغير
المتوسط  العدد الدراسية

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

التسويف 
 كاديمياأل

 0.42 3.05 63 ولىأ

 0.46 3.11 54 ثانية

 0.37 3.08 54 ثالثة

 0.39 3.15 39 رابعة

من وجية نظر متوسطات التسويف األكاديمي ( وجود تقارب في 6) يتضح من الجدول رقم   
ولفحص الفرضية تم استخراج  تبعًا لمتغير السنة الدراسية عمى اختالف سنوات دراستيم،طمبة ال

كما ىو وارد في ( One - Way Analysis of Varianceنتائج اختبار تحميل التباين األحادي )
 :(7جدول رقم )

 :نتائج اختبار تحميل التباين األحادي تبعًا لمتغير السنة الدراسية حيوض : (9جدول رقم )

 مصدر التباين المتغير
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

التسويف 
 كاديمياأل

 0.077 3 0.231 بين المجموعات
0.443 

 
0.723 

 
 1730. 206 35.734 داخل المجموعات

 209 35.965 المجموع 
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 درجات متوسطاتفي نو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية أ (7) يتضح من الجدول رقم   
تعزى لمتغير السنة الدراسية، حيث بمغت  من وجية نظر طمبة جامعة االستقاللالتسويف األكاديمي 

(، وتبعًا لعدم وجود 0.723) ( عند مستوى داللة0.443قيمة )ف( المحسوبة عمى الدرجة الكمية )
ىذه النتيجة بأن جميع الطمبة يواجيون  فروق عمى الدرجة الكمية تم قبول الفرضية الصفرية الثانية.

نفس الظروف األكاديمية والحياتية واألنشطة اليومية، فيم يعيشون في نظام مغمق يتعممون من 
نفسيا التي يستقونيا من اآلخرين، تجارب بعضيم البعض، فيجدون ألنفسيم األعذار والمبررات 

وذلك إليجاد وسيمة آمنة تبعدىم عن تحمل مسؤولياتيم تجاه واجباتيم، وىم بذلك يعبرون بطريقة 
ليست واعية عن القمق والمخاوف التي يشعرون بيا، فيحاولون تأجيل األعمال قدر ما استطاعوا، ال 

سو من المكافآت والعقوبات والتدريبات فرق بين سنة دراسية وأخرى؛ ألنيم يخضعون لمنظام نف
، إال أنيا تختمف (AlQudah, et al, 2014القدح وآخرين. ) اليومية. وتتفق ىذه النتيجة مع دراسة

 (.2012(، ودراسة )أبو( غزال )2015مع نتيجة دراسة السممي )
في  (α≤ (0.05 توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوىنتائج الفرضية الثالثة: ال    

 تعزى لمتغير المعدل التراكمي.جامعة المن وجية نظر طمبة التسويف األكاديمي  درجات متوسطات
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  لمتحقق من صحة الفرضية الثالثة تم استخراج

لتراكمي، تبعًا لمتغير المعدل ا من وجية نظر طمبة جامعة االستقالللمتوسطات التسويف األكاديمي 
 :(8) وذلك كما ىو واضح في جدول رقم

 ية تبعًا لمتغير المعدل التراكميالمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيار   : يوضح(8) جدول رقم

المتوسط  العدد المعدل التراكمي المتغير
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 كاديميالتسويف األ 
65 – 74,9 62 3.22 0.47 
75 – 84,9 95 3.08 0.41 

 0.31 2.96 53 عمىأف 85
من وجية التسويف األكاديمي  درجات متوسطات( وجود تقارب في 8) يتضح من الجدول رقم   

ولفحص  تعزى لمتغير المعدل التراكمي عمى اختالف معدالتيم، نظر طمبة جامعة االستقالل
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 (One - Way Analysis ofالفرضية تم استخراج نتائج اختبار تحميل التباين األحادي

Variance)، (9) كما ىو وارد في جدول رقم: 
 لمتغير المعدل التراكمي نتائج اختبار تحميل التباين األحادي تبعاً يوضح (: 7) جدول رقم

مجموع  مصدر التباين المتغير
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

التسويف 
 كاديمياأل

 0.997 2 1.994 ن المجموعاتبي
 0.164 207 33.971 داخل المجموعات **0.003 6.074

 209 35.965 المجموع 
التسويف  درجات متوسطاتفي وجود فروق ذات داللة إحصائية  (9) يتضح من الجدول رقم   

بمغت قيمة  تعزى لمتغير المعدل التراكمي، حيث من وجية نظر طمبة جامعة االستقاللاألكاديمي 
ولمعرفة مصدر الفروق (، 0,003) ( عند مستوى داللة6,074) )ف( المحسوبة عمى الدرجة الكمية

( وكانت نتائج ىذا االختبار Tukey) واختبار اتجاه الداللة، قامت الباحثة باستخدام اختبار توكي
  :(10كما ىي في جدول رقم )

مي تبعًا كاديلمعرفة اتجاه الداللة عمى التسويف األ ( Tukeyنتائج اختبار توكي) : يوضح(01) جدول رقم
 لمتغير المعدل التراكمي

 عمىأف 85 84,9 – 75 74,9 – 65 المعدل التراكمي المتغير

التسويف 
 كاديمياأل 

65 – 74,9  0.14173 0.26266* 
75 – 84,9   0.12092 

    فأعمى 85
لصالح المتوسطات الحسابية األعمى، حيث ( أن الفروق كانت دالة 10) جدول رقماليتضح من    

ن  الفروق إكاديمي تبعًا لمتغير المعدل التراكمي، تشير المقارنات البعدية لمفروق في التسويف األ
( لصالح عمىأف 86) ( وبين الطمبة الذين معدالتيم7..9 – 56) كانت بين الطمبة الذين معدالتيم

ن ىذا يدعو إلى إف ،حصائيةإلوجود فروق ذات داللة  (، وتبعاً 7..9 – 56) الطمبة الذين معدالتيم
وتعزو الباحثة ىذه النتيجة بأن الطمبة ذوي المعدالت المتدنية  رفض الفرضية الصفرية الثالثة.

يحاولون أن يجدوا ألنفسيم من خالل سموك التسويف المبررات واألعذار التي تعفييم من تحمل 
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م وغير جادين بتحقيق اليدف، وربما ىذا لو عالقة بأن جميع المسؤولية، ألنيم غير واثقين بقدراتي
. أو منخفضاً  طمبة جامعة االستقالل سيحصمون عمى الوظيفة بعد التخرج، سواء كان المعدل عالياً 

وبما أن جميع الطمبة يعيشون تحت نفس الظروف المعيشية، فإن سموك التسويف ىو األقرب 
ومية لمطمبة ذوي المعدل المنخفض، وكما أشار )السممي، لمتيرب من مسؤولياتيم وواجباتيم الي

( بأن التسويف يدل عمى ضعف األداء األكاديمي، وعادة يميل ىؤالء الطمبة إلى القمق 2015
والتوتر وانخفاض تقدير الذات، ولدييم مشكالت اجتماعية وأكاديمية ومشكالت في تنظيم الوقت 

دارتو، في حين أن الطمبة ذوي المعدل ا لمرتفع يشعرون بالثقة وتقدير ذواتيم فال يمجأون لسموك وا 
 عالقة سمبية دالة إحصائياً  ( والتي وجدتJaradat,2004التسويف. وتتفق ىذه النتيجة مع دراسة. )
 .بين التسويف األكاديمي والتحصيل الدراسي

 ؟قالللدى طمبة جامعة االستما درجة الرضا عن الدراسة الجامعية  نتائج السؤال الثالث:
لإلجابة عن سؤال الدراسة الثالث استخرجت الباحثة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية    

 :(11) وذلك كما ىو واضح في جدول رقمعمى الدرجة الكمية،  لمرضا عن الدراسة الجامعية
 :لجامعيةلمرضا عن الدراسة االمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  : يوضح(00) جدول رقم

 العدد المتغير #
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 الدرجة المعياري

أشعر بأن دراستي ليذا التخصص ستمعب دورًا إيجابيًا  1
 مرتفعة 1.18 4.00 210 .في حياتي مستقبالً 

 مرتفعة 1.05 3.70 210 أشعر بالرضا عن دراستي  ليذا التخصص. 2
 مرتفعة 1.18 3.55 210 عمى دراسة ىذا التخصص. لست نادماً  3
 مرتفعة 1.10 3.46 210 تخصصي الدراسي يتوافق مع تحصيمي الدراسي. 4
 متوسطة 1.18 2.70 210 أشعر بصعوبة التكيف في دراستي الجامعية. 5
 مرتفعة 1.08 3.47 210 توافق مع ميولي.تدراستي في ىذا التخصص  6
 متوسطة 1.32 2.91 210 لو أتيحت لي الفرصة لتغيير تخصصي سأفعل. 7
 منخفضة 1.16 2.55 210 .تنتابني مشاعر القمق عندما أفكر في برنامج دراستي 8
 مرتفعة 1.19 3.54 210 أشعر بالراحة عندما تنتظم دراستي في الجامعة. 9
 متوسطة 1.23 2.72 210 .ضف لي شيئاً تأشعر بأن دراستي في ىذا التخصص لم  10
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 مرتفعة 1.16 3.58 210 ية.ر تخصصي عن قناعة ذاتاختأ 11
 متوسطة 1.19 2.84 210 دراستي في ىذا التخصص كانت استجابة لرغبة أسرتي. 12
 متوسطة 1.15 3.00 210 أشعر باإلحباط بسبب دراستي ليذا التخصص. 13
 مرتفعة 1.10 3.52 210 يتعامل معي أساتذتي بكل مودة واحترام. 14
 مرتفعة 1.14 3.61 210 أشعر بالفخر لدراستي الجامعية. 15
 متوسطة 1.17 3.24 210 أتقبل كثرة المتطمبات الجامعية بصدر رحب. 16

أشعر بالرضا مما حصمت عميو من خبرات في دراستي  17
 مرتفعة 1.13 3.56 210 الجامعية.

 متوسطة 1.28 3.00 210 أشعر بأن دراستي الجامعية ىدر لموقت والجيد. 18

الفرصة ألكمل دراسات عميا في أتمنى أن تتاح لي  19
 مرتفعة 1.17 3.54 210 .نفسو التخصص

أشعر بعدم الرضا عن األساتذة القائمين عمى تخصصي  20
 الدراسي.

 متوسطة 1.21 2.74 210

 متوسطة 1.08 2.60 210 أشعر بالممل والروتين من مساقات تخصصي الدراسي. 21
 مرتفعة 1.12 3.46 210 يقوم أساتذتي أدائي بكل موضوعية. 22
 مرتفعة 1.12 3.62 210 دراستي الجامعية حققت لي االعتزاز بنفسي. 23
 متوسطة 1.38 2.81 210 لغاية اآلن ال أعرف أىمية دراستي ليذا التخصص. 24

 متوسطة 0.47 3.24 210 الدرجة الكمية لمرضا عن الدراسة الجامعية
جاء  طمبة جامعة االستقالللدى اسة الجامعية الرضا عن الدر ( أن 11) يتضح من الجدول رقم   

( مع انحراف معياري 3.24) بدرجة متوسطة، فقد بمغ المتوسط الحسابي عمى الدرجة الكمية
من وجية نظر طمبة جامعة االستقالل الرضا عن الدراسة الجامعية ىم فقرات أ(. وعن 0.47)

ذا التخصص ستمعب دورًا إيجابيًا في أشعر بأن دراستي لي) ( والتي تنص عمى1) تمثمت في الفقرة
(، 4.00) ولى وبدرجة مرتفعة، وبمتوسط حسابي قدره( حيث جاءت في المرتبة األحياتي مستقبالً 

تنتابني مشاعر القمق عندما أفكر في برنامج ( والتي تنص عمى )8) في حين جاءت الفقرة رقم
وتعزو الباحثة  برة عن درجة منخفضة.( مع2.55) خيرة بمتوسط حسابي قدره( في المرتبة األدراستي
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ىذه النتيجة بأن جامعة االستقالل ليا نظام يختمف عن باقي الجامعات الفمسطينية، فيي جامعة 
رس العموم األمنية، ويعيش الطمبة خالل حياتيم الجامعية في نظام مغمق في ظروف د  أكاديمية وت  

من حيث االستيقاظ والنوم وتناول وجبات  معيشية وأكاديمية واحدة، فيم يتقيدون ببرنامج يومي
الطعام في أوقات محددة، وبرنامج يومي لمتدريبات واألنشطة العسكرية والرياضية وتمارين المياقة 
البدنية؛ لذا فإن الطمبة يشعرون بأن مستقبميم الوظيفي في أمان، إذ إنيم بعد التخرج سيعممون في 

ثر إيجابي عن رضاىم عن الدراسة، إضافة إلى رضاىم عن األجيزة األمنية، أي أن ىذا سيكون لو أ
(، 2014الخدمات واألنشطة المقدمة ليم من الجامعة. وتتفق ىذه النتيجة مع دراسة الشرعة ولبابنة )

، فيما (Tessema, et al, 2012)تسيما وآخرين (، ودراسة 2013ودراسة صوالحة والعمري )
 (.2016فى )تختمف مع دراسة )أبو( غالي و)أبو( مصط

في  (α≤ (0.05 السؤال الرابع: ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوىنتائج 
تعزى  من وجية نظر طمبة جامعة االستقاللالرضا عن الدراسة الجامعية  درجات متوسطات
 سية والمعدل التراكمي(؟ا)الجنس، والسنة الدر  لمتغيرات

 ( وفيما يمي نتائج فحصيا:1-3) وانبثق عن ىذا السؤال الفرضيات الصفرية
في ( α≤ (0.05 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوىعة: بنتائج الفرضية الرا

 تعزى لمتغير الجنس.طمبة المن وجية نظر الرضا عن الدراسة الجامعية  درجات متوسطات
 ا ىو واضح في(، كمt-test) لمتحقق من صحة الفرضية الرابعة استخدمت الباحثة اختبار ت   

  :(12) جدول رقم
لمفروق في المتوسطات الحسابية الكمية لمتسويف ( t-test) نتائج اختبار ت : يوضح(06) جدول رقم

 تبعًا لمتغير الجنس كاديمياأل 

المتوسط  العدد الجنس المتغير
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة ت 
 المحسوبة

درجات 
 الحرية

الداللة 
 اإلحصائية

الدراسة  الرضا عن
 الجامعية

 0.53 3.28 134 ذكور
1.507 208 0.133 

 0.33 3.17 76 إناث
 (α≤ (0.05 فروق ذات داللة إحصائية عند المستوىنو ال توجد أ (12) يتبين من الجدول رقم   
تعزى لمتغير  طمبة جامعة االستقالل لدىالرضا عن الدراسة الجامعية  درجات متوسطاتفي 
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 ( وكان لدى اإلناث3.28) المتوسط الحسابي عمى الدرجة الكمية لمذكور الجنس، حيث بمغ
 (، عند مستوى داللة1.507) )ت( المحسوبة عمى الدرجة الكمية (. كما تبين أن قيمة3.17)
 فقد تم قبول الفرضية الصفرية الرابعة. ،(، وتبعًا لعدم وجود فروق عمى الدرجة الكمية0.133)

جة بأن الطمبة لدييم رضا عن دراستيم الجامعية كونيم اختاروا الجامعة من وتعزو الباحثة ىذه النتي
بين عدة جامعات، بالرغم من الصعوبات والتحديات التي يواجيونيا خالل الدراسة، ورضاىم عن 
الدراسة يعكس رضاىم عن الجامعة والخدمات واألنشطة المقدمة ليم؛ وذلك ألن مستقبميم الوظيفي 

لمذكور أو اإلناث، ويدرك الطمبة من كال الجنسين بأن الخدمات المقدمة ليم ال  سيكون بأمان سواء
. وتتفق ىذه النتيجة مع دراسة )أبو( ق بين ذكر وأنثى، لذلك ىناك رضا عام بين الطمبة جميعاً فر  ت  

إال أنيا تختمف مع دراسة ، (2013(، ودراسة صوالحة والعمري )2016غالي و)أبو( مصطفى )
 Tessema, et).، ودراسة تسيما وآخرين(Uka , 2014)(، ودراسة اوكا 2014ابنة ) الشرعة ولب

al,  2012)   
في  (α≤ (0.05 توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوىنتائج الفرضية الخامسة: ال 

تعزى لمتغير السنة طمبة المن وجية نظر الرضا عن الدراسة الجامعية  درجات متوسطات
 الدراسية.

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  متحقق من صحة الفرضية الخامسة تم استخراجل   
تبعًا لمتغير  من وجية نظر طمبة جامعة االستقاللالرضا عن الدراسة الجامعية درجات لمتوسطات 

 :(13) السنة الدراسية، وذلك كما ىو واضح في جدول رقم
 ة، واالنحرافات المعيارية تبعًا لمتغير السنة الدراسية.المتوسطات الحسابي : يوضح(02) جدول رقم

 المتغير
السنة 
 العدد الدراسية

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الرضا عن الدراسة 
 الجامعية

 0.50 3.36 63 ولىأ
 0.48 3.16 54 ثانية
 0.41 3.22 54 ثالثة
 0.43 3.18 39 رابعة
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الرضا عن الدراسة الجامعية  درجات متوسطاتد تقارب في ( وجو 13) يتضح من الجدول رقم   
 تعزى لمتغير السنة الدراسية عمى اختالف سنوات دراستيم، من وجية نظر طمبة جامعة االستقالل

 One - Way Analysis of) ولفحص الفرضية تم استخراج نتائج اختبار تحميل التباين األحادي

Variance )(14) كما ىو وارد في جدول رقم: 
 نتائج اختبار تحميل التباين األحادي تبعًا لمتغير السنة الدراسية. يوضح (:.0) جدول رقم

مجموع  مصدر التباين المتغير
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

الرضا عن 
الدراسة 
 الجامعية

 0.497 3 1.491 بين المجموعات
2.314 

 
0.077 

 0.215 206 44.242 داخل المجموعات 
 209 45.733 المجموع 

 درجات متوسطاتفي نو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية أ (14) يتضح من الجدول رقم   
تعزى لمتغير السنة الدراسية،  من وجية نظر طمبة جامعة االستقاللالرضا عن الدراسة الجامعية 

(، وتبعًا 0.077) ( عند مستوى داللة2.314) ى الدرجة الكمية)ف( المحسوبة عم حيث بمغت قيمة
وتعزو الباحثة ىذه النتيجة  لعدم وجود فروق عمى الدرجة الكمية تم قبول الفرضية الصفرية الخامسة.

بأن درجة الرضا عند الطمبة ال تتأثر بالسنة الدراسية لمطالب، فالطالب يدخل في منافسة قوية مع 
ول عمى فرصة الدراسة في جامعة االستقالل، وىم جميعًا يتمقون المعاممة الطمبة من أجل الحص

نفسيا، ويخضعون لألنظمة والقوانين بدون تمييز بين مستوى وآخر، وأن الخدمات المقدمة ليم تمبي 
يحظون بالرعاية واالىتمام عمى مختمف مستوياتيم  احتياجاتيم الدراسية والنفسية، وىم جميعاً 

(، إال أنيا تختمف مع نتيجة دراسة 2013ق ىذه النتيجة مع دراسة صوالحة والعمري )الدراسية. وتتف
 (.2014الشرعة ولبابنة )

في  (α≤ (0.05 توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوىنتائج الفرضية السادسة: ال 
تعزى لمتغير المعدل طمبة المن وجية نظر متوسطات الرضا عن الدراسة الجامعية درجات 
 التراكمي.
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  لمتحقق من صحة الفرضية السادسة تم استخراج   
تبعًا لمتغير المعدل  من وجية نظر طمبة جامعة االستقالللمتوسطات الرضا عن الدراسة الجامعية 

 :(15) التراكمي، وذلك كما ىو واضح في جدول رقم
 ية تبعًا لمتغير المعدل التراكميت الحسابية، واالنحرافات المعيار المتوسطا: يوضح (06) رقم جدول

المتوسط  العدد المعدل التراكمي المتغير
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الرضا عن الدراسة 
 الجامعية

65-74,9 62 3.19 0.52 
75-94,9 95 3.28 0.45 

 0.43 3.22 53 عمىأف 85
الرضا عن الدراسة الجامعية  درجات متوسطاتقارب في ( وجود ت15) يتضح من الجدول رقم   

 تعزى لمتغير المعدل التراكمي عمى اختالف معدالتيم، من وجية نظر طمبة جامعة االستقالل
 One - Way Analysis of) ولفحص الفرضية تم استخراج نتائج اختبار تحميل التباين األحادي

Variance(16) ( كما ىو وارد في جدول رقم: 
 دي تبعًا لمتغير المعدل التراكمينتائج اختبار تحميل التباين األحا يوضح (:05) ل رقمجدو

 مصدر التباين المتغير
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

الرضا عن 
الدراسة 
 الجامعية

 0.145 2 0.291 بين المجموعات
0.662 

 
0.517 

 0.220 207 45.442 لمجموعاتداخل ا 
 209 45.733 المجموع 

درجات متوسطات في نو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية أ (16) يتضح من الجدول رقم   
تعزى لمتغير المعدل التراكمي،  من وجية نظر طمبة جامعة االستقاللالرضا عن الدراسة الجامعية 

(، وتبعًا 0.517) ( عند مستوى داللة0.662) جة الكمية)ف( المحسوبة عمى الدر  حيث بمغت قيمة
وتفسر الباحثة ىذه النتيجة  لعدم وجود فروق عمى الدرجة الكمية تم قبول الفرضية الصفرية السادسة.

إلدراكو أن دراستو الجامعية  أم منخفضاً  كان معدلو عالياً أبأن الطالب لديو رضا عن دراستو سواء 
ومكانة  اقتصادياً  بعد التخرج، فيو سيحصل عمى وظيفة تحقق لو أماناً  زاىراً  ومستقبالً  تمثل لو حمماً 
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لذاتو، مما يجعمو أكثر ثقة بنفسو وقدراتو ويتمتع بروح معنوية عالية، تنعكس عمى  اجتماعية وتحقيقاً 
 شعوره العام تجاه الدراسة. 

 نتائج السؤال السابع:
 كاديمي وبينالتسويف األ  درجات وسطاتىل توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين مت    

 ؟وجية نظر طمبة جامعة االستقاللمن الدراسة الجامعية  الرضا عن متوسطات درجات
 تية:وانبثق عن ىذا السؤال الفرضية الصفرية اآل

بين  (α≤ (0.05 ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند المستوى نتائج الفرضية السابعة:
 من الرضا عن الدراسة الجامعية متوسطات درجات كاديمي وبيناأل التسويف درجات متوسطات

 .وجية نظر طمبة جامعة االستقالل
 (Pearsonاستخدمت الباحثة معامل االرتباط بيرسونالسابعة الفرضية لمتحقق من صحة و    

Correlation وجية نظر من الرضا عن الدراسة الجامعية كاديمي وبين التسويف األ( لمعالقة بين
 :(17) جدول وذلك كما ىو واضح في ،طمبة جامعة االستقالل

( لمعالقة بين Pearson Correlationنتائج معامل االرتباط بيرسون )يوضح (: 09)رقم  جدول
 وجية نظر طمبة جامعة االستقالل من الرضا عن الدراسة الجامعيةكاديمي وبين التسويف األ 

حصاءاإل المتغيرات  
التسويف 

 كاديمياأل 
ضا عن الدراسة الر 

 الجامعية
 الرضاو كاديمي التسويف األ

 عن الدراسة الجامعية
 *0.168- 1 معامل االرتباط
 0.015  مستوى الداللة

 (.α) ≤0.01* دالة إحصائيًا بدرجة عالية عند مستوى *       (α≤ (0.05* دالة إحصائيًا عند مستوى 
 (0.05 ت داللة إحصائية عند المستوىوجود عالقة سمبية ذا (17)رقم  يتضح من الجدول   
≥α) الرضا عن الدراسة الجامعية من وجية نظر طمبة كاديمي وبين بين متوسطات التسويف األ

ىذا يدعو إلى رفض الفرضية الصفرية ن إف ،حصائياً إ، وتبعًا لوجود عالقة دالة جامعة االستقالل
من أشكال  لدى الطمبة قد يكون شكالً وتفسر الباحثة ىذه النتيجة بأن سموك التسويف  السابعة.

المقاومة، لتجنب عمل غير ممتع وغير سار بالنسبة ليم، فيم لدييم اتجاىات سمبية نحو 
ليم،  دراستيم، فيقومون بتأجيل الواجبات، ويحجمون عن الميمات الصعبة؛ ألنيم يعتبرونيا تيديداً 
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وكية والتغيب عن المحاضرات وىم بذلك يكونون عرضة لمفشل واالنخراط في المشكالت السم
والفشل الدراسي، وبذلك نرى بأن الطالب كمما كان أقل رضا عن دراستو كمما مال إلى تأجيل 

(، ودراسة 2008الميمات والواجبات المنوطة بو. وتتفق ىذه النتيجة مع دراسة أحمد )
(Jaradat,2004.) 

 التوصيات: في ضوء نتائج الدراسة أوصت الباحثة بما يمي:
ووضع  لعمل عمى إثارة اىتمام المسؤولين بالبحث عن األسباب التي تدفع الطمبة لمتسويف،ا -

ستراتيجيات لخفض التسويف.  خطط وا 
دارة الوقت تجنبًا لمتسويف األكاديمي. -  تصميم برامج إرشادية لمساعدة الطمبة عمى كيفية تنظيم وا 
 دة رضاىم عن الدراسة الجامعية.تقديم المزيد من الخدمات واألنشطة الترفييية لمطمبة لزيا -
 إجراء المزيد من البحوث التي تبحث في أسباب التسويف والمشكالت التي تواجو الطمبة. -

 المصادر العربية:
: أثر تعديل العبارات السمبية في تخفيض 2013أبو ازريق، محمد، جرادات، عبد الكريم،  .1

، المجمة األردنية في العموم التربويةة، التسويف األكاديمي وتحسين الفاعمية الذاتية األكاديمي
 .27-15(، العدد)ا(، ص 9المجمد)

: التنبؤ بقمق المستقبل الميني في 2016أبو غالي، عطاف محمود، أبو مصطفى، نظمي عودة،  .2
ضوء الرضا عن الدراسة وتوجيات أىداف اإلنجاز لدى طمبة اختصاص اإلرشاد النفسي في كمية 

(، العدد 20المجمد ) جمة جامعة األقصى )سمسمة العموم اإلنسانية(،مالتربية بجامعة األقصى. 
 .141 -103(، ص1)
: التسويف األكاديمي: أسبابو وانتشاره من وجية نظر الطمبة 2012أبو غزال، معاوية،  .3

 .149-131(، ص2(، العدد)8، المجمد)المجمة األردنية في العموم التربويةالجامعيين، 
التمكؤ األكاديمي وعالقتو بالدافعية لإلنجاز والرضا عن الدراسة  :2008أحمد، عطية عطية،  .4

 ، كمية التربية، جامعة الزقازيق.لدى طالب جامعة الممك خالد بالمممكة العربية السعودية
: التسويف األكاديمي وعالقتو بالقمق 2014بوبو، منذر، شريبو، بشرى، شبيب، ىناء صالح،  .5

، سمسمة اآلداب والعموم تشرين لمبحوث والدراسات العمميةمجمة جامعة بوصفو )سمة وحالة(، 
 .488-437(، ص6(، العدد )36اإلنسانية، المجمد )
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 .www.pass.ps ،جامعة االستقالل .6
: مستوى التسويف األكاديمي والدافعية الذاتية والعالقة بينيما 2015السممي، طارق عبد العالي،  .7

مجمة العموم التربوية  ب كميات مكة المكرمة والميث في المممكة العربية السعودية،لدى طال
 .664-632( يونيو، ص2(، العدد )16، المجمد )والنفسية

: الرضا عن الدراسة الجامعية من وجية نظر 2014الشرعة، ناصر إبراىيم، لبابنة، أحمد حسن،  .8
(، 9، المجمد )مجمة جامعة الخميل لمبحوثيرات. طالبات كمية إربد الجامعية وعالقتو ببعض المتغ

 .38 -19(، ص 1العدد )
: التسويف األكاديمي وعالقتو بإدارة الوقت 2013صالح، عمي عبد الرحيم، صالح، زينة عمي،  .9

(، الجزء الثاني يونيو، 38، عدد )دراسات عربية في التربية وعمم النفسلدى طمبة كمية التربية، 
 .271-243ص 
: دراسة وصفية ألىمية الحاجات األكاديمية في 2013عونية عطا، العمري، أسماء، صوالحة،  .10

مجمة الجامعة جامعة عمان األىمية ومستوى رضا الطمبة عن مدى تحقق ىذه الحاجات، 
 .447-401(، يناير، ص1(، العدد )21، المجمد )اإلسالمية لمدراسات التربوية والنفسية

ضغوط الحياة والتسويف الكاديمي لدى طمبة جامعة  : العالقة بين2016عبود، محمد،  .11
(، 30(، المجمد )مجمة جامعة النجاح لألبحاث )العموم اإلنسانيةعجمون الوطنية في األردن، 

 .662-641(، ص 3العدد )
: التسويف األكاديمي لدى طالبات كمية التربية بجامعة حائل، 2016الكفيري، وداد محمد،  .12

(، ص 2(، العدد )10، المجمد )التربوية )جامعة السمطان قابوس(مجمة الدراسات النفسية و 
290- 299. 
: الحاجات اإلرشادية وعالقتيا بالرضا عن الدراسة في 2014لزعر، خيرة، نيس، حكيمة،  .13

( جويمية، 7(، العدد )جامعة الوادي) مجمة الدراسات والبحوث االجتماعيةمرحمة التعميم الثانوي، 
 .111 -95ص 
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