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 -يهدف البحث الحالي إلى التعرف إلى  مستوى التسويف األكاديمي )الكسل

االتجاهات  -الميول الكمالية  -إدارة الذات السلبية  -االنشغال بأمور أخرى  -المخاطرة 

الدرجة الكلية( لدى طلبة  السنة التحضيرية ، وكذلك الكشف عن  –السلبية نحو المهمة 

إناث( ومتغير التحصيل  –الفروق في التسويف األكاديمي وفقا لمتغير الجنس )ذكور 

منخفض( والتفاعل المتبادل بينهما، وذلك على عينة مكونة من -وسطمت -الدراسي ) مرتفع

فرع رفحاء من  –الحدود الشمالية  بجامعةطالبًا وطالبة من طلبة السنة التحضيرية  182

استخدم الباحث المنهج الوصفي المقارن لتحقيق ، وطالبة( 142طالبًا،  40الذكور واإلناث )

ف األكاديمي من إعداد الربيع وشواشرة وحجازي التسوي أهداف الدراسة، وكذلك مقياس

مستوى متوسط من التسويف األكاديمي ) الدرجة الكلية وأسفرت النتائج عن  (،2013)

واألبعاد الفرعية( لدى أفراد العينة، بينما كانت هناك فروق دالة إحصائيًا بين متوسطي 

عزى إلى الجنس وذلك درجات طلبة السنة التحضيرية على مقياس التسويف األكاديمي ت

لصالح الذكور، في حين لم يكن هناك فرق دال إحصائيًا بين متوسطات طلبة السنة 

متوسط  –التحضيرية على مقياس التسويف األكاديمي يعزى إلى التحصيل الدراسي )مرتفع 

منخفض(، وكذلك لم يكن هناك فرق دال إحصائيا بين متوسطات الطلبة على مقياس  –

إناث( والتحصيل الدراسي -ديمي يعزى إلى التفاعل المتبادل بين الجنس )ذكورالتسويف األكا

 منخفض(. –متوسط  –)مرتفع 

 التحصيل الدراسي. –: التسويف األكاديمي الكلمات المفتاحية
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Abstract: 

The current research aims to identify the level of academic 

procrastination (laziness - risk - preoccupation with other things - 

negative self-management - perfectionism - negative attitudes towards 

the task - the total degree) among preparatory year students. It also 

seeks to the differences in academic procrastination according to the 

gender variable (male - female) and the academic achievement 

variable (high - medium - low) and the mutual interaction between 

them, The sample group consisted of 182 male and female students 

from the Preparatory Year at the University of Northern Borders - 

Rafha Branch (40 male, 142 female), The researcher used the 

Academic Procrastination Scale, prepared by Al-Rabie, Shawashreh 

and Hijazi (2013), The results revealed the level of academic 

procrastination (total score and sub-dimensions) was average, While 

there were statistically significant differences between the mean 

scores of preparatory year students on the academic procrastination 

scale attributed to gender in favor of males , whereas there was no 

statistically significant difference between the mean scores of  the 

preparatory year students on the academic procrastination scale due to 

the academic achievement (high - intermediate – low). Also, there 

were no differences attributable to the interaction between Gender and 

academic achievement. 

Key words: academic procrastination - academic achievement. 

 

 المقدمة:

ظهر على الساحة النفسية الكثير من المتغيرات التي تتمحور حول الطالب داخل 

المتغيرات إذا كانت تتناول أو ترتبط بمدى تقدم الطالب العملية التعليمية، وتزداد أهمية هذه 

أو تأخره في الوظيفة األساسية التي يناط به أن يقوم بها وهي التعلم، وكذلك االهتمام بتلك 

العوامل التي تحول دون وصوله إلى هدفه، وهو ما يحدث عند تأجيل بعض المهام الحالية 

 إلى وقت الحق كما هو الحال في التسويف.

ويعد مفهوم التسويف من المفاهيم الشائعة والتي تستخدم على نطاق واسع، 

والتسويف يعني التأخر عن فعل شيء ما كان يجب القيام به، وذلك ألنك ال ترغب في فعله 
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، لذلك يعاني منه الكثير من األفراد في (Hooda & Saini, 2016) في الوقت الحالي

 Ozer)المهام المطلوب منهم القيام بها في وقت معين  حياتهم من خالل تأجيل مسؤولياتهم أو

& Yetkin, 2019). 

 & ,Sidiq, Mulawarman)وهذا ما يؤكد عليه صديق ومالورمان وأولياء )

Awalya, 2020  حيث يشيرون إلى أنه يتوقع من الطلبة إنهاء جميع المهام والمسؤوليات

ومع ذلك ال ينهي جميع الطلبة التي يقومون بها للحصول على معارف ونتائج مرضية، 

المهام بسب التسويف، ومن الناحية النفسية يطلق على سلوك التسويف في المهام األكاديمية 

 التسويف األكاديمي.

لذلك فاالتجاه العام في تصور التعامل مع تأجيل المهام في البيئة األكاديمية على أنها 

بين الطلبة في جميع المراحل التعليمية تسويف أكاديمي، حيث إنها من القضايا المنتشرة 

 Balkisتقريبا، والتي يتوجب التعامل معها بسب العواقب السلبية لها مثل الفشل األكاديمي )

& Duru,2017.) 

كما تأخذ ظاهرة التسويف مسارا واضحا ومؤثرا في العملية األكاديمية التي تكمن 

قيام بها أو تأخيرها أو التخلي عنها، في التأجيل غير الضروري لبعض المهام التي يجب ال

فبعض األفراد ال يكملون واجباتهم ويتجنبون أداء المهام بسب التسويف، باإلضافة إلى 

المخاوف الشخصية من الفشل أو بسبب قدرات الفرد الشخصية. فالتسويف األكاديمي يظهر 

هداف الفرد، وقد من خالل تأجيل السلوك المرغوب فيه إلى وقت الحق، مما يضعف تحقيق أ

، 2018وصوالحة،  يأخذ شكال من أشكال المقاومة أو وسيلة لتجنب المهام )صوالحة

 (.162ص.

وعلى الرغم من أن الذي يتبادر إلى الذهن عند الحديث عن التسويف األكاديمي هو 

الجانب السلبي له، فقد يكون هناك جانب إيجابي، قد يتعلق بتحسين التحصيل األكاديمي، 

في تأجيل بعض المهام لحين اكتساب المهارات والخبرات الالزمة للقيام بهذه المهمة،  يتمثل

وهو ما يضمن للفرد القيام بها بكفاءة عالية وعلى نحو جيد، حتى وإن لم يكن في الوقت 

 الحالي، فعامل اإلتقان هنا في أداء المهمة تقدم على عامل الوقت.

حيث أشار إلى أن السلوك الذي يتبعه ( 132، ص.2019وهو ما أكد عليه سالم )

الشخص عند تأجيل عمله ويسبب له عدم االرتياح النفسي هو التسويف غير الفعال، بينما 

التسويف الفعال يساعد الشخص على تحقيق النجاح. كما أن ظاهرة التسويف للمهام 

كلة لها تأثيرات األكاديمية من األمور الشائعة لدى الطلبة إال أن تكرارها باستمرار يعد مش

سلبية كثيرة على الشخص داخليا في الجانب االنفعالي )القلق واليأس ولوم الذات(، أو 

 خارجيا كما يظهر في عدم إنجاز المهام المطلوبة أو فقدان فرص كثيرة في الحياة.

وفي أحيان ما يكون سلوك التسويف مقبوال، وهو ما يجعل الطلبة يؤخرون المهام 

ى وقت الحق، وذلك في األوقات التي تحدث فيها ظروف مفاجئة لم تكن في أو الواجبات إل
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الحسبان، أو تغير في بعض الخطط التي تم وضعها مسبقا، وهو ما يسبب بعض الضغوطات 

للطلبة، لكن بعض الطلبة غالبا ما يؤجل إنهاء أعمالهم بشكل متعمد مما يجعلهم يشعرون 

 (.Yousef , 2020؛   2012رص )أبو غزال، بالذنب بشأن إضاعة الوقت أو ضياع الف

( على ذلك، حيث يشير إلى أن أحداث الحياة 643، ص.2016ويؤكد عبود )

د في عمله ودراسته وعالقاته اليومية تحمل معها المواقف الضاغطة التي يدركها الفر

االجتماعية، وطلبة الجامعات كأحد فئات المجتمع الهامة ليسوا بمنأى عن التعرض لهذه 

المواقف الضاغطة وصراعات الحياة المختلفة، فهم يتعرضون إلى تغيرات نمائية ونفسية 

 واجتماعية ينتج عنها متطلبات وحاجات تستدعي اإلشباع، وطموحات وأهداف تستدعي

التحقيق. فالحياة الجامعية بجوانبها المختلفة تمثل مصدرا للضغوط يتعرض لها الطلبة في 

هذه المرحلة مما يترتب عليها الكثير من المشكالت السلوكية واألكاديمية والذي قد يكون 

 التسويف األكاديمي أحد هذه المشكالت.

ة، وهي السنة األولى وتزداد هذه المشكلة إذا كنا نتحدث عن طلبة السنة التحضيري

التي يستقبل بها الطالب دراسته الجامعية، وتعمل على تدريبه على مجموعة من المهارات 

األكاديمية والحياتية التي يحتاج إليها الطالب في حياته الجامعية بعد ذلك عندما ينتقل إلى 

تلك المهارات  التخصص على المستوى القريب، أو إلى الحياة الوظيفية على المستوى البعيد،

التي يواجه بها الطالب المشكالت التي تواجهه في نظام تعليمي يختلف عن ذلك الذي تعود 

 عليه، والتي من أهمها التسويف غير الفعال في أداء المهام الدراسية.

 مشكلة البحث:

تؤثر ظاهرة التسويف على األفراد منذ زمن بعيد، ولكن بدأ االهتمام بدراسة 

ديمي حديثا بشكل كبير، وذلك بسبب تسبب هذه الظاهرة في التأخير الطوعي التسويف األكا

للمهام المختلفة، والقيام بأنشطة غير هادفة على حساب األنشطة الهادفة، وهذا ال شك أنه 

يضر بالصحة النفسية لألفراد ويتسبب في التوتر والشعور بالذنب لعدم القيام بالمهام في 

 Quispe-Bendezúذه الظاهرة أكثر انتشارا ما بين المراهقين )الوقت المحدد لها، وتعد ه

et al., 2020.) 

ويظهر التسويف األكاديمي لدى الطلبة في التأخر عن الفترة النهائية لتسليم المهام 

والعمل تحت ضغط، وبالتالي هذا يؤدي إلى التأخر في المقررات الدراسية، وقد يؤثر على 

التقدم األكاديمي، وعلى الرغم من الشعور السلبي الناتج عن ذلك، إال أن الدافعية وتحفيز 

 ,Bendicho)سائل التكنولوجية يساعد على تقليل التسويف األكاديمي الطلبة عبر الو

Mora, Añorbe-Díaz, & Rivero-Rodríguez,2017 , p.319) . 

إضافة إلى ذلك فإن التسويف األكاديمي يظهر قدرة منخفضة لدى األفراد في 

إكمال  المراحل العمرية األكثر إنتاجية، وهو ما تسبب في إخفاق الكثير من الطلبة في

دراستهم بسبب التسويف األكاديمي، مما ساهم في زيادة حالة البطالة، وهو ما يمثل تهديدا 

https://jrciet.journals.ekb.eg/?_action=article&au=165382&_au=Amr+Mohamed+Ibrahim+Yousef
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خطيرا يتطلب حلوال، خاصة وأن األبحاث في مجال التسويف أظهرت نسبة عالية من سلوك 

 .Can & Zeren, 2019)؛ Rahman, 2020التسويف لدى الطلبة )

( حيث يشيرون Martínez & Payró, 2019وهو ما أكد عليه مارتينيز وبيرو )  

إلى أن االهتمام بالتسويف األكاديمي له معنى وقيمة، ألنه يضر بالتطور ويعيق التقدم في 

تحقيق األهداف، كما أنه يرتبط بالعديد من السلبيات، فهو يشكل ظاهرة تبدأ في مرحلة 

 الطفولة وتمر بمرحلة المراهقة ويمكن أن تبقي بعد ذلك.

 ,Litvinova)من ليتفينوفا وكوكورين وإيكموفا وكوتينفا ويوزديكوف  ويضيف كل

Kokurin, Ekimova, Koteneva, & Pozdnyakov, 2020)  أن القلق من التسويف

األكاديمي ليس فقط بسبب التوقعات العالية من اآلخرين، ولكن بسبب زيادة المطالب 

ية والمشاعر الذاتية السلبية وعدم المفروضة من الُمسوف باإلضافة إلى عدم الراحة النفس

 الرضا العام عن الذات والذي يعد عالمات أساسية في المسوف األكاديمي.

وقد اختلفت نتائج الدراسات التي تناولت مستوى التسويف األكاديمي لدى الطلبة فقد 

؛ تالحمة، 2016؛ الكفيري،  2015توصلت الدراسات التي قام بها كل من )السلمي،

 ,Saputra, Alizamar & Afdal  ؛Aydoğan, & Akbarov, 2018 ؛ 2019

( إلى أن مستوى التسويف األكاديمي لدى ,2016Saracaloğlu & Gökdaş؛ 2020

؛ 2019الطلبة متوسط، بينما أشارت نتائج الدراسات التي قام بها كل من )سليمان وعبيد، 

أن مستوى التسويف إلى  )  Zhang et al., 2018؛ 2018ميسون وخويلد وقبائلي، 

أن التسويف  (Akdemir, 2019)األكاديمي مرتفع، في حين توصلت الدراسة التي قام بها 

 األكاديمي كان منخفضا لدى الطلبة.

كما اختلفت أيضا الدراسات في الفروق التي توجد بين الذكور واإلناث في مستوى 

؛ 2019وسليمان وعبيد، ؛  2012التسويف األكاديمي فتوصلت دراسة كل من )أبو غزال، 

إلى وجود فروق  (Balkis & Duru,2017 ؛2015، السلمي، 2018النواجحة وبركة، 

بين الذكور واإلناث في التسويف األكاديمي لصالح الذكور، في حين كانت هناك فروق دالة 

(، 2018إحصائيا في التسويف األكاديمي لصالح اإلناث في الدراسة التي قامت بها الحيصة )

نما أشارت نتائج دراسات أخرى إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور بي

 & Ozer؛ Aydoğan & Akbarov, 2018؛  2018واإلناث )ميسون وخويلد وقبائلي، 

Yetkin, 2019.) 

وكذلك فكثيرا ما يتحدث المعلمون أن هناك تأخرا في تسليم الواجبات واألعمال 

يتجاوز الطالب الفترة المحددة لنهاية التسليم، وهو ما يضطره إلى المطلوبة من الطلبة، حيث 

طلب فترة سماح، مع عدم وجود مبرر منطقي لهذا التأجيل، أو القيام بهذه المهام في نهاية 

الفترة المسموحة لهم، وقد ال يمكنهم من عالج أي قصور قد يحدث نتيجة قرب انتهاء الفترة 

 عمال.وانشغال األساتذة باستالم األ
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دراسة عربية اهتمت بمستوى التسويف  -في حدود علم الباحث –وكذلك ال توجد 

األكاديمي لدى طلبة السنة التحضيرية، حيث تنوعت الدراسات ما بين التخصصات الجامعية 

المختلفة والتي تلي السنة التحضيرية والمرحلة الثانوية، على الرغم من أهمية هذه السنة في 

، كونها المرتكز للكثير من المهارات األساسية التي يحتاج إليها الطالب في الحياة الجامعية

حياته الجامعية، باإلضافة إلى أن تأجيل المهام التي من المفترض أن يقوم بها الطالب في هذه 

السنة يترتب عليه الكثير من األضرار سواء للطالب ذاته أو للمنظومة التي ينتمي إليها، حيت 

تأخر في تخصيصه، باإلضافة إلى زيادة المدة الزمنية المحددة للسنة يترتب عليها 

التحضيرية كحد أدنى، كما أن نظام التحصيل الدراسي لدى الطلبة في السنة التحضيرية 

 تتطلب منه التعامل بطريقة تختلف عن تلك التي كان يتعامل بها في النظام الثانوي.

 بحث في اإلجابة على األسئلة التالية:وفي ضوء ذلك يمكن للباحث صياغة مشكلة ال

إدارة الذات  -االنشغال بأمور أخرى -المخاطرة -ما مستوى التسويف األكاديمي )الكسل .1

الدرجة الكلية( لدى طلبة السنة  –االتجاهات السلبية نحو المهمة -الميول الكمالية -السلبية

 التحضيرية؟

األكاديمي وفقا الختالف الجنس  ما الفروق بين طلبة السنة التحضيرية في التسويف .2

 )ذكورا/ إناثا(؟

ما الفروق بين طلبة السنة التحضيرية في التسويف األكاديمي وفقا للتحصيل الدراسي  .3

 )مرتفعا/ متوسطا/ منخفضا(؟

ما الفروق بين طلبة السنة التحضيرية في التسويف األكاديمي وفقا للتفاعل المتبادل لكل  .4

 والتحصيل )مرتفعا/ متوسطا/ منخفضا(؟من الجنس )ذكورا/ إناثا( 

 أهداف البحث:  

  -يهدف البحث الحالي إلى ما يلي: 

التعرف إلى مستوى التسويف األكاديمي )األبعاد الفرعية والدرجة الكلية( لدى طلبة السنة  .1

 التحضيرية.

التعرف إلى الفرق بين طلبة السنة التحضيرية في التسويف األكاديمي وفقا الختالف  .2

 نس )ذكورا/ إناثا(.الج

التعرف إلى الفرق بين طلبة السنة التحضيرية في التسويف األكاديمي وفقا للتحصيل  .3

 الدراسي )مرتفعا/ متوسطا/ منخفضا(.

التعرف إلى الفروق بين طلبة السنة التحضيرية في التسويف األكاديمي وفقا للتفاعل  .4

 فعا/ متوسطا/ منخفضا(.المتبادل لكل من الجنس )ذكورا/ إناثا( والتحصيل )مرت

 أهمية البحث:

 ترجع أهمية البحث إلى:
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أهمية المتغير الذي يتم تناوله وهو التسويف األكاديمي، حيث إن تسويف الطلبة سواء   -1

 بتأجيل المقررات أو الواجبات قد يترتب عليه الكثير من الهدر المادي والتعليمي.

التعرف إلى حجم المشكلة وبالتالي إن تحديد مستوى التسويف األكاديمي يساعد إلى  -2

 وضع آليات للتعامل معها في حالة كونها موجودة.

وكذلك ترجع أهمية البحث إلى أهمية العينة متمثلة في طلبة السنة التحضيرية، حيث إن  -3

التخصص الجامعي يعتمد على حجم إنجاز الطالب في هذه السنة، وقد يؤجل التخصص لحين 

 رات.استكمال مجموعة من المقر

وللبحث أهمية تطبيقية تتمثل في تمكين القائمين على السنوات التحضيرية من إعداد  -4

قواعد تخص أعداد الطلبة الُمسوفين وكذلك توزيعهم على المستويات التحصيلية المختلفة، 

واالستفادة من ذلك في تضمين المقررات الدراسية ما يساعد على التقليل من التسويف 

 مستويات المختلفة.األكاديمي وفقا لل

 حدود البحث:

 م. 2019/2020البحث في الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي  أُْجِريالحد الزماني: 

 في عمادة السنة التحضيرية بجامعة الحدود الشمالية برفحاء. أُْجِريالحد المكاني: 

التحضيرية بجامعة ( طالبا وطالبة بعمادة السنة 182البحث على ) أُْجِري :الحد البشري

 الحدود الشمالية _ فرع رفحاء.

 مصطلحات البحث:

( بأنه "ميل الفرد لتأجيل البدء في المهمات 2012: عرفه أبو غزال )التسويف األكاديمي

(،  ويعرفها 134األكاديمية أو إكمالها، ينتج عنه شعور الفرد بالتوتر االنفعالي" )ص.

صل بها الطالب على مقياس التسويف األكاديمي، إعداد الباحث إجرائيا بأنها الدرجة التي يح

 .(2013الربيع وشواشرة وحجازي )

يعرفه الباحث إجرائيا بأنه المعدل الذي حصل عليه طالب السنة التحصيل الدراسي: 

التحضيرية في جميع المقررات التي درسها في الفصل الدراسي األول للعام الجامعي 

 م. 2019/2020

 والدراسات السابقة:اإلطار النظري 

 مفهوم التسويف األكاديمي:

هناك تنوع في التعريفات التي تناولت التسويف األكاديمي، وربما يرجع ذلك إلى أن 

مفهوم التسويف هو مفهوم حياتي يستخدم بكثرة في األعمال غير األكاديمية، ولكنها اتفقت 

أي مؤثر خارجي، ولكنهم  على أن الُمسوف يفعل ذلك طوعا منه، دون إجبار على ذلك من

 اختلفوا في األسباب التي تقود الطلبة إلى التسويف األكاديمي.

 & ,Abood, Gazo, ALharbi)وعرف عبود وغازو والحربي ومهيدات 

Mhaidat, 2019)  التسويف األكاديمي بأنه ميل الفرد إلى تأجيل المهام األكاديمية اختياريا
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الوقت غير المناسب على الرغم من إدراك اآلثار السلبية  وطوعيا للقيام بها الحقا، وذلك في

 لهذا التأجيل.

( بأنه "ميل الطالب بشكل اختياري وطوعي لتأجيل Steel, 2007كما عرفه ستيل )

مهماته األكاديمية ألوقات الحقة، وعدم إتمامها بالوقت المحدد على الرغم من معرفته باآلثار 

 (.P.454السلبية المترتبة على ذلك")

( بأنه "التأجيل الطوعي إلكمال المتطلبات 2018في حين عرفه شناعة وصوالجة )

األكاديمية ضمن الوقت المرغوب فيه أو المتوقع، رغم اعتقاد المسوف بأن إنجازه لتلك 

 (.225المتطلبات ستؤثر سلبا")ص. 

 أنواع التسويف األكاديمي: 

كاديمي، فهناك من ركز على مدى اختلفت المنطلقات التي تم بها تقسيم التسويف األ

جدوى أو عدم جدوى التسويف األكاديمي، في حين اهتمت مجموعات أخرى بالتركيز على 

 طبيعة المهام التي يقوم الطالب بتأجيلها.

( التسويف األكاديمي إلى التسويف 2019وطبقا للنوع األول قسم الحسينان )

لدراسية لوقت متأخر، مما يجعله غير قادر على األكاديمي السلبي، وهو تأخير القيام بالمهام ا

إتمام المهام الدراسية أو إنجازها بشكل مرض، والتسويف النشط وهو القرار المتعمد 

 بالتسويف من قبل الطالب من أجل الشعور بتجربة التحدي في المواقف الضاغطة.

بتأجيلها، فقد دعم أما تقسيم التسويف األكاديمي وفقا لنوعية المهام التي يقوم الطلبة 

( حيث قاما بإعطاء نماذج على 153-152، ص.2016هذا النوع كل من فيصل وصالح )

 المهام التي يؤجلها الطلبة مثل:

 تأجيل الدراسة وعمل الواجبات المدرسية. -

 تأجيل االمتحانات الدراسية. -

 التهرب من تنظيم األغراض الدراسية بدال من البدء فيها. -

 في التنظيمات الدراسية واالجتماعية واألعمال المهنية. التهرب من المشاركة -

التهرب من المشاركة في جماعات الصف بالنسبة ألداء الواجبات الدراسية بشكل  -

 جماعي.

 أسباب التسويف األكاديمي:

( إلى أن الطلبة ذوي احترام الذات (Zhang et al., 2018يشير تشانج وآخرون 

األكاديمي، حيث إن الشعور المنخفض بالقيمة الذاتية قد المنخفض أكثر ميال إلى التسويف 

يجعلهم يشعرون بالخوف الشديد من الفشل، ويجعل لديهم ميوال عالية لتأجيل المهام 

 األكاديمية، لذلك فالخوف من الفشل يعمل كوسيط بين احترام الذات والتسويف الذاتي.

ي، حيث إن ارتفاع مفهوم كما أن مفهوم الذات المنخفض يرتبط بالتسويف األكاديم

الذات يصاحبه انخفاًضا في التسويف األكاديمي، وهذا ما أكدته الدراسة التي قامت بها 
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( حيث هدفت إلى الكشف عن مستوى انتشار التسويف األكاديمي، باإلضافة 2019تالحمة )

 600 إلى تحديد العالقة بين مفهوم الذات والتسويف األكاديمي، وتكونت عينة الدراسة من

طالب وطالبة، وأظهرت نتائج الدراسة أن مستوى التسويف األكاديمي ومفهوم الذات لدى 

العينة متوسط، وكانت هناك عالقة ارتباطية سالبة ذات داللة إحصائية بين مفهوم الذات 

 والتسويف األكاديمي.

وال شك أننا عندما نتحدث عن احترام الذات المنخفض وكذلك مفهوم الذات 

، فإننا نشير إلى سبب آخر وهو ضعف الثقة بالنفس، فقد توصلت نتائج الدراسة المنخفض

( إلى أنه كلما ارتفع مستوى Saputra et al., 2020كل من سابوترا وآخرون )التي قام بها 

الثقة بالنفس لدى الطالب، انخفض مستوى التسويف األكاديمي، وذلك على عينة مكونة من 

دراسة ظاهرة عدم إكمال الطلبة للعمل المدرسي خالل الموعد  طالبا، حيث كان الهدف 282

النهائي بسبب فقدان الثقة بقدرتهم، كما أظهرت النتائج درجة متوسطة من التسويف 

 األكاديمي للطلبة.

وكذلك فإن النخفاض معتقدات الكفاءة الذاتية ارتباطا بالتسويف األكاديمي، حيث 

في  الكفاءة الذاتية األكاديمية والتسويف األكاديمي عالقة سلبية بين مستوياتكانت هناك 

حيث كان الهدف منها  (Ozer & Yetkin, 2019)نتائج الدراسة التي قام بها أزر وأليتكن 

التعرف على العالقة بين التسويف األكاديمي ومعتقدات الكفاءة الذاتية األكاديمية لمعلمي 

على تأثير االختالف في الجنس والمستوى اللغة اإلنجليزية قبل الخدمة، وكذلك التعرف 

 من معلمي اللغة اإلنجليزية. 98الدراسي على التسويف األكاديمي وتكونت عينة الدراسة من 

بعضا من األسباب ( Martínez  & Payró, 2019)كما حدد مارتينيز وبيرو 

ى حدوثه، مثل المحتملة للتسويف األكاديمي سواء أكانت داخلية أو خارجية والتي قد تؤدي إل

عدم وجود توجهات مستقبلية وضبط ذاتي، وضعف الدوافع الذاتية، وعدم القدرة على درء 

المشتتات أثناء الدراسة، إضافة إلى ضعف التنظيم الذاتي والميل إلى تأجيل األنشطة التي 

تقود إلى هدف بسبب ضيق الوقت، وكذلك عدم القدرة على إدارة الوقت الشخصي بكفاءة، 

ترتيب األولويات واألهداف، ووجود مشاعر انزعاج عند أداء مهمة ما، واالفتقار إلى وعدم 

التعليمات الواضحة، والعالقات غير المناسبة مع اآلخرين، وطريقة التدريس التي يستخدمها 

المعلم داخل الفصل، والعادات والسلوكيات المرتبطة بالماضي والتي تؤثر على السلوكيات 

 ب المعاملة الوالدية غير الموجهة نحو تحمل المسؤوليات واالستقاللية.الحالية، وأسالي

( إلى التعرف إلى مدى انتشار 2012وفي  اإلطار نفسه هدفت دراسة أبي غزال )

التسويف األكاديمي وأسبابه من وجهة نظر الطلبة الجامعيين، وفيما إذا كان مدى هذا 

ب ومستواه الدراسي وتخصصه األكاديمي، االنتشار وأسبابه يختلفان باختالف جنس الطال

طالباً وطالبة ، وتوصلت النتائج إلى عدم وجود فروق دالة  751وتكونت عينة الدراسة من 

وكشفت نتائج الدراسة أيضا أن  إحصائيا تعزى لمتغيري الجنس والتخصص األكاديمي،
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تي: الخوف من الترتيب التنازلي لمجاالت أسباب التسويف األكاديمي كان على النحو اآل

الفشل، وأسلوب المدرس، والمهمة المنفرة، والمخاطرة، ومقاومة الضبط، وضغط األقران. 

وأظهرت نتائج الدراسة كذلك أن مستويات مقاومة الضبط، والمخاطرة وضغط األقران 

كانت أعلى لدى الذكور منه عن اإلناث، بينما كان مستوى الخوف من الفشل أعلى لدى 

 الذكور. اإلناث منه عن

( على مجموعة من األسباب العامة 20، ص.2018في حين يؤكد األحمد وياسين )

ضعف إمكانيات الفرد في وضع برنامج  التي تدفع الطلبة إلى التسويف، يمكن أن نذكر منها

دراسي وخطوات دراسية ناجحة، وكذلك ضعف الثقة بالنفس بشأن قدرات الفرد الدراسية في 

لوبة، وتدني الرغبة في النجاح والتفوق في الحياة الدراسية أو النفور من إنجاز الواجبات المط

األنشطة الدراسية، إضافة إلى قلق االمتحانات، والخوف من الفشل، وانخفاض دافعية األفراد 

 للقيام بأعمالهم الخاصة. 

 2016ويدعم ذلك نتائج الدراسة التي قام بها ساركالوجلو وجوكداس )

Saracaloğlu & Gökdaş, وكان الهدف منها التعرف إلى المتغيرات التي تتنبأ بسلوك )

التسويف األكاديمي لدى معلمي المدارس االبتدائية المحتملين، وذلك على عينة مكونة من 

طالبا جامعيا يدرسون بكليات التربية، وتوصلت الدراسة إلى أن الخوف من الفشل  294

 رد من أسباب التسويف األكاديمي.والكسل والمخاطرة والتحكم في سلوك التم

 خفض التسويف األكاديمي:

ال شك أننا نحتاج بداية قبل تحديد اآلليات التي يجب علينا أن نتبعها، او اإلجراءات 

التي علينا أن نتخذها حتى نستطيع أن نقدم العون للطلبة الجامعيين النخفاض مستوى 

ما حجم انشار التسويف األكاديمي بين الطلبة، التسويف األكاديمي لديهم، علينا أن نحدد أوال 

فكل درجة من درجات التسويف األكاديمي تحتاج إلى أساليب تختلف عن غيرها وإلى 

 إجراءات تتنوع بتنوع درجته.

-The three-tiered anti( نموذج (Xu, 2016ودعما لهذه الفكرة قدم 

procrastination (T-TAP) model ت للتعرف المبكر والدعم وهو نهج متعدد المستويا

للطلبة المسوفين أكاديميا، حيث يبدأ النموذج بالوقاية على مستوى الفصل الدراسي وذلك 

 لفحص جميع الطلبة داخل الفصل الدراسي، ويمكن تلخيص النموذج فيما يلي:

الوقاية والفحص على مستوى الفصل الدراسي: وذلك عن طريق استخدام تصنيفات  -1

كزيادة أهمية المهمة وتعزيز جاذبية المهمة واستيعاب الصعوبات بالمهام، المهام المناسبة 

وكذلك أنظمة الدرجات الفعالة كنقاط المكافأة وخصم النقاط ونظام التسجيل المتدرج، ليتم 

 تصنيف مستويات الطلبة المسوفين في نهاية األسبوعين األولين.

وى المرتفع من التسويف بتعلم التدخل داخل الفصل الدراسي: يخص الطلبة ذوي المست -2

 أسابيع. 4 -2مكثف، في شكل اختبارات وواجبات تقدم داخل الفصل، والفترة الزمنية لها من 
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التدخل الفردي: وهو ما يمثل مستوى اإلدارة الذاتية عن طريق تكليفهم بأوراق عمل،  -3

ه لفرصتين ويقوم المعلمون بجمعها من الطلبة بشكل دوري، فإذا لم يحقق الطالب أهداف

متتاليتين أو لم يظهر تقدما على مقياس التسويف األكاديمي، يجب على المعلم التفكير في 

 دمجهم بنظام دعم األقران، ثم استخدام نظام التعاقد السلوكي ومراقبة التقدم بشكل دوري.

وهو ما دفع العديد من الباحثين إلى االهتمام بتحديد نسبة انتشار التسويف األكاديمي 

( والتي هدفت إلى الكشف عن نسبة انتشار التسويف األكاديمي لدى 2016دراسة الكفيري )ك

طالبة، وكشفت النتائج عن  360طالبات كلية التربية بجامعة حائل، وطبقت على عينة بلغت 

مستوى متوسط للتسويف األكاديمي لدى الطالبات، كما كانت هناك فروق ذات داللة 

 ن لصالح مدينة حائل.إحصائية تعزى لمكان السك

( إلى التعرف إلى مستوى التسويف 2019وهو ما سعت إليه دراسة سليمان وعبيد )

وداللة الفروق في مستوى التسويف األكاديمي بين طلبة األكاديمي بين طلبة الثانوية، 

طالبا وطالبة، وأظهرت  120الثانويات وفقا لمتغيرات النوع والتخصص، وبلغت العينة 

ن مستوى التسويف األكاديمي أعلى من المتوسط، كما كانت هناك فروق في النتائج أ

 التسويف تعود لصالح الذكور.

وإذا أردنا الحديث عن اإلجراءات التي تساعد على خفض التسويف األكاديمي أو 

( إلى أن التدخالت (Zhang et al., 2018منعه فقد توصلت نتائج دراسة تشانج وآخرين 

التي تستهدف تعزيز الذات والكفاءة الذاتية للتنظيم الذاتي والسيطرة على الخوف من الفشل 

قد تمنع أو تقلل من التسويف األكاديمي بين الطلبة الجامعيين خاصة أولئك األقل احتراما 

بة الجامعيين لذاتهم، حيث كان الهدف من هذه الدراسة التعرف على انتشار التسويف بين الطل

في المهن الصحية، والتعرف إلى الكفاءة الذاتية للتنظيم الذاتي والخوف من الفشل كوسيط في 

طالب  1184العالقة بين احترام الذات والتسويف األكاديمي، وتكونت عينة الدراسة من 

 جامعي. 

كما يمكن للمدرسين وعلماء النفس مساعدة الطلبة في التخلص من التسويف عن 

 ق الخطوات التالية:طري

تنظيم ورش عمل حول كيفية تحسين األداء األكاديمي )من خالل تشكيل مجموعات،  -

 والقيام بتدريبات جماعية مع المعلمين واألقران، وتبادل الخبرات(.

إلقاء محاضرات تتعلق بالتثقيف النفسي )ما التسويف األكاديمي والتسويف العام؟ ما  -

اعدة أنفسهم في حل هذه المشكلة أو التخفيف منها؟ أين تطلب أعراضه؟ كيف يمكن للطلبة مس

 المساعدة المهنية؟ كيف نحسن عاداتهم الدراسية؟ كيف نعمل على التنظيم الذاتي؟(.

 & Aydoğan) .العمل بشكل فردي مع الطلبة الذين غالبا ما يؤجلون مهامهم -

Akbarov, 2018)   
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على زيادة الدافعية في التغلب على  إضافة إلى ذلك يمكن أن يساعد تدريب الطلبة

التسويف األكاديمي، وفي هذا اإلطار سعت الدراسة التي قام بها جرونشل وشوبنهاور 

(Grunschel & Schopenhauer, 2015)  إلى التعرف إلى كون تحفيز الطلبة أو عدم

طالبا،  377تحفيزهم سيغير من التسويف األكاديمي لديهم أم ال، وذلك على عينة مكونة من 

وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن الطلبة الذين لم يفكروا في تغيير سلوكهم لم يتأثروا بالتحفيز 

في تقليل التسويف األكاديمي، بينما الطلبة الذين كانت لديهم دافعية للتغيير فقد ساعدهم ذلك 

 على تقليل التسويف األكاديمي.

لطلبة في الضبط الداخلي لسلوكياتهم وكذلك فإن تقديم الدعم االجتماعي الذي يساعد ا

يساهم في التغلب على التسويف األكاديمي، حيث توصلت نتائج الدراسة التي قام بها ساري 

إلى أن هناك ارتباطا سلبيا بين الدعم  (Sari & Fakhruddiana, 2019)وفخروديانا 

يصاحبه مستوى االجتماعي والتسويف األكاديمي، مما يعني أن الدعم االجتماعي المنخفض 

طالبا، وذلك في دراسة كان  80أعلى من التسويف األكاديمي، وذلك على عينة مكونة من 

 الهدف منها تحديد العالقة بين وجهة الضبط والدعم االجتماعي والتسويف األكاديمي.

 تعقيب عام:

عند النظر إلى الدراسات السابقة التي تم عرضها في اإلطار النظري نجد أنه يمكن 

نيفها إلى دراسات كان هدفها األول  تحديد مستوى التسويف األكاديمي ولم يكن لها تص

( ، ودراسة سليمان وعبيد 2016أهداف تتعلق بمتغيرات أخرى، وذلك كدراسة الكفيري )

(، بينما كانت هناك دراسات أخرى اهتمت بعالقة التسويف األكاديمي بمتغيرات 2019)

نسبة انتشار التسويف األكاديمي لدى الطلبة كدراسة  أخرى باإلضافة إلى التعرف على

 & Ozer( ، ودراسة )Saputra et al., 2020سابوترا وآخرين )( ، 2019تالحمة )

Yetkin, 2019) وقد تنوعت هذه الدراسات في عيناتها ما بين طلبة الجامعة بتعدد ،

طلبة السنة التحضيرية تخصصاتها، وطلبة المرحلة الثانوية، ولم تكن هناك دراسات تتناول 

 وهو الهدف من البحث الحالي.

 فروض البحث:

إدارة الذات  -االنشغال بأمور أخرى  -المخاطرة  -)الكسلمستوى التسويف األكاديمي  -

لدى طلبة السنة الدرجة الكلية(  –االتجاهات السلبية نحو المهمة  -الميول الكمالية  -السلبية 

 التحضيرية متوسط.

دالة إحصائيًا بين متوسطي درجات طلبة السنة التحضيرية على مقياس ال يوجد فروق  -

 إناثا(.-التسويف األكاديمي تعزى إلى الجنس )ذكورا

ال يوجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسطات درجات طلبة السنة التحضيرية على مقياس  -

 منخفضا(. –متوسطا  –التسويف األكاديمي تعزى إلى التحصيل الدراسي )مرتفعا 
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ال يوجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطات درجات الطلبة على مقياس التسويف  -

إناثا( والتحصيل الدراسي  -األكاديمي تعزى إلى التفاعل المتبادل بين الجنس )ذكورا

 منخفضا(. –متوسطا  –)مرتفعا

 إجراءات البحث:

 : أوال: منهج البحث

باعتباره المنهج المناسب لتحقيق تطلبت طبيعة المشكلة استخدام المنهج الوصفي 

 أهداف البحث الحالي.

 :ثانيًا: عينة البحث

نت :عينة ضبط األدوات الحدود  بجامعةمن طلبة السنة التحضيرية  طالبًا( 50العينة من ) تََكوَّ

تم اختيارهم  من الذكور(، 21من اإلناث،  29فرع رفحاء من الذكور واإلناث ) –الشمالية 

ذلك بهدف تقنين األدوات المستخدمة متمثلة في مقياس التسويف بطريقة عشوائية و

 األكاديمي.

وطالبة من طلبة السنة  طالبٍا 182البحث على عينة مكونة من  أُْجِري العينة األساسية:

(، كما يظهر من طالبةٍ  142، طالبًا 40فرع رفحاء ) –الحدود الشمالية  بجامعةالتحضيرية 

 245،طالبٍا 90وطالبة ) طالبٍا 335طريقة عشوائية من إجمالي ( وتم اختيارهم ب1الجدول )

 م. 2020/ 2019(، وذلك في الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي طالبةٍ 

 العينة األساسية للبحث وفقا لمتغيري الجنس والتحصيل الدراسي: 1جدول 

 العدد مستوى التحصيل الدراسي العدد الجنس

 40 منخفض التحصيل 40 ذكور

 74 متوسط التحصيل 142 إناث

 68 مرتفع التحصيل  

 ثالثًا: أدوات البحث:

يتكون المقياس (: 2013مقياس التسويف األكاديمي، إعداد الربيع وشواشرة وحجازي )

ذي التدريج  ( فقرة، تكون االستجابة لهذه الفقرات من خالل أسلوب ليكرت30من )

( على التوالي، وللحكم على المستوى 1-5الخماسي، وتعطى هذه االستجابات درجات من )

درجة  3.67-2.33درجة منخفضة، من أكثر من  2.33-1)من  تم اعتماد المعيار اآلتي

درجة كبيرة(، وقام معدو المقياس بالتأكد من صدق وثبات  5 -3.67متوسطة، من أكثر من

 المقياس.

يلي حساب الخصائص السيكومترية في البحث الحالي، وذلك بعد تطبيق المقياس على وفيما 

 فرع رفحاء. -( طالبًا وطالبة من طلبة السنة التحضيرية بجامعة الحدود الشمالية 50)

: قام الباحث باستخدام التجانس الداخلي للمقياس عن طريق حساب التجانس الداخلي للمقياس

ن كل فقرة والدرجة الكلية للمقياس، وكانت النتائج كما تظهر في معامل ارتباط بيرسون بي
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( تدل على وجود ارتباط بين الفقرات والدرجة الكلية للمقياس عند مستوى داللة 2الجدول )

لم تكن دالة، لذلك تم حذفهم ليتكون المقياس من  17، 11، 10(، عدا الفقرات رقم 0.01)

 ياس على درجة عالية من التجانس الداخلي.فقرة، وبالتالي يمكن اعتبار المق 27

معامالت االرتباط بين درجات كل فقرة والدرجة الكلية لمقياس التسويف   2جدول 

 :األكاديمي
معامل  الفقرة

 االرتباط

معامل  الفقرة

 االرتباط

معامل  الفقرة

 االرتباط

معامل  الفقرة

 االرتباط

1 0.914** 9 0.613** 17 0.152 25 0.888** 

2 0.886** 10 0.019 18 0.857** 26 0.731** 

3 0.887** 11 0.049 19 0.488** 27 0.897** 

4 0.827** 12 0.788** 20 0.832** 28 0.833** 

5 0.898** 13 0.739** 21 0.906** 29 0.833** 

6 0.827** 14 0.748** 22 0.829** 30 0.846** 

7 0.813** 15 0.896** 23 0.831**   

8 0.750** 16 0.573** 24 0.866**   

وكذلك تم حساب معامل ارتباط بيرسون بين البعد والفقرات التي تنتمي لهذا البعد، وكانت 

( تدل على وجود ارتباط بين الفقرات الفرعية والبعد الذي تنتمي 3النتائج كما في الجدول )

متماسكة وتنتمي كل عبارة (، وبالتالي فإن عبارات المقياس 0.01إليه عند مستوى داللة )

 إلى البعد الذي يتضمنها مما يدل على درجة عالية التجانس الداخلي.

 معامل االرتباط بين درجة كل فقرة والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه الفقرة 3جدول

 االنشغال بأمور أخرى المخاطرة الكسل

معامل  الفقرة

 االرتباط

معامل  الفقرة معامل االرتباط الفقرة

 االرتباط

1 0.944** 6 0.580** 5 0.900** 

2 0.948** 7 0.517** 11 0.861** 

3 0.902** 8 0.607** 12 0.864** 

4 0.886** 9 0.598** 13 0.916** 

  10 0.390**   

 االتجاهات السلبية نحو المهمة الميول الكمالية إدارة الذات السلبية

معامل  الفقرة

 االرتباط

معامل  الفقرة معامل االرتباط الفقرة

 االرتباط

14 0.659** 16 0.650** 21 0.902** 
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15 0.882** 18 0.907** 22 0.904** 

17 0.885** 19 0.840** 25 0.896** 

20 0.812** 23 0.827** 27 0.903** 

24 0.887** 26 0.858**   

للمقياس، وكانت النتائج كما تظهر وكذلك تم حساب معامل االرتباط بين البعد والدرجة الكلية 

عند مستوى داللة  ( تدل على وجود ارتباط بين األبعاد الفرعية والمقياس ككل4في الجدول )

(0.01). 

 معامل االرتباط بين البعد والدرجة للمقياس التسويف األكاديمي 4جدول 

معامل  البعد

 االرتباط

معامل  البعد

 االرتباط

معامل  البعد

 االرتباط

الميول  **0.929 االنشغال **0.956 الكسل

 الكمالية

0.934** 

إدارة  **0.699 المخاطرة

 الذات

االتجاهات  **0.955

 السلبية

0.952** 

كرونباخ –التأكد من معامل ثبات المقياس عن طريق حساب معامل ألفا  تَمَّ : ثبات المقياس

Coronpach- Alpha،  وذلك لألبعاد الفرعية وللمقياس ككل كما هو موضوح بالجدول

( وهي معامالت ثبات مرتفعة 0.957 -0.761(، وتراوحت معامالت الثبات ما بين )5)

 مما يدل على ثبات األبعاد الفرعية والمقياس ككل، ويتضح من ذلك أن معامل الثبات مرتفع. 
 ياس التسويف األكاديميمعامل الثبات ألفا كرونباخ ألبعاد مق 5جدول 

 قيمة معامل الثبات البعد قيمة معامل الثبات البعد

 0.761 إدارة الذات 0.768 الكسل

 0.767 الميول الكمالية 0.797 المخاطرة

 0.767 االتجاهات السلبية 0.774 االنشغال

 0.957 التسويف األكاديمي )الدرجة الكلية(

، وتم إيجاد Spilt Half Methodكما تم حساب ثبات المقياس بطريقة التجزئة النصفية 

معامل االرتباط بين الجزئين، ومن ثم تم إجراء تصحيح وتعديل إحصائي لمعامل الثبات 

( 6المحسوب بطريقة التجزئة النصفية، وذلك باستخدام معادلة جوتمان، ويتبين من الجدول )

والدرجة الكلية للمقياس تتمتع بدرجة عالية من الثبات ولذلك يمكن الثقة إن األبعاد الفرعية 

 بنتائجه.

 معامل الثبات لمقياس التسويف األكاديمي باستخدام طريقة التجزئة النصفية 6جدول 

 أبعاد المقياس
 الثبات بطريقة التجزئة النصفية

معامل الثبات بمعادلة معامل ارتباط بيرسون بين نصفي 
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 جوتمان االختبار

 0.936 0.879 الكسل

 0.791 0.778 المخاطرة

 0.899 0.818 االنشغال بأمور أخرى

 0.856 0.774 إدارة الذات السلبية

 0.890 0.821 الميول الكمالية

االتجاهات السلبية نحو 

 المهمة
0.863 0.926 

 0.951 0.907 الدرجة الكلية

استخدم الباحث الصدق التالزمي )صدق المحك(، حيث تم حساب معامل  صدق المقياس:

االرتباط بطريقة بيرسون بين درجات عينة ضبط األدوات على المقياس الحالي، ودرجاتهم 

( كمحك خارجي، وكانت قيمة معامل 2018على مقياس التسويف األكاديمي، إعداد نصار )

 على صدق المقياس الحالي. ( وهي قيمة مرتفعة مما يدل0.757االرتباط )

 نتائج البحث ومناقشتها:

 -)الكسلوالذي ينص على أن "مستوى التسويف األكاديمي  الختبار صحة الفرض األول

االتجاهات  -الميول الكمالية  -إدارة الذات السلبية  -االنشغال بأمور أخرى  -المخاطرة 

التحضيرية متوسط" تم حساب لدى طلبة السنة الدرجة الكلية(  –السلبية نحو المهمة 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات الطلبة على مقياس التسويف األكاديمي 

 (.7لألبعاد الفرعية والمقياس ككل كما هو موضح بالجدول )

الوسط الحسابي واالنحراف المعياري للتسويف األكاديمي )األبعاد الفرعية والدرجة  7جدول 

 الكلية(

 اد المقياسأبع
االنحراف 

 المعياري

المتوسط الحسابي 

 )المرجح(
 المستوى

 متوسط 2.810 1.374 الكسل

 متوسط 3.109 1.032 المخاطرة

 متوسط 2.972 1.280 االنشغال بأمور أخرى

 متوسط 3.014 1.175 إدارة الذات السلبية

 متوسط 3.049 1.161 الميول الكمالية

االتجاهات السلبية نحو 

 المهمة
 متوسط 2.836 1.338

 متوسط 2.964 1.136 الدرجة الكلية
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( أن المتوسطات الحسابية لألبعاد الفرعية للمقياس التسويف األكاديمي 7ويظهر من الجدول )

(، بينما كان متوسط الدرجة الكلية للمقياس ككل هو 3.109-2.810تراوحت ما بين )

 وبالتالي يظهر لنا تحقق الفرض األول.(، وهي تقع في المستوى المتوسط، 2.964)

ويمكن لنا أن نفسر هذه النتائج في ضوء فهمنا لطبيعة نظام السنة التحضيرية، حيث 

إن الفصل الدراسي الثاني غالبا ما يكون للمستوى الثاني من طلبة تحضيري الحاسبات 

وم وآداب، والطلبة المتبقي لهم مقررات من الفصل الدراسي األول من طلبة تحضيري عل

حيث إن السنة التحضيرية لديهم هي سنة اجتياز لمقررات دراسية محددة ، وذلك للتخصص 

بعد ذلك في الكليات المحددة لهم مسبقا، أي إن معدالتهم بالسنة التحضيرية ال يتوقف عليها 

دخول كلية ما دون األخرى ألنهم بالفعل تخصصوا قبل التحضيري، ولكن يتوقف عليها 

 العلمية داخل الكلية ذاتها. التخصصات

وال شك أن هذا يختلف عن النظام المعمول به في بعض الجامعات األخرى حيث إن 

الطالب تُحدد له الكلية بناء على معدله بالسنة التحضيرية، وهذه هي النقطة التي نريد أن 

لدرجات، نصل إليها أن بعض الطلبة هنا قد ال يكون لديه دافع قوي في الحصول على أعلى ا

بل مجرد فقط اجتياز المقررات بالنجاح فيها، وهو ما يتسبب أحيانا في وجود سلوك التسويف 

األكاديمي بدرجة متوسطة، وتأخير الطلبة لبعض المهام والواجبات المطلوبة منهم، حيث يتم 

ا ذلك بناء على اقتناع من بعض الطلبة أن األمر قد ال يؤثر عليهم بالسلب بشكل كبير، بينم

البعض اآلخر من الطالب يسعون إلى الحصول على معدالت مرتفعة بالمقررات ألنها هي 

 التي تحدد تخصصهم مستقبال داخل كلياتهم.

أي إن الدافع لدى الطالب قد يكون أقل لدى نظيره في السنوات التحضيرية األخرى، 

شارت حيث أ Aydoğan & Akbarov, 2018)وهذا يتفق مع ما توصلت إليه دراسة )

 إلى أن الطلبة ذوي الدوافع الداخلية والكفاءة األعلى كان التسويف لديهم أقل. نتائجها

ويظهر ذلك لدى الطلبة في تأجيل الواجبات الورقية التي ال تتطلب جهدا كبيرا في 

االنتهاء منها، ولكنه يكون أكثر ظهورا في المهام التي تتطلب بعض المهارات المركبة 

؛ عبد هللا 2018ترونية وإعادة رفعها، وهو ما أكد عليه )النواجحة وبركة، كالواجبات اإللك

( حيث يشيرون إلى أن التسويف األكاديمي أهـم العوائـق والموانـع األساسـية ذات 2018،

العالقـة باإلنتـاج والتميـز والتفـوق الدراسـي، وخاصـة أن التسـويف يرتبـط بالجانـب 

ق تنفيـذ المهمـة وإبقائهـا عالقـة مـا بيـن النيـة والفعـل، ونتيجـة المهاري األدائي فـي سـيا

 لذلـك يصبـح الفـرد فـي حالـة نكـران لذاته، فاقد اإلحساس بمعنـى حياتـه.

كما أن السنوات التحضيرية قد تتضمن مجموعة من الخبرات التعليمية والحياتية 

قد تعودوا عليه بالمدارس الثانوية، وهذا ما الجديدة بالنسبة للطلبة، والتي تختلف عما كانوا 

يجعل لدى بعضهم خوفا من هذا العالم الجديد، وخوفا من الفشل فيه، وما يصاحب ذلك من 

عدم اإلقدام على أداء المهام المطلوبة منهم تجنبا لشعور الفشل الذي قد يحدث لهم، وهذا ما 
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( حيث أكدا على أن ,Amelia & Usman 2020يتفق مع ما أشار إليه إمليا وعثمان )

سلوك التسويف يحدث بسبب تجنب أداء مهمة معينة، والذي ينتج من الشعور بعدم الرضا 

 عن المهمة أو الخوف من الفشل عند أداء هذه المهمة.

هذه إضافة إلى أن تغير نظام الدراسة وعدد ساعات الدوام وكثرة المحاضرات 

له مشكلة في التنظيم الذاتي خاصة في بداية األمر مقارنة بما كانت عليه في الثانوي يسبب 

 Martínez)مارتينيز وبيرو وهو ما يظهر في تأجيل المهام المطلوبة منه، وهو ما أكد عليه 

& Payró, 2019 ضعف التنظيم الذاتي والميل إلى تأجيل األنشطة التي ( حيث أشار إلى أن

األكاديمي، وكذلك مع ما توصلت تقود إلى هدف بسبب ضيق الوقت أحد أسباب التسويف 

حيث أشارت إلى أن التدخالت التي تستهدف  (Zhang et al.,2018)إليه نتائج دراسة 

تعزيز الذات والكفاءة الذاتية للتنظيم الذاتي والسيطرة على الخوف من الفشل قد تمنع أو تقلل 

 من التسويف األكاديمي بين الطلبة الجامعيين.

( من أن مستوى 2019عموما ما توصل إليه تالحمة ) وتتفق نتيجة هذا الفرض

 ,Aydoğan & Akbarov)التسويف لدى عينة الدراسة كان متوسطا، وكذلك دراسة 

( حيث كانت 2016( وكذلك دراسة الكفيري )2015باإلضافة إلى دراسة السلمي ) (2018

وترا وآخرين نتائجهم تشير إلى مستوى متوسط من التسويف األكاديمي، وكذلك دراسة ساب

(Saputra et al., 2020.) 

ميسون وخويلد وقبائلي بينما تختلف هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة 

حيث كانت نتائج الدراسة تشير إلى مستوى مرتفع من التسويف األكاديمي، وكذلك  (2018)

ى أن مستو( التي أشارت نتائج الدراسة الخاصة بهم إلى 2019سليمان وعبيد )دراسة 

التسويف األكاديمي أعلى من المتوسط، كذلك كانت نتائج الدراسة التي قام بها الشريف 

( والتي توصلت إلى أن متوسطات أبعاد التسويف األكاديمي لطلبة المنحة الخارجية 2014)

وطلبة قارة آسيا وطلبة المستوى السابع جاءت أعلى من متوسطات أبعاد التسويف األكاديمي 

 الداخلية وطلبة قارة إفريقيا وطلبة المستوى الثاني.لطلبة المنحة 

الذي ينص على أنه "ال يوجد فروق دالة إحصائيًا بين  للتأكد من صحة الفرض الثاني

متوسطي درجات طلبة السنة التحضيرية على مقياس التسويف األكاديمي تعزى إلى الجنس 

 Two Sampleاستخدم الباحث اختبار مان ويتني لعينيتين مستقلتين إناثا(" فقد -)ذكورا

Mann Whitney،  وذلك لدراسة الفروق بين متوسطي رتب درجات الذكور واإلناث

( وتم استخدام مان وتيني لوجود 8كما هو واضح من جدول )لمقياس التسويف األكاديمي، 

 .فروق كبيرة في العينة بين الذكور واإلناث
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الفروق بين متوسطات رتب درجات الطلبة على مقياس التسويف األكاديمي وفقا  8جدول 

 اإلناث( –الختالف النوع )الذكور 

 الجنس البعد
متوسط 

 الرتب

مجموع 

 الرتب

قيمة مان 

 Uوتني 
 الداللة

مستوى 

 الداللة

 الكسل
 4712.50 117.81 ذكور

 دال 0.000 1787.50
 11940.50 84.09 إناث

 المخاطرة
 4797.50 1198.94 ذكور

 دال 0.000 1702.50
 11855.50 83.49 إناث

االنشغال بأمور 

 أخرى

 4514.00 112.85 ذكور
 دال 0.004 1986.00

 12139.00 85.49 إناث

إدارة الذات 

 السلبية

 

 4691.00 117.2 ذكور

 دال 0.000 1809.00
 11962.00 84.24 إناث

 الميول الكمالية
 4545.50 113.64 ذكور

 دال 0.003 1954.50
 12107.50 8.26 إناث

االتجاهات 

السلبية نحو 

 المهمة

 4514.50 112.86 ذكور

 دال 0.004 1985.50
 12138.50 85.48 إناث

 الدرجة الكلية
 4691.00 11.28 ذكور

 دال 0.000 1809.00
 11962.00 84.24 إناث

متوسطات الرتب للذكور في التسويف األكاديمي  ( أن8يتضح من بيانات الجدول )

للدرجة الكلية واألبعاد الفرعية هي أكبر من متوسطات الرتب لإلناث، ويتضح أيضا أن قيمة 

 -االنشغال بأمور أخرى  -المخاطرة  -"مان وتني" للمقياس التسويف األكاديمي )الكسل

الدرجة الكلية(  -سلبية نحو المهمة االتجاهات ال -الميول الكمالية  -إدارة الذات السلبية 

- 0.00( ومستويات الداللة تراوحت ما بين ) 1702.50-1986.00تراوحت ما بين )

( وبالتالي لم يتحقق الفرض الصفري، 0.05( وكلها قيم أقل من مستوى الداللة )0.004

( بين 0.01()0.05حيث كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )

طات رتب درجات أفراد العينة ) الذكور واإلناث( على مقياس التسويف األكاديمي ) متوس

 الدرجة الكلية واألبعاد الفرعية(، وكانت تلك الفروق لصالح الذكور.

ويمكن تفسير هذه النتيجة في ضوء فهمنا لطبيعة الفروق بين الذكور واإلناث في 

ون الذي يدرسون للذكور واإلناث في ضوء تعليقات معلميهم، حيث كثيرا ما يصف المعلم

الوقت نفسه، أن اإلناث أكثر حرصا من الذكور في أداء المهام المطلوبة منهم وأنهم أسرع 
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في االستجابة للمهام والواجبات المطلوبة منهم من الذكور، بل قد يكون لديهم مبالغة في أداء 

يظهر في كم االستفسارات الواردة هذه المهام على الوجه المحدد مسبقا من قبل المعلم، وهذا 

من اإلناث مقارنة بالذكور في المهام المطلوبة، كما أن الذكور كثيرا ما ينشغلون عن المهام 

الدراسية بمجموعة من المشتتات الخارجية والتي تتعلق بوسطهم االجتماعي داخل وخارج 

 الجامعة، وهو ما يكون قليال عند اإلناث.

لخارجية بعمل بعض الطلبة في الفترة المسائية بالتزامن مع وقد تتعلق بعض المهام ا

دراستهم، وهو ما يجعل الفترة المسائية لديهم غير مناسبة للقيام بما هو مطلوب منهم، نعم قد 

يكون الموضوع مرتبطا لديهم بعدم الدقة في تنظيم وقتهم ولكنه قد يكون مدخال جيدا لتسويف 

وافر عند اإلناث لطبيعة مجتمع البحث، وهذا يتفق مع ما أشار المهام لديهم، وهذا السبب ال يت

( من أن الذكور تقع عليهم أعباء أسرية تتعلق بأداء 2018إليه صوالحة وصوالحة )

االحتياجات الخارجية، وقد تزيد في بعض األسر وتشمل توفير االجتياحات المادية لألسرة، 

 معية.واالحتياجات المادية التي تتعلق بالحياة الجا

كما أن البعد الجغرافي لدى بعض الذكور عن موقع الجامعة قد يكون سببا يسهم في 

تسويفهم األكاديمي، وهو ما يحدث عند اإلناث بدرجة أقل، حيث يقطع بعض الطلبة يوميا 

مئات الكيلومترات للحضور إلى الجامعة، وقد يؤثر هذا على بعضهم في االلتزام 

بعض المهام والواجبات التي تطلب منهم، وطلب تمديد الفترات  بالمحاضرات وبالتالي تأجيل

المحددة مسبقا إلنهاء الواجبات واألعمال الفصلية، ويختلف ذلك التفسير مع نتائج الدراسة 

( حيث أشارت نتائجها إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية 2015التي قامت بها الكفيري )

 تعزى ألثر السكن لصالح المكان األقرب.

وتتفق نتيجة هذا الفرض عموما مع ما توصلت إليه الدراسات التي قام بها كل من 

 ؛2015؛ السلمي، 2018النواجحة وبركة، ؛ 2019؛ وسليمان وعبيد، 2012)أبو غزال، 

Balkis & Duru, 2017(  حيث كانت هناك فروق دالة بين الذكور واإلناث وكان اتجاه

 العالقة لصالح الذكور.

ميسون وخويلد وقبائلي بينما تختلف نتيجة هذا الفرض مع ما توصلت إليه دراسة 

( حيث لم تكن هناك فروق دالة إحصائية ذات داللة بين الذكور واإلناث، حيث إن 2018)

ظروفهم واحدة، والتي تجعلهم يبتعدون عن األنشطة الدراسية لما تتصف بها من ملل ولما 

لى أنشطة أخرى تمنحهم سعادة فورية تفتقد عند ممارسة تحتاجه من جهد، واالنصراف إ

؛ عالم، 2018وكذلك ما توصلت إليه دراسة كل من )شناعة وصوالحة، األنشطة المدرسية، 

( حيث لم تكن Ozer & Yetkin, 2019؛ Aydoğan & Akbarov,2018 ؛2008

 ي.هناك فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور واإلناث في التسويف األكاديم
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( 2018الحيصة )أما فيما يتعلق باتجاه العالقة، فقد اتفقت الدراسة التي قامت بها 

مع نتيجة هذا الفرض في وجود فروق دالة بين الذكور واإلناث، ولكنها اختلفت في اتجاه هذه 

 الفروق حيث كانت لصالح اإلناث.

ة إحصائيًا بين والذي ينص على أنه" ال يوجد فروق دال للتحقق من صحة الفرض الثالث

متوسطات درجات طلبة السنة التحضيرية على مقياس التسويف األكاديمي يعزى إلى 

-Oneمنخفضا( ثم استخدام تحليل التباين األحادي –متوسطا –التحصيل الدراسي )مرتفعا 

Way ANOVA( 9، كما هو موضح بالجدول.) 

ياس التسويف األكاديمي وفقا نتائج تحليل التباين األحادي لدرجات الطلبة على مق 9جدول 

 للتحصيل الدراسي

 مصدر التباين البعد
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 الداللة قيمة ف

مستوى 

 الداللة

 الكسل

 0.317 2 6.33 بين المجموعات

0.166 0.847 
غير 

 دالة

داخل 

 المجموعات
341.327 179 1.907 

  181 341.960 المجموع

 المخاطرة

 0.270 2 539. بين المجموعات

0.251 0.778 
غير 

 دالة

داخل 

 المجموعات
192.383 179 1.075 

  181 193.922 المجموع

االنشغال 

بأمور 

 أخرى

 0.258 2 0.516 بين المجموعات

0.156 0.856 
غير 

 دالة

داخل 

 المجموعات
296.42 179 1.656 

  181 296.988 المجموع

إدارة الذات 

 السلبية

 

 0.613 2 1.226 بين المجموعات

0.441 0.644 
غير 

 دالة

داخل 

 المجموعات
248.937 179 1.391 

  181 250.163 المجموع

الميول 

 الكمالية

 1.573 2 3.146 بين المجموعات

1.169 0.313 
غير 

 دالة

داخل 

 المجموعات
240.929 179 1.346 

  181 244.075 المجموع

االتجاهات 

السلبية نحو 

 المهمة

 0.933 2 1.866 بين المجموعات

0.518 0.596 
غير 

 دالة
داخل 

 المجموعات
322.333 179 1.801 
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  181 234.200 المجموع

الدرجة 

 الكلية

 0.358 2 0.715 بين المجموعات

0.275 0.762 
غير 

 دالة

داخل 

 المجموعات
235.564 179 1.316 

  181 236.280 المجموع

( تحقق الفرض الصفري والذي ينص على أنه " ال يوجد فرق دال 9ويتضح من الجدول )

إحصائيًا بين متوسطات درجات طلبة السنة التحضيرية على مقياس التسويف األكاديمي 

منخفض( " حيت تراوحت قيمية ف ما بين –متوسط –يعزى إلى التحصيل الدراسي )مرتفع 

( وهي قيم غير 0.856 -0.313(، ومستويات الداللة تراوحت ما بين )0.156-1.169)

 دالة إحصائيا.

ويمكن لنا تفسير هذه النتيجة في ضوء فهمنا لطبيعة التسويف األكاديمي كسلوك 

موجود عند الطلبة مرتفعي ومتوسطي ومنخفضي التحصيل الدراسي، وذلك قد يكون 

ذي التحصيل المرتفع ال يسوف، بل إن تسويفه قد يكون مستغربا، ولكن ال يعني أن الطالب 

بهدف الكمالية في إتمام األمور على الوجه األكمل، حيث إنهم غالبا ما ينتظرون إلى قبل 

النهاية لتكون صورة األعمال المطلوبة منهم قد اكتملت، وخاصة هؤالء الطلبة الذين يخافون 

 من الفشل.

في ضوء طبيعة النظام بالسنة التحضيرية، وأن وكذلك يمكن أن نفسر هذه النتيجة 

الطلبة المسوفين قد يتداركون العواقب التي تنتج عن تأجليهم المهام الدراسية، حيث إن 

الواجبات الدراسية تتاح لهم لفترات طويلة إلى حد ما مما يسمح للطالب بتدارك األمر، وعليه 

نه أن يعدل ذلك حتى بعد انتهاء المدة فإن الطالب الذي قد يسوف في أداء بعض المهام، يمك

 المحددة للمهمة المطلوبة أو ضياعها عليه.

كما أن اللجوء إلى أنشطة خارجية أكثر متعة تجنبا لألنشطة الدراسية أمر يتفق عليه 

الطلبة سواء أكانوا مرتفعي التحصيل أو منخفضي التحصيل، فالطالب غالبا ما يميل إلى 

 & ,Santyasa, Rapi؛ 2014هذا مع ما ذكره كل من )الشريف، األنشطة الممتعة، ويتفق 

Sara, 2020 .) 

كما أنه قد يكون هناك تأجيل للمهام والواجبات التي ال يصاحبها انخفاض في 

التحصيل الدراسي، إذ يظهر دور األقران هنا في مساعدة الطلبة المسوفين على أداء المهام 

المحددة من قبل المدرسين، إذ إن التقارب المكاني المطلوبة منهم في الفترات األخيرة 

والعائلي بين الطلبة يجعل من السهل وصول الطلبة إلى بعضهم البعض، واالنتهاء من 

األعمال المطلوبة منهم، حيث إن مجتمع الطلبة ليس كبير الحجم، وغالب الطلبة يعرف 

 بعضهم بعضا، وهو ما يمكنهم من تدارك األمر في بعض األحيان.

( حيث 2003ويتفق ذلك مع نتائج الدراسة التي توصل إليها العنزي والدغيم )

اختلفت الداللة على مستوى عينة الذكور في معامالت االرتباط بينها وبين التسويف 
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األكاديمي على عكس ما ظهر في عينة اإلناث والعينة ككل، حيث كانت معامالت االرتباط 

تحصيل الدراسي للذكور ال يصاحبه انخفاض في التسويف سالبة، وهو ما يؤكد أن ارتفاع ال

 األكاديمي.

( حيث 2018بينما تختلف نتيجة هذه الفرض مع ما توصلت إليه دراسة السعدي )

كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية تبعا لمتغير المعدل التراكمي لصالح الطلبة الذين 

( حيث 2008اسة التي قام بها عالم )(، وكذلك تختلف مع الدر74.9- 65تتراوح معدالتهم )

كان هناك فروق ذات داللة إحصائية في محددات التسويف بين المجموعات الثالث لمستوى 

ذوي التحصيل  –ذوي التحصيل المتوسط  –التحصيل الدراسي )ذوي التحصيل المنخفض 

 المرتفع( وكانت هذه الفروق في اتجاه ذوي التحصيل المنخفض.

من أن التسويف  Sidiq et al., 2020)ر إليه صديق وآخرون )ويدعم ذلك ما أشا

األكاديمي يجعل نتائج التعلم لدى الطلبة منخفضة، وقد ال يصلون إلى المستوى المطلوب 

 الجتياز المقررات الدراسية، مما يؤدي إلى فصلهم.

 والذي ينص على أنه " ال يوجد فروق دالة إحصائيا بين لإلجابة على السؤال الرابع

متوسطات درجات الطلبة على مقياس التسويف األكاديمي يعزى إلى التفاعل المتبادل بين 

منخفضا(، لإلجابة على هذا –متوسطا  –إناثا( والتحصيل الدراسي )مرتفعا -الجنس )ذكورا

لدرجات الطلبة على  Two-Way ANOVAالسؤال تم استخدام تحليل التباين الثنائي 

وفقا لمتغيري الجنس والتحصيل الدراسي كما في الجدول التالي مقياس التسويف األكاديمي 

(10.) 

نتائج تحليل التباين الثنائي لدرجات الطلبة على مقياس التسويف األكاديمي وفقا   10جدول 

 لمتغيري الجنس والتحصيل الدراسي

مصدر 

 التباين

مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 الداللة قيمة ف

مستوى 

 الداللة

 غير دال 0.303 1.204 1.480 2 2.960 التحصيل

 دال 0.000 13.711 16856 1 16.856 الجنس

 Xالتحصيل 

 الجنس
 غير دال 0.541 0.616 0.758 2 1.515

    1.229 176 216.382 الخطأ

     182 1836.846 الكلي

يوجد فروق ( تحقق الفرض الصفري والذي ينص على أنه " ال 10ويتضح من الجدول )

دالة إحصائيا بين متوسطات درجات الطلبة على مقياس التسويف األكاديمي يعزى إلى 

–متوسطا –إناثا( والتحصيل الدراسي )مرتفعا -التفاعل الثنائي بين الجنسين )ذكورا
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( وهي قيمة غير دالة 0.541(، ومستوى الداللة )0.616منخفضا(."حيت كانت قيمية ف )

 إحصائيا.

أنه ال يوجد فروق ذات داللة للتفاعل المتبادل بين التحصيل الدراسي  وبذلك يتضح

إناثا( على التسويف األكاديمي، حيث أن –منخفضا( والجنس )ذكورا  -متوسطا –)مرتفعا 

الفروق في التحصيل وتفاعلها مع الجنس لم تظهر على مقياس التسويف األكاديمي حيث إن 

كثيرة قد ال يكون التحصيل الدراسي وتفاعله مع التسويف األكاديمي كسلوك له مسببات 

الجنس هو العامل الفارق فيها، حيث إن الطالب الجامعي يمر بالعديد من الضغوطات 

الخارجية والتي تقع خارج نطاق الحياة الجامعية قد تجعله يمارس سلوك التسويف، وهذه 

 الضغوطات يشترك فيها الذكور واإلناث.

( من أن األحداث اليومية الضاغطة سواء في العمل 2016وهو ما أكد عليه عبود )

أو الدراسة أو العالقات االجتماعية تجعل الطالب الجامعي ليس بعيدا عن التسويف، 

باإلضافة إلى التغيرات النمائية والنفسية واالجتماعية والتي ينتج عنها مجموعة من الحاجات 

 تحتاج إلى إشباع.

ين وجود سلوك التسويف لدى الطلبة وبين محاوالت كما أنه يجب علينا أن نفرق ب

تقليله والتغلب عليه، وهو ما يحدث بالفعل في السنوات التحضيرية سواء أكان عند الذكور 

واإلناث شامال مختلف مستويات الطلبة التحصيلية، وهو ما يظهر لنا من وجود فروق ولكنها 

الطلبة واستخدام أساليب تكنولوجية لم تكن ذات داللة، ويشمل ذلك محاوالت رفع دافعية 

حديثة كالسبورات الذاكية، أو أنظمة إدارة التعلم كنظام البالك بورد، وهو ما يساهم فعليا في 

عدم داللة فروق التداخل بين التحصيل والجنس لدى الطلبة على التسويف األكاديمي، وهو ما 

من أن الدافعية وتحفيز الطلبة عبر الوسائل  (Bendicho et al., 2017)أشار إليه كل من  

 التكنولوجية يساعد على تقليل التسويف األكاديمي.

Afzal & Jami) ,وكذلك تتفق هذه النتيجة على ما أكد عليه أفضال وجامي 

من أن التسويف األكاديمي ليس قصورا في عادات الدراسة أو إدارة الوقت، بقدر ما  (2018

 موعة من المكونات المعرفية والسلوكية والوجدانية.هو تفاعل معقد بين مج

أضف إلى ذلك أن سلوك التسويف قد يظهر لدى الطالب رغبة منه في تحدي 

( بأن 2019قدراته، والشعور بالنجاح والرغبة في التمييز، وهو ما أشار إليه الحسينان )

 المواقف الضاغطة.التسويف النشط لدى الطالب يحدث عند رغبة الطالب بتجربة التحدي في 

كما أن هناك بعض السلوكيات التي قد ينظر إليها من قبل البعض على أنها تسويف 

بينما يعتقد الطلبة سواء أكانوا ذكورا أو إناثا أنها ال ترتبط بذلك، وذلك لعدم ارتباطها المباشر 

ة للطالب بجوانب التحصيل الدراسي لديهم، على الرغم من أهميتها في بناء الجوانب الشخصي

 ( من األمثلة على نماذج تأجيل المهام لدى الطلبة.2016الجامعي، وقد عدها فيصل وصالح )
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