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ملخص: 

هدفت �لدر��سة �حلالية �إىل �لك�سف عن طبيعة �لعلقة بني 
�آل  جامعة  طلبة  لدى  ذ�تيًا  �ملنظم  و�لتعلم  �لأكادميي  �لت�سويف 
عينة  تكونت  منهما.  كل  م�ستوى  معرفة  �إىل  بالإ�سافة  �لبيت، 
�لتخ�س�سات  خمتلف  من  وطالبًة  طالبًا   )561( من  �لدر��سة 
�لعلمية و�لإن�سانية. لغر�س جمع �لبيانات ��ستخدمت �أد�تان، هما: 
مقيا�س �لت�سويف �لأكادميي، ومقيا�س �لتعلم �ملنظم ذ�تيًا. ك�سفت 
متو�سطًا،  كان  �لأكادميي  �لت�سويف  م�ستوى  �أن  �لدر��سة  نتائج 
بينما م�ستوى �لتعلم �ملنظم ذ�تيًا كان مرتفعًا لدى عينة �لدر��سة، 
)�سلبية(  �رتباطيه  علقة  وجود  �إىل  �أي�سًا  �لنتائج  �أ�سارت  وكما 

بني �لت�سويف �لأكادميي و�لتعلم �ملنظم ذ�تيًا. 
�ملنظم  �لتعلم  �لأكادميي،  �لت�سويف  املفتاحية:  الكلمات 

ذ�تيًا. 

Academic Procrastination and its Relationship to 
Self- Regulated Learning among Al- Baiyt Univer-

sity Students

Abstract: 

The purpose of this study is to investigate 
the nature of the relationship between academic 
procrastination and self- regulated learning 
among Al- Baiyt University students, in addition 
to identifying the level of each aspect. The sample 
of the study consisted of (561) male and female 
students from various scientific and arts specialties. 
For the purpose of data collection, two tools were 
used: Academic procrastination scale and self- 
regulated learning scale. The findings of the study 
showed that the level of Academic procrastination 
was average while level of self- regulated learning 
was high. Finally, the findings showed that there is a 
negative correlative relationship between Academic 
procrastination and self- regulated learning. 

Key Words: Academic Procrastination, Self- 
Regulated Learning. 
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مقدمة: 
�ملا�سية  �لع�سور  يف  �لهائل  �لتكنولوجي  للتطور  نظر� 
�يجابية  �آثار�ً  �لتطور  هذ�  ترك  قد  �حلا�رش،  وقتنا  �إىل  و�ملمتدة 
و�سلبية يف �آٍن و�حد ويف جميع �ملجالت و�جلو�نب �لقت�سادية 
و�لجتماعية و�لرتبوية، كما �أن هذ� �لتطور �أثر ب�سكل ملحوظ يف 
تعلم �أبنائنا؛ �إذ �إن كل �لطلبة يجدون �أنف�سهم �أحيانًا جمربين على 
�لأخرية، وخ�سو�سًا عندما حتدث  �للحظة  تاأجيل مهامهم حتى 
بع�س  يوؤجل  وقد  عملهم،  خطط  يف  تغري  متوقعة  غري  ظروف 
�لأفر�د مهامهم في�سعرون بالذنب نتيجة لتبديدهم �لوقت وعدم 
�إجنازهم للمهام. �إن هذ� �لتاأجيل هو �أمر يف غاية �خلطورة، وهو 

 . )Procrastination( ما يعرف بالت�سويف
يزد�د  �لأكادميي  �لت�سويف  �أن  �إىل  �ل�سابق  �لأدب  وي�سري 
�أ�سارت  فقد  �جلامعة،  طلبة  وخ�سو�سًا  �لطلبة،  لدى  �نت�ساره 
�أن   )Solomom & Rthblum ,1984( ورثبلوم  �سولومون  در��سة 
وقر�ءة  �لف�سلية،  �لورقة  كتابة  يف  ي�سوفون  �لذين  �لطلبة  ن�سبة 
�لأكادميية،  �لو�جبات و�لدر��سة للمتحانات، وح�سور �ملهمات 
وح�سور �ملهمات �لإد�رية قد بلغت )46 %،30 %،28 %،23 
 Clark &( وهيل كلرك  �أي�سا  وي�سري  �لتو�يل.  على   )%  11،%
Hill ,1994( �أن �لت�سويف ميثل م�سكلة ملجموعة كبرية من �لطلبة 

كالدر��سة للمتحان و�لقر�ءة �لأ�سبوعية و�لو�جبات �لبيتية، مما 
يوؤثر �سلبًا على حت�سيلهم �لدر��سي. 

ذ�ت  �لعو�ئق  �أهم  من  بذلك  �لأكادميي  �لت�سويف  ويعد 
�ملعنى  عن  �لبحث  يف  رجعنا  و�إذ�  �لدر��سي،  بالإجناز  �لعلقة 
)�لت�سويف( فهي ترجمة عن كلمة لتينية،  لهذ� �ملفهوم  �للغوي 
Crasti-( وتعنى "�إىل �لأمام"و )Pro )تتكون من مقطعني، وهما: 
 Ying & Lv ,2012:( )( وتعني "غد�" وبذلك تعنى )�أماما لغدnus

�أن كلمة )�لت�سويف( ماأخوذة من  �أما يف �ملعاجم �لعربية   ،  )29

�لفعل �سوف، وتعنى �ملماطلة و�لتاأخري. 
فيتمثل  �لأكادميي  للت�سويف  �ل�سطلحي  �ملعنى  و�أما 
بالف�سل يف �أد�ء �ملهمة يف �إطار �لزمن �ملرغوب �أو تاأجيله حتى 
�آخر دقيقة، ويرغب �لفرد �أن ينتهي من �ملهمة خ�سو�سًا عندما 
 .  )Wolters,2003( �نفعاليًا  �لرتياح  عدم  من  درجة  �إىل  توؤدي 
Senecal, Lovoie & Koest- وكو�سترن  ولفوي  �سنا�سل  )ييرى 
�لفرد  معرفة  يت�سمن  باأنه  �لأكادميي  �لت�سويف   )ner,1997

لإكمال �ملهمة، ولكنه يف�سل يف �أن يدفع نف�سه لإجناز �لهدف يف 
�أطار �لزمن �ملحدد، وهذه �لعملية تكون م�سحوبة عادة مب�ساعر 

�ل�سيق �ملرتبط بالقلق ولوم �لذ�ت. 
�لأكادميي  �لت�سويف  �أ�سباب   Gard )1999( ،ويرجع جارد
�إىل �لأن�سطة و�لو�جبات �لبيتية غري �ل�سارة �لتي يكلف بها �لطالب، 
�لوقت،  �إد�رة  و�ل�سعف يف مهارة  �ل�سعبة،  �ملهام  و�لهروب من 
و�خلوف من �لف�سل. ويرى �زسلفتز )Szalavitz , 2003( �أي�سًا �أن 
�إىل: �ملعتقد�ت �خلاطئة، و�خلوف من  �لت�سويف قد تعود  �أ�سباب 

و�لقلق  �ملت�سلطني،  و�لآباء  �لذ�تي،  و�ل�سبط  و�لكمالية،  �لف�سل 
�ملرتبط باملهمة وتوقعات غري و��سحة و�لكتئاب. 

وقد ذكر �لعنزي و�لدغيم )2003( �أن �لت�سويف �لأكادميي 
له �آثار �سلبية متعددة، ومن هذه �لآثار: بروز �لعو�قب �لنفعالية، 
فاإنهم  لديهم  �لت�سويف  �سلوك  مدركني  �لأفر�د  يكون  فعندما 
بعدم  كال�سعور  �ل�سلبية،  �لد�خلية  �مل�ساعر  من  عدد�ً  يخفون 
�أ�سحاب  يعاين  كما  و�لذعر،  و�لتوتر  بالذنب،  و�ل�سعور  �لكفاءة، 
و�لتدخني،  �لقلق،  من  عالية  م�ستويات  من  �لأكادميي  �لت�سويف 
ويون  بوركا  و�أ�ساف  �لنوم.  يف  ،و�سعوبات  �لكحول  وتناول 
تت�سمن  للت�سويف  �لد�خلية  �لنتائج  �أن   )Burka & Yuen,1983(
�لتوتر، و�لندم، ولوم �لذ�ت، �أما �لنتائج �خلارجية باه�سة �لثمن، 
�لفر�س  وفقد�ن  و�لأكادميي،  �ملهني  �لتقدم  �إعاقة  وتت�سمن 

وتوتر �لعلقات. 
عائقًا  ماتقدم  على  بناء  �لأكادميي  �لت�سويف  يعترب  �إذن 
�أمام �أبنائنا �لطلبة ملا ُيحدثه من عو�قب وخيمة على �ل�سعيدين: 
وتقدمه،  �لفرد  جناح  من  تعيق  و�لتي  و�لأكادميي،  �ملهني، 
ودر��سة  �ل�سلوك  هذ�  على  �ل�سوء  �إلقاء  �ل�رشوري  من  فاإنه  لذ� 

�ملتغري�ت �لتي قد توؤثر فيه، ومنها: 

Self- Regulated Learning ًالتعلم املنظم ذاتيا
لعمليات   )Bandura,2002( باندور�  �إىل  �لف�سل  يعود 
�لتعلم  يف  نظريته  خلل  من  �ملتعلمني  لدى  �لذ�تي  �لتنظيم 
ي�ستطيعون  �ملتعلمني  �أن  �إىل  �أ�سار  حيث  �لجتماعي،  �ملعريف 
�لنتائج  و�عتقاد�تهم عن  �سلوكاتهم من خلل ت�سور�تهم  �سبط 
�ملرتتبة على �سلوكاتهم ، و�أن عمليات �لتنظيم �لذ�تي ت�سهم يف 

�إحد�ث �لتغري�ت �لتي حتدث على �ل�سلوك. 
و�أ�سا�سيًا يف حياة  مهمًا  ذ�تيًا دور�ً  �لتعلم �ملنظم  ويلعب 
�لتي  �ملهام  كل  يف  �لفرد  �إجناز  �رتفاع  �إىل  يوؤدي  لأنه  �لطلبة؛ 
كما  خا�سة،  ب�سفة  �لأكادميية  و�ملهام  عامة،  ب�سفة  بها  يقوم 
�أن ��ستخد�م ��سرت�تيجيات �لتعلم �ملنظم ذ�تيًا يوؤدي �إىل �ندماج 
�ملعرفة  �كت�ساب  وبالتايل  �لتعليمية،  �ملادة  حمتوى  يف  �لطلبة 
للأد�ء  مهما  يعترب مظهر�ً  �أكرب، وهو  ب�سكل  �ملفاهيمي  و�لتغيري 

 . )Pintirich ,2003( لأكادميي و�لإجناز د�خل �لغرفة �ل�سفية�
 )Shin, 1997( وبالرجوع �إىل معنى هذ� �ملفهوم، يرى �سني
�لتعلم �ملنظم ذ�تيًا باأنه: �لعملية �لتي تزيد من �مل�ساركة �لفعالة 
للطلبة يف تعلمهم با�ستخد�م �أ�ساليب متنوعة، �أو مهار�ت منظمة، 
 Zimmerman,( زميرمان  عرفه  وقد  لأهد�فهم.  م�ستمر  ود�فع 
�ملتعلم  فيها  يكون  منظمة،  معرفية  عقلية  عملية  باأنه:   )1995

م�ساركًا ن�سطًا يف عملية تعلمه حتى يتحقق هدفه من �لتعلم. 
ذوو  باأنهم  ذ�تيًا  �ملنظم  �لتعلم  ذوو  �لطلبة  ويو�سف  كما 
د�فعية عالية؛ لأن لديهم ��ستعد�د�ً �أكرب للم�ساركة و�ملثابرة لفرتة 
�أكرب من  �لتعليمية، ويبذلون جهد�ً  �أد�ء �ملهام  �أطول عند  زمنية 
�أولئك �لذين لي�س لديهم تنظيم ذ�تي، كما �أنهم ميار�سون خرب�تهم 
من  و��سع  خمزون  ولديهم  خمتلفة،  وبطرق  بكفاءة  �لتعليمية 
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�إعادة  على  وقدرة  �ملعرفية،  ور�ء  وما  �ملعرفية  �ل�سرت�تيجيات 
ويثابرون  �لتعليمية  �أهد�فهم  �أنف�سهم، ويحددون  وتنظيم  ترتيب 
ولديهم  �أهد�فهم،  مر�قبة  يف  بارعون  �أنهم  كما  �إليها،  للو�سول 
�أثناء  يف  معريف  ور�ء  ما  ون�ساط  و��ستقللية،  د�خلية،  د�فعية 

 . )Zimmerman, 1995( تعلمهم �ل�سخ�س
�أي�سًا ثلث عمليات فرعية،  ويت�سمن �لتعلم �ملنظم ذ�تيًا 
�لذ�تي،  �لفعل  ورد  �لذ�ت،  على  و�حلكم  �لذ�تية،  �مللحظة  وهي: 
وهذه �لعمليات لي�ست منعزلة ولكنها تتفاعل مع بع�سها، فاأثناء 
�سوء  يف  يقيمه  فاإنه  �خلا�س  �سلوكه  ملظاهر  �لفرد  ملحظة 
وهذه  �سلبي،  �أو  �إيجابي  ب�سكل  معها  ويتفاعل  حمددة،  معايري 
�إما  �إ�سافية،  مللحظات  �ملناخ  تهيئ  و�لتقييمات  �لتفاعلت 

 . )Schunk , 2001( للمظهر �ل�سلوكي نف�سه �أو مظاهر �أخرى
وجد  ذ�تًيا،  �ملنظم  �لتعلم  ��سرت�تيجيات  ح�رش  �إطار  ويف 
�ل�سرت�تيجيات  هذه  �أغلب  �أو  بع�س  ��ستخدمت  قد  �لدر��سات  �أن 
و�ملكونة من �أربعة ع�رش ��سرت�تيجية )ر�سو�ن ،2006 ؛ و�جلر�ح 
 Self( �لذ�تي  �لتقومي  وهي.   ،  )Zimmerman، 1989 ؛   2012،
Elabo-( و�لتف�سيل   ،  )Rehearsal( و�لت�سميع   ،  )– Evaluating

 )Organizing transforming( و�لتحويل  و�لتنظيم   ،  )ration

 ،  )Goal – setting & planning( �لهدف  وو�سع  و�لتخطيط 
�ملعلومات  عن  و�لبحث   ،  )Self Moitoring( �لذ�تية  و�ملر�قبة 
Environmental( Struc-و�ل�سبط البيئي ، )Seeking information(

وتن�سيط   ،  )Self – consequating( �لذ�ت  ومكافاأة   ،  )turing

االهتمامInterest( Enchantment( ، و�لبحث عن �لعون �لجتماعي 

 )Peers Learning( �لأقر�ن  وتعلم   ،  )Searching assistance(
بال�سجلت  و�لحتفاظ   ،  )Time Management( �لوقت  و�إد�رة   ،
�لدر��سة  �أما   .  )Keeping records & monitoring( و�ملر�قبة 
�حلالية فقد �عتمدت على �أربع ��سرت�تيجيات من بينها : �لتخطيط 
و�لت�سميع  و�ملر�قبة،  بال�سجلت  و�لحتفاظ  �لهدف،  وو�سع 

و�حلفظ، وطلب �مل�ساعدة �لجتماعية. 

مشكلة الدراسة: 
�لأمور  من  �ملهام  �أد�ء  يف  �لأكادميي  �لت�سويف  يعترب 
�ل�سائعة لدى �لأفر�د، �إل �أن تكر�ره ب�سورة م�ستمرة يعترب م�سكلة، 
ملا قد يكون له من تاأثري�ت �سلبية على �لفرد، فمن هذه �لتاأثري�ت 
ما يكون د�خليًا يتمثل يف �سورة �لإح�سا�س بالندم و�لياأ�س ولوم 
فر�س  فقد  �أو  بالعمل،  �لتقدم  عدم  يتمثل يف  �أو خارجيًا  �لذ�ت، 
كثرية يف �حلياة. كما �أ�سارت �لأبحاث و�لدر��سات �ل�سابقة �إىل �أن 
�لت�سويف �لأكادميي ينت�رش ب�سورة كبرية بني �لطلبة �جلامعني، 
 Ying & Lv ؛Wang , et al ,2013( وهذ� ما تو�سلت �إليه در��سة
�أجريت  �لتي  �لدر��سات  من  �لكثري  �أي�سًا  ك�سفت  وقد   .  ),2012

�لت�سويف  �لعلقة بني  تناق�س يف  �لغربية عن وجود  �لبيئة  يف 
�لأكادميي و�لتعلم �ملنظم ذ�تيًا، فبع�سها تو�سل �إىل وجود علقة 
كدر��سة )Park & Sperling, 2012( ، وبع�سها �لآخر مل يتو�سل 
�إىل وجود علقة كدر��سة )Klassen,et al ،2010( . لذ� فاإن م�سكلة 
�لدر��سة قد �نبثقت من نتائج �لدر��سات �ل�سابقة، �لتي تهدف �إىل 

�لك�سف عن �لعلقة بني �لت�سويف �لأكادميي و�لتعلم �ملنظم ذ�تيا. 

أسئلة الدراسة: 
الأ�صئلة  عن  الإجابة  البحث  يحاول  حتديداً  اأكرث  وب�صكل 

الآتية: 
�آل  ● ما م�ستوى �لت�سويف �لأكادميي لدى طلب جامعة 
�لبيت؟ 
�آل  ● جامعة  طلبة  لدى  ذ�تيًا  �ملنظم  �لتعلم  م�ستوى  ما 
�لبيت؟ 
هل توجد علقة د�لة �إح�سائيًا بني �لت�سويف �لأكادميي  ●

و�لتعلم �ملنظم ذ�تيًا لدى طلبة جامعة �آل �لبيت ؟ 

هدف الدراسة: 
�لت�سويف  م�ستوى  معرفة  �إىل  �حلالية  �لدر��سة  هدفت 
�لأكادميي، و�لتعلم �ملنظم ذ�تيًا لدى طلبة جامعة �آل �لبيت، وكما 
هدفت �أي�سًا �إىل معرفة طبيعة �لعلقة بني �لت�سويف �لأكادميي و 

�لتعلم �ملنظم ذ�تيا لدى طلبة جامعة �آل �لبيت. 

أهمية الدراسة: 
�لبحث  ندرة  يف  �لدر��سة  لهذه  �لنظرية  �لأهمية  وتكمن 
و�حلاجة  �لعربية،  �ل�ساحة  على  يف مو�سوع متغري�تها جمتمعة 
�أجري عليها �لبحث،  �لتي  للبحث فيها، و�أهمية �ملرحلة �لعمرية 
�ل�سغوطات  من  للعديد  �لطلبة  خللها  من  يتعر�س  و�لتي 
�أم�س  �لفئة هي يف  و�أن هذه  و�لنف�سية و�لجتماعية،  �لأكادميية 
�حلاجة للدر��سة، و�لتي متثل قطاعًا لي�ستهان به يف �جلامعات 
�لعملية  �لأهمية  �أما  خا�سة.  �لبيت  �آل  وجامعة  عامة  �لعربية 
�إد�رة  �ستمكن  و�لتي  نتائجها،  من  �ل�ستفادة  خلل  من  فتنبثق 
�ل�سلطة  و�أ�سحاب  و�لآباء  �لتدري�سية  �لهيئة  و�أع�ساء  �جلامعة 
�لت�سويف  ظاهرة  من  �حلد  حماولة  يف  �لرتبوية  �ملوؤ�س�سات  يف 
بر�مج  تطوير  خلل  من  ذ�تيًا  �ملنظم  �لتعلم  وتنمية  �لأكادميي، 

علجية ووقائية يف جمال �لإر�ساد �لنف�سي. 

التعريفات اإلجرائية: 
يف  ◄ �لبدء  لتاأجيل  �لفرد  ميل  هو  الأكادميي:  الت�صويف 

Solo- )ململهمات �لأكادميية �إىل �آخر حلظة ممكنة وب�سكل مق�سود 
�لكلية  و�إجر�ئيا يعرب عنه بالدرجة   ،  )mon & Rothblum,1984

مقيا�س  فقر�ت  على  با�ستجاباته  �لطالب  عليها  يح�سل  �لتي 
�لت�سويف �لأكادميي. 

و�سع  ◄ على  �لطالب  قدرة  هو  ذاتياً:  املنظم  التعلم 
بال�سجلت  و�لحتفاظ  �لتعلم،  لعملية  و�لتخطيط  �لأهد�ف 
�لتعليمية  �ملو�د  وت�سميع  �لتعلم،  عملية  ومر�قبة  �لتعليمية، 
 ، )�جلر�ح  �لآخرين  من  �لجتماعية  �مل�ساعدة  وطلب  وحفظها، 
�لتي يح�سل عليها  ،و�إجر�ئيا يعرب عنه بالدرجة   )339  :2010

�لطالب با�ستجابته على فقر�ت مقيا�س �لتعلم �ملنظم ذ�تيًا. 
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حدود الدراسة
عينتها،  خ�سائ�س  على  �لدر��سة  هذه  نتائج  �قت�رشت 
للف�سل  �جلن�سني  كل  من  �لبيت  �آل  جامعة  بطلبة  و�ملتمثلة 
مت  �لتي  باأدو�تها  وكذلك   ،  )2014  /2015( �لثاين  �لدر��سي 

�عتمادها لأغر��س جمع �لبيانات. 

الدراسات السابقة: 
تناول  �لذي  �ل�سابق  �لرتبوي  للأدب  و�سف  يلي  وفيما 
�لدوريات  على  �لطلع  بعد  وذلك  �حلالية،  �لدر��سة  متغري�ت 
�لباحث ت�سنيف هذه  �لعربية منها و�لأجنبية، ويروم  و�لر�سائل 

�لدر��سات �إىل ثلثة حماور.

أوال: الدراسات اليت تناولت التسويف األكادميي.

 )Prohaska, et al , 2000( واآخرون  بروها�صكا  �أجرى 
و�لتح�سيل،  �لأكادميي  �لت�سويف  بني  �لعلقة  بحثت  در��سة 
�لنتائج  وطالبًة.�أ�سارت  طالبًا   )386( من  �لدر��سة  عينة  تاألفت 
�أن �لت�سويف �لعايل كان يف �حل�سور، و�ملو�ظبة، وعمل �لو�جبات 
و�لتكليفات  �لدر��سية،  و�لأن�سطة  �لأ�سبوعية،  و�لقر�ءة  �لدر��سية، 
�لبحثية، ومهام �حل�سور خلل �لف�سل �لدر��سي، كما ك�سفت عن 
وجود �رتباط �سلبي بني �لت�سويف �لأكادميي، و�ملعدل �لرت�كمي 
وجدت  كما  �لدر��سية،  �مل�ساقات  خمتلف  يف  �لطلب  لتح�سيل 
مقارنة  �لإناث  لدى  �أعلى  �لت�سويف  يف  �إح�سائيًا  د�لة  فروق 

بالذكور.
بدر��سة   )Balkis & Duru,2009( ودورو  بالك�س  وقام 
هدفت �إىل �لتحقق من �نت�سار �سلوك �لت�سويف �لأكادميي وعلقته 
باملتغري�ت �لدميوغر�فية.تكونت عينة �لدر��سة من )580( طالبًا 
وطالبة.�أ�سارت نتائج �لدر��سة �إىل �أن )23 %( من عينة �لدر��سة 
ك�سفو� عن م�ستوى مرتفع من �لت�سويف �لأكادميي و )27 %( منهم 
�لت�سويف �لأكادميي، كما ك�سفت  ك�سفو� عن م�ستوى متو�سط من 
�إح�سائيا بني �جلن�سني يف  �لدر��سة عن وجود فروق د�لة  نتائج 
مرتفعة  م�ستويات  �لذكور  �أظهر  �إذ  �لأكادميي،  �لت�سويف  م�ستوى 

ود�لة �إح�سائيًا من �لت�سويف �لأكادميي مقارنة بالإناث.
 Ozer,Demir & Ferrari,( وفرياري  ودمير  اوزر  و�أجرى 
2009( در��سة هدفت �إىل �لتحقق من �نت�سار �لت�سويف �لأكادميي 
يف �سوء متغريي �جلن�س و�مل�ستوى �لدر��سي.تاألفت عينة �لدر��سة 
من )784( طالبًا وطالبًة.ك�سفت نتائج �لدر��سة �أن )25 %( من 
و�ن  متكرر،  �أكادميي  ت�سويف  وجود  �إىل  �أ�سارو�  �لدر��سة  عينة 
�لإناث،  من  �لأكادميية  �ملهمات  ت�سويف  يف  تكر�ر�  �أكرث  �لذكور 
�إح�سائية  �لدر��سة عن وجود فروق ذ�ت دللة  ومل تك�سف نتائج 

يف �لت�سويف �لأكادميي تعزى �إىل �مل�ستوى �لدر��سي.
قام اأبو غزال )2012( بدر��سة هدفت �إىل معرفة مدى �نت�سار 
�جلامعيني،  �لطلبة  نظر  و�أ�سبابه من وجهة  �لأكادميي  �لت�سويف 
وفيما �إذ� كان مدى �نت�سار �لت�سويف و�أ�سبابه يختلفان باختلف 
عينة  �لأكادميي.تاألفت  وتخ�س�سه  وم�ستو�ه  �لطالب  جن�س 

جامعة  كليات  جميع  من  وطالبًة  طالبًا   )751( من  �لدر��سة 
كان  �لطلبة  %( من   25.2( �أن  �لدر��سة  نتائج  �لريموك.وك�سفت 
لديهم ت�سويف مرتفع و )57.7 %( من ذوي �لت�سويف �ملتو�سط 
و )17.2 %( من ذوي �لت�سويف �ملتدين، و�أ�سارت نتائج �لدر��سة 
تعزى  �لأكادميي  �لت�سويف  يف  �إح�سائيًا  د�لة  فروق  وجود  �إىل 
د�لة  فروق  وجود  عن  تك�سف  ومل  �لدر��سي،  �مل�ستوى  ملتغري 

�إح�سائيًا تعزى ملتغري �جلن�س، و�لتخ�س�س �لأكادميي.

تعقيب على الدراسات السابقة

يلحظ من �لأدب �لرتبوي �ل�سابق �أن م�ستوى �لت�سويف ينت�رش 
در��سة  �أ�سارت  ،فقد  �جلامعني  �لطلبة  �أو�ساط  بني  ب�سورة كبرية 
)�أبو غز�ل، 2012؛ Balkis & Duru,2009؛ Ozer,et al , 2009( �أن 
مايقارب )25 %( من عينة �لدر��سة كان لديهم ت�سويف مرتفع ، 
 )Balkis & Duru,2009 وك�سفت �أي�سًا در��سة )�أبو غز�ل، 2012؛
م�ستوى  لديهم  كان  �لتو�يل  على   )%  27  ،  %  57( ن�سبة  �أن 
 Prohaska, et al( متو�سط من �لت�سويف �لأكادميي، بينما در��سة
2000 ،( فقد �أظهرت �أن م�ستوى �لت�سويف �لأكادميي كان مرتفعًا 

لدى عينة �لدر��سة على �أغلب �أبعاد �ملقيا�س.

ثانياً: الدراسات اليت تناولت التعلم املنظم ذاتيا

 Hong, Peng & Rowell,( ورويل  وبنج  هوجن  �أجرى 
�لذ�تي  �لتنظيم  م�ستوى  عن  �لك�سف  �إىل  هدفت  در��سة   )2009
�لذ�تي  �لتنظيم  كان  �إذ�  عما  �لك�سف  وكذلك  �لبيتية،  للو�جبات 
وم�ستوى  �لطالب،  جن�س  باختلف  يختلف  �لبيتية  للو�جبات 
�لتح�سيل �لدر��سي.تكونت عينة �لدر��سة من )330( طالبًا وطالبًة 
من طلبة �ل�سف �ل�سابع و )407( من طلبة �ل�سف �حلادي ع�رش 
يف �ل�سني.وقد �أظهرت نتائج �لدر��سة �أن م�ستوى �لتنظيم �لذ�تي 
للو�جبات �لبيتية جاء منخف�سًا لدى �لطلبة على �ملقيا�س ككل، 
�لأبعاد، فجاءت قيمة �ملهمة، و�جلهد مب�ستوى  �أما على م�ستوى 
مب�ستوى  �لذ�ت  و�ختبار  �لد�فعية،  قيمة  جاءت  حني  يف  مرتفع، 
�لنتائج عن وجود فروق بني �جلن�سني يف  منخف�س، ومل تك�سف 
عن  �لنتائج  وك�سفت  �لبيتية،  للو�جبات  �لذ�تي  �لتنظيم  م�ستوى 
لدى  �لبيتية  للو�جبات  �لذ�تي  �لتنظيم  م�ستوى  يف  فروق  وجود 

طلبة �ل�سف �ل�سابع تعزى مل�ستوى حت�سيلهم.
�أجرى اجلراح )2010( در��سة هدفت �إىل �لك�سف عن م�ستوى 
�إذ�  وفيما  ذ�تيًا،  �ملنظم  �لتعلم  ملكونات  �جلامعة  طلبة  �متلك 
�إىل  و�لتعرف  وم�ستو�ه،  �لطالب  جن�س  باختلف  تختلف  كانت 
�لقدرة �لتنبوؤية ملكونات �لتعلم �ملنظم ذ�تيًا بالتح�سيل �لعلمي.
جامعة  يف  وطالبًة  طالبًا   )331( من  �لدر��سة  عينة  تكونت 
مرتفعة  م�ستويات  ميتلكون  �لطلبة  �أن  �لنتائج  �لريموك.�أظهرت 
ومتو�سطة على �أبعاد �ملقيا�س، وبينت �لنتائج وجود فروق د�لة 
�أبعاد �ملقيا�س،  �إح�سائيًا بني �جلن�سني و�مل�ستوى �لدر��سي على 
تتنباأ  ذ�تيًا  �ملنظم  �لتعلم  �أبعاد  بع�س  �أن  �لنتائج  وك�سفت 

بالتح�سيل.
�لعلقة  بحث  �إىل  هدفت  بدر��سة   )2013( الرتجمي  قام 
جامعة  طلبة  لدى  ذ�تيًا  �ملنظم  و�لتعلم  �لتاأملي  �لتفكري  بني 
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طلب   )807( من  �لدر��سة  عينة  �ملنورة.تكونت  باملدينة  طيبة 
�لتاأملي جاء  �أن م�ستوى �لتفكري  �لدر��سة  وطالبات.ك�سفت نتائج 
كما  مرتفعًا،  جاء  ذ�تيًا  �ملنظم  �لتعلم  م�ستوى  بينما  متو�سطًا 
�أظهرت �لنتائج وجود علقة �إيجابية د�لة �إح�سائيًا بني �لتفكري 

�لتاأملي و�لتعلم �ملنظم ذ�تيًا.
�إىل معرفة م�ستوى  در��سة هدفت   )2014( جرادات  و�أجرت 
�لثانوية  �ملرحلة  طلبة  لدى  �لناقد  و�لتفكري  ذ�تيًا  �ملنظم  �لتعلم 
مبدينة جر�س، بالإ�سافة �إىل فح�س �لعلقة �لرتباطية بينهما.
نتائج  وطالبًة.�أظهرت  طالبًا   )350( من  �لدر��سة  عينة  تكونت 
�لدر��سة وجود م�ستوى منخف�س من �لتعلم �ملنظم ذ�تيًا لدى عينة 
�أي�سًا  �أ�سارت  كما  �لناقد،  �لتفكري  من  متو�سط  وم�ستوى  �لدر��سة 
�لتعلم �ملنظم  �إح�سائيًا بني  �رتباطيه موجبة د�لة  وجود علقة 

ذ�تيًا و�لتفكري �لناقد.

تعقيب على الدراسات السابقة

يف  ت�سارب  وجود  �ل�سابق  �لرتبوي  �لأدب  من  يت�سح 
 Hong,et، 2009( م�ستوى �لتعلم �ملنظم ذ�تيًا، فقد �أ�سارت در��سة
كان  �لذ�تي  �لتنظيم  م�ستوى  �أن  �إىل   )2014  ، وجر�د�ت  ؛   al

وجود  عن  �لذكر  �سالفة  �لدر��سات  نتائج  �أظهرت  كما  منخف�سًا، 
)�لرتجمي  �لدر��سة  �لذ�تي لدى عينة  �لتنظيم  م�ستوى مرتفع من 
،2013 ( ، �أما در��سة )�جلر�ح ،2010( فقد ك�سفت عن م�ستويات 
مقيا�س  �أبعاد  على  ذ�تيًا  �ملنظم  �لتعلم  من  ومتو�سطة  مرتفعة 

�لدر��سة.

األكادميي  التسويف  بني  العالقة  تناولت  اليت  الدراسات  ثالثا: 
والتعلم املنظم ذاتياً.

�لك�سف  �إىل  هدفت  در��سة   )Wolters,2003( ولرتز  �أجرى 
من  ذ�تيًا  �ملنظم  بالتعلم  وعلقته  �لأكادميي  �لت�سويف  عن 
و�لتوجه  �لإتقان،  نحو  )�لتوجه  ومنها:  �لد�فعية  متغري�ت  خلل 
نحو جتنب �لعمل، و�لكفاءة �لذ�تية، و�لتوجه نحو �لأد�ء( .تاألفت 
�لدر��سة  �أما  جامعيًا،  طالبًا   )168( من  �لأوىل  �لدر��سة  عينة 
علقة  وجود  �لنتائج  طالبًا.ك�سفت   )152( من  تكونت  �لثانية 
بني �لت�سويف �لأكادميي و�لتوجه نحو جتنب �لعمل، كما مل ت�رش 
�لنتائج �إىل وجود علقة بني �لت�سويف �لأكادميي وبعدي �لتعلم 

�ملنظم ذ�تيًا )�لتوجه نحو �لإتقان ، و�لتوجه نحو �لأد�ء( .
�إىل  هدفت  در��سة   )Gendron,2005( جندرون  و�أجرى 
Active Procrastina- �لفعال  �لت�سويف  )للك�سف عن �لعلقة بني 
عينة  �لأكادميي.تكونت  و�لتح�سيل  ذ�تيًا  �ملنظم  و�لتعلم   )tion

�لنتائج  �لكندية.�أ�سارت  �لدر��سة من )108( طلب ً من �جلامعة 
و�لتح�سيل  �لفعال  �لت�سويف  بني  �إيجابية  علقة  وجود  �إىل 
بني  قوية  علقة  وجود  �إىل  �أي�سًا  �لنتائج  و�أ�سارت  �لأكادميي، 
�لتعلم  و�أبعاد  باملو�عيد(  )�لوفاء  بعد  �سمن  �لفعال  �لت�سويف 
)�سلبية(  �لنتائج وجود علقة �سعيفة  ك�سفت  ذ�تيًا، كما  �ملنظم 
)�لكفاءة  �أبعاده  يف  ذ�تيًا  �ملنظم  و�لتعلم  �لفعال  �لت�سويف  بني 
�لذ�تية، ونوعية �لهدف، و�ل�سرت�تيجيات �ملعرفية و�ملاور�ئية( .

و�أجرى تان واآخرون )Tan,et al ,2008( در��سة هدفت �إىل 

�ملرحلة  و�أهد�ف  �لأكادميي  �لت�سويف  بني  �لعلقة  ��ستك�ساف 
�ملتمثلة بالكفاءة �لذ�تية للتنظيم �لذ�تي.تكونت عينة �لدر��سة من 
)226( طالبًا جامعيًا من �سنغافورة منهم )54( ذكور�ً و )172( 
�إناثًا.�أ�سارت �لنتائج عن وجود علقة عك�سية بني �لكفاءة �لذ�تية 

للتعلم �ملنظم ذ�تيًا و�لت�سويف �لأكادميي.
در��سة   )Rakes & Dunn,2010( ودن  راك�س  �أجرى  كما 
�لذ�تي  �لتنظيم  ��سرت�تيجيات  تاأثري  ��ستك�ساف  �أهد�فها  من  كان 
عينة  �لأكادميي.تاألفت  �لت�سويف  �سلوك  على  �لد�خلية  و�لد�فعية 
�لدر��سة من )81( طالبًا جامعيًا من طلبة �لدر��سات �لعليا �لذين 
�ملاج�ستري. درجة  على  للح�سول   )Online( �لكرتونيا  يتعلمون 

�أ�سارت �لنتائج �إىل وجود علقة عك�سية بني �لت�سويف �لأكادميي 
بالت�سويف  �لتنبوؤ  ن�ستطيع  �أننا  كما  �لذ�تي،  و�لتنظيم  و�لد�فعية 

�لأكادميي من خلل �لد�فعية و�لتنظيم �لذ�تي.
وقام كل�صني واآخرون )Klassen,et al ,2010( بدر��سة كان 
ذ�تيا،  �ملنظم  و�لتعلم  �لت�سويف  بني  �لعلقة  معرفة  �أهد�فها  من 
و�ل�سنغافوريني. �لكنديني  لدى  �لذ�تية  و�لكفاءة  �لذ�ت،  وتقدير 

تكونت عينة �لدر��سة �لأوىل من )418( طالبًا وطالبًة، �أما عينة 
�لدر��سة �لثانية تاألفت من )389( طالبًا و طالبًة.�أ�سارت �لنتائج 
�إىل �أن تقدير �لذ�ت يتنباأ بالت�سويف �لأكادميي، بينما بينت �لنتائج 
عدم وجود علقة بني �لكفاءة �لذ�تية و�لت�سويف �لأكادميي.كما 
ك�سفت �لنتائج عن وجود علقة عك�سية بني �لتعلم �ملنظم ذ�تيا 
و�لت�سويف لدى �لكنديني، بينما مل ت�رش �لنتائج �إىل وجود علقة 

بني �لتعلم �ملنظم ذ�تيا و�لت�سويف لدى �ل�سنغافوريني.
 )Park & Sperling ,2012( و�صربلينج  بارك  و�أجرى 
در��سة كان من �أهد�فها معرفة �لعلقة بني �لت�سويف �لأكادميي 
من  طالبًا   )41( من  �لدر��سة  عينة  ذ�تيا.تكونت  �ملنظم  و�لتعلم 
 )%  60( )19–21( ونحو  �أعمارهم بني  طلبة �جلامعة ترت�وح 
من �مل�ساركني �إناث. �أ�سارت �لنتائج �إىل وجود علقة عك�سية بني 

�لت�سويف �لأكادميي، وبع�س ��سرت�تيجيات �لتعلم �ملنظم ذ�تيا.
 Motie ,Heidari &( و�صادقي  وحيدري  موتي  و�أجرى 
�لتنبوؤية  �لقدرة  معرفة  �إىل  هدفت  در��سة   )Sadeghi ,2012
�لأكادميي،  �لت�سويف  يف  ذ�تيًا  �ملنظم  �لتعلم  ل�سرت�تيجيات 
�لأكادميي  �لت�سويف  يف  �جلن�سني  بني  �لفروق  فح�س  و�أي�سًا 
�لعليا  للمد�ر�س  �لأوىل  �ملرحلة  طلبة  لدى  ذ�تيًا  �ملنظم  و�لتعلم 
طالبًا   )250( من  �لدر��سة  عينة  �إير�ن.تكونت  يف  )�لثانوية( 
�لت�سويف  بني  عك�سية  علقة  وجود  �إىل  �لنتائج  وطالبًة.�أ�سارت 
عدم  �أي�سًا  �لنتائج  وك�سفت  ذ�تيًا،  �ملنظم  �لتعلم  و��سرت�تيجيات 
وجود فروق بني �جلن�سني يف �لت�سويف �لأكادميي، وكما �أ�سارت 
�أي�سًا وجود فروق بني �جلن�سني يف ��ستخد�م ��سرت�تيجيات �لتعلم 
��سرت�تيجيات  يف  �أعلى  تنظيمًا  �لإناث  وحققت  ذ�تيًا،  �ملنظم 

تنظيم �جلهد و�لتعلم مع �لأقر�ن.
 Behrozi,Yeilagh( ومون�صوريان  وييل  بهروزي  وقام 
��ستك�ساف  �أهد�فها  من  كان  بدر��سة   )& Mansourian,2013
باملتنبئ  ذ�تيًا  �ملنظم  �لتعلم  ل�سرت�تيجيات  �لتنبوؤية  �لقدرة 
طالب   )300( من  �لدر��سة  عينة  �لأكادميي.تكونت  �لت�سويف  به 
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�لذ�تي  )�لتقومي  ��سرت�تيجيات  �أن  �إىل  �لنتائج  �لذكور.�أ�سارت  من 
ومكافاأة �لذ�ت( تعترب متنبئات بالت�سويف �لأكادميي، ومل تك�سف 
�لنتائج عن وجود قدرة تنبوؤية ل�سرت�تيجيات �لتعلم �ملنظم ذ�تيًا 
)�لتنظيم و�لتحويل، �لبحث عن �ملعلومات، �لحتفاظ بال�سجلت 

و�ملر�قبة، و�لت�سميع و�لتذكر( يف �لت�سويف �لأكادميي.

تعقيب على الدراسات السابقة

يف  �لبحث  ندرة  �ل�سابق  �لأدب  عر�س  خلل  من  يت�سح 
مل  حيث  ذ�تيًا،  �ملنظم  و�لتعلم  �لأكادميي  �لت�سويف  بني  �لعلقة 
يجد �لباحثان – يف حدود علمهما- در��سة كتبت باللغة �لعربية، 

وكما يلحظ �أن معظم هذه �لدر��سات �أجريت يف �لبيئة �لغربية.
�لت�سويف  بني  �لعلقة  تناولت  �لتي  �لدر��سات  ت�سري  وكما 
فقد  بينها،  فيما  تناق�س  ذ�تيًا وجود  �ملنظم  و�لتعلم  �لأكادميي 
ك�سفت �لدر��سات عن وجود علقة عك�سية بني �لت�سويف �لأكادميي 
 Tan ,et al ؛Rakes & Dunn,2010( و�لتعلم �ملنظم ذ�تيًا كدر��سة
2008,؛ Park & Sperling,2012؛ , et al ,2012 Motie( وبع�سها 

Klas-(  للآخر �أ�سار �إىل عدم وجود علقة يف بع�س �لأبعاد كدر��سة
. )Wolters,2003 ؛Behrozi,et al ,2013 ؛sen , et al ,2010

الطريقة واإلجراءات: 
يف  �تبعت  �لتي  للخطو�ت  مف�سل  عر�س  يلي  وفيما 
و�لأدو�ت  �لعينة،  �ختيار  حيث:  من  �لدر��سة  هذه  �إجر�ء�ت  تنفيذ 
للأدو�ت،  و�لثبات  �ل�سدق  من  �لتحقق  وكيفية  �مل�ستخدمة، 

و�ملعاجلات �لإح�سائية.

جمتمع الدراسة وعينتها: 
�لبيت  �آل  جامعة  طلبة  جميع  من  �لدر��سة  جمتمع  يتكون 
ملرحلة �لبكالوريو�س للف�سل �لدر��سي �لثاين من �لعام )2014/ 
وطالبًة.وتكونت  طالبًا   )16658( عددهم  و�لبالغ   ،  )2015
عينة �لدر��سة من )561( طالبًا وطالبًة، مت �ختيارها بالطريقة 
�ملتي�رشة من �لتخ�س�سات �لعلمية و�لإن�سانية، ويبني �جلدول )1( 

توزيع �أفر�د عينة �لدر��سة ح�سب متغريي )�جلن�س و�لتخ�س�س( .
الجدول )1( 

توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيري الجنس والتخصص

اجلن�س
املجموعاإناثذكورالتخ�ص�س

121145266علمي

113182295�إن�ساين

234327561املجموع الكلي

أدوات الدراسة: 

أواًل: مقياس التسويف األكادميي

بعد  �لأكادميي  �لت�سويف  لقيا�س  �أد�ة  ببناء  �لباحثان  قام 

�لطلع على عدد من �ملقايي�س �لتي تناولت مو�سوع �لت�سويف 
�لأكادميي )Tuckmain ، 1991؛ Solomon & Ruthblum , 1984؛ 
ب�سورته  �ملقيا�س  تكون  وقد   ،  )2012، غز�ل  �أبو  ؛   Lay ,1986

�لأولية من )22( فقرة، موزعة �إىل ثلث جمالت.
على  �ملقيا�س  عر�س  مت  �لظاهري  �ل�سدق  من  وللتحقق 
�إليهم  )10( حمكمني من ذوي �خلربة و�لخت�سا�س، ومت �لطلب 
�ملقيا�س  فقر�ت  �سلحية  مدى  حيث  من  �لدر��سة  �أد�ة  حتكيم 
لل�سمة �ملر�د قيا�سها، و�سلمة �ل�سياغة �للغوية، وو�سوح �ملعنى.
وقد �قرتح عدد من �ملحكمني �إعادة �سياغة بع�س �لفقر�ت، ومت 
�لأخذ بامللحظات �لتي �تفق عليها )80 %( من �ملحكمني، ومت 
 )21( على  �ملقيا�س  ��ستقر  وقد  ذلك،  �سوء  يف  �لفقر�ت  تعديل 
فقرة، ويت�سمن ثلث جمالت، وهي: كتابة �لو�جبات �لأكادميية 
للمتحان  و�ل�ستعد�د   ،  )14  ،8  ،3  ،13  ،6  ،5  ،7( وفقر�تها 
�ليومية  �ملتابعة   ،  )10  ،19  ،12  ،2  ،18  ،1  ،4( وفقر�تها 
 ،11  ،21  ،15  ،9  ،17( وفقر�تها  �حل�سور  ومو�ظبة  للدرو�س، 
 ،16  ،20( �لفقرة  يف  فتتمثل  �ل�سلبية  �لفقر�ت  .�أما   )20  ،16

.  )7  ،14  ،1  ،4  ،15
�رتباط  ��ستخر�ج قيم معامل  �لبناء مت  وللتاأكد من �سدق 
ومع  �إليه،  تنتمي  �لذي  للمجال  �لكلية  �لدرجة  مع  فقرة  كل 

�ملقيا�س ككل.كما يبينه �جلدول )2( .
الجدول )2( 

قيم معامل ارتباط الفقرة مع البعد والمقياس ككل

املتابعة اليومية للدرو�س ال�صتعداد للمتحاناتكتابة الواجبات الأكادميية
ومواظبة احل�صور

مع الرقم
البعد

مع 
مع الرقم املقيا�س

البعد 
مع 

مع الرقم املقيا�س
البعد

مع 
املقيا�س

30.700.5610.620.5590.640.60

50.610.4120.640.62110.630.62

60.720.6040.480.38150.630.57

70.790.44100.670.66160.510.31

80.550.50120.640.62170.420.37

130.620.57180.660.56200.860.43

140.620.32190.630.55210.500.49

�أنَّ  �لبناء  ب�سدق  �خلا�سة  �لذكر  �سالفة  �لقيم  من  يلحظ 
معامل �رتباط كل فقرة من فقر�ت �أد�ة �لدر��سة مع �أد�ة �لدر��سة 
�أنها تتمتع  �إىل  و�أبعادها مل يقل عن معيار )0.31( ؛ مما ي�سري 

بامل�سد�قية، وميكن �عتمادها و�لأخذ بها.
�لباحثان  قام  �لأد�ة،  ثبات  من  �لتحقق  ولأغر��س 
تطبيق  خلل  من  �لختبار،  و�إعادة  �لختبار  طريقة  با�ستخد�م 
�أد�ة �ملقيا�س على )40( طالبًا وطالبًة من خارج عينة �لدر��سة، 
من  �أ�سبوعني  بعد  �لختبار  تطبيق  باإعادة  �لباحثان  قام  ثم 
ككل،  للأد�ة  �لإعادة  ثبات  معامل  ح�ساب  ومت  �لأول،  �لتطبيق 
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 )4( ".و�جلدول  �ألفا  " كرونباخ  �لد�خلي  �لت�ساق  ثبات  ومعامل 
يبني ذلك.

الجدول )4( 
معامل ثبات االتساق الداخلي وثبات اإلعادة لكل بعد

 ثباتثبات الت�صاق الداخلياملقيا�س واأبعاده
الإعادة

 عدد
الفقرات

0.850.837كتابة �لو�جبات �لأكادميية

0.880.867�ل�ستعد�د للمتحانات

�ملتابعة �ليومية للدرو�س 
0.800.817ومو�ظبة �حل�سور

0.860.8521الكلي للمقيا�س

�لد�خلي  �لت�ساق  ثبات  �أن   )4( �جلدول  نتائج  من  يتبني 
لأبعاد �ملقيا�س قد بلغ )0.86( ، وثبات �لإعادة قد بلغ )0.85( 

.مما ي�سري �إىل متتع �لأد�ة بدللت �سدق، وثبات كافية.
ي�ستجيب �ملفحو�س على كل فقرة من  ت�صحيح املقيا�س: 
ب�سدة(  )مو�فق  ب  وتبد�أ  خما�سي،  تدريج  وفق  �ملقيا�س  فقر�ت 
وتاأخذ خم�س درجات �إىل )غري مو�فق ب�سدة( وتاأخذ علمة و�حدة 
تاأخذ  ب�سدة(  )مو�فق  �ل�سلبية  �لفقر�ت  �أما   ، �لإيجابية  للفقر�ت 
درجة و�حدة و )غري مو�فق ب�سدة( تاأخذ خم�س درجات، وبالتايل 
فان �أعلى درجة يح�سل عليها �لطالب )105( و�أدنى درجة )21( 
�ملعيار  ح�سب  �لأكادميي  �لت�سويف  م�ستوى  على  �حلكم  ويتم   ،

�لآتي: 
Ú .من )1 - 2.33( م�ستوى منخف�س

Ú .من )2.34 - 3.67( م�ستوى متو�سط
Ú .من )3.68- 5( م�ستوى مرتفع

ثانياً: مقياس التعلم املنظم ذاتيًا

�عتمد �لباحثان على مقيا�س بوردي )Purdie( ، و�مل�ستخدم 
يف در��سة �جلر�ح )2010( ، حيث قام با�ستخر�ج معامل �لت�ساق 
�لد�خلي وقد بلغ )0.75( ، وكذلك معامل �لثبات بطريقة �لإعادة 
0.78( ، ويتاألف �ملقيا�س ب�سورته �لأولية من )28(  وقد بلغ ) 

فقرة تقي�س �لتعلم �ملنظم ذ�تيًا.
وللتحقق من �ل�سدق �لظاهري مت عر�س �ملقيا�س ب�سيغته 
�لأولية على )10( حمكمني من ذوي �خلربة و�لخت�سا�س، ومت 
�أد�ة �لدر��سة من حيث مدى �سلحية فقر�ت  �إليهم حتكيم  �لطلب 
�ملقيا�س، و�سلمة �ل�سياغة �للغوية، وو�سوح �ملعنى.وقد �قرتح 
عدد من �ملحكمني �إعادة �سياغة بع�س �لفقر�ت، وحذف فقرتني 
عليها  �تفق  �لتي  بامللحظات  �لأخذ  ومت  �ملعنى،  تكر�ر  ب�سبب 
)80 %( من �ملحكمني، ومت تعديل �لفقر�ت يف �سوء ذلك، وو�سع 
�ملقيا�س ب�سورته �لنهائية.لي�سبح بذلك )26( فقرة.موزعة على 
�أربعة �أبعاد، وهي: و�سع �لهدف و�لتخطيط وفقر�تها: )24 ،2 ،10 
،4 ،19 ،6 ،21( ، و�لحتفاظ بال�سجلت و�ملر�قبة وفقر�تها )8 
 9( ، و�لت�سميع و�حلفظ وفقر�تها   )16،  13،  23،  11،  15،  17،
،16 ،7 ،18 ،3 ،20 ،1( ، وطلب �مل�ساعدة �لجتماعية وفقر�تها 

. )12، 25، 14، 5، 22(
وللتاأكد من �سدق �لبناء مت ��ستخر�ج قيم معامل �رتباط كل 
�إليه، ومع �ملقيا�س  فقرة مع �لدرجة �لكلية للمجال �لذي تنتمي 

ككل.كما يبينه �جلدول )5( .
الجدول )5( 

معامل ارتباط كل فقرة مع البعد الذي ينتمي إليه والمقياس ككل

طلب امل�صاعدة الجتماعيةالت�صميع واحلفظالحتفاظ بال�صجلت واملراقبةو�صع الهدف والتخطيط

مع املقيا�سمع البعدالرقممع املقيا�سمع البعدالرقم مع املقيا�سمع البعد الرقم مع املقيا�سمع البعدالرقم

20.450.3880.580.5310.570.4550.590.42

40.580.51110.590.5030.620.44120.690.50

60.620.52130.600.6070.670.56140.700.49

100.600.46150.560.4390.680.52220.580.44

190.590.56170.600.53160.560.49250.540.41

210.550.55230.460.34180.670.5650.590.42

240.550.45260.540.47200.680.62120.690.50

�أن  �لبناء  ب�سدق  �خلا�سة  �لذكر  �سالفة  �لقيم  من  يلحظ 
معامل �رتباط كل فقرة من فقر�ت �أد�ة �لدر��سة مع �أد�ة �لدر��سة 
�أنها تتمتع  �إىل  و�أبعادها مل يقل عن معيار )0.34( ؛ مما ي�سري 

بامل�سد�قية، وميكن �عتمادها و�لأخذ بها.
كما مت ح�ساب �لثبات من خلل �لتطبيق و�إعادة �لتطبيق 
من  �لتطبيقني  بني  �أ�سبوعني  وبفارق  �ل�ستطلعية  �لعينة  على 
خلل )test – retest ( ، وح�ساب �لت�ساق �لد�خلي للأد�ة و�جلدول 

)8( يبني ذلك.

الجدول )7( 
معامل ثبات اإلعادة وثبات االتساق الداخلي لألداة

 ثباتاملقيا�س واأبعاده
الت�صاق الداخلي

 ثبات
الإعادة

 عدد
الفقرات

0.750.837و�سع �لهدف و�لتخطيط

0.730.857�لحتفاظ بال�سجلت و�ملر�قبة

0.790.817�لت�سميع و�حلفظ
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 ثباتاملقيا�س واأبعاده
الت�صاق الداخلي

 ثبات
الإعادة

 عدد
الفقرات

0.800.895طلب �مل�ساعدة �لجتماعية

0.870.8326الكلي للمقيا�س

يت�سح من نتائج �جلدول )7( �أن �لت�ساق �لد�خلي قد بلغ 
)0.87( ، �أما ثبات �لإعادة قد بلغ )0.83( ، مما ي�سري �إىل متتع 

�لأد�ة بدللت �سدق وثبات مقبولة.
ت�صحيح املقيا�س: ي�ستجيب �ملفحو�س على كل فقرة من 
ب�سدة(  )مو�فق  ب  وتبد�أ  خما�سي  تدريج  وفق  �ملقيا�س  فقر�ت 
وتاأخذ خم�س درجات �إىل )غري مو�فق ب�سدة( وتاأخذ درجة و�حدة، 
و�أدنى   )130( �لطالب  عليها  �أعلى درجة يح�سل  فان  وبالتايل 

درجة )26( .
Ú .م�ستوى منخف�س من )1 - 2.33(   
Ú .م�ستوى متو�سط من )2.34 - 3.67(  
Ú .م�ستوى مرتفع من )3.68- 5(   

تصميم الدراسة واملعاجلة اإلحصائية
��ستخدم يف هذه �لدر��سة �ملنهج �لو�سفي �لرتباطي، نظر� 
و�لثاين مت  �لأول  �ل�سوؤ�ل  �لدر��سة، وللإجابة عن  �أهد�ف  لتحقيق 
ح�ساب �ملتو�سطات �حل�سابية و�لنحر�فات �ملعيارية، �أما �ل�سوؤ�ل 

�لثالث فتم ح�ساب معامل �رتباط بري�سون.

نتائج الدراسة ومناقشتها
�أوًل: �لنتائج �ملتعلقة بال�سوؤ�ل �لأول وهو " ما م�صتوى  ◄

الت�صويف الأكادميي لدى طلبة جامعة اآل البيت؟ ".
�حل�سابية  �ملتو�سطات  ح�سبت  �ل�سوؤ�ل  هذ�  عن  للإجابة 
مقيا�س  على  �لدر��سة  عينة  �أفر�د  لأد�ء  �ملعيارية  و�لإنحر�فات 

�لت�سويف �لأكادميي و�جلدول )8( يبني ذلك.
الجدول )8( 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألداء أفراد عينة الدراسة على مقياس 
التسويف األكاديمي

 رقمالرتبة
البعد

الت�صويف الأكادميي 
واأبعاده

 املتو�صط
احل�صابي

 النحراف
امل�صتوىاملعياري

متو�سط3.120.68كتابة �لو�جبات �لأكادميية11

متو�سط3.100.71�ل�ستعد�د للمتحانات22

33
�ملتابعة �ليومية للدرو�س 

متو�سط2.950.63ومو�ظبة �حل�سور

متو�سط3.060.58الكلي للمقيا�س

للت�سويف  �حل�سابي  �ملتو�سط  �أن   )8( �جلدول  من  يت�سح 
�أن  متو�سط.وميكن  م�ستوى  وهو   )3.06( بلغ  ككل  �لأكادميي 
تعزى هذه �لنتيجة �إىل عدم �إدر�ك �لطلبة خطورة �لآثار �لتي قد 

تنجم عن �لت�سويف، وعدم قدرتهم على تنظيم �أوقاتهم و��ستغلله 
�ل�سعبة  �ملهام  من  و�لهروب  �لف�سل،  من  و�خلوف  مفيد،  هو  مبا 
�إجناز  ي�ستطيعون  ل  وبالتايل  �ل�سارة،  غري  �لبيتية  �لو�جبات  �أو 
�ملحدد.وقد  �لزمن  �طار  يف  منهم  �ملطلوبة  �لأكادميية  �ملهام 
�لت�سويف،  يف  كبري  دور  تخ�س�سه  يف  �لطالب  رغبة  لعدم  يكون 
ففي بع�س �لأحيان يكون �لطلبة جمربين لتلبية طلب �لأهل يف 
در��سة تخ�س�س معني، �أو �أن معدل �لطالب �أجربه لدر��سة تخ�س�س 
�لنفور  �أن  �أكد  �لذي  �لرتبوي  �لأدب  �لآخر، وهذ� ين�سجم مع  دون 
 ، )�أبو غز�ل  �لأكادميي  �لت�سويف  �أ�سباب  �أبرز  من �ملهمة هو من 
2012( .و�تفقت هذه �لنتيجة مع نتائج �لدر��سات �ل�سابقة �لتي 
�أ�سارت �إىل �أن عينة �لدر��سة لديهم م�ستوى متو�سط من �لت�سويف 
نتائج  مع  و�ختلفت   )Balkis & Duru,2009 2012؛  غز�ل،  )�أبو 
�لأكادميي كان  �لت�سويف  �أن م�ستوى  �إىل  �أ�سارت  �لتي  �لدر��سات 
 Ozer,et )Prohaska, et al , 2000؛  �لدر��سة  عينة  لدى  مرتفعًا 

. )al , 2009

ثانيًا: �لنتائج �ملتعلقة بال�سوؤ�ل �لثاين وهو "ما م�صتوى  ◄
التعلم املنظم ذاتياً لدى طلبة جامعة اآل البيت؟ ".

�حل�سابية  �ملتو�سطات  ح�سبت  �ل�سوؤ�ل  هذ�  عن  للإجابة 
�لدر��سة  عينة  �أفر�د  لأد�ء  �ملعيارية  و�لإنحر�فات  و�لنحر�فات 

على مقيا�س �لتعلم �ملنظم ذ�تيًا و�جلدول )9( يبني ذلك.
الجدول )9( 

المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية ألداء أفراد عينة الدراسة على مقياس التعلم 
المنظم ذاتيًا

 رقمالرتبة
 املتو�صطالتعلم املنظم ذاتًيا واأبعادهالبعد

احل�صابي
 النحراف
امل�صتوىاملعياري

مرتفع4.050.69�لت�سميع و�حلفظ13

مرتفع3.870.75طلب �مل�ساعدة �لجتماعية24

مرتفع3.770.65و�سع �لهدف و�لتخطيط31

42
�لحتفاظ بال�سجلت 

مرتفع3.760.66و�ملر�قبة

مرتفع3.860.56الكلي للمقيا�س

يت�سح من �جلدول )9( �أن �ملتو�سط �حل�سابي للتعلم �ملنظم 
ذ�تيًا على �ملقيا�س ككل بلغ )3.86( وهو م�ستوى مرتفع.وميكن 
�أن تعزى هذه �لنتيجة �إىل وعي �لطلبة بهذه �ملهار�ت وممار�ستهم 
لها يف عملية تعلمهم و�كت�سابهم للمعرفة، وقد تدل هذه �لنتيجة 
يف  �لذ�تي  �لتنظيم  ملهار�ت  �لتدري�س  هيئة  �أع�ساء  تاأكيد  على 
من  �لأكرب  �لقدر  و�كت�ساب  �لتعلم  عملية  يف  وفو�ئدها  �لتعلم، 
�ملعرفة باأقل جهد، و�أ�رشع وقت ممكن، ويعود �ل�سبب �أي�سًا لوجود 
متكن  عالية،  د�فعية  وجود  �إىل  �لتعلم  عملية  يف  مرتفع  تنظيم 
�أهمية  �لطالب  �إدر�ك  �إىل  �أو  ومعارفه،  تعلمه  تنظيم  من  �لطالب 
�لتعلم ومهار�ته، وممار�سة هذه �ملهار�ت ت�ساعده يف �لو�سول �إىل 
درجات �لتمكن �ملعريف و�لعلمي؛ فالتعلم وفقًا خلطو�ت مدرو�سة 
ومنظمة تهدف �إىل �إتقان �ملعرفة �لعلمية.وتتفق هذه �لنتيجة مع 
 )2013، )�لرتجمي  كدر��سة  �ل�سابقة  �لدر��سات  �إليه  ماتو�سلت 
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ومع بع�س �أبعاد در��سة )�جلر�ح ، 2010( .و�ختلفت هذه �لنتيجة 
مع در��سة )Hong,et al 2009 ؛ وجر�د�ت ، 2014( و�لتي ت�سري 

�إىل �أن م�ستوى �لتنظيم �لذ�تي كان منخف�سًا.
ثالثًا: �لنتائج �ملتعلقة بال�سوؤ�ل �لثالث وهو " هل توجد  ◄

علقة ارتباطيه دالة اإح�صائياً بني الت�صويف الأكادميي والتعلم 
املنظم ذاتياً لدى طلبة جامعة اآل البيت؟ ".

للإجابة عن هذ� �ل�سوؤ�ل ��ستخدم معامل �رتباط بري�سون، 
لإيجاد �لرتباط بني مقيا�س �لت�سويف �لأكادميي و�لتعلم �ملنظم 

ذ�تيًا، و�جلدول )10( يبني ذلك.
الجدول )10( 

قيم معامل ارتباط بيرسون بين مقياس التسويف األكاديمي والتعلم المنظم ذاتيًا

الت�صويف 
الأكادميي

التعلم املنظم 
ذاتياً

كتابة الواجبات 
الأكادميية

ال�صتعداد 
للمتحانات

املتابعة اليومية 
للدرو�س ومواظبة 

احل�صور
الكلي

و�سع �لهدف 
 *- 0.26- 0.20- 0.24- 0.22و�لتخطيط

�لحتفاظ 
بال�سجلت 

و�ملر�قبة
0.12 -0.18 -0.23 -0.21 -* 

�لت�سميع 
 *- 0.23- 0.17- 0.19- 0.24و�حلفظ

طلب �مل�ساعدة 
 *- 0.17- 0.17- 0.15- 0.12�لجتماعية

الكلي 
 *- 0.27- 0.24- 0.23- 0.21للمقيا�س

 )α 0.05( دال إحصائيا عند مستوى*

عك�سية  �لعلقات  جميع  �أن   )  10  ( �جلدول  من  يت�سح 
 )α  0.05( م�ستوى  عند  �إح�سائية  دللة  ذ�ت  �لجتاه  )�سالبة( 
�آل  جامعة  طلبة  لدى  �لتعلم  يف  �لذ�تي  �لتنظيم  ز�د  كلما  .�أي 
تعزى هذه  �أن  �لأكادميي.وميكن  �لت�سويف  لديهم  �نخف�س  �لبيت 
يف  �لذ�تي  �لتنظيم  مهار�ت  ميتلك  �لذي  �لطالب  �أن  �إىل  �لنتيجة 
باإجناز �ملهام  �لتعلم، و�سيقوم  لديه د�فعية نحو  �سيكون  تعلمه، 
�ملهام  عمل  يوؤجل  �أن  دون  ممكن،  وقت  �أ�رشع  يف  �إليه  �ملوكلة 
�إجناز  يف  ت�سويف  لديه  يكون  لن  وبالتايل  لحقة،  �أوقات  �إىل 
�ملهام �لأكادميية.وميكن �أن تعزى �أي�سًا �إىل �أن �سغوطات �حلياة 
ومتطلباتها كثرية، فيحاول �لطالب �أن ينظم �إجنازه للمهام �أول 
وتتفق  �ملتطلبات،  وتزيد  �لأعمال،  عليه  ترت�كم  ل  حتى  باأول 
نتيجة هذه �لدر��سة مع نتائج �لدر��سات �ل�سابقة �لتي �أ�سارت �إىل 
 Tan ,et al )Rakes & Dunn,2010؛  كلية  عك�سية  علقة  وجود 
2008,؛ Park & Sperling,2012؛ , et al ,2012 Motie( و�ختلفت 

�إىل عدم وجود علقة  �أ�سارت  �لتي  �ل�سابقة  �لدر��سات  مع نتائج 
 Klassen( كدر��سة  �ملتغريين  هذين  بني  جزئية  تنبوؤية  قدرة  �أو 
Wolt- Gendron,2005؛  Behrozi,et al ,2013؛  et al ,2010 ,؛ 

. )ers,2003

التوصيات
يف �صوء نتائج الدرا�صة ومناق�صتها ميكن اقرتاح التو�صيات 

الآتية: 
�إجر�ء �ملزيد من �لدر��سات �لتي تتناول علقة �لت�سويف . 1

مع متغري�ت �أخرى.
�لت�سويف . 2 ظاهرة  من  للحد  وقائية  بر�مج  �إجر�ء 

�لأكادميي لدى طلبة �جلامعة.

املصادر واملراجع: 

أوالً: املصادر العربية: 

�أبو غز�ل ، معاوية. )2012( . �لت�سويف �لأكادميي: �نت�ساره . 1
�لأردنية  �لطلبة �جلامعيني. �ملجلة  و�أ�سبابه من وجهة نظر 

يف �لعلوم �لرتبوية. 8 )2( ، 131 – 149. 
�لرتجمي ، �سليمان. )2013( . �لعلقة بني �لتفكري �لتاأملي . 2

و�لتعلم �ملنظم ذ�تيا لدى طلبة جامعة طيبة باملدينة �ملنورة 
بال�سعودية. ر�سالة ماج�ستري غري من�سورة. جامعة �لريموك. 

�جلر�ح ، عبد �لنا�رش. )2010( . �لعلقة بني �لتعلم �ملنظم . 3
جامعة  طلبة  من  عينة  لدى  �لأكادميي  و�لتح�سيل  ذ�تيا 
�لريموك. �ملجلة �لأردنية يف �لعلوم �لرتبوية. 6 )4( ، 333 

 .348 -
وعلقته . 4 ذ�تيا  �ملنظم  �لتعلم   .  )2014( �إميان.   ، جر�د�ت 

حمافظة  يف  �لثانوية  �ملرحلة  طلبة  لدى  �لناقد  بالتفكري 
جر�س. ر�سالة ماج�ستري غري من�سورة. جامعة �لريموك. 

�لجناز . 5 �أهد�ف  توجهات   .  )2005( ربيع.   ، ر�سو�ن 
و�ملعتقد�ت �لذ�تية وعلقتهما با�سرت�تيجيات �لتعلم �ملنظم 
من�سورة.  غري  دكتور�ة  ر�سالة  �جلامعة.  طلب  لدى  ذ�تيا 

جامعة جنوب �لو�دي ، م�رش. 
�لت�سويف . 6 �سلوك   .  )2003( حممد.  و�لدغيم،  فريج  �لعنزي، 

طلب  لدى  �ل�سخ�سية  متغري�ت  ببع�س  وعلقته  �لدر��سي 
كلية �لرتبية �لأ�سا�سية بالكويت. جملة كلية �لرتبية –جامعة 

�ملن�سورة،�لعدد52 ،�جلزء �لثاين ،101 - 137. 

ثانياً: املصادر األجنبية: 
1. Balkis, M. , & Duru, E. (2009) . Prevalence 

of Academic Procrastination Behavior among 
Pre- Service Teachers, and its relationship with 
Demographics and Individual Preferences. 
Journal of Theory and Practice in Education, 5 
(1) , 18- 32. 

2. Bandura, A. (2002) . Social cognitive theory in 
cultural context. Journal of Applied psychology: 
An International Review, 51, 269- 290. 

3. Behrozi, N. , Yeilagh,M,SH,. & Mansourian,A. 
(2013). The Relationship Between Self- 
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Regulated Learning Strategies, Motivational 
Learning Strategies, Procrastination and 
Academic Performance among the First Grade 
of High School Male Students in Boushehr. 
Journal of Life Science and Biomedicine, 3 (4) 
, 277- 284. 

4. Burka, J. , & Yuen, L. (1983) . Procrastination: 
why you do it, what to do about it. New York: 
Addison- Wesley. 

5.  Clark, J. L. & Hill, O. W. (1994) . Academic 
Procrastination among African- American 
college students. Psychological Reports, 75 (2) 
, 931- 936. 

6.  Gard, C. (1999) : Getting over the "I'll do it 
tomorrow" blues. Current Health 2. 26 (2) , 22- 
23. 

7. Hong ,E,. Peng ,Y. ,& Rowell,L. (2009) . 
Homework self- regulation: Grade, gender, and 
achievement- level differences. Learning and 
Individual Differences. 19 (2) , 269–276. 

8. Klassen, R. M. , Ang, R. P. , Chong, W. H. , 
Krawchuk, L. L. , Huan, V. S. , Wong, I. Y. F. , & 
Yeo, L. S. (2010) . Academic Procrastination in 
Two settings: Motivation correlates, Behavioral 
Patterns, and negative impact of procrastination 
in Canada and Singapore. Applied Psychology: 
An International Review. 59 (3) , 361- 379. 

9. Lay, C. H. (1986) . At last, my research article 
on procrastination Journal of Research in 
Personality, 20, 474- 495. 

10. Gendron, A. L. (2005) Active Procrastination, 
Self- Regulated and Academic Achievement in 
University Undergraduates. Unpublished MA 
Thesis. University of Alberta. 

11. Motie ,H. , Heidari ,M,. & Sadeghi ,M. (2012) 
. Predicting Academic Procrastination during 
Self- Regulated Learning in Iranian first Grade 
High School Students. Procedia- Social and 
Behavioral Sciences ,69,2299- 2308. 

12. Ozer, B. U. , Demir, A. , & Ferrari, J. R. (2009) 
. Exploring academic procrastination among 
Turkish students: Possible gender differences 
in prevalence and reasons. Journal of Social 
Psychology, 149 (2) , 241- 257. 

13. Park,S. W. ,& Sperling,R. A. (2012) . Academic 
Procrastinators and Their Self- Regulation. 
Scientific Reserch. 3 (1) , 12- 23. 
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perspective on the role of student motivation 
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Self – Regulated Learning in Zimmerman , 
D , Schunk (Eds) Self – Regulated Learning 
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18. Senecal, C. , Lavoie, K. & Koestner, R. (1997) . 
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differences in Procrastination and Academic 
Stress among adolescents. Indian Journal of 
Social Science Researches, 8 ( 1-2) , 122-127
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Florida State University.
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