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 التسويف األكاديمي وعالقته بالمناخ الجامعي 

 لدى الطلبة ذوي اإلعاقة في بعض الجامعات اليمنية

 *د. صادق عبده املخالفي

 **سعيد الصنعانيد. عبده 

 ***د. أمين أحمد الزقار

 ملخص:

هدفت هذه الدراسة إلي قياس مستويات التسويف األكاديمي واملناخ الجامعي، 

معرفة الفروق ف هما لدى طلبة الجامعة من ذوي اإلعاقات: و ودراسة العالقة بينهما، 

د، يتوزعون بواقع افر أ( 203)البصرية، والسمعية، والحركية(. وتكونت عينة الدراسة من )

ا من طلبة الجامعة ذوي اإلعاقة البصرية، و)85) ا من طلبة الجامعة ذوي 64( طالب  ( طالب 

ا من طلبة الجامعة ذوي اإلعاقة الحركية. واستعملت 54اإلعاقة السمعية، و) ( طالب 

التسويف األكاديمي، واملناخ الجامعي، وأظهرت نتائج الدراسة أن مستوى  يالدراسة مقياس 

التسويف األكاديمي متوسل لدى طلبة الجامعة ذوي اإلعاقة السمعية، ومنخفض لدى 

طلبة الجامعة ذوي اإلعاقتين: الحركية، والبصرية. كما أظهرت الدراسة أن املناخ الجامعي 

مرتفع لدى ذوي اإلعاقة السمعية، ومتوسل لدى ذوي اإلعاقة الحركية، وسلبي لدى ذوي 

صلت الدراسة إلي أنه ال توجد عالقة بين التسويف األكاديمي اإلعاقة البصرية، كما تو 

، وأظهرت ةواملناخ الجامعي لدى عينة الدراسة لكل فئة من فئات ذوي اإلعاقة كٍل علي حد
                                                           

 *
 .الجمهورية اليمنية - جامعة تعز -كلية التربية  -التربية الخاصة قسم - أستاذ التربية الخاصة املشارك

**
 .الجمهورية اليمنية -جامعة تعز -كلية التربية  -قسم التربية الخاصة -أستاذ التربية الخاصة املساعد 

***
 .الجمهورية اليمنية - وعميد كلية التربية الخاصة بجامعة آزال للتنمية البشرية -أستاذ التربية الخاصة املساعد
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ا من ذوي اإلعاقتين السمعية  النتائج أن الطلبة ذوي اإلعاقة البصرية كانوا أكثر تسويف 

اإلعاقة السمعية وذوي اإلعاقة الحركية، عالوة  والحركية، في حين لم توجد فروق بين ذوي 

ا كما يدركه طلبة الجامعة  علي ذلك، أظهرت نتائج الدراسة أن املناخ الجامعي كان إيجابي 

البصرية والحركية، كما أن املناخ الجامعي  تينذوو اإلعاقة السمعية مقارنة بذوي اإلعاق

ا كما يدركه ذوو اإلعاقة الحركية مقا  رنة بذوي اإلعاقة البصرية.كان إيجابي 

 التسويف األكاديمي، املناخ الجامعي، طلبة الجامعة ذوو اإلعاقة. الكلمات املفتاحية:

Academic Procrastination and Its Relationship to University Climate 

among University Students with Disability in Yemen 
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Abstract: 

The present study aimed at investigating the levels of academic procrastination 

(AP) and university climate (UC), and identifying the relationship between AP and UC 

among university students with disability (USWD). It, also, aimed at investigating the 

differences in each of AP and UC among USWD with respect to type of disability (visual 

impairment VI, hearing impairment HI and motor disability MD). The study sample 

consisted of 203 USWD distributed into 85 students with VI, 64 students with HI and 54 

students with MD. The data was collected using the academic procrastination scale and 

the university climate scale. The results of the study revealed that the level of AP is 

average among students with HI and low among students with both MD and VI, 
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whereas, the UC is high among students with HI, average among students with MD and 

negative among students with VI. The results, also, showed that there is no relationship 

between AP and UC among the study sample as a whole and among each of the 

disability categories separately. Moreover, the results indicated that the level of AP was 

more in students with VI than students with HI, while there were no statistically 

significant differences between students with HI and students with MD. The results, 

also, indicated that the UC - as perceived by students – was more positive among 

students with HI when compare to students with MD and VI, and among students with 

MD when compare to students with VI. 

Keywords: Academic Procrastination, University Climate, University Students 

with Disability. 

 مقدمة:

نال التسويف األكاديمي اهتمام الباحثين، من حيث السعي إلي تحديد مفهومه، 

ومعرفة أسبابه، وانتشاره، وأنماطه، واملعايير التي ينبغي توافرها للحكم علي أنه تسويف 

ديمي، وما ينجم عنه من نتائج سلبية علي األداء األكاديمي، وزيادة التوتر االنفعالي لدى أكا

 املسوفين؛ لتأجيل تأدية املهام.

ورغم هذا االهتمام بدراسة التسويف األكاديمي لدى الطلبة العاديين في املستويات 

؛ 2011ظاهرة منتشرة لدى طلبة الجامعة العاديين )جودة،  كونهالعلمية كافة، 

لدى ذوي اإلعاقة الذين يعانون من  (، إال أنه محدود2018؛ عبدهللا، 2011، عبدالحافظ

عدم الشعور باألمن، ونقص الثقة بالنفس، ومن السلبية واالعتمادية علي اآلخرين، وتدني 

( 2016؛ وحاج موس ى، 2014؛ والقريطي، 2009مستوى دافعيتهم )الخطيب والحديدي، 
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ا م عّد أيض 
 
 عن الخوف من الفشل، واإلدارة التي ت

 
ن أسباب التسويف األكاديمي، فضال

السيئة للوقت، وتدني تقدير الذات والثقة بالنفس، وضعف القدرة في التركيز علي املهام، 

ووضع أهداف غير واقعية، والفشل في التنظيم الذاتي للتعلم، وغيرها من األسباب 

(Ferrari& Tice, 2000 ؛ 2013الخصوص ي، ؛Akdemir,2019 ،) إذ توصلت الدراسات ذات

العالقة إلي أن الطلبة ذوي اإلعاقة يؤجلون أداء املهام األكاديمية عن الوقت املحدد 

حاجة إلي التأجيل، رغم قدرتهم علي القيام بها، فقد عملت دراسة  دون إلنجازها بقصد و 

اتضح السمعية، و ( علي خفض التسويف األكاديمي لدى ذوي اإلعاقة 2013)جابر وآخرون، 

حضر(،  -تباين مستوى التسويف األكاديمي بحسب نوع اإلعاقة، والجنس، واملنطقة )ريف

(Ghaletaki, 2014, Yadav& Kumar, 2018.) 

وبمــا أن ثمــة عوامــل تــؤدي إلــي التســويف األكــاديمي تتعلــق بــالفرد )ذاتيــة(، فممــا الشــك 

موضــــوعية( قــــد تســــهم فــــي التســــويف فيــــه أن هنــــاك عوامــــل تتعلــــق بالبيئــــة املحيطــــة بــــالفرد )

األكـــاديمي، ومنهـــا املنـــاخ الجـــامعي فـــي حـــال مـــا إذا كـــان غيـــر مناســـب مـــن حيـــث طرائـــق القبـــول، 

تكنولوجيـــــا، والـــــدعم الوالبنـــــى التحتيـــــة، واملنـــــاهي، وطرائـــــق التـــــدريس، والخـــــدمات املســـــاندة )

ي تســـــود العمليـــــة النفســـــ ي، واألنشـــــطة االجتماعيـــــة، والرياضـــــية، والترف هيـــــة(، والعالقـــــات التـــــ

 التعليمية )الطالب املعاق واإلدارة، الطالب املعاق والزمالء، والطالب املعاق واألساتذة(.

وفي هذا الصدد فقد أشار األدب النظري والدراسات السابقة إلي أن الجامعات ما 

، وعدم مالءمة املباني (Wilson et al. ,2000)تزال غير مجهزة لتلبية احتياجات ذوي اإلعاقة 

، وطرائق (Ansah&Bamfo-Agyei, 2014)واملرافق وكذا التجهيزات في معظم املباني 

 ,Ahmad)وعدم معرفة كثير من املحاضرين باالحتياجات الخاصة لذوي اإلعاقة  ،التدريس

 (Harbour& Greenberg, 2017, Weiner et al. ,2013).، والتحيز ضدهم والتنمر عل هم (2018
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 وبناء علي ما تقدم فإن مشكلة الدراسة تكمن في اآلتي:

 مشكلة الدراسة:

تنبع مشكلة الدراسة مما الحظه الباحثون خالل عملهم في الجامعة )أعضاء هيئة 

تدريس(، من تأخير في أداء املهمات البحثية وطلب تأجيل االختبارات الشهرية، والغياب عن 

 عما انتهت إليه عد
 

ا املحاضرات، فضال د من الدراسات السابقة من أن التسويف شائع جد 

ا   -(، وإذا كان التسويف )املماطلة (Ylänne et al. ,2015, 48بين طلبة الجامعة عموم 

ا )جابر  التلكؤ( من األمور الشائعة لدى الطلبة العاديين، فإنه أكثر قوة لدى املعاقين سمعي 

السلبية عند ذوي اإلعاقة، وربما  اآثاره ا(، واستمراره يعد مشكلة له4، 2014وآخرون، 

ما تفرضه اإلعاقة من صعوبات وضعف الدافعية فيعوامل ذاتية تتمثل  :يعود ذلك إلي

موضوعية منها املناخ الجامعي بما عوامل خوف من الفشل، و الالذاتية والكفاية الذاتية، و 

قة أعضاء هيئة يمثله من مقررات وصعوبة مهام، وطرائق تدريس، وأساليب تقويم، وعال

التدريس بالطلبة ذوي اإلعاقة، وعالقة الزمالء العاديين بذوي اإلعاقة، واملباني املناسبة، 

 واألدوات والتقنيات املساندة، وغيرها من الخدمات الداعمة.

لذا فإن هذه الدراسة تسعي إلي التعرف علي العالقة بين التسويف األكاديمي واملناخ 

ا في الجامعي، علي اعتبار أ
 
ا، ومحبط ا في حال كان إيجابي  ن املناخ الجامعي قد يمثل تعزيز 

ا ا سلبي 
 
 التسويف األكاديمي ويفاقمه. من فيزيد ؛حال ما إذا كان مناخ

 وعليه فإن هذه الدراسة تحاول اإلجابة عن التساؤل الرئيس اآلتي:

الجامعة ذوي ما عالقة التسويف األكاديمي باملناخ الجامعي لدى عينة من طلبة 

ا(؟ ويتفرع من هذا التساؤل التساؤالت الفرعية اآلتية: ا، وحركي  ا، وسمعي   اإلعاقة )بصري 
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ما مستوى سلوك التسويف األكاديمي لدى طلبة الجامعة ذوي اإلعاقة )البصرية،  .1

 والسمعية، والحركية(؟

ية، ما مستوى املناخ الجامعي كما يدركه طلبة الجامعة ذوو اإلعاقة )البصر  .2

 والسمعية، والحركية(؟

ا بين سلوك التسويف األكاديمي واملناخ الجامعي  .3 هل توجد عالقة دالة إحصائي 

 لدى طلبة الجامعة ذوي اإلعاقة؟

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في التسويف األكاديمي لدى طلبة الجامعة  .4

 ؟ذوي اإلعاقة تعزى إلي متغير نوع اإلعاقة )بصرية، سمعية، حركية(

طلبة الجامعة  اهل توجد فروق ذات داللة إحصائية في املناخ الجامعي كما يدركه .5

 ذوو اإلعاقة تعزى إلي متغير نوع اإلعاقة )بصرية، سمعية، حركية(؟

 أهداف الدراسة:

 التعرف على: إلى تهدف هذه الدراسة

 مستوى التسويف األكاديمي لدى طلبة الجامعة ذوي اإلعاقة. .1

 معي لدى طلبة الجامعة ذوي اإلعاقة.مستوى املناخ الجا .2

 التسويف األكاديمي وعالقته باملناخ الجامعي لدى طلبة الجامعة ذوي اإلعاقة. .3

ا لنوع  .4 الفروق في التسويف األكاديمي لدى طلبة الجامعة ذوي اإلعاقة وفق 

 اإلعاقة.

ا لنوع  .5 الفروق في املناخ الجامعي كما يدركه طلبة الجامعة ذوو اإلعاقة وفق 

 اإلعاقة.
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 أهمية الدراسة:

أهمية موضوعها املتمثل بالتسويف األكاديمي وعالقته  منتبرز أهمية الدراسة 

باملناخ الجامعي لدى عينة من طلبة الجامعة ذوي اإلعاقة، وميدانه الجامعات الحكومية 

ضيفه من نتائج، مما ينطوي علي أهمية نظرية تاليمن، ثم ما قد  -والخاصة في صنعاء 

 وتطبيقية.

 فمن الناحية النظرية تتجسد أهمية الدراسة في:

أهمية موضوع التسويف األكاديمي، وما يترتب عليه من آثار سلبية في العملية 

التعليمية وشخصيات الطلبة ذوي اإلعاقة، وعالقة ذلك باملناخ الجامعي في البيئة اليمنية 

ا  ألعضاء هيئة التدريس وجوانب املناخ  األداء األكاديمي عليأثرها  انعكسالتي تشهد حرب 

األكاديمي كافة، وحداثة تناول مفهومي التسويف األكاديمي واملناخ الجامعي في مجال ذوي 

 عن لفت انتباه القائمين علي العملية التعليمية إلي أهمية إيجاد 
 

الحاجات الخاصة، فضال

ويف األكاديمي وآثاره مناخ جامعي إيجابي يساعد الطلبة ذوي اإلعاقة علي تخطي التس

 السلبية.

 اآلتي:في أما من الناحية التطبيقية فتتمثل أهمية الدراسة 

يمكن االستفادة من نتائج الدراسة في بناء البرامج التي من شأنها تحسين املناخ 

الجامعي، ومساعدة ذوي اإلعاقة في خفض التسويف األكاديمي في حال انخفاض مستوى 

ما يزيد من أهمية الدراسة إجراؤها في البيئة ومع مستوى التسويف، املناخ الجامعي وارتفا

ا علي طلبة الجامعة ذوي اإلعاقة، ثم التوصيات التي سوف تقدم في  ،اليمنية وخصوص 

 ضوء ما ستسفر عنه نتائج الدراسة.
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 مصطلحات الدراسة:

 التسويف األكاديمي: 

إرادي )طوعي( يقوم فيه يعرف التسويف األكاديمي في هذه الدراسة بأنه سلوك 

حاجة  لوقت املحدد إلنجازها بقصد ودون الطالب ذو اإلعاقة بتأجيل املهام األكاديمية عن ا

ا بإلي التأجيل، رغم قدرته علي القيام بها ومعرفته  إنجازه  عليأن تأجيلها سيؤثر سلب 

تي يحصل األكاديمي، وشعوره باأللم النفس ي: )توتر وشعور بالذنب(، ويقاس بالدرجة ال

 عل ها ذوو اإلعاقة علي مقياس التسويف األكاديمي.

 املناخ الجامعي:

يقصد به في هذه الدراسة الوسل الذي يعيشه الطالب ذو اإلعاقة في املحيل 

املقررات الدراسية التي يتلقاها، وطرائق التدريس وأساليب التقويم، في الجامعي املتمثل 

اإلداريين، والخدمات التي يوفرها الجو الجامعي به و زمالئبوعالقاته بأساتذته، وعالقاته 

تؤثر بصورة عامة في شخصية وأدبية ورياضية وفنية وترف هية، العام من أنشطة علمية 

 املعاق، ويقاس بالدرجة التي يحصل عل ها الطلبة ذوو اإلعاقة علي مقياس املناخ الجامعي.

 ذوو اإلعاقة:

ا، في ه َعرَّف ذوو اإلعاقة نظري  ذه الدراسة، بأنهم األشخاص غير القادرين علي ي 

املشاركة باقتدار في أنشطة تعد عادية ملن هم في سنهم وجنسهم، بسبب انحراف بصري أو 

 سمعي، أو حركي يمنع أو يضعف أداءهم الطبيعي أو تقبلهم من اآلخرين.

ا، في هذه الدراسة، الطلبة ذوو اإلعاقة )البصرية، والسم عية، ويقصد بهم إجرائي 

الجامعات الحكومية والخاصة في برامج البكالوريوس والليسانس، في بوالحركية( امللتحقين 

 اليمن.  -( صنعاءالعاصمة) أمانة
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 حدود الدراسة:

 تقتصر هذه الدراسة علي ما يأتي:

قياس العالقة بين متغيري التسويف األكاديمي واملناخ  الحدود املوضوعية: 

 الجامعي.

 طلبة الجامعة ذوو اإلعاقة )البصرية، والسمعية، والحركية(. الحدود البشرية: 

 اليمن. -(صنعاءالعاصمة) الجامعات الحكومية والخاصة في أمانة :الحدود املكانية 

 م.2020 -2019الفصل الدراس ي األول للعام الجامعي  الحدود الزمانية: 

 خلفية نظرية ودراسات سابقة:

جزئية، من اإلعاقات التي تؤدي إلي حرمان  كانت أمتعد اإلعاقات الحسية، كلية 

وَن »الفرد من أهم منافذ املعرفة عبر حاستي السمع والبصر، قال تعالي:  ْسَتِطيع  وا يَ ان 
َ

َما ك

وَن  ْبِصر  وا ي  ان 
َ

ْمَع َوَما ك (، ويترتب علي كل من اإلعاقة السمعية واإلعاقة 20)هود: « السَّ

خصية الفرد ذي اإلعاقة، من أهمها: عدم الشعور البصرية مجموعة من اآلثار املرتبطة بش

باألمن، ونقص الثقة في النفس، مما يقود بدوره إلي االنطواء والعزلة النفسية واالجتماعية. 

 (.121، 2016 )حاج موس ى،

فيتأثر أداء ذوي اإلعاقة السمعية بشكل سلبي في األداء األكاديمي، والقراءة والعلوم 

نموهم اللغوي وتواضع مقدراتهم اللغوية، فضال عن تدني مستوى والحساب، نتيجة تأخر 

(، وانخفاض 66، 2014)القريطي،  لوضعهم دافعيتهم وعدم مالءمة طرائق التدريس املتبعة

 (.2، 2013تقدير الذات لديهم )جابر وآخرون،

وتؤثر اإلعاقة البصرية في األداء األكاديمي، وفي بعض مظاهر النمو االجتماعي 

عالي لديهم، فاتجاهات اآلباء والرفاق واملعلمين واآلخرين لها تأثيرات مهمة علي مفهوم واالنف
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الفرد ذي اإلعاقة لذاته وثقته بنفسه، ومن ثم في قدرته علي تطوير أنماط سلوكية 

واجتماعية مناسبة، فقد تتطور لديه أنماط من االعتمادية والسلبية وهو ما يعرف بالعجز 

 (.182 -181، 2009لحديدي، املتعلم )الخطيب وا

(، أنها 251-250، 2013 أما اإلعاقة الحركية، فيرى الخطيب والحديدي )في القريطي،

ا علي مشاركته في تؤثر سلب   ا في األداء األكاديمي لدى الفرد بصورة واضحة وتفرض قيود 

 النشاطات املدرسية الروتينية.

يتضاعف لدى ذوي اإلعاقة  مما تقدم يمكن القول إن تدني مستوى الدافعية قد

السمعية، وهذا التدني قد يقود إلي التسويف األكاديمي الذي بدوره يؤدي إلي ضعف األداء 

األكاديمي، وهذا ما أكدته نتائج عدد من الدراسات التي أجريت علي العاديين )أحمد، 

دريس (، في حين لم تتم دراسة طرائق الت2015؛ والسلمي، 2014؛ والنواب ومحمد، 2008

ومدى تأثيرها من عدمه في التسويف األكاديمي، وهذا ما تسعي إليه هذه الدراسة باعتباره 

 أحد جزئيات املناخ الجامعي.

ا لذاته وفي ثقته بنفسه، وعجزه  كما أن اإلعاقة البصرية تؤثر في مفهوم املعاق بصري 

والتسويف  املتعلم، فقد وجدت بعض الدراسات أن هناك عالقة بين هذه املتغيرات

 (.2013؛ الخصوص ي، Ferrari & Tice, 2000; Akdemir,2019األكاديمي )

ا فإن اإلعاقة، وشخصية املعاق، وكذا البيئة التي يعيش في وسطها، ومنها  وعموم 

 املناخ الجامعي غير اإليجابي، قد تؤدي إلي التسويف األكاديمي لدى ذوي اإلعاقة سواء

 .ةأم حركي ةأم بصري ةسمعي أكانت

ا كما يرى   ,Özer&Sackes, 2010)فيKnausإن الفكرة الكامنة وراء التسويف عموم 

ا"، ومع ذلك ( هي في عبارة: "الحقا هو أفضل 513 "، وهذا وهم مشترك وراء "التوقعات غد 
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عندما يأتي غد، فإن عقبات التسويف تظهر، فيعذرون أنفسهم من خالل الوعد بأن 

ا"، ومن ثم يعد  التسويف "متالزمة الغد". "سأفعل ذلك غد 

ـــّرِف التســـويف بأنـــه مفارقـــة النيـــة  ا  -لقـــد ع  الســـلوك، إذ يكـــون تأجيـــل مهمـــة مـــا تســـويف 

املهمــــة. وكلمــــا زادت املســــافة بــــين النيــــة تلــــك دما تصــــاحبه نيــــة حقيقيــــة الســــتكمال فقــــل عنــــ

(، فالتســـويف كمـــا ورد فـــي األدبيـــات هـــو Lay, 1994والســـلوك زادت شـــدة )حـــدة( التســـويف )

شخصـــية غيـــر عقالنيـــة؛ إنـــه ســـلوك  ســـمةتـــأخير غيـــر عقالنـــي ضـــمن االختيـــار العقالنـــي، ولـــيس 

بمقارنـــــــة منطقيـــــــة للتكليفـــــــات والفوائـــــــد املتصـــــــورة  منطقـــــــي، رغـــــــم أنـــــــه غيـــــــر فعـــــــال، مـــــــدفوع

(Joubert, 2015, 1.) 

ويعد مفهوم التسويف األكاديمي مـن املفـاهيم التـي لـم يتفـق عل هـا البـاحثون، إذ تفتقـر 

التمييــــــــز بوضــــــــوح بــــــــين  ,Klingsieckتعريفاتــــــــه األكاديميــــــــة إلــــــــي الدقــــــــة فــــــــي الغالــــــــب، إذ يقتــــــــرح 

أن مــــا يميــــز بينهمــــا هــــو طبيعـــــة  Klingsieckالتســــويف األكــــاديمي والتــــأخير اإلســــتراتي ي، ويـــــرى 

ر منطقــــــي، وضــــــار، وفــــــي التــــــأخير ـفالتــــــأخير فــــــي التســــــويف غيــــــر ضــــــروري، وغيــــــالتــــــأخير نفســــــه، 

ــــا مــــن أن العواقــــب اإليجابيــــة ســــتفوق فــــي النهايــــة اإلمكانــــات  اإلســــتراتي ي، يكــــون الطالــــب واثق 

الســــــلبية، فــــــي حــــــين أن التســــــويف األكــــــاديمي ينطــــــوي علــــــي عواقــــــب ســــــلبية، وترافقهــــــا ذاتيــــــة 

 (.  Ylänne et al., 2015, 48االنزعاج أو عواقب سلبية أخرى )في 

ـــا للتســـويف األكـــاديمي فـــي األدب البح ـــي،  وبـــالنظر إلـــي عـــدم وجـــود تعريـــف مقبـــول عاملي 

أن التســويف األكــاديمي هــو تأجيــل أو تــأخير متعمــد يــرى ( Schraw et al., 2007, 13)فــإن 

ا مــــــن تعريفــــــات مجموعــــــة متنوعــــــة مــــــن  نجــــــز، وهــــــذا التعريــــــف قريــــــب جــــــد  لعمــــــل يجــــــب أن ي 

 يس التي تمت العودة إل ها.القوام
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أن التســويف األكــاديمي ظــاهرة  Vargas, 2017, 104))فــي   Fee and Tangneyويــرى 

متعددة الجوانب تنطوي علـي مكـون عـاطفي: )تفضـيل العمـل تحـت الضـغل(، ومعرفـي: )قـرار 

 التسويف(، ومكون سلوكي: )اختتام املهام قبل املوعد النهائي(.

( أن التسويف األكاديمي شكل Jiao et al.,2011, 120)في   Ackerman and Grossويرى 

خاص من التسويف يحدث في اإلعدادات األكاديمية، وينطوي علي معرفة الفرد باحتياجه 

إلي القيام بمهمة أكاديمية أو القيام بنشاط أكاديمي، مثل كتابة ورقة، واالستذكار 

مهام القراءة األسبوعية، ولكن لسبب أو لالختبارات، واالنتهاء من مشروع بح ي، أو القيام ب

 ,Akça, 2012آلخر، ال يحفز نفسه علي القيام بذلك ضمن اإلطار الزمني املتوقع، أما 

(فيصف التسويف األكاديمي بأنه ميل سلوكي نحو التأخير في أداء املهمة التي قرر (290

لكنه يؤجل هذه املهمة دون الفرد القيام بها من قبل، ولديه القدرة علي القيام بهذه املهمة؛ 

 سبب وجيه.

ـــّرِف التســـويف األكـــاديمي بأنـــه تأجيـــل طـــوعي إلكمـــال املهمـــات األكاديميـــة ضـــمن  كمـــا ع 

ثر ؤ إنجــازه لتلــك املهمــات ســوف يــعــدم الوقـت املرغــوب فيــه أو املتوقــع، رغــم إدراك الفــرد بــأن 

 (. Senecal et al., 1995ا )سلب  عليه 

عرفه )أحمد،  ا بأنه إرجاء أو تأجيـل ملهمـة بـدون مبـرر، وهـذه املهمـة ( إجر 6، 2008وي  ائي 

ضــرورية بالنســبة إلــي الطالــب، ويقــوم بــذلك رغــم إحساســه بعــدم االرتيــاح مــن عــدم البــدء أو 

بة بمشــــاعر القلــــق وعــــدم الرضــــا عــــن الدراســــة و االنتهــــاء منــــه، أو أن هــــذه املهمــــة تكــــون مصــــح

 ونقص الدافع لإلنجاز األكاديمي.

أكــد معظــم البــاحثين علــي ثالثــة معــايير أساســية للتســويف األكــاديمي،  وفــي هــذا الصــدد

 Tice)فــــي  Schouwenburgهــــي: الــــبلء، وعــــدم الحاجــــة، والنتــــائج العكســــية كمــــا أشــــار إل هــــا 
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&Baumeister, 1997) وهنــاك مشــكلة واحــدة مــع هــذه املعــايير هــي صــعوبة التوثيــق املوضــوعي ،

معظــم الدراســات علــي مكــون الــبلء مــن  تقــد ركــز لـــدرجة عــدم الحاجــة، وعكســية النتــائج، و 

 شــيئا ال، وال نعلــم و خــالل قيــاس مــا إذا كــان العمــل األكــاديمي قــد اكتمــل قبــل املوعــد النهــائي أ

 ى عــــن أي دراســــات بخصــــوص عــــدم الحاجــــة النســــبية للتســــويف األكــــاديمي، وباملقابــــل، يجــــر 

عــــادة تقيــــيم عكســــية النتــــائج مــــن خــــالل مقارنــــة درجــــات أو مقــــاييس النتــــائج األكاديميــــة بــــين 

علـــي الـــرغم مـــن أن مـــنخفض، كمـــا يقـــدره املبحـــوث نفســـه )فـــي االســـتبيانات(، و تســـويف عـــال 

 (Schraw et al., 2007, 13أمـا ) بعـض الدراسـات قـد أشـارت إلـي فـروق بـين هـذه املجموعـات،

 مــــن تعييــــنهم بشــــكل فأنـــه مــــن الصــــعب تفســــير ا
 

ــــا بــــدال لنتــــائج؛ ألن األفــــراد يــــتم اختيــــارهم ذاتي 

 عشوائي في املجموعات ذات التسويف األكاديمي العالي واملنخفض.

وبصورة أوضح فإن معايير التسويف األكاديمي تتمثل في أن يكون للتسويف األكـاديمي 

اك هـــــدف للتســـــويف نتـــــائج ســـــلبية، وأن ال يكـــــون للتســـــويف األكـــــاديمي حاجـــــة، أي لـــــيس هنـــــ

األكــاديمي، وأن يترتــب علــي التســويف األكــاديمي عــدم إنجــاز املهمــات وعــدم اتخــاذ القــرارات فــي 

ويمكـــن إضـــافة اســـتمرارية ســـلوك التســـويف األكـــاديمي، والنيـــة )القصـــدية( ، الوقـــت املناســـب

 علي أن ال يكون تأخير إكمال مهمة ما عن قصد من أجل إكمال مهمة أو مهام أكثر أهمية.

ويعـود التسـويف األكـاديمي إلـي انخفــاض مسـتوى الشـعور باملسـؤولية، واإلدارة الســيئة 

للوقـــــت، والخـــــوف مـــــن الفشـــــل، وضـــــعف القـــــدرة فـــــي التركيـــــز علـــــي املهـــــام، والكماليـــــة، ووضـــــع 

(، فضــال عــن أن الكفــاءة والتنظــيم الــذاتيين Akdemir, 2019, 13 -14أهــداف غيــر واقعيــة )

ظهــران عالقـــات عكســـية قويــة مـــع التســـويف األكـــاديمي، لكــن آخـــرين يؤكـــدون أن التســـويف  ي 

عــــززة عــــن  ــــا مــــن التعزيــــز الســــلبي لــــدى األفــــراد؛ أي إن التســــويف يصــــب  عــــادة م 
 
يعكــــس تاريخ

طريــق القيــام بأنشــطة قصــيرة األجــل ومرضــية فــي أثنــاء تأجيــل املهــام التــي تعــد غيــر ســارة، ومــا 

 ;Argas, 2017, 104)بشـكل مؤقـت  يـزال بعضـهم يفتـرض أن التسـويف سـببه تخفيـف القلـق
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Hen &Goroshit, 2014, 1 ويـرتبل التسـويف األكـاديمي بتـدني أو انخفـاض مسـتوى الكفـاءة ،)

 (.Klassen et al., 2008, 920 – 921الذاتية للتنظيم الذاتي، وكذلك تدني احترام الذات )

وتم حصر أسباب التسويف األكاديمي بأسباب شخصية: )الخوف من الفشل، 

والكمالية واالندفاعية، والفوبيا، ونقص الضمير، والتمرد(، وأسباب مرتبطة باملهمة: )كره 

املهمة، وضغوط الوقت، وسوء إدارة الوقت(، وأسباب مرتبطة باإلدراكات واالنطباعات 

تقدير الذات، ومفهوم الذات، والفعالية الذاتية(،  اتية لألفراد: )انخفاض في كل من:الذ

تمثلة في انخفاض الدافعية الذاتية/ والخارجية، واإلهمال والكسل، وأسباب أخرى م

والفشل في التنظيم الذاتي للتعلم، واضطراب االنتباه وفرط النشاط، وانخفاض الثقة 

(، واالستعمال املفرط لإلنترنت 77-72، 2013بالنفس، ونقص الوعي بالذات )الخصوص ي، 

(، ويرجعه )نظمي 654، 2016)عبود،  (، وضغوط الحياة109، 2015)الزبيدي وصالح، 

 ( إلي التوقعات السلبية نحو الذات والبيئة.158، 2017والقريش ي، 

الجدير بالذكر أن التسويف األكاديمي ينجم عنه عدد من اآلثار السلبية، إذ و 

أن التسويف األكاديمي يعد  (Mohammed et al., 2013, 4)في  Howell & Watsonيرى 

عقبة أمام النجاح األكاديمي؛ ألنه يقلل من جودة التعلم وكميته مع زيادة شدة التوتر، 

 .والنتائج السلبية في حياة الطلبة

ا قد يؤثر  (Zacks& Hen, 2018, 118)في   .Patrzek et alويرى   عليأن املسوف أكاديمي 

ه، وفي بعض األحيان علي املنظمة إذا كان املسوف أساتذت وعليزمالئه في الوسل األكاديمي 

 .يشارك في املهام األكاديمية

( Özer et al., 2013, 875)في  Wesley and Beck, Koons, &Milgrim ويؤكد كل من

أن ثمة أدلة علي أن التسويف األكاديمي يؤدي إلي ضعف األداء األكاديمي، وانخفاض 



 
 
 

 

21 
 
 

 

إذ ذكر أن هناك دراسات  ،(Vargas, 2017, 104-105الدرجات، واالنسحاب، ويدعم ذلك )

عدة توصلت إلي أن التسويف األكاديمي ينتج عنه مستويات عالية من التوتر، وانخفاض 

( أن (Chu & Choi, 2005, 246في جودة األداء، ودرجات أكاديمية منخفضة، في حين يرى 

ا في حالة التأني ملعرفة مزيد من  ا إيجابي  املعلومات التي تساعد في فهم للتسويف جانب 

الحوادث أو الخيارات، ومن ثم يكون في التأني السالمة، وله عواقب إيجابية، فيصب  

ا، وهذا ما أشار إليه  ا جيد  بالتأخير  Klingsieck, 2013التأجيل في اتخاذ القرارات أمر 

األكاديمي يؤدى  ( أن التسويفSchraw et al., 2007, 23اإلستراتي ي، وفي هذا الصدد يؤكد )

إلي نتائج إيجابية في بعض الحاالت مثل تخفيف القلق، أو درجات أفضل، ولكن بخصوص 

 يؤدي إلي نتائج سلبية.هو معظم الطلبة، ف

ومما سبق، يالحظ أن اإلعاقة تؤثر في ثقة الفرد املعاق بذاته، ومفهومه لذاته، وتدني 

 عن بعض العوامل أو مستوى دافعيته، التي قد ترتبل بالتسويف األكادي
 

مي، فضال

املتغيرات املتعلقة بشخصية الفرد وإدراكاته، أو باملهمة، وبما أن هناك عوامل داخلية تؤدي 

)البيئة الطبيعية  العاديين، فإن هناك عوامل خارجيةإلي التسويف األكاديمي لدى 

ة، ومنها املناخ اإلعاق اواالجتماعية( قد تؤدي إلي التسويف األكاديمي لدى الفرد خاصة ذ

البنية التحتية )املرافق( واملناهي، وطرائق التعليم والتعلم، في الجامعي، الذي يتجسد 

وأساليب اإلدارة وطريقة القبول، والعالقات التي تسود العملية التعليمية، والخدمات 

ة الداعمة، ليس في مجال التعليم األكاديمي فقل، ولكن في الجوانب العاطفية واالجتماعي

ا في التعليم الجامعي. ا دعم   للتعليم الفردي التي تتطلب أيض 

وفي هذا الصدد ال يوجد تعريف موحد لـ"مناخ الحرم الجامعي"، مما يزيد من تعقيد 

قد يوصف مناخ الحرم فتحديد املصطلحات املتداخلة في أدبيات التعليم العالي، ومع ذلك 

ا بأنه "املواقف والسلوكيات  الحالية ومعايير أعضاء هيئة التدريس واملوظفين الجامعي تقريب 
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واملسؤولين والطلبة بشأن مستوى احترام االحتياجات الفردية والقدرات واإلمكانات 

(Harbour& Greenberg, 2017, 4.) 

وثمة من يرى أن املناخ الجامعي هو مجموعة الظروف والعوامل االجتماعية والبيئية 

بكل ما تشمله من عالقات اجتماعية وبيئية  ،الجامعة التي تحيل بعملية التعلم داخل

ا أو غير مباشر في نوعية املناخ السائد في الجامعة  ا مباشر  وإدارية من املتوقع أن تؤثر تأثير 

 (.15، 2016)أبو مصطفى، 

( املناخ الجامعي 118، 2008كما عرف الزوبعي والسامرائي )في أبو سمرة، والطيطي، 

ذي يحيل بالطلبة، وما له من عالقة بالتأثير في شخصياتهم، ويتمثل في: بأنه الجو العام ال

املناهي، وأساليب التدريس، واإلدارة، والعالقات بين الطلبة واملدرسين وبين الطلبة 

أنفسهم، واملرافق والخدمات واألبنية، ومجموع النشاطات العلمية واألدبية والفنية 

 لجو الجامعي العام. والرياضية والترف هية التي يوفرها ا

لذا فإن للمناخ الجامعي أهمية في تشكيل شخصيات الطلبة، ونموهم السوي 

املتكامل، وإشباع احتياجاتهم، وتحديد مشكالتهم والعمل علي حلها، وتحقيق النجاح 

(، إذ تم االستنتاج من الدراسات السابقة 20، 2018األكاديمي، والتوافق النفس ي )طيفور، 

ا للمدرسة الناححةأن املناخ امل ا أساسي   (.Rulinda et al.,2013,84) درس ي اإليجابي يعد عنصر 

فالبيئة الجامعية من أهم املؤثرات في سلوك الطلبة وإنجازهم واتجاهاتهم نحو 

الدراسة، فالطالب الذي يجد باملحيل الجامعي ما يساعده علي النمو السوي والشعور 

ا  ا ولديه الدافع لإلنجاز، أما إذا كانت البيئة باألمن والتقدير؛ يكون متوافق  ا واجتماعي  نفسي 

الجامعية فقيرة ومليئة باإلحباط والتهديدات، فإن ذلك يؤدي إلي حدوث اضطرابات 

اتجاهات سالبة تجاه  ما يؤدي إلي نشوءسلوكية تتمثل في الرفض والتعصب والعنف، 
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ا، وقد يكون (، أي إن املناخ الج5، 2015الدراسة )موس ى وحمد،  امعي قد يكون إيجابي 

ا له تأثيراته علي الطلبة ا سلبي 
 
خاصة ذوي اإلعاقة، ومن ثم يصب  املناخ الجامعي  ،مناخ

 إعاقة إضافية.

وعلي الرغم من ازدياد أعداد الطلبة ذوي اإلعاقة املسجلين في الجامعات والكليات، 

ت الفريدة واملتنوعة لهؤالء الطلبة، إال أن معظم الجامعات ليست مجهزة لتلبية االحتياجا

حتى في الجامعات التي لديها سجل قوي من تطوير وتنفيذ أنشطة تقديم الخدمات 

النموذجية لدعم الطلبة ذوي اإلعاقة، فمن املشكوك فيه ما إذا كانت هذه األنشطة لديها 

 
ْ
ملناخ الجامعي وإذا كان ا (،Wilson et al., 2000, 37مناخ الحرم الجامعي ) في ترَ قد أث

بالنسبة إلي ذوي اإلعاقة يتوقف علي مدى تلبية الجامعات لحاجاتهم الفريدة من مبان 

مالئمة، وخدمات مساندة، وتعديالت منهجية، وطرائق تدريس مناسبة، وتسهيالت إدارية، 

فإن األبرز في هذا املناخ هو نوع إدراكهم له، ومدى شعورهم بالترحيب والقبول بهم وبأنهم 

 ر مهمشين.غي

ما إذا كان الطلبة  معرفةالباحثون الذين يدرسون مناخ الحرم الجامعي إلي  سعيوي

ا بهم، ويعاملون بشكل عادل، إذ يتشكل تصور الطلبة ملناخ  يرون أنفسهم محترمين ومرحب 

الحرم الجامعي من مزيج من تجاربهم داخل القاعات الدراسية وخارجها، بما في ذلك 

تفاعالتهم مع أعضاء هيئة التدريس وموظفي الجامعة وغيرها، فاالنطباع اإليجابي عن مناخ 

الحرم الجامعي يمكن أن يؤدي إلي التزام أكبر من جانب الطلبة بمؤسساتهم ودوراتهم 

الدراسية، وااللتزام األكبر، بدوره، يؤدي إلي نجاح أكاديمي أكبر للطلبة ذوي اإلعاقة، ومع 

ا ما يحتاج الطلبة ذوو اإلعاقة إلي فذلك  قد يشمل الحرم الجامعي تحديات إضافية، وغالب 

 ,Louari, 2012)(، إذ يورد Zehner, 2018, 125ل املساعدة الشخصية )شكل من أشكا

أن ذوي اإلعاقة قد يواجهون سلسلة من العقبات أهمها تحّيز الطلبة العاديين  (699

ا ألقرانهم ذوي اإلعاقة، وبسبب الرفض  ضدهم، إذ يظهر الطلبة العاديون في الغالب رفض 
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في التحصيل الدراس ي والتوافق  اسلب يؤثر مر الذي تظهر املشكالت السلوكية والعاطفية، األ 

تؤثر بشكل إيجابي  قراناأل، فإن القبول والصداقات مع علي العكس من ذلكو مع بيئتهم، 

ا في تحسين  فقل في سلوك ذوي اإلعاقة، وال تسهم فقل في االندماج الناحح ولكن أيض 

 نموهم االجتماعي والعاطفي.

يؤكد ذلك ما توصل إليه بعض الدراسات السابقة من أن الطلبة ذوي اإلعاقة 

ا جراء إعاقتهم، فقد شعر الطلبة ذوو اإلعاقة  ا وصريح  ا ضمني  ا وتمييز  يواجهون تحيز 

باستمرار براحة أقل من الطلبة العاديين داخل الحرم الجامعي، إذ ذكروا أنهم تعرضوا 

 (.Greenberg, 2017, 6&Harbour)تعليقات اللفظية املسيئة لإلقصاء والتخويف والهجوم وال

ليس فقل في  -خاصة في التعليم العالي-كما يواجه الطلبة ذوو اإلعاقة تحديات 

ا فيما يتعلق بالقضايا املتعلقة بالسكن وتكييف املناهي  الوصول إلي املباني، ولكن أيض 

  Haywardالبحوث التي قام بهاوطرائق التدريس والتعلم والتقييم، إذ تشير نتائج 

ا من املحاضرين في Ahmad, 2018, 1-2)في ( علي التعلم الشامل والتدريس إلي أن كثير 

الجامعات لديهم وعي محدود بخلفيات التأهيل املتنوعة وعدم معرفة االحتياجات الخاصة 

 بالطلبة ذوي اإلعاقة.

ْجرَي في جامعة 
 
دت في غانا أظهرت  Cape Coastوفي بحث أ ِيّ

 
نتائجه أن املباني التي ش

ا لذوي اإلعاقة، وأن املرافق مثل املداخل الرئيسة  في الحرم الجامعي ليست مالئمة تمام 

لقاعة املحاضرات، وقاعة املحاضرات، ومنحدرات الساللم لم تكن متاحة بسهولة 

املوجودة لألشخاص ذوي اإلعاقة، وكذا التجهيزات، مثل العالمات االتجاهية، والتحذيرات 

غير كافية أو  قعدينمساحة كراس ي املكما أن ، ونصوص طريقة برايل، واملقاعد، باألقدام

ا في معظم املباني )  (.Ansah&Bamfo-Agyei, 2014, 726غير موجودة فعلي 
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إلي أن غالبية  -التي أجريت علي العاديين-( (Kaur, 2016, 126كما توصلت دراسة 

لدعم املقدم لهم في مؤسسات التعليم العالي، إذ طالب الطلبة غير راضين عن نظام ا

الطلبة بمراجعة منتظمة للمناهي الدراسية وفقا لالحتياجات املتغيرة للمجتمع، كما فضلوا 

 املعرفة باملهارات، وإضافة كتب إلي املكتبة، وبنظام دعم جيد للطلبة ذوي اإلعاقة.

 دراسات سابقة:

هناك عدد من الدراسات السابقة التي تناولت التسويف األكاديمي واملناخ الجامعي، 

)جابر وآخرين، إلي ندرتها لدى الطلبة ذوي اإلعاقة، ومنها دراسة تشير األدبيات  ولكن

لي الفروق في مستوى التلكؤ األكاديمي لدى املراهقين عهدفت إلي التعرف التي (2013

ا  ا وفق  ثانوية(، في جمهورية  -لدرجة اإلعاقة، واملرحلة التعليمية )إعداديةاملعاقين سمعي 

ا 140مصر العربية، واستعملت الدراسة املنهي السببي املقارن، وتكونت العينة من ) ( طالب 

سنة(، وتم استعمال مقياس التلكؤ األكاديمي،  17-13وطالبة، ممن تراوحت أعمارهم بين )

ا في مستوى التلكؤ األكاديمي وأبرز ما توصلت إليه الدراسة أ نه ال توجد فروق دالة إحصائي 

ا تعزى إلي متغير الجنس )ذكور  إناث(، ومتغير درجة اإلعاقة  -لدى املراهقين املعاقين سمعي 

 ثانوي(. -ضعاف سمع(، ومتغير املستوى التعليمي )إعدادي -)صم

ا أثر برنامج سلوكي دراسة هدفت إلي معرفة  (2014)جابر وآخرون،  كما أجرى أيض 

ا، وتكونت عينة  معرفي في خفض التلكؤ األكاديمي لدى عينة من املراهقين املعاقين سمعي 

ا وطالبة، من مدارس األمل للصم بالقاهرة، تراوحت أعمارهم بين 20الدراسة من ) ( طالب 

سنة(، واستعملت الدراسة مقياس التلكؤ  15.43سنة(، بمتوسل عمري ) 13-17)

لخفض التلكؤ األكاديمي، وتوصلت الدراسة إلي فاعلية  امعرفي اسلوكي ا، وبرنامجاألكاديمي

ا.  البرنامج السلوكي املعرفي في خفض التلكؤ األكاديمي لدى املراهقين املعاقين سمعي 
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بدراسة هدفت إلي بحث ومقارنة التسويف لدى  (Ghaletaki, 2014)في حين قام 

ا، والصم واملكفوفين. واستعملت الدراسة املنهي السببي املقارن،  الطلبة املعاقين حركي 

وتكون مجتمع الدراسة من الطلبة ذوي اإلعاقة الحركية، والصم واملكفوفين، ممن تراوحت 

ا تم 90الدراسة من ) سنة، في مدينة أصفهان، وتكونت عينة 15 -10أعمارهم بين  ( طالب 

اختيارهم بطريقة عشوائية بسيطة، ولجمع البيانات استعملت الدراسة استبانة التسويف، 

وتمت االجابة عن االستبانة من ِقبل أمهاتهم، وأظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة 

املعاقين إحصائية في مجاالت التسويف: الواجبات، واالمتحانات، لدى الثالث املجموعات )

ا، ولم  ا، والصم، واملكفوفين(، فكان التسويف أعلي لدى مجموعة املعاقين حركي  حركي 

 توجد فروق ذات داللة إحصائية في مجال التسويف بالكتابة بين املجموعات.

لي التسويف األكاديمي عهدفت إلي التعرف دراسة  (Yadav& Kumar, 2018) وأجرى 

ا يدرسون في 77رية، وتكونت عينة الدراسة من )لدى الطلبة ذوي اإلعاقات البص ( طالب 

املدارس الخاصة باملكفوفين، تم جمع البيانات عن طريق الزيارات الشخصية للمدارس، 

واستعملت الدراسة املنهي الوصفي، ولجمع البيانات تم استعمال مقياس التسويف 

ود فروق ذات داللة (، وأظهرت النتائج عدم وجKalia&Yadavاألكاديمي، الذي أعده )

ا ملتغير النوع: الذكور واإلناث،  ا وفق  إحصائية في التسويف األكاديمي لدى املعاقين بصري 

ا ملتغير املنطقة: الريفيين والحضريين، كما وجدت الدراسة أن نمل التسويف  ووفق 

ا مع نمل التسويف األكاديمي ا يتشابه تقريب  لدى  األكاديمي لدى الطلبة املعاقين بصري 

 الطلبة اآلخرين.

فقد  ،وبخصوص الدراسات التي تناولت تصورات املعاقين للمناخ الجامعي/ الدراس ي

دراسة هدفت إلي التعرف علي وجهات نظر الطلبة الصم  (Weiner et al., 2013)أجرى 

وضعاف السمع في مدارس اإلقامة الكاملة، واملدارس النهارية، فيما يتعلق بسلوك التنمر 
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واملناخ املدرس ي، وتمت مقارنة وجهات نظرهم مع وجهات النظر املوجودة في قاعدة البيانات 

تم  ،( من الصم، وضعاف السمع812ة من )الوطنية للطلبة العاديين، وتكونت عينة الدراس

( مدرسة أمريكية، وتم استعمال استبانة سلوك التنمر، وأظهرت النتائج 11اختيارهم من )

وجود مشكالت التنمر في برامج مدارس الصم. كما وجد أن الطلبة الصم وضعاف السمع 

طلبة العاديين، مرات أعلي من تلك التي وجدت لدى ال 3-2يعانون من سلوك التنمر بمعدل 

وأفاد الطلبة الصم وضعاف السمع أن العاملين في املدرسة تدخلوا بشكل أقل في حاالت 

 حدوث سلوك التنمر علي الطلبة الصم وضعاف السمع مقارنة بما ورد في عينة العاديين.

دراسة هدفت إلي الكشف عن مدى كفاية  ((Ansah&Bamfo-Agyei, 2014وأجرى 

تصميم مباني الجامعات الحكومية، وأجريت الدراسة علي ثالثة مبان في  املرافق للمعاقين في

جامعة كيب كوست في غانا، واستعمل في ذلك مراجعة األدب للتصميم الشامل في املباني 

عقود البناء القانونية الدولية، واملقابالت واملالحظة الشخصية  -التشريعات-العامة 

ا واملسح، وأظهرت النتائج أن املباني  دت في الحرم الجامعي ليست مالئمة تمام  ِيّ
 

التي ش

لإلعاقة، وأن املرافق مثل املداخل الرئيسة لقاعة املحاضرات، وقاعة املحاضرات، 

ومنحدرات الساللم لم تكن متاحة بسهولة لألشخاص ذوي اإلعاقة، وكذا التجهيزات، مثل 

كما ص طريقة برايل، واملقاعد، ، ونصو العالمات االتجاهية، والتحذيرات املوجودة باألقدام

ا في معظم املباني.  مساحة كراس ي املقعدينأن   غير كافية أو غير موجودة فعلي 

 دراسة هدفت إلي معرفة ما إذا كانفقد قاما ب (Schade&Larwin, 2015)أما 

لإلعاقة البصرية تأثير في تصورات الطلبة للمناخ الدراس ي، وتكونت عينة الدراسة من عينة 

نية كبيرة من طلبة املدارس الثانوية، وتم دراسة تصورات الطلبة الذين يعانون من وط

الطلبة العاديين. وتم دراسة ثالثة عوامل: مستوى السعادة، وتصور بإعاقة بصرية مقارنة 

املناخ املدرس ي اإليجابي، وتأثير املدرسة السلبي، وأظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق 
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ا والعاديين في مستوى السعادة، وتصور املناخ ذات داللة إحصائي ة بين املعاقين بصري 

املدرس ي اإليجابي، ووجدت فروق ذات داللة إحصائية بينهم علي عامل تأثير املدرسة 

 السلبي، كما وجد ارتباط دال بين متغير الجنس، وعامل تأثير املدرسة السلبي.

دراسة تناولت متغيري: التسويف األكاديمي واملناخ  ((Corkin et al., 2014وأجرى 

هدفت إلي معرفة أثر مناخ الحجرات الدراسية في الجامعة في التسويف و الجامعي، 

ا إلي انتشار التسويف األكاديمي في البيئة الجامعية، فقد ركزت البحوث علي  األكاديمي، نظر 

لم يتم تخصيص كثير من الجهد تحديد سمات الشخصية التي قد تؤثر في التسويف، ولكن 

لدراسة العوامل السياقية التي قد تثير سلوك التسويف األكاديمي؛ لذلك، فقد تم في هذه 

الدراسة استعمال تحليل املسار لتحديد التأثيرات املشتركة للسمات املتعددة ملناخ 

تقدات الحجرات الدراسية الجامعية في التسويف بشكل مباشر وغير مباشر من خالل املع

ا مسجلين في دورات الرياضيات 248التحفيزية، وتكونت عينة الدراسة من ) ( طالب 

الجامعية، ومن بين أبعاد مناخ الحجرات الدراسية الجامعية التي تم بحثها، أشارت النتائج 

ا للتسويف األكاديمي، وأن  ا مباشر  ا سلبي  إلي أن االهتمام املوقعي بالدورات كان مؤشر 

ذاتية تتوسل في تأثير تنظيم املعلم في التسويف ومساندته، بينما توسطت قيمة الكفاءة ال

 املهمة في تأثير تنظيم املعلم ومساندته والفائدة املوقعية للدورة في التسويف.

يتضح من خالل استعراض الدراسات السابقة محدودية الدراسات التي أجريت علي 

ا  التسويف األكاديمي لدى ذوي اإلعاقة، ورغم ا وبصري  محدوديتها فإن ذوي اإلعاقة: سمعي 

ا، يعانون من التسويف األكاديمي، وإْن  تباين مستوى التسويف األكاديمي، وهي قليلة  وحركي 

كذلك بخصوص املناخ الجامعي لذوي اإلعاقة، إذ توصلت إحدى الدراسات إلي أن املباني 
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ا لإل  ن املناخ املدرس ي تسوده أعاقة، و التي شيدت في الحرم الجامعي ليست مالئمة تمام 

عالقة التنمر بين الزمالء، وأن العاملين تدخلوا بشكل أقل في حاالت حدوث سلوك التنمر 

علي ذوي اإلعاقة السمعية، في حين لم يوجد اختالف بين العاديين وذوي اإلعاقة البصرية 

ف بينهم علي عامل في مستوى السعادة، وتصورهم للمناخ املدرس ي اإليجابي، عدا االختال 

 تأثير املدرسة السلبي.

ِجَدْت دراسة واحدة علي أحد مكونات املناخ  أما العالقة بين املتغيرين فقد و 

الجامعي، وهو مناخ الحجرات الدراسية في الجامعة وعالقتها بالتسويف األكاديمي، وتوصلت 

ا للتسويف األكاديمي، وأن  ا مباشر  ا سلبي  إلي أن االهتمام املوقعي بالدورات كان مؤشر 

وسل في تأثير تنظيم املعلم ومساندته في التسويف، بينما توسطت قيمة الكفاءة الذاتية تت

 املهمة في تأثير تنظيم املعلم ومساندته والفائدة املوقعية للدورة في التسويف األكاديمي. 

 إجراءات الدراسة ومنهجيتها:

استعملت هذه الدراسة املنهي الوصفي القائم علي رصد واقع مشكلة الدراسة 

التعرف إلي التسويف األكاديمي وعالقته باملناخ الجامعي لدى طلبة الجامعة املتجسد في 

 ذوي اإلعاقة. 

 مجتمع الدراسة:

تكون مجتمع هذه الدراسة من طلبة الجامعات ذوي اإلعاقات جميعا )السمعية، 

الجامعات الحكومية والخاصة، البالغ بصنعاء، امللتحقين  -والبصرية، والحركية( في األمانة 

ا، والجدول )473هم )عدد  ( يبين ذلك.1( فرد 
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 اإلعاقة ذوي  ( توزيع مجتمع الدراسة بحسب فئات1جدول)

 النسبة العدد اإلعاقة ذوي  فئات م

 23.47% 111 اإلعاقة البصرية ي ذو فئات  1

 52.01% 246 اإلعاقة السمعية ي ذو فئات  2

 24.52% 116 اإلعاقة الحركية ي ذو فئات  3

 100% 473 اإلجمالي -

وطالبة من ذوي  ا( طالب473( أن إجمالي مجتمع الدراسة بلغ )1يتضح من الجدول )

ا وطالبة من ذوي اإلعاقة البصرية، و)111اإلعاقة، يتوزعون بواقع ) ا 246( طالب  ( طالب 

ا وطالبة من ذوي اإلعاقة الحركية. 116وطالبة من ذوي اإلعاقة السمعية، و)  ( طالب 

 عينة الدراسة:

جريت هذه الدراسة علي عينة من طلبة الجامعة ذوي اإلعاقة في أمانة العاصمة 
 
أ

ا( بمتوسل  45إلي  19( من الطلبة، ممن تتراوح أعمارهم بين )203صنعاء قوامها ) عام 

من مجتمع لكل فئة علي حدة (، تم اختيارهم بطريقة عشوائية بسيطة 25.67عمري قدره )

وزيع عينة الدراسة بحسب فئات اإلعاقة، والنوع، ونوع (، يبين ت2الدراسة، والجدول )

 الجامعة.

 ( توزيع عينة الدراسة بحسب املتغيرات2جدول)

 نوع اإلعاقة
نوع 

 الجامعة

اإلجمالي  النوع

 إناث ذكور  العام

 ذوو اإلعاقة البصرية
 23 56 ةحكومي

85 
 2 4 ةخاص

 64 36 28 ةخاص ذوو اإلعاقة السمعية

 الحركية ذوو اإلعاقة
 16 26 ةحكومي

54 
 0 12 ةخاص

 203 77 126 اإلجمالي العام
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( من طلبة الجامعات ذوي 203( أن عينة الدراسة تكونت من )2يتضح من الجدول )

ا وطالبة، يتوزعون بواقع )85اإلعاقة، فبلغت عينة ذوي اإلعاقة البصرية ) ا، 60( طالب  ( ذكر 

ا وطالبة، يتوزعون بواقع )64اإلعاقة السمعية )( أن ى، وبلغت عينة ذوي 25و) ( 28( طالب 

ا، و) ( أن ى، وجميعهم من الجامعات الخاصة، في حين بلغت عينة ذوي اإلعاقة 36ذكر 

ا وطالبة، يتوزعون بواقع )54الحركية ) ا، و)38( طالب   ( أن ى.16( ذكر 

 أداتا الدراسة:

 للمعاقيناألداة األولى: مقياس التسويف األكاديمي 

يهدف هذا املقياس إلي قياس سلوك التسويف لدى طلبة الجامعة ذوي اإلعاقة، 

وقام الباحثون ببناء مقياس يقيس سلوك التسويف األكاديمي بعد االطالع علي عدد من 

أبرزها: مقياس سلوكيات التسويف األكاديمي، إعداد ومن مقاييس التسويف األكاديمي، 

Çakici  في(Babadogan, 2010, 3268 ومقياس التسويف الدراس ي لطلبة الجامعة، إعداد ،)

Henri Schouwenburg  ،(، ومقياس سلوك املماطلة لطلبة 2011)في عبدالحافظ

(، 2012(، ومقياس التسويف األكاديمي لطلبة الجامعة )أبو غزال، 2011اإلعدادية )جودة، 

، 2016ريق وجرادات )في عبود، ومقياس التسويف األكاديمي لطلبة الجامعة، إعداد أبو إز 

(، ومقياس التلكؤ 2017(، ومقياس سلوك املماطلة لطلبة الجامعة )نظمي والقريش ي، 661

(، وبعد االطالع علي هذه املقاييس تم بناء مقياس 2018األكاديمي لطلبة الجامعة )عبدهللا، 

ناسب وتتالءم بحيث تت ؛يقيس سلوك التسويف األكاديمي لدى طلبة الجامعة ذوي اإلعاقة

ن املقياس في صورته األولية من  فقراته مع طبيعة عينة الدراسة الحالية وخصائصها، وتكوَّ

ا25)  واحد 
 

هو سلوك التسويف األكاديمي لدى طلبة الجامعة  ،( فقرة جميعها تقيس عامال

 ذوي اإلعاقة.
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 الخصائص السيكومترية ملقياس سلوك التسويف األكاديمي:

 التسويف األكاديمي:صدق مقياس سلوك 

تم حساب صدق املقياس بطريقتين: األولي صدق املحكمين )الصدق الظاهري( 

 والثانية صدق البناء الداخلي، وفيما يأتي تفصيل ذلك.

 صدق املحكمين )الصدق الظاهري( 

من أعضاء هيئة التدريس في علم النفس  (1)( محكمين7تم عرض املقياس علي )

والتربية الخاصة إلبداء آرائهم ومقترحاتهم، والحكم علي مدى مالءمة الفقرات لقياس 

%( 85سلوك التسويف األكاديمي لدى عينة الدراسة، وتم اعتماد نسبة اتفاق املحكمين )

( 22تم اإلبقاء علي ) لإلبقاء علي الفقرات أو حذفها، وبعد تحليل آراء ومالحظات املحكمين،

%(، 100( فقرات، إذ اتفق املحكمون علي غالبية الفقرات بنسبة )3فقرة، كما تم حذف )

 وتم األخذ بمالحظاتهم فيما يتعلق بتعديل صياغة بعض فقرات املقياس. 

 صدق البناء الداخلي 

( 60تـم تطبيـق مقيــاس سـلوك التسـويف األكــاديمي علـي عينـة اســتطالعية مكونـة مــن )

ــــــا وطالبــــــة مــــــن طلبــــــة الجامعــــــة ذوي اإلعاقــــــة، ولحســــــاب البنــــــاء الــــــداخلي للمقيــــــاس تــــــم طا لب 

اســتخراج معــامالت ارتبــاط بيرســون بــين درجــات الفقــرات والدرجــة الكليــة للمقيــاس، وبــذلك 

( للفقـــرات التـــي تـــم اإلبقـــاء عل هـــا ذوات األرقـــام 0.68 - 0.35تراوحـــت معـــامالت االرتبـــاط بـــين )

(، فــي حــين 0.01عــامالت ارتباطهــا ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى )(، وجميــع م20 –1مــن )

ا22، و21أن الفقـــــرتين )  ؛( كانـــــت قـــــيم معـــــامالت ارتباطهمـــــا ضـــــعيفة، وليســـــت دالـــــة إحصـــــائي 

                                                           
يتوجه الباحثون بجزيل الشكر واالمتنان للسادة املحكمين وهم: أ.د. نبيل سفيان، أ.د. أنيسة دوكم، أ.د. صادق الشميري، د.  ((1

 محمد حاتم، د. عدنان القاض ي، د. افتخار الشميري، د. جمهور الحميدي.
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لذلك تم حذفهما، ويمكن الثقـة فـي أن املقيـاس يقـيس مـا وضـع مـن أجـل قياسـه وهـو سـلوك 

 .التسويف األكاديمي لطلبة الجامعة ذوي اإلعاقة

 ثبات مقياس سلوك التسويف األكاديمي:

تم حساب ثبات مقياس سلوك التسويف األكاديمي لدى طلبة الجامعة ذوي اإلعاقة 

بطريقتين، هما: طريقة التجزئة النصفية، وطريقة ألفا كرونباخ، فبلغ ثبات املقياس 

معامل (، وبلغ 0.84بطريقة التجزئة النصفية بعد التصحي  بمعادلة سبيرمان براون )

(، وهي معامالت ثبات جيدة؛ لذلك يمكن الثقة في 0.86الثبات بطريقة ألفا كرونباخ )

 النتائج التي يتم التوصل إل ها باستعمال هذا املقياس.

 الصورة النهائية ملقياس سلوك التسويف األكاديمي:

بعــــــد إجــــــراء الخطــــــوات الســـــــابقة تــــــم التوصــــــل إلــــــي الصـــــــورة النهائيــــــة ملقيــــــاس ســـــــلوك 

جميعهـــا ( فقـــرة، 20التســـويف األكـــاديمي لـــدى طلبـــة الجامعـــة ذوي اإلعاقـــة، إذ تكونـــت مـــن )

ا وهو سلوك التسويف األكاديمي لدى طلبة الجامعة ذوي اإلعاقة.  واحد 
 

 تقيس عامال

 طريقة تطبيق املقياس وتقدير الدرجة:

هي:  ،تم إعداد تعليمات املقياس، إذ يوجد لكل فقرة خمسة اختيارات لإلجابة

ا  ا  -)ينطبق دائم  ا  -ينطبق غالب  ا  -ينطبق أحيان  نطبق( وتعطى لها الدرجات يال  -ينطبق نادر 

جابة عن املقياس ( علي التوالي، ويقوم طلبة الجامعة ذوو اإلعاقة باإل 1، 2، 3، 4، 5اآلتية )

فإن ذلك ( في املربع تحت الخيار الذي ينطبق، وكلما كانت الدرجة مرتفعة مة )بوضع عال 

عني ارتفاع سلوك التسويف األكاديمي لدى طلبة الجامعة ذوي اإلعاقة، والعكس صحي ، ي

وفيما يتعلق بطريقة التطبيق بخصوص ذوي اإلعاقة البصرية فقد تمت بشكل فردي، إذ 

م إلي جوار الطالب ويقرأ عليه فقرات املقياس ومن ثم كان يجلس أحد الباحثين أو املعل
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يؤشر علي اإلجابة التي اختارها، وبخصوص الطلبة ذوي اإلعاقة السمعية، تم التطبيق 

ا لهم  بحضور مترجم لغة اإلشارة لإلجابة عن تساؤالتهم وترجمة فقرات املقياس إشاري 

 إلدراك معنى الفقرات بشكل أفضل.

 اس املناخ الجامعي )إعداد الباحثين(األداة الثانية: مقي

يهدف هذا املقياس إلي قياس املناخ الجامعي كما يدركه طلبة الجامعة ذوو اإلعاقة، 

وقبل إعداد هذا املقياس تم االطالع علي عدد من املقاييس التي تهتم بقياس املناخ 

العمري و ؛ 2008أبرزها: مقاييس املناخ الجامعي لكل من )أبو سمرة والطيطي،  ،الجامعي

؛ وطيفور، 2016؛ وأبو مصطفى، 2010؛ وغريب والعضايلة، 2009وخصاونة وأبو تينة، 

(، واستبانة املناخ االجتماعي لـ)نواس، 2012(، ومقياس املناخ الدراس ي لـ)جبر، 2018

مقياس يتالءم مع طبيعة هذه الدراسة وعينتها تم (، ونتيجة لصعوبة الحصول علي 2002

( فقرة، 52بناء مقياس للمناخ الجامعي كما يدركه طلبة الجامعة ذوو اإلعاقة، وتكون من)

موزعة علي أربعة مجاالت هي: املناخ األكاديمي، واملناخ االجتماعي، واملناخ الخدمي، واملناخ 

 اإلداري.

 الجامعي: الخصائص السيكومترية ملقياس املناخ

 صدق مقياس املناخ الجامعي: 

تم حساب صدق املقياس بطريقتين: األولي صدق املحكمين )الصدق الظاهري(، 

 والثانية صدق البناء الداخلي، وفيما يأتي تفصيل ذلك.

 صدق املحكمين )الصدق الظاهري( 

مــــن أعضــــاء هيئــــة التــــدريس فــــي علــــم الــــنفس  (2)( محكمــــين7تــــم عــــرض املقيــــاس علــــي )

والتربيــــة الخاصــــة؛ إلبــــداء آرائهــــم ومقترحــــاتهم، والحكــــم علــــي مــــدى مالءمــــة الفقــــرات لقيــــاس 

                                                           
ن، أ.د. أنيسة دوكم، أ.د. صادق الشميري، د. يتوجه الباحثون بجزيل الشكر واالمتنان للسادة املحكمين وهم: أ.د. نبيل سفيا ((2

 محمد حاتم، د. عدنان القاض ي، د. افتخار الشميري، د. جمهور الحميدي.
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املنــاخ الجـــامعي كمـــا يدركـــه طلبـــة الجامعـــة ذوو اإلعاقـــة، وتـــم اعتمـــاد نســـبة اتفـــاق املحكمـــين 

ن ومالحظــاتهم، تــم حـــذف %( لإلبقــاء علــي الفقــرات أو حــذفها، وبعــد تحليــل آراء املحكمــي85)

%(، 100( فقــرات، إذ اتفــق املحكمــون علــي غالبيــة الفقــرات بنســبة )3( فقــرات، وإضــافة )7)

وتــــم األخــــذ بمالحظــــاتهم فيمــــا يتعلــــق بتعــــديل صــــياغة بعــــض فقــــرات املقيــــاس، ونقــــل بعــــض 

( فقـرة، 48العبارات من مجال إلـي آخـر، ومـن ثـم أصـب  عـدد فقـرات املقيـاس بعـد التحكـيم )

 ة علي أربعة مجاالت.موزع

 صدق البناء الداخلي 

ا وطالبة من 60تم تطبيق مقياس املناخ الجامعي علي عينة أولية مكونة من ) ( طالب 

طلبة الجامعة ذوي اإلعاقة، ولحساب صدق البناء الداخلي للمقياس تم استخراج 

ها، وبينها معامالت ارتباط بيرسون بين درجات الفقرات ودرجات املجاالت التي تنتمي إل 

وبين الدرجة الكلية للمقياس، إذ تراوحت معامالت االرتباط بين فقرات مجال املناخ 

(، 0.83 – 0.47(، وبينها وبين الدرجة الكلية )0.85 – 0.57األكاديمي ومجموع املجال )

( مع 0.76 -0.31( مع مجموع املجال، و)0.79 – 0.32وبخصوص مجال املناخ االجتماعي )

( مع مجموع 0.85 – 0.43)فكان ية للمقياس، أما مجال املناخ الخدمي الدرجة الكل

( 0.79-0.48( مع الدرجة الكلية للمقياس، ومجال املناخ اإلداري )0.68 -0.34املجال، و)

(، مع الدرجة الكلية، وهذا بخصوص الفقرات التي تم 0.77 -0.35مع مجموع املجال، و)

حذفها وكانت معامالت ارتباطها ضعيفة ولم ترتبل اإلبقاء عل ها، أما الفقرات التي تم 

ا  بداللة إحصائية بمجموع املجال الذي تنتمي إليه أو بالدرجة الكلية للمقياس أو بهما مع 

( في 25( و)23ن )ا( في مجال املناخ األكاديمي، والفقرت16فقد تم حذفها، وهي الفقرة )

( في مجال املناخ الخدمي، والفقرات 35(، و)34(، و)28مجال املناخ االجتماعي، والفقرات )

( في مجال املناخ اإلداري، وبذلك يمكن أن يعد املقياس بعد حذف 46(، و)45(، و)41)
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ا لقياس ما وضع من أجل قياسه، وهو املناخ الجامعي كما يدركه  هذه الفقرات صالح 

 طلبة الجامعة ذوو اإلعاقة. 

 ثبات مقياس املناخ الجامعي:

قياس املناخ الجامعي بطريقتين، هما: التجزئة النصفية، وألفا تم حساب ثبات م

 ( يبين ذلك.3كرونباخ، والجدول )

 ( معامالت ثبات مقياس املناخ الجامعي لذوي اإلعاقة3جدول )

 املجاالت م

 الثبات بطريقة التجزئة النصفية
الثبات بطريقة 

 ألفا كرونباخ
معامل االرتباط 

 بين النصفين

بعد التصحيح معامل الثبات 

 بمعادلة سبيرمان براون 

 0.93 0.90 0.81 املناخ األكاديمي 1

 0.87 0.78 0.65 املناخ االجتماعي 2

 0.88 0.81 0.67 املناخ الخدمي 3

 0.81 0.84 0.73 املناخ اإلداري  4

 0.96 0.88 0.78 الدرجة الكلية 

( أن معامالت ثبات مقياس املناخ الجامعي بطريقة التجزئة 3يتضح من الجدول )

( للمجاالت، وبلغ ثبات التجزئة النصفية للدرجة 0.90( و)0.78النصفية تراوحت بين )

فقد (، وهي معامالت ثبات جيدة، أما ثبات املقياس بطريقة ألفا كرونباخ، 0.88الكلية )

( للمجاالت، وبلغ الثبات الكلي للمقياس 0.93(، و)0.81تراوحت معامالت الثبات بين )

(، وهي معامالت ثبات جيدة، ومن ثم يمكن الثقة فيما يتوصل 0.96بطريقة ألفا كرونباخ )

 إليه املقياس من نتائج.
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 الصورة النهائية ملقياس املناخ الجامعي:

بعد إجراء الخطوات السابقة تم التوصل إلي الصورة النهائية ملقياس املناخ الجـامعي، 

( يوضــح توزيــع العبــارات علــي 4والجــدول )( مجــاالت، 4( فقــرة، موزعــة علــي )39ويتكــون مــن )

املجاالت، وعدد العبارات في كل مجال، وأعلـي وأدنـى درجـة يمكـن أن يحصـل عل هـا املفحـوص 

ا.في املجاالت أو في   املقياس عموم 

 (توزيع عبارات مقياس املناخ الجامعي "الصورة النهائية" على مجاالت املقياس4جدول)

 أرقام العبارات املجاالت م
عدد 

 العبارات

الدرجة 

 الدنيا

الدرجة 

 العليا

1 
املناخ 

 األكاديمي

1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،8 ،9 ،10 ،11 ،12 ،

13 ،14 ،15 
15 15 75 

2 
املناخ 

 االجتماعي

16 ،17 ،18 ،19 ،20 ،21( ،22)3 ،

(23( ،)24) 
9 9 45 

 40 8 8 32، 31، 30، 29، 28، 27، 26، 25 املناخ الخدمي 3

 35 7 7 (39(، )38، )37، 36، 35(، 34، )33 املناخ اإلداري  4

 195 39 39 اإلجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالي

 وتقدير الدرجة:طريقة تطبيق املقياس 

تم إعداد تعليمات املقياس، إذ يوجد لكل فقرة خمسة اختيارات لإلجابة، هي: 

ا  ا  -)ينطبق دائم  ا  -ينطبق غالب  ا  -ينطبق أحيان  نطبق( وتعطى لها الدرجات يال  -ينطبق نادر 

( علي التوالي للفقرات اإليجابية، وعكس ذلك للفقرات السلبية، 1، 2، 3، 4، 5اآلتية: )

( في املربع تحت ويقوم طلبة الجامعة ذوو اإلعاقة باإلجابة عن املقياس بوضع عالمة )

                                                           
 التي بين قوسين في الجدول أعاله، هي فقرات سلبية ويتم تصحيحها عكس الفقرات اإليجابية.الفقرات 3
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عني أن املناخ الجامعي إيجابي فإن ذلك يالخيار الذي ينطبق، وكلما كانت الدرجة مرتفعة 

لدى طلبة الجامعة ذوي اإلعاقة، والعكس صحي ، وفيما يخص طريقة التطبيق مع الطلبة 

ا هانفسالطريقة  تطبيق تمفقد معية والبصرية ذوي اإلعاقتين الس التي تم توضيحها سابق 

 في مقياس التسويف األكاديمي.

 األساليب اإلحصائية: تم استعمال األساليب اإلحصائية اآلتية:

معامل ارتباط بيرسون لحساب البناء الداخلي ألدوات الدراسة ولحساب العالقة  

 ي.بين التسويف األكاديمي واملناخ الجامع

معادلة سبيرمان براون التصحيحية ومعامل ثبات ألفا كرونباخ لحساب ثبات أداتي  

 الدراسة.

املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لحساب مستوى التسويف األكاديمي  

 واملناخ الجامعي.

تحليل التباين األحادي لحساب الفروق بين ذوي اإلعاقة في التسويف األكاديمي  

 الجامعي.واملناخ 

 عرض نتائج الدراسة ومناقشتها:

 السؤال األول:

ينص هذا السؤال علي: ما مستوى سلوك التسويف األكاديمي لدى طلبة الجامعة 

 ذوي اإلعاقة )البصرية، والسمعية، والحركية(؟

ولإلجابة عن هذا السؤال تم حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لكل 

لدرجة الكلية للمقياس لكل فئة من لياس سلوك التسويف األكاديمي، و فقرة من فقرات مق
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فئات ذوي اإلعاقة، وتم الحكم علي مستوى سلوك التسويف األكاديمي عن طريق مدى 

ا، 1.80 -1املتوسل الحسابي، فاملتوسل الحسابي الذي يتراوح بين ) ( تسويف ضعيف جد 

 – 3.41( تسويف متوسل، ومن )3.40 – 2.61( تسويف ضعيف، ومن )2.60 – 1.81ومن )

ا، والجدول )5 -4.21( تسويف مرتفع، ومن )4.20  ( يبين ذلك.5( تسويف مرتفع جد 

( يبين مستوى سلوك التسويف األكاديمي لدى الطلبة ذوي اإلعاقة 5جدول )

 )بصرًيا، وسمعًيا، وحركًيا(

رقم 

 الفقرة
 نص الفقرة

 ذوو اإلعاقة الحركية ذوو اإلعاقة السمعية ذوو اإلعاقة البصرية

املتوسل 

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

مستوى 

 التسويف

املتوسل 

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

مستوى 

 التسويف

املتوسل 

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

مستوى 

 التسويف

1 

أبدأ باملذاكرة ثم 

أتوقف مباشرة قبل أن 

 أفهم أي موضوع.

 متوسل 1.33 2.78 متوسل 1.47 2.94 متوسل 1.05 3.19

2 

أسلم واجباتي 

)التكليفات( في 

 اللحظات األخيرة.

 متوسل 1.10 2.93 متوسل 1.47 3.09 متوسل 0.95 3.16

3 

أتشاغل بأمور أخرى 

غير مهمة عندما يقترب 

 موعد االختبارات.

 متوسل 1.35 2.67 ضعيف 1.09 2.20 متوسل 1.15 2.94

4 

أؤجل إنجاز املهمات 

النظر الدراسية بغض 

عن كونها ممتعة أو غير 

 ممتعة.

 ضعيف 1.14 2.37 متوسل 1.48 2.77 متوسل 1.15 3.06

5 

أقرر إنجاز مهماتي 

أوقات في الدراسية 

محددة، ثم ال أنفذها 

 بحسب الوقت املحدد.

 متوسل 1.08 2.89 ضعيف 1.38 2.58 متوسل 0.78 3.42

6 

أؤجل إنجاز مهماتي 

الدراسية بدون داع 

لو كانت  )مبرر( حتى

 مهمة.

 1.26 2.16 متوسل 1.18 2.93

 

 

 ضعيف 1.10 2.19 ضعيف

7 
املذاكرة السريعة قبل 

االختبار هي طريقتي املفضلة 

 لإلجابة عن االختبارات.

 1.19 2.13 متوسل 1.26 3.20
 ضعيف

 متوسل 1.44 2.78
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رقم 

 الفقرة
 نص الفقرة

 ذوو اإلعاقة الحركية ذوو اإلعاقة السمعية ذوو اإلعاقة البصرية

املتوسل 

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

مستوى 

 التسويف

املتوسل 

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

مستوى 

 التسويف

املتوسل 

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

مستوى 

 التسويف

8 

أصل قاعة املحاضرة 

متأخرا رغم قدرتي علي 

ا .  الوصول مبكر 

 1.29 2.02 متوسل 1.11 2.87

 

 ضعيف 1.18 1.96 ضعيف

9 

أنوي املذاكرة من بداية 

الفصل، وال أذاكر إال 

 قبل االختبارات.

 1.26 2.31 مرتفع 0.89 3.58

 ضعيف

 متوسل 1.08 2.74

10 

أتوقف عن املذاكرة 

قبل إكمالها ألمارس 

 أنشطة ممتعة.

 1.14 2.56 متوسل 0.97 3.35

 ضعيف

 متوسل 1.13 2.67

11 
أتأخر في إنجاز واجباتي 

 الدراسية.
 1.00 1.98 متوسل 1.10 3.07

 ضعيف
 ضعيف 1.18 2.22

12 

أؤجل مذاكرة 

محاضراتي عن أوقاتها 

 املحددة.

 1.22 2.25 مرتفع 0.95 3.46

 ضعيف

 متوسل 1.16 2.85

13 

كمية الواجبات 

وتراكمها تجعلني أتأخر 

 عن أدائها.

 1.28 2.52 مرتفع 0.91 3.62

 ضعيف

 متوسل 1.18 3.04

14 

أطلب من اآلخرين إنجاز 

واجباتي األكاديمية رغم 

قدرتي علي إنجازها 

 بوقتها.

 1.25 2.08 متوسل 1.27 3.07

 ضعيف

1.89 1.36 

 ضعيف

15 
أعتبر الواجبات 

ا مزعج    .االدراسية شيئ 
 1.01 2.06 متوسل 1.22 3.09

 ضعيف
2.26 1.15 

 ضعيف

16 

أنجز واجباتي إذا 

ا يضغل  وجدت أحد 

 عليَّ كي أنجزها.

 متوسل 1.30 2.78 متوسل 1.17 2.80 متوسل 1.02 3.21

17 

تشد انتباهي أشياء 

أخرى أثناء املذاكرة مما 

 يجعلني أؤجلها.

 متوسل 1.05 2.85 ضعيف 1.13 2.52 متوسل 0.87 3.36

18 

أطالب بتأجيل 

اختبارات أعمال 

 الفصل باستمرار.

 1.13 2.05 متوسل 1.19 3.18

 ضعيف

2.04 1.21 

 ضعيف

19 
أؤجل واجباتي األكاديمية 

إلي اليوم التالي ثم اليوم 

 الذي يليه وهكذا.

 1.18 2.14 متوسل 1.05 3.19

 ضعيف

2.33 1.32 

 

 ضعيف
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رقم 

 الفقرة
 نص الفقرة

 ذوو اإلعاقة الحركية ذوو اإلعاقة السمعية ذوو اإلعاقة البصرية

املتوسل 

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

مستوى 

 التسويف

املتوسل 

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

مستوى 

 التسويف

املتوسل 

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

مستوى 

 التسويف

20 

أعمل علي تأجيل 

املهمات األكاديمية 

 الصعبة.

 1.22 2.33 متوسل 1.18 2.89

 ضعيف

 متوسل 1.23 2.67

- 
املستوى الكلي 

 األكاديميللتسويف 
 0.58 2.37 متوسل 0.33 3.19

 ضعيف
 ضعيف 0.80 2.54

( أن متوسل الدرجة الكلية لسلوك التسويف األكاديمي لدى 5يتضح من الجدول )

( وهو مستوى متوسل 0.33) قدره (، بانحراف معياري 3.19ذوي اإلعاقة البصرية بلغ )

للتسويف األكاديمي، أما متوسل الدرجة الكلية للتسويف األكاديمي لدى ذوي اإلعاقة 

( وهو مستوى ضعيف للتسويف 0.58)قدره (، بانحراف معياري 2.37السمعية فقد بلغ )

األكاديمي، في حين جاء املتوسل الحسابي للتسويف األكاديمي لدى ذوي اإلعاقة الحركية 

رغم أنه  ،(، ويقع ضمن املستوى الضعيف للتسويف0.80) قدره ( بانحراف معياري 2.54)

يكاد يقترب من املستوى املتوسل، وبهذا يمكن استنتاج أن مستوى التسويف األكاديمي 

 متوسل لدى ذوي اإلعاقة البصرية، وضعيف لدى ذوي اإلعاقتين السمعية والحركية. 

اديمي لدى ذوي اإلعاقة البصرية، فقد وبخصوص فقرات سلوك التسويف األك

حصلت ثالث فقرات علي مستوى مرتفع من مستوى التسويف األكاديمي، وهذه الفقرات 

(، 12 -9 -13هي ذات األرقام )و مرتبة حسب متوسطاتها الحسابية من األعلي إلي األدنى 

علي: "كمية (، وتنص هذه الفقرة 3.62( إذ بلغ )13فأعلي متوسل حسابي كان للفقرة رقم )

جاب عنها ذوو أالواجبات وتراكمها تجعلني أتأخر عن أدائها"، أما بقية فقرات التسويف كما 

 حصلت علي مستوى متوسل كما بينها الجدول السابق.فاإلعاقة البصرية 
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وفيما يتعلق بفقرات سلوك التسويف األكاديمي لدى ذوي اإلعاقة السمعية، حصلت 

، وهذه الفقرات مرتبة حسب متوسطاتها من األعلي إلي أربع فقرات علي مستوى متوسل

(، وحصلت الفقرات األخرى علي مستوى ضعيف كما 4-16 -1 -2هي ذات األرقام )،و األدنى

 يبينها الجدول السابق.

( فقرة من فقرات سلوك التسويف األكاديمي لدى ذوي اإلعاقة 12وحصلت )

مرتبة حسب متوسطاتها من األعلي  الحركية، علي مستوى متوسل، وأرقام هذه الفقرات

(، 3 -20 -10 -9 -7 -16 -1 -12 -17 -5 -2 -13هي الفقرات ذات األرقام )،و إلي األدنى

 وحصلت الفقرات األخرى علي مستوى ضعيف ملستوى التسويف األكاديمي.

يتضح من العرض السـابق أن مسـتوى التسـويف األكـاديمي ترتـب مـن األعلـي إلـي األدنـى 

عاقــة كمــا يــأتي: إذ جــاء فــي املرتبــة األولــي ذوو اإلعاقــة البصــرية بمســتوى متوســل لــدى ذوي اإل 

(، وفـــــــي املرتبـــــــة الثانيـــــــة ذوو اإلعاقـــــــة 3.19للتســـــــويف األكـــــــاديمي، وبمتوســـــــل حســـــــابي قـــــــدره )

(، وهـو قريـب 2.54) قـدره الحركية بمستوى ضعيف للتسـويف األكـاديمي، وبمتوسـل حسـابي

ذوو اإلعاقــــة  (األخيــــرة)كــــاديمي، وجــــاء فــــي املرتبــــة الثالثــــة مــــن املســــتوى املتوســــل للتســــويف األ

(، وقـــــد يرجـــــع 2.37الســـــمعية وبمســـــتوى ضـــــعيف للتســـــويف األكـــــاديمي، بمتوســـــل حســـــابي )

حصـول ذوي اإلعاقــة البصــرية علــي املرتبــة األولــي للتســويف األكــاديمي مقارنــة بــذوي اإلعاقــات 

 ومـــا تفرضـــ
 

ه مـــن قيـــود علـــي ذوي اإلعاقـــة البصـــرية األخـــرى، إلـــي طبيعـــة اإلعاقـــة البصـــرية أوال

تحــــد مــــن قــــدرتهم األكاديميــــة، فهــــم يواجهــــون صــــعوبات جمــــة بخصــــوص مهــــامهم األكاديميــــة 

نتيجــة فقــدان البصــر، فيحتــاجون إلــي تحويــل املــواد الدراســية إلــي طريقــة برايــل، أو إلــي كتــب 

ــا بحاجــة إلــي دليــ ل بصــري يأخــذهم ناطقــة ليتمكنــوا مــن االطــالع عل هــا واســتذكارها، وهــم أيض 

ــا إلــي الجامعــة، وإلــي أمــاكن مختلفــة؛ لــذلك فهــم بحاجــة إلــي االعتمــاد علــي اآلخــرين  ــا وإياب  ذهاب 

عــزى حصــول ذوي اإلعاقــة البصــرية  لــي املرتبــة األولــي فــي عفــي كثيــر مــن أمــور حيــاتهم، كمــا قــد ي 
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ات التســــــويف األكــــــاديمي مقارنــــــة بــــــذوي اإلعاقــــــة الحركيــــــة والســــــمعية إلــــــي طبيعــــــة التخصصــــــ

الدراسية امللتحقين بها، فذوو اإلعاقة البصرية يلتحقـون فقـل بالتخصصـات اإلنسـانية التـي 

ـــــا الفهـــــم والحفـــــظ، مثـــــل تخصـــــص الدراســـــات العربيـــــة، والدراســـــات اإلســـــالمية،  تتطلـــــب غالب 

وعلـوم القـرآن، والشــريعة والقـانون، والتـاريخ، وهــذه التخصصـات بطبيعتهـا فــي أثنـاء مــذاكرتها 

د عقلـي كبيـر فـي الفهـم والحفـظ، ممـا قـد يصـيب ذوي اإلعاقـة البصـرية بامللـل تتطلب بذل جه

من املذاكرة وأداء املهام األكاديمية فيسبب لديهم التسـويف األكـاديمي، عكـس مـا هـو موجـود 

 لـــدى ذوي اإلعاقـــة الســـمعية، إذ إن جميـــع الطلبـــة ذوي اإلعاقـــات الســـمعية ال يلتحقـــون 
 

مـــثال

تتطلـــب الفهـــم والحفـــظ، فجميـــع عينـــة هـــذه الدراســـة مـــن ذوي  بالتخصصـــات اإلنســـانية التـــي

تخصـــــص الحاســـــوب، ومـــــن ثـــــم فـــــإن باإلعاقـــــة الســـــمعية ملتحقـــــون فـــــي برنـــــامج البكـــــالوريوس 

طبيعــــة هــــذا التخصــــص يجعــــل ذوي اإلعاقــــة الســــمعية منهمكــــين فــــي أداء مهــــامهم األكاديميــــة 

مليـة، ويـتم التطبيـق والدراسية بشغف دون ملل، خاصة أن معظم موادهم ومحاضراتهم مع

ــا علــي أجهــزة الحاســوب، وهــذا مــا جعــل التســويف األكــاديمي يحتــل املرتبــة األخيــرة لــديهم،  دوم 

أمــــــا بخصــــــوص ذوي اإلعاقــــــة الحركيــــــة فمســــــتوى التســــــويف األكــــــاديمي احتــــــل لــــــديهم املرتبــــــة 

الثانيــة بمســتوى ضــعيف، ويقعــون فــي ذلــك بــين ذوي اإلعاقــة البصــرية والســمعية، وقــد يعــود 

ك إلـــي طبيعيـــة التخصصـــات التـــي يلتحقـــون بهـــا، فبمـــا أن ذوي اإلعاقـــة البصـــرية يلتحقـــون ذلـــ

بالتخصصـــات اإلنســـانية فقـــل، وذوي اإلعاقـــة الســـمعية يلتحقـــون بالتخصصـــات التطبيقيـــة 

فقـــل، فـــإن ذوي اإلعاقــــة الحركيـــة يلتحقـــون بالتخصصــــات اإلنســـانية أو التطبيقيـــة بحســــب 

يتهم يتمكنــون مــن االلتحــاق بــأي تخصــص يريدونــه بشــرط ن غــالبأميــولهم واهتمامــاتهم، كمــا 

ــــا وبمرتبـــــة  انطبــــاق شــــروط االلتحــــاق علــــ هم؛ لهــــذا جـــــاء التســــويف األكــــاديمي لــــديهم منخفض 

تتوســـل ذوي اإلعاقـــة البصـــرية والســـمعية؛ ولـــذلك لـــم تتفـــق نتيجـــة هـــذا التســـاؤل مـــع نتيجـــة 

ا مــن ذوي ( التــي توصــلت إلــي أن ذوي اإلعاقــة ا(Ghaletaki, 2014دراســة  لحركيــة أكثــر تســويف 

 السمعية والبصرية. تيناإلعاق
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 السؤال الثاني:

يــــنص هــــذا الســــؤال علــــي: مــــا مســــتوى املنــــاخ الجــــامعي كمــــا يدركــــه طلبــــة الجامعــــة ذوو 

ا(؟ ا، وحركي  ا، وسمعي   اإلعاقة )بصري 

ولإلجابة عن هذا السؤال، فقد تم حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات 

، وللدرجة الكلية، لكل فئة من فئات املناخ الجامعياملعيارية لكل مجال من مجاالت مقياس 

ذوي اإلعاقة، وتم الحكم علي مستوى املناخ الجامعي عن طريق مدى املتوسل الحسابي، 

ا، ومن )1.80 -1) يبدأ منفاملتوسل الحسابي الذي  ( مناخ 2.60 – 1.81( مناخ ضعيف جد 

 -4.21( مناخ مرتفع، ومن )4.20 – 3.41( مناخ متوسل، ومن )3.40 – 2.61ضعيف، ومن )

ا، والجدول )5  ( يبين ذلك.6( مناخ مرتفع جد 

 ( مستوى املناخ الجامعي لدى طلبة الجامعي ذوي اإلعاقة )بصرًيا، وسمعًيا، وحركًيا(6جدول)

 م

مجاالت 

املناخ 

 الجامعي 

 ذوو اإلعاقة الحركية ذوو اإلعاقة السمعية ذوو اإلعاقة البصرية

املتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

مستوى 

 التسويف

املتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

مستوى 

 التسويف

املتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

مستوى 

 التسويف

1 
املناخ 

 األكاديمي
 متوسل 0.65 3.05 مرتفع 0.87 3.67 ضعيف 0.34 *2.18

2 
املناخ 

 االجتماعي
 متوسل 0.65 3.25 مرتفع 0.84 3.64 متوسل 0.38 2.72

3 
املناخ 

 الخدمي
1.14 0.29 

ضعيف 

ا   جد 
 ضعيف 0.68 2.31 متوسل 0.46 3.26

4 
املناخ 

 اإلداري 
1.83 0.34 

ضعيف 

 جدا
 متوسل 0.38 2.75 مرتفع 0.75 3.46

- 
الدرجة 

 الكلية 
 متوسل 0.49 2.89 مرتفع 0.62 3.54 ضعيف 0.19 2.03

                                                           
 الفقرات في كل مجال.تم حساب املتوسطات الحسابية املرححة بسبب عدم تساوي عدد *
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( أن متوسل الدرجة الكلية ملقياس املناخ الجامعي قد جاء 6يتضح من الجدول)

(، 3.54بمستوى مرتفع لدى طلبة الجامعة ذوي اإلعاقة السمعية، بمتوسل حسابي قدره )

(، تاله في ذلك بمستوى متوسل في املناخ الجامعي الطلبة ذوو 0.62)قدره وانحراف معياري 

ا 0.49)قدره(، وانحراف معياري 2.89)قدره اإلعاقة الحركية بمتوسل حسابي  جاء (، وأخير 

(، 2.03)قدرهذوو اإلعاقة البصرية بمستوى ضعيف في املناخ الجامعي، بمتوسل حسابي 

أن املناخ الجامعي مرتفع كما يدركه ذوو اإلعاقة (، وهذا يعني 0.19)قدرهوانحراف معياري 

السمعية، ومتوسل كما يدركه ذوو اإلعاقة الحركية، وضعيف كما يدركه ذوو اإلعاقة 

 البصرية.

وبخصـــوص مجـــاالت مقيـــاس املنــــاخ الجـــامعي، يتضـــح أن مجــــاالت املقيـــاس ترتبـــت مــــن 

رية كمـا يــأتي: املنـاخ االجتمــاعي األعلـي إلـي األدنــى كمـا يـدركها طلبــة الجامعـة ذوو اإلعاقــة البصـ

)مســـتوى متوســـل(، واملنـــاخ األكـــاديمي )مســـتوى ضـــعيف(، واملنـــاخ اإلداري )مســـتوى ضـــعيف 

(، 2.72) قــــــــدرها جــــــــدا(، واملنــــــــاخ الخــــــــدمي )مســــــــتوى ضــــــــعيف جــــــــدا(، بمتوســــــــطات حســــــــابية

 .علي التوالي(1.14(، و)1.83(، و)2.18و)

دى ذوي اإلعاقـــــة الســـــمعية، فقـــــد أمـــــا مـــــا يتعلـــــق بمجـــــاالت مقيـــــاس املنـــــاخ الجـــــامعي لـــــ

مـــن األعلـــي إلـــي األدنـــى كمـــا يـــأتي: املنـــاخ األكـــاديمي )مســـتوى مرتفـــع(، واملنـــاخ االجتمـــاعي  تترتبـــ

الخــــــدمي )مســــــتوى متوســــــل(، )مســــــتوى مرتفــــــع(، واملنــــــاخ اإلداري)مســــــتوى مرتفــــــع(، واملنــــــاخ 

 .يعلي التوال(3.26(، و)3.46(، و)3.64(، و)3.67)قدرهاالحسابية  متوسطاتب

وبخصوص مجاالت املناخ الجامعي لدى ذوي اإلعاقة الحركية فقد جاءت رتب 

ومستويات املناخ الجامعي لديهم مرتبة من األعلي إلي األدنى كما يأتي: املناخ االجتماعي 

)مستوى متوسل(، واملناخ األكاديمي )مستوى متوسل(، واملناخ اإلداري )مستوى 

(، 3.25ضعيف(، وقد جاءت متوسطات هذه املجاالت )متوسل(، واملناخ الخدمي )مستوى 

 .الترتيبعلي  (2.31(، و)2.75(، و)3.05و)
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تب من األعلي يتضح من العرض السابق أن مستوى الدرجة الكلية للمناخ الجامعي ر  

إلي األدنى كما يدركه طلبة الجامعة ذوو اإلعاقة، كاآلتي: جاء في املرتبة األولي ذوو اإلعاقة 

(، وفي املرتبة الثانية ذوو اإلعاقة 3.54مستوى مرتفع، وبمتوسل حسابي قدره )السمعية ب

(، وجاء في املرتبة الثالثة 2.89) قدره الحركية بمستوى متوسل، وبمتوسل حسابي

(، 2.03)قدرهذوو اإلعاقة البصرية وبمستوى ضعيف )سلبي(، بمتوسل حسابي  (األخيرة)

علي املرتبة األولي في إدراكهم املرتفع )اإليجابي( وقد يرجع حصول ذوي اإلعاقة السمعية 

ها، فذوو بن يللمناخ الجامعي مقارنة بذوي اإلعاقات األخرى، إلي نوع الجامعات امللتحق

اإلعاقة السمعية جميعهم ملتحقون بجامعات خاصة، أما ما يتعلق بمجاالت املناخ 

املناخ الجامعي  فإناستثمارية من املالحظ أن الجامعات الخاصة كونها جامعات ،فاملتعددة

ف ها أفضل من الجامعات الحكومية، خاصة في ظل معاناة الجامعات الحكومية في 

الجمهورية اليمنية في هذه السنوات نتيجة شحة اإلمكانيات بسبب الحرب الدائرة في البلد، 

ا وخد ا، واجتماعي  ا، وهذا فحتما ستتأثر األبعاد املختلفة للمناخ الجامعي: أكاديمي  ا وإداري  مي 

ما يفسر إدراك ذوي اإلعاقة الحركية للمناخ الجامعي بشكل متوسل، وذوي اإلعاقة 

البصرية بمستوى ضعيف )سلبي(؛ ألن غالبية عينة الدراسة من ذوي اإلعاقة الحركية 

 خاصة. تجامعات حكومية وليسبوالبصرية ملتحقون 

 السؤال الثالث:

وجد عالقة ذات داللة إحصائية بين سلوك التسويف وينص هذا السؤال علي: "ال ت

 األكاديمي واملناخ الجامعي لدى طلبة الجامعة ذوي اإلعاقة؟

ولإلجابة عن هذا السؤال تم استعمال معامل ارتباط بيرسون لحساب العالقة بين 

 ( يبين ذلك.7املتغيرين، والجدول )
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والتسويف األكاديمي لدى طلبة ( معامالت ارتباط بيرسون بين املناخ الجامعي 7جدول )

 الجامعة ذوي اإلعاقة

فئات الطلبة ذوي 

 اإلعاقة

املناخ 

 األكاديمي

املناخ 

 االجتماعي

املناخ 

 الخدمي

املناخ 

 اإلداري 

الدرجة الكلية 

 للمناخ الجامعي

 0.06 - 0.03 - 0.11 0.04 - 0.10 - ذوو اإلعاقة البصرية

 0.18 - *0.26 - 0.22 0.13 - 0.21 - ذوو اإلعاقة السمعية

 0.04 - 0.16 - 0.08 0.26 - 0.09 ذوو اإلعاقة الحركية

 ( ما يأتي:7يتضح من الجدول)

( بين املناخ 0.05عدم وجود عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى ) -1

الجامعي وسلوك التسويف األكاديمي لدى طلبة الجامعة ذوي اإلعاقة البصرية، إذ 

ارتباط بيرسون بين سلوك التسويف األكاديمي لديهم، وبين كٍل من بلغت معامالت 

(، 0.11(، واملناخ الخدمي )0.04-(، واملناخ االجتماعي )0.10-مجال املناخ األكاديمي )

 (.0.06-(، والدرجة الكلية للمناخ الجامعي )0.03-واملناخ اإلداري )

( بين املناخ 0.05)عدم وجود عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى  -2

الجامعي وسلوك التسويف األكاديمي لدى طلبة الجامعة ذوي اإلعاقة السمعية، في 

(، 0.22(، واملناخ الخدمي)0.13-(، واملناخ االجتماعي)0.21-مجاالت: املناخ األكاديمي)

(، ووجدت عالقة سالبة ضعيفة ودالة 0.18-والدرجة الكلية للمناخ الجامعي)

ا عند مست ( بين مجال املناخ اإلداري وسلوك التسويف األكاديمي، 0.05وى )إحصائي 

 (. 0.26-إذ بلغ معامل االرتباط )
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عدم وجود عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين املناخ الجامعي وسلوك  -3

التسويف األكاديمي لدى طلبة الجامعة ذوي اإلعاقة الحركية، في مجاالت: املناخ 

(، واملناخ 0.08(، واملناخ الخدمي )0.26-خ االجتماعي )(، واملنا0.09األكاديمي )

 (. 0.04-(، والدرجة الكلية للمناخ الجامعي )0.16-اإلداري )

يتضح من العرض السابق أنه ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين سلوك 

التسويف األكاديمي من جهة، واملجاالت والدرجة الكلية للمناخ الجامعي من جهة أخرى 

ذوي اإلعاقة )البصرية، والسمعية، والحركية(، ما عدا وجود عالقة ارتباطية سالبة  لدى

وضعيفة بين مجال املناخ اإلداري والتسويف األكاديمي لدى ذوي اإلعاقة السمعية، وقد 

يرجع عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين املناخ الجامعي كما يدركه ذوو اإلعاقة 

أن التسويف األكاديمي قد يرتبل بعوامل أخرى مثل إلي يهم، والتسويف األكاديمي لد

 من العوامل الذاتية لدى ذوي اإلعاقة.ذلك  العوامل الشخصية أو التنظيم الذاتي أو غير 

 السؤال الرابع:

وينص هذا السؤال علي: هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في التسويف األكاديمي 

 ى إلي متغير نوع اإلعاقة )بصرية، سمعية، حركية(؟لدى طلبة الجامعة ذوي اإلعاقة تعز 

ولإلجابة عن هذا السؤال تم حساب تحليل التباين األحادي لحساب الفروق في 

ا ملتغير نوع اإلعاقة، والجدول ) ( يبين املتوسطات الحسابية 8التسويف األكاديمي وفق 

 واالنحرافات املعيارية للتسويف األكاديمي لفئات ذوي اإلعاقة.
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( املتوسطات الحسابية، واالنحرافات املعيارية لدرجات التسويف األكاديمي 8جدول)

ا ملتغير نوع اإلعاقة.
ً
 لدى طلبة الجامعة ذوي اإلعاقة وفق

 االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي العدد فئة ذوي اإلعاقة املتغير

التسويف 

 األكاديمي

 0.33 3.19 85 ذوو اإلعاقة البصرية

 0.58 2.37 64 اإلعاقة السمعيةذوو 

 0.80 2.54 54 ذوو اإلعاقة الحركية

ا ظاهرية بين متوسطات التسويف األكاديمي 8يتضح من الجدول)
 
( أن هناك فروق

ما إذا كانت هذه الفروق الظاهرية ذات داللة إحصائية ملدى فئات ذوي اإلعاقة، وللتحقق 

 ( يبين ذلك.9والجدول ) .(fتم حساب قيمة) ،ال و أ

نتائج تحليل التباين األحادي للفروق بين متوسطات التسويف األكاديمي ( 9) الجدول 

ا ملتغير نوع اإلعاقة)بصرية، وسمعية، وحركية(
ً
 لدى طلبة الجامعة ذوي اإلعاقة وفق

 مصدر التباين املتغير
مجموع 

 املربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 املربعات

 قيمة

 )ف(

مستوى 

 الداللة

التسويف 

 األكاديمي

 14.00 2 28.00 بين املجموعات

 0.32 200 64.38 داخل املجموعات 0.00 43.50

  202 92.38 الكلي

(، وهو 0.00( وأن مستوى الداللة )43.50( بلغت )f( أن قيمة )9يتضح من الجدول )

إحصائية في سلوك ( مما يعني وجود فروق ذات داللة 0.01أقل من مستوى املعنوية )

التسويف األكاديمي لدى طلبة الجامعة ذوي اإلعاقة تعزى إلي نوع اإلعاقة )بصرية، 
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( كشف عن عدم وجود تجانس Levene Statisticسمعية، حركية(، وبما أن إحصاء ليفين )

 فقد(؛ 0.01( وهي دالة عند مستوى )20.82بين املجموعات، إذ بلغت قيمة إحصاء ليفين )

ألنه من اختبارات املقارنات البعدية  (ملعرفة اتجاه الفروق؛Dunnett C)ل اختبار تم استعما

 ( يبين نتائج إحصاء10التي ال تشترط تجانس التباين بين املجموعات، والجدول )

(Dunnett C.) 

لتحديد اتجاه الفروق في التسويف  (Dunnett C)( نتائج اختبار 10جدول)

 األكاديمي لدى طلبة الجامعة ذوي اإلعاقة وفقا ملتغير نوع اإلعاقة

 (Jنوع اإلعاقة ) (lنوع اإلعاقة ) املتغير
متوسط 

 الفرق 

الخطأ 

 املعياري 

التسويف 

 األكاديمي

اإلعاقة  ي ذو فئات 

 البصرية

 ي ذو فئات 

 اإلعاقة السمعية
0.82* 0.09 

اإلعاقة  ي ذو فئات 

 البصرية

 ي ذو فئات 

 اإلعاقة الحركية
0.65 * 0.11 

اإلعاقة  ي ذو فئات 

 السمعية

 ي ذو فئات 

 اإلعاقة الحركية
0.17  0.13 

 (0.05)*( تعني أن متوسل الفرق دال عند مستوى ) 

 ( ما يأتي:10يتضح من الجدول)

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسل التسويف األكاديمي لدى ذوي  

(، إذ بلغ 2.37(، ومتوسل ذوي اإلعاقة السمعية )3.19)قدره اإلعاقة البصرية

ا عند مستوى )0.82متوسل الفرق بينهم ) (، وبما أن 0.01(، وهو دال إحصائي 

متوسل التسويف األكاديمي أعلي لدى ذوي اإلعاقة البصرية، فهذا يعني أنهم أكثر 

ا من ذوي اإلعاقة السمعية.  تسويف 
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ات داللة إحصائية بين متوسل التسويف األكاديمي لدى ذوي وجود فروق ذ 

(، إذ بلغ متوسل 2.54(، ومتوسل ذوي اإلعاقة الحركية )3.19اإلعاقة البصرية )

ا عند مستوى )0.65الفرق بينهم ) (، وبما أن متوسل 0.01(، وهو دال إحصائي 

ا  التسويف األكاديمي أعلي لدى ذوي اإلعاقة البصرية، فهذا يعني أنهم أكثر تسويف 

 من ذوي اإلعاقة الحركية.

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في التسويف األكاديمي بين ذوي اإلعاقة  

( وهو غير دال 0.17السمعية، وذوي اإلعاقة الحركية، إذ بلغ متوسل الفرق بينهم )

ا عند مستوى )  (.0.05إحصائي 

األول، إذ تبــــــين وجــــــود فــــــروق فــــــي تــــــأتي نتيجــــــة الســــــؤال الرابــــــع لتؤكــــــد نتيجــــــة الســــــؤال 

التســــــويف األكــــــاديمي بــــــين ذوي اإلعاقــــــة البصــــــرية مــــــن جهــــــة، وذوي اإلعاقــــــة الســــــمعية وذوي 

ا مـن ذوي اإلعاقـة  اإلعاقة الحركية من جهـة أخـرى، أي أن ذوي اإلعاقـة البصـرية أكثـر تسـويف 

ديمي بـــين الســـمعية وذوي اإلعاقـــة الحركيـــة، كمـــا تبـــين عـــدم وجـــود فـــروق فـــي التســـويف األكـــا

ا  ذوي اإلعاقـــة الســـمعية وذوي اإلعاقـــة الحركيـــة، وبمـــا أن ذوي اإلعاقـــة البصـــرية أكثـــر تســـويف 

إلـي العوامــل الذاتيـة والشخصــية قـد يعــود ذلــك فـإن السـمعية والحركيــة،  تينمـن ذوي اإلعــاق

للمكفــــــوفين، وتــــــدني قــــــدرتهم علــــــي متابعــــــة كــــــل مــــــا يســــــتجد مــــــن محاضــــــرات علميــــــة، وتــــــراكم 

 هم نتيجــة فقــدان حاســة البصــر، ممــا يجعلهــم يتــأخرون فــي متابعــة دروســهم، املحاضــرات علــ

ومحاضـراتهم، ومــن ثـم التســويف فــي إنجازهـا، خاصــة أنهـم يتــأخرون فــي تحويـل املــواد العلميــة 

ــــا إلــــي مــــادة علميــــة مطبوعــــة بلغــــة برايــــل؛ ولــــم تتفــــق هــــذه النتيجــــة مــــع نتيجــــة  املطبوعــــة ورقي 

ا مــن ذوي ( التــي Ghaletaki, 2014دراســة ) توصــلت إلــي أن ذوي اإلعاقــة الحركيــة أكثــر تســويف 

 اإلعاقتين السمعية والبصرية.
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 السؤال الخامس:

ينص هذا السؤال علي: هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في املناخ الجامعي كما 

 يدركه طلبة الجامعة ذوي اإلعاقة تعزى إلي متغير نوع اإلعاقة )بصرية، سمعية، حركية(؟

ولإلجابة عن هذا السؤال تم حساب تحليل التباين األحادي لحساب الفروق في املناخ 

ا ملتغير نوع إعاقتهم، والجدول ) ( يبين 11الجامعي كما يدركه طلبة الجامعة ذوو اإلعاقة وفق 

 املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية للمناخ الجامعي لفئات ذوي اإلعاقة.

ت الحسابية، واالنحرافات املعيارية لدرجات املناخ الجامعي لدى ( املتوسطا11جدول )

ا ملتغير نوع اإلعاقة.
ً
 طلبة الجامعة ذوي اإلعاقة وفق

 االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي العدد فئة ذوي اإلعاقة املتغير

املناخ 

 األكاديمي

 0.34 2.18 85 ذوو اإلعاقة البصرية

 0.87 3.67 64 ذوو اإلعاقة السمعية

 0.65 3.05 54 ذوو اإلعاقة الحركية

املناخ 

 االجتماعي

 0.38 2.72 85 ذوو اإلعاقة البصرية

 0.84 3.64 64 ذوو اإلعاقة السمعية

 0.65 3.25 54 ذوو اإلعاقة الحركية

املناخ 

 الخدمي

 0.29 1.14 85 ذوو اإلعاقة البصرية

 0.46 3.26 64 ذوو اإلعاقة السمعية

 0.68 2.31 54 اإلعاقة الحركيةذوو 

املناخ 

 اإلداري 

 0.34 1.83 85 ذوو اإلعاقة البصرية

 0.75 3.46 64 ذوو اإلعاقة السمعية

 0.38 2.75 54 ذوو اإلعاقة الحركية

الدرجة 

 الكلية

 0.19 2.03 85 ذوو اإلعاقة البصرية

 0.62 3.54 64 ذوو اإلعاقة السمعية

 0.49 2.89 54 ذوو اإلعاقة الحركية
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ا ظاهرية بين متوسطات املجاالت والدرجة 11يتضح من الجدول)
 
( أن هناك فروق

ما إذا كانت هذه الفروق مالكلية للمناخ الجامعي لدى فئات ذوي اإلعاقة، وللتحقق 

 ( يبين ذلك.12والجدول ) .(fتم حساب قيمة ) ،الظاهرية ذات داللة إحصائية

األحادي للفروق بين متوسطات املناخ الجامعي كما ( نتائج تحليل التباين 12جدول )

ا ملتغير نوع اإلعاقة )بصرية، سمعية، يدركه طلبة الجامعة ذوو اإلعاقة وف
ً
 حركية(ق

 مصدر التباين املتغير
مجموع 

 املربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 املربعات

 قيمة

 )ف(

مستوى 

 الداللة

املناخ 

 األكاديمي

 41.23 2 82.47 بين املجموعات

 0.40 200 79.31 داخل املجموعات 0.00 103.97

  202 161.78 الكلي

املناخ 

 االجتماعي

 15.50 2 31.00 بين املجموعات

 0.40 200 79.08 داخل املجموعات 0.00 39.20

  202 110.08 الكلي

املناخ 

 الخدمي

 82.97 2 165.95 بين املجموعات

 0.22 200 44.67 داخل املجموعات 0.00 371.49

  202 210.62 الكلي

املناخ 

 اإلداري 

 49.41 2 98.83 بين املجموعات

 0.26 200 52.62 داخل املجموعات 0.00 187.82

  202 151.45 الكلي

الدرجة 

 الكلية

 42.35 2 84.70 بين املجموعات

 0.20 200 39.97 داخل املجموعات 0.00 211.92

  202 124.67 الكلي

( وجود فروق ذات داللة إحصائية في املناخ الجامعي كما 12يتضح من الجدول)

 :اخ الجامعييدركه طلبة الجامعة ذوو اإلعاقة، إذ بلغت القيم الفائية ملجاالت املن

( للمناخ الخدمي، 371.49( للمناخ االجتماعي، و)39.20( للمناخ األكاديمي، و)103.97)
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( للدرجة الكلية، وكان مستوى الداللة لجميع هذه 211.92اإلداري، و)(، للمناخ 187.82و)

(، مما يعني وجود فروق ذات داللة 0.01وهو أقل من مستوى املعنوية ) (0.00القيم )

ا ملتغير نوع اإلعاقة،  إحصائية في املناخ الجامعي كما يدركه طلبة الجامعة ذوو اإلعاقة وفق 

 ( كشف عن عدم وجود تجانس بين املجموعاتLevene Statisticوبما أن إحصاء ليفين )

( إلجراء املقارنات Dunnett Cفي املجاالت والدرجة الكلية للمقياس تم استعمال إحصاء )

البعدية ملعرفة اتجاه الفروق ألنه من االختبارات التي ال تشترط تساوي التباين بين 

 ( يبين ذلك. 13املجموعات، والجدول )

لتحديد اتجاه الفروق في املناخ الجامعي كما  (Dunnett C)اختبار ( نتائج 13جدول )

 يدركه طلبة الجامعة ذوو اإلعاقة وفقا ملتغير نوع اإلعاقة

 (Jاإلعاقة ) فئة ذوي  (lاإلعاقة ) فئة ذوي  املتغير
متوسط 

 الفرق 

الخطأ 

 املعياري 

املناخ 

 األكاديمي

 0.11 *1.48 ذوو اإلعاقة السمعية ذوو اإلعاقة البصرية

 0.10 *0.87 ذوو اإلعاقة الحركية ذوو اإلعاقة البصرية

 0.14 *0.61 ذوو اإلعاقة الحركية ذوو اإلعاقة السمعية

املناخ 

 االجتماعي

 0.11 *0.91 ذوو اإلعاقة السمعية ذوو اإلعاقة البصرية

 0.10 *0.52 ذوو اإلعاقة الحركية ذوو اإلعاقة البصرية

 0.14 *0.39 ذوو اإلعاقة الحركية ذوو اإلعاقة السمعية

املناخ 

 الخدمي

 0.07 *2.12 ذوو اإلعاقة السمعية ذوو اإلعاقة البصرية

 0.10 *1.16 ذوو اإلعاقة الحركية ذوو اإلعاقة البصرية

 0.11 *0.95 ذوو اإلعاقة الحركية ذوو اإلعاقة السمعية

 املناخ اإلداري 

 0.10 *1.63 السمعيةذوو اإلعاقة  ذوو اإلعاقة البصرية

 0.06 *0.92 ذوو اإلعاقة الحركية ذوو اإلعاقة البصرية

 0.11 *0.70 ذوو اإلعاقة الحركية ذوو اإلعاقة السمعية

الدرجة 

 الكلية

 0.08 *1.51 ذوو اإلعاقة السمعية ذوو اإلعاقة البصرية

 0.07 *0.86 ذوو اإلعاقة الحركية ذوو اإلعاقة البصرية

 0.10 *0.65 ذوو اإلعاقة الحركية اإلعاقة السمعيةذوو 
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 ( ما يأتي:13يتضح من الجدول)

وجود فروق ذات داللـة إحصـائية بـين متوسـطات املنـاخ األكـاديمي لـدى ذوي اإلعاقـة  

(، فــــي اتجــــاه ذوي اإلعاقــــة 3.67(، ومتوســــل ذوي اإلعاقــــة الســــمعية )2.18البصــــرية )

الســـمعية، وأيضـــا وجـــدت فـــروق بـــين ذوي اإلعاقـــة البصـــرية، وذوي اإلعاقـــة الحركيـــة 

ة، كمـــا وجـــدت فـــروق بـــين ذوي اإلعاقـــة ( فـــي اتجـــاه ذوي اإلعاقـــة الحركيـــ3.05)قـــدرها 

السمعية وذوي اإلعاقة الحركية في اتجاه ذوي اإلعاقة السمعية في املنـاخ األكـاديمي، 

أن أعلـي مسـتوى للمنــاخ ت ي أظهـر تـوتـأتي هـذه النتيجـة لتؤكـد نتـائج الســؤال الثـاني ال

 الجـــــامعي كـــــان لـــــدى ذوي اإلعاقـــــة الســـــمعية، كمـــــا كـــــان لـــــدى ذوي اإلعاقـــــة الحركيـــــة

ن ذوي اإلعاقـــــــة أذوي اإلعاقـــــــة البصـــــــرية، وقـــــــد يرجـــــــع ذلـــــــك إلـــــــي  ه عنـــــــدأفضـــــــل منـــــــ

الســمعية يدرســون فــي بيئــة أكاديميــة خاصــة، وبشــكل مســتقل عــن الطلبــة العــاديين، 

فهيــأت لهــم الجامعــات الخاصــة بيئــة أكاديميــة تتناســب وقــدراتهم، وطبيعــة إعــاقتهم، 

بصـــــــرية فقـــــــد تبـــــــين أن ذوي أمـــــــا مـــــــا يخـــــــص ذوي اإلعاقـــــــة الحركيـــــــة وذوي اإلعاقـــــــة ال

اإلعاقــة البصــرية كــانوا أكثــر ســلبية فــي إدراكهــم للمنــاخ األكــاديمي، وهــذا قــد يعــود إلــي 

أن ذوي اإلعاقــة البصــرية أكثــر معانــاة مــن غيــرهم فيمــا يتعلــق باملنــاخ األكــاديمي، فهــم 

وقت متأخر بعـد حصـول أقـرانهم العـاديين في ال يحصلون علي املقررات الدراسية إال 

 هـــا؛ ألنهـــم يحتـــاجون إلـــي تحويلهـــا إلـــي لغـــة برايـــل، فقـــد يحتـــاج الطالـــب ذو اإلعاقـــة عل

البصـــــرية إلـــــي مـــــرور وقـــــت زمنـــــي يظـــــل ينتظـــــر دوره فـــــي طباعـــــة امللزمـــــة بلغـــــة برايـــــل فـــــي 

الجهــات املخصصـــة لـــذلك خـــارج الجامعــة، كمـــا أنهـــم يجـــدون صــعوبة فـــي التكيـــف فـــي 

جـــــــد تهيئـــــــة لـــــــدمجهم مـــــــع الطلبـــــــة الدراســــــة مـــــــع الطلبـــــــة العـــــــاديين، خاصـــــــة أنـــــــه ال تو 

العـــاديين فـــي نفـــس القاعـــة الدراســـية، ولـــم يـــتم تأهيـــل أســـاتذة الجامعـــات مـــن خـــالل 

دورات تدريبيــــــــة لطــــــــرق التعامــــــــل مــــــــع ذوي اإلعاقــــــــة البصــــــــرية والوســــــــائل التعليميــــــــة 
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ل املـــادة العلميـــة علـــي أشـــرطة املناســـبة، كمـــا قـــد ال يجـــد الكفيـــف مـــن يقـــوم بتســـجي

اســـــب، وقـــــد ال يـــــتم تكييـــــف املنـــــاهي فـــــي الجامعـــــات الحكوميـــــة فـــــي الوقـــــت املن ةصـــــوتي

لتتناســب مــع ظــروف إعــاقتهم، كــل هــذه العوامــل مجتمعــة وغيرهــا مــن العوامــل، ربمــا 

املنـــاخ األكـــاديمي بســـلبية أكثـــر  إلـــي وننظـــر قـــد جعلـــت الطلبـــة ذوي اإلعاقـــة البصـــرية ي

 من أقرانهم ذوي اإلعاقة الحركية والسمعية.

ة إحصائية بين متوسطات املنـاخ االجتمـاعي لـدى ذوي اإلعاقـة وجود فروق ذات دالل 

(، فــــي اتجــــاه ذوي اإلعاقــــة 3.64(، ومتوســــل ذوي اإلعاقــــة الســــمعية )2.72البصــــرية )

الســـمعية، وأيضـــا وجـــدت فـــروق بـــين ذوي اإلعاقـــة البصـــرية، وذوي اإلعاقـــة الحركيـــة 

ن ذوي اإلعاقـــة ( فـــي اتجـــاه ذوي اإلعاقـــة الحركيـــة، كمـــا وجـــدت فـــروق بـــي3.25)قـــدرها

الســــــــــمعية وذوي اإلعاقــــــــــة الحركيــــــــــة فــــــــــي اتجــــــــــاه ذوي اإلعاقــــــــــة الســــــــــمعية فــــــــــي املنــــــــــاخ 

االجتمـــــاعي، وبمـــــا أن املنـــــاخ االجتمـــــاعي أفضـــــل لـــــدى ذوي اإلعاقـــــة الســـــمعية مقارنـــــة 

الحركيـــــة والبصـــــرية، فقـــــد يعـــــود ذلـــــك إلـــــي أن ذوي اإلعاقـــــة تين بـــــأقرانهم ذوي اإلعـــــاق

ة خاصــــــة بهــــــم فقــــــل، ومــــــن ثــــــم يجــــــدون مــــــن قاعــــــات دراســــــيفــــــي الســــــمعية يدرســــــون 

املعلمــين  م مــنمــن الــزمالء ذوي اإلعاقــة أكــانوا يتفــاعلون معهــم بلغــة اإلشــارة، ســواء 

ا يجــدون مــن البيئــة الجامعيــة  م مــنأ مترجمــي لغــة اإلشــارة، فالطلبــة املعــاقون ســمعي 

بيئـــــــة اجتماعيـــــــة مناســـــــبة؛ ألنهـــــــم يلتقـــــــون بـــــــأكبر عـــــــدد مـــــــن ذوي اإلعاقـــــــة الســـــــمعية 

تلكــون وســيلة التواصــل معهــم، بعكــس ذوي اإلعاقــة الحركيــة والبصــرية، إذ تبــين ويم

أن ذوي اإلعاقـــة البصـــرية يـــدركون املنـــاخ االجتمـــاعي بصـــورة أكثـــر ســـلبية مـــن أقـــرانهم 

، وقـــد يعـــود ذلـــك إلـــي نظـــرات أو كلمـــات الشـــفقة التـــي يتلقونهـــا األخـــرى  ذوي اإلعاقـــات

، وعـــــدم تهيئـــــة أســـــاتذة دراســـــية نفســـــهامـــــن أقـــــرانهم املـــــدمجين معهـــــم فـــــي القاعـــــات ال

 ومن ثم خلق مناخ اجتماعي مالئم للجميع. ،زمالئهم لتقبلهمالجامعات و 
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وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات املناخ الخدمي لدى ذوي اإلعاقة  

(، في اتجاه ذوي اإلعاقة 3.26(، ومتوسل ذوي اإلعاقة السمعية )1.14البصرية )

ا و  جدت فروق بين ذوي اإلعاقة البصرية، وذوي اإلعاقة الحركية السمعية، وأيض 

( في اتجاه ذوي اإلعاقة الحركية، كما وجدت فروق بين ذوي اإلعاقة 2.31)قدرها 

السمعية وذوي اإلعاقة الحركية لصالح ذوي اإلعاقة السمعية في املناخ الخدمي، 

ا لدى ذوي  وبما أن املناخ الخدمي كان أفضل لدى ذوي اإلعاقة السمعية، وسلبي 

قد يعود فيما يخص ذوي اإلعاقة السمعية إلي أنهم إن ذلك اإلعاقة البصرية، ف

يدرسون في جامعات خاصة؛ لذلك تسعي الجامعات الخاصة، باعتبارها ربحية 

وتنافسية، إلي تقديم أفضل الخدمات الخاصة بذوي اإلعاقة والتنسيق مع بعض 

للحصول علي الخدمات الالزمة، واملطلوبة،  مزودي الخدمات في الجهات الخارجية

ها غالبية ذوي اإلعاقة الحركية والبصرية، بأما الجامعات الحكومية امللتحق 

تنقصها اإلمكانات الخدمية، فهي تفتقر ألبسل مقومات دمج ذوي اإلعاقة في ف

ا للعاديين، وهذا ما أكدته دراسة  ممت أساس  الدراسة ف ها؛ ألنها ص 

Ansah&Bamfo-Agyei, 2014) التي توصلت إلي أن املباني التي شيدت في حرم )

ا لذوي اإلعاقة، وأن املرافق مثل املداخل  الجامعات الحكومية ليست مالئمة تمام 

الرئيسة لقاعة املحاضرات، وقاعة املحاضرات، ومنحدرات الساللم لم تكن متاحة 

مات االتجاهية، بسهولة لألشخاص ذوي اإلعاقة، وكذا التجهيزات، مثل العال 

مساحة أن والتحذيرات املوجودة باألقدام، ونصوص طريقة برايل، واملقاعد، و 

ا في معظم املباني، وهذا كله ينطبق  كراس ي املقعدين، غير كافية أو غير موجودة فعلي 

 علي املناخ الخدمي في الجامعات الحكومية اليمنية.
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اخ اإلداري لـــدى ذوي اإلعاقـــة وجـــود فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية بـــين متوســـطات املنـــ 

(، فــــي اتجــــاه ذوي اإلعاقــــة 3.46(، ومتوســــل ذوي اإلعاقــــة الســــمعية )1.83البصــــرية )

ـــا وجـــدت فـــروق بـــين ذوي اإلعاقـــة البصـــرية، وذوي اإلعاقـــة الحركيـــة  الســـمعية، وأيض 

( فـــي اتجـــاه ذوي اإلعاقـــة الحركيـــة، كمـــا وجـــدت فـــروق بـــين ذوي اإلعاقـــة 2.75)قـــدرها 

اإلعاقــة الحركيــة فــي اتجــاه ذوي اإلعاقــة الســمعية فــي املنــاخ اإلداري،  الســمعية وذوي 

ومـــــا انطبـــــق علـــــي املجـــــاالت الســـــابقة ينطبـــــق علـــــي هـــــذا املجـــــال، إذ كـــــان إدراك طلبـــــة 

الجامعـــة ذوي اإلعاقـــة الســـمعية للمنـــاخ اإلداري أكثـــر إيجابيـــة مـــن بقيـــة أقـــرانهم ذوي 

التحــــــــاقهم بجامعــــــــات خاصــــــــة،  بحكــــــــم ؛اإلعاقــــــــة؛ ألن املنــــــــاخ اإلداري لــــــــديهم أفضــــــــل

ا فـــــــي التـــــــزامهم 
 
فـــــــاملوظفون فـــــــي الجامعـــــــات الخاصـــــــة ربمـــــــا قـــــــد يكونـــــــون أكثـــــــر انضـــــــباط

بالتواجـــد طـــول فتـــرة الـــدوام فـــي مكـــاتسهم، كمـــا أنهـــم قـــد يســـهلون إجـــراءات املعـــامالت 

للطلبــة ذوي اإلعاقــة الســمعية بســهولة ويســر، مقارنــة بمــوظفي الجامعــات الحكوميــة 

 أنيـــدركون الحركيـــة والبصـــرية، ممـــا جعلهـــم  تيناإلعـــاق ي البيـــة ذو هـــا غبالتـــي التحـــق 

ثر ســـــلبية، إذ ربمــــا ال توجــــد تســـــهيالت خاصــــة لـــــذوي ـاملنــــاخ اإلداري فــــي جامعـــــاتهم أكــــ

الخـــــدمات ب يرضـــــ همالحركيـــــة والبصـــــرية فـــــي الجامعـــــات الحكوميـــــة بشـــــكل  تيناإلعـــــاق

 اإلدارية املقدمة لهم. 

وجـــود فــــروق ذات داللــــة إحصــــائية بــــين متوســــطات الدرجــــة الكليــــة للمنــــاخ الجــــامعي  

(، 3.54(، ومتوســـل ذوي اإلعاقـــة الســـمعية )2.03كمـــا يدركـــه ذوو اإلعاقـــة البصـــرية )

ـــا وجـــدت فـــروق بـــين ذوي اإلعاقـــة البصـــرية،  فـــي اتجـــاه ذوي اإلعاقـــة الســـمعية، وأيض 

ذوي اإلعاقــــة الحركيــــة، كمــــا وجــــدت ( فــــي اتجــــاه 2.89)قــــدرهاوذوي اإلعاقــــة الحركيــــة 

فــــــروق بــــــين ذوي اإلعاقــــــة الســــــمعية وذوي اإلعاقــــــة الحركيــــــة فــــــي اتجــــــاه ذوي اإلعاقــــــة 

 السمعية في الدرجة الكلية للمناخ الجامعي. 
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 التوصيات:

في ضوء ما تم مراجعته من أدب نظري ودراسات سابقة وما توصلت إليه نتائج 

 الدراسة، تم وضع التوصيات اآلتية:

علي الجهات املعنية توفير املناخ الجامعي اإلداري والخدمي املناسب للطلبة ذوي  -1

 خاصة في الجامعات الحكومية. ،اإلعاقة

توعية طلبة الجامعات العاديين وأعضاء هيئة التدريس من خالل البرامج التوعوية  -2

ا وتوفير مناخ اجتم اعي لتهيئتهم لتقبل الطلبة ذوي اإلعاقة ومساعدتهم أكاديمي 

 مناسب لهم.

التنسيق مع الجهات املعنية لتقديم الخدمات الخاصة بذوي اإلعاقة بما يكفل لهم  -3

 بيئة تعليمية محفزة.

إقامة ندوات توعوية وإعداد برشورات إرشادية تساعد بعض الطلبة ذوي اإلعاقة  -4

إكسابهم بعض إستراتيجيات املذاكرة وتنظيم  علي -خاصة ذوي اإلعاقة البصرية –

 الوقت للتقليل من التسويف األكاديمي.

 املقترحات:

 في ضوء ما أسفرت عنه نتائج هذه الدراسة، تم وضع املقترحات اآلتية:

دراسة العالقة بين التسويف األكاديمي ومتغيرات أخرى كالتنظيم الذاتي، والدافعية  -1

 ي اإلعاقة.لإلنجاز لدى طلبة الجامعة ذو 

دراسة الفروق في التسويف األكاديمي لدى طلبة الجامعة ذوي اإلعاقة في ضوء  -2

 متغيرات )التخصص، املستوى التعليمي، درجة اإلعاقة، الجنس(.

دراسة املناخ الجامعي لدى طلبة الجامعة ذوي اإلعاقة في ضوء متغيرات  -3

 )التخصص، املستوى التعليمي، درجة اإلعاقة، الجنس(.
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ية برنامج إرشادي لخفض سلوك التسويف األكاديمي لدى طلبة الجامعة ذوي فاعل -4

 اإلعاقة البصرية.

 .العاديين كاديمي لدى ذوي اإلعاقة وأقرانهمإجراء دراسة مقارنة للتسويف األ -5

 إجراء دراسة مقارنة للمناخ الجامعي كما يدركه ذوو اإلعاقة وأقرانهم العاديون. -6

 

 قائمة املصادر واملراجع:

 القرآن الكريم. 

(: املناخ الجامعي في جامعات الضفة 2008والطيطي، محمد عبداإلله ) ،أبو سمرة، محمود أحمد -1

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث الغربية في فلسطين وعالقته بدافعية اإلنجاز لدى طلبتها. 

 .153 -115، 13، فلسطين، والدراسات

كاديمي: انتشاره وأسبابه من وجهة نظر الطلبة الجامعيين. (. التسويف األ2012أبو غزال، معاوية ) -2

 .149 -131(، 2)8األردن، جامعة اليرموك، إربد،  ،املجلة األردنية في العلوم التربوية

(: املناخ الجامعي وعالقته بالدافعية لإلنجاز ومستوى 2016أبو مصطفى، مريم عادل محمد ) -3

 ،كلية التربية رسالة ماجستير،الطموح لدى طالبات جامعة األزهر اإلسالمية، دراسة مقارنة. 

 غزة. ،جامعة األزهر

نجاز وعدم الرضا (: التلكؤ األكاديمي وعالقته بالدافعية لإل 2008أحمد، عطية عطية محمد سيد ) -4

: متاح على موقععن الدراسة لدى طالب جامعة امللك خالد باململكة العربية السعودية. 

www.gulfkids.com :1/2020/ 18. بتاريخ. 

(: دراسة 2013جابر، جابر عبدالحميد ورضوان، سهاد محمد إبراهيم ومبروك، أسماء توفيق ) -5

ا ملتغيرات )الجنسا ا تبع  درجة  -لفروق في مستوى التلكؤ األكاديمي لدى املراهقين املعاقين سمعي 

(، معهد الدراسات والبحوث التربوية، جامعة 3، )العلوم التربويةاملرحلة التعليمية(.  -اإلعاقة

 القاهرة، مصر.

http://www.gulfkids.com/
http://www.gulfkids.com/
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(: فعالية 2014وفيق )جابر، جابر عبدالحميد ورضوان، سهاد محمد إبراهيم ومبروك، أسماء ت -6

ا:  ، العلوم التربويةبرنامج سلوكي معرفي في خفض التلكؤ األكاديمي لدى املراهقين املعاقين سمعي 

 (، معهد الدراسات والبحوث التربوية، جامعة القاهرة، مصر.2(، الجزء )2)

فنون (: املناخ الدراس ي وعالقته بمستوى الطموح لدى طلبة كلية ال2012جبر، حسين عبيد ) -7

 -184(، 2)2، العراق، مجلة مركز بابل للدراسات الحضارية والتاريخيةالجميلة في جامعة بابل. 

211. 

(: أثر برنامج إرشادي في خفض سلوك املماطلة لدى طالب املرحلة 2011جودة، سعيد عزيز ) -8

 .355 -325(، 3) 14، مجلة القادسية للعلوم اإلنسانيةاإلعدادية. 

(: أثر اإلعاقة واإلعاقة البصرية علي شخصية املعاق )دراسة 2016مد )حاج موس ى، إخالص مح -9

(. 2012ديسمبر  -حالة املعاقين املسجلين باتحاد الصم واتحاد املكفوفين بود مدني للفترة مارس

 .137 -118(، 1)2 ،مجلة العلوم النفسية والتربوية

علي التعلم ذاتي التنظيم في  (: أثر برنامج تدريبي قائم2013الخصوص ي، أيمن منير حسن علي ) -10

 جامعة األزهر، مصر. –، كلية التربية رسالة دكتوراه التلكؤ األكاديمي لدى طالب الجامعة.

. دار املدخل إلى التربية الخاصة(: 2009الخطيب، جمال محمد والحديدي، منى صبحي ) -11

 الفكر، عمان، األردن.

(: تأثير استعمال شبكة املعلومات 2015)الزبيدي، عبدالعظيم حمزة وصالح، علي عبدالرحيم  -12

 .112 -93(، 29، )دراسات تربوية في التسويف الدراس ي لدى طلبة كلية اآلداب.

(: مستوى التسويف األكاديمي والدافعية الذاتية والعالقة 2015السلمي، طارق عبد العالي ) -13

مجلة العلوم التربوية  دية.بينهما لدى طالب كليات مكة املكرمة والليث في اململكة العربية السعو 

 .664 -639(، 2) 16السعودية،  والنفسية،

(: املناخ الجامعي السائد ومعوقاته من وجهة نظر طالبات كلية 2018طيفور، هيفاء علي ) -14

(، 6) 8، املجلة الدولية للبحوث اإلسالمية واإلنسانية املتقدمة البنات فرع موقق في جامعة حائل.

18- 37. 
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(: فاعلية العالج بالواقع في خفض حدة سلوك 2011رف عبدالسميع جالل )عبدالحافظ، أش -15

قسم الصحة  رسالة ماجستير غير منشورة، التسويف الدراس ي لدى عينة من طالب الجامعة.

 مصر. -النفسية، كلية التربية، جامعة عين شمس

مي لدى طلبة (: الحساسية االنفعالية وعالقتها بالتلكؤ األكادي2018عبدهللا، مالك فضيل ) -16

 .794 -736(، 30) 1، العراق، مجلة كلية التربية جامعة واسطالجامعة. 

(: العالقة بين ضغوط الحياة، والتسويف األكاديمي لدى طلبة جامعة 2016عبود، محمد ) -17

(، 3) 30، فلسطين، مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية(عجلون الوطنية في األردن. 

641- 662. 

(: مستوى 2009ري، أيمن محمد وخصاونة، سامر عبدالكريم وأبو تينه، عبدهللا محمد )العم -18

رضا أعضاء هيئة التدريس عن املناخ الجامعي األكاديمي والتطبيقي املنهي في الجامعات األردنية: 

 .529 -495(، 4+3) 25سوريا،  ،مجلة جامعة دمشقدراسة مقارنة. 

(: املناخ الجامعي وعالقته بدافعية اإلنجاز 2010) غريب، أيمن عواد والعضايلة، عدنان -19

 .77 -38(، 37، األردن، )الثقافة والتنميةومستوى الطموح لدى طلبة الجامعات األردنية. 

عالم الكتب،  إرشاد ذوي االحتياجات الخاصة وأسرهم. (:2013القريطي، عبداملطلب أمين ) -20

 القاهرة، مصر.

ذوو اإلعاقة السمعية: تعريفهم وخصائصهم وتعليمهم  (:2014القريطي، عبداملطلب أمين ) -21

 . عالم الكتب، القاهرة، مصر.وتأهيلهم

(: املناخ الجامعي لدى 2015موس ى، منتصر كمال الدين محمد وحمد، عبدهللا حسين عبدهللا ) -22

املجلة طالب املرحلة الجامعية بوالية النيل األبيض وعالقته ببعض املتغيرات )دراسة مقارنة(. 

 .19 -1(،8، السودان، )لمية لكلية الدراسات العليا جامعة النيلينالع

(: تطوير أنموذج تنبؤي بسلوك 2017نظمي، فارس كمال عمر والقريش ي، علي تركي نافل ) -23

ا لفاعلية الذات وقلق املستقبل.  .206-147(، 69)13 ،مجلة الفتح املماطلة وفق 

عادات االستذكار والدافعية نحو التحصيل (: 2014النواب، ناجي محمود ومحمد، إياد هاشم ) -24

 .رئاسة جامعة ديالى، العراق كاديمي لدى طلبة الجامعة.وعالقتها بالتلكؤ األ
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