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 الملخص
وادلعتقدات ادلعرفية  ذاتياً واسًتاتيجيات التعلم ادلنظم  مستوى التسويف األكادؽلي التعرف على ىدفت الدراسة إذل
يف متغريات الدراسة حسب اختالف النوع  الفروق على ، والتعرفمالعالقة بينهعن  الكشفو  لدى طلبة جامعة أم القرى،
واعتمدت الدراسة ، أم القرى جامعة طلبةوطالبة من  اً ( طالب634، وتكونت عينة الدراسة من )والتخصصات األكادؽلية

(، ومقياس التعلم 2102التسويف األكادؽلي إعداد أبو غزال )واستخدم الباحث مقياس على ادلنهج الوصفي ادلقارن، 
مستوى  أنالدراسة إذل  نتائج وقد توصلت، (2104ومقياس ادلعتقدات ادلعرفية إعداد السيد )إعداد الباحث،  اً ذاتيادلنظم 

 ذاتياً تعلم ادلنظم ال تسًتاتيجياال استخدامهمكان متوسطاً، وأن درجة   طلبة جامعة أم القرىي لدى ؽلالتسويف األكاد
متغريات التسويف بني الطالب والطالبات يف  دالة احصائياتوجد فروق  وال وأن ادلعتقدات ادلعرفية لديهم عميقة، ،متوسطة

وطلبة  ةالعلمي اتطلبة التخصصبني  دالة احصائياتوجد فروق  الكما وادلعتقدات ادلعرفية،  ، ذاتياً األكادؽلي، والتعلم ادلنظم 
 اتبني طلبة التخصص دالة احصائيابينما توجد فروق  ،وادلعتقدات ادلعرفية ،ذاتياً يف التعلم ادلنظم  ةاالنساني اتالتخصص
د توج، و ةاالنساني اتالتسويف األكادؽلي، والفروق يف اجتاه طلبة التخصصدرجة يف  ةاالنساني اتوطلبة التخصص ةالعلمي

عينة لدى  وادلعتقدات ادلعرفية ذاتياً التعلم ادلنظم كل من و التسويف األكادؽلي بني  دالة احصائيا سالبة ةعالقة ارتباطي
 الدراسة.

تصميم الربامج االرشادية اليت تسهم يف زيادة دافعية الطلبة وبناء على ىذه النتائج أوصت الدراسة بضرورة 
تعلم ادلنظم وتدريب الطلبة على ال للتخلص من مشكلة التسويف األكادؽلي خاصة لدى طلبة التخصصات االنسانية،

 اكتساب ادلعرفة.التعلم و  يف لفاعليتو ذاتياً 
 .طلبة اجلامعة -ادلعتقدات ادلعرفية   – ذاتياً التعلم ادلنظم  – التسويف األكادؽلي: الكلمات المفتاحية
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Abstract 

Academic Procrastination and Its Relationship to Self-Regulated Learning and 

Epistemological Beliefs among Undergraduates 

 

The study aimed at identifying the level of academic procrastination, the self-

regulation learning strategies and the epistemological beliefs of Umm Al-Qura 

University students, revealing the relationship between them, and identifying the 

differences in the variables of the study due to different types and academic disciplines. 

The study sample consisted of 634 students. The study used on the comparative 

descriptive methodology. The researcher used the measure of academic procrastination 

prepared by Abu Ghazal (2012), the self-regulated learning scale prepared by the 

researcher, and the epistemological beliefs measure (2014). The study found that the 

level of academic procrastination of the students was moderate, the degree of 

availability of self-regulated learning strategies was medium, their epistemological 

beliefs was profound, and there were no statistically significant differences between 

students in the variables of academic procrastination, self-regulated learning, and 

epistemological beliefs. In comparing the results of the students in the scientific and 

humanitarian disciplines, it was found that there are statistically significant differences 

between them in the degree of academic procrastination in favor of students of 

humanitarian discipline. Negative correlations were found between academic 

procrastination on the one hand and self-regulated learning and epistemological beliefs 

on the other hand. 

Based on these results, the study recommended the need to design counselling 

programs that contribute to increase students’ motivation to eliminate the problem of 

academic procrastination especially among students of humanities, and to train students 

on self-regulated learning strategies for increase the effectiveness of learning and 

acquiring knowledge. 

Keywords: Academic procrastination, self-regulated learning, epistemological beliefs - 

university students. 

  



     د. ىاني سعيد حسن محمد   التسويف األكاديمي وعالقتو بالتعلم المنظم ذاتيا

 731   م2102ىـ / إبريل 0441رجب  -2ج -2عدد  – 01المجلد  –مجلة جامعة أم القرى للعلوم التربوية والنفسية 

 مقدمة:ال
يف اجملال ادلعريف واجملال التكنولوجي،  ويأيت ،رلاالت احلياة شىتبتقدم كبري وتطور سريع يف األلفية الثالثة تتميز 

صبحت عمليات التعليم أويف ظل ىذه التغريات والتطورات  مقدمة ىذه اجملاالت اليت شهدت تطورات سريعة ومتالحقة،
  .مم وتقدمهائز األساسية لنهضة األحتظى باىتمام أكرب، ألن التعليم يعترب من الركا

يف آن واحد،  وسلبياً  غلابياً إتأثريا على العملية التعليمية التكنولوجي اذلائل والسريع، أثر العلمي و التطور إال أن 
تاحة إ)توفر اذلواتف الذكية للجميع، و  واليت منها ،الطلبةأمام  -التكنولوجيةخاصة –من ادلغريات التطور العلمي زاد  حيث

، سلبياً  الطلبةشبكات التواصل االجتماعي عرب االنًتنت، وتنوع اساليب الًتفيو االلكًتونية ... اخل(، وىو ما أثر علي 
، وأخذ من أوقاهتم الكثري؛ شلا أثر على حياهتم الدراسية بشكل عام ،وسبب ذلم التشتت وعدم القدرة على تنظيم األفكار

ظهر ما عليو و  و تركها ألخر حلظة،أ وتأجيلها لوقت آخر، ،امهم األكادؽلية يف أوقاهتابإصلاز مه ؽليلون إذل عدموجعلهم 
 يسمى بظاىرة التسويف األكادؽلي.

أن التسويف األكادؽلي عملية تتفاعل فيها اجلوانب ادلعرفية  Rakes &Dunn (2010)ودن  سويرى راك
والوجدانية، وتتبلور نتائجها يف ميل الطالب لًتك ادلهام األكادؽلية جانبا أو جتنب إكماذلا، أو تأجيلها لوقت آخر غري 

ي سلبا على األداء الوقت ادلفًتض عليو أداؤىا فيو، وبدون أي أسباب قهرية، وعادة ما يؤثر سلوك التسويف األكادؽل
 األكادؽلي والتعلم، وػلد من نوعية وكمية أعمال الطلبة.

 ,O'Brien) ةبمشكلة شائعة بني الطلوأكدت العديد من الدراسات على أن التسويف يف ادلهام األكادؽلية 

 ,Sirin) ؛(2100،البهاص) ؛(2101، سكران) ؛(Klassen & Kuzucu, 2009) ؛(2118،عالم) ؛(2002

، (Chow, 2011)، وأن ىناك ارتباط سليب بني التسويف األكادؽلي واألداء األكادؽلي (2105)السلمي،  ؛(2011
إذل تدين التحصيل الدراسي، فالطالب الذي لديو نزعة قوية للتسويف األكادؽلي ػلصل  التسويف األكادؽلي سلوك يؤديو 

 .(2102،أبو عزال) على درجات منخفضة يف االمتحانات مقارنة بالطلبة غري ادلسوفني
وىو ما فرض على القائمني على العملية التعليمية، وادلتخصصني يف رلال علم النفس ضرورة إعادة النظر يف 

، واالىتمام جبميع العوامل اليت من شأهنا أن تؤثر بشكل إغلايب يف إعداد احلديثة األساليب الًتبوية اليت تالئم التطورات
يف مواكبة التطورات العلمية اليت  فاعالً  ة وثورة ادلعلومات، حبيث يستطيع أن يكون لو دوراً متعلم يواكب التطورات احلديث

 يشهدىا العادل كل حلظة.
دلساعدة ادلتعلمني يف  ؛ وذلكوقد اىتمت الدول بتوفري األساليب الًتبوية اليت تالئم ىذه التطورات احلديثة

ساليب اليت تقدم هبا ادلهارات وزلتويات الطرق واألعلى ال يتوقف فقط اكتساب ادلعرفة، إال أن التعلم واكتساب ادلعرفة 
ادلقررات الدراسية للمتعلمني، ألنو البد من األخذ يف االعتبار شخصية ادلتعلم وبيئتو، ومشاركتو الفاعلة، وىو ما ساعد 

 .ذاتياً التعلم ادلنظم  اسًتاتيجياتعلى ظهور 
( أن التحول منن علنم الننفس السنلوكي إذل علنم الننفس ادلعنريف صناحبو تأكيند أكثنر علنى 2116وقد ذكر رشوان )

ادلسئولية ادللقاة على عاتق ادلتعلمني عن تعلمهم، ودل تعد النظرة للمتعلمني على أهنم مسنتقبلني للمعلومنات، بنل أكثنر منن 
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إعنادة بنناء ادلعرفنة ادلوجنودة هبنا وربطهنا بادلعرفنة السنابقة، شلنا يسنهم يف ذلك فهم نشنيطون يف إعنادة تنظنيم ادلنادة ادلتعلمنة، و 
مننن أكثننر ادلوضننوعات الننيت تلقننى قبننواًل يف ا ونننة  ذاتينناً ومننن ىنننا أصننبل الننتعلم ادلنننظم  ،تكننوين بنيننات معرفيننة أكثننر اسننتقراراً 
 األخرية يف رلال التعلم األكادؽلي. 

 ية،إذل أن القائمني على تطوير العملية التعليم Tabak & Weinstock (2008) تاباك ووينستوك كما أشار
ال تتوقف فقط على األساليب اخلاصة اليت تُقدم هبا ادلهارات وزلتويات  ،أكدوا على أن عملية التعلم واكتساب ادلعرفة

عملية التعلم باخللفية الثقافية ا وبشكل كبري على بنية وثقافة بيئة التعلم، كما تقًتن دلقررات الدراسية، لكن تتوقف أيضا
 للطالب، باإلضافة للعديد من خصائصهم متضمنة اجتاىاهتم ضلو ادلدرسة والتعلم، وتوجهاهتم ادلستقبلية.

وقد ُوجد أن معتقدات الطالب ادلعرفية تؤثر على الطرق اليت يكامل هبا الطالب ادلعرفة وادلهارات اجلديدة 
دلا ذلا من دور بارز يف  ؛يف ميادين العلوم اإلنسانية ادلهمةعد ادلعتقدات ادلعرفية من ادلواضيع وتُ ، ("أ" 2104)السيد،

حيث أن أداء األفراد بشكل عام يعتمد  ،التعليم والتعلم، فادلعتقدات ادلعرفية دتكننا من معرفة اجلوانب االنسانية السلوكية
 (. 2105ن معتقدات معرفية )اجلراح ، على ما لديهم م

من خالل تأثريىا ادلباشر على األداء  ،ؤثر يف األسلوب الذي يتبناه الفنرد يف التعلمكما أن ادلعتقدات ادلعرفية قد تُ 
وكيفينة فهمهنم وقدرهتم على ادلراقبة الذاتية، وكيفية حل ادلشكالت وادلثابرة يف مواجهنة ادلهام الصعبة  ،العقلي لألفنراد

(Schommer, 1994.)  
نشاطو و  ،ادلعرفية وومعتقداتلذا فإن التوجهات احلديثة يف الدراسات النفسية والًتبوية أولت اىتمامها بادلتعلم 

بتناول ىذه ادلتغريات يف  هتتم بشكل جيد، إال أهنا دل ذاتياً  ادلنظم عليمة، وقدرتو على التعلميف العملية التعالة مشاركتو الفو 
ضوء عالقتها بظاىرة التسويف األكادؽلي، حيث أنو توجد ندرة واضحة يف الدراسات اليت مجعت بني ىذه ادلتغريات على 

للتعرف على وبناء عليو جاءت الدراسة احلالية ، وخاصة يف البيئة السعودية، )يف حدود علم الباحث( ادلستوى العريب
 طلبةلدى وادلعتقدات ادلعرفية  ذاتياً التعلم ادلنظم والكشف عن العالقة بينو وبني كل من دؽلي مستوى التسويف األكا

 .والتخصصات األكادؽلية حسب اختالف النوع يف تلك ادلتغرياتبينهم ، وحتديد الفروق جامعة أم القرى

 مشكلة الدراسة وتساؤالتها:
 .(Steel, 2007) لكننا طلتلف يف كم التسويف ونوعوالكل قد خرب التسويف وعايشو،  ...من منا ال يسوف؟! 

، حيث انتشرت ظاىرة التسويف ىم األكثر تسويفاً الطلبة بادلدارس واجلامعات أوضحت الدراسات النفسية أن وقد 
ألن لديهم الكثري من األشياء اليت يفعلوهنا  ،أكثر من أي وقت مضى األكادؽلي بشكل ملحوظ يف السنوات األخرية

 الطلبة بني غالبيةالتسويف األكادؽلي  ظاىرة انتشارجنبية والعربية ألكدت نتائج العديد من الدراسات اأو ، ووقتهم زلدود
 ,Klassen & Kuzucu) ؛(2118)عالم، ؛(O’Brien, 2002)يف مجيع ادلراحل الدراسية وخاصة ادلرحلة اجلامعية 

 ؛(2102أبو غزال ) ؛(Chow, 2011)  ؛(Sirin, 2011) ؛(2100)البهاص، ؛(2101)سكران،  ؛(2009
 .(2105)السلمي، 
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، فقد أثبتت نتائج الدراسات ادلسحية احلديثة أن أما عن اإلحصاءات اخلاصة بنسبة انتشار التسويف األكادؽلي
%( من ىؤالء ادلسوفني 75اجلامعة، وأن ) طلبة%( بني 81،91الذين يتسمون بسلوك التسويف تًتاوح بني ) الطلبةنسبة 

%( منهم يسوفون بشكل دائم ومستمر يف أنشطتهم الدراسية وأنشطتهم العامة، ومن ادلتوقع أن 51يعًتفون بذلك، وأن )
ومعوقاً كبرياً من معوقات  ،شكاًل من أشكال ىدر الطاقاتنسبة التسويف األكادؽلي قابلة للزيادة، وعلى ذلك فإهنا تعد 

 .(Simpson &Timothy, 2009)الدراسة واإلصلاز 
عدد  انتشار سلوك التسويف األكادؽلي لدىالحظ أثناء تدريسو ذلم  ،اجلامعة طلبةومن خالل عمل الباحث مع 

، وتأجيلهاوأنشطة وأحباث  ،منهم من أعمالتأخرىم يف تقدمي ما يطلب  منوأتضل لو ذلك  ،الطلبة ليس بقليل من
، وأن الطالب اجلامعي االختباراتاالستذكار يكون أفضل يف أيام لديهم اعتقاد بأن و  ،وعدم االستعداد ادلبكر لالختبارات

شلا  ؛التنفيذألن لديو أموراً حياتية وترفيهية أخرى ذلا أولوية  ،قد جتاوز مرحلة التنفيذ الفوري دلا يكلف بو من مهام دراسية
 .وتفاعلهم وإصلازىم دلهامهم الدراسية يف الوقت احملدد الطلبةقد يؤثر على اندماج 

ًتتب على ي وأنو ،وأوضحت العديد من الدراسات األضرار اليت تلحق بالطالب جراء تسويفو الدائم وادلتعمد
بني  اً سلبي اً اجلامعية، وأن ىناك ارتباطالتسويف األكادؽلي مشكالت دراسية وشخصية لدى ادلتعلمني خاصة يف ادلرحلة 

،  (Sirin, 2011)(، 2100( )البهاص،2101،سكران )، Rakes & Dunn, 2010)) التسويف واألداء األكادؽلي.

(Chow, 2011) ،(2102،أبو غزال) ،(2105، )السلمي. 
دلا يسببو لو من مشكالت دراسية  ،الطالبعلى  هيتسأل الباحث إذا كان للتسويف األكادؽلي أضرار وعليو 

وشخصية خاصة يف ادلرحلة اجلامعية، اليت يتحمل فيها الطالب مسؤولية أكرب من حيث تنظيم وإدارة ذاتو واسًتاتيجيات 
أن التسويف األكادؽلي يؤثر بشكل  فهل ذلك يعين تعلمو، ودراستو بشكل أكثر استقاللية عن ادلراحل التعليمية السابقة،

تبين الفرد دلعتقدات معرفية كما يتسأل ىل  ؟ذاتياً وخاصة التعلم ادلنظم  ختيار الطالب السًتاتيجيات تعلموا واضل يف
 ؟.ال أممع مرور الوقت  قد تتأثر بسلوك التسويف األكادؽلي لديو معينة،

تبني أن ىناك قلة من الدراسات العربية اليت تناولت ظاىرة  ،استعراض الدراسات السابقة يف ىذا اجملال منو 
وتؤثر على  ،تؤدي إذل ضعف إصلازىم األكادؽلي ،رغم أعليتو كمشكلة تربوية وشخصية للطالب ،التسويف األكادؽلي

التعلم بقتو اليت تناولت التسويف األكادؽلي وعال العربيةيف الدراسات  ندرةجد وُ  وكما أن  توافقهم النفسي واألكادؽلي،
وأيضا اليت تناولت عالقتو بادلعتقدات ادلعرفية، وال توجد دراسة عربية تناولت دراسة ىذه ادلتغريات معا لدى  ،ذاتياً ادلنظم 

 :جابة عن التساؤالت التاليةإلوعليو تتحدد مشكلة الدراسة احلالية يف السعي ل ،طلبة اجلامعة )ذكور واناث(
 ؟جامعة أم القرى طلبةما مستوى التسويف األكادؽلي لدى  -0
 ؟ذاتياً سًتاتيجيات التعلم ادلنظم الجامعة أم القرى  درجة استخدام طلبةما  -2
 ؟جامعة أم القرى ما ادلعتقدات ادلعرفية األكثر شيوعا لدى طلبة -3
لدى عينة وادلعتقدات ادلعرفية  ذاتياً التعلم ادلنظم كل من و ىل توجد عالقة ارتباطية بني التسويف األكادؽلي  -4

 الدراسة؟
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والتخصصات  ،النوع )ذكور واناث(اختالف بجامعة أم القرى طلبة لدى  مستوى التسويف األكادؽلي ؼلتلفىل  -5
 ؟األكادؽلية

  ،النوع )ذكور واناث(باختالف جامعة أم القرى طلبة لدى  ذاتياً التعلم ادلنظم  اسًتاتيجيات ختتلفىل  -6
 ؟والتخصصات األكادؽلية

والتخصصات  جامعة أم القرى باختالف النوع )ذكور واناث( طلبة لدى  ادلعتقدات ادلعرفيةىل ختتلف  -7
 ؟األكادؽلية
 أىداف الدراسة:

 الدراسة إذل حتقيق األىداف التالية: تسع
 .جامعة أم القرى طلبةمستوى التسويف األكادؽلي لدى  على التعرف -
 .ذاتياً  سًتاتيجيات التعلم ادلنظمالجامعة أم القرى  طلبة درجة استخدام على التعرف -
 جامعة أم القرى. األكثر شيوعا لدى طلبة ادلعتقدات ادلعرفية التعرف على -
 .لدى عينة الدراسة ذاتياً والتعلم ادلنظم  األكادؽلي التسويف الكشف عن العالقة بني -
 النوعاليت تعزى إذل اختالف و  وادلعتقدات ادلعرفية ذاتياً التعلم ادلنظم و التسويف األكادؽلي التعرف على الفروق يف  -

 .عينة الدراسةلدى  والتخصصات األكادؽلية
 أىمية الدراسة:

 :من خالل ما يليتكتسب الدراسة احلالية أعليتها 
يف  الطلبةيعاين منها  ،العلمي كمشكلة نفسية وتربوية من حيث تناولو ،فهوم التسويف األكادؽليدلالنسبية داثة احل -

، إذ يعتمد تقدم طلبة اجلامعةلدى وخاصة  وادلعتقدات ادلعرفية ذاتياً أعلية التعلم ادلنظم ، و مجيع ادلراحل الدراسية
، وعلى معتقداتو ادلعرفية الطالب وتعلمو على اجملهود الذايت الذي يبذلو يف زلاولة حتسني وتطوير معارفو ومهارتو

 .ادلعرفةيف التعلم واكتساب 
يشكل الشباب اجلامعي شرػلة مهمة يف  ، حيثادلرحلة اجلامعيةطلبة  اليت جتري عليها الدراسة، وىمأعلية الشرػلة  -

 .اجملتمع، بوصفو العمود الذي يسهم بشكل فعال يف بناء اجملتمع
التسويف  مبشكلةاالىتمام قد تفيد نتائج ىذه الدراسة وتوصياهتا ادلسئولني وصانعي القرار يف العمل على    -

 .ذاتياً ، وأثرىا على معتقدات الطالب ادلعرفية، واستخدامو للتعلم ادلنظم األكادؽلي
تصميم الربامج اإلرشادية والعالجية للتخفيف من قد تساعد نتائج الدراسة يف توجيو الباحثني وادلرشدين النفسيني ل -

 .طلبة اجلامعةظاىرة التسويف األكادؽلي لدى 
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 الدراسة:مصطلحات 
 Academic procrastinationالتسويف األكاديمي:    -0

"ميل الفرد لتأجيل البدء يف ادلهمات األكادؽلية أو  ( التسويف األكادؽلي بأنو034، 2102عرف أبو عزال )
 .إكماذلا، ينتج عنو شعور الفرد بالتوتر االنفعارل"

على مقياس  /الطالبةبأنو الدرجة اليت ػلصل عليها الطالب :جرائياً إتسويف األكاديمي ال وعرف الباحث
 . (2102أبو عزال )التسويف األكادؽلي ادلستخدم يف الدراسة احلالية إعداد 

 Self-Regulated Learning  :ذاتياً التعلم المنظم  -2
بتنشنيط معارفنو  ،عملينة تعلمنو أثنناءاليت يقنوم فيهنا الطالنب ادلشاركة الفعالة بأنو:  ذاتياً التعلم ادلنظم الباحث  عرف

 . األكادؽليةلتحقيق أىدافو  ؛يتسم بالتنظيمبشكل  ،وسلوكياتو ادلرتبطة مبهارات التعلم
بأبعاده – ذاتياً على مقياس التعلم ادلنظم  /الطالبة: الدرجة الكلية اليت ػلصل عليها الطالببأنو جرائياً إ وعرفو 
 . والذي أعده الباحث يف ىذه الدراسة ،ادلستخدم يف الدراسة احلالية -ادلختلفة

 Epistemological Beliefs   المعتقدات المعرفية: -7
و تصورات الطالب الذىنية حول طبيعة ادلعرفة )مصدر، وبنية، أ( بأهنا "وجهات نظر "أ"7، 2104) السيدعرفها 

 :التارل على النحو ادلعرفية ادلعتقداته ىذ وتعرفلم )ضبط وسرعة اكتساب ادلعرفة(" وثبات ادلعرفة (، وعملية التع
 .والربىان بالعقل ُتكتسب أهنا إذل ،الُسلطة تتم بواسطة ادلعرفة أن اعتبار من البعد ىذا ويًتاوح المعرفة مصدر -
 .مًتابطة مفاىيم دُتُثل أهنا إذل ،منفصلة أجزاء من تتكون ادلعرفة أن اعتبار من ويًتاوح :المعرفة بنية -
 .)متطورة( نامية أهنا إذل ،متغرية غري ادلعرفة أن اعتبار من يًتاوح :المعرفة ثبات -
 .الوقت مع تتحسن أن ؽلكن أهنا إذل ،متغرية وغري موروثة التعلم على القدرة أن اعتبار من ويًتاوح التعلم: ضبط -
 .تدرغلي أنو إذل ،مطلًقا ال ػلدث أو سريع التعلم أن اعتبار من ويًتاوح :التعلم سرعة -

: بأهنا الدرجة اليت ػلصل عليها الطالب/الطالبة على مقياس جرائياً إالمعتقدات المعرفية وعرف الباحث   
 ( . "أ"2104ادلعتقدات ادلعرفية ادلستخدم يف الدراسة احلالية من إعداد السيد )

 :رؤية نظرية حول أدبيات الدراسة
 التسويف األكاديمي أوال: 

، فقدؽلا كان يفسر التسويف بأنو نشأتو حديث يف تنظريه وتطبيقاتو قدمي يفيعترب التسويف بصفة عامة مفهوم 
نوع من احلكمة والرزانة واحلفاظ على الطاقة من االىدار ، لكن يف العصر احلديث ظهر التسويف كمشكلة سلوكية 

 .(2101)البهاص،  تأخري ما غلب اصلازه من اعمالتعين التأجيل و  ،وتربوية
بشكل اختياري وطوعي لتأجيل  ،رغبة الفرد"بأنو  األكادؽلي التسويف  Steel, (2007,454) عرف ستيل قدو 

على الرغم من معرفة ا ثار السلبية ادلًتتبة على  ،وعدم إدتامهما يف الوقت احملدد ،ادلهمات األكادؽلية ألوقات الحقة
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سلتص بالبحث  وىو ،االستشاريللتسويف األكادؽلي تتكون من التسويف  أن ىناك أظلاطاً   Steel ستيل وذكر. "ذلك
خريا أ، و ويقوم بو الفرد محاية لتقدير ذاتو ،، والتسويف التجنيب ويكون بسبب اخلوف من اإلخفاقعن ادلتعة واالثارة

 .ث يؤجل الشخص اختاذ قرارات معينةالتسويف القراري حي
، عدم الثقة بالنفسو ، ضعف األناو ضعف الدافعية لإلصلاز، و ص  تتمثل يف عدم التحفيز الذايت وللمسوفني خصائ

ة على ، واليت قد يكون ذلا نتائج سلبيما وراء ادلعرفة والتنظيم الذايتاطلفاض مهارات و ، اطلفاض مستوى الذكاء الوجداينو 
ريات السلبية للتسويف على السلوك األكادؽلي وؽلكن ، وتتأكد من اخلصائص السابقة التأثالسلوك يف كثري من األحيان

 .(2106، ادلطريين أشكال تعويق الذات )اعتباره شكل م
 ( إذل أن ىناك عددا من األسباب اليت تؤدي إذل التسويف األكادؽلي: 2105)وقد أشار  السلمي 

 ، شلا يتسبب يف تأجيل اصلاز ادلهام . عدم القدرة على تنظيم الوقت -0
 ، شلا يسبب تشتت االنتباه . الًتكيز أثناء اصلاز ادلهمات عدم -2
  .القلق واخلوف من الوقوع يف أخطاء أثناء أداء ادلهمة -3

أو تقود  ،إذل أنو ليس كل السلوكيات التسويفية ضارة Chu & Choi (2005,245وقد توصل تشو وتشوي ) 
 احملدد، الوقت يف إال أهنم ينهون أعماذلم ،ملو إذل أخر حلظومن الناس وإن كان يسوف ع حيث أن كثرياً  ،إذل نتائج سلبية

وىم متعطلون  المسوفون السلبيون:، األول ادلسوفني من نوعني بني وميزا الوقت، ضغط حتت إبداعية أفكار إذل ويتوصلون
: وىم النمط الفعالونالمسوفون خر فهم أما الطرف ا  ،يف إهناء مهامهم يف الوقت احملددبًتددىم يف العمل ويفشلون 

رات مدروسة للتسويف وقادرون على ويتخذون قرا ،، فهم يفضلون العمل حتت الضغط بدافعية مرتفعةغلايب للتسويفاإل
 .وػلققون نتائج مرضية ،عيد احملددةهم يف ادلوااممال مهإك

 ذاتياً ثانيا: التعلم المنظم 
( وبينًتيش Zemmermanعلى يد رلموعة من العلماء والباحثني منهم زؽلرمان ) ذاتياً ظهر مصطلل التعلم ادلنظم 

(Pintrichوىذا ادلفهوم من اجملاالت احلديثة نسبياً يف ادليدان الًتبوي ،) ، يعد و( زؽلرمانZemmerman,1989)  من ادلختصني
يشري  إذل ادلشاركة اإلغلابية لألفراد  ذاتياً أن مفهوم التعلم ادلنظم  ، حيث ذكرذاتياً والباحثني الذين تعرضوا لتعريف التعلم ادلنظم 

 . (2106كعكي، يف:) وما وراء ادلعرفية يف عملية تعلمهم ،من الناحية السلوكية والدافعية
يتميزون بأهنم واعون بقوهتم وضعفهم األكادؽلي،  ذاتياً ( أن الطالب الذين ؽلارسون التعلم ادلنظم Perry,2006وذكر بريي )

، تزايدينوبنأن القندرة وواعون باالسًتاتيجيات اليت يستخدموهنا داخل حجنرة الدراسنة دلواجهنة متطلبنات مهنام التحندي، ويعتقندون 
مننل قابلننة ويعننزون نننواتج الننتعلم إذل عوا ويركننزون علننى التقنندم الشخصنني، والفهننم العميننق، ولننديهم كفايننة عاليننة للننتعلم،

 للضبط.
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 : ذاتياً ستراتيجيات التعلم المنظم إ
اسننتخلص ، ذاتينناً والننيت توضننل العمليننات وادلكونننات ادلتضننمنة يف الننتعلم ادلنننظم  ذاتينناً يف ضننوء ظلنناذج الننتعلم ادلنننظم 

 :منهنننامنننن خنننالل عننندة دراسنننات ( 0991زؽلرمنننان ) وفقنننا لنمنننوذج ذاتيننناً اسنننًتاتيجيات النننتعلم ادلننننظم  الباحنننث رلموعنننة منننن
 تتمثل يف ا يت: ( و 2106، كعكي) (؛2101 ،اجلراح)(؛ 2117، إبراىيم)

: وتشري ىذه االسًتاتيجية إذل جهد ادلتعلم حلفظ وتذكر ادلعلومات Rehearsal )التكرار( استراتيجية التسميع -
 وذلك عن طريق التكرار أو ادلمارسة.

: وتتضمن زلاولة ادلتعلم توضيل وتفصيل Elaboration and Organization استراتيجية التفصيل والتنظيم -
 ادلعلومات وإعادة تنظيم وترتيب ادلعلومات ادلقدمة لكي يسهل فهمها بغرض حتسني عملية التعّلم.

: وتتضمن ىذه االسًتاتيجية وضع وحتديد Goal Setting and Planningاستراتيجية التخطيط ووضع األىداف -
 بعمل ما وكذلك عمل خطة لتحقيق ىذه األىداف. ادلتعلم ألىدافو من القيام

: وفيها ػلدد ادلتعلم مدى فاعلية طرق تعلمو احلالية، وحتديد جوانب Self-Evaluation استراتيجية التقويم الذاتي -
 القصور أو الضعف فيها.

إذل التعاون مع  : تشري إذل االستفادة من التعّلم اجلماعي، كما يشريPeer Learning استراتيجية تعلم األقران -
 األقران أو استخدام احلوار مع األقران دلساعدة ادلتعلم يف توضيل فهم مادة ادلقرر كما دل يكن ليحصل عليها مبفرده.

: وتشري إذل ضبط بيئة التعّلم ادلكانية واليت تساعد يف Environmental Structuring استراتيجية الضبط البيئي -
 يزه شلا يزيد من إكمال ادلهمة ادلطلوبة.التغلب على ما يشتت جهوده وترك

وتعين جهود ادلتعلم يف مالحظة كل جوانب تعلمو، وبالتارل حتديد السلوكيات  االحتفاظ بالسجالت والمراقبة: -
 التنظيمية ادلطلوبة. 

 ،: ىي اجلهود اليت يبذذلا ادلتعلم للحصول على ادلعلومات Seeking Assistance استراتيجية طلب المساعدة -
 وطلب العون من األقران أو ادلدرسني أو األىل عند احلاجة إليها.

: وىي تشري إذل اجلهود اليت يبذذلا ادلتعلم إلعادة قراءة Review Records استراتيجية مراجعة السجالت -
 ادلذكرات وادلالحظات والكتب ادلقررة.

ادلتعلم طلب معلومات إضافية  : وتتمثل يف سعيInformation Seeking استراتيجية البحث عن المعلومات -
 .لمقررلأو حتقيق ادلزيد من الفهم  ،عندما يكلف مبهمة ما، كاالستعانة بالكتب وادلراجع اخلارجية

 المعتقدات المعرفية:الثا: ث
، ووجد أهنم يدخلون اجلامعة دلعتقدات ادلعرفية لطالب اجلامعةيعد وليم بريي من الباحثني األوائل الذي درسوا ا

، وعندما يصلون إذل سنة التخرج تتغري ىذه ادلعتقدات لدى ، ولكن مع مرور الوقتعرفة ساذجةمعتقدات بأن ادل ولديهم
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 ,Schommer, Duell  & Hutter) ناجتة من التجربة واستعمال العقل، أن ادلعرفة متعمقة واهنا جتريبيةمعظمهم إذل 

2005).  
بأهنا ادلعتقدات اليت تتعلق بكيفية إدراك ادلتعلم للمعرفة،  ادلعرفيةادلعتقدات (Schommer, 1990) شومر  تعرفو 

وعن كيفية اكتساهبا، وتتكون من أربعة جوانب: االعتقاد بأن القدرة على التعلم ثابتة، االعتقاد بأن ادلعرفة بسيطة، 
 االعتقاد بأن ادلعرفة مؤكد، االعتقاد يف سرعة التعلم.

، أما إليها بأهنا بنية ظلائية معرفية ، فبعضهم ينظرللمعتقدات ادلعرفية الًتبوينيوقد تعددت وجهات نظر الباحثني 
ذه خرون اعتربوا ىآك ا، وىنالبعض االخر فينظر إليها كمجموعة من التصورات واالجتاىات ادلؤثرة يف العملية ادلعرفية

  .(Hofer & Pintrich, 1997) ادلعتقدات عملية معرفية حبتة
إال ان الباحث يتبنى النموذج الذي قدمتو شومر  النماذج اليت تناولت ادلعتقدات ادلعرفية بالتفسري توقد تعدد

مصدر وثبات ادلعرفة،  :ادلعتقدات ادلعرفية واشتملت على أولهمابعدين اثنني مجع بني  فقداألكثر مشوال،  ألنو(، 0221)
 شومر وقد وضعت، ة التعلم: القدرة على التعلم وسرعلىدلعتقدات حول التعلم واشتملت عا الثانيو ، وبنية ادلعرفة

(Schommer,1990)رفةثبات ادلع(، البسيطة ادلعرفة يف االعتقاد) بنية ادلعرفة :يف تتمثل ادلعرفية للمعتقدات أبعاد مخسة 
(، الفطرية القدرة يف االعتقاد) ضبط اكتساب ادلعرفة(، السلطة يف االعتقاد) مصدر ادلعرفة(، اليقينية ادلعرفة يف االعتقاد)

 (.السريع التعلم يف االعتقاد) سرعة اكتساب ادلعرفة
وكذلك  ذاتياً أما بالنسبة للدراسات السابقة التي تناولت التسويف األكاديمي وعالقتو بالتعلم المنظم 

 فيما يلي: الباحث عالفتو بالمعتقدات المعرفية فيعرض لها
 ذاتياً التسويف األكاديمي والتعلم المنظم السابقة اليت تناولت  والبحوثلدراسات وجد من خالل مراجعتو ل

الدراسة اليت قام  ومن ىذه الدراسات ،لعريبا ادلستوىعلى خاصة  -يف حدود علم الباحث- قليلةوالعالقة بينهما، أهنا 
 من خالل ذاتياً  ادلنظم بالتعلم وعالقتو األكادؽلي التسويف الكشف عن إذل ىدفت واليت Wolters,(2003)  ولًتز هبا

 عينةوتكونت  ) األداء ضلو والتوجو الذاتية، والكفاءة العمل، جتنب ضلو والتوجو اإلتقان، ضلو التوجو(ومنها  الدافعية متغريات

 بني عالقة وجود النتائج كشفتو  طالبا، (052) من تكونت الثانية الدراسة أما جامعياً، طالباً  (068) من األوذل الدراسة

 التوجو( ذاتياً  ادلنظم التعلم وبعدي األكادؽلي التسويف بني عالقة توجد  وال العمل، جتنب ضلو والتوجو األكادؽلي التسويف

 (.األداء ضلو والتوجو اإلتقان، ضلو
دراسة ىدفت إذل الكشف عن تأثري اسًتاتيجيات التعلم   Rakes & Dunn (2010)ودن سكا أجرى ر كما 

من طلبة  جامعياً  ( طالباً 80والدافعية الداخلية على سلوك التسويف األكادؽلي وتكونت عينة الدراسة من ) ذاتياً ادلنظم 
، للحصول على درجة ادلاجستري، وأظهرت النتائج وجود عالقة عكسية بني الدراسات العليا الذين يتعلمون الكًتونياً 

ذاتية، كما أنو ؽلكن التنبؤ بالتسويف األكادؽلي من خالل التعلم ، والدافعية الذاتياً التسويف األكادؽلي والتعلم ادلنظم 
 ، والدافعية الذاتيةذاتياً ادلنظم 
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دراسة ىدفت إذل معرفة العالقة بني التسويف األكادؽلي  Park & Sperling (2012)وأجرى بارك وسربلينج 
 20-09من طلبة اجلامعة، وتراوحت أعمارىم بني ) وطالبةً  ( طالباً 40تكونت عينة الدراسة من ) ذاتياً والتعلم ادلنظم 

 .ذاتياً سنة(، وأوضحت النتائج وجود عالقة عكسية بني التسويف األكادؽلي وبعض اسًتاتيجيات التعلم ادلنظم 
دراسة ىدفت إذل معرفة  Motie, Heidari & Sadeghi (2012)وكذلك أجرى مويت وحيدري وصادقي 

يف التسويف األكادؽلي وفحص الفروق بني اجلنسني يف التسويف  ذاتياً التعلم ادلنظم القدرة التنوبية السًتاتيجيات 
 ( طالباً 251لدى طلبة ادلرحلة االوذل للمدارس العليا يف ايران، وتكونت عينة الدراسة من ) ذاتياً تعلم ادلنظم لاألكادؽلي وا

، وكشفت ذاتياً اسًتاتيجيات التعلم ادلنظم دؽلي و ة عكسية بني التسويف األكا، واشارت النتائج إذل وجود عالقوطالبةً 
النتائج عن عدم وجود فروق بني اجلنسني يف التسويف األكادؽلي، بينما توجد فروق بينهما يف اسًتاتيجيات التعلم ادلنظم 

 ، وكانت الفروق لصاحل االناث.ذاتياً 
بدراسة ىدفت للكشف  Behrozi,Yeilagh &  Mansourian (2013)وقام هبروزي وبيال ومونصوريان 

(، 311يف التنبؤ بالتسويف األكادؽلي، وتكونت عينة الدراسة من ) ذاتياً عن القدرة التنبؤية السًتاتيجيات التعلم ادلنظم 
من الذكور وأشارت نتائج الدراسة غلى ان اسًتاتيجيات التقومي الذايت ومكافأة الذات اسهمت يف التنبؤ بالتسويف  اً طالب

)التنظيم والتحويل، والبحث عن ادلعلومات، واالحتفاظ  ذاتياً ؽلي، بينما دل تسهم اسًتاتيجيات التعلم ادلنظم األكاد
 بالسجالت وادلراقبة، والتسميع والتذكر( يف التنبؤ بالتسويف األكادؽلي ودل تكشف النتائج عن وجدود عالقة دالة ببينهما.

 األكادؽلي التسويف بني العالقة طبيعة عن دفت إذل الكشف( دراسة ى2105بينما أجرى السرحان وصواحلة )

 من الدراسة عينة تكونتو  .منهما كل مستوى معرفة إذل باإلضافة البيت، آل جامعة طلبة لدى ذاتياً  ادلنظم والتعلم
 التعلم ومقياس األكادؽلي، التسويف مقياس ااستخدم، و واإلنسانية العلمية التخصصات سلتلف من وطالبةً  طالباً  (560)

 كان ذاتياً  ادلنظم التعلم مستوى بينما متوسطاً، كان األكادؽلي التسويف مستوى أن الدراسة نتائج كشفت، و ذاتياً  ادلنظم

 .ذاتياً  ادلنظم والتعلم األكادؽلي التسويف بني )سلبية) ارتباطيو عالقة دوجو أنو ت الدراسة، عينة لدى مرتفعاً 
  ذاتياً الكفاءة الذاتية العامة ودافعية االصلاز والتعلم ادلنظم ىدفت إذل حبث ( 2106السرحان ) كما أجرى

ومستوى   ،وما إذا كان ذلك ؼلتلف باختالف اجلنس والكلية ،كمنبئات بالتسويف األكادؽلي لدى طلبة جامعة آل البيت
وطبق عليهم مقياس التعلم ادلنظم  ،طالبا وطالبة يف مرحلة البكالوريوس (560)وقد تكونت عينة الدراسة من  ،كل منها

أن مستوى التسويف  إذل نتائج الدراسة وتوصلت ،والكفاءة الذاتية العامة ودافعية االصلاز والتسويف األكادؽلي ذاتياً 
 يف ذاتياً ووجدت مساعلة تنبؤيو للكفاءة الذاتية ودافعية االصلاز والتعلم ادلنظم  ،األكادؽلي لدى عينة الدراسة كان متوسطا

كما أشارت إذل وجود  ،التسويف األكادؽلي، ووجدت فروق يف التسويف األكادؽلي وفقا للجنس يف اجتاه الطلبة الذكور
 الفروق يف صاحل التخصصات االنسانية.وكانت  ،فروق يف مستوى التسويف األكادؽلي يعزى دلتغري التخصص
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 :ذاتياً التي تناولت التسويف األكاديمي والتعلم المنظم تعقيب على الدراسات 
أن  ذاتياً للدراسات اليت تناولت العالقة بني التسويف األكادؽلي والتعلم ادلنظم  يتضل من العرض السابق -

ونادرة يف البيئة السعودية وخاصة لدى طلبة  -يف حدود علم الباحث-ات العربية يف ىذا اجملال قليلة الدراس
 اجلامعة.

تناقضت نتائج الدراسات السابقة من حيث أن بعضها اكد على وجود عالقة بني التسويف األكادؽلي والتعلم  -
 & Park) ؛ (Motie, Heidari & Sadeghi, 2012) ؛(Rakes & Dunn,2010) ومنها ذاتياً ادلنظم 

Sperling ,2012) بينما أوضحت نتائج دراسات  (2106)السرحان،  ؛(2105)السرحان وصواحلة ، ؛
 ؛ (Wolters, 2003) ذاتياً اخرى عدم وجود عالقة بني التسويف األكادؽلي والتعلم ادلنظم 

(Behrozi,Yeilagh &  Mansourian, 2013). 
يوجد قصور يف تتناول الدراسات السابقة الفروق بني اجلنسني يف متغريات التسويف األكادؽلي والتعلم ادلنظم  -

(، 2106السرحان،) ؛(Motie, Heidari & Sadeghi,2012)، حيث أنو دل تتناوذلا سوى دراسيت ذاتياً 
 وال توجد دراسة تناولتها يف البيئة السعودية.

وفقا  ذاتياً متغريات التسويف األكادؽلي والتعلم ادلنظم أيضا دل هتتم الدراسات السابقة بتناول الفروق يف  -
 (.2106حان، الختالف التخصص عدا دراسة )السر 

فقد تناولت بعض الدراسات والبحوث السابقة  أما عن عالقة التسويف األكاديمي بالمعتقدات المعرفية
 قد أجرت ف كانت قليلة في البيئة األجنبية، ونادرة في البيئة العربية -علم الباحث  في حدود –لكن  بينهما عالقةال

Hosseini, & Khayyer, (2009)   دراسة ىدفت الدراسة إذل حبث إمكانية التنبؤ بسلوك التسويف العام وتسويف
 73( من طلبة اجلامعة )099اختاذ القرار من خالل ادلعتقدات ادلعرفية لدى طلبة اجلامعة، وتكونت عينة الدراسة من )

طالبة( يف جامعة شرياز، ومت اختيار العينة بالطريقة العشوائية العنقودية، ومت تطبيق استبيان ادلعتقدات ادلعرفية  026و اً طالب
( فقرة، ومقياس التسويف العام ومقياس تسويف اختاذ القرار، ومت حتليل البيانات باستخدام طريقة اضلدار 31ادلكون من )

ادلعتقدات ادلعرفية ذلا عالقة بالتسويف العام وتسويف اختاذ القرار،  كما أوضحت متعدد تدرغلي، وأوضحت النتائج أن 
 النتائج أنو ؽلكن التنبؤ بالتسويف يف السلوك العام واختاذ القرار من خالل ادلعتقدات ادلعرفية.

ىدفت إذل الكشف عن ادلعتقدات الكامنة إلصلاز األىداف دراسة  Howell & Buro, (2009)كما أجرى 
( طالبا جامعيا، وطبق عليهم استبانات لقياس )ادلعتقدات 397عالقتها بالتسويف، وتكونت عينة الدراسة من )و 

الشخصية الكامنة والتسويف العام(، وأوضحت النتائج وجود عالقة سالبة بني ادلعتقدات الكامنة )الشخصية( للقدرة على 
ووجود عالقة موجبة بني ادلعتقدات الكامنة )الشخصية( بعدم  اصلاز )أداء( األىداف والتسويف، كما دلت النتائج على
أن ادلعتقدات الشخصية الكامنة تنبئ بالتسويف العام وبنماذج و القدرة على االصلاز أو السيطرة على اذلدف والتسويف، 

 التنظيم الذايت للتسويف لدى طالب اجلامعة. 
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ادؽلي والرضا عن احلياة األكادؽلية وحتقق دور دراسة لبحث التسويف األك Balkis (2013)وأجرى بالكيس 
وساطة بني ادلعتقدات العقالنية، وىدفت ىذه الدراسة إذل معرفة دور ادلعتقدات العقالنية كوسيط يف العالقة بني التسويف 

متوسط  يف ادلرحلة اجلامعية، وكان ( طالباً 291األكادؽلي والرضا عن احلياة األكادؽلية، وتكونت عينو الدراسة من )
عاماً(،  وأظهرت نتائج الدراسة أن التسويف األكادؽلي يؤثر سلبياً على ادلعتقدات العقالنية  26إذل  09أعمارىم ما بني )

الرضا عن احلياة حول الدراسة واحلياة االكادؽلية والتحصيل الدراسي، وأن ادلعتقدات العقالنية ترتبط بشكل إغلايب ب
ن تأثري التسويف األكادؽلي يف الرضا عن احلياة األكادؽلية يتغري بتغري مستوى ادلعتقدات ، وأظهرت الدراسة أاألكادؽلية
 العقالنية.

( دراسة ىدفت إذل التعرف على سلوك التسويف األكادؽلي، وادلعتقدات ما وراء "ب"2104بينما أجرى السيد )
بادلرحلة ( طالبا وطالبة 374، والفروق فيهما حسب النوع والصف الدراسي، لدى )ادلعرفية حول التسويف األكادؽلي

أن نسبة انتشار  وتصلت النتائج إذل ،التسويف األكادؽلي  واستبيان ادلعتقدات ما وراء ادلعرفية استبيان، طبق عليهم الثانوية
تقع يف حدود ادلعدالت العادلية، ووجود  %(، وىي بذلك45.7التسويف األكادؽلي لدى طلبة ادلرحلة الثانوية بلغت )

اختالف يف نسبة انتشار التسويف األكادؽلي باختالف النوع لصاحل البنني، ووجود فروق دالة إحصائيا يف معظم متغريات 
فية البحث لصاحل البنني، ولصاحل طلبة الصف الثاين الثانوي، كما وجد تأثري للتسويف األكادؽلي، وادلعتقدات ما وراء ادلعر 

 .حولو على التحصيل الدراسي

 التعقيب على الدراسات التي تناولت التسويف األكاديمي والمعتقدات المعرفية:
توجد قلة يف  كادؽلي وادلعتقدات ادلعرفية أنواتضل من استعراض الدراسات السابقة اليت تناولت التسويف األ -

 تناولتال توجد دراسة  وكما أن  -حسب علم الباحث -دلتغريالدراسات العربية اليت تناولت ىذه العالقة بني ا
يف البيئة السعودية، وىو ما يؤكد احلاجة  ذاتياً ساليب التعلم ادلنظم وأ عالقة التسويف األكادؽلي بادلعتقدات ادلعرفية

 للدراسة احلالية.
 ,Hosseini, & Khayyer)التسويف العام وادلعتقدات ومنها دراسات ركزت معظم الدراسة على تناول -

2009); (Howell & Buro, 2009) التسويف األكادؽلي وعالقتو بادلعتقدات  أما الدراسات اليت تناولت
 ("ب" 2104)لسيد اودراسة  ،اليت تناولت ادلعتقدات العقالنية (Balkis, 2013) ، دراسةفهي دراستني فقط

، شلا يؤكد على ادلرحلة الثانوية لكن لدى طلبة ادلعتقدات ما وراء ادلعرفية حول التسويف األكادؽلي اليت تناولت
 أعلية الدراسة احلالية.

 & ,Hosseini)وادلعتقدات  بني التسويف أوضحت نتائج معظم الدراسات السابقة أنو توجد عالقة -

Khayyer, 2009) ،(Howell, Buro, 2009)  ،(Balkis, 2013) ، ىل لكنها دل حتدد اجتاه العالقة
 موجبة.عالقة م أسالبة عالقة 
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 جراءات الدراسة:إمنهج و 
 المنهج:
 هج ادلناسب لتحقيق أىدافها.على ادلنهج الوصفي ادلقارن، ألنو ادلن احلالية اعتمدت الدراسة 

 مجتمع الدراسة وعينتها:
خالل العام الدراسي  مبدينة مكة ادلكرمة، جامعة أم القرى،تكون رلتمع الدراسة احلالية من مجيع طالب وطالبات 

يف  ،طلبة جامعة أم القرىمن  وطالبةً  ( طالباً 634م(، وتكونت عينة الدراسة من )2106/2107)ه(، 0437/0438)
، واجلدول مت اختيارىم بالطريقة العشوائية الطبقية ،طالبةً  (278، و)( طالباً 356، منهم )نسانيةالتخصصات العلمية واإل

 :األكادؽلية اتسة حسب النوع والتخصصالتارل يوضل وصف عينة الدرا
 .ةاألكاديمي اتالتخصص النوع (: توزيع عينة الدراسة حسب0جدول )

 النسبة العدد المتغيرات

 النوع
 %56.05 356 الذكور )الطالب(
 %43.85 278 االناث )الطالبات(

% 011 634 اجملموع  

 التخصصات األكاديمية
%60.99 393 التخصصات االنسانية  

%38.10 240 التخصصات العلمية  

% 011 634 اجملموع  

 
 الدراسة: أدوات

 (2102: مقياس التسويف األكاديمي          إعداد أبو غزال )أوالً 
( فقرة، وىو مقياس ذا بعد 20لقياس التسويف األكادؽلي، ويتكون ادلقياس يف صورتو النهائية من ) ىدف ادلقياس

تنطبق علّى بدرجة   -ادلقياس باالختيار من مخسة بدائل وىي: )تنطبق علّى بدرجة كبرية جدا يتم االستجابة على واحد، و 
تنطبق علّى بدرجة منخفضة جدا(، وتعطنى الدرجنة  -تنطبق علّى بدرجة منخفضة –تنطبق علّى بدرجة متوسطة –كبرية 

ّى بدرجننة منخفضننة جنندا( ، وتراوحننت ( لإلجابننة )تنطبننق علنن0( لإلجابننة )تنطبننق علننّى بدرجننة كبننرية جنندا(، والدرجننة )5)
( حينث تعنين الدرجنة ادلرتفعنة علنى ادلقيناس ارتفناع التسنويف األكنادؽلي لندى 015 -20الدرجة الكلية على ادلقياس بنني )

 .الطلبة
حبسنناب معننامالت الصنندق باسننتخدام معامننل ارتبنناط بريسننون بننني بننالتحقق مننن صنندق ادلقينناس قننام أبننو غننزال وقنند 

معامننل حبسنناب بننالتحقق مننن ثبننات ادلقينناس قننام كمننا ،  صنندق ادلفهننوم لنندى ادلقينناسمننن حتقننق كمننا والدرجننة الكليننة،   الفقننرة
 ثبات ألفا كرونباخ.
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  الخصائص السيكومترية لمقياس التسويف األكاديمي في الدراسة الحالية:
 صدق المقياس

 :(المحتوىصدق صدق المحكمين )
( منن احملّكمنني األكنادؽلّيني منن ذوي اخلنربة والتخّصنص يف 7للمقياس بعرضنو علنى )مت التأكد من الصدق احملتوى 

:( منننن عننندد 91علنننم الننننفس جبامعنننة أم القنننرى، وبلغنننت نسنننبة اتفننناق احملكمنننني علننني مجينننع عبنننارات ادلقيننناس أكثنننر منننن )
 احملّكمني.

 صدق االتساق الداخلي  : 
ق الداخلي )صدق ادلفهوم(، حيث مت تطبيق ادلقياس االتسامت حساب صدق مقياس التسويف األكادؽلي بطريقة 

مت استخدام و ، )من خارج العينة األساسية( جامعة أم القرى طلبةمن  وطالبةً ( طالباً 61مكونة من ) استطالعية عينةعلى 
 ذلك. يبنيالتارل واجلدول  بعد حذف درجة الفقرة والدرجة الكلية للمقياس درجة كل فقرةمعامالت ارتباط بريسون بني 

 (61(: قيم معامالت االرتباط بين فقرات مقياس التسويف األكاديمي والدرجة الكلية:)ن=2جدول )
 معامل االرتباط المصحح الفقرة معامل االرتباط المصحح الفقرة معامل االرتباط المصحح الفقرة

0 1.654** 3 1.640** 03 1.475** 
2 1.350** 2 1.342* 06 1.336* 
7 1.752** 01 1.528** 03 1.584** 
4 1.695** 00 1.396** 03 1.706** 
3 1.5640** 02 1.560** 02 1.583** 
6 1.704** 07 1.381** 21 1.523** 
3 1.669** 04 1.609** 20 1.618** 

 α ( =1.10)(              **دالة احصائيا عند مستوى داللة 1.15= ) α*دالة احصائيا عند مستوى داللة 
بني مجيع فقرات  ،(1.10ذات داللة احصائية عند مستوى داللة ) اً يوجد ارتباط وأن السابقدول اجليتضل من 

أن ادلقياس يتمتع بدالالت صدق االتساق الداخلي  وىذا يشري إذلمقياس التسويف األكادؽلي والدرجة الكلية للمقياس، 
 )صدق ادلفهوم(.

 ثبات المقياس:
 طلبةمن  وطالبةً  ( طالباً 61) مكونة منيف األكادؽلي( مت تطبيق ادلقياس على عينة حلساب ثبات مقياس) التسو 

 ومن مث مت استخراج معامل الثبات بالطرق التالية:  (من خارج العينة االساسية)جامعة أم القرى 
 (61لمقياس )التسويف األكاديمي( )ن = والتجزئة النصفية(  كرونباخثبات )ألفا   ت(: قيم معامال7جدول )

 المقياس
عدد 
 الفقرات

 كرونباخ   معامل ألفا
 معامل ثبات التجزئة النصفية

 براون (-)معادلة سبيرمان
 1.22 1.36 20 التسويف األكاديمي
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جاءت براون( -التجزئة النصفية )سبريمان ثباتمعامل و  ،ألفا كرونباخ ثباتأن معامل  السابقدول اجليتضل من 
وعليو ؽلكن االعتماد على  ،يدل على أن ادلقياس يتصف بالثباتوىو معامل ثبات  ،(1.10دالة عند مستوى داللة )

 النتائج ادلأخوذة من تطبيق ىذا ادلقياس على عينة الدراسة.
 إعداد الباحث           ذاتياً مقياس اساليب التعلم المنظم ثانيًا: 

 من خالل بعض اسًتاتيجياتو لدى طلبة اجلامعة، ،ذاتياً التعلم ادلنظم  لقياس قياسىذا ادل اددبإعقام الباحث 
 :خلطوات التاليةاوفق عينة الدراسة  طبيعة وثقافةمع ليتناسب 

وبعض ادلقاييس اليت اىتمت بقياس التعلم ادلننظم  ،دراسة اإلطار النظري ومراجعة األدبيات الًتبوية، وعدد من الدراسات السابقة -
 ؛(2101ومقياس رشوان ) ؛(2101راج )ومقياس اجل ؛(2117(، ومقياس أمحد )0989ومنها مقياس زؽلرمان وزمالئو ) ،ذاتياً 

النتعلم ادلننظم  اسنًتاتيجياتكنة ادلكرمنة حنول مب القنرىجامعنة أم طلبنة ضافة إذل سؤال مفتوح لعينة من باإل، (2106ومقياس كعكي )
 .  م ادلقرراتوتعل يف االستذكار يستخدموهنااليت  ذاتياً 

عملية تعلمو  أثناءبأنو: ادلشاركة الفعالة اليت يقوم فيها الطالب تعريفا وعرفو  ذاتياً التعلم ادلنظم الباحث  وضع -
 .بتنشيط معارفو وسلوكياتو ادلرتبطة مبهارات التعلم بشكل يتسم بالتنظيم لتحقيق أىدافو األكادؽلية

تتمثنل يف االسنًتاتيجيات أبعناد  سنتةموزعنة علنى ( فقنرة 40) وتضنمن ،ادلقياس يف صنورتو األولينة صياغة فقراتمت   -
 :التالية

 : وتعين جهود ادلتعلم لتذكر ادلعلومات بتكرارىا عدة مرات.التسميع
 : وتشري إذل زلاوالت الطالب الظاىرة والضمنية إلعادة تنظيم وترتيب ادلعلومات ادلقدمة لكي يسهل فهمها.التنظيم

: وتشري إذل وضع وحتديد ادلتعلم ألىدافو من القيام بعمل ما، وكذلك عمل خطة لتحقيق ىذه التخطيط ووضع األىداف
 األىداف.

: وتعين جهود ادلتعلم يف مالحظة كل جوانب تعلمو، وبالتارل حتديد السلوكيات التنظيمية االحتفاظ بالسجالت والمراقبة
 ادلطلوبة. 

صول للمعلومات اليت قد حتقق لو مزيدا من الفهنم للمهنام األكادؽلينة منن وتعين زلاولة ادلتعلم للو البحث عن المعلومات: 
 سلتلف ادلصادر كادلكتبة وشبكة االنًتنت.

 : وتعين جهود ادلتعلم إذل تقييم التقدم احلادث.التقويم الذاتي
، ال تنطبق أحياناً ، تنطبق، بدرجة كبرية تنطبقوىي )مقياس ليكرت اخلماسي، مت وضع طريقة لالستجابة على ادلقياس وفق  -

 .  بدرجة كبرية(تنطبق، ال تنطبق 
للتحقق من مدى صالحيتو  ،ادلتخصصني يف علم النفس جبامعة أم القرىمن ( 7)مت عرض ادلقياس يف صورتو األولية على عدد  -

 ومالئمتو لعينة الدراسة احلالية.
 وجاءت كالتارل: ،اخلصائص السيكومًتية لوللتحقق من  ،مت تطبيق ادلقياس على عينة استطالعية من طلبة اجلامعة -
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 :ذاتياً الخصائص السيكومترية لمقياس التعلم المنظم 
 أواًل: صدق المقياس:

 :المحتوىصدق ( 0
( من احملّكمني األكادؽلّيني من ذوي اخلربة والتخّصص يف علم النفس 7للمقياس بعرضو على ) صدق احملتوىمت التأكد من 

ت العبارات اليت دل حتصل على نسبة اتفاق أعلنى منن حذفو ، اليت طلبها احملكمون التعديالت يتأجر  وقد، جبامعة أم القرى
بلن  عندد فقنرات ، و حسنب رأي السنادة احملكمنني إعادة صياغة بعنض فقنرات ادلقيناس%( من عدد احملكمني، كما مت 81)

 أبعاد. ستة( فقرة موزعة على 37) بعد التحكيم ادلعدلةادلقياس يف صورتو 
 صدق االتساق الداخلي للمقياس :( 2

 للتحقنق منن جامعة أم القرى )من خارج العينة األساسنية( طلبةمن  طالباً وطالبةً ( 61مت تطبيق ادلقياس على عينة استطالعية بلغت )
الدرجة الكلية و  فقرةكل درجة   استخدام معامل ارتباط بريسون، حيث مت حساب معامل االرتباط بني ومت ، صدق االتساق الداخلي للمقياس

االرتباط بني درجة كل بعد والدرجة الكلينة للمقيناس بعند حنذف درجنة  حساب معاملكما مت ،  بعد حذف درجة الفقرة لبعد الذي تنتمي لول
 . نيالتالي نيويبني ذلك اجلدولبعضها ببعض،  األبعاد ادلختلفة للمقياس درجات معامالت االرتباط بنيوأيضا  ،البعد

  ذاتياً والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليو على مقياس استراتيجيات التعّلم المنّظم  الفقرة(: معامل االرتباط بين درجة 4جدول )
 (61)ن = 

 التخطيط ووضع األىداف التفصيل والتنظيم التسميع
 ادلصحل االرتباطقيمة  الفقرة ادلصحل االرتباطقيمة  الفقرة ادلصحل االرتباطقيمة  الفقرة
0 1.64** 2 1.66** 3 1.71** 
7 1.61** 8 1.67** 9 1.66** 
03 1.68** 04 1.66** 05 1.63** 
09 1.55** 21 1.68** 20 1.62** 
25 1.70** 26 1.70** 27 1.71** 
30 1.59** 32 1.65** 33 1.64** 
36 1.60**     

 الذاتيالتقويم  البحث عن المعلومات االحتفاظ بالسجالت والمراقبة
 ادلصحل االرتباطقيمة  الفقرة ادلصحل االرتباطقيمة  الفقرة ادلصحل االرتباطقيمة  الفقرة
4 1.64** 5 1.68** 6 1.55** 
01 1.66** 00 1.71** 02 1.54** 
06 1.71** 07 1.66** 08 1.66** 
22 1.69** 23 1.65** 24 1.65** 
28 1.70** 29 1.60** 31 1.63** 
34 1.66**   35 1.67** 
    37 1.59** 

 α (1.10)(                       **دال احصائياً عند مستوى داللة 1.15) α *دال عند مستوى داللة

 النذي تنتمني إلينووالدرجنة الكّلينة للبعند  فقنرةأن مجيع معامالت االرتباط بني درجنة كنل  السابقاجلدول  تضل مني
 قينع أبعناد ادلقيناس بدرجنة منن الصند(، شلنا يندل علنى دتتنع مج1.10دالنة إحصنائيا عنند مسنتوى ) بعد حذف درجة الفقرة

 .وىو مؤشر لصدق االتساق الداخلي للمقياس
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 ذاتياً التعلم المنظم  كل بعد والدرجة الكلية لمقياسدرجة  قيم معامالت االرتباط بين  :(3جدول )
 (61)ن=  للمقياسمعامالت االرتباط بين األبعاد المختلفة و  

 التكرار البعد
التخطيط 
ووضع 
 األىداف

التفصيل 
 والتنظيم

االحتفاظ 
 بالسجالت وادلراقبة

البحث عن 
 ادلعلومات

التقومي 
 الذايت

الدرجة 
 الكلية

 **1.70 **1.61 **1.59 **1.69 **1.64 **1.67 - التسميع.
 **1.69 **1.63 **1.57 **1.66 **1.60 -  التخطيط ووضع األىداف

 **1.67 **1.58 **1.62 **1.68 -   التفصيل والتنظيم
 **1.72 **1.62 **1.66 -    االحتفاظ بالسجالت وادلراقبة

 **1.69 **1.59 -     البحث عن ادلعلومات
 **1.64 -      التقومي الذايت

 α (1.10)(                       **دال احصائياً عند مستوى داللة 1.15) α *دال عند مستوى داللة
و قنننيم  بنننني درجنننة كنننل بعننند والدرجنننة الكلينننة للمقيننناساالرتبننناط  تمعنننامال أن قنننيم السنننابقاجلننندول  يتضنننل منننن

ادلقيننناس جيننند لتمتنننع وىنننو مؤشنننر  (،1.10جننناءت دالنننة احصنننائيا عنننند مسنننتوى ) معنننامالت ارتبننناط ابعننناد ادلقيننناس ببعضنننها
  بصدق االتساق الداخلي.

 ثانيًا: ثبات المقياس:
ستطالعية، مث أجري التطبيق االعينة الحيث مت التطبيق األول على  ،طريقة )التطبيق وإعادة التطبيق(بمت التأكد من ثبات ادلقياس 

ريقنة معامنل ثبنات ألفنا كرونبناخ وطريقنة معامنل التحقق من ثبنات ادلقيناس بط ، كما متالثاين بعد فًتة زمنية بلغت أسبوعني على نفس العينة
 .االستطالعية العينة بيانات ثبات التجزئة النصفية على نفس

 (61)ن=  باخ والتجزئة النصفية(نالتطبيق والفا كرو إعادة ) ذاتياً التعلم المنظم  معامالت ثبات مقياس :(6جدول )

 كرونباخمعامل ثبات ألفا   ثبات اإلعادةمعامل  دابعالمقياس واال
 ثبات التجزئة النصفية لمعام

 بيراون(-)معادلة سبيرمان 
 1.30 1.37 1.33 التسميع

 1.36 1.36 1.34 التخطيط ووضع األىداف
 1.32 1.34 1.31 التنظيمالتفصيل و 

 1.30 1.32 1.37 االحتفاظ بالسجالت وادلراقبة
 1.37 1.33 1.30 البحث عن ادلعلومات

 1.33 1.30 1.32 التقومي الذايت
 1.21 1.33 .1.36 ككلالمقياس  

التطبيق والفا كروباخ والتجزئة النصفية جاءت دالة احصائيا عند إعادة  ثبات تمعامال قيممجيع أن  السابقيوضل اجلدول 
 نتائجو. يفشلا يدل على دتتع ادلقياس بدرجة من الثبات جتعلنا على ثقة  (1.10) داللة مستوى

، )*(أبعاد ستة موزعة علىفقرة ( 37يتضمن ) النهائية صورتوادلقياس يف  أصبل وثبات ادلقياس،التحقق من صدق وبعد 
 : توزيع الفقرات على أبعاد ادلقياس ويبني اجلدول التارل

                                                           
)*(
 (dr_hanysaid@yahoo.com) االطالع عليو ؽلكن طلبو من خالل اؽليل الباحثادلقياس يف صورتو النهائية لدى الباحث، ومن ػلتاج  
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 على أبعاده في صورتو النهائية التعلم المنظم ذاتياً  مقياس( توزيع فقرات 3جدول رقم )
 الفقراتعدد  البعد فقرات أبعاد مقياس التعلم المنظم ذاتياً 

 7 36-30-25-09-03-7-0 التسميع
 6 32-26-21-04-8-2 ووضع األىداف التخطيط

 6 33-27-20-05-9-3 التنظيمالتفصيل و 
 6 34-28-22-06-01-4 االحتفاظ بالسجالت وادلراقبة

 5 29-23-07-00-5 البحث عن ادلعلومات
 7 37-35-31-24-08-02-6 التقومي الذايت

 طريقة تصحيح المقياس: 
( 5ادلقينناس حبيننث تعطننى الدرجننة )مت اسننتخدام مقينناس ليكننرت اخلماسنني ادلتنندرج لتصننحيل اسننتجابات عينننة الدراسننة علننى 

 ( لالستجابة )ال2)تنطبق أحياناً(، والدرجة ) ( لالستجابة3والدرجة ) ) تنطبق(، ( لالستجابة4(، والدرجة  )بدرجة كبريةلالستجابة )تنطبق 
 (. بدرجة كبرية)ال تنطبق  ( لالستجابة0تنطبق(، والدرجة )

 ("أ"2104: مقياس المعتقدات المعرفية               إعداد السيد )ثالثا
( عبارة، موزعة 41يقيس ىذا ادلقياس ادلعتقدات ادلعرفية )طبيعة ادلعرفة والتعلم(، ويتكون يف صورتو النهائية من )

 كالتارل:على مخسة أبعاد وتوزيعها  
 (: توزيع فقرات مقياس المعتقدات المعرفية على أبعاده المختلفة3جدول )

 ارقام العبارات بالمقياس عدد العبارات أبعاد المقياس
 (33، 29، 28، 27، 20،22، 06، 00، 6، 0) 01 ).العادلة السلطة يف ادلعرفة )االعتقاد مصدر
 (39، 35، 34، 30، 24، 08، 03، 9، 3) 9 ).البسيطة ادلعرفة يف )االعتقاد  ادلعرفة بنية

 (38، 34، 31، 23، 07، 02، 8، 2)  8 .ادلؤكدة( ادلعرفة يف ادلعرفة )االعتقاد ثبات
 (32،36،41، 25، 09، 04، 01، 4)  8 السريع( التعلم يف )االعتقاد التعلم سرعة
 (27، 26، 21، 05، 5) 5 الثابتة( القدرة يف )االعتقاد التعلم ضبط
أرفنننض -أرفننض -مغننري متأكنند -أوافننق -)أوافننق بشننندةيننتم االسننتجابة علننى ادلقينناس باالختينننار مننن مخسننة بنندائل و 

( أوافنننق بشننندة إذا كنننان السنننؤال يقنننيس االعتقننناد )يف اجتننناه 0( أرفنننض بشننندة إذل )5بشننندة(، وتتننندرج االسنننتجابات منننن )
( أرفنض 0العتقاد السطحي( فتأخذ اإلجابات الدرجات )االعتقاد ادلتعمق(؛ أما إذا كان السؤال يقيس االجتاه )يف اجتاه ا

( 211-41لمقياس بنني )ل ( أوافق بشدة على التوارل؛ أي عكس احلالة السابقة، وتراوحت الدرجة النهائية 5بشدة إذل )
ن ادلعتقندات الدرجنة ادلنخفضنة فتشنري إذل أ امنأ ،تقندات ادلعرفينة لندى الفنرد عميقنةدرجة، وتشري الدرجنة ادلرتفعنة إذل أن ادلع

 .ادلعرفية لدى الفرد سطحية
العوامل الثالثة )مصدر ادلعرفنة، وبنينة ادلعرفنة، وثبنات  وتكونت ،قام معد ادلقياس بالتحقق من الصدق العامليوقد 

)ادلعتقندات اً ادلعرفة( عاماًل واحداً )ادلعتقدات حول طبيعة ادلعرفة( وكون عاملي )سرعة التعلم، وضبط التعلم( عناماًل واحند
 .بات ادلقياس بطريقة ألفا كرونباخمعد ادلقياس من ث ، كما حتققحول طبيعة التعلم(
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  الخصائص السيكومترية لمقياس المعتقدات المعرفية في الدراسة الحالية:

 للتحقق من صدق وثبات مقياس ادلعتقدات ادلعرفية قام الباحث باستخدام عدة طرق وىي:
 صدق المقياس: –أ 

 :محتوىصدق ال .0
( مننن احملّكمننني األكننادؽلّيني مننن ذوي اخلننربة والتخّصننص يف 7صنندق احملتننوى للمقينناس بعرضننو علننى )مت التأكنند مننن 

:( منننن عننندد 91علنننم الننننفس جبامعنننة أم القنننرى، وبلغنننت نسنننبة اتفننناق احملكمنننني علننني مجينننع عبنننارات ادلقيننناس أكثنننر منننن )
 احملّكمني.

 صدق االتساق الداخلي  : .2
ادلعتقدات ادلعرفية بطريقة االتساق الداخلي )صدق ادلفهنوم(، ، حينث مت تطبينق ادلقيناس مت حساب صدق مقياس 

منننن طلبنننة جامعننة أم القنننرى )منننن خننارج العيننننة االساسنننية(، ومت  ( طالبننناً وطالبننةً 61علننى العيننننة االسنننتطالعية ادلكونننة منننن )
، كمننا مت بعنند حننذف درجننة العبننارة إليننو لبعنند الننذي تنتمننيلالكليننة والدرجننة كننل عبننارة درجننة  االرتبنناط بننني  قيمننةحسنناب 
بعاد أاالرتباط بني قيمة أيضا ، و بعد حذف درجة البعد مقياسللالكلية والدرجة كل بعد  درجةاالرتباط بني  قيمةحساب 
 ذلك:   اوضحي نيالتالي واجلدولني، بعضها ببعض ادلقياس

 (61ن = )(: معامالت ارتباط درجة كل عبارة بالدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليو 2جدول )

 ضبط التعلم سرعة التعلم بنية المعرفة ثبات المعرفة مصدر المعرفة

 العبارة
 االرتباط
 العبارة ادلصحل

 االرتباط
 العبارة ادلصحل

 االرتباط
 العبارة ادلصحل

 االرتباط
 العبارة ادلصحل

 االرتباط
 ادلصحل

0 1.655** 2 1.594** 3 1.640** 4 1.511** 5 1.670** 
6 1.669** 8 1.507** 9 1.532** 01 1.577** 05 1.505** 
00 1.610** 02 1.407** 03 1.431** 04 1.453** 21 1.564** 
06 1.578** 07 1.699** 08 1.392 09 1.630** 26 1.662** 
20 1.645** 23 1.635** 24 1.532** 25 1.447** 27 1.699** 
22 1.447** 31 1.588** 30 1.598** 32 1.563**   
27 1.652** 34 1.552** 34 1.693** 36 1.474**   
28 1.370** 38 1.693** 35 1.455** 41 1.593**   
29 1.308**   39 1.490**     
33 1.585**         

 α (1.10)(                       **دال احصائياً عند مستوى داللة 1.15) α *دال عند مستوى داللة

بعاد اليت تنتمي إليها عند مستوى داللة واأل العباراتاط دال احصائياً بني انو يوجد ارتب السابقدول اجليتضل من 
α= (1.10وىذا يشري إذل دتتع ادلقياس ب ) االتساق الداخلي للفقرات. صدق 
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 (61ن= ) معامالت االرتباط بين درجة كل بعد والدرجة الكلية للمقياس واالرتباط بين االبعاد المختلفة للمقياس(: 01جدول)
 األبعاد مصدر المعرفة بنية المعرفة ثبات المعرفة سرعة التعلم ضبط التعلم الدرجة الكلية

 مصدر ادلعرفة - **1.609 **1.623 **1.628 **1.624 **1.690
 بنية ادلعرفة  - **1.693 **1.466 **606 **1.500
 ثبات ادلعرفة   - **1.636 **1.540 **1.647
 سرعة التعلم    - **1.679 **1.656
 ضبط التعلم     - **1.552

 α ( =1.10)(                       **دال احصائياً عند مستوى داللة 1.15=) α*دال عند مستوى داللة 

وكذلك يوجد  ،بعاد والدرجة الكلية للمقياسبني األ ذا داللة إحصائية اً نو يوجد ارتباطأ السابقدول اجليتضل من  
شلنا يعنين اتسناق األبعناد  α  =(1.10)بنني االبعناد ادلختلفنة ببعضنها النبعض عنند مسنتوى داللنة  ذا داللة إحصائية اً ارتباط

 .يتمتع بصدق االتساق الداخليقياس النتيجة إذل أن ادلبعاد والدرجة الكلية، وتشري ىذه األوبني  ،مع بعضها البعض
 مقياس:ثبات ال -ب

 حسنناب معامننل ثبننات ألفننا كرونبنناخ ومعامننل ثبننات التجزئننة النصننفية،حلسنناب ثبننات مقينناس ادلعتقنندات ادلعرفيننة، مت 
 : وىي كالتارلستطالعية االعينة نفس العلى 

 (61)ن= براون( -معامل الثبات بطريقة معامل ثبات ألفا كرونباخ ومعامل ثبات التجزئة النصفية )سبيرمان :(00) جدول

 معامل الثبات ألفا كرونباخ ادلقياس واألبعاد
 معامل ثبات التجزئة النصفية

 براون (-)معادلة سبريمان
 1.76 1.70 مصدر ادلعرفة
 1.78 1.74 بنية ادلعرفة
 1.82 1.79 ثبات ادلعرفة
 1.69 1.67 سرعة التعلم
 1.68 1.69 ضبط التعلم
 1.90 1.88 ادلقياس ككل

جنناءت دالننة عننند ( أن معننامالت الثبننات دلقينناس )ادلعتقنندات ادلعرفيننة( بطريقننة ألفننا كرونبنناخ 5يتضننل مننن جنندول ) 
الثبننات بطريقننة التجزئننة  توىنني مؤشننرات جيننده تنندل علننى ثبننات ادلقينناس، كمننا تبننني أن معننامال( 1.10مسننتوى داللننة )
 وعليو يكون ادلقياس يتمتع بالثبات. دالة أيضا،براون( جاءت  -النصفية )سبريمان

 ساليب المعالجة االحصائية:أ
لتحديد قيم االرتباط بني  سون، ارتباط بري رافات ادلعياريةضلادلتوسطات واالدلعاجلة البيانات احصائيا )استخدم الباحث 

 (للمقارنة بني رلموعتني مستقلتني )ت(اختبار ، ادلتغريات
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 :ومناقشتها نتائج الدراسة
 نتائج التساؤل األول ومناقشتها:

 جامعة أم القرى؟ طلبةما مستوى التسويف األكادؽلي لدى 
دلقياس التسويف  لدرجة الكليةل مت استخراج ادلتوسط احلسايب واالضلراف ادلعياري ىذا التساؤللإلجابة عن 

 ذلك:  يوضل التارلواجلدول  األكادؽلي
 لمقياس التسويف األكاديمي لدرجة الكليةل(: المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري 02جدول )

 ادلستوى االضلراف ادلعياري ادلتوسط احلسايب ادلقياس
 متوسط 1.721 3.124 التسويف األكادؽلي

 .يف ادلستوى ادلتوسطيتضل من اجلدول السابق أن مستوى التسويف األكادؽلي لدى طلبة جامعة أم القرى جاء 
السرحان ) ؛(2104الدىان،)؛ (2102 ،أبو غزاله النتيجة مع نتائج دراسات كل من )وتتفق ىذ

األكادؽلي لدى طلبة اليت أوضحت أن مستوى التسويف ، (2106،السرحان ) ،(2105،السلمي) ،(2105،وصواحلة
 اجلامعة يف ادلستوى ادلتوسط.

واليت أشارت إذل أن مستوى التسويف األكادؽلي لدى عينة الدراسة جاء يف ادلستوى ويفسر الباحث ىذه النتيجة 
اليت  اجلامعية يف ضوء ادلرحلة ، ويفسر الباحث ىذه النتيجةنسبيا سليبمؤشر ادلتوسط، وىو مستوى غري مرتفع لكنو 

  التزامواحساس الطالب بأن الدراسة أسهل وأقل صعوبة عن ادلرحلة الثانوية وأهنا ال حتتاج جلهد أو  ،ي ذلا عينة الدراسةتنتم
تلعب  (العديدة ن مغريات احلياة )كاإلنًتنت، واذلواتف الذكية، والفضائيات، ومواقع التواصل االجتماعيكبري، وكذلك فإ

وسوء  لديهمشلا ينتج عنو اطلفاض الًتكيز  ،وقاهتمدلا تستحوذ عليو من أ األكادؽلي لدى الطالب دورا يف عملية التسويف
  .تنظيم الوقت

 نتائج التساؤل الثاني ومناقشتها:
 جامعة أم القرى؟طلبة لدى  األكثر شيوعاما ادلعتقدات ادلعرفية 
ادلعتقدات  مت استخراج ادلتوسطات احلسابية واالضلرافات ادلعيارية والًتتيب ألبعاد مقياس ىذا التساؤللإلجابة عن 

 يبني ذلك:  التارلواجلدول  لو والدرجة الكلية ادلعرفية
 (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألبعاد المقياس والدرجة الكلية07جدول )

 الترتيب المستوى االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المقياس واألبعاد
 4 عميق 1.539 3.604 مصدر ادلعرفة
 5 عميق 1.583 3.593 بنية ادلعرفة
 0 عميق 1.680 3.740 ثبات ادلعرفة
 3 عميق 1.616 3.622 سرعة التعلم
 2 عميق 1.628 3.689 ضبط التعلم

 - عميق 1.496 3.640 للمقياس الدرجة الكلية
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، يف ادلستوى العميق جاءت همجيع أبعادالدرجة الكلية دلقياس ادلعتقدات ادلعرفية و أن السابق  دولاجلمن  يتضل
ثبات جاء يف الًتتيب األول بعد : التارل شيوعها لديهمجامعة أم القرى حسب  طلبةوجاء ترتيب ادلعتقدات ادلعرفية لدى 

 بعد ويليو يف الًتتيب الرابعالتعلم،  سرعةبعد  الًتتيب الثالثوجاء يف ، ، يليو يف الًتتيب الثاين بعد ضبط التعلم ادلعرفة
 .ىو بعد بنية ادلعرفةواألخري اخلامس  الذي جاء يف الًتتيب ، أما البعدمصدر ادلعرفة

، وكذلك تتفق مع نتائج دراسات Cano, (2008)وتتفق ىذه النتائج مع النتائج اليت توصلت إليها دراسة 
واليت أشارت إذل وجود معتقدات عميقة لدى طالب ، (2106)القرشي ، و( 2104مرية، علوان و و) (2103)بقيعي، 
 اجلامعة.

يف إطار ، عميقة طلبة جامعة أم القرى لدى ادلعتقدات ادلعرفية أنويفسر الباحث ىذه النتيجة اليت تشري إذل 
فية العميقة لديهم، وأخذت ىذه ادلعتقدات ذلم ومرورىم مبراحل دراسية عدة أدت إذل ظلو ادلعتقدات ادلعر  ادلرحلة العمرية

 خالل من وتتطور غري ثابتة ادلعرفة يعتقدون يف أن هنمنسقا شليزا ذلم، حيث جاء بعد ثبات ادلعرفة يف الًتتيب األول أل

 غري ادلعرفة وتغيري تعديلوتاله بعد ضبط التعلم حيث أن طلبة اجلامعة يعتقدون يف قدرهتم على  البحث والتقصي،

مث جاء بعد مصدر ادلعرفة حيث  ،وجاء بعده بعد سرعة التعلم ألهنم يعتقدون يف أن ادلعرفة تكتسب تدرغلياالصحيحة، 
 ، ويف هناية الًتتيب جاء بعد بنية ادلعرفة والذي يشري إذل أن طلبة اجلامعةبالعقل ادلشتقة ادلعرفة حول عميقىم الاعتقادٌ ظهر 

 .  التفكري يف ميال إذل التعمق أكثر
 ومناقشتها: الثالثنتائج التساؤل 

 ؟ذاتياً سًتاتيجيات التعلم ادلنظم درجة استخدام طلبة جامعة أم القرى الما 
التعلم  مقياسافات ادلعيارية والًتتيب ألبعاد لإلجابة عن التساؤل األول مت استخراج ادلتوسطات احلسابية واالضلر 

 ذلك:  التارل يوضلواجلدول  لو والدرجة الكلية ذاتياً ادلنظم 
 والدرجة الكلية ذاتياً التعلم المنظم  (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألبعاد مقياس04جدول )

 الترتيب درجة االستخدام االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المقياس واألبعاد 
 5 متوسطة 1.634 3.000 التسميع

 6 منخفضة 1.500 2.214 التخطيط ووضع األىداف

 2 مرتفعة 1.648 3.481 التنظيمالتفصيل و 

 0 مرتفعة 1.662 3.901 االحتفاظ بالسجالت وادلراقبة

 3 مرتفعة 1.5312 3.447 البحث عن ادلعلومات

 4 متوسطة 1.7252 3.305 التقومي الذايت
 - متوسطة 1.4702 3.381 للمقياس الدرجة الكلية

لدى طلبة جامعة أم القرى  ذاتياً سًتاتيجيات التعلم ادلنظم ستخدام االدرجة الكلية اليتضل من اجلدول السابق أن 
رتفعة إذل بدرجة مسًتاتيجيات الفرعية للمقياس جاءت كما أن درجات استخدامهم لال  ،متوسطةدرجة ب تجاء

 جاءت بدرجة منخفضة.التخطيط ووضع األىداف متوسطة، عدا اسًتاتيجية 
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( واليت أشارت إذل أن امتالك 2106(، )كعكي ، 2101ع نتائج دراسات كل من )اجلراح ،وتتفق ىذه النتائج م
 كان بدرجة متوسطة.  ذاتياً الطالب دلهارات التعلم ادلنظم 

دل  ذاتياً سًتاتيجيات التعّلم ادلنّظم ال جامعة أم القرى ن درجة شلارسة طلبةالباحث أن ىذه النتيجة تشري إذل أويرى 
ن شلارسة الطلبة لالسًتاتيجيات جاءت ، كما أالدرجة الكلية يف ادلستوى ادلتوسط جاءتإذ  ادلأمولإذل ادلستوى  ترق  

 .منخفضة إذل متوسطة وغري مرضية يف بعض االسًتاتيجيات
ودون  بشكل عشوائي دتارسال ؽلكن أن  ذاتياً عزو الباحث ىذه النتيجة إذل أن اسًتاتيجيات التعّلم ادلنّظم وي

تدريب طلبة اجلامعة على  تربىن على عدمفالنتيجة لذا فهذه ، إظلا البد من إدراك مهاراهتا ادلعرفية والتدريب عليها، دريبت
ضغط الوقت وكثرة األعباء األكادؽلية والقصور ، وىذا التقصري يف التدريب رمبا يعود إذل بدرجة كافية ذاتياً التعلم ادلنظم 

 طرق واسًتاتيجيات التعّلم ادلناسبة.لدى بعض األساتذة يف استخدام 
 ومناقشتها: الرابعنتائج التساؤل 

طلبة لدى وادلعتقدات ادلعرفية  ذاتياً التعلم ادلنظم كل من و ىل توجد عالقة ارتباطية بني التسويف األكادؽلي   
 ؟جامعة أم القرى

 والتعلم التسويف األكادؽلي العالقة االرتباطية بني لكشف عنمعامل ارتباط بريسون لمت استخدام لإلجابة عن ىذا التساؤل 
 نتائجو التارل: وجاءتلدى طلبة جامعة أم القرى،  وادلعتقدات ادلعرفية ذاتياً  ادلنظم

 .ذاتياً أوال : العالقة بين التسويف األكاديمي والتعلم المنظم 

 (674لدى طلبة جامعة أم القرى )ن= ذاتياً (: العالقة االرتباطية بين التسويف األكاديمي والتعلم المنظم 03جدول رقم )

التعلم  أبعاد
 ذاتياً المنظم 

 التكرار
التخطيط ووضع 

 األىداف
 التنظيم

االحتفاظ 
بالسجالت 

 والمراقبة

البحث عن 
 المعلومات

التقويم 
 الذاتي

الدرجة الكلية 
 للمقياس

التسويف 
 األكادؽلي

-1.230** -1.109 -1.237** -1.208** -1.215** -1.223** -1.229** 

 α (1.10)(                       **دال احصائياً عند مستوى داللة 1.15) α *دال عند مستوى داللة

يتضل من اجلدول السابق أنو توجد عالقة ارتباطية سالبة ذات داللة احصائية بني التسويف األكادؽلي والتعلم 
 .لدى طلبة جامعة أم القرى، عدا بعد التخطيط ووضع األىداف جبميع أبعاده ذاتياً ادلنظم 

، (Park & Sperling ,2012)، (Motie, et al., 2012)وتتفق ىذه النتيجة مع نتائج دراسات كل من 
واليت أشارت إذل وجود عالقة ارتباطية سلبية دالة احصائيا بني  ،(2106(، )السرحان، 2105)السرحان وصواحلة ،

 يف حني نتائج ىذه الدراسة مع نتائج دراسات كل من لدى طلبة اجلامعة، ذاتياً التسويف األكادؽلي والتعلم ادلنظم 
(Wolters, 2003) ،(Behrozi,et al., 2013)  عالقة بني التسويف األكادؽلي والتعلم  أنو ال توجدأوضحت اليت

 لدى طلبة اجلامعة. ذاتياً ادلنظم 
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وتشري نتيجة الدراسة احلالية إذل أنو كلما زاد التسويف األكادؽلي لدى الطالب كلما أطلفض لديو االستعداد 
لطالب اطلفض لديو التسويف األكادؽلي، حيث أن التسويف يعين لدى ا ذاتياً ،  وكلما زاد التعلم ادلنظم ذاتياً للتعلم ادلنظم 

التأجيل وعدم التنظيم والبعد عن أداء ادلهمات وعدم اصلازىا يف وقتها، وىو ما يتعارض مع مسات الطالب الذي ؽلتلك 
بة منو يف أسرع وقت، ادلطلو  ةمهارات التنظيم األكادؽلي يف تعلمو، الذي يكون لديو الدافعية يف اصلاز األعمال األكادؽلي

 دون أن يؤجل.
 .والمعتقدات المعرفيةثانيا : العالقة بين التسويف األكاديمي 

 (674لدى طلبة جامعة أم القرى )ن= والمعتقدات المعرفية(: العالقة االرتباطية بين التسويف األكاديمي 06جدول رقم )

الدرجة الكلية   ضبط التعلم  سرعة التعلم ادلعرفةثبات  ادلعرفة بنية مصدر ادلعرفة المعتقدات المعرفية
 للمقياس

 **1.352- **1.307- **1.320- **1.314- 1.340- **1.328- التسويف األكاديمي
 α (1.10)(                       **دال احصائياً عند مستوى داللة 1.15) α *دال عند مستوى داللة

وادلعتقدات يتضل من اجلدول السابق أنو توجد عالقة ارتباطية سالبة ذات داللة احصائية بني التسويف األكادؽلي 
 لدى طلبة جامعة أم القرى. اجبميع أبعادىادلعرفية 

 ,Howell& Buro)، (Hosseini, & Khayyer, 2009)وتتفق ىذه النتيجة مع نتائج دراسات كل من 

2009) ،(Balkis, 2013)،  لدى طلبة  ذاتياً عالقة بني التسويف األكادؽلي والتعلم ادلنظم  أنو توجدأوضحت اليت
 اجلامعة.

كانت ادلعتقدات ادلعرفية وتشري نتيجة الدراسة احلالية إذل أنو كلما زاد التسويف األكادؽلي لدى الطالب كلما    
التسويف األكادؽلي، حيث أن  مستوى اطلفض لديو كانت معتقدات الطالب عميقة إذا وأنو ،لدى الفرد سطحية

يف وقتها، وىو ما يتعارض مع مسات الطالب الذي  وعدم احلرص على اصلاز ادلهمات ادلكلف هباالتسويف يعين التأجيل 
اد ، ألنو يعتقد أن ادلعرفة تكتسب بالعقل والربىان وأن ادلعرفة ال تكتسب إال بالعمل اجلمعتقدات معرفية عميقةؽلتلك 

 .شلكن ادلطلوبة منو يف أسرع وقت ةيف اصلاز األعمال األكادؽليمن خالل نشاطاتو  تو على التعلمقدر وادلثابرة واعتقاده يف 

 ومناقشتها: الخامسنتائج التساؤل 
 ،)ذكور واناث( جامعة أم القرى باختالف النوعطلبة ىل ؼلتلف مستوى التسويف األكادؽلي لدى 

 ؟األكادؽلية اتوالتخصص

  ديمي التي تعزى إلى اختالف النوعأوال: الفروق في التسويف األكا
اناث( لدى عينة الدراسة، مت  -النوع )ذكور يف التسويف األكادؽلي اليت تعزى إذل اختالفحلساب الفروق 

الختالف النوع استخراج ادلتوسطات احلسابية واالضلرافات ادلعيارية كما مت استخدام اختبار )ت( لبيان الفروق تبعًا 
 )ذكور، اناث(، واجلدول التارل يوضل ذلك.
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 طلبة جامعة أم القرى األكاديمي لدى(: نتائج اختبار )ت( للمقارنة بين متوسطات درجات التسويف 03جدول )
 تبعاً لمتغيِّر النوع 

 العدد النوع المقياس
 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 (ت)قيمة 
 درجات
 الحرية

 الداللة
 اإلحصائية

لتسويف ل الدرجة الكلية
 األكادؽلي

 1.713 3.141 356 الذكور
1.452 632 1.631 

 1.737 3.119 278 االناث
متوسطات طالب وطالبات جامعة أم يتضل من من اجلدول السابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني 

 .ف األكادؽلييف التسوي القرى
 ، اليت أشارت إذل عدم وجود فروق دالة احصائياً Motie, et al. (2012) دراسة تتفق ىذه النتيجة مع نتائجو 

اوضحت وجود  ( اليت2106بينما ختتلف ىذه النتيجة مع نتائج دراسة )السرحان، ني اجلنسني يف التسويف األكادؽلي، ب
 بني اجلنسني يف التسويف األكادؽلي. فروق دالة احصائاً 

قد تكون  ، واليتجامعة أم القرى طالباتو  طالب يعيش فيها اليت الظروفويفسر الباحث ىذه النتيجة يف ضوء 
النتماءىم قد تكون متقاربة  الطالب والطالبات، فادلهمات األكادؽلية ادلطلوب اصلازىا على مستوى كبريمتشاهبة إذل حد  
تعدد  الفضائيات، وكثرة اذلواتف الذكية، و توفر مغريات احلياة ) كاإلنًتنت ، و  وكذلك تعرضهم لنفس، لنفس اجلامعة

عن اختالف بغض النظر انتشار التسويف األكادؽلي بني الطلبة يف مهما تلعب دورا واليت  التواصل االجتماعي( شبكات
 .النوع )ذكور واناث( وىو ما أدى لعدم وجود فروق بينهم

 : ةاألكاديمي اتاألكاديمي التي تعزى إلى اختالف التخصص ثانيا: الفروق في التسويف
( لدى ةعلمي - ةانساني) التخصصات األكادؽليةحلساب الفروق يف التسويف األكادؽلي اليت تعزى إذل اختالف 

تبعاً عينة الدراسة، مت استخراج ادلتوسطات احلسابية واالضلرافات ادلعيارية كما مت استخدام اختبار )ت( لبيان الفروق 
 (، واجلدول التارل يوضل ذلك.ةعلمي -ةانساني) ةاألكادؽلي اتالختالف التخصص

 طلبة جامعة أم القرى المعرفية لدى(: نتائج اختبار )ت( للمقارنة بين متوسطات درجات المعتقدات 03جدول )

 ةاألكاديمي اتتبعاً لمتغيِّر التخصص 

 المقياس
 اتالتخصص

 ةاألكاديمي
 العدد

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 (ت)قيمة 
 درجات
 الحرية

 الداللة
 اإلحصائية

 الدرجة الكلية
 للتسويف األكادؽلي

 1.674 3.181 393 ةانساني
2.060 632 1.15 

 1.766 2.945 240 ةعلمي
 على جامعة أم القرى متوسطات درجات طلبةفروق ذات داللة إحصائية بني  وجوديتضل من اجلدول السابق 

 .اإلنساين التخصص طلبةالفروق يف اجتاه و ، دؽليةحسب التخصصات االكا مقياس التسويف األكادؽلي
( اليت أظهرت وجود فروق بني التخصصات العلمية 2106) تفق ىذه النتيجة مع نتائج دراسة السرحانوت

  التخصصات االنسانية.يف اجتاه  والتخصصات االنسانية يف مستوى التسويف األكادؽلي، وأن الفروق كانت
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يف طبيعة الدراسة بني التخصصات العلمية والتخصصات االنسانية،  ويعزو الباحث ىذه النتيجة إذل االختالف
حيث أن الدراسة يف التخصصات العلمية تعتمد يف جزء كبري منها على التطبيق الفوري للمهمات كما ان ىناك اعتماد 

وىو ما قد يساعد على تشجيع الطلبة لبعضهم على اصلاز  ،دلهمات األكادؽليةعلى التعلم التعاوين يف اصلاز بعض ا
ادلهمات يف وقتها، كما أن صعوبة الدراسة يف التخصصات العلمية قد تكون دافع للطالب لالنتهاء من ادلهمات العلمية 

تعتمد على التكليفات وعدم تركها حىت ال تًتاكم عليو، وعلى العكس من ذلك  يف التخصصات االنسانية اليت قد 
النظرية ادلتعددة، والفردية يف اصلاز ادلهمات العلمية، واعتقاد بعض الطلبة يف سهولة الدراسة هبا وىو ما غلعلهم أكثر 

، ألهنم يتساىلون يف اصلاز ادلهمات ويعملون على تأجيلها إذل وقت الحق وأيضا تأجيل االستعداد تسويفا أكادؽلياً 
 أدى إذل وجود فروق دالة بينهم وبني طلبة التخصصات العلمية يف التسويف األكادؽلي.  ، وىو ما تلالختبارا

 :ومناقشتها السادسنتائج التساؤل 
 اتوالتخصصجامعة أم القرى باختالف النوع )ذكور واناث(  طلبةلدى  ذاتياً التعلم ادلنظم  ىل ختتلف اسًتاتيجيات

 ؟ةاألكادؽلي
 التي تعزى إلى اختالف النوع:  ذاتياً أوال: الفروق في استراتيجيات التعلم المنظم 

اناث( لدى عينة  -اليت تعزى إذل اختالف النوع )ذكور ذاتياً حلساب الفروق يف اسًتاتيجيات التعلم ادلنظم 
الدراسة، مت استخراج ادلتوسطات احلسابية واالضلرافات ادلعيارية كما مت استخدام اختبار )ت( لبيان الفروق تبعًا الختالف 

 النوع )ذكور، اناث(، واجلدول التارل يوضل ذلك.
 ذاتياً ت درجات استراتيجيات التعلم المنظم (: نتائج اختبار )ت( للمقارنة بين متوسطا02جدول )

 لدى طلبة جامعة أم القرى تبعاً لمتغيِّر النوع

 المتوسط العدد النوع األبعادالمقياس و 
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 درجات (ت)قيمة 
 الحرية

 الداللة
 اإلحصائية

 التسميع
 1.617 3.096 356 الذكور

0.409 632 1.040 
 1.644 3.168 278 االناث

 التفصيل والتنظيم
 1.516 2.203 356 الذكور

1.096 632 1.845 
 1.514 2.099 278 االناث

 التخطيط ووضع األىداف
 1.651 3.546 356 الذكور

0.007 632 1.265 
 1.645 3.447 278 االناث

االحتفاظ بالسجالت 
 وادلراقبة

 1.508 3.880 356 الذكور
1.474 632 1.636 

 1.720 3.924 278 االناث

 البحث عن ادلعلومات
 1.523 3.485 356 الذكور

1.777 632 1.438 
 1.534 3.428 278 االناث

 التقومي الذايت
 1.692 3.264 356 الذكور

1.759 632 1.449 
 1.740 3.341 278 االناث
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 العدد النوع األبعادالمقياس و 
 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 (ت)قيمة  المعياري

 درجات
 الحرية

 الداللة
 اإلحصائية

 الدرجة الكلية
 1.471 3.390 356 الذكور

1.260 632 1.794 
 1.473 3.374 278 االناث

متوسطات درجات طالب وطالبات جامعة يتضل من اجلدول السابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني 
 .حسب اختالف النوع واالسًتاتيجيات ادلختلفة ذاتياً التعلم ادلنظم  الدرجة الكلية دلقياس يف أم القرى

طالبات باجلامعة، حيث ينتمي  الكبري يف البيئة التعليمية للطالب والويفسر الباحث ىذه النتيجة يف ضوء التشابو 
كل منهم إذل نفس اجلامعة ويدرسون نفس ادلقررات، ويدرسهم أعضاء من ىيئة التدريس يلتزمون بنفس التوصيف 

الطالب ساليب يف تعليمهم، وىو ما سبب عدم وجود فروق دالة يف  شلارسة لمقررات ويستخدمون نفس الطرق واألل
 .ادلنظم ذاتياً  والطالبات السًتاتيجيات التعلم

 : التخصصات األكاديميةالتي تعزى إلى اختالف  ذاتياً ثانيا: الفروق في استراتيجيات التعلم المنظم 
 -ة)انساني التخصصات األكادؽليةاليت تعزى إذل اختالف  ذاتياً حلساب الفروق يف اسًتاتيجيات التعلم ادلنظم 

كما مت استخدام اختبار )ت( لبيان   ،عينة الدراسة، مت استخراج ادلتوسطات احلسابية واالضلرافات ادلعيارية( لدى ةعلمي
 (، واجلدول التارل يوضل ذلك.ةعلمي -ةانساني) التخصصات األكادؽليةالفروق تبعاً الختالف 

  ذاتياً المنظم  (: نتائج اختبار )ت( للمقارنة بين متوسطات درجات استراتيجيات التعلم21جدول )
 التخصصات األكاديميةلمتغيِّر  القرى تبعاً لدى طلبة جامعة أم 

 األبعادادلقياس و 
 اتالتخصص
 ةاألكادؽلي

 العدد
 ادلتوسط
 احلسايب

 االضلراف
 ادلعياري

 (ت)قيمة 
 درجات
 احلرية

 الداللة
 اإلحصائية

 1.634 3.075 393 انسانية التسميع
2.193* 632 1.15 

 1.620 2.999 240 علمية

 1.522 2.036 393 انسانية التنظيم
0.572 632 1.007 

 1.512 2.243 240 علمية

 1.594 3.356 393 انسانية التخطيط ووضع األىداف
2.279* 632 

1.15 
 1.669 3.552 240 علمية 

 االحتفاظ بالسجالت وادلراقبة
 1.676 3.844 393 انسانية

0.069 632 1.243 
 1.652 3.948 240 علمية

 البحث عن ادلعلومات
 1.534 3.418 393 انسانية

1.874 632 1.383 
 1.529 3.471 240 علمية

 التقومي الذايت
 1.740 3.347 393 انسانية

1.516 632 1.603 
 1.708 3.297 240 علمية

 1.471 3.390 393 انسانية للمقياس الدرجة الكلية
1.260 632 1.794 

 1.473 3.374 240 علمية
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 جامعة أم القرىطلبة متوسطات درجات يتضل من من اجلدول السابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني 
وجد فروق و ، حسب التخصصات االكادؽلية ومعظم االسًتاتيجيات الفرعية ذاتياً التعلم ادلنظم  الدرجة الكلية دلقياس يف

وجد فروق ذات داللة كما ،  ةاالنساني اتيف اسًتاتيجية التسميع، وكانت الفروق يف اجتاه التخصصذات داللة إحصائية 
 .ةالعلمي اتيف اسًتاتيجية التخطيط، كانت الفروق يف اجتاه التخصصإحصائية 

 مع نتائج دراسات كلحسب التخصصات االكادؽلية(  ذاتياً االتعلم ادلنظم  عدم وجود فروق)وتتفق ىذه النتيجة 
 ذاتياً التعلم ادلنظم  يف فروق ذات داللة إحصائيةاليت أوضحت عدم وجود  ،(2106(، )كعكي، 2117من )إبراىيم،

 .حسب التخصصات األكادؽلية
الكبري إذل التشابو ، التخصصات اإلنسانيةوطلبة  التخصصات العلميةويرجع الباحث عدم وجود فروق بني طلبة 

ىتمام بتنمية التعلم ، واعتماد بعض األساتذة على التلقني دون اإلالتدريس اليت يدرسون هباوطرق  ،يف البيئة التعليمية ذلم
وعدم وجود  ذاتياً اسًتاتيجات التعلم ادلنظم  وجود تشابو بني درجات الطلبة يف وىو ما سبب ،لدى الطلبة ذاتياً ادلنظم 

 .بينهم فروقا دالة
فقد ترجع ىذه النتيجة إذل  ،اسًتاتيجية التخطيط ووضع األىدافو  ،أما بالنسبة للفروق يف اسًتاتيجية التسميع

جعلتهم يركزون على التعلم القائم على احلفظ والتكرار  واليت ،التخصصات اإلنسانية طلبة طبيعة الدراسة النظرية لدى
يركزون على ادلعرفة  فإهنموال يهتمون بالتخطيط بقدر االىتمام باحلفظ، أما طالب التخصصات العلمية  ،والتسميع

والتعلم القائم على الفهم الذي يعتمد على التطبيق أكثر  ،واالعتماد بشكل كبري على التخطيط ادلسبق ،العميقة للمقررات
 من التنظري. 

 :السابع ومناقشتهانتائج التساؤل 
 ؟ةاألكادؽلي اتوالتخصص ،جامعة أم القرى باختالف النوع )ذكور واناث( طلبةلدى ىل ختتلف ادلعتقدات ادلعرفية 

  رفية التي تعزى إلى اختالف النوعأوال: الفروق في المعتقدات المع
اناث( لدى عينة الدراسة، مت  -حلساب الفروق يف ادلعتقدات ادلعرفية اليت تعزى إذل اختالف النوع )ذكور 
لبيان الفروق تبعًا الختالف النوع  استخراج ادلتوسطات احلسابية واالضلرافات ادلعيارية كما مت استخدام اختبار )ت(

 )ذكور، اناث(، واجلدول التارل يوضل ذلك.
 طلبة جامعة أم القرى المعرفية لدى(: نتائج اختبار )ت( للمقارنة بين متوسطات درجات المعتقدات 20جدول )

 تبعاً لمتغيِّر النوع 

 العدد النوع األبعادادلقياس و 
 ادلتوسط
 احلسايب

 االضلراف
 ادلعياري

 (ت)قيمة 
 درجات
 احلرية

 الداللة
 اإلحصائية

 مصدر ادلعرفة
 1.532 3.625 356 الذكور

1.249 632 1.814 
 1.544 3.617 278 االناث

 بنية ادلعرفة
 1.581 3.524 356 الذكور

0.391 632 1.066 
 1.584 3.633 278 االناث
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 العدد النوع األبعادادلقياس و 
 ادلتوسط
 احلسايب

 االضلراف
 ادلعياري

 (ت)قيمة 
 درجات
 احلرية

 الداللة
 اإلحصائية

 ثبات ادلعرفة
 1.679 3.707 356 الذكور

1.081 632 1.937 
 1.684 3.764 278 االناث

 سرعة التعلم
 1.630 3.598 356 الذكور

1.463 632 1.644 
 1.593 3.635 278 االناث

 ضبط التعلم
 1.610 3.666 356 الذكور

1.428 632 1.669 
 1.644 3.712 278 االناث

 الدرجة الكلية
 1.481 3.602 356 الذكور

1.685 632 1.494 
 1.516 3.658 278 االناث

 جامعة أم القرى طلبةمتوسطات درجات يتضل من من اجلدول السابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني 
 .حسب النوع ادلعتقدات ادلعرفية وأبعاده الفرعية الدرجة الكلية دلقياس يف

جامعة أم القرى، نظرا ويفسر الباحث ىذه النتيجة يف ضوء يف ضوء التشابو الكبري بني طالب وطالبات 
النتمائهن لثقافة واحدة، ودلرحلة عمرية تكاد تكون واحدة، وانتماءىن دلرحلة دراسية واحدة وىي ادلرحلة اجلامعية، 

لبنية، كما أن التشابو يف ومرورىم مبراحل دراسية عدة، أدت إذل ظلو ادلعتقدات ادلعرفية لديهم بشكل متقارب من حيث ا
هتم ادلعرفية رغم اختالف اجلنس، سباب التشابو بينهم يف معتقداية اليت يتعلموا هبا، قد تكون من أمساليب التعلينوع األ
 .جاءت الفروق بينهم غري دالة إحصائياً ولذلك 

 ثانيا: الفروق في المعتقدات المعرفية التي تعزى إلى اختالف التخصصات األكاديمية: 
( لدى عينة ةعلمي -ةعزى إذل اختالف التخصصات األكادؽلية )انسانيحلساب الفروق يف ادلعتقدات ادلعرفية اليت ت

الدراسة، مت استخراج ادلتوسطات احلسابية واالضلرافات ادلعيارية كما مت استخدام اختبار )ت( لبيان الفروق تبعًا الختالف 
 (، واجلدول التارل يوضل ذلك.ةعلمي ة،التخصصات األكادؽلية )انساني

 طلبة جامعة أم القرى المعرفية لدى(: نتائج اختبار )ت( للمقارنة بين متوسطات درجات المعتقدات 22جدول )
 تبعاً لمتغيِّر التخصصات األكاديمية 

 األبعادادلقياس و 
التخصصات 
 األكادؽلية

 العدد
 ادلتوسط
 احلسايب

 االضلراف
 ادلعياري

 قيمة ت
 درجات
 احلرية

 الداللة
 اإلحصائية

 1.517 3.554 393 انسانية مصدر ادلعرفة
0.214 632 1.231 

 1.553 3.643 240 علمية

 1.545 3.578 393 انسانية بنية ادلعرفة
1.218 632 1.777 

 1.613 3.610 240 علمية

 ثبات ادلعرفة
 1.583 3.643 393 انسانية

0.564 632 1.009 
 1.720 3.789 240 علمية



     د. ىاني سعيد حسن محمد   التسويف األكاديمي وعالقتو بالتعلم المنظم ذاتيا

 723   م2102ىـ / إبريل 0441رجب  -2ج -2عدد  – 01المجلد  –مجلة جامعة أم القرى للعلوم التربوية والنفسية 

 األبعادادلقياس و 
التخصصات 
 األكادؽلية

 العدد
 ادلتوسط
 احلسايب

 االضلراف
 ادلعياري

 قيمة ت
 درجات
 احلرية

 الداللة
 اإلحصائية

 1.503 3.511 393 انسانية سرعة التعلم
2.213* 632 1.15 

 1.641 3.680 240 علمية

 1.613 3.650 393 انسانية ضبط التعلم
1.035 632 1.504 

 1.641 3.718 240 علمية

 1.613 3.650 393 انسانية الدرجة الكلية
0.424 632 1.056 

 1.523 3.673 240 علمية
 طلبة جامعة أم القرىمتوسطات درجات يتضل من من اجلدول السابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني 

وجد فروق ذات داللة ، و حسب التخصصات األكادؽلية ادلعتقدات ادلعرفية ومعظم أبعاده الفرعية الدرجة الكلية دلقياس يف
 التخصصات العلمية.الفروق يف اجتاه و يف بعد سرعة التعلم، إحصائية 
وتكون ادلعتقدات ادلعرفية لدى الطلبة بتخصصاهتم  ،النمو ادلعريف  فسر الباحث ىذه النتيجة على ضوءوي

كما أن ادلعتقدات ادلعرفية تصبل أكثرا عمقا مع   ،أن النمو ادلعريف يتطور بشكل أفضل مع تقدم العمر ادلختلفة، حيث
فكلما  وىو ما قد يكون سبب للتشابو بني الطلبة على اختالف ختصصاهتم يف ادلعتقدات ادلعرفية، ،الزيادة يف عمر الفرد

لذا دل تظهر فروق يف درجة ادلعتقدات  واالعتقاد يف ادلعرفة العميقة،تقدم الطالب يف دراستو زاد وعيو وادراكو بأعلية ادلعرفة 
 .ةاالنساني اتادلعرفية بني طلبة التخصصات العلمية وطلبة التخصص

يف بعد سرعة التعلم، وكانت الفروق يف اجتاه د فروق ذات داللة إحصائية و وجأما النتيجة اليت أشارت إذل 
وليس بشكل  ،التخصصات العلمية، فهي تشري إذل أن طلبة التخصصات العلمية يعتقدون يف أن ادلعرفة تكتسب تدرغليا

عتمد على تواليت  ،العلمية لدى التخصصات ساب ادلعرفة يف الدراسةواكتسريع، وقد ترجع ىذه النتيجة إذل طبيعة التعلم 
 لذا فهي حتتاج للتدرج يف التعلم وال تتم بشكل يتسم بالتسرع. ،الفهم والتعمق يف ادلعرفة

 توصيات الدراسة:
 مبا يلي: الباحثوصي يبناء على نتائج الدراسة 

 ،الواجبات والتكليفات األكادؽلية اليت يطلبوهنا من الطلبةإعادة النظر يف ضرورة لأعضاء ىيئة التدريس  توجيو -
 .لدى الطلبة للتخلص من مشكلة التسويف األكادؽلي

جلذب انتباه الطلبة وترغيبهم يف  ،واإلبداع يف طرق تدريسهم التنويع أعضاء ىيئة التدريس توجيو ينبغيكما  -
 .لطلبة، ومراعاة قدراهتم العقلية وخصائصهم الشخصيةالتعلم، وزيادة دافعيتهم، مع مراعاة الفروق الفردية بني ا

 ،رشاد والتوجيو إذل ضرورة تصميم الربامج االرشادية اليت تسهم يف زيادة دافعية الطلبةتوجيو القائمني على اإل -
 لتخلص من مشكلة التسويف األكادؽلي خاصة لدى طلبة التخصصات االنسانية.ساعدهتم لدل
واحلد من مشكلة التسويف  ،لفاعليتو يف التعلم واكتساب ادلعرفة ،ذاتياً دلنظم تدريب الطلبة على التعلم ا -

 األكادؽلي.
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 دراسات وبحوث مقترحة:
 ادلراحل الدراسية ادلختلفة.بخرى ريات الدراسة احلالية لدى عينات أاجراء دراسات تتناول متغ -
 للتغلب على مشكلة التسويف األكادؽلي. ذاتياً التعلم ادلنظم  اسًتاتيجياتفاعلية برنامج قائم على  -
 .اجلامعةالدافعية للدراسة وفعالية الذات األكادؽلية لدى طلبة بلتسويف األكادؽلي ا عالقة -
 امج  ارشادية وسلوكية لتعديل سلوك التسويف األكادؽلي لدى طلبة اجلامعة.تصميم بر  -
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 المراجع:

وعالقتهننا بعننادات االسننتذكار واالجتاىننات ضلننو التعلننيم اجلننامعي لنندى طننالب  ذاتينناً (. اسننًتاتيجيات الننتعلم ادلنننظم 2117إبننراىيم، حنننان زلمنند )
يف الفًتة من  ،(التعليم اجلامعي يف رلتمع ادلعرفة: الفرص والتحديات)ادلؤدتر الدورل اخلامس ب رللة العلوم الًتبوية، عدد خاص .ةاجلامع
 .516-448، جامعة القاىرة، مصر، يوليو 00-02

، األردن، اجمللة األردنية يف العلوم الًتبوية .(. التسويف األكادؽلي: انتشاره وأسبابو من وجهة نظر الطلبة اجلامعيني2102غزال، معاوية ) أبو
8(2 ،)030-049. 

التسويف األكادؽلي وعالقتو بكل من الكفاءة الذاتية واألفكار الالعقالنية لدى طالب اجلامعة على ضوء  .(2101البهاص، سيد أمحد )
 .053-003، (42)، جامعة طنطا، مصر بية،رللة كلية الًت  .بعض ادلتغريات الدؽلوغرافية

. اجمللة األردنية يف العلوم والتحصيل األكادؽلي لدى عينة من طلبة جامعة الريموك ذاتياً م ادلنظم (. العالقة بني التعل2101لناصر )اجلراح، عبد ا
 .348-333(، 4)5. األردن. الًتبوية

رسالة ماجستري غري منشورة ،   التسويف األكادؽلي وعالقتو بالكفاءة الذاتية لدى طلبة جامعة أم القرى.(  2104الدىان، أمحد عبدالوىاب ) 
 كلية الًتبية، مكة ادلكرمة.

 . القاىرة: دار عادل الكتب. وتوجهات أىداف اإلصلاز ذاتياً التعلم ادلنظم (. 2116رشوان، ربيع عبده )
كمتنبئات بالتسويف األكادؽلي لدى طلبة جامعة آل   ذاتياً الكفاءة الذاتية ودافعية اإلصلاز والتعلم ادلنظم (. 2106السرحان، زلمد ذياب )

 ، كلية الًتبية، جامعة الريموك. رسالة دكتوراه غري منشورة .البيت
 رللة. البيت آل جامعة طلبة لدى ذاتياً  ادلنظم بالتعلم وعالقتو األكادؽلي التسويف (.2105) أمحد زلمد؛ وصواحلة،  ذياب زلمدالسرحان، 

 .072-060(، 07)5 ،والنفسية الًتبوية والدراسات لألحباث ادلفتوحة القدس جامعة
البناء العاملي لسلوك اإلرجاء للمهام األكادؽلية ونسبة انتشاره ومرباراتو وعالقتها بالتحصيل لدى تالميذ ادلرحلتني  .(2101سكران، السيد )

 71-0، (06اإلمساعيلية، ) ،الًتبيةرللة كلية  .الثانوية وادلتوسطة مبنطقة عسري بادلملكة العربية السعودية
مستوى التسويف األكادؽلي والدافعية الذاتية والعالقة بينهما لدى طالب كليات مكة ادلكرمة والليث  .(2105العارل ) السلمي، طارق عبد

 . 664-639(، 2)06 البحرين، رللة العلوم الًتبوية والنفسية، .يف ادلملكة العربية السعودية
 الًتبية رسالة رللةاإلعدادية.  ادلرحلة تالميذ لدى الدراسي التحصيل على وأثرىا ادلعرفية ادلعتقدات بنية (."أ"2104شوقي شفيق )، وليد السيد

 .28-0(، 45، )الرياض، النفس وعلم
دراسات  .الدراسي ولو وعالقاهتما بالتحصيل(. التسويف األكادؽلي وادلعتقدات ما وراء ادلعرفية ح"ب"2104، وليد شوقي شفيق )السيد

 .200-059(، 0)84 مصر، ،رللة كلية الًتبية بالزقازيق :تربوية ونفسية
اجمللنننة  .(. زلنننددات التسنننويف األكنننادؽلي وعالقتهنننا بنننبعض ادلتغنننريات النفسنننية والدراسنننية لننندى عيننننة منننن طنننالب اجلامعنننة2118عنننالم، حسنننن )
 .316 -254، 2امعة أسيوط، جب، كلية الًتبية العلمية

رسننالة  يف التنبننؤ بالتحصننيل الدراسنني لنندى طننالب ادلرحلننة الثانويننة مبدينننة مكننة ادلكرمننة. ذاتينناً دور الننتعلم ادلنننظم (. 2106كعكنني، نبيننل صنناحل )
 ماجستري غري منشورة، كلية الًتبية جامعة أم القرى.
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