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ديمي والثقة بالنفس، يهدف هذا البحث إلى تعرف طبيعة العالقة االرتباطية بين التسويف األكا   

ــم باإلضــافة إلــى تعــرف الفــروق وفقــاً لمتغيــري الســنة الدراســية والجــنس. ولتحقيــق هــذه األهــداف  ت
مـن البحـث التسويف األكاديمي والثقة بـالنفس مـن إعـداد البـاحثتين. تألفـت عينـة  يم مقياسااستخد

من اختصاص علم نفس في كليـة ) طالبًا وطالبة، من طلبة السنتين الدراسيتين األولى والرابعة 118(
  جامعة دمشق. أظهرت نتائج الدراسة ما يلي:-التربية 
 كان مستوى التسويف األكاديمي لدى أفراد عينة البحث بدرجة متوسطة.  - 
 كان مستوى الثقة بالنفس لدى أفراد عينة البحث بدرجة متوسطة.  - 
  النفس لدى أفراد عينة البحث.وجود عالقة ارتباطية سالبة بين التسويف األكاديمي والثقة ب - 
ــــاس التســــويف  -  ــــى مقي ــــة عل ــــة إحصــــائية بــــين متوســــطات أداء الطلب ــــروق ذات دالل وجــــود ف

األكاديمي تعزى لمتغير السنة الدراسية لصالح طالب السنة الرابعة، ولمتغير الجنس لصالح 
  الذكور.

لثقـة بـالنفس عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات أداء الطلبـة علـى مقيـاس ا - 
  تعزى لمتغيري السنة الدراسية والجنس.

  الكلمات المفتاحية: التسويف األكاديمي، الثقة بالنفس.
  
  
  
  .سورية -دمشقجامعة -ةيكلية الرتب  – علم النفسقسم -أستاذ  *

  .سورية -دمشقجامعة -ةيكلية الرتب  – علم النفسقسم  **
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مقدمة -1

املهمات والواجبات مقبوًال يف بعض األحيان بسبب ظروف معينة، يكون التأجيل العرضي للقيام ب   

املستمر للواجبات واملهمات  حيث يؤجل الطالب القيام مبهمام نظرًا لظروفهم اخلاصة. ولكن التأجيل

، والذي يعد ظاهرة سلوكية عامة Procrastinationيعترب أمرًا مشكًال، وهذا ما يسمى بالتسويف 

-والسيما املزمن منها -مبختلف فئام؛ وهو من العادات السيئة والسلوكيات السلبيةومنتشرة بني الناس 

اليت ابتلي ا كثري من الناس يف كل زمان ومكان. وتتمثل سلبيات التسويف وتأثرياته السيئة يف أنه حيرم 

قق له التطور لذة النجاح، وحت صاحبه من إجناز األعمال اليت من احملتمل أن تعود عليه بالنفع ومتنحه

والنماء. حيث مافىتء املسوف يؤجل األعمال إىل الغد، فال ينجز ما يلزمه من واجبات بدعوى أن الوقت 

مازال مبكراً، فيبقى يف مكانه يف الوقت الذي يسري فيه غريه إىل األمام. لذلك يعد التسويف عملية تعيق 

 األنشطة واملهمات اليت يرى الفرد أا غري الفرد عن حتقيق أهدافه، وهو شكل من أشكال التجنب إلجناز

  ممتعة وليست سارّة بالنسبة له.

ومن هنا فالتسويف هو أحد الظواهر اليت تؤثر على فاعلية األفراد ودافعيتهم حنو اإلجناز مبختلف    

دى من أبرز ااالت اليت تشيع ا ظاهرة التسويف ل جوانب احلياة وأنشطتها. ويعد اجلانب األكادميي

الطلبة ومبختلف مراحلهم. أصبح يطلق على هذه الظاهرة يف هذا اال التسويف األكادميي 

Academic Procrastinationف بأنه التأجيل االختياري للمهمات األكادمييةوعدم  ، الذي يُعر

من من ناحية أخرى تعد الثقة بالنفس  ).643، 2016إمتامها ضمن الفرتة الزمنية احملددة (عبود، 

العوامل األساسية يف حتقيق التوافق النفسي والقدرة على اختاذ القرارات السليمة لتحقيق النجاح وبلوغ 

معايري االمتياز والتفوق. وتلعب الثقة بالنفس دوراً كبرياً وحامساً يف مواقف الفرد، من خالل حّل املشكالت 

. فاملشكالت اليت يواجهها الفرد حباجة إىل اليت تعرتض طريقه، وتذليل الصعاب اليت تعرقل حتقيق أهدافه

 أساسياً  مكوناً  تُعد الثقة بالنفس قوة احتمال وطاقة نفسية، تساعده على اختاذ القرار السليم حللها. لذلك،

حيدث االضطراب والقلق.   بفقداا إذ خاص، بشكل النفسية والصحة عام مكونات الشخصية بشكل من

وتطوير  من اخلربات املزيد الكتساب املرء تدفع اليت مكونات النجاح أهم أحدبالنفس  تعترب الثقة كذلك
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 مما من ذلك فإنه يعرتف بالنقص، على العكس النقد، بل خياف ال بنفسه املهارات والقدرات، فالواثق

رة فالثقة بالنفس "مسة شخصية يشعر معها الفرد بالكفاءة والقد .النجاح طريق يف مواصلة يدعوه لالستمرار

على مواجهة العقبات والظروف املختلفة، مستخدماً أقصى ما تتيحه له إمكاناته وقدراته لتحقيق األهداف 

، 2003املرجّوة لبلوغ املستوى املطلوب من الصحة النفسية والتكيف النفسي واالجتماعي" (العنزي، 

8.(  

فهم أداء الطلبة، بسبب تأثريمها على التسويف األكادميي والثقة بالنفس مفاتيح أو طرائق ل مما سبق يعد   

العملية التعليمية والتعلمية. وهذه الطرائق إذا ما أخذت يف االعتبار عند التدريس، فإا تساعد على 

  النجاح األكادميي. 

  ومن هنا برزت احلاجة لدراسة هذه املتغريات: التسويف األكادميي وعالقته بالثقة بالنفس دراسة معمقة.

ومسوغاتهمشكلة البحث  -2

 هناك مسوغات عديدة أشعرت الباحثتين بضرورة معالجة هذه المشكلة، ومن أهمها:

يف كلية الرتبية جبامعة دمشق انتشار ظاهرة التسويفمالحظة الباحثتني من خالل تدريسهما  -2-1

األكادميي على نطاق واسع يف أوساط الطلبة، وقد ملستا ذلك من خالل عدة مؤشرات:  

 تقدمي من انات يف اللحظات األخرية والطلب املتكرر بتأجيلها، والتذمركاالستعداد لالمتح

وقتها احملدد وإرجاء تسليم الواجبات األكادميية عن املوعد  يف الواجبات والوظائف املطلوبة

احملدد، وغريها من املؤشرات الدالة على هذه الظاهرة. كما الحظت الباحثتان أن من أهم 

لدى الطلبة ضعف الثقة بالنفس. فانعدام الثقة بالنفس لدى  أسباب التسويف األكادميي

تولد أفكار سلبية، من أمهها: مشاعر العجز الطالب جتعله يفقد تقديره لذاته، مما يرتتب عليه 

وظهور أعراض الضغط النفسي. فإذا بدأ الطالب واإلحساس بالنقص والدونية واخلجل الزائد، 

ما، وهو ال يثق بنفسه، فإن ذلك يشكل معوقاً اء مهمة بتعلم حمتوى علمي أو مادة أو أد

لدى الطالب اعتقاد بأنه غري قادر على عمل أساسيًا لعملية التعلم وما يتبعها، حيث ترسخ 

فالثقة بالنفس  .واإلجناز بالشكل املطلوب تقريباً شيء ما، وهو يف احلقيقة قادر على األداء 
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اجلوانب اليت تعيق التحصيل العام، وتساعد على رفع  ى كثري من تلعب دوراً بارزاً  يف التغلب عل

أكرب يف حتصيله، ألن معظم اجلوانب اإلجيابية يف شخصية كفاءة املتعلم، وتدفعه إىل بذل جهد 

 والطموح واإلجناز ال تنمو إال بنمو الثقة بالنفس.الفرد كاالستقالل وحتقيق الذات 

لبيًا على حياة الطالب اجلامعي وتوافقه األكادميي بشكل عام،األكادميي تأثريًا س للتسويفإن  -2-2

وعلى طلبة كلية الرتبية بشكل خاص، وذلك ألم يف هذه املرحلة ميرون بعملية إعداد وصقل 

شخصيام بوصفهم مدرسني ومرشدين ومناذج قدوة ألبنائهم الطلبة يف املدارس اليت سيدرسون 

نتقال اآلثار السلبية للتسويف األكادميي وسوء استعمال الوقت فيها مستقبًال، مما قد يؤدي إىل ا

 إىل التالميذ يف حال اتصافهم ذه السمة عوضاً عن احلد منها.

السابقة اليت أظهرت نسب انتشار التسويف األكادميي لدى طلبة اجلامعة،  الدراسةنتائج  -2-3

ن عينة الدراسة  ) م%23) اليت توصلت إىل أن (2009كدراسة كل من: (بلقيس ودورو، 

متوسط  ) منهم كشفوا عن مستوى%27كشفوا عن مستوى مرتفع من التسويف األكادميي و(

) %25) اليت توصلت إىل أن (2009من التسويف األكادميي؛ ودراسة (أوزر ودمير وفرياري، 

) اليت توصلت 2012ودراسة (أبو غزال،  من الطلبة أشاروا إىل وجود تسويف أكادميي متكرر؛

) من ذوي التسويف %57.7) من الطلبة ذوي التسويف املرتفع، و(%25.2أن ( إىل

. وتعد هذه النسب مؤشرًا لوجود مشكلة املتدين ) من ذوي التسويف%17.2املتوسط، و(

 سلوكية متفاقمة لدى طلبة اجلامعات وتستدعي عمالً دؤوباً للحد منها ومعاجلتها.

أكدت على وجود عالقة سلبية دالة إحصائيًا بني ) اليت2003دراسة العنزي والدغيم ( نتائج -2-4

أثارت هذه . وقد الدراسي من جهة أخرىالتسويف الدراسي من جهة والثقة بالنفس واملعدل 

 العالقة االرتباطية بني هذين املتغريين اهلامني. النتيجة اهتمام الباحثتني للتعرف على 

لة البحث بالسؤال التايل: ما طبيعة العالقة االرتباطية وعلى ضوء املسوغات السابقة، ميكن حتديد مشك   

بني التسويف األكادميي والثقة بالنفس لدى عينة من طلبة قسم علم النفس يف كلية الرتبية يف جامعة 

  دمشق؟
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أهمية البحث على الصعيدين النظري والتطبيقي -3

بة اجلامعة باالهتمام منمل حتظ دراسة العالقة بني التسويف األكادميي والثقة بالنفس لدى طل -3-1

قبل الباحثني احملليني، كما حظيت موضوعات علم النفس األخرى. لذلك فإن هذا البحث قد 

يكون من أوائل البحوث يف اجلمهورية العربية السورية اليت درست العالقة بني التسويف 

 األكادميي والثقة بالنفس.

3-2-  التعليمية بشكل-سري العملية التعلمية ديدأمهية دراسة ظاهرة التسويف باعتبارها حامسًا يف

أمثل، ويف شخصيات الطلبة ورفاهيتهم النفسية وإجنازهم األكادميي وتكيفهم اجلامعي بشكل 

 عام.

علىأمهية الثقة بالنفس يف حتفيز الطلبة وزيادة نشاطهم ودافعيتهم لإلجناز، األمر الذي ينعكس  -3-3

 األعمال يتوقف هذه مواصلة أو معينة بأعمال ى القيامعل أداء الفرد وإصراره ألن سلوكهم، نظراً 

 حترك اليت الطاقة أو القوة توفر دافعية، فالدافعية لإلجناز من ما لديه على يف معظم املواقف

 وبذل اجلهد.  النشاط إىل وتدفع الكائن السلوك

توى الثقةرفع مس إمكانية استثمار نتائج البحث يف وضع برامج تدريبية وإرشادية، تركز على -3-4

وبالتايل ينخفض مستوى التسويف، األمر الذي يدفع الطالب إىل زيادة االعتماد على بالنفس. 

النفس، واحلكم السليم يف املواقف املختلفة، ومواجهة املشكالت، وبلوغ األهداف املرسومة. 

  رفع مستوى األداء وحتقيق النجاح بشكل خاص، وحتسني جودة احلياة بشكل عام.وبالتايل 

أهداف البحث -4

الكشف عن طبيعة العالقة االرتباطية بني التسويف األكادميي والثقة بالنفس لدى أفراد عينة -4-1

البحث.

تعرف الفروق يف التسويف األكادميي وفقاً ملتغريي السنة الدراسية واجلنس. -4-2

تعرف الفروق يف الثقة بالنفس وفقاً ملتغريي السنة الدراسية واجلنس. -4-3



  د. ياسين – األحمدد. أ...... ................................................التسويف األكاديمي وعالقته بالثقة بالنفس

18

أسئلة البحث -5

مستوى التسويف األكادميي لدى أفراد عينة البحث؟ ما -5-1

ما مستوى الثقة بالنفس لدى أفراد عينة البحث؟ -5-2

فرضيات البحث  -6

توجد عالقة ارتباطية بني التسويف األكادميي والثقة بالنفس لدى أفراد عينة البحث. -6-1

كادمييتوجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات أداء الطلبة على مقياس التسويف األ -6-2

تعزى ملتغريي السنة الدراسية واجلنس.

توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات أداء الطلبة على مقياس الثقة بالنفس تعزى -6-3

الدراسية واجلنس. ملتغريي السنة 

التعريف بمصطلحات البحث على الصعيدين النظري واإلجرائي -7

  Academic Procrastinationأوًال: التسويف األكاديمي 

هو رغبة لتجنب و  تأخري غري منطقي للمهمات على الرغم من معرفة اآلثار السلبية املرتتبة على ذلك،

املهمات والواجبات والتعامل معها يف وقت الحق، وإجياد األعذار لتجنب الشعور بالذنب (عبود، 

وقت آخر دون أي ). وهو السلوك الذي يرتك فيه الفرد عمًال هامًا خمططًا له مسبقًا ل643، 2016

. ويعرف أيضاً بفشل الطالب يف أن يكمل واجباً (Balkis & Duru, 2009، p.2) سبب معقول 

ويوصف بأنه التأخري غري الضروري  .أكادمييًا ضمن الوقت املطلوب أو املفرتض أن يتم إجنازه خالله

ويعرف التسويف   .(Wolters, 2003, 174)للنشاطات اليت ينوي الشخص يف النهاية أن يتمها 

األكادميي إجرائيًا بأا الدرجة اليت حصل عليها الطالب من خالل إجابته على مقياس التسويف 

  .األكادميي
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   Self-Confidenceالثقة بالنفس  ثانيًا:

هي "القبول غري املشروط لقيمة الفرد وأفكاره ومشاعره الفطرية وغرائزه وانفعاالته، باعتباره مؤشرات حقيقية 

"احلزم واإلصرار واحلماس ). وهي أيضًا Pasveer, 1997, 129دقة للخربة الذاتية للفرد" (وصا

). وتعرف Hanton, 2007, 478واالستقاللية والنضج االنفعايل، والقدرة على التعامل مع النقد" (

  .ة بالنفسالثقة بالنفس إجرائياً بأا الدرجة اليت حصل عليها الطالب من خالل إجابته على مقياس الثق

اإلطار النظري -8

التسويف  -8-1

أحد املشكالت الشائعة اليت يعاين منها بعض األفراد يف حيام  procrastination يعد التسويف   

لألعمال اليت يكلف ا على الرغم من وعيه للنتائج  اليومية. إذ يتضمن هذا السلوك تأجيل الفرد املتعمد

لذلك يتجنب املسوف العمل باملهمات اليت جيب عليه إجنازها واملماطلة يف السلبية احملتملة هلذا التأجيل. 

القيام ا حىت جميء املوعد النهائي هلا، كتأجيل األعمال األسرية والواجبات الدراسية والقضايا املتعلقة 

حساس بالصحة وااللتزامات املهنية، مما يؤدي إىل شعوره بالضغط النفسي الشديد وافتقاد الكفاية واإل

بالذنب. وعليه نال هذا املفهوم اهتمامًا واسعًا من علماء النفس، ووظفوه يف خمتلف ااالت احلياتية  

من أوائل علماء النفس الذين  Knausكالتعليم واإلدارة واجليش والصحة النفسية. ويعد العامل نوس 

الذي عرفه بأنه سلوك يتضمن و ، 1971اهتموا بدراسة هذا املفهوم يف اال األكادميي والرتبوي عام 

تأجيل وتأخري الطالب أداء واجباته ومواعيده الدراسية بطريقة تؤدي إىل تراكمها وصعوبة القيام ا فيما 

التسويف مكونات سلوكية ومعرفية وانفعالية، حيث  ءويقف ورا ).152، 2016بعد (فيصل وصاحل، 

)، أو 643، 2015إدارة الوقت (السلمي،  إىل ضعف مهارات الناحية السلوكيةيرجع التسويف من 

فقد يعزى التسويف إىل األفكار غري املنطقية  الناحية المعرفية،وضغط األقران. أما من  أسلوب التدريس

اضطراٌب انفعاٌيل  أن التسويفَ  (Ellis & Emmons, 1995) واخلاطئة، حيث يرى إليس وإميونز

 .Tuckman, 1991،p)ان بالقدرة على إكمال املهمة ينتج عن املعتقدات غري املنطقية، كعدم اإلمي

ومن الناحية ، وعدم القدرة على الرتكيز أو املستويات املنخفضة من اليقظة عند أداء املهمات. (474



  د. ياسين – األحمدد. أ...... ................................................التسويف األكاديمي وعالقته بالثقة بالنفس

20

يرتبط التسويف باخلوف الالعقالين من النجاح أو الفشل مما يؤدي إىل التجنب العصايب من  االنفعالية،

ون ال يفضلون التعقيد املعريف يف املهمات، وهذا يرتبط باملستوى العايل من القلق املوقف، فالطلبة املسوف

). ومن األسباب اليت تدفع الطلبة إىل التسويف ميكن أن 644، 2016واخلوف من الفشل (عبود، 

  نذكر: 

 ضعف إمكانيات الفرد يف وضع برنامج دراسي وخطوات دراسية ناجحة.  �

  الفرد الدراسية يف إجناز الواجبات املطلوبة.  قدرات ضعف الثقة بالنفس بشأن �

  تدين الرغبة يف النجاح والتفوق يف احلياة الدراسية أو النفور من األنشطة الدراسية.  �

  قلق االمتحانات.  �

  اخلوف من الفشل.  �

  اخلاصة.  اخنفاض دافعية األفراد للقيام بأعماهلم �

سؤوليات حبماس ونشاط كبريين، فحني يكلف هؤالء فاملسوفون تنقصهم الدافعية للقيام بالواجبات وامل   

يتلكؤون ويتململون ويتهربون عن أدائها، أو قد يشغلون أنفسهم يف أشياء  األفراد ذه الواجبات نراهم

  ).153، 2016أخرى أكثر متعة ومرغوبية (فيصل وصاحل، 

  :ى األفراد، هيوهناك ثالثة شروط جيب أن تظهر حىت نستطيع أن حندد يف ضوئها التسويف لد

  .أن يكون للتأجيل نتائج عكسية .1

  .أال يكون للتأجيل معىن، أي ليس هناك هدف مربر من التأجيل .2

أن يرتتب على التأجيل ضعف إجناز املهام وصعوبة اختاذ القرارات يف الوقت احملدد (فيصل وصاحل،  .3

2016 ،152.( 

األفراد املسوفني بعضهم عن بعض أثناء وتوجد مناذج متعددة تناولت السمات واخلصائص اليت متيز    

  :وواجبام الشخصية، من هذه النماذج تلكوئهم ومماطلتهم يف أداء أعماهلم

 (Solomon & Rothblum, 1984)منوذج سولومون وروثبلوم:  .1

 يصنف منوذج سولومون وروثبلوم املسوفني إىل نوعني، مها: 
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وفيه يرى األفراد   The relaxed  procrastinatorالمسوف المسترخي: •

مسؤوليام وواجبام على أا أعباء ثقيلة عليهم. وسبب ذلك ألم ال جيدون فيها 

الراحة واملسرة، بل يشعرون باالستياء وامللل، لذلك يتجنبوا يف ضوء توجيه طاقتهم حنو 

 مهام أكثر متعة وسهولة. 

 The tense-afraid procrastinatorالمسوف المتوتر الخائف:  •

الذي يشعر عادة باإلرهاق والضغط، واملعتقدات غري الواقعية فيما يتعلق بتقدمي واجباته 

مدرسية أو عملية. إذ حياول األفراد يف هذا النمط  بالوقت املطلوب سواء كانت أسرية أو

أن يضعوا ألنفسهم أهدافًا وخططًا ضخمة يف تنفيذ أعماهلم والتخطيط هلا بصورة غري 

غري مناسبة، مما يؤدي إىل اعتقاد هؤالء األفراد بصعوبة إجناز هذه منطقية وبأوقات 

يشعرون  الواجبات يف الوقت احملدد على أكمل وجه مهما قاموا به من جهود، لذا

  باخلوف والسلبية والضيق وفقدان القدرة على الرتكيز والنجاح.

  : (Chu & Choi, 2005) منوذج تشو وشوا .2

المسوفون النشطون مقابل ناك منطان من األفراد املسوفني: يرى أصحاب هذا النموذج أن ه

  ).Passive versus active procrastinatorsالمسوفين السلبيين (

 يتسم املسوفون السلبيون بضعف الرغبة يف تأخري أعماهلم وواجبام، ولكنهم غالباً ما ينتهون يف •

سبب ضعف قدرام على اختاذ القرارات اية األمر إىل التأجيل واملماطلة يف أداء أعماهلم، ب

للقيام ا، مما يدفعهم حنو التأجيل.  املناسبة، بشأن كيفية بدء أنشطتهم والتخطيط املناسب

لذلك يشعر املسوفون السلبيون بالضغط النفسي والتشاؤم واالكتئاب عندما يقرتب املوعد احملدد 

 لذنب وفقدان الثقة بالنفس. املكلفني ا، فضًال عن الشعور با لتقدمي الواجبات

أما املسوفون النشطون فهم على النقيض من ذلك، إذ جندهم ميتلكون القدرة على اختاذ  •

القرارات ولديهم معرفة حول كيفية القيام بواجبام وأعماهلم ولكنهم يتعمدون تأجيلها يف ضوء 

إننا جند أن املسوفني عليها. ورغم ذلك، ف البحث عن األنشطة األخرى اليت يركزون اهتمامهم
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النشطني يتسمون بالقدرة على التحدي واملثابرة والقدرة على إجناز واجبام يف الدقائق األخرية 

  .تقدمي هذه الواجبات من موعد

  Frank Daleyمنوذج فرانك دايل:  .3

ليس يعد هذا النموذج من أحدث النماذج اليت فسرت التسويف لدى األفراد. ويرى دايل أن التسويف 

دافعية الفرد أو ضعف مقدرته يف إدارة وقته وشؤون حياته فحسب، بل إن التسويف  بسبب اخنفاض

عرف الفرد نفسه على حنو أفضل فإنه  ناجم عن تدين وعي الفرد بذاته وإمكاناته وقدراته اخلاصة. فإذا

ق أولوياا وأمهيتها سيتمكن من حتديد أهدافه وإمكاناته واستثمار وقته لتحقيق األهداف والواجبات وف

 بالنسبة له. 

وعليه فإن التسويف يتعلق بسمات األفراد الشخصية وأفكارهم اخلاصة بشأن قدرام وأمهية القيام 

  بصورة منظمة.  بواجبام ومسؤوليام االجتماعية والدراسية

إىل أن معظم الناس وقد توصل دايل نتيجة الدراسات اليت قام ا على العديد من األفراد املسوفني، 

 :من التسويف، هي ينقسمون إىل ثالثة أمناط رئيسة

أولئك األفراد جيدون صعوبة يف بدء أية مهمة أو واجب اجتماعي  Delayersخرون: ؤ الم .1

يتبنوا حول أنفسهم واملهمات اخلارجية  ودراسي ومهين معني، وذلك بسبب التربيرات اليت

ل (ليس لدي الوقت الكايف للقيام ذه املهمة)، االنغماس يف مثل: التعب (أنا تعب)، االنشغا

(أنا أحتاج إىل االسرتخاء)، التخطيط يف وقت متأخر (لقد تأخرنا جدًا لبدء العمل  الذات

  .اليوم، أنا سأقوم به غداً عندما أكون نشطاً)

أولئك األفراد الذين ينشغلون يف تفاصيل  Perfectionistsالساعون نحو الكمال:  .2

أم غري مستعدين بعد إلاء  املهمة إىل الدرجة اليت ال يستطيعون إائها، ألم يعتقدون

عملهم بشكل مثايل، فهم يفكرون بالطريقة اآلتية: إن عملهم ناقص، إم ليسوا كفوئني، 

 املهمة مرة ثانية). يفقدون الثقة يف قيامهم بإجناز
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ذين يفضلون االنشغال باألنشطة اليت جتلب أولئك األفراد ال  Distractiblesالمشتتون:  .3

ومسؤوليام. وغالبًا ما يتضمن  هلم الشعور باالرتياح السريع على حساب تأجيل واجبام

التشويُش االنشغال باأللعاب والتلفزيون والكمبيوتر، وتناول الطعام، والذهاب إىل مراكز 

  ).155- 153، 2016التسوق، واإلنرتنت (فيصل وصاحل، 

للتسويف عواقب سلبية متعددة كالتحصيل األكادميي املتدين، واالنقطاع املستمر عن احللقات و    

الدراسية، واخنفاض معدل حضور احلصص الصفية، والتسرب أو اهلروب من املدرسة. إضافة إىل بروز 

م يعانون عواقب انفعالية للتسويف األكادميي، فعندما يكون األفراد مدركني لسلوك التسويف لديهم، فإ

من عدد من املشاعر الداخلية السلبية كالشعور بعدم الكفاءة والشعور بالذنب والتوتر والذعر. كما يعاين 

أصحاب سلوك التسويف من مستويات عالية من القلق والتدخني وتناول الكحول وصعوبات يف النوم (أبو 

  ).16، 2013ازريق وجرادات، 

الرئيسية للنجاح يف احلياة، وهي تظهر من خالل إحساس الشخص وتعد الثقة بالنفس من املقومات    

بكفاءته اجلسمية، والنفسية، واالجتماعية، وبقدرته على عمل ما يريد، وإدراكه لتقبل اآلخرين له وثقتهم 

). وتعمل الثقة بالنفس كقوة دافعة تثري االنفعاالت اإلجيابية، وتبعث على 21، 1999به (املشعان، 

اس والبهجة، وتساعد على تركيز االنتباه، وتزيد املثابرة واجلهد يف سبيل حتقيق األهداف الشعور باحلم

والنجاح، مما يسهم يف بناء مفهوم ذات إجيايب، فتجعل الفرد مرتاحًا خاليًا من املخاوف قادر على تنظيم 

  ).88-83، 2000البيئة وأفكاره بسرعة ودقة وبأقل معونة من اآلخرين (العمر، 

وجد مخسة مكونات للثقة بالنفس هي: النظر إىل الذات على أا قادرة، واإلميان بقدراا على عمل يو    

األشياء كاآلخرين، والشعور باالنتماء، واإلميان بأنه جزء متكامل مع اآلخرين، والتفاؤل باملستقبل، والنظرة 

لى أا فرصة للتعلم، والنمو يف اإلجيابية للحياة، ومواجهة الفشل من خالل النظر إىل خربات الفشل ع

 ,Baggerly and Max 2005)احلياة، وامتالك مصادر مناسبة من التعزيز من خالل مناذج الدور 

391-393).  
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وهناك الكثير من المقومات التي قد تؤثر في ثقة الفرد بنفسه وتعمل على تعزيزها، وتجعل منها    

  سي وإنجاز أعماله، منها:قوة تساعد في بناء شخصيته وتحقيق نموه النف

اليت قد تعيق الشخص عن حتقيق -تساعد سالمة اجلسم وخلوه من األمراض مقومات جسمية:

باإلضافة إىل املظهر اجليد وامتالك القدرات التعبريية باحلركات الفرَد على -أهدافه وإجناز أعماله

  ).31، 2007امتالك الثقة بالنفس وتعزيزها (السقاف 

ميكن الذكاء وقوة الذاكرة واستعداد الفرد للتعلم واكتساب اخلربات اجلديدة الفرَد  مقومات عقلية:

من التمييز بني اخلطأ والصواب، واملهم واألهم، والقدرة على اختاذ القرار حلل املشكالت اليت 

  ).66، 2000تعرتضه؛ كل هذه العوامل تساعد على بناء ثقته بنفسه (أسعد 

الوضع االجتماعي للفرد يف مدى ثقته بنفسه، فالشخص املتكيف يؤثر  مقومات اجتماعية:

اجتماعياً يستطيع التواصل مع أفراد جمتمعه وإبداء رأيه بشجاعة، ويستفيد من خربام. وتكون ثقته 

بنفسه أكثر من الفرد الذي ينحرف عن اتمع، ويقف ضده ويقاومه، ويصعب عليه التكيف مع 

بح هذا الفرد غري مقبول اجتماعياً، عندها سيشعر بأنه فقد ثقته بنفسه أفراد جمتمعه، وبالتايل سيص

  ). 132، 2000(أسعد، 

من املؤكد وجود صلة وثيقة بني دخل الفرد وثقته بنفسه، فالدخل الكايف لسد  مقومات اقتصادية:

حاجات الفرد وضمان مستوى معني، يشعر معه الشخص بأنه قادر على تلبية حاجاته وحتقيق 

  ).81، 2000ري من رغباته، وبالتايل يزيد من ثقته بنفسه (أسعد، الكث

  أما أسباب فقدان الثقة بالنفس فيمكن إيجازها باآلتي:

تؤثر البيئة والوسط االجتماعي الذي يعيش فيه الفرد يف أفكاره ومعتقداته  البيئة المحيطة:

ل على اخلوف فإنه سيستمر معه وتصرفاته، كما يوجد لذكريات الطفولة تأثري كبري. فإذا نشأ الطف

طوال حياته، وينشأ اخلوف من املعاملة املتسلطة لآلباء وعدم احرتامهم لطفولته. لذلك فإن الثقة 

بالنفس مرتبطة مبا تعّلمه الفرد من اختاذ قرارات وكيفية مواجهة املشكالت منذ الصغر؛ فاألفراد 
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ة، ويتقدمون بأعماهلم بصورة سريعة، وثقتهم هي الواثقون بأنفسهم جيذبون انتباه اآلخرين بنسبة كبري 

  ).24، 2009نتيجة االجتهاد الشخصي والبيئة احمليطة م (كارول، 

حتمل املواقف والتجارب السيئة آثارًا وذكريات قد تسبب فقدان الفرد لثقته  التجارب والمواقف:

 ).6، 2010بنفسه، فهو خيشى أن يتذكر تلك التجارب ويدمر حياته (مهيسة،

يُفِقد إحساس الفرد الداخلي بالنقص والدونية ثقته بنفسه، مما   الشعور بالنقص ووهم العجز:

األمور واملواقف، ويشعر بأن من حوله يركزون على ضعفه، ويراقبون كل حركاته يدفعه إىل ويل 

إلرادة وتصرفاته، وخياف من أن يصدر منه تصرف خمالف للعادة. يسلب هذا الشعور اإلنساَن ا

عالقته بكل من حوله وجيعله عاجزاً عن اختاذ قراراته والدافعية حنو النجاح واإلبداع، كما أنه يؤثر يف 

  ). 9، 2010بنفسه (مهيسة، 

مما سبق مثة عالقة متبادلة بني التسويف األكادميي والثقة بالنفس، فغالبًا ما يكون التسويف األكادميي    

الثقة بالنفس لديه، باعتبار أن الثقة بالنفس تلعب دوراً كبرياً وحامساً يف حل  مستوىلدى الفرد متسقاً مع 

املشكالت اليت تعرتض طريق حياته والصعاب اليت تعرقل حتقيق أهدافه اليت رمسها لنفسه واليت أناط ا 

 جتّنبده على آماله وعلق عليها مطاحمه؛ فهي تكسبه قوة االحتمال، وطاقة ينفذ ا مراميه، وبالتايل تساع

التسويف. لذلك جند أن الطالب الذين تنخفض ثقتهم بأنفسهم وبقدرام على إكمال املهام والواجبات 

  املطلوبة منهم، يؤجلون تلك األعمال باستمرار وبشكل أكرب من أقرام الواثقني بقدرم الذاتية.

  دراسات سابقة - 8-2

  الدراسات المتعلقة بالتسويف األكاديمي - 1.2.8

  راسات العربيةالد 1.1.2.8

  )2003دراسة العنزي والدغيم ( - 
سلوك التسويف الدراسي وعالقته ببعض متغريات الشخصية لدى طالب كلية الرتبية  :عنوان الدراسة

  األساسية بالكويت.
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التعرف على البناء العاملي ملقياس التسويف الدراسي، الكشف عن العالقة االرتباطية بني : هدف الدراسة

والعمر وكل من: التسويف والثقة بالنفس والكذب، والتعرف على الفروق بني اجلنسني يف  املعدل الدراسي

  التسويف والثقة بالنفس والكذب والتحصيل الدراسي. 

  .) طالباً وطالبًة من كلية الرتبية األساسية يف الكويت324بلغت عينة الدراسة (: عينة الدراسة

ياس التسويف الدراسي، ومقياس الثقة بالنفس، ومقياس استخدم يف هذه الدراسة مق أدوات الدراسة:

  الكذب من إعداد الباحثني. 

توصلت نتائج الدراسة إىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني اجلنسني على مقياس  نتائج الدراسة:

من  التسويف الدراسي، كما توصلت أيضًا إىل وجود عالقة سلبية دالة إحصائيًا بني التسويف االدراسي

بني  جهة والثقة بالنفس واملعدل الدراسي من جهة أخرى، باإلضافة إىل عدم وجود عالقة دالة إحصائياً 

  العمر والتسويف الدراسي.

  )2012دراسة أبو غزال ( - 

  الطلبة اجلامعيني. نظر وجهة من وأسبابه انتشاره :األكادميي التسويف :عنوان الدراسة

  .ر التسويف األكادميي وأسبابه من وجهة نظر الطلبة اجلامعيني: التعرف على مدى انتشاهدف الدراسة

  ) طالباً وطالبًة من طلبة جامعة الريموك يف األردن.751بلغت عينة الدراسة ( :عينة الدراسة

استخدم يف هذه الدراسة مقياس التسويف األكادميي ومقياس أسباب التسويف  :أدوات الدراسة

  األكادميي من إعداد الباحث.

) من الطلبة ذوي التسويف املرتفع، %25.2: توصلت نتائج الدراسة إىل أن (ئج الدراسةنتا

املتدين، كما توصلت نتائج  ) من ذوي التسويف%17.2) من ذوي التسويف املتوسط، و(%57.7و(

 اآليت: اخلوف الدراسة أيضًا إىل أن الرتتيب التنازيل االت أسباب التسويف األكادميي كان على النحو

من الفشل، وأسلوب املدرس، واملهمة املنفرة، واملخاطرة، ومقاومة الضبط، وضغط األقران؛ ووجود فروق 

دالة إحصائياً يف انتشار التسويف األكادميي تعزى ملتغري املستوى الدراسي، إذ كانت نسبة التسويف أعلى 
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ق دالة إحصائيًا تعزى ملتغريي لدى طلبة السنة الرابعة منه لدى طلبة السنوات األخرى، وعدم وجود فرو 

  اجلنس والتخصص األكادميي. 

 )2013دراسة صالح وصالح ( - 

 التسويف األكادميي وعالقته بإدارة الوقت لدى طلبة كلية الرتبية.: عنوان الدراسة

التعرف على العالقة االرتباطية بني التسويف األكادميي وإدارة الوقت لدى طلبة الرتبية يف : هدف الدراسة

 .معة القادسيةجا

 ) طالباً وطالبًة من طلبة الرتبية يف جامعة القادسية.368بلغت عينة الدراسة (: عينة الدراسة

استخدم يف هذه الدراسة مقياس التسويف األكادميي، ومقياس إدارة الوقت من إعداد  أدوات الدراسة:

  الباحثني.

كلية الرتبية تسويف أكادميي، وأم يعانون   توصلت نتائج الدراسة إىل أن ليس لدى طلبة: نتائج الدراسة

من ضعف يف إدارة وقتهم، وأن العالقة بني التسويف األكادميي وإدارة الوقت ضعيفة. كما توصلت نتائج 

 الدراسة أيضاً إىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني اجلنسني على مقياس التسويف األكادميي.

  )2014دراسة الربيع وآخرون ( - 

  .: التسويف األكادميي وعالقته بأساليب التفكري لدى الطلبة اجلامعيني يف األردنان الدراسةعنو 

: الكشف عن العالقة بني التسويف األكادميي، وأساليب التفكري السائدة لدى أفراد عينة هدف الدراسة

  البحث. 

تري والبكالوريوس يف جامعيت ) طالبًا وطالبًة يف مرحليت املاجس580: بلغت عينة الدراسة (عينة الدراسة

  .الريموك والعلوم والتكنولوجيا األردنية

: استخدم يف هذه الدراسة مقياس التسويف األكادميي الذي طوره الباحثون، ومقياس أدوات الدراسة

  ). 1995الذي ترمجه إىل العربية حبيب ( Harrisn and Bramsonأساليب التفكري لـ 

ج الدراسة إىل أن أساليب التفكري السائدة لدى أفراد عينة الدراسة كانت: : توصلت نتائنتائج الدراسة

والعملي، والتحليلي، والواقعي على التوايل. أظهرت النتائج أيضًا وجود ارتباط بني الرتكييب، واملثايل، 
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 بني التسويفيف العالقة  التسويف األكادميي وأساليب التفكري، ووجود فروق ذات داللة إحصائية

جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية، األكادميي وأساليب التفكري اخلمسة تعزى إىل متغري اجلامعة ولصاحل 

وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف التسويف األكادميي وأساليب التفكري تعزى إىل متغريي اجلنس 

  الدراسية. واملرحلة 

  )2015دراسة السلمي ( - 

التسويف األكادميي والدافعية الذاتية والعالقة بينهما لدى طالب كليات مكة مستوى : عنوان الدراسة

  .املكرمة والليث يف اململكة العربية السعودية

التعرف على مستوى ممارسة التسويف األكادميي ومستوى الدافعية والعالقة بينهما يف : هدف الدراسة

  .ضوء متغريي السنة الدراسية واملوقع اجلغرايف

) طالبًا وطالبًة من طالب الكلية اجلامعية مبكة املكرمة وكلية 160: بلغت عينة الدراسة (دراسةعينة ال

  .الليث

  (Choi & Moran, 2009)استخدم يف هذه الدراسة مقياس شوا وموران: أدوات الدراسة

  ).2012للتسويف األكادميي ومقياس الدافعية الذاتية لعبد اهللا والوزين (

صلت نتائج الدراسة إىل أن مستويي التسويف األكادميي والدافعية الذاتية ظهرا مبستوى تو : نتائج الدراسة

متوسط، ووجود عالقة ارتباطية سلبية دالة إحصائيًا بني التسويف األكادميي والدافعية الذاتية. أما بالنسبة 

 سة التسويف األكادمييملتغري املوقع اجلغرايف، فقد توصلت نتائج الدراسة إىل وجود فروق يف مستوى ممار 

لصاحل طالب كلية الليث؛ ويف مستوى الدافعية الذاتية لصاحل طالب الكلية اجلامعية مبكة املكرمة. 

وبالنسبة ملتغري املستوى األكادميي فقد توصلت نتائج الدراسة إىل وجود فروق يف مستوى التسويف 

طالب مكة  يث، كذلك وجود فروق لصاحلاألكادميي لصاحل السنة الدراسية األوىل لدى طالب كلية الل

  املكرمة فيما خيص الدافعية الذاتية للسنة الدراسية الثانية. 

  الدراسات األجنبية - 8-2-1-2
  (Browanlw & Reasinger, 2000)دراسة براونلو وريزنجر  - 

Puting off until tomorrow what is better done today:   
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Academic procrastination as a function of motivation toward 

college work 

تأجيل ما ميكن إجنازه اليوم بشكل أفضل إىل الغد: التسويف األكادميي كتابع للدافعية  :عنوان الدراسة

   حنو العمل اجلامعي.

التعرف على األثر النسيب للدافعية الداخلية واخلارجية حنو العمل األكادميي، باإلضافة إىل : هدف الدراسة

التعرف على املتغريات الشخصية كاخلوف من الفشل والتوجه حنو اإلتقان ومركز التحكم على التسويف 

  األكادميي لدى الطالب اجلامعيني.

) طالباً وطالبًة من طالب املرحلة اجلامعية األوىل يف كلية كتاوبا يف 96بلغت عينة الدراسة (: عينة الدراسة

  يات املتحدة األمريكية.والية كارورلينا الشمالية يف الوال

استخدم يف هذه الدراسة املقياس الطاليب لتقييم التسويف األكادميي وبطارية العمل : أدوات الدراسة

لألداء  burnsاملفضل لقياس الدافعية، باإلضافة إىل مقياس اخلوف من التقييم السليب، ومقياس برينز 

  املتقن، ومقياس مركز التحكم وأسلوب العزو.

توصلت نتائج الدراسة أن الدافعية اخلارجية املنخفضة والتوجه حنو اإلتقان (السيما عند : الدراسةنتائج 

اإلناث بشكل خاص) وكل من مركز التحكم اخلارجي وأسلوب العزو أسهمت يف التوجه حنو التأخر يف 

ألكادميي املنخفض، إجناز املهام الدراسية، كما توصلت أيضاً إىل أن الطالب الذين يعانون من التسويف ا

ميكن أن تعزز دافعيتهم بواسطة القوى الداخلية واخلارجية أكثر مما هو احلال بالنسبة للطالب ذوي 

التسويف األكادميي العايل. ومييل األشخاص ذوي التسويف األكادميي العايل إىل عزو جناحام إىل قوًى 

أيضًا إىل أن التسويف األكادميي كان أعلى خارجية كاحلظ والظروف املساعدة. وتوصلت نتائج الدراسة 

  عند الذكور.

   (Balkis & Duru, 2009) دراسة بلقيس ودورو - 
Prevalence of academic procrastination behavior among pre-

service teachers, and its relationship with demographicsand 
individual preferences  
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سلوك التسويف األكادميي بني معلمي ما قبل اخلدمة وعالقته بالتفضيالت انتشار  :عنوان الدراسة

  الدميغرافية والفردية.

التعرف على مدى انتشار سلوك التسويف األكادميي لدى معلمي ما قبل اخلدمة وعالقته : هدف الدراسة

  .بالتفضيالت الدميغرافية الفردية

  طالبًة من كلية الرتبية يف جامعة باموكال يف تركيا.) طالباً و 580بلغت عينة الدراسة (: عينة الدراسة

وصحيفة املعلومات  Aitkenبطارية التسويف إليتكن  : استخدم يف هذه الدراسةأدوات الدراسة

  الشخصية جلمع املعلومات.

) من عينة الدراسة كشفوا عن مستوى مرتفع من %23توصلت نتائج الدراسة إىل أن (: نتائج الدراسة

متوسط من التسويف األكادميي، كما توصلت  ) منهم كشفوا عن مستوى%27كادميي و(التسويف األ

نتائج الدراسة إىل وجود فروق بني اجلنسني يف مستوى التسويف األكادميي، إذ أظهر الذكور مستويات 

  ودالة إحصائيًا من التسويف األكادميي مقارنة باإلناث، وأن مستوى التسويف األكادميي يتناقص مرتفعة

  كلما تقدم الطالب يف العمر.

  (Özer et al., 2009)دراسة أوزر وديمر وفيراري  - 

Exploring academic procrastination among Turkish students: 

Possible gender differences in prevalence and reasons  

املمكنة بني اجلنسني يف سرب التسويف األكادميي بني التالميذ األتراك: االختالفات  :عنوان الدراسة

  االنتشار واألسباب.

التحقق من انتشار التسويف األكادميي وأسبابه يف ضوء متغريي اجلنس واملستوى  :هدف الدراسة

  .الدراسي

الشرق األوسط التقنية يف  ) طالباً وطالبة من طالب جامعة784: بلغت عينة الدراسة من (عينة الدراسة

  أنقرة يف تركيا.

   لتقييم التسويف عند الطالب.  PASSمقياس  : استخدم يف هذه الدراسةسةأدوات الدرا
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) من الطلبة أشاروا إىل وجود تسويف أكادميي %25: توصلت نتائج الدراسة إىل أن (نتائج الدراسة

وتوصلت نتائج الدراسة أيضاً  .متكرر، وأن الذكور أكثر تكراراً يف تسويف املهمات األكادميية من اإلناث

جود فروق دالة إحصائيًا بني اجلنسني يف أسباب التسويف األكادميي، إذ عزت اإلناث تسويفهن إىل و 

من الفشل والتكاسل مقارنة بالذكور، بينما أظهر الذكور تسويفاً أكادميياً أكرب نتيجة  األكادميي إىل اخلوف

ق دالة إحصائياً يف كل من فرو  للمخاطرة ومقاومة الضبط مقارنة باإلناث، وتوصلت النتائج إىل عدم وجود

  مستوى التسويف األكادميي وأسبابه تعزى إىل املستوى الدراسي.

  (Yong, 2010)دراسة يونغ  - 

A Study on the Assertiveness and Academic Procrastination of 

English and Communication Students at a Private University in 

Malaysia  

اسة التوكيد والتسويف األكادميي لدى طالب اللغة اإلنكليزية والتواصل يف جامعة در  :عنوان الدراسة

  خاصة يف ماليزيا.

: الكشف عن ظاهرة التسويف بني طلبة إحدى اجلامعات اخلاصة يف ماليزيا يف ضوء بعض هدف الدراسة

  .املتغريات األخرى

 صصات إدارة أعمال وهندسة من جامعة) طالبًا وطالبًة من خت171: بلغت عينة الدراسة (عينة الدراسة

  سوينبرين للتكنولوجيا يف مدينة ساراواك يف ماليزيا.

) Rathus Assertivenessلراثوس  : استخدم يف هذه الدراسة مقياس التوكيدأدوات الدراسة

Scale،RAS)   نسخة الطالب -التسويف األكادميي تقييمومقياس)Procrastination 

entStud-Assessment Scale،PASS (.  

: توصلت نتائج الدراسة إىل أن طلبة إدارة األعمال يسوفون أكثر من طلبة اهلندسة يف نتائج الدراسة

الطلبة األكرب سناً يسوفون أكثر من األصغر  واجبام اجلامعية، وأن الذكور يسوفون أكثر من اإلناث، وأن

  سناً.
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   (Şirin, 2011) دراسة شيرين - 

Academic procrastination among undergraduates attending school 

of physical education and sports: Role of general procrastination, 

academic motivation and academic self-efficacy  

التسويف األكادميي بني طالب املرحلة اجلامعية األوىل املنخرطني يف التعليم الفيزيائي  :عنوان الدراسة

  رياضات: دور التسويف العام، والدافعية األكادميية، والكفاية األكادميية.وال

: دراسة التسويف بشكل عام، والدافعية األكادميية والكفاية األكادميية كعوامل نستطيع من هدف الدراسة

  .البكالوريوس خالهلا التنبؤ بالتسويف األكادميي بني الطلبة اجلامعيني ملرحلة

ونيغد  وك وسامصنش) طالبًا وطالبًة من طالب جامعات سيل774ت عينة الدراسة (: بلغعينة الدراسة

  .يف تركيا

مقياس تقييم التسويف األكادميي، ومقياس التسويف العام،  : استخدم يف هذه الدراسةأدوات الدراسة

  ومقياس الدافعية األكادميية، ومقياس الكفاية األكادميية، ومنوذج املعلومات الشخصية.

: توصلت نتائج الدراسة إىل وجود عالقة إجيابية بني التسويف العام والتسويف األكادميي، ج الدراسةنتائ

التسويف األكادميي والدافعية األكادميية والكفاية األكادميية.  وعدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية بني

  التسويف األكادميي. كذلك مل تكن هناك فروق ذات داللة إحصائية بني الذكور واإلناث مبا خيص

  الدراسات المتعلقة بالثقة بالنفس  -7-2-2

  الدراسات العربية 1.2.2.7

  )2000دراسة الركابي (  -

  مستوى الطموح وعالقته بالثقة بالنفس لدى طلبة كلية الرتبية باجلامعة املستنصرية.عنوان الدراسة: 

ح والثقة بالنفس، والتعرف على الفروق يف التعرف على العالقة االرتباطية مستوى الطمو  هدف الدراسة:

  .هذين املتغريين تبعاً ملتغريات اجلنس والتخصص والسنة الدراسية
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) طالبًا وطالبة من طالب كلية الرتبية باجلامعة املستنصرية 277: تألفت عينة الدراسة من (عينة الدراسة

  .يف بغداد

  .الطموح وللثقة بالنفس من إعداد الباحث استخدم يف هذه الدراسة مقياس ملستوى أدوات الدراسة:

توصلت نتائج الدراسة إىل وجود عالقة ارتباطية موجبة بني مستوى الطموح والثقة  نتائج الدراسة:

بالنفس، كما توصلت أيضًا إىل وجود فروق يف املتغريين لصاحل الذكور. ومل تظهر نتائج الدراسة فروقًا تبعاً 

 سية.ملتغريي التخصص والسنة الدرا

 )2001( دراسة العنزي  - 

  : املكونات الفرعية للثقة بالنفس واخلجل (دراسة ارتباطية عاملية).عنوان الدراسة

 : التعرف على املكّونات الفرعية للثقة بالنفس واخلجل.هدف الدراسة

ة األساسية ) طالباً من طالب اهليئة العامة للتعليم التطبيقي بكلية الرتبي342: بلغت العينة (عينة الدراسة

 يف جامعة الكويت.

: مقياس الثقة بالنفس من إعداد الباحث، ومقياس اخلجل (من إعداد لؤلؤة محادة وحسن أدوات الدراسة

 ).1999عبد اللطيف عام 

: توصلت نتائج الدراسة إىل أن العوامل الفرعية للثقة بالنفس هي: (عامل االعتماد على نتائج الدراسة

اختاذ القرار، عامل الثقة بالنفس، عامل التصميم واإلرادة). كما توصلت أيضاً إىل  النفس، عامل الرتدد يف

  عدم وجود فروق دالة إحصائياً بني اجلنسني يف مقياس الثقة بالنفس.

  )2007دراسة السقاف ( - 

: الثقة بالنفس وانفعال الغضب لدى عينة من طالب وطالبات جامعة امللك عبد العزيز عنوان الدراسة

  .وجامعة أم القرى مبكة املكرمةجبدة 

هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على نسبة انتشار الثقة بالنفس وانفعال الغضب بني  أهداف الدراسة:

طالب وطالبات جامعة امللك عبد العزيز وجامعة أم القرى، والتعرف على الفروق بني طالب اجلامعتني يف 



  د. ياسين – األحمدد. أ...... ................................................التسويف األكاديمي وعالقته بالثقة بالنفس

34

العمر واجلنس والتخصص واحلالة االجتماعية واملستوى الثقة بالنفس وانفعال الغضب تبعًا ملتغريات 

  .الدراسي

) طالباً وطالبة من جامعيت امللك عبد العزيز وأم القرى من 927تألفت عينة الدراسة من ( عينة الدراسة:

املتزوجني وغري املتزوجني، ومن التخصصات العلمية واألدبية من املستويات الدراسية: األول والثاين والثالث 

  الرابع.و 

) ترمجة 1990استخدم يف هذه الدراسة مقياس الثقة بالنفس من إعداد شروجر ( أدوات الدراسة:

  ).1993)، ومقياس الغضب املتعدد األبعاد إعداد وتقنني الشناوي والدماطي (1997وتعريب حممد (

معيت امللك عبد توصلت نتائج الدراسة إىل عدم وجود فروق دالة بني طالب وطالبات جا نتائج الدراسة:

العزيز وأم القرى يف مستويي الثقة بالنفس وانفعال الغضب، وعدم وجود فروق بني طالب وطالبات 

جامعيت امللك عبد العزيز وأم القرى يف مستويي الثقة بالنفس وانفعال الغضب تبعًا ملتغريي العمر 

يف الثقة بالنفس يف متغريي اجلنس واملستوى  والتخصص؛ وعدم وجود فروق بني طالب وطالبات اجلامعتني

الدراسي، بينما وجد فروق يف انفعال الغضب تبعاً ملتغريي اجلنس لصاحل اإلناث، واملستوى الدراسي لصاحل 

املستوى الرابع. أما يف متغري احلالة االجتماعية فقد وجد فروق يف الثقة بالنفس وذلك لصاحل املتزوجني، 

يف هذا املتغري يف انفعال الغضب. أما بالنسبة ملستوى الثقة بالنفس يف كال اجلامعتني، بينما مل توجد فروق 

 64.4) وأم القرى (% 69.2فقد بلغت النسبة املئوية عند طالب وطالبات جامعة امللك عبد العزيز (

) % 67.7)، بينما بلغت النسبة يف انفعال الغضب عند طالب وطالبات جامعة امللك عبد العزيز (%

  ).% 64وأم القرى (

  )2007دراسة الطائي (  - 

  الثقة بالنفس وعالقتها ببعض املتغريات لدى طلبة كلية الرتبية يف جامعة املوصل. : عنوان الدراسة

: التعرف على مستوى الثقة بالنفس لدى طلبة كلية الرتبية يف جامعة املوصل وعالقتها هدف الدراسة

 لى العالقة يف الثقة بالنفس وفقاً ملتغريات اجلنس والصف والتخصص.بدافعية اإلجناز الدراسي والتعرف ع

  ) طالباً وطالبة من طلبة كلية الرتبية يف جامعة املوصل يف العراق.200: تألفت من (عينة الدراسة
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: استخدم يف هذه الدراسة استبيان لقياس مستوى الثقة بالنفس لدى طلبة كلية الرتبية من أدوات الدراسة

  ) لقياس دافعية اإلجناز الدراسي.2002لباحث ومقياس (لطيف، إعداد ا

: توصلت نتائج الدراسة إىل أن أفراد العينة يتمتعون مبستوى جيد من الثقة بالنفس، كما نتائج الدراسة
توصلت أيضًا إىل وجود عالقة بني الثقة بالنفس ودافعية اإلجناز الدراسي، وعدم وجود فروق يف الثقة 

  ملتغريات اجلنس والصف والتخصص.بالنفس وفقا 
  الدراسات األجنبية - 7-2-2-2

   (Einarson & Santiago, 1998) دراسة إينرسون وسنتياغو   - 

Background Characteristics as Predictors of Academic Self-

Confidence and Academic Self-Efficacy among Graduate Science 

and Engineering Students 

طالب  مميزات اخللفية كمؤشرات للثقة بالنفس األكادميية، والفعالية الذاتية األكادميية بني  عنوان الدراسة:

  كلية اهلندسة وكلية العلوم واهلندسة: استكشاف الفروق العرقية واجلنسية. 

 اجلامعة.ة عند طالب دراسة أثر األصول العرقية واجلنس على الثقة بالنفس والفعالية الذاتي هدف الدراسة:

) طالبًا وطالبًة من طالب جامعة مشيغان يف الواليات املتحدة 590تألفت من ( عينة الدراسة:

  األمريكية. 

عن استخدم يف هذه الدراسة استبيان عن اخلربة التعليمية السابقة والعمل، ومعلومات  أدوات الدراسة:

   .دراسة واملعلومات الدميغرافية عن املشرتكنيالتسجيل يف اجلامعة والتوقعات من برنامج ال

بالنفس توصلت نتائج الدراسة إىل عدم وجود عالقة بني األصول العرقية وكل من: الثقة  نتائج الدراسة:

والفعالية الذاتية؛ وعدم وجود فروق يف الثقة بالنفس والفعالية الذاتية تبعاً ملتغري اجلنس، كما توصلت نتائج 

 هي احلالة االجتماعية والتوقعات املستقبلية. اً إىل أن أهم العوامل املؤثرة بالثقة بالنفس الدراسة أيض

  )Tavani & Losh, 2003( لوشاني و ڤدراسة تا - 

Motivation, self-confidence, expectations as predictors of the 

academic performances among our high school students  
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  الدافعية والثقة بالنفس والتوقعات كمؤشرات لألداء الدراسي عند طالب املرحلة الثانوية. اسة:عنوان الدر 

  التعرف على العالقة بني إجنازات الطالب األكادميية والتوقعات والدافعية والثقة بالنفس. :هدف الدراسة

دا يف الواليات املتحدة ) طالبًا من طالب املرحلة الثانوية، يف فلوري4012تألفت من (: عينة الدراسة

  األمريكية.

: استخدم يف هذه الدراسة استبيان من إعداد الباحثان يقيس آثار القدرة األكادميية على أدوات الدراسة

  اإلجناز أو التحصيل املدرسي. 

(إجنازات الطالب  توصلت نتائج الدراسة إىل وجود عالقة إجيابية بني املتغريات مجيعها:: نتائج الدراسة

كادميية وتوقعات الطالب ومستوى دافعيتهم وثقتهم بنفسهم)؛ وأن هذه املتغريات تعترب مجيعها تنبؤات األ

هامة إلجنازات الطالب األكادميية. كما وجد أن للجنس آثار دالٌة إحصائيًا على توقعات الطالب 

  .ومستويات الثقة بالنفس

  )Marie, 2009( دراسة ماري  -

Modeling the Effect of Diversity Experiences on Latina/o College 

Students` Academic Self Confidence  

  منذجة أثر تنوع اخلربات يف الثقة بالنفس األكادميية عند طالب مركز الدراسات الالتينية.: عنوان الدراسة

 : التعرف إىل أثر اخلربات املتنوعة يف زيادة الثقة بالنفس األكادميية.هدف الدراسة

من طالب مركز الدراسات الالتينية يف جامعة مشيغان يف  ) طالبًا وطالبة50: تألفت من (عينة الدراسة

  الواليات املتحدة األمريكية.

 : مقياس الثقة بالنفس من إعداد الباحثة.أدوات الدراسة

بالنفس، ووجود : توصلت نتائج الدراسة إىل وجود عالقة ارتباطية موجبة بني اخلربة والثقة نتائج الدراسة

  فروق دالة إحصائياً يف الثقة بالنفس لصاحل اإلناث.
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  (Rezaei, 2012)دراسة رضائي  - 
Can self-efficacy and self-confidence explain Iranian female 

students?  
  ات؟هل ميكن للكفاية والثقة بالنفس أن يشرحا اإلجناز األكادميي لدى الطالبات اإليراني عنوان الدراسة:

التعرف على األسباب املؤدية إىل زيادة عدد الطالبات اإليرانيات يف املرحلة اجلامعية،  هدف الدراسة:

  .والتعرف على أسباب تفوقهن األكادميي على أقران الذكور

) طالبًا من طالب اجلامعات اإليرانية من مدينتني كبريتني 549تألفت عينة الدراسة من ( عينة الدراسة:

) طالبًا وطالبة، من كليات العلوم واهلندسة والعلوم 273) طالبًا وطالبة، وشرياز (276افز (مها: أه

  .اإلنسانية

)، 1995استخدم يف هذه الدراسة مقياس الكفاية الذاتية العام لشورزر وجريوزامل ( أدوات الدراسة:

  .ومقياس الثقة بالنفس القائم على نوع اجلنس املرتبط مبقياس هوفمان

توصلت نتائج الدراسة إىل أنه على الرغم من أن الطالبات اإليرانيات قد أظهرن حضوراً  الدراسة: نتائج

متزايداً يف ااالت األكادميية واالجتماعية باملقارنة مع أقران الذكور، لكن تفوقهن وإجنازهن األكادميي ال 

  .الذاتية، كما افرتض الباحث يف البدايةميكن عزوه إىل الثقة بالنفس املبنية على اجلنس أو على الكفاية 

كما توصلت نتائج الدراسة أيضًا إىل أن لدى الطالبات اإليرانيات ثقة بالنفس أعلى من تلك املسجلة 

لدى أقران الذكور، لكن مستوى الكفاية الذاتية لديهن مل يكن خمتلفًا عن مستوى الكفاية الذاتية عند 

  أقران الذكور.

 ,Litzler، Samuelson، and Lorah)سامويلسن ولورا دراسة ليتزلر و  - 

2014)   

Breaking it Down: Engineering Student STEM Confidence at the 

Intersection of Race-Ethnicity and Gender 

  .دراسة تفصيلية للثقة بالنفس لدى طالب اهلندسة وعالقتها بالعرق واجلنس: عنوان الدراسة
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ت هذه الدراسة إىل التعرف على عالقة الثقة بالنفس يف مقررات اهلندسة والرياضيات هدف: هدف الدراسة

  .والعلوم بالعرق واجلنس لدى طالب اهلندسة

) طالبًا من كليات اهلندسة املنخرطة يف برنامج بيس 10366تألفت عينة الدراسة من ( :عينة الدراسة

PACE حدة األمريكية. وقد كان التوزع العرقي هلؤالء الطالب يف املرحلة اجلامعية األوىل يف الواليات املت

  وفق اآليت: أمريكيون أفارقة، إسبان، أمريكيون أصليون. 

املصمم لقياس اجلو التعليمي اهلندسي لدى   PACEاستخدم يف هذه الدراسة مسح أدوات الدراسة:

  .اجلامعات يف الواليات املتحدة األمريكية

الدراسة إىل أنه على الرغم من أن بعض اموعات العرقية (ضئيلة التمثيل) توصلت نتائج  نتائج الدراسة:

يف هذه الدراسة قد أظهرت مستوًى منخفضًا من الثقة بالنفس، لكن هذه النتيجة تصبح غري صحيحة 

عند تطبيقها على اموعات نفسها بعد ضبط العوامل السلوكية والبيئية والشخصية. وبشكل خاص أظهر 

 جمموعات األمريكان األفارقة واإلسبان مستوًى عالياً من الثقة بالنفس باملقارنة مع املستوى الذي الذكور يف

أظهره الذكور البيض. باإلضافة إىل ذلك، كان مستوى الثقة بالنفس يف العرق الواحد لدى اإلناث أقل منه 

لثقة بالنفس منها: نظرة لدى الذكور. كما توصلت نتائج الدراسات إىل وجود مؤشرات أخرى لزيادة ا

الطالب ألساتذم واملقارنة مع أقرام وحبهم لالختصاص الذي مت اختياره، كلها كانت عوامل ذات أثر 

  يف زيادة أو نقصان الثقة بالنفس لدى الطالب.

 تعقيب على الدراسات السابقة 3.8

س وعالقتهما ببعض املتغريات، كما تناولت الدراسات السابقة كًال من التسويف األكادميي والثقة بالنف   

تناولت الفروق يف التسويف األكادميي والثقة بالنفس تبعًا للجنس والتخصص والسنة الدراسية. وقد 

استثمرت هذه الدراسات يف هذا البحث من الناحية املنهجية، حيث يّسرت حتديد مشكلة البحث وأمهيته 

ة فقد ساعدت يف إعداد مقياسي البحث وتطبيقهما. وقد وأهدافه وفرضياته، وكذلك يف الناحية امليداني

تشابه البحث احلايل مع الدراسات السابقة املذكورة آنفًا يف اختيار املرحلة العمرية للعينة وهي املرحلة 

املمتدة بني املراهقة املتأخرة وبداية الرشد، ويف متغريات البحث املستهدفة: السنة الدراسية، واجلنس. يف 
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ف البحث احلايل بدراسة العالقة االرتباطية بني التسويف األكادميي والثقة بالنفس، ودراسة حني اختل

الفروق يف التسويف األكادميي والثقة بالنفس تبعاً ملتغريي السنة الدراسية، واجلنس لدى عينة من طلبة كلية 

  الرتبية يف البيئة السورية.

ة قد تسهم يف إعداد قاعدة معرفية وحبثية إلجراء املزيد من وبناًء على ما تقدم ميكن القول إن هذه الدراس

الدراسات املستقبلية حول موضوع التسويف األكادميي والثقة بالنفس، والسيما على صعيد إعداد الربامج 

وتطبيقها للحد من التسويف األكادميي من جهة والعمل على تنمية الثقة بالنفس لدى الطلبة من جهة 

  أخرى.

 بحثال . منهج9

التحليلي، وهو املنهج الذي يعتمد على دراسة الواقع أو  اعتمد يف هذا البحث على املنهج الوصفي   

الظاهرة كما توجد يف الواقع، ويهتم بوصفها وصفًا دقيقًا من خالل التعبري النوعي الذي يصف الظاهرة 

ل تلك الظواهر والتعمق فيها ويوضح الظاهرة وخصائصها؛ كما يهتم بدراسة العالقات بني الظواهر وحتلي

ملعرفة االرتباطات الداخلية يف هذه الظواهر واالرتباطات اخلارجية بينها وبني الظواهر األخرى (عباس ونوفل 

  ).  75، 2007والعبسي وأبو عواد، 

  . مجتمع البحث10

-يف كلية الرتبية يتكون اتمع األصلي من مجيع طلبة السنتني (األوىل والرابعة) يف قسم علم النفس    

) سنة 529) طالباً وطالبة؛ (825؛ والذي بلغ عددهم (2016– 2015جامعة دمشق للعام الدراسي 

جامعة  –) سنة رابعة. مت احلصول على هذا العدد من قسم شؤون الطالب يف كلية الرتبية 296أوىل و(

  دمشق.

 . عينة البحث11

يسرة من بني أفراد اتمع األصلي للبحث (طلبة السنة يف سحب العينة الطريقة العشوائية امل اعتمد   

وهي العينة اليت خيتارها الباحث من  جامعة دمشق) يف حمافظة دمشق،- األوىل والرابعة قسم علم النفس
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األفراد الذين يسهل الوصول إليهم أو األفراد الذين يقابلهم بالصدفة، أو األفراد الذين يشعر أم لن 

حيث مل ميّكن عدد الطلبة املداومني من  )؛228، 2007 العينة (عباس وآخرون، يرفضوا االشرتاك يف

حتقيق منهجية السحب العشوائي املنظم للعينة، والسيما ضمن ظروف التطبيق املتاحة. بلغ عدد الطالب 

) سنة رابعة (أي ما 39و() % 14.93) سنة أوىل (أي ما نسبته 79) طالباً وطالبة، (118املشاركني (

  .)% 13.18بته نس

  . حدود البحث12

طُّبقت أدوات البحث على عينة من طلبة السنة األوىل والرابعة من اختصاص حدود بشرية:   - 12-1

  علم النفس يف كلية الرتبية جبامعة دمشق.

  طُّبقت االختبارات يف كلية الرتبية يف جامعة دمشق.حدود مكانية:  - 12-2

، يف الفصل 2016\5\3حىت  2016\4\12استغرق تطبيق املقياسني من حدود زمانية:  - 12-3

  .2016-2015الدراسي الثاين لعام 

يف دراسة العالقة بني التسويف األكادميي والثقة بالنفس باعتماد مقاييس  تتمثلحدود علمية:  - 12-4

 أعدت هلذا الغرض.

  . أدوات البحث13

  Academic Procrastinationمقياس التسويف األكاديمي  1.13

ه األولية من قبل الباحثتني بعد مراجعة العديد من األطر النظرية والدراسات أُعد املقياس بصورت    

) 2016كمقياس (فيصل وصاحل،   التسويف األكادمييالسابقة، وكذلك املقاييس املعدة لقياس 

  ). 2003) و(العنزي والدغيم، 2012) و(أبو غزال، 2015و(السلمي، 

استخدام الطلبة للتسويف األكادميي، مت تدرجيها ) عبارة تكشف عن مدى 25(يتألف املقياس من    

(بدرجة كبرية جداً، بدرجة كبرية، بدرجة متوسطة، بدرجة  وفق سلم ليكرت اخلماسي ببدائل هي

) 1، 2، 3، 4، 5منخفضة، بدرجة منخفضة جداً)، وأعطيت اإلجابات اخلمس السابقة العالمات من (
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، 3، 2، 1بارات السلبية، فكانت النتائج بالرتتيب كالتايل: (يف حال العبارات اإلجيابية، أما يف حال الع

4 ،5(. 

  دراسة الصدق والثبات -1- 13-1

  أوُال. ثبات المقياس

ُحسب ثبات املقياس باستخدام طريقة إعادة تطبيق املقياس: حيث طُبق املقياس على عينة مكونة من     

 ُحسب الثبات اعلى األفراد أنفسهم. كم ) طالباً وطالبًة، وبعد مضي أسبوعني أعيد تطبيق االختبار50(

باستخدام طريقة التجزئة النصفية (حساب االرتباط بني درجات العبارات الفردية ودرجات العبارات  أيضاً 

  الزوجية للمقياس)، وقد جاءت النتائج على النحو التايل:

  ) 1الجدول (

  مقياس والتجزئة النصفيةمعامالت ثبات مقياس التسويف األكاديمي بطريقتي إعادة تطبيق ال

  الثبات بالتجزئة النصفية  الثبات باإلعادة  عدد أفراد العينة  
  **0.736  **0.642  50  الدرجة الكلية

** وهو ثبات 0.642) قيمة معامل الثبات باإلعادة باستخدام معامل بريسون 1يوضح اجلدول (   

** واليت مت فيها 0.736زئة النصفية عاٍل. ويوضح أيضًا قيمة معامل الثبات باستخدام طريقة التج

  .   0.01استخدام صيغة سبريمان وبراون وهو أيضاً ثبات عاٍل ودال عند مستوى 

  ثانيًا. صدق المقياس 

ُعِرض املقياس على عدد من احملكمني يف جامعة دمشق. وبناًء على مالحظام،  صدق المحكمين: .1

) فأكثر. وفيما يلي عرض للعبارات اليت ُعدلت %75ُعّدلْت العبارات اليت مل حتَظ بنسبة اتفاق (

  ):2موضحة يف اجلدول (

  ): العبارتان اللتان عدلتا بعد التحكيم في مقياس التسويف األكاديمي2الجدول (
رقم 

  العبارة
  سبب التعديل  الصيغة النهائية  الصيغة األولى

  أكثر وضوحاً   الً حىت آخره.نادراً ما أي عم  أعتقد أين نادراً ما أي عمالً حىت آخره.  14
  )%75نسبة االتفاق (
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24  
أحاول أن أجد لنفسي أعذارًا تربر عدم قيامي 

  بأداء الواجبات الدراسية املطلوبة مين.
أجد لنفسي أعذارًا تربر عدم قيامي 

  بأداء الواجبات الدراسية املطلوبة مين.
  أكثر وضوحاً 

  )%75نسبة االتفاق (

 

  دق التكوين، جاءت النتائج كاآليت:بالنسبة لصصدق التكوين:  .2

)، وبناًء على *0.667-*0.315بلغت قيمة االرتباط بني عبارات االختبار والدرجة الكلية لالختبار (

). ومبا أن قيم االرتباط دالة، فيمكن 16، 9هذه النتائج حذفت العبارتان ضعيفتا االرتباط ومها العبارتان (

 القول بأن للمقياس صدق تكوين.

يقاس باجلذر الرتبيعي ملعامل ثبات االختبار. ومبا أن معامل ثبات االختبار الصدق الذاتي: . 3

 مما يشري إىل صدق ذايت للمقياس. ، وهو دال،.800** فاجلذر الرتبيعي له 0.642

يف هذا النوع من الصدق تُقسم درجات االختبار إىل مستويني النتقاء جمموعتني  . الصدق التمييزي:4

تني من املفحوصني يف ضوء درجام الكلية يف االختبار. وميكن أن تتكون هاتان اموعتان متطرف

الربيع األدىن. وبعد حتديد اموعتني املتطرفتان من أولئك الذين ينتسبون إىل الربيع األعلى وإىل 

ار "ت" (أبو حطب املتضادتني، تتم املقارنة بني أداء املفحوصني ملعرفة داللة الفروق باستخدام اختب

)، فإذا مت التوصل إىل إجياد فروق ذات داللة إحصائية عالية بني 147-146، 2003 وعثمان وصادق،

أنه صادق (عوض اموعتني الطرفيتني، ُيستنتج أن للمقياس القدرة على التمييز بني األفراد مما يعىن تلك 

الصدق إىل فئتني، الفئة العليا ، ُقسمت عينة ). وحلساب هذا الصدق بداللة الفرق الطرفية238، 1998

 %25من الدرجات) والفئة الدنيا اليت تدل على الربيع األدىن (أدىن  %25اليت متثل الربيع األعلى (أعلى 

 من الدرجات)، وكانت النتائج كمايلي:

  ): الصدق التمييزي لمقياس التسويف األكاديمي3الجدول (

 
 املتوسط N اموعة

اف االحنر 

 املعياري
t 

درجة 

 احلرية

القيمة 

 االحتمالية
 القرار

التسويف 

  األكادميي

 8.51 95.33 12 الفئة الدنيا
 دالــــة 0000. 22 10.65

 9.26 101.16 12 الفئة العليا
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يالحظ من اجلدول السابق وجود فروق بني الفئتني العليا والدنيا، إذ كانت القيم االحتمالية أصغر من    

، وكان الفرق لصاحل اموعة العليا، وهذا يشري إىل أن االختبار صادق بداللة 0.05وى الداللة مست

 الفروق الطرفية.

   Self-Confidenceمقياس الثقة بالنفس 2.12

أُعد املقياس بصورته األولية من قبل الباحثتني بعد مراجعة العديد من األطر النظرية والدراسات السابقة،  

) و(السقاف، 2003) و(العنزي، 2000كمقياس (الركايب،   الثقة بالنفسقاييس املعدة لقياس وكذلك امل

للثقة  األفراد) عبارة تكشف عن مدى امتالك 35(). يتألف املقياس من 2007) و(الطائي، 2007

(بدرجة كبرية جداً، بدرجة كبرية، بدرجة  بالنفس، مت تدرجيها وفق سلم ليكرت اخلماسي ببدائل هي

، 3، 4، 5وسطة، بدرجة قليلة، بدرجة قليلة جداً)، وأعطيت اإلجابات اخلمس السابقة العالمات من (مت

، 1) يف حال العبارات اإلجيابية، أما يف حال العبارات السلبية، فكانت النتائج بالرتتيب كالتايل: (1، 2

2 ،3 ،4 ،5.( 

  دراسة الصدق والثبات 1.2.13

  أوًال. ثبات المقياس

ثبات املقياس باستخدام طريقة إعادة تطبيق املقياس، حيث طُبق املقياس على عينة مكونة من  ُحسب    

 حسب الثبات ا) طالباً وطالبًة، وبعد مضي أسبوعني أعيد تطبيق االختبار على األفراد أنفسهم. كم50(

ية ودرجات العبارات باستخدام طريقة التجزئة النصفية (حساب االرتباط بني درجات العبارات الفرد أيضاً 

  الزوجية للمقياس)، وقد جاءت النتائج على النحو التايل:

  ): معامالت ثبات مقياس الثقة بالنفس بطريقتي إعادة تطبيق المقياس والتجزئة النصفية4الجدول (

 الثبات بالتجزئة النصفية  الثبات باإلعادة  عدد أفراد العينة

 **0.793  **0.712  50  الدرجة الكلية

** وهو ثبات 0.712) قيمة معامل الثبات باإلعادة باستخدام معامل بريسون 4يوضح اجلدول (   

** واليت مت فيها 0.793عاٍل. ويوضح أيضًا قيمة معامل الثبات باستخدام طريقة التجزئة النصفية 

  . 0.01استخدام صيغة سبريمان وبراون وهو أيضاً ثبات عاٍل ودال عند مستوى 



  د. ياسين – األحمدد. أ...... ................................................التسويف األكاديمي وعالقته بالثقة بالنفس

  
 

 44

  مقياس ثانيًا. صدق ال

ُعِرض املقياس على عدد من احملكمني يف جامعة دمشق، ومل يتم اقرتاح أي صدق المحكمين:  .1

  مالحظة على هذا املقياس.

بالنسبة لصدق التكوين جاءت النتائج كالتايل: بلغت قيمة االرتباط بني عبارات  صدق التكوين: .2

على هذه النتائج حذفت العبارتان ). وبناًء *0.568 -*0.276( االختبار والدرجة الكلية لالختبار

). كانت قيم االرتباط بني عبارات االختبار 22و 15ذواتا االرتباط الضعيف، ومها العبارتان رقم (

 والدرجة الكلية دالة، مما يدل على أن للمقياس صدق تكوين.

تبار يقاس باجلذر الرتبيعي ملعامل ثبات االختبار؛ ومبا أن معامل ثبات االخالصدق الذاتي:  .3

  مما يشري إىل صدق ذايت للمقياس. ، وهو دال.820** فاجلذر الرتبيعي له 0.712

الصدق إىل فئتني، الفئة العليا اليت عينة حلساب هذا النوع من الصدق، ُقسمت الصدق التمييزي:  .4

 %25 من الدرجات) والفئة الدنيا اليت تدل على الربيع األدىن (أدىن %25متثل الربيع األعلى (أعلى 

 يلي:  من الدرجات)، وكانت النتائج كما

 

  ): الصدق التمييزي لمقياس الثقة بالنفس5الجدول (

 القرار القيمة االحتمالية درجة احلرية t االحنراف املعياري املتوسط N اموعة 

 الثقة بالنفس
 8.35 127.32 12 الفئة الدنيا

 دالــــة 0000. 22 9.36
 9.28 131.51 12 الفئة العليا

يالحظ من اجلدول السابق أن هناك فروق بني الفئتني العليا والدنيا، إذ كانت القيم االحتمالية أصغر من 

، وكان الفرق لصاحل اموعة العليا، وهذا يشري إىل أن االختبار صادق بداللة 0.05مستوى الداللة 

 الفروق الطرفية.
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  تحليل النتائج ومناقشة الفرضيات. 14

  سؤاال البحث 1.14

  لدى أفراد عينة البحث؟ مستوى التسويف األكادميي السؤال األول: ما 

  ُحسب مستوى التسويف األكادميي لدى أفراد عينة البحث وفق اآليت:

  الدرجة املرتفعة = املتوسط + االحنراف املعياري

  االحنراف املعياري –الدرجة املنخفضة = املتوسط 

  .قيم احملصورة بني قيميت الدرجة املنخفضة والدرجة املرتفعةالدرجة املتوسطة: وهي ال

  وقد كانت النتائج كاآليت:

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لمستوى التسويف ): 6الجدول (

، واالنحراف 96.34األكاديمي لدى أفراد عينة البحث، حيث بلغ المتوسط الكلي للعينة 

  8.73المعياري 
 النسبة العدد العالمة  املتوسط  

 13.18 34  فما فوق 105 107.54  الدرجة املرتفعة
 64.37 66 89 - 104 95.16  الدرجة املتوسطة
 22.45 18 فما دون 88 79.37  الدرجة املنخفضة

) أن مستوى التسويف األكادميي لدى أفراد عينة البحث كان بدرجة متوسطة. 6يتبني من اجلدول (   

) اليت توصلت إىل أن ليس لدى طلبة كلية 2013هذه النتيجة مع دراسة كل من: (صاحل وصاحل، ختتلف 

) من عينة الدراسة كشفوا %23) اليت توصلت إىل أن (2009الرتبية تسويف أكادميي، و(بلقيس ودورو، 

متوسط من التسويف  ) منهم كشفوا عن مستوى%27عن مستوى مرتفع من التسويف األكادميي، و(

) اليت 2015السلمي، تتفق هذه النتيجة مع دراسة (و  ).2009كادميي، و(أوزر ودمير وفرياري، األ

توصلت إىل أن مستوى التسويف األكادميي لدى طلبة اجلامعة كان بدرجة متوسطة، ودراسة (أبو غزال، 

) من ذوي %57.7) من الطلبة ذوي التسويف املرتفع و(%25.2أن ( ) اليت توصلت إىل2012

 املناهج أن. وقد يعزى السبب يف ذلك إىل املتدين ) من ذوي التسويف%17.2تسويف املتوسط و(ال

 الدراسي اليوم طول إىل باإلضافة اجلمود والروتني، من بشيءٍ  للطلبة يف كلية الرتبية تتسم املقدمة العامة
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از لدى الطلبة، وبالتايل يزداد اإلجن دافعية مما يقلل من الدراسية واملنزلية، الواجبات وضغط املنهاج وكثافة

اللجوء إىل التسويف األكادميي. باإلضافة إىل ذلك، فإّن مغريات احلياة (كاإلنرتنت، وأجهزة اخللوي، 

والفضائيات، ومواقع التواصل االجتماعي) تلعب دوراً يف جعل الطالب يسوفون، وهي متوافرة بكل سهولة 

هلا اجلميع ذكورًا وإناثًا ويف أي مرحلة من املراحل التعليمية  ويسر ومتاحة للجميع مىت شاؤوا، ويتعرض

  املختلفة.

  الثقة بالنفس لدى أفراد عينة البحث؟ مستوىالسؤال الثاني: ما 

  كانت النتائج كاآليت:

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لمستوى الثقة بالنفس ): 7الجدول (

  .9.95، واالنحراف المعياري 132.69بحث، حيث بلغ المتوسط الكلي للعينة لدى أفراد عينة ال

 النسبة العدد العالمة  املتوسط  
 % 18.60 31  فما فوق 142 155.45  الدرجة املرتفعة

 % 66.05 64 124 - 141 131.72  الدرجة املتوسطة
 % 15.35 23 فما دون 123 102.30  الدرجة املنخفضة

أن مستوى الثقة بالنفس لدى أفراد عينة البحث كان بدرجة متوسطة. تتفق هذه  )7يتبني من اجلدول (
) اليت توصلت إىل أن مستوى الثقة بالنفس لدى طلبة اجلامعة كان 2007النتيجة مع دراسة (السقاف، 

) اليت توصلت إىل أن مستوى الثقة 2007وختتلف هذه النتيجة مع دراسة (الطائي،  بدرجة متوسطة.
 يعيشها اليت املرحلة طبيعة إىل. وقد يعزى السبب يف ذلك دى طلبة اجلامعة كان بدرجة جيدةبالنفس ل

 السمة هذه كسب ضرورة أخرى جهة ومن وعلمياً، مستقبالً مهنياً  هلم تبين مصريية كوا تعترب الطلبة واليت
 وحتقيق النجاح أجل اد منواالجته املثابرة تعد دافعًا حنو بالنفس الثقة كون النجاح، مفتاح تعترب اليت

 سوء األوضاع وعانوا من واقتصادية اجتماعية عليهم ظروف مرت قد الطلبة أنباإلضافة إىل املستقبل، 
 االعتماد على وضرورة ثقتهم بأنفسهم من قوة وزادت الظروف هذه فأكسبتهم واحملن احلرب وويالت
  الذات.

  فرضيات البحث 2.14

  وكانت كاآليت: لتحليل النتائج، SPSS 20استخدم الربنامج اإلحصائي 
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توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بني التسويف األكادميي والثقة بالنفس لدى  الفرضية األولى:

. والختبار هذه الفرضية، ُحسب معامل ارتباط بريسون؛ ويوضح اجلدول اآليت النتائج أفراد عينة البحث

  املتعلقة ذه الفرضية:

  التسويف األكادميي والثقة بالنفسنتائج حساب العالقة بني  ):8الجدول (
  الثقة بالنفس  

  التسويف األكادميي

  - *0.392  معامل ارتباط بريسون

  0.010  مستوى الداللة (اجتاهني)

  118  العينة

  ) أن قيمة معامل االرتباط بني درجات التسويف األكادميي والثقة بالنفس بلغت8يتبني من اجلدول (   

لدى أفراد عينة البحث. وعليه، تُقبل الفرضية اليت تنص على "وجود عالقة ارتباطية بني ) *0.392-(

التسويف األكادميي والثقة بالنفس"، وقد كانت هذه العالقة سالبة، أي كلما اخنفضت الثقة بالنفس زاد 

يت أكدت على وجود ) ال2003التسويف األكادميي. تتفق هذه النتيجة مع دراسة (العنزي والدغيم، 

وقد يعزى السبب يف ذلك إىل أن األشخاص املسوفني  .عالقة سلبية بني التسويف الدراسي والثقة بالنفس

لديهم مفهوم سليب عن ذوام وثقة منخفضة بأنفسهم وقدرام، وبالتايل ال يسعون إلجناز ما يوكل إليهم 

االستمرار فيما ميارسونه من عمل ويهابون  من أعمال وواجبات يف أوقاا، وليس لديهم القدرة على

فكري هذا تمواجهة العوائق والصعوبات، والحيبون التحدي واملنافسة مع اآلخرين؛ حيث يؤثر أسلوب ال

بكالم  على ثقتهم بأنفسهم اليت تعد من العوامل املؤثرة والدافعة الستخدام الطلبة للتسويف األكادميي.

  .أو يفكر ا ا يسلك اليت يف الطريقة ذاته الفرد ا يدرك اليت آخر، تؤثر الكيفية

توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات أداء الطلبة على مقياس التسويف الفرضية الثانية: 

  ) النتائج املتعلقة ذه الفرضية:9األكادميي تعزى ملتغري السنة الدراسية، ويوضح اجلدول (
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ف األكادميي تبعاً ملتغري السنة الدراسيةالفروق يف التسوي ):9الجدول (

 د.ح  ع  م  ن
ت)(قيمة 

(t-test)

القيمة 

 االحتمالية
 الداللة

 8.7  97.13  79  األوىلالسنة   التسويف األكادميي
116 4.932.000

دال عند مستوى داللة 

 9.5 99.54 39  السنة الرابعة  0.05

ذات توجد فروق وهذا يعين قبول الفرضية لتبقى: ، α = (0.05) p > أن )9(يتبني من اجلدول    

داللة إحصائية بني متوسطات أداء الطلبة على مقياس التسويف األكادميي تعزى ملتغري السنة الدراسية، 

) و(السلمي، 2014الربيع وآخرون، (ختتلف هذه النتيجة مع دراسة كل من  لصاحل طالب السنة الرابعة.

)، بينما تتفق مع دراسيت (أبو غزال، 2009و(أوزر ودمير وفرياري،  )2009) و(بلقيس ودورو، 2015

وقد يعزى السبب يف ذلك إىل أن طالب السنة األوىل يتمتعون باحلماس  .2010) و(يونغ، )2012

والدافعية والنشاط الذي يدفعهم إىل إجناز واجبام يف الوقت احملدد وبكفاءة عالية. ويرتكز هذا األمر على 

ألساليب اليت كانوا يتبعوا يف املراحل الدراسية السابقة، والسيما يف السنة األخرية من املرحلة العادات وا

الثانوية اليت حصلوا بنتيجتها على الشهادة الثانوية، واليت تطلبت منهم الرتكيز واجلهد املستمرين واإلحساس 

الب السنة الرابعة فيبدو أن الدافعية العايل باملسؤولية للحصول على شهادة الثانوية مبعدل عاٍل. أما ط

إلجناز الواجبات يف الوقت املناسب قد اخنفضت، وقد يعزى السبب يف ذلك إىل أن هؤالء الطالب قد 

  تعودوا على أسلوب أداء واجبام بأسلوب يتميز بأنه تأجيلي.

قياس التسويف توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات أداء الطلبة على م الفرضية الثالثة:

  ) النتائج املتعلقة ذه الفرضية:10األكادميي تعزى ملتغري اجلنس، ويوضح اجلدول (

 ): الفروق في التسويف األكاديمي تبعاً لمتغير الجنس10الجدول (

 د.ح  ع  م  ن
ت)(قيمة 

(t-test)

القيمة 

 االحتمالية
 الداللة

دال عند مستوى   6.54.000 116 8.85 97.38 99 إناث التسويف األكادميي

 98.269.22 19  ذكور  0.05داللة 
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توجد : بقىهذا يعين قبول الفرضية السابقة لت، و α = (0.05) p >أن  )10(يتبني من اجلدول    

فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات أداء الطلبة على مقياس التسويف األكادميي تعزى ملتغري اجلنس، 

) 2013) و(صاحل وصاحل، 2012(أبو غزال،  تلف هذه النتيجة مع دراسة كل منلصاحل الذكور. خت

) 2000وتتفق مع دراسة كل من (براونلو وريزجنر، ؛ )2011) و(آركان، 2014و(الربيع وآخرون، 

وقد يعزى السبب يف ذلك  .2010)) و(يونغ، 2009) و(أوزر ودمير وفرياري، 2009و(بلقيس ودورو، 

بأمور وأعمال تلهيهم عن إجناز واجبام الدراسية يف وقتها احملدد واضطرارهم إىل إىل انشغال الذكور 

التأجيل والتسويف، ومنها على سبيل املثال االنشغال باملباريات الرياضية أو االخنراط يف النوادي الرياضية 

ر بعض الذكور أو مصاحبة األقران واملشاركة معهم يف أنشطة خارج املنزل، أو يف بعض احلاالت اضطرا

للعمل ملساعدة أنفسهم أو أهاليهم؛ مما يؤثر على قيامهم بواجبام الدراسية بالكفاءة املطلوبة ويف الوقت 

احملدد. وهناك بعض احلاالت من التسويف والتأجيل اليت قد تعود مليل الشباب الذكور للبقاء أطول فرتة 

خلدمة العسكرية وال سيما يف ظل الظروف االستثنائية ممكنة يف اجلامعة، مما يتيح هلم تأجيل سوقهم إىل ا

  اليت متر ا البالد حالياً.

توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات أداء الطلبة على مقياس الثقة بالنفس  الفرضية الرابعة:

 ) النتائج املتعلقة ذه الفرضية:11تعزى ملتغري السنة الدراسية، ويوضح اجلدول (

  

  تبعاً لمتغير السنة الدراسيةالثقة بالنفس ): الفروق في 11الجدول (

  د.ح  ع  م  ن  
 قيمة (ت)
(t-test) 

  الداللة  القيمة االحتمالية

الثقة 

  بالنفس

  9.63  134.58  79  األوىلالسنة 
116  .357  .542 

دال غري 
عند مستوى 

داللة 
  56 .10  136.34  39  السنة الرابعة

الفرضية لتصبح: ال توجد فروق  رفض، وهذا يعين α = (0.05) p <أن  )11(يتبني من اجلدول    

ذات داللة إحصائية بني متوسطات أداء طلبة علم النفس على مقياس الثقة بالنفس تعزى ملتغري السنة 

و(السقاف،  )2000) و(الركايب، 2007الدراسية. تتفق هذه النتيجة مع دراسة كل من (الطائي، 
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تشابه الظروف الثقافية واالجتماعية لطلبة السنتني األوىل بب يف ذلك إىل وقد يعزى الس). 2007

والرابعة، وتعرضهم ألساليب تنشئة اجتماعية متقاربة، باإلضافة إىل تعرضهم ملقررات دراسية وأنشطة 

  ومواقف تعليمية وخربات وأساليب تدريس وتعزيز وتقومي متقاربة.

إحصائية بني متوسطات أداء الطلبة على مقياس الثقة بالنفس  توجد فروق ذات داللةالفرضية الخامسة: 

  ) النتائج املتعلقة ذه الفرضية:12تعزى ملتغري اجلنس. يوضح اجلدول (

  تبعاً لمتغير الجنسالثقة بالنفس ): الفروق في 12الجدول (

  د.ح  ع  م  ن  
 ت)(قيمة 

(t-test) 

القيمة 

  االحتمالية
  الداللة

  10.13 135.37  99  إناث
116  4.57 .531 

دال عند مستوى داللة غري 

  9.40  133.59  19  ذكور  0.05

توجد هذا يعين رفض الفرضية السابقة لتصبح: ال و  ،α = (0.05) p <) أن 12(يتبني من اجلدول    

تعزى ملتغري اجلنس. ختتلف الثقة بالنفس فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات أداء الطلبة على مقياس 

ليتزر )   و(2000) و(الركايب، 2009) و(ماري، 2003لوش، اين و ڤ(تا لنتيجة مع دراسة كل منهذه ا

؛ بينما تتفق هذه النتيجة مع دراسة كل من 2012)و(رضائي،  )2014وسامويلسن ولورا، 

. وقد يعزى 1998) ) و(إينرسون وسنتياغو، 2007) و(السقاف، 2007) و(الطائي، 2001(العنزي،

ك إىل أن كًال من الذكور واإلناث ميرون مبرحلة نضج عقلي متقاربة، ويتعرضون ألساليب السبب يف ذل

تنشئة متشاة وملقررات دراسية وطرائق تدريس ونظم تقومي واحدة، كما يتعرضون خلربات ومواقف تعليمية 

فرد وآخر بغض  واحدة، كما أن الفروق يف القدرات العقلية والعمليات املستندة إليها ميكن أن تكون بني

  النظر عما إذا كان ذكراً أم أنثى.

  . مقترحات البحث15

 استخدام أعضاء اهليئة التدريسية لألساليب املشوقة يف تناول املوضوعات الدراسية، وحتفيز -15-1

معرفيًا وسلوكيًا من خالل املكافآت والتعزيزات اإلجيابية، وذلك للحد من ظاهرة التسويف  الطلبة
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فة لعقد ورش العمل والربامج النفسية والرتبوية اهلادفة حنو تشجيع الطلبة األكادميي، باإلضا

  .املسوفني دراسياً ورفع روحهم املعنوية ودافعيتهم األكادميية

وتطوير تعزيز دور اإلرشاد الرتبوي والنفسي اجلامعي يف التوجه حنو مساعدة الطلبة املسوفني  -15-2

وتصميم خطط وبرامج إرشادية اليت يعانون منها؛ إمكانيام يف مواجهة وحل الضغوط النفسية 

تستهدف خفض ظاهرة التسويف األكادميي لدى طلبة اجلامعة، انطالقاً من خطورة هذه الظاهرة 

  .وانعكاساا السلبية على الطالب اجلامعي

وتوفري بيئة تعليمية تتيح للطلبة ضرورة االهتمام بتعزيز الثقة بالنفس لدى طلبة اجلامعة،  -15-3

وتوفري فرص املسؤولية الذاتية، وتعزيز فرص االستقالل ية املشاركة والتعبري وتبادل األفكار، حر 

 واالعتماد على الذات. 

الثقة بالنفس لدى الطلبة يف املراحل التعليمية  استثمار نتائج البحث يف إعداد برامج لتنمية   -15-4

 كافة. 

كادميي والثقة بالنفس بالبحث والتقصي إجراء املزيد من الدراسات اليت تتناول التسويف األ -15-5

من حيث دورمها يف التحصيل الدراسي، ودور الضغوط النفسية ومفهوم الذات والقلق االجتماعي 

  وأساليب املعاملة الوالدية فيهما.
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