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 ملخص البحث:
 يهدف البحث احلايل اىل : 

 التعرف على مستوى سلوك التسويف االكادؽلي لدى طبلب ادلرحلة االعدادية. -1
التعررررف علرررى ربانرررر الررريف مف اللوررروت و ف رررا سرررلوك التسرررويف االكرررادؽلي لررردى طررربلب ادلرحلرررة االعداديرررة       رررا   -2

  ألهداف البحث مت ص اغة ال رض ات اآلت ة :
 رق دال احصائ ا  وني متوسط رتب درجات اجملموعة التجريب ة على االفتبارين ال بلي  البعدت . ال يوجد ف -
 ال يوجد فرق دال احصائ ا  وني متوسط رتب درجات اجملموعتني التجريب ة  الضاوطة على االفتبار البعدت. -
التسرررويف االكرررادؽلي لررردى  ربفررررراد  ال يوجرررد فررررق دال احصرررائ ا  ورررني متوسرررط رترررب درجررررات اجملررراالت السررربعة لسرررلوك   -

 اجملموعة التجريب ة و االفتبارين ال بلي  البعدت. 
(  7( ف رررة موزعررة علررى   38 لتح  ررأ ربهررداف البحررث مت ويرراس م  رراس سررلوك التسررويف االكررادؽلي م ررو   مررن  

%( كمرا  85ق اخليفاس  رلاالت متثل ربسباب التسويف االكادؽلي   مت التح أ من الصدق الظاهرت  قد ولغت نسبة ات ا
مت استخراج ال وة التم  زية ل  رات ادل  اس   اغلاد صدق البياس عن طريأ حساب معامل االرتبراط ورني درجرة كرل ف ررة مرن 

% (   ت ونرت  82كر نباخ  قد ولغ معامل الثبات    -ال  رات مع الدرجة ال ل ة   استخراج الثبات وطري ة معادلة ال ا 
( طالررب و الصررف اخلرراما االعرردادت و ر عرر   االح ررائي / التطب  رري / األدر( مررن الرر ين  هررر  44ع يررة البحررث مررن  

لديهم تسويف اكادؽلي عاٍل   قد مت استخدام التصم م التجرييب للمجموعتني التجريب رة  الضراوطة ذات االفتبرارين ال بلري 
( طالررب و كررل رلموعررة    مت اجررراس  24 وواقررع     البعرردت     توزيررع ربفررراد الع يررة علررى رلمرروعتني   ةريب ررة  ضرراوطة (  

(  8الت رررافني ورررني طررربلب اجملمررروعتني و عررردد مرررن ادلتغرررةات    قرررد قامرررت الباحثرررة  وبيررراس الررريف مف اللوررروت ادل رررون مرررن   
السرتعانة تدريبات ترووية متثل رلاالت سرلوك التسرويف االكرادؽلي  تطب  ر  علرى اجملموعرة التجريب رة    لتحل رل الب را ت مت ا

 (   ا هرت اليتائف :  spssابحل  بة االحصائ ة  
 جرررود فررررق دال احصرررائ ا  ورررني متوسرررط رترررب درجرررات اجملموعرررة التجريب رررة علرررى االفتبرررارين ال بلررري  البعررردت  لصرررا   -1

االفتبررار البعرردت  هرر ا يرردل علررى ربانررر الرريف مف اللورروت و ف ررا سررلوك التسررويف االكررادؽلي لرردى طرربلب ادلرحلررة 
 دية .االعدا

 جود فرق دال احصائ ا  وني متوسط رتب  درجات اجملموعتني   التجريب ة  الضاوطة ( على االفتبار البعدت  لصا   -2
 اجملموعة التجريب ة شلا يشة ذلك اىل ف ا سلوك التسويف االكادؽلي لديهم .   

االكرادؽلي لردى ربفرراد اجملموعرة  جود فرق دال احصائ ا  وني متوسط رترب درجرات اجملراالت السربعة لسرلوك التسرويف  -3
التجريب ة و االفتبارين ال بلي  البعدت   شلا يدل على ربن لليف مف اللووت مبجاالت  السبعة ربانرا  كبةا  و ف ا سلوك 

 التسويف االكادؽلي لدى طبلب اجملموعة التجريب ة . 
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الكلماتت ادلتتتيةا : ر،ارر مار م  حرات. وياس ا على ذلك ف د قامت الباحثة ووضرع رلموعرة مرن التوصر ات  ادل ل 
 ترموير التسويف االكتدميير ختضر ادلريل  االعدادي .

Abstract 
The current research aims at:  

1- Identifying the level of the academic procrastination for the secondary 

school students.  

2- Identifying the effect of an educational program on decreasing the 

academic procrastination for the secondary school students. 

To accomplish the objectives of the research, the following 

hypotheses were formulated:  

- There is no significant difference between the average marks of the 

experimental group in the pretest and the posttest.  

- There is no significant difference between the average marks of the 

experimental and the control groups in the posttest. 

- There is no significant difference between the average marks in the 

seven components of the academic procrastination behavior for the 

experimental groups in the pretest and the posttest.  

To fulfill the objectives of the research, a scale to measure the academic 

procrastination behavior was constructed, which consists of (38) items 

distributed on (7) components that stand for the reasons behind the 

academic procrastination. The apparent was verified and the percentage of 

the experts agreement was (85%). Also, the scale items discriminating 

power was determined and the validity of the construction by calculating 

the correlation coefficient between each of the scale items in addition to 

calculating the total score. From the other hand, invariability was 

measured using Alpha cronbach equation and the value of the invariability 

value was (0.82).  

The sample of the research consisted of (40) male student in the fifth 

secondary grade (biological, practical and literary branches) who were 

noticed to have academic procrastination behavior. The experimental 

design was used for the experimental and the control group with pretest 

and posttest. The individuals of the samples were distributed into two 

groups, namely the experimental group and the control group and each 

group included (20) students. Equivalence between the students of the two 
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groups was conducted. The researcher constructed the educational 

program, which consists of (8) educational training sessions that represent 

the academic procrastination aspects and the program was applied to the 

experimental group. To analyze the data the SPSS statistical software was 

used and the results showed the following:  

1- There was a significant difference between the average marks of the 

experimental group individuals in the pretest and the posttest in favor 

of the posttest. This denotes that the program had an effect on 

decreasing the academic procrastination behavior of the secondary 

school students. 

2- There is a statistically significant difference between the marks of the 

two groups (the experimental and the control groups) in the pretest and 

the posttest in favor of the experimental group and this denotes 

decreasing the academic procrastination behavior for them.  

3- There is a statistically significant difference between the marks in the 

seven aspects of the academic procrastination behavior of the 

experimental group individuals in the pretest and the posttest and this 

indicates that the educational program (with its seven aspects) had a 

significant effect on decreasing the academic procrastination behavior 

of the experimental group individuals. Based on what has been 

mentioned, the researcher submitted a set of recommendations and 

suggestions. 

Keywords: effect, educational program, academic procrastination, 

decreasing, secondary school.  

 مشكل  البحث
ل م رة  الرت ت مرن و التلج رل سلوك التسويف االكادؽلي  اهرة ح    ة  اسعة االنتشار و مج رع ادلراحرل التع يعد 

غة ادليفر لبعا الواجبات  ادلهام الت غلب أتديتها   قد دلسيا ضلن كآابس  تدريس ني ذلك من فبلل عدة منيشرات ميها : 
ترررك الطالررب ربداس ادلهمررات االكادؽل ررة ادل لررف  ررا حررو سرراعة متررلفرة  البلمبرراالة عيررد  ررام ادليبرر   اليصررائ  الررت ي رردمها 

 التلفر لبلستعداد ألداس االمتحا ت  الطلرب ادلت ررر لتلج لهرا  الترلفر و تسرل م الواجبرات  االعمرال ادلطلوورة مرن االهل 
الطلبة  الت مر من ت دؽلها و  قتهرا ادردد  ح رث يتجرا ز الطالرب ال رلة ادرددة ليهايرة التسرل م  هرو مرا يضرطر  اىل طلرب 

التلج رل رب  ال  رام  ر   ادلهرام و  ايرة ال رلة ادلسرموحة ذلرم.  يعرد ت ررار أتفرة فلة  اح مع عدم  جود ميفر ميط ري ذلر ا 
 أتج ل ربداس ادلهام  الواجبات ادل لرف  را الطالرب مشر لة تعل م رة كريفى دلرا ذلرا مرن أتانرةات سرلب ة علرى ادلرتعلم دافل را   ذ 
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وم الرري ا  الشررعور ابل لررأ  عرردم ال  رراسة ترريع ا علررى ا انررب السررلوكي للمررتعلم و صررورة االحسرراس ابليرردم  ال ررلس  لرر
 ال عر  رب  أتانة  اخلارجي ال ت ينيانر وطري ة سلب ة على التحص ل الدراسي  عدم رغبة الطالب و حضور الدر س  ف دان 
ال ررررص  ضرررعف دافع رررة الطررربلب ضلرررو الرررتعلم فضررربل  عرررن غ ررراب الرغبرررة و اسرررتغبلل قررردرا م الع ل رررة  تطويعهرررا و العمل رررة 

 ة من ربجل ارت ام  ص لهم الدراسي  ال ضاس على ما يواجههم من صعوابت  ول د ن صلاحهم  ت وقهم الدراسي  التعل م
(و  جررود عبلقررة ارتباط ررة موجبررة وررني قلررأ االفتبررار  التسررويف االكادؽلي عريشرري  2416 هرر ا مررا ربكدترر  دراسررة عريشرري 

عبلقررة سررلب ة وررني كرررل مررن التسررويف االكرررادؽلي (اىل  جرررود  2418(  توصررلت دراسررة احل صررة   119 – 81: 2416 
 (. 83: 2418 العوامل اخلمسة للشخص ة احل صة   

 رمهة  البحث 
علررى الرررغم مررن ربنيررا نعرر ع ال رروم و عصررر متترراز ف رر  احل رراة ودرجررة كبررةة مررن التع  ررد   هررور العديررد مررن التغررةات  

تطلررب ضررر رة ق ررام االفررراد اداس ادلهررام ادلوكلررة علرر هم وصررورة السررريعة و جوانررب احل رراة ادلختل ررة  مواكبررة هرر   التغ ررةات ت
مباشرررة  وررد ن أتفررة  نبلحررا ان كثررةا  مررن اليرراس  مررن سلتلررف االعمررار  الشرررائ  االجتماع ررة ػلررا لون فلررأ رلموعررة مررن 

 (.4: 2414ا يت  التيفيرات لتلج ل ال  ام ابدلهام ادلوكلة  ل هم  الت تنيانر سلبا  على ربدائهم  مستواهم العلمي  الز 
 أتف   اهرة التسويف االكادؽلي مسارا   اضحا   منيانرا  و العمل ة األكادؽل ة الت ت من و التلج ل غة الضر رت  

لرربعا ادلهررام الررت غلررب ال  ررام  ررا رب  أتفةهررا رب  التخلرري عيهررا  فرربعا األفررراد ال ي ملررون  اجبررا م  يتجيبررون ربداس ادلهررام 
فة اىل ادلخررا ف الشخصرر ة مررن ال شررل ا  وسرربب قرردرات ال رررد الشخصرر ة. فالتسررويف األكررادؽلي وسرربب التسررويف ابإلضررا

يظهر من فبلل أتج ل السلوك ادلرغوب ف   اىل  قت الحأ شلا يضعف    أ اهداف ال رد  قد ايف  ش بل  من ربش ال 
 (.511: 2421ادل ا مة رب   س لة لتجيب ادلهام   ربمحد 

علرررررررررى فاعل رررررررررة األفرررررررررراد  دافع رررررررررتهم ضلرررررررررو االصلررررررررراز مبختلرررررررررف جوانرررررررررب احل ررررررررراة   هررررررررو مرررررررررن الظرررررررررواهر الرررررررررت ترررررررررنيانر
 (. 643: 2416 ربنشطتها عبود 

(رب على ربن التسويف اضطراب ان عايل ػلدث نت جة  Ellis & knaus,1977 قد وني كل من ربلا  نوس    
تف عيها سلوك التسرويف  انرجي غلرب ربن ادلعت دات غة ادليط  ة  ذ ربن ه   ادلعت دات الت ينيمن  ا ال رد من ادلم ن ربن يي

ربقدم ربداس  ج دا ألانبت ربنجي شخص ل  ق مة(  عيدما ي شل الطالب و ربن ي دم ربداس ا ج دا  فإن ه ا االعت اد غة ادليط ي 
يررنيدت اىل ربن ي  ررد ال رررد ت رردير  ل اترر   يظهررر اسررتجاوة للتسررويف ا  التلج ررل و  صلرراز ادلهررام ادل لررف  ررا  هرر ا مررا ربكدترر  

%( مررن 95 -84الدراسررة الررت رُبجريررت و مدييررة ن وجرسرري ابلرروالايت ادلتحرردة االمري  ررة  الررت اسررتيتجت ربن مررا نسرربت   
 (.  5:  2419الطلبة ؽل لون اىل التسويف و  صلاز ادلهام األكادؽل ة ادلطلووة ميهم  حرشان  

  جرود ارتبراط ورني سرلوك التسرويف االكرادؽلي  ابلعودة اىل األطر اليظرية  نتائف الدراسات الساو ة مت التوصل اىل 
 العديد من ادلتغةات الت ذلرا ربعل رة  أتانرة عم رأ علرى مج رع جوانرب ح راة ال ررد ادلختل رة وشر ل عرام  علرى الطلبرة وشر ل 
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فرراص  لرر لك ف ررد تيا لرر  العديررد مررن البرراحثني و ورروانهم ادلتيوعررة  علررى سلتلررف ادلراحررل الدراس ة  السرربب هررو االنتشررار 
الواسررع ذلرر ا السررلوك لرردى الطلبررة  أتانررة  الواضرر  علررى  صرر لهم الدراسرري  فلررأ مشرراكل شخصرر ة  اجتماع ررة  من هرر   

( الت توصلت اىل  جود عبلقرة ارتباط رة ع سر ة دالرة  حصرائ ا  ورني الدرجرة ال ل رة و  2414الدراسات :دراسة ادلال ي  
: رب (   توصرررلت نتررائف دراسرررة  األمحررد  فرررداس   2414ؽلي   ادلررال ي الررتعلم الررر اجن  االصلرراز االكرررادؽلي  التسررويف االكررراد

( اىل  جود عبلقة ارتباط ة وني التسويف االكادؽلي  الث ة ابلي ا لدى ربفراد ع ية البحث   جود فر ق ذات داللة  2418
(.  مرن 13:  2418د  فرداس   حصائ ة  ف ا  دلتغةت ا يا لصا  ال كور  ادلرحلة الدراس ة لصا  ادلرحلة الراوعة   األمحر

(  جررود عبلقرة ارتباط ررة موجبررة دالررة احصررائ ا  وررني التسررويف االكررادؽلي  2419اليترائف الررت توصررلت ال هررا دراسررة حرشرران  
 االدمان على اذلاتف الي ال   جود فر ق دالرة احصرائ ا  و التسرويف االكرادؽلي ورني ربفرراد ع يرة البحرث  ف را  دلتغرة ا ريا  

 كور  متغررة التخصررص  لصررا  التخصررص االنسرراص  متغررة الصررف الدراسرري  الثرراص / الراوررع (  لصررا  الصررف  لصررا  الرر
 ب (.-:رب 2419الثاص   حرشان 

 يتضر  شلرا سرربأ اآللر السرلب ة لظراهرة التسررويف االكرادؽلي علرى الطلبررة مرن جوانرب متعررددة  للحرد ميهرا يتطلررب 
لتسويف االكادؽلي لردى طربلب ادلرحلرة االعداديرة ابعتبرارهم فررة عمريرة مهمرة  ضع ورامف ترووية هادفة اىل ف ا سلوك ا

 ظلثل مرحلة ادلراه ة  ما يصاحبها من تغةات ن س ة  فس ولوج ة  اجتماع ة يتوقف عل ها انبات فصرائص شخصر ة ال ررد 
لر كور ربكثرر مررن اال ث  جبم رع جوانبها فضربل عرن مرا توصررلت ال ر  العديرد مرن الدراسررات مرن انتشرار هر   الظرراهرة عيرد ا

 ل لك جاست ه   الدراسة لتطب أ ور مف ترووت و ف ا سلوك التسويف االكادؽلي لدى طبلب ادلرحلة االعدادية.
 ومنتًءا على مت تقدم تربز رمهة  البحث يف مت أييت :

 رواًل : األمهة  النظري  :
ديرررة دلرررا لررر  مرررن أتانرررة سرررليب كبرررة علرررى جوانرررب ربعل رررة دراسرررة سرررلوك التسرررويف االكرررادؽلي لررردى طررربلب ادلرحلرررة االعدا -

 شخص تهم   ص لهم الدراسي.
تعد ه   الدراسة من الدراسات ال ل لة و العراق  الت تيا لت ربانر ور مف ترووت و ف را  –و حد د علم الباحثة  -

 سلوك التسويف االكادؽلي لدى طبلب ادلرحلة االعدادية.
اذج العادل رة الرت فسررت سرلوك التسرويف االكرادؽلي  الرت يرتم االسرت ادة مير  و التعرف علرى ربهرم األطرر اليظريرة  اليمر -

 البحوث ادلست بل ة. 
 اثنةتً : األمهة  التطبةقة  : 
توفة م  اس حديث للتعرف على مستوى سلوك التسويف االكادؽلي يبلئم طبلب ادلرحلة االعدادية ؽل ن استخدام   -

 هم ادلست بل ة. من قبل العديد من الباحثني و ووان
 تيا ذلا شرػلة مهمة من شرائ  اجملتمع  الت ذلا الد ر ال بة و ت دم اجملتمع  االرت اس و . -
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قد تساعد و  ضع التوص ات البلزمة للحد من انتشار ه   الظاهرة وني الطلبة دلا ذلا من أتانةات سلب ة فطةة على  -
 ال رد  اجملتمع.

 اي  لليظرايت الي س ة  الشخص ة و ادل دان الي سي  اللووت. يعد البحث احلايل تطب  ا  تروو  -
قرررد ترررز د هررر   الدراسرررة األفصرررائ ني الي سررر ني  اللورررويني  رب ل ررراس األمرررور وررريف مف تروررروت هرررادف للخ رررا مرررن سرررلوك  -

 التسويف االكادؽلي لدى االفراد وش ل عام  الطلبة وش ل فاص.
 رهداف البحث

 يهدف البحث احلايل اىل :
 ف على مستوى سلوك التسويف االكادؽلي لدى طبلب ادلرحلة االعدادية.التعر  -1
 التعرف على ربانر اليف مف اللووت و ف ا سلوك التسويف االكادؽلي لدى طبلب ادلرحلة االعدادية .  -2

 فرض ات البحث:      
 ال بلي  البعدت .   ال يوجد فرق دال احصائ ا   وني متوسط رتب درجات اجملموعة التجريب ة على االفتبارين -
 ال يوجد فرق دال احصائ ا  وني متوسط رتب درجات اجملموعتني التجريب ة  الضاوطة على االفتبار البعدت. -
ال يوجد فرق دال احصائ ا  وني متوسط رتب درجرات اجملراالت السربعة لسرلوك التسرويف االكرادؽلي لردى ربفرراد اجملموعرة  -

 البعدت.التجريب ة و االفتبارين ال بلي   
 دود البحث ي
 احلد د البشرت : طبلب الصف اخلاما االعدادت و ر عها  االح ائي/التطب  ي/االدر/ال يون التطب   ة (. -1
احلررد د ادلوضرروعي : اقتصرررت الدراسررة علررى اسررتخدام وررر مف ترورروت يهرردف اىل ف ررا سررلوك التسررويف االكررادؽلي  -2

 لدى طبلب ادلرحلة االعدادية.
 (. 2422 – 2421حدد البحث احلايل ابلعام الدراسي   احلد د الزمجي : يت -3
 احلد د ادل اص : متثل و ادلدارس االعدادية و مديية ادلوصل. -1

 حتديد ادلصطلحتت 
 ( The Effectر،ر )   -4

 0222:أبنه عملة  التأ،ري على قةم الشخص ومعتقداته ومواقته وسالوكه ) دافةاد ر 0222تعريف دافةد 
:41 .) 

ائااي لؤل،اار: هااو التذةااري الاااي عاادث ألفااراد عةناا  البحااث نتةلاا   ،ااري ادلتذااري ادلسااتق  رماا  التعريااف اال ر 
 االختبترين القبلي والبعدي جملموع  البحث. 
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 ( Educational Programالرب م  الرتموي )  -0
  و رث ت رون سلسلة مرن األنشرطة ادلتضرمية ال صرص  ادلواقرف الصرورية ادلخطرط ذلرا مسرب ا  (: 0222تعريف احلمداين )

مبلئمررة لطب عرررة الع يررة  قررردرا م لغررررض    ررأ تغرررةات تروويرررة  اجتماع ررة  سرررلوك ة حسرررب االهررداف ادلرجررروة للبحرررث 
 (. 9: 2447 احلمداص  

هررو فطررة تروويررة ميظمررة  سلطررط ذلررا  فررأ اسررا علم ررة  تروويررة  رردف اىل مسرراعدة التعريااف النظااري للاارب م  الرتمااوي :
 كهم  الوعي مبش بل م  اكتساب اخليفات البلزمة حللها .الطبلب على استبصار سلو 

رلموعة من التدريبات  االنشطة اللووية ادلّعدة  فأ اسا نظرية  علم رة تشر ل و التعريف اال رائي للرب م  الرتموي : 
ة رلموعهررررا ميهجررررا  ت امل ررررا  مررررن ادلهررررارات اللوويررررة  رررردف ف ررررا سررررلوك التسررررويف االكررررادؽلي لرررردى طرررربلب ادلرحلرررر

 االعدادية. 
 ( Academic Procrastinationالتسويف االكتدميي )  -3

هرو الرغبرة و ةيرب اليشراط  اعطراس الوعرود ابل  رام ابدلهرام الح را   ابإلضرافة (: Ellis & Knaus,2002تعرياف )
 (Ellis & Knaus,2002:242 اىل افتبلق األع ار  التيفير للتلفة  ةيب الوقوم ابللوم  

(: هو التلج ل االرادت رب  التجيب ال امل للمهام االكادؽل ة  أتفةها عن الوقت اددد و عرل مرا  2417 تعريف )عبتس
 (.15:  2417ؽلتل   ال رد من مدركات  مشاعر تيسحب على ادائ  وطري ة سلب ة عن اداس ادلهام االكادؽل ة عباس 

 التعريف النظري لسلوك التسويف االكتدميي
تعمررد الغررة ميط رري للبرردس و تي  رر  ادلهررام االكادؽل ررة ادلطلووررة ميرر  علررى الرررغم مررن معرفترر  م ررل الطالررب للتلج ررل ادل
 ابآللر السلب ة ادللتبة على ذلك.

 التعريف اال رائي لسلوك التسويف االكتدميي 
ن مرن ال ل ة الت ػلصل عل ها الطالب من رلمروم  جاوتر  علرى ادل  راس ادلسرتخدم و البحرث احلرايل  ادل رو  الدرجة

اجملاالت اآلت ة  الت متثل اسباب سلوك التسرويف االكرادؽلي  هري    ال سرل  سروس  دارة الوقرت  الي رور مرن ادلهمة ت ردير 
 ال ات ادليخ ا  اخلوف من ال شل  االنشغال امور ربفرى   هم التخط ط (.

توسطة مد ا انبلث سيوات  دف ادلرحلة االعدادية :هي مرحلة دراس ة ت ع ضمن ادلرحلة الثانوية وعد ادلرحلة ادل -1
اىل ترس خ مامت اكتشاف  من قاول ات الطلبة  مت  يهم من ولوغ مستوى ربعلى من ادلعرفة  ادلهارة مع تيويع  تعم أ 
وعررا ادل ررادين ال  ريررة  التطب   ررة مته رردا  دلواصررلة الدراسررة   عررداد  للح رراة العمل ررة اإلنتاج ررة   زارة اللو ررة  نظررام 

 ( .1981( لسية  2نوية رقم  ادلدارس الثا
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 خلتة  نظري  ودراستت ستمق 
 نظري  التحلة  النتسي  -1

كررد فر يررد صرراحب اليظريررة ربن التسررويف سررلوك اضررطرار يرجررع للط ولررة  اخلرريفات ادلرتبطررة ف هررا  فهرر   اخلرريفات ر 
رضررا الوالرردين وتح  ررأ االهررداف شلررا ترررتبط ابلعمل ررات ادلعرف ررة  فيرررى اآلابس يضررعون ربهرردافا  غررة  اقع ررة ألويررائهم   يروطررون 

غلعررل الط ررل ييشررل و و رررة مررن الصررراعات الررت ةعلرر  ال يسررتط ع ت رردير ذاترر   فيفاترر   ف سررتج ب األط ررال ذلرر   األهررداف 
ابلتسويف   ابلتايل يعت د فر يد ان التسويف سبب  اخلوف  ال لأ فهي ح رل ال شرعورية ل رتم ف را التروتر ورني األ  العل را 

 (. 2418حل صة   اذلو ا
 (  Ellis &knaus, 1977نظري  الةس ونويس ) -2

(السلوك التسوي ي على ربن  يتمثل و ضعف ال درة ادلتخ لة  Ellis &knaus, 1977ي سر ال ا  نويا  
للمسوفني على  متام االعمال  الواجبات ادلطلووة ميهم ل لك فا م يترلفر ن و اصلراز تلرك االعمرال  السربب و ذلرك هرو 

عت رردات اخلاطرررة وشررلن ضررعف قرردرا م  اخلرروف غررة الع رربلص مررن ادلهررام  االعمررال ادل ل ررون  ررا  لرر لك غالبررا  مررا تررد ر ادل
ادلعت دات الع بلن ة للمسوفني على ا م ال ؽلتل ون ال درات البلزمة إلكمرال  اجبرا م وشر ل مرضري  الرت ال ترتبلئم علرى 

ادلهام الرت ي ل رون  را ذلر ا ي ومرون وتلج رل تي  ر  تلرك ادلهرام  تز دهم عر را  مع معت دا م وش ل  اقعي مع قدرا م  نوم 
 (. 144:  2413سهبل   مياسبا  لتحاشي  متام مهامهم ا م س  شلون حتما  و  متامها   الصا   

 (  Steel Modelرمنوذج ستة  ) -3
و اسرررتجاابت االفرررراد ادلتعل رررة ( و هررر ا االظلررروذج   جرررود عوامرررل عديررردة ترررنيانر  Steel  2007 ضررر  سرررت ل    

 ابلتسويف االكادؽلي ميها :
اخلوف من ال شرل / يررتبط هر ا اخلروف وتردص االحرلام الر اجن  ربت ان الطلبرة ي ونرون مهتمرني مبرا ي  رر ور  اآلفرر ن  -

خلوف من ضلوهم  ا م يريد ن ربن يعت د اآلفر ن ا م يي صهم السعي و االصلاز  ل ا ال درة على االصلاز   يرجع ا
ال شررل  ىل ربن الطالررب ال يسررتط ع ربن يصررل  ىل مررا يتوقعرر  عررن ن سرر  رب  يسرربب اخلرروف مررن األداس السرريس و  صلرراز 

 ادلهمة ادلطلووة مي .
الي ور مرن ادلهمرة / يررتبط التسرويف االكرادؽلي ابلي رور مرن ادلهمرات غرة السرارة  ؽل رن ربن ي رون لردى الطلبرة ال ردرة  -

ديهم ادل ررل للمثراورة و ادلهمررة الررت  مرل ال ل ررل مررن ادلتعرة  ي ررون ادل ررل متياسربا  مررع ربعل ررة علرى األداس ل ررن ال ي رون لرر
ادلهمرررة لليجررراح ف هرررا  هررر ا يعرررجي  نررر   ذا كررران الررردرس غرررة مهرررم و اليت جرررة اليهائ رررة فمرررن ادتمرررل حرررد ث التسرررويف 

  ا .االكادؽلي  ي ون و ه   احلالة كل من الرغبة  ادل ل ضلو ربداس ادلهمة ضع 
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 دارة الوقررت /  هرر ا الت سررة ربكثررر ترج حررا  للتسررويف االكررادؽلي  يرجررع ذلررك  ىل ضررعف ت رردير الطلبررة للوقررت الرر ت  -
ػلتاجرر  إلصلرراز ادلهررام األكادؽل ررة ادلطلووررة ميرر    ذ ربنرر  ؼلمررن الوقررت الرربلزم إلصلرراز ادلهررام االكادؽل ررة د ن فرريفة   ينيجررل 

 او ة إلدارة الوقت.البدس و الدراسة وسبب ن ص و اخليفة الس
التمرررد / ؽل رررن ربن ي ررون التسرررويف اسرررتجاوة حلالررة يشرررعر  ررا ال ررررد ربن ادلهمرررة ادلطلرروب اصلازهرررا غررة ضرررر رية رب  غرررة  -

ميص ة  فت ون ه   احلالة مياسبة حلد ث التمرد  ابلتايل ينيدت  ىل سلوك التسويف  فاصة عيردما ي رون الشرخص 
ضررا  ف مررا يتعلررأ ويجاحرر    ربح ررا   يررنيدت كرهرر  للمدرسررني  ىل أتج ررل ادلهمررة لديرر  ال ل ررل مررن الرغبررة و ربن ي ررون غام

 ادلطلووة مي .
االكتراب /  ه ا يتعلرأ وت لرب مرزاج ال ررد  و وعرا األح ران يصرل اىل حرد االكترراب  ربت ي رون لردى ال ررد حالرة  -

رب  لسررت و مررزاج ج ررد االن(   ربكثررر فطررورة ف مررا يتعلررأ وت لررب ادلررزاج   ؽل ررن ربن ت ررون االسررتجاوة اليمط ررة مررثبل   
 تعد ه   احلالة مش لة  ذا ما ربصبحت االستجاوة ألت موقف  ر   اليمط رة  الطري رة  فاالكترراب ؽلثرل ن طرة  رول 
مرزاج الشرخص  ىل عردم البردس ابدلهررام  و هر   احلالرة ي رون اهتمرام الشررخص قلر بل  و االسرتجاوة  ابلترايل فرإن ال رررد 

 (.  34-33: 2419و ما كان على ه   احلالة   حرشان يسوف و ربداس ادلهام م
 ( Ozer &ferarri, 2011رمنوذج روز وفرياري)  -4

يعد ه ا اليموذج من اليماذج احلديثة الت قّدمت ت سةا  علم اُ شامبل  للتسويف األكادؽلي معتمردين ور لك علرى  
ح رث قامرا ودراسرة علرى (  Knaus Ellis, 1977(  ظلروذج  Solomon & Rothblom, 1994ظلروذج  

رب هرت نتائف دراستها ان من اسباب التسويف  ال مال ة  الي ور من ادلهمة  التمررد مرن السر طرة  2411ع ية من االتراك 
 اختاذ ادلخاطرة(  من مث  ضعا تعري ا  للتسويف االكادؽلي ان    ادل ل لتلج ل ادلهام الضر رية للوصول للهدف ادليشود  هو 

ثر تع  دا  و ثة من رلرد ا ا  دارة الوقت وطري ة غة فّعالة فهو يعد  اهرة مع دة ذات م رو ت  جدان رة  ة شخص ة اك
 معرف رررة  سرررلوك ة(   ؽل رررن مرررن فررربلل ذلرررك ت سرررة التسرررويف االكرررادؽلي انررر  شررر بل  مرررن اشررر ال االضرررطراب  االن عرررايل 

لرة  ل ر  و  قتهرا ادردد.  هر ا التلج رل ا  الترلفة يرنيانر علرى  ادلعرو  السلوكي( ال ت يتخ   الطالب لتلج ل االعمرال ادلوك
اليتائف الت ػلصل عل ها الطالب مرن ذلرك العمرل   ور لك يُعرد التسرويف االكرادؽلي  فرأ هر ا اليمروذج  راهرة مع ردة مرن 

لرب علرى الررغم مرن  ع ر  العياصر ادلعرف ة  االن عال ة  السرلوك ة الرت تتضرمن التلج رل ادلتعمرد لؤلعمرال الرت ُي لرف  را الطا
 (. Ozer & Ferrari, 2011: 33ابليتائف السلب ة ادتملة ذل ا التلج ل   

 دراستت ستمق 
 ( ر،ر مر م  إرشتدي يف ختض سلوك ادلمتطل  لدى طلب  ادلريل  االعدادي . 0244دراس   ودة ) -4

العداديررة و مركررز مدييررة الديوان ررة  التعرررف هرردفت الدراسررة اىل التعرررف علررى مسررتوى ادلماطلررة لرردى طرربلب ادلرحلررة ا      
على ربانر ور مف  رشادت و ف ا سلوك ادلماطلة لديهم   لتح  أ ذلك تطلرب ويراس م  راس سرلوك ادلماطلرة   قرد ت رون 
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( طالبررا  مررن طرربلب ادلرحلررة االعداديررة  ويرراس  علررى درجررا م علررى ادل  رراس مت افت ررار ع يررة البحررث 444رلتمررع البحررث مررن  
( طالبرا    تضرمن الرريف مف 15( طالبرا  مت ت سر مهم اىل رلمرروعتني  ةريب رة   ضراوطة( تضرم كررل رلموعرة  34ة مرن  ادلت ونر

( جلسرررة  رشرررادية طُبِّ رررت علرررى افرررراد اجملموعرررة التجريب رررة   توصرررلت الدراسرررة اىل  جرررود فرررر ق ذات داللرررة 14اإلرشرررادت  
ب ررة شلررا يشررة اىل ربانررر الرريف مف اإلرشررادت و ف ررا سررلوك ادلماطلررة  حصررائ ة وررني نتررائف اجملمرروعتني  لصررا  اجملموعررة التجري

 (.325: 2411لدى الطبلب  جودة  
 .( : قةتس سلوك ادلمتطل  لدى طلب  اجلتمع  يف اقلةم كوردستتن العراق 0241دراس  الزاوييت )-2

 544 ت ونت ع يرة الدراسرة مرن هدفت الدراسة ق اس مستوى سلوك ادلماطلة لدى طلبة ا امعة و اقل م كوردسرتان(    
( طالبا   طالبة من جامعات االقل م دهوك  صبلح الدين ربرو ل السرل مان ة(   لتح  رأ ربهرداف البحرث قرام الباحرث وبيراس 
م  اس سرلوك ادلماطلرة يتضرمن مواقرف ل ظ رة ذات انبلانرة وردائل  رب هررت نترائف الدراسرة ربن مسرتوى سرلوك ادلماطلرة لردى 

 ق ذات داللة احصائ ة و سلوك ادلماطلة لدى طلبة ا امعة تبعا  دلتغة ا يا لصا  ال كور  متغة الطلبة عاٍل   جود فر 
التخصرص لصرا  التخصرص العلمري كمرا رب هررت اليترائف عردم  جرود فرر ق ذات داللرة احصرائ ة و سرلوك ادلماطلرة لردى 

 –ربرو ررررل  –صرررربلح الرررردين  –ا امعررررة   دهرررروك الثالررررث (  متغررررة  –طلبررررة ا امعررررة تبعررررا  دلتغررررة الصررررف الدراسرررري  األ ل 
  (2414السل مان ة ( الزا يت  

سالوكي يف ختاض التساويف األكاتدميي علاى طتلباتت   -( فتعلةا  مار م  تادريع معاريف0204دراس  ادلنصوري )-2
 كلة  الرتمة  للبنتت.

االكرادؽلي لردى طالبرات   سرلوكي و ف را التسرويف -هدفت الدراسة التعرف على فاعل ة ورر مف تردرييب معررو 
كل ة اللو ة للبيات   لتح  أ ربهداف البحث مت تطب أ م  اس التسويف األكادؽلي ال ت ربعّد  شوت  مروران  ادلعرّرب مرن 

(   م  اس آفر دلعرفة األسباب ادلنيدية اىل التسويف األكادؽلي من  عداد الباحثة.  مشلت الدراسة ع ية 2415 السّلمي  
كل رة اللو رة للبيرات جبامعرة البصررة  ويراس  علرى درجرات ربفرراد الع يرة علرى م  راس   -علوم اللووية  الي س ةمن طالبات قسم ال

( طالبررة مت ترروزيعهن عشرروائ ا  علررى رلمرروعتني متسررا يتني  ةريب ررة 34التسررويف األكررادؽلي مت افت ررار ع يررة الدراسررة  البالغررة  
معرف ررا  سررلوك ا  خل ررا مسررتوى التسررويف األكررادؽلي   أتلررف الرريف مف مررن  ضرراوطة(  قررد تل ررت اجملموعررة التجريب ررة ور رلررا  

( جلسة و حني اجملموعة الضاوطة مل تتلَأ ات معا ة   قد ربس رت اليتائف اىل ان اجملموعة التجريب ة رب هرت اطل اضا  13 
مف يتمترع و اعل رة كبرةة و ف را وش ل دال احصائ ا  و التسويف م ارنة  مرع اجملموعرة الضراوطة  هر ا يشرة اىل ان الريف 

 (.84 -47: 2421سلوك التسويف األكادؽلي   ادليصورت  
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 إ راءات البحث
 : رواًل :رلتمع البحث

يتحدد رلتمع البحث احلايل وطبلب الصف اخلاما االعدادت و ر ع   االح ائي /التطب  ي/االدر / ال يون التطب   ة      
(  البالغ عددهم    2422 – 2421ركز زلافظة ن يوى  الدراسة الصباح ة( للعام الدراسي   ( و ادلدارس االعدادية و م

 ( مدرسة اعدادية للبيني.34( طالبا  موزعني على  8636
 : اثنةتً :عةنتت البحث

  مت الع ية االستطبلع ة :لغرض التلكد من  ضوح ف رات ادل  اس  تعل مات االجاوة   ديد الزمن ادلسرتغرق لئلجاورة  -1
( طالبررا  افتررةت  34تطب ررأ ادل  رراس وصرر غت  األ ل ررة علررى ع يررة مررن طرربلب الصررف اخلرراما االعرردادت م ونررة مررن   

 قررد رب هرررت وشرر ل عشرروائي مررن اعداديررة األرلرراد للبيررني وعررد اسررتبعاد الطرربلب الراسرربني  الترراركني لؤلعرروام السرراو ة   
 دق  ة. 35اىل  34قت البلزم لئلجاوة ترا ح وني نتائف التجروة االستطبلع ة ربن ال  رات  اضحة  ربن الو 

 ع ية التحل ل االحصائي -2
( طالرب مرن 444ع ية التم  ز: لغررض حسراب منيشررات صردق البيراس ألداة البحرث سرحبت ع يرة م ونرة مرن   - رب

(  1( مدارس اعدادية و مديية ادلوصل    ا د ل   6الصف اخلاما االعدادت و ر ع  ادلختل ة موزعني على  
 ذلك . يوض 

 ( رلموع رفراد عةن  التحلة  االيصتئي 4 دول ) 
 اجلتنب     ادلوقع        العدد       اسم ادلدرس         ت
 االؽلن     متوز      17          68       الشهاب        1
 االؽلن     ادليصور        68       احل مة        2
 االؽلن     ةموكال       67       الةموك        3
 االيسر     االفاس        67      حسني در يع      4
 االيسر     ال ادس ة الثان ة       65      الشافعي        5
 االيسر     ادلشراق                   65      ربر حي  ة        6

   444      اجملموم       
( طالرررب مرررن طررربلب الصرررف  34ارت الباحثرررة ع يرررة عشررروائ ة م ونرررة مرررن   ع يرررة الثبرررات عرررن طريرررأ االعرررادة : افتررر  - ب

اخلرراما االعرردادت و ر عرر   االح ررائي /التطب  رري / ال يررون التطب   ررة / االدر( مررن اعداديررة ال يرردت للبيررني  مررن غررة 
 الراسبني رب  التاركني  ادلنيجلني  تطب أ ادل  اس عل هم  اعادت  وعد مر ر اسبوعني.
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اليهائ ررة  لغررض  ديررد  تشرخ ص ع يررة البحرث االساسر ة  قامررت الباحثرة وتطب ررأ ربداة البحرث  م  رراس ع يرة البحرث  -ج
سررلوك التسررويف االكررادؽلي (علررى طرربلب الصررف اخلرراما االعرردادت  و ر عرر  كافررة و عرردد مررن ادلرردارس االعداديررة 

  ادلرررنيجلني  التررراركني لؤلعررروام ( طالبرررا    وعرررد ربن قامرررت الباحثرررة ابسرررتبعاد الطررربلب الراسررربني1226 البرررالغ عرررددهم   
( طالبرا   مت حسراب ادلتوسرطات احلسراو ة لردرجات الطربلب و  332الساو ة ولرغ عردد الطربلب اخلاضرعني لبلفتبرار 

(   ربن طرررربلب 147  33 – 134  77كررررل مدرسررررة   رب هرررررت اليتررررائف ربن ادلتوسررررطات احلسرررراو ة ترا حررررت وررررني  
(  ويراس  علرى ذلرك  114مرن الوسرط ال رضري للم  راس  البرالغ   مدرسة   الصديأ( قد حصرلوا علرى درجرات ربعلرى 

 .( يوض  ذلك2ف د مت افت ارها لت ون م دا   إلجراس البحث احلايل  ا د ل  
 ( نتتئ  االختبتر التشخةصي  0 دول )

 اسم ادلدرس   
العدد الكلي لطالب 
الصف اخلتمس 
 االعدادي 

عدد الطالب اخلتضع  دلقةتس 
 االكتدمييسلوك التسويف 

ادلتوسط احلستيب دلقةتس سلوك 
 التسويف االكتدميي

 139 ,92 91 362 عمر ون عبد العزيز
  147 ,33 82  228 الصديأ
 145 ,75 44 175 ار متام

 145 ,26 69 276 عمر ون اخلطاب
 134 ,77 46 185 فالد ون الول د

  141,846 332 1226 اجملموم
 
ار مدرسررة   الصررديأ( لتطب ررأ الرريف مف اللورروت ألن طبل ررا حصررلوا علررى درجررات ربعلررى مررن مت افت ررعةناا  الاارب م  :  -د

( درجررة   لغرررض  ديررد عرردد ربفررراد ع يررة الرريف مف قامررت الباحثررة ابسررتبعاد الطرربلب  114ادلتوسررط ال رضرري البررالغ   
يف االكادؽلي ( على طبلب الصف الراسبني  ادلنيجلني  التاركني لؤلعوام الساو ة   تطب أ األداة  م  اس سلوك التسو 

اخلاما االعدادت و ر ع  االح ائي /التطب  ي/االدر( ف ط الن و ه   ادلدرسة ال يوجد فرم ال يون التطب   ة   قرد 
 45( طالبا  مريهم إلفضراعهم للريف مف اللوروت  الر ين حصرلوا علرى اعلرى متوسرط حسرار  البرالغ    24مت افت ار  

 149 .) 
:اعتمررردت الباحثررة علرررى  التصررم م التجررررييب ذت اجملمرروعتني ادلت رررافرتني   التجريب ررة  الضررراوطة (  ف رررا   لاااريعالتصاامةم الت

 لبلفتباريني ال بلي  البعدت  من فوائد استخدام ه ا اليوم من التصام م  ن  :
 يعد من التصام م التجريب ة ذات الضبط التجرييب العايل و رلال البحث العلمي . -1
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 ثة من الوقت  ا هد  الدقة و اليتائف .توفة ال  -2
 (. 342: 1994يتماشى مع  ر ف  طب عة البحث العلمي   داؤ د   -3

 لتي    التصم م التجرييب قامرت الباحثرة ابفت رار ع يرة عشروائ ة  توزيرع ربفرادهرا عشروائ ا  اىل رلمروعتني  ةريب رة      
ف االكرادؽلي (علرى اجملمروعتني مث فضرعت اجملموعرة التجريب رة اىل  ضاوطة ( تطب أ االفتبار ال بلي  م  اس سلوك التسروي

ادلتغة ادلست ل  اليف مف اللووت (  عدم افضام اجملموعة الضاوطة لر    وعرد انتهراس تطب رأ الريف مف اللوروت قامرت الباحثرة 
التجريب رة  الضراوطة ( لب ران ربانرر وتطب أ االفتبار البعدت  م  اس سلوك التسرويف االكرادؽلي ( علرى ربفرراد كربل اجملمروعتني  

 ( يوض  ذلك .3اليف مف اللووت و ف ا سلوك التسويف االكادؽلي    ا د ل  
 ( التصمةم التلريع جملموعيت البحث2 دول )

 الترق نوع االختبتر  ادلتذري ادلستق  نوع االختبتر  اجملموع 
 تطب أ اليف مف اللووت قبلي التجريب ة

 وعدت
بارين ال بلي وني االفت

 / قبلي الضاوطة  البعدت
 

لتجريررب العلمرري يتطلررب الررتح م و مج ررع العوامررل الررت تررنيانر و موقررف معررني ابسررتثياس اثلثااتً : تكااتفو رلمااوعيت البحااث :ا
:  1972العامل ال ت نبحث   مبعىن ربن ضلت ا و ل العوامل الثاوتة  ي ون ادلتغة الوح د هو ال ت ندرس    صرا    

84 ). 
وعد ربن افتةت الع ية من مدرسة   الصديأ (  قبل البدس وتطب رأ التجرورة قامرت الباحثرة ءجرراس عمل رة  الت رافني و

وني ربفراد اجملموعتني  التجريب ة  الضاوطة (او عدد من ادلتغةات الت قد تنيانر على سبلمة التصم م التجررييب  نتائجر    قرد 
 ة :مت  جراس الت افني و ادلتغةات اآلت 

  إلجراس الت افني مت 2446/ 1/ 1العمر الزمجي :مت حساب العمر الزمجي لطبلب ع ية البحث زلسواب  ابألشهر لغاية  -1
(  هري ربكريف مرن  195  5 تجي للع يات ادلتوسطة    قد ولغرت ق مرة مران  ترجي ادسرووة     –استخدام افتبار مان 

(   ه ا يشة اىل ت افني اجملموعتني و متغة  4  45وى داللة  ( عيد مست 138 تجي ا د ل ة البالغة   –ق مة مان 
 ( يوض  ذلك. 4العمر الزمجي  ا د ل  

 ( نتتئ  التكتفو يف العمر الزمين ألفراد عةن  البحث1 دول )

 العدد اجملموع 
رلموع 
 الرتب

متوسط 
 الرتب

مستوى الدالل   قةم  متن وتين
 اجلدولة  احملسوم  (2.21عند )

 24.73 414.5 24 لتجريب ةا
195.5 

138 
 مت افرة (24   24(  4.45 

 24.27 445.5 24 الضاوطة
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التحص ل الدراسي لآلابس : وعد احلصول على الب ا ت ادلتعل ة مبستوى  ص ل اآلابس ألفراد اجملموعتني  صيف اآلابس  -2
ا ربقررل مررن تسررة ت رررارات لرر لك مت دمررف اخلرربلاي تبعررا  دلسررتوايت تعلرر مهم اىل عرردة فرررات    مبررا ربن وعررا اخلرربلاي ف هرر

 ربصرررب  لررردييا انبلانرررة مسرررتوايت تعل م رررة هررري   اوتدائ رررة فمرررا د ن  لنويرررة  معهرررد  جامعرررة (   ابسرررتخدام مرورررع كرررات 
رب هررررت اليترررائف عررردم  جرررود فررررق دال احصرررائ ا  ورررني اجملمررروعتني و متغرررة  صررر ل اآلابس  اذ كانرررت ق مرررة مرورررع كرررات 

(  4  45( عيررد مسررتوى داللررة   5  99(  هرري ربقررل مررن ق مررة مروررع كررات ا د ل ررة  البالغررة    4  158ادسررووة   
 ( يوض  ذلك.5  يشة ذلك اىل ت افني اجملموعتني و متغة التحص ل الدراسي  لآلابس   ا د ل   2 درجة حرية 

 ذري التحصة  الدراسي لآلابء( نتتئ  اختبتر مرمع كتي لتعرف دالل  التروق م  اجملموعت  حبسب مت1 دول )

 اجملموعة
 مستوى  ص ل اآلابس

درجة  ق مة مروع كات
 احلرية

مستوى الداللة عيد 
اوتدائ ة فما  (4.45 

 معهد  جامعة لنوية د ن 
 ا د ل ة ادسووة

 6 7 7 التجريب ة
 مت افرة 2 5.99 4.158

 5 7 8 الضاوطة

وعرررد احلصرررول علرررى الب رررا ت ادلتعل رررة مبسرررتوى  صررر ل األمهرررات ألفرررراد اجملمررروعتني   التحصررر ل الدراسررري لؤلمهرررات : -3
صي ت االمهات تبعا  دلستوايت تعل مهن اىل عدة فرات    مبا ربن وعا اخلربلاي ف هرا ربقرل مرن تسرة ت ررارات لر لك 

عهرد  جامعرة (   ابسرتخدام مت دمف اخلبلاي  ربصب  لردييا انبلانرة مسرتوايت تعل م رة هري   اوتدائ رة فمرا د ن  لنويرة  م
مرورع كرات رب هرررت اليترائف عرردم  جرود فرررق دال احصرائ ا  وررني اجملمروعتني و متغررة  صر ل االمهررات  اذ كانرت ق مررة 

 (4,45 ( عيرد مسرتوى داللرة 5,99(  هي ربقل من ق مة مروع كات ا د ل ة  البالغة  4,451مروع كات ادسووة  
( يوضرر  6فني اجملمرروعتني و متغررة التحصرر ل الدراسرري  لؤلمهررات   ا ررد ل   يشررة ذلررك اىل ت ررا   2 درجررة حريررة 

 ذلك.
 لتعرف دالل  التروق م  اجملموعت  حبسب متذري التحصة  الدراسي لؤلمهتت  ( نتتئ  اختبتر مرمع كتي6 دول )

 اجملموعة
 مستوى  ص ل اآلمهات

درجة  ق مة مروع كات
 احلرية

مستوى الداللة عيد 
تدائ ة فما او (4.45 

 د ن
معهد  لنوية

 ا د ل ة ادسووة  جامعة
 8 6 6 التجريب ة

 مت افرة 2 5.99 4.451
 7 6 7 الضاوطة
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الت ررافني و متغررة التحصرر ل الدراسرري لطرربلب اجملمرروعتني  التجريب ررة  الضرراوطة (: التحصرر ل الدراسرري ابعتبررار  هرردفا   -4
التعل م ة فاصة  من فبلل  ن  ا مدى صلاح رب  فشل العماية التعل م ة يعد من  يسعى  ل   اجملتمع عامة  ادلنيسسات

اللوويون  الباحثون و رلال البحوث اللوويرة  الي سر ة للوقروف علرى ادلتغرةات الرت ؽل رن  ادلوضوعات الت يركز عل ها
ربن تنيانر ف   وشر ل مباشرر رب  غرة مباشرر   ابإلضرافة اىل دراسرة  رات الشخصر ة الرت قرد ترنيانر اغلاو را  رب  سرلب ا   مرن 

م ادلشررر بلت ادلتعل رررة وتحصررر لهم هررر   السرررمات التسرررويف االكرررادؽلي .فالتسرررويف االكرررادؽلي لررردى الطررربلب مرررن ربهررر
الدراسرري    ذ يرررنيدت اىل ضرررعف التحصررر ل الدراسررري   كمرررا ربن الطرربلب شلرررن لرررديهم نزعرررة قويرررة للتسرررويف االكرررادؽلي 

 ػلصرررررررررررررلون علرررررررررررررى درجرررررررررررررات ميخ ضرررررررررررررة و االمتحرررررررررررررا ت م ارنرررررررررررررة ابلطررررررررررررربلب الغرررررررررررررة مسررررررررررررروفني
(Dewitte,SSchouwenburg,H:2002,472) راسري  دلعرفرة ال رررق  إلجرراس الت رافني و التحصرر ل الد

 – تجي للع يات ادلتوسطة    قد ولغت ق مة مران  –و وني اجملموعتني  التجريب ة  الضاوطة( مت استخدام افتبار مان 
( 4  45(عيد مستوى داللة     138 تجي ا د ل ة البالغة   –(  هي ربعلى من ق مة مان  197  5 تجي ادسووة  

ود فرررق دال احصرررائ ا  وررني ربفرررراد اجملمررروعتني و متغررة التحصررر ل الدراسررري  ربت ان   تشررة هررر   اليت جررة اىل عررردم  جررر
 ( يوض  ذلك.7اجملموعتني مت افرتان  ا د ل  

 وتين للتحقق من تكتفو اجملموعت  يف التحصة  الدراسي –نتتئ  اختبتر متن  (2 دول )

رلموع  العدد اجملموع 
 الرتب

متوسط 
 الرتب

دالل  مستوى ال قةم  متن وتين
 اجلدولة  احملسوم  (2.21عند )

 24.63 412.5 24 التجريب ة
197.5  138 

 مت افرة (24   24(  4.45 
 24.38 447.5 24 الضاوطة

 
االفتبررار ال بلرري: مت تطب ررأ االفتبررار ال بلرري  م  رراس سررلوك التسررويف االكررادؽلي ( علررى ربفررراد اجملمرروعتني  التجريب ررة  -5

   وعرد تصررح   2421/  3/ 4خراج الصردق  الثبررات الر ت سر تم التحرردث عيهمرا الح ررا  و  الضراوطة ( وعرد اسررت
 ترررجي للع يرررات ادلتوسرررطة    قرررد رب هررررت  –درجرررات الطررربلب و اجملمررروعتني علرررى االفتبرررار مت اسرررتخدام افتبرررار مررران 

( عيررد  138لبالغررة    تررجي ا د ل ررة ا –(  هرري ربكرريف مررن ق مررة مرران  196 تررجي ادسررووة    –اليتررائف ان ق مررة مرران 
(   تشرة هرر   اليت جررة اىل عردم  جررود فررق دال احصررائ ا  وررني ربفرراد اجملمرروعتني و االفتبررار 4  45مسرتوى داللررة    

 ( يوض  ذلك.8ال بلي  ربت ان اجملموعتني مت افرتان  ا د ل  
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 لقبليوتين للتحقق من تكتفو اجملموعت  يف االختبتر ا –نتتئ  اختبتر متن  (2 دول )

 العدد اجملموع 
رلموع 
 الرتب

متوسط 
 الرتب

مستوى الدالل   قةم  متن وتين
 اجلدولة  احملسوم  (2.21عند )

 24.34 446 24 التجريب ة
196 138 

 4.45  )24   24) 
 مت افرة

 24.74 414 24 الضاوطة
 

 رداات البحث : 
 الباحثة ابتبام رلموعة من اخلطوات  هي : قامت لبياس ادل  اس مقةتس سلوك التسويف االكتدميي : -4
 االطبلم على االدو ات ادلتعل ة مبوضوم البحث. -
 االطبلم على رلموعة من األطر اليظرية  الدراسات الساو ة ادلتعل ة مبوضوم البحث. -
  ديد م هوم سلوك التسويف االكادؽلي -
  ديد رلاالت ادل  اس وصورت  األ ل ة. -
 ائل  اال زان.  ديد البد مجع ال  رات -
 عرض ادل  اس على رلموعة من اخليفاس من ذ ت االفتصاص  للتح أ من الصدق الظاهرت(. -
 التح أ من الصدق البيائي من فبلل  ل ل ال  رات  مت  ز ال  رات  االتساق الدافلي (. -
 انبات ادل  اس. -

  ديررردها دل هررروم سرررلوك التسرررويف اعتمررردت الباحثرررة و حتدياااد متهاااوم سااالوك التساااويف االكاااتدميي ورلتالتاااه وفقراتاااه :
االكادؽلي  رلاالت   ف رات  على األطر اليظرية  الدراسرات السراو ة   ل رل ادل راي ا السراو ة ذات العبلقرة   قرد ت رون 

 ( رلاالت متثل ربسباب سلوك التسويف االكادؽلي   هي : 7( ف رة موزعة على  38ادل  اس و صورت  األ ل ة من  
  ال سرررل ( :  يتمثرررل و حرررب ال ررررد ادل ررررط ل اتررر   عررردم رغبتررر  وبررر ل ا هرررد  قلرررة دافع تررر  للعمرررل إلمترررام اجملرررال اال ل /  

 الواجبات  ادلهام ادلطلوب تي   ها.
اجملرررال الثرررراص /   سرررروس  دارة الوقرررت ( :  تتمثررررل و عرررردم ال ررردرة علررررى  دارة الوقررررت الشخصررري و  رررراسة   ضررررعف ترت ررررب 

 اال لوايت  االهداف.
ثالث /   الي ور من ادلهمة ( :  يتمثل و كر  الطالب االندماج و األنشطة االكادؽل ة لعدة ربسرباب ميهرا  ضرعف اجملال ال

 الث ة ابلي ا رب  تدص مستوى الطموح لدي  رب  ن ص الطاقة لدي . 
اصرة ألداس مهرام مع يرة اجملال الراوع /   ت دير ال ات ادليخ ا ( :  تتمثل و تدص  عي ال ررد و اتر    م ا تر   قدراتر  اخل

 شلا غلعل  يشعر ابخلوف الشديد من ال شل. 
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اجملال اخلاما /   اخلوف من ال شرل ( :  يتمثرل و ضرعف قردرة ال ررد علرى اختراذ ال ررارات ادلياسربة ادلتعل رة و    رة البردس 
 ابألنشطة  التخط ط ادلياسب لل  ام  ا فوفا  من عدم الوصول اىل ادلستوى ادلطلوب.

ال السادس /   االنشغال امور افرى ( :  تتمثل و قضاس رب قات كبةة و االنشطة الت ةلرب ذلرم الشرعور ابالرت راح اجمل 
 السريع على حساب أتج ل  اجبا م  مسني ل ا م رب  فوفا  من انت اد اآلفرين رب  السعي ضلو ال مال.

زائدة و درت  على االصلاز  أتدية األعمال  االستخ اف ابدلادة اجملال الساوع /    هم التخط ط ( :  تتمثل و ان ة ال رد ال 
 العلم ة  ا ا ال تتطلب  قتا  طويبل  للدراسة. 

 اخلصتئص الستيكومرتي  للمقةتس
( قد استخرجت  261: 2447 ي صد و  قدرة األداة على ق اس ما ربعدت ل  اس  فعبل  عباس  آفر ن روالً : الصدق/ 

 الصدق الظاهرت.الباحثة الصدق وطري ة 
للتلكد من مدى صبلح ة ف رات ادل  راس مت عرضر  وصر غت  األ ل رة علرى عردد مرن اخلريفاس ادلتخصصرني الصدق الظتهري: 

و اللو ة  عم الي ا لب ان رربيهم و مدى صبلح ة ادل  اس  رلاالت   ف رات   قد ات أ العلماس على صبلح ة االداة و 
 % (.  85سبة االت اق  ق اس ما  ضعت ألجل   قد ولغت ن

 اثنةتً :صدق البنتء
تعد ال وة التم  زية لل  رات احد اخلصائص الس  وملية ادلهمة الت ؽل ن االعتمراد عل هرا  القوة التمةةزي  للتقرات/  -

السرمة و ت ومي ك اسة ال  رة و ق اس السمة ادلراد ق اسها أل ا مت ز وني األفراد ال ين ػلصلون على درجات عال رة و 
 238: 2449ادل اسة  اجملموعة العل ا( عن األفراد الر ين ػلصرلون علرى درجرات ميخ ضرة اجملموعة الدن ا( ميصرور  

 ( لغرض حساب قوة مت  ز ال  رات قامت الباحثة ابإلجراسات اآلت ة : 
التطب  ري / ( طالب من الصرف اخلراما االعردادت و ر عر   االح رائي /  444مت سحب ع ية عشوائ ة ولغ عددها   -

 ( يوض  ذلك.1( مدارس  ا د ل   6االدر / ال يون التطب   ة ( توزعت على  
تطب ررأ م  رراس سررلوك التسررويف االكررادؽلي علررى ع يرررة التم  ررز  تصررح   االسررتمارات  حسرراب الدرجررة ال ل ررة ل رررل  -

طررفتني و الدرجرة ال ل رة ويسربة استمارة  ترت ب الدرجات تيازل ا  من ربعلى درجة اىل ربقل درجة   ديد اجملمروعتني ادلت
(  ربفرررراد 148%( مرررن ربدل الدرجات  قرررد ولرررغ عررردد ربفرررراد اجملموعرررة العل رررا    27%( مرررن ربعلرررى الررردرجات    27 

 (. 148اجملموعة الدن ا  
 تطب أ االفتبار التائي لع يتني مست لتني و معرفة ال رق وني درجرات كرل ف ررة و اجملمروعتني ادلتطررفتني   قرد رب هررت -

 ( يوض  ذلك.9نتائف التحل ل االحصائي ربن مج ع ال  رات شل زة   ا د ل  
 
 



 مجلة درادات موصلية
 تعنى ببحوث الموصل االكاديمية في العلوم االندانية ،ية رلمية محكمةفصلمجلة 

ISSN. 1815-8854 

 هـ4111ذعبان  -0202(، ذباط 66مجلة درادات موصلية، العدد )

 
 

 
(644) 

 ( القوة التمةةزي  دلقةتس سلوك التسويف االكتدميي 9 دول )
 القةم  التتئة  احملسوم   (422) اجملموع  الدنةت  (422)  موع  العلةتاجمل  

 الحنراف ادلعةتريا الوسط احلستيب االحنراف ادلعةتري الوسط احلستيب التقرات
 

1 4.2222 0.98904 2.7778 1.49974 8.356 
2 4.1852 0.97777 2.8056 1.28586 8.876 
3 3.5926 1.29728 2.5463 1.19488 6.165 
4 3.5278 1.22633 2.1944 0.99022 8.791 
5 4.5833 0.85517 2.9907 1.45007 9.831 
6 4.3333 0.96674 3.1204 1.33758 7.638 
7 3.1296 0.91807 2.6667 1.31845 2.995 
8 4.3333 1.11070 2.9259 1.39226 8.212 
9 4.4259 0.96870 2.7315 1.48265 9.943 

10 4.2870 1.04166 2.4722 1.37710 10.923 
11 3.0463 0.74111 2.0556 1.15874 7.485 
12 3.8889 1.13840 2.4815 1.34985 8.283 
13 3.3333 1.21517 2.1204 1.28046 7.141 
14 2.9537 0.74111 2.3889 1.31016 3.900 
15 3.8333 1.21901 2.2500 1.28343 9.296 
16 4.0463 1.23337 2.4074 1.38103 9.198 
17 3.7963 1.12540 2.4722 1.17972 8.440 
18 3.9352 1.26987 2.8704 1.46672 5.704 
19 3.5037 0.99775 2.4722 1.31461 2.458 
20 3.8519 1.15050 2.7037 1.29888 6.877 
21 3.7315 1.08176 2.4167 1.35429 7.883 
22 2.9722 0.83675 2.3889 1.25179 4.026 
23 4.1667 1.11489 2.9167 1.32640 7.497 
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 القةم  التتئة  احملسوم   (422) اجملموع  الدنةت  (422)  موع  العلةتاجمل  
 الحنراف ادلعةتريا الوسط احلستيب االحنراف ادلعةتري الوسط احلستيب التقرات

 
24 4.3519 0.95031 2.8519 1.42616 9.096 
25 3.0370 0.87463 2.5278 1.30748 3.364 
26 3.0556 0.91543 2.6296 1.21203 2.914 
27 3.6574 1.31960 2.4630 1.16351 7.056 
28 2.9815 0.88583 2.5741 1.20903 2.825 
29 3.7500 1.26878 3.1481 1.35215 3.373 
30 3.2130 1.24593 2.6204 1.18966 3.575 
31 3.8241 1.25176 2.8426 1.27640 5.705 
32 3.0000 0.84278 2.6944 1.33576 2.011 
33 3.1667 1.29341 2.2500 1.20066 5.398 
34 3.4074 0.98623 2.6481 1.36248 4.691 
35 3.0370 1.33203 2.4352 1.24760 3.427 
36 3.0741 0.90382 2.2222 1.17078 5.985 
37 2.9167 1.40842 2.5093 1.39756 2.134 
38 3.4722 1.27124 2.4537 1.41675 5.561 
  2.21عند  4.962دولة  : ت اجل

ادل  رراس علررى  الباحثررة ابلتح ررأ مررن صردق االتسرراق الرردافلي للم  رراس مرن فرربلل تطب ررأ قامرتاالتسااتق الااداخلي / -
ع يررة التم  ررز ن سررها  حسرراب معررامبلت االرتبرراط وررني ال  رررات  الدرجررة ال ل ررة للم  رراس  ا هرررت اليتررائف ربن معامررل 

ال ل ة للم  اس  اجملال يرتبط ارتباطرا  دال احصرائ ا  مرع الدرجرة ال ل رة  اجملرال االرتباط وني درجة كل ف رة مع الدرجة 
 ( يوض  ذلك.14 ا د ل  
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 ( االتستق الداخلي 42 دول )

 
 التقرات

 مع اجملتل التتمع له مع الدر   الكلة 
 

 التقرات

 مع اجملتل التتمع له مع الدر   الكلة 
معتم  
 االرتبتط

االختبتر 
 التتئي

عتم  م
 االرتبتط

االختبتر 
 التتئي

معتم  
 االرتبتط

االختبتر 
 التتئي

معتم  
 االرتبتط

االختبتر 
 التتئي

1 0.202 4.115 0.592 14.654 20 0.226 4.628 0.418 9.179 
2 0.407 8.889 0.559 13.450 21 0.388 8.399 0.246 5.063 
3 0.186 3.777 0.483 11.005 22 0.460 10.335 0.450 10.053 
4 0.275 5.706 0.566 13.697 23 0.296 6.182 0.470 10.623 
5 0.412 9.021 0.393 8.526 24 0.389 8.424 0.392 8.501 
6 0.403 8.785 0.535 12.633 25 0.437 9.693 0.448 9.997 
7 0.430 9.502 0.340 7.213 26 0.419 9.206 0.515 11.986 
8 0.470 10.623 0.450 10.053 27 0.354 7.551 0.418 9.179 
9 0.287 5.977 0.332 7.022 28 0.321 6.762 0.441 9.803 
10 0.340 7.213 0.507 11.735 29 0.333 7.045 0.462 10.392 
11 0.216 4.413 0.408 8.915 30 0.304 6.366 0.343 7.285 
12 0.177 3.588 0.543 12.900 31 0.294 6.136 0.388 8.399 
13 0.141 2.841 0.566 13.697 32 0.184 3.735 0.263 5.438 
14 0.278 5.774 0.556 13.345 33 0.187 3.798 0.426 9.394 
15 0.419 9.206 0.577 14.094 34 0.254 5.239 0.535 12.633 
16 0.217 4.435 0.606 15.198 35 0.135 2.718 0.403 8.785 
17 0.171 3.462 0.509 11.797 36 0.336 7.117 0.474 10.739 
18 0.199 4.051 0.364 7.797 37 0.485 11.064 0.553 13.241 
19 0.205 4.178 0.548 13.070 38 0.143 2.882 0.455 10.193 

  292و  2.21عند  4.962ت اجلدولة  : 
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من طبلب الصف / مت استخراج الثبات  وطري ة ال ا كر نباخ   ح ث قامت الباحثة وتطب أ ادل  اس على ع ية الثبتت -
(  4  82( طالرب مرن مدرسرة  ال يردت (  قرد ولرغ معامرل الثبرات    34اخلراما االعردادت و ر عر  ولرغ عرددها   

 (. 126:  1983 هو معامل انبات عاٍل  ولوم 
مت اعتماد اسلوب االجاورة علرى ال  ررات حسرب اسرلوب ل  ررت ذت التردرج اخلماسري  هري   تيطبرأ تصحةح ادلقةتس / 

كبةة جدا   تيطبأ علّي ودرجة كبةة  تيطبأ علّي ودرجة متوسطة  تيطبأ علّي ودرجة قل لة  تيطبأ علّي   علّي ودرجة
(  5  4  3  2  1  ( لل  ررررات االغلاو رررة     1  2  3 4  5ودرجرررة قل لرررة جررردا (   أتفررر  اال زان علرررى التررروايل  

 ( . 38درجة هي   (   ربقل 194لل  رات السلب ة علما  ربن ربعلى درجة للم  اس هي   
(  7( ف ررة موزعرة علرى    38ت رون ادل  راس وصر غت  اليهائ رة مرن  الصةذ  النهتئة  دلقةتس سالوك التساويف االكاتدميي /

  كافتبرار وعردت وعرد االنتهراس مرن 2421/ 3/ 4رلاالت   مت تطب    كافتبار قبلي قبرل تطب رأ الريف مف اللوروت و 
 . 2421/ 3/ 25تطب أ اليف مف اللووت و 

ويراس ورر مف تروروت خل را سرلوك التسرويف االكرادؽلي لردى  ربهداف و من متطلبات البحث احلايلالرب م  الرتموي /  -2
 طبلب ادلرحلة االعدادية  لتح  أ ه ا اذلدف اعتمدت الباحثة على عدد من االسا العلم ة  هي :

 داد اليف مف.االطبلم على البحوث  الدراسات الساو ة  االست ادة ميها و اع -
 االستعانة مبواقع التواصل االجتماعي  تو  ف اليفامف اللووية  االست ادة ميها ف ما ؼلص موضوم البحث احلايل. -
 االستعانة ابدلصادر  ال تب ادلتعل ة ابلتيم ة البشرية  تو   ها مبا يتبلسم مع ربهداف البحث احلايل. -
مرية  الت ت اول مرحلة ادلراه رة  الرت تتم رز صصوصر ة فطرةة دلرا ذلرا االست ادة من فصائص اليمو و ه   ادلرحلة الع -

 من أتانةات كبةة على شخص ات الطبلب مست ببل .
 الريف مف عبررارة عررن رلموعرة مررن الترردريبات  االنشرطة اللوويررة ادلّعرردة  فرأ اسررا نظريررة  علم رة تشرر ل و رلموعهررا ميهجررا  

 رررا سرررلوك التسرررويف االكرررادؽلي لرردى طررربلب ادلرحلرررة االعداديرررة   رلموعرررة ت امل ررا  مرررن ادلهرررارات اللوويرررة  رردف ف
 ( تدريبات ترووية   يتضمن كل  اخلطوات اآلت ة :8( طالب   قد مت اعداد    24البحث (  البالغ عددهن  

 عيوان ادلهارة  التدريب ( -
 اذلدف من التدريب -
 ب.الطرائأ  االسال ب اللووية ادلبلئمة لتح  أ ربهداف كل تدري -
ادل دمررة لتح  ررز الطرربلب  جرر ب انتبرراههم دلوضرروم ادلهررارة ا ديرردة  مراجعررة الترردريب السرراوأ  روطرر  ابدلوضرروم احلررايل  -

  وسب م تض ات ادلوقف  متاوعة الواجب الب ت.
تي    التدريبات  العرض (  نشمل عرض ادلادة وش ل ينيدت اىل    أ اهداف هر ا التردريب مرع تي  ر  رلموعرة مرن  -

 ة  التمارين من قبل الطبلب اش ال متيوعة  مبا يتياسب مع ربهداف التدريب.االنشط
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 الواجب الب ت  -
 دف التح أ من الصدق الظاهرت لليف مف مت عرض  على رلموعة مرن اخلريفاس و اللو رة  علرم صدق الرب م  الرتموي / 

% 94قرد حصرل الريف مف علرى نسربة ات راق الي ا لب ان آرائهم و مدى مبلئمة اليف مف ألهداف البحرث احلرايل    
 ه   تعد نسبة عال ة ؽل ن االف   ا  تي    اليف مف و البحث احلايل   و لك ربصب  الريف مف جراهزا  للتطب رأ علرى 

 ربفراد ع ية البحث.
 )و اعداديرة مت تطب رأ الريف مف اللوروت علرى طربلب الصرف اخلراما   االح رائي / التطب  ري / األدر (  تطبةق الرب م /

تطب ررأ االفتبررار ال بلرري دل  رراس التسررويف   وعررد الصررديأ (  الررت مت افت ارهررا ويرراس ا علررى نتررائف االفتبررار التشخ صرري 
(  وواقررع انرربلث در س و االسرربوم   الررثبللس  2421/  3/ 9االكررادؽلي   قامررت الباحثررة وتطب ررأ الرريف مف وترراريخ  

/  3/  24( دق  ة   مت االنتهاس من تطب أ اليف مف وتاريخ    45كل درس  تطب أ    االروعاس  اخلم ا(  قد استغرق
 ( يوض  ذلك .11(    ا د ل  2421

 ( تدريبتت الرب م  الرتموي وزمن تطبةقه 44 دول )
 عيوان التدريب التاريخ ال وم رقم التدريب

 تطب أ االفتبار ال بلي 2421/  3/ 4 احلم ا 
 لتعريف ابليف مف  ربهداف ا 2421/ 9/3  الثبللس 1

ضع فطة زمي ة لتيظ م  قتك  ت كر  2421/ 3/ 14 االروعاس       2
 ربهدافك  طموحاتك

 ت بل  جود الي ص 2421/  3/  11 اخلم ا 3
  ّسع من قدراتك الشخص ة 2421/  3/  16 الثبللس 4
 ال تنيجل عمل ال وم اىل الغد 2421/  3/  17 االروعاس 5
 مهارة  دارة الوقت 2421/  3/  18 اخلم ا 6
 االنضباط ال اجن  الشجاعة 2421/  3/  23 الثبللس 7
 االنضباط ال اجن  األهداف 2421/  3/  24 االروعاس 8

 تطب أ االفتبار البعدت 2421/  3/  25 اخلم ا  
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 ة:مت معا ة و ا ت البحث ابستخدام الوسائل االحصائ ة اآلت الوستئ  االيصتئة  /
 االفتبار التائي لع يتني مست لتني الغلاد ال وة التم  زية لل  رات . -1
االفتبرررار الترررائي وداللرررة معيويرررة االفتبرررار للتعررررف علرررى داللرررة معرررامبلت االرتبررراط ورررني درجرررة ال  ررررة  الدرجرررة ال ل رررة  -2

 للم  اس.
 مروع كات للتح أ من ت افني األووين وني رلموعت البحث . -3
 بط ادلتذرياتوتين لض –اختبتر متن   -4
 . للتعرف على مستوى سلوك التسويف االكتدميي.االفتبار التائي لع ية  احدة -1
 (. 238 – 148:  2414افتبار  يل وكسن  الفتبار ال ر ض   عبلم    -6

 عرض النتتئ  ومنتقشتهت / 
 رأ ذلرك مت التعررف علرى مسرتوى سرلوك التسرويف االكرادؽلي لردى طربلب ادلرحلرة االعداديرة.  لتح اذلدف األول/   -2

( طالبرررا    ا هررررت اليترررائف ربن  332ق ررراس مسرررتوى سرررلوك التسرررويف االكرررادؽلي لررردى افرررراد الع يرررة البرررالغ عرررددهم   
(  و يمرا ولرغ ادلتوسرط ال رضرري  18.544(  ابضلرراف مع رارت    147,33ادلتوسرط احلسرار لع يرة البحرث قرد ولرغ  

(  33.755ية  احدة تبني ربن ال  مة التائ رة ادسرووة البالغرة   ( درجة   ابستخدام االفتبار التائي لع  114للع ية   
(  شلا  331(  درجة حرية    4.45(عيد مستوى داللة    1.964كانت ربعلى من ال  مة التائ ة ا د ل ة البالغة   

 ( يوض  ذلك. 12يدل على ربن ع ية البحث ذلا مستوى عاٍل من التسويف االكادؽلي  ا د ل  
تئ  االختبتر التتئي لعةن  وايدة لدالل  الترق م  ادلتوسط احلستيب ادلتحقق وادلتوسط الترضي ( نت40 دول )

 دلقةتس سلوك التسويف االكتدميي

 ادلتوسط احلستيب العدد ادلتذري
االحنراف 
 ادلعةتري

ادلتوسط 
 الترضي

القةم  التتئة  
 احملسوم 

 احلكم القةم  التتئة  اجلدولة 

سلوك 
التسويف 

 ؽلياالكاد
332 147,33  18.544 114 33.755 

1.964 
 يوجد فرق دال (331(  4,45 

 تعز  الباحثة ه   اليت جة اىل  جود اسباب كثةة كان ذلا االانر ال بة و  هور ه   ادلش لة  ميهرا قضراس رب قرات  
ف مررررن ال شررررل  كبررررةة و التصرررر   علررررى مواقررررع التواصررررل االجتمرررراعي  سرررروس ادارة الوقررررت  ضررررعف الث ررررة ابلرررري ا  اخلررررو 

ال سل ضعف قردرة الطالرب علرى    رز ن سر   عدم قدرتر  علرى  ديرد رب لوايتر  شلرا غلعلر  يضرع  اجباتر  الدراسر ة و افرر 
 رب لوايت .
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التعرررررف علررررى ربانررررر الرررريف مف اللورررروت و ف ررررا سررررلوك التسررررويف االكررررادؽلي لرررردى طرررربلب ادلرحلررررة اذلاااادف الثااااتين /  -1
 غة ال رض ات اآلت ة :االعدادية   لتح  أ ه ا اذلدف مت ص ا

لغرررض . ال يوجررد فرررق دال احصررائ ا  وررني متوسررط رتررب درجررات اجملموعررة التجريب ررة علررى االفتبررارين ال بلرري  البعرردت  - رب
التح ررأ مررن هرر   ال رضرر ة مت  ل ررل الب ررا ت الررت مت احلصررول عل هررا مررن تطب ررأ االفتبررارين ال بلرري  البعرردت دل  رراس 

 (SPSSعررررة التجريب ررررة    عو ررررت الب ررررا ت احصررررائ ا  ابسررررتخدام وررررر مف    سررررلوك التسررررويف االكررررادؽلي( للمجمو 
  يل وكسن لتعرف داللة ال ر ق وني االفتبارين. يبني نتائف افتبار( 42)  ا د ل
( نتتئ  اختبتر ويلكوكسن لتعرف على دالل  التروق م  رتب در تت اجملموع  التلريبة  على 42اجلدول )

 دي االختبترين القبلي والبع

 االختبتر العدد
متوسط رتب 
 الدر تت

رلموع 
مستوى الدالل  عند  قةم  ويلكوكسن االشترات

 ( 2021مستوى )
 اجلدولة  احملسوم  + _

24 
 149,45 ال بلي

24 4 4 
52 

 4,45 ) 
  24 ) 

دال لصا  االفتبار 
  93,64 البعدت  البعدت

  
 

( عيرررد 52( ربقرررل مرررن ق مرررة  يل وكسرررن ا د ل رررة   4ن ادسرررووة  ( ربن ق مرررة  يل وكسررر 13يتضررر  مرررن ا رررد ل  
(   ه ا يعجي  جود فرق ذ  داللة احصائ ة وني كبل االفتبارين  لصا  االفتبار البعدت   ور لك  4.45مستوى داللة   

التجريب رة علرى  ترفا ال رض ة الص رية اال ىل  الت تيص على ربن : ال يوجد فررق دال احصرائ ا  ورني رترب درجرات اجملموعرة
  .االفتبارين ال بلي  البعدت 

 تشة ه   اليت جة اىل ربن لليف مف اللووت أتانة اغلار  اض  و ف ا سلوك التسويف االكادؽلي لردى اجملموعرة 
التجريب رررة مرررن فررربلل ارت رررام متوسرررط درجرررات الطررربلب و االفتبرررار البعررردت   ذلرررك الحترررواس الررريف مف علرررى رلموعرررة مرررن 

  االنشطة ادلتيوعة  الت ربسهمت و ف ا سلوك التسويف االكادؽلي لدى الطبلب. التدريبات
ال يوجد فرق دال احصائ ا  وني رتب درجات اجملموعتني التجريب ة  الضاوطة على االفتبار البعدت   لغرض التح أ  –ب 

دت دل  اس  سلوك التسويف االكرادؽلي( من ه   ال رض ة مت  ل ل الب ا ت الت مت احلصول عل ها من تطب أ االفتبار البع
يبني نتائف ( 41)  ا د ل (SPSSعلى اجملموعتني التجريب ة  الضاوطة    عو ت الب ا ت احصائ ا  ابستخدام ور مف   

  يل وكسن لتعرف داللة ال ر ق وني االفتبارين. افتبار
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در تت اجملموعت  التلريبة  والضتمط  على  وتين لتعرف دالل  الترق م  رتب –( نتتئ  اختبتر متن  41 دول ) 
 االختبتر البعدي

 االختبتر
متوسط  العدد

 الدر تت
مستوى الدالل   قةم  متن وتين متوسط الرتب رلموع الرتب

 اجلدولة  احملسوم  (2.21عند )
 14.54 214 93.64 24 التجريب ة

4.444 
138 

 4.45  )24   24) 
دال لصا  
 34.54 614 149.15 24 وطةالضا التجريب ة

 ترجي ا د ل رة البالغرة    –(  هري ربقرل مرن ق مرة مران 4 تجي ادسرووة   -( ربن ق مة مان 14يتض  من ا د ل    
(   هررر ا يررردل علرررى  جرررود فررررق ذ  داللرررة احصرررائ ة ورررني رترررب درجرررات اجملمررروعتني  4  45( عيرررد مسرررتوى داللرررة   138

ار البعدت  لصا  اجملموعة التجريب ة شلا يدل على ربانر اليف مف اللووت و ف ا سلوك  التجريب ة  الضاوطة ( على االفتب
التسويف االكادؽلي    عل   ترفا ال رض ة الص رية الثان ة الرت تريص علرى ربنر  ي ال يوجرد فررق دال احصرائ ا  ورني درجرات 

 اجملموعتني التجريب ة  الضاوطة على االفتبار البعدت ي.
فرررق دال احصررائ ا  وررني رتررب درجررات اجملرراالت السرربعة لسررلوك التسررويف االكررادؽلي لرردى ربفررراد اجملموعررة ال يوجررد   -ب 

  التجريب ة  و االفتبارين ال بلي  البعدت.
 يتبني من  ل ل الب ا ت احصائ ا   ربن :

ب الردرجات (و حني متوسط رت 21.54متوسط رتب الدرجات و االفتبار ال بلي للمجال األ ل  ال سل ( ولغ  -1
(  2(  عيررد اسررتخدام افتبررار  يل وكسررن ولغررت ق مررة  يل وكسررن ادسررووة   14,34و االفتبررار البعرردت قررد ولررغ  

(  تشرة هرر   اليت جرة اىل  جررود  4.45( عيرد مسرتوى داللررة   52 هري ربقرل مررن ق مرة  يل وكسررن ا د ل رة البالغررة  
 ( يبني ذلك.12فتبار البعدت   ا د ل  فرق ذات داللة  حصائ ة وني كبل االفتبارين  لصا  اال

(و حني متوسط رتب  21.15متوسط رتب الدرجات و االفتبار ال بلي للمجال الثاص   سوس  دارة الوقت ( ولغ   -2
(  عيد استخدام افتبار  يل وكسن ولغت ق مرة  يل وكسرن ادسرووة 12.35الدرجات و االفتبار البعدت قد ولغ  

(  تشررة هرر   اليت جررة اىل  4.45( عيررد مسررتوى داللررة   52 يل وكسررن ا د ل ررة البالغررة   (  هرري ربقررل مررن ق مررة1 
 ( يبني ذلك.12 جود فرق ذات داللة  حصائ ة وني كبل االفتبارين  لصا  االفتبار البعدت   ا د ل  

حني متوسط رترب  (و24.94متوسط رتب الدرجات و االفتبار ال بلي للمجال الثالث  الي ور من ادلهمة ( ولغ   -3
(  عيد استخدام افتبار  يل وكسن ولغت ق مرة  يل وكسرن ادسرووة 12.75الدرجات و االفتبار البعدت قد ولغ  

(  تشررة هرر   اليت جررة اىل  4.45( عيررد مسررتوى داللررة   52(  هرري ربقررل مررن ق مررة  يل وكسررن ا د ل ررة البالغررة  3 
 ( يبني ذلك.12ن  لصا  االفتبار البعدت   ا د ل   جود فرق ذات داللة  حصائ ة وني كبل االفتباري
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(و حرررني 17.44متوسرررط رترررب الررردرجات و االفتبرررار ال بلررري للمجرررال الراورررع  ت ررردير الررر ات ادلررريخ ا ( ولرررغ     -4
(  عيرررد اسرررتخدام افتبرررار  يل وكسرررن ولغرررت ق مرررة 12.95متوسرررط رترررب الررردرجات و االفتبرررار البعررردت قرررد ولرررغ  

(  تشرة  4.45( عيد مسرتوى داللرة   52 هي ربقل من ق مة  يل وكسن ا د ل ة البالغة  ( 6 يل وكسن ادسووة  
( يبرني 12ه   اليت جة اىل  جود فرق ذات داللة  حصائ ة وني كبل االفتبرارين  لصرا  االفتبرار البعردت   ا رد ل  

 ذلك.
(و حررني متوسررط 22.45ولرغ  متوسرط رتررب الردرجات و االفتبررار ال بلري للمجررال اخلراما  اخلرروف مرن ال شررل (  -5

(  عيررد اسررتخدام افتبررار  يل وكسررن ولغررت ق مررة  يل وكسررن 12.54رتررب الرردرجات و االفتبررار البعرردت قررد ولررغ  
(  تشة ه   اليت جة  4.45( عيد مستوى داللة   52(  هي ربقل من ق مة  يل وكسن ا د ل ة البالغة  4ادسووة  

 ( يبني ذلك.12كبل االفتبارين  لصا  االفتبار البعدت   ا د ل  اىل  جود فرق ذات داللة  حصائ ة وني  
(و حرررني  21.34متوسرررط رترررب الررردرجات و االفتبرررار ال بلررري للمجرررال السرررادس  االنشرررغال امرررور افررررى ( ولرررغ   -6

(  عيرررد اسرررتخدام افتبرررار  يل وكسرررن ولغرررت ق مرررة 13.35متوسرررط رترررب الررردرجات و االفتبرررار البعررردت قرررد ولرررغ  
(  تشرة  4.45( عيد مسرتوى داللرة   52(  هي ربقل من ق مة  يل وكسن ا د ل ة البالغة  4دسووة   يل وكسن ا

( يبرني 12ه   اليت جة اىل  جود فرق ذات داللة  حصائ ة وني كبل االفتبرارين  لصرا  االفتبرار البعردت   ا رد ل  
 ذلك.

(و حرني متوسرط رترب  21.15التخطر ط( ولرغ متوسط رترب الردرجات و االفتبرار ال بلري للمجرال السراوع   هرم   -7
(  عيد استخدام افتبار  يل وكسن ولغت ق مة  يل وكسن ادسووة  14,44الدرجات و االفتبار البعدت قد ولغ  

(  تشررة هرر   اليت جررة اىل  4.45( عيررد مسررتوى داللررة   52(  هرري ربقررل مررن ق مررة  يل وكسررن ا د ل ررة البالغررة   2 
 ( يبني ذلك.15حصائ ة وني كبل االفتبارين  لصا  االفتبار البعدت   ا د ل   جود فرق ذات داللة  
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نتتئ  اختبتر ويلكوكسن لتعرف دالل  التروق م  رتب در تت اجملتالت السبع  لسلوك التسويف  ( 41 دول )
 االكتدميي لدى طالب رلموع  البحث

 اجملتل
 العدد

 

 االختبتر
متوسط 
رتب 
 الدر تت

رلموع 
 االشترات

مستوى الدالل   قةم  ويلكوكسن
عند مستوى 

(2.21 ) 
 اجلدولة  احملسوم  + -  

 األ ل  

  ال سل( 
24 

 ال بلي 

 البعدت

21,54 

14,34  
18 2 2 

52 

 4,45 ) 

 24 ) 

دال لصا  
 االفتبار البعدت

 الثاص  

  سوس ادارة الوقت( 
24 

 ال بلي

 البعدت

21,15 

12,35  
19 1 1 

52 

 4,45 ) 

 24  ) 

دال لصا  
 االفتبار البعدت

 الثالث  

  الي ور من ادلهمة(

 

24 
 ال بلي

 البعدت

24,94  

12,75  
17 3 3 

52 

 4,45 ) 

 24  ) 

دال لصا  
 االفتبار البعدت 

 الراوع  

  ت دير ال ات ادليخ ا(
24 

 ال بلي 

 البعدت

17,44  

12,95  
14 6 6 

52 

 4,45 ) 

 24 ) 

دال لصا  
 البعدت االفتبار 
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 اخلاما  

  اخلوف من ال شل(
24 

 ال بلي

 البعدت

22,45  

12,54  
24 4 4 

52 
 4,45 ) 

 24 ) 

دال لصا  
 االفتبار البعدت 

 السادس  

   االنشغال امور افرى 
24 

 ال بلي

 البعدت

21,34  

13,35  
24 4 4 

52 
 4,45 ) 

 24 ) 

دال لصا  
 االفتبار البعدت 

 الساوع 

   هم التخط ط (
24 

 ال بلي

 البعدت

21,15  

14,44  
18 2 2 

52 
 4,45 ) 

 24 ) 

دال لصا  
 االفتبار البعدت 

يتبني من اليتائف الت مت التوصل ال ها و ا د ل ربعبل   جود فرق دال احصائ ا  وني متوسط رتب درجات اجملاالت 
صررا  االفتبررار البعدت  عل رر  ترررفا ال رضرر ة السرربعة لرردى طرربلب اجملموعررة التجريب ررة علررى االفتبرراريني ال بلرري  البعرردت  ل

الص رية ال ائلة يال يوجد فرق   احصائ ا  وني متوسط رتب درجات اجملاالت السبعة لسلوك التسويف االكادؽلي لدى ربفراد 
لتسويف ربانر اليف مف اللووت و ف ا سلوك ا تدل على  ه   اليت جة اجملموعة التجريب ة و االفتبارين ال بلي  البعدت ي 

االكرررادؽلي لررردى طررربلب اجملموعرررة التجريب رررة   تت رررأ هررر   اليت جرررة مرررع نترررائف الدراسرررات السررراو ة  ذ رب هررررت نترررائف دراسرررة 
(  جود فر ق ذات داللة احصائ ة وني نتائف اجملموعتني  التجريب ة  الضاوطة (  لصا  اجملموعة التجريب ة  2411 جودة  

 ف ا سلوك ادلماطلة لدى طلبة ادلرحلة االعدادية. نت جة استخدام اليف مف االرشادت و
سلوكي و ف ا سلوك التسويف االكادؽلي  –( فاعل ة ور مف تدرييب معرو  2421كما ربانبتت نتائف دراسة  ادليصورت 

 لدى طالبات اجملموعة التجريب ة.
 التوصةتت وادلقرتيتت

 التوصةتت
طبل رم و  ديرد ربهردافهم  معرفرة مرا يريد نر   الرغبرة ادللحرة إلصلراز توج   األهل  ادلدرسني وضر رة مساعدة ربويرائهم    -

 تلك االهداف. 
تيظرر م د رات تدريب رررة للطرربلب مرررن قبررل ادلختصرررني و ادلنيسسررات التعل م رررة  اللوويررة لتررردريبهم علررى التخطررر ط ا  رررد  -

 لتسويف االكادؽلي.  حسن ادارة الوقت  تعزيز الث ة ابلي ا ووص ها من االمور ادلهمة للخ ا من سلوك ا
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 تشج ع ادلدرسني طبل م على تي    الواجبات  ادلهام الدراس ة و ا قا ا ادددة  ادلطلووة  ت دمي ادلساعدة ذلم.  -
االفرررادة مرررن الررريف مف اللوررروت ادلعرررد و البحرررث احلرررايل و ف رررا سرررلوك التسرررويف االكرررادؽلي لررردى طررربلب ادلرحلرررة  -

 نيسسات التعل م ة  اللووية.االعدادية من قبل ادلعي ني و ادل
توج رر  ادلعي ررني و  زارة اللو ررة اىل ضررر رة ع ررد اليررد ات العلم ررة  ادلررنيمترات الررت تتيررا ل موضرروم التسررويف االكررادؽلي  -

  اسباو   آلر  السلب ة على الطبلب وش ل فاص  اجملتمع وش ل عام. 
 ادلقرتيتت

 الطالبات  و مراحل دراس ة افرى. اجراس دراسة شلاانلة للدراسة احلال ة على ع ية من -
اجررراس دراسررة ارتباط ررة لبحررث العبلقررة وررني سررلوك التسررويف االكررادؽلي  متغررةات افرررى مثررل  ت بررل الرر ات  اسررال ب  -

 (. سي  االجتماعي  التحص ل الدراسيادلعاملة الوالدية  التوافأ الي
   مدارس البيات.اجراس دراسة م ارنة و سلوك التسويف االكادؽلي وني مدارس البيني -
 

 واال نبة  العرو ةادلصتدر 
 ادلصتدر العرمة  -
(:التسويف االكادؽلي  عبلقت  ابلث ة ابلي ا لدى ع ية من طلبة قسم علم الي ا  2418األمحد ربمل  فداس ايسني   -1

 العدد األ ل.و كل ة اللو ة جبامعة دمشأ رللة ا اد ا امعات العرو ة لللو ة  علم الي ا  اجمللد السادس عشر 
(:مسرررتوى التسرررويف االكرررادؽلي لررردى طلبرررة السرررية التحضرررةية و ضررروس متغرررةت  2421ربمحرررد ه ثم ب عبرررد اخلرررالأ   -2

 . 19ا يا  التحص ل الدراسي  اجمللة العرو ة للعلوم اللووية  الي س ة  اجمللد اخلاما  العدد 
 ترمجرررة ب ربمرررني ادل رررت  آفرررر ن  2 الت رررويجي  ط (:ت  ررر م تعلررر م الطالرررب التجم عررري 1983ولوم وي رررامني  آفرررر ن   -3

  ماكجر ه ل لليشر  جامعة ش  اغو . 
(:ربانرررر ورررر مف ارشرررادت و ف رررا سرررلوك ادلماطلرررة لررردى طررربلب ادلرحلرررة االعداديرررة  رللرررة  2411جودة سرررعد عزيرررز  -4

 .3ال ادس ة للعلوم االنسان ة  اجمللد الراوع عشر  العدد 
(:التسويف االكادؽلي  عبلقت  ابإلدمان على اذلاتف الي ال لدى طلبرة جامعرة  2419حرشان امحد فرحان مشعان   -5

 ادلوصل  رسالة ماجستة  غة ميشورة( جامعة ادلوصل  العراق.
(:ربانرررر ورررر مف تروررروت و تعرررديل الظرررواهر السرررلوك ة غرررة ادلرغوورررة لررردى ربط رررال  2447احلمرررداص ميال رشررر د صرررا    -6

 و ة جامعة ادلوصل العراق.الرايض رسالة ماجستة كل ة الل 
(:التسويف االكادؽلي  عبلقت  ابلعوامل اخلمسة ال يفى للشخص ة و ضروس عردد  2418احل صة اؽلان عبد هللا عمر  -7

 من ادلتغةات لدى الطلبة ا امع ني  اجمللة الد ل ة للعلوم االنسان ة  االجتماع ة  العدد الثالث  االردن.
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(: مياهف البحث اللووت    زارة التعل م العايل  البحث العلمي  1994بد الرمحن  داؤ د  عزيز حيا  انور حسني ع -8
  دار احل مة للطباعة  اليشر  جامعة وغداد .

(:ق اس سلوك ادلماطلة لدى طلبة ا امعة و اقل م كردستان العراق رسالة ماجستة  غرة  2414الزا يت زاي كورش   -9
 ميشورة ( جامعة دهوك  العراق.

   م تبة اليهضة ادلصرية   ال اهرة   مصر . 1(:علم الي ا اللووت   ط 1972  ربمحد زكي    صا  -14
(:التسويف االكادؽلي  عبلقت  ءدارة الوقت لدى طلبة كل ة اللو ة  رللة  2413الصا  علي  زيية عبد الرح م   -11

  السعودية.32  العدد 3دراسات عرو ة و اللو ة  علم الي ا اجمللد 
(:التسويف االكادؽلي  عبلقت  ابإلف اق ادلعرو لدى طلبة ادلرحلة االعدادية رسالة  2417 حسام مح د  عباس -12

 ماجستة غة ميشورة ( جامعة ال ادس ة  العراق.
(:مررردفل اىل ميررراهف  2447عبررراس ب فل رررل   ب و رررر نوفرررل  ب مصرررط ى العررربا   فررررايل ب اورررو عرررواد   -13

   دار ادلسةة لليشر  التوزيع عمان  االردن.1الي ا طالبحث و اللو ة  علم 
(:العبلقرررة ورررني ضرررغوط احل ررراة  التسرررويف االكرررادؽلي لررردى طلبرررة جامعرررة عجلرررون الوطي رررة و  2416عبرررود  ب   -14

 .662 – 641  ص 3  العدد 34االردن رللة جامعة اليجاح لؤلواث  اجمللد 
عبلقت  ابل مال ة  قلأ االفتبار لدى طبلب ادلرحلرة الثانويرة (:اإلرجاس األكادؽلي    2416عريشي  صديأ ربمحد   -15

  مصر.48مبيط ة جازان رللة االرشاد الي سي جامعة عني مشا اجمللد 
(:األسررررال ب االحصرررائ ة االسررررتدالل ة و  ل ررررل و رررا ت البحرررروث الي سرررر ة  2414عررربلم  صرررربلح الررردين زلمررررود   -16

  دار ال  ر العرر   ال اهرة. 1لية( ط اللووية  االجتماع ة الباراملية  البلابرام
(:التل رررني األكرررادؽلي  عبلقتررر  ابلرررتعلم ذاجن التيظررر م  االصلررراز األكرررادؽلي لررردى طررربلب  2414ادلال ي عبرررد العزيرررز  -17

 ادلرحلة الثانوية  رسالة ماجستة غة ميشورة كل ة اللو ة جامعة الطائف  السعودية.
سررلوكي و ف ررا التسررويف األكررادؽلي لرردى -وررر مف ترردرييب معرررو (:فاعل ررة 2421ادليصررورت  ربمررل عبررد الرررزاق  -18

   جامعة البصرة  العراق.144طبلب كل ة اللو ة للبيات رللة العلوم اللووية  الي س ة  العدد 
(:الع ررو  عبلقترر  و ررل مررن الرضررا عررن احل رراة  العوامررل اخلمسررة ال رريفى للشخصرر ة  2449ميصور السرر د الشرررو جي  -19

   ال ويت.2  العدد 3سات عرو ة و اللو ة  علم الي ا اجمللد  الغضب رللة درا
 (  وغداد العراق . 2(: نظام ادلدارس الثانوية رقم    1981 زارة اللو ة   -24
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