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 خلصالم
)الجنس، اإلحصائية لمتغيرات الفروقات  ةومعرف مستوى التسويف األكاديمي لطلبة جامعة مصراتة، معرفةهدف الدراسة إلى ت

تم  أهداف الدراسة ولتحقيقالنتائج، الوصفي للوصول إلى  استخدام المنهجتم لتراكمي( في التسويف األكاديمي. الكلية، المعدل ا
( مفردة، وتوصلت الدراسة إلى 538)عددها غ لب بسيطةعلى عينة عشوائية  ةانانات من خالل توزيع صحيفة االستبالبيجمع 

وجود فروقات لمستوى التسويف  وكذلكمستوى التسويف األكاديمي لطلبة جامعة مصراتة متوسط، العديد من النتائج أهمها: 
األكاديمي لدى طلبة جامعة مصراتة تعزى لمتغيري الجنس والمعدل التراكمي، وأشارت نتائج الدراسة إلى أنه ال توجد فروقات 

 لمستوى التسويف األكاديمي لدى طلبة جامعة مصراتة تعزى لمتغير نوع الكلية.
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Abstract 

    The study aims to examine the level of academic procrastination for students of Misurata 

University, and to know the statistical differences of the variables (gender, college, cumulative 

average) in academic procrastination. The descriptive approach was used to reach the results, and 

to achieve these two objectives of the study, the data was collected by distributing the questionnaire 

sheet to a simple random sample of (538) individuals.  The level of academic procrastination 

among the students of Misurata University due to the variables of sex and the cumulative average, 

and the results of the study indicated that there are no differences in the level of academic 

procrastination among the students of the University of Misurata due to the variable of the type of 

college. 

Keywords: Academic procrastination, Misurata University, Libya. 
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 مقدمةال .1
وسائل التقييم من أجل  ىحدواألنشطة البحثية إ، والتقارير ،يكلف عضو هيئة التدريس الطالب بالواجبات

إذا  هتؤهلهم للعمل بكفاءة وفاعلية، إال أن، و واكتسابهم معارف ومهارات تناسب العملية التعليمية ،تعلم الطالب
سلبًا على فرص التعلم داخل الكلية، وهذا يعكس ذلك يؤثر اجباتهم وأعمالهم المطلوبة منهم فسأهمل الطالب و 

، ها في الوقت المحددإنجاز تأجيل الواجبات والمهام التي يجب  يتمحيث ، باألكاديمي لديهمويف ظاهرة التس
 ها في أوقات الحقة خوفا من الفشل.إنجاز و 

منتشرة بين طالب الجامعة بشكل ملحوظ، وقد يكون ذلك نتيجة القلق والخوف  التسويفقد أصبحت ظاهرة ل
إضافة إلى الضغوط الدراسية، األمر الذي انعكس على التحصيل الدراسي، وعليه تحاول هذه  ،من الرسوب

 وى التسويف األكاديمي لطالب جامعة مصراتة.الدراسة التعرف على مست

 مشكلة الدراسة .2
 (، وأشارت دراسة الزعبي2020من طلبة الجامعة مسوفين )زغيبي، 70( أن %ozerأظهرت دراسة )

 من جانب آخر أشارت دراسة السعديو كثرة انتشار التسويف األكاديمي بين طلبة الجامعة، ( إلى 2017)
قات ذات داللة إحصائية في متوسطات التسويف األكاديمي لدى طلبة الجامعة تبعًا رو وجود ف إلى (2018)

 لمتغيري الجنس والسنة الدراسية.
، ارسه الكثير من الطالب بطريقة غير واعيةإذ يعد التسويف األكاديمي من األمور غير الواضحة إذ يم

كان ذلك في عدم تنظيم الوقت وبرمجته بصورة صحيحة أهم يسلكونه سواء وينكرون قيامهم بهذا السلوك، غير أن
مهام األكاديمية، المهام المطلوبة في وقتها، وأن هذا التأجيل من األمور التي تعرقل ال إنجازفي عدم  ، أمومنظمة

أو االنشغال عن  ،وجود العزم الصادق على البدء قلة المهام األكاديمية أو إنجازدم الرغبة في ومن مظاهره ع
األعمال ضمن الخطة الموضوعة  ، أو عدم إدراج هذهالبدء في المهام األكاديمية بأعمال أخرى 

 (.2020براهيمي،اإل)نجازلإل
مشاركتهن في لجان االمتحانات انتشار ظاهرة لهما في جامعة مصراتة و وقد الحظت الباحثتان من خالل عم

التي منها التذمر من تقديم ي اتضح من خالل عدد من المؤشرات األكاديمي بين طالب الجامعة، الذ التسويف
 ،والتغيب عنها ،تأجيل االمتحانات، و وضعف الثقة بالنفس ،الواجبات والتقارير المطلوبة في وقتها المحدد
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إجراء طلب غير المكمل في االمتحانات ، و وكثرة االنسحابات في المقررات الدراسية ،والغياب عن المحاضرات
طالبًا انسحبوا )من  (5038) حيث أشار أنجامعة لبعض المقررات الدراسية، وهذا ما أكده المسجل العام بال

( من المقررات الدراسية، كل ذلك يترتب عليه سلوكيات 2021-2020 إلى خريف2016-2015 خريف
 .وأفكار سلبية تنعكس على عملية التعلم، مما ينعكس على متطلبات سوق العمل

 :السؤالين التاليينفي وبالتالي تكمن مشكلة الدراسة 
 ما مستوى التسويف األكاديمي لطلبة جامعة مصراتة؟ -1
هل يوجد فروقات ذات داللة إحصائية في درجة التسويف األكاديمي لطلبة جامعة مصراتة تعزي  -2

 ، نوع الكلية، والمعدل التراكمي(؟الجنس)ات لمتغير 

 أهداف الدراسة .3
 ي:يأتتهدف الدراسة إلى تحقيق ما 

 التعرف على مستوى التسويف األكاديمي لطلبة جامعة مصراتة. -1
 .لطلبة جامعة مصراتة األكاديميالتسويف  الوقوف على أسباب -2
الجنس، نوع الكلية، )لمتغيرات وفقًا  لطلبة جامعة مصراتة األكاديميالتسويف  معرفة الفروقات في -3

 والمعدل التراكمي(.

 أهمية الدراسة .4
مثلة في طلبة الكليات، ثر في سير العملية التعليمية المتؤ كونها تبحث في ظاهرة ت دراسة منتنبع أهمية ال

الدراسة  كما أن هذهللوظائف المختلفة في سوق العمل، في تقلدهم ، و هم األكاديمي بشكل عامإنجاز وتؤثر في 
وتكون إحدى مدخالت الدراسات األخرى في موضوع  ،قد تسهم في وضع الخطط التي تحد من هذه الظاهرة

 وربطه بمتغيرات أخرى. ،التسويف األكاديمي

التسويف األكاديمي مشكلة واقعية شائعة بين طلبة جامعة مصراتة، وهذا بدوره يؤثر على العملية فيعد 
 الطالب الجامعي بصفة خاصة، فمثل هذه السلوكيات المتمثلة في تأجيل وعلى ،التعليمية بصفة عامة

على متطلبات سوق ينعكس وتراكم األعباء التعليمية، لها تأثير سلبي على جودة التعليم، مما  ،االمتحانات
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يمكن االستفادة من نتائج هذه الدراسة في بناء برامج لتحسين المناخ الجامعي من خالل خفض  ، بالتاليالعمل
 مستوى التسويف األكاديمي.

 الدراسة منهجية .5
تم االعتماد على المنهج الوصفي في هذا البحث نظرًا لكونه المنهج األكثر استخدامًا في دراسة الظواهر 

أو كمية للحصول على حقائق ذات  ،ى وصف الظاهرة بصورة نوعيةاالجتماعية واإلنسانية، فهو يعتمد عل
وبيانها كما توجد في الواقع.  فالمنهج الوصفي هو أسلوب  ،الظاهرة المراد دراستها بالمستهلكين لوصفعالقة 

ة زمنية معينة من أجل الحصول مددقيقة عن موضوع معين من خالل  من أساليب التحليل المبني على معلومات
( أن استخدام المنهج الوصفي يرتبط 2013) تائج علمية تم تفسيرها بطريقة موضوعية. ذكر عليان وغثيمعلى ن

وفهم  ،وتفسيرها للوصول إلى النتائج ،ثم تحليلها ،وجمع البيانات ،وعرض الفروض ،وصياغتها ،بتحديد المشكلة
المنهج الوصفي يقدم في البحث العلمي أن  (2009) عالقة الظاهرة مع غيرها من الظواهر، ويوضح الرفاعي
ويستطيع من خالله  ،فهو يتيح الطرق أمام الباحث ،عديد الفوائد التي تساعد على فهم الظواهر االجتماعية

 ويساعد في دراسة العالقات بين الظواهر المختلفة. ،استخدام أكثر من أسلوب

 والدراسات السابقة النظري  ألدبا .6
 الطبيعـة فـي التسـويف ـلسـلوكل الطوي التاريخ رغم ومحيرة، مثيرة ولكنها شائعة، سلوكية مشكلة التسويف يعد

 البـاحثين مـن كثيـر عنـد المهمـة الموضـوعات مـن ـد  ع  ي  وإن كان  قليلـة، بشـأنه العربيـة الدراسـات إال أن اإلنسـانية،
 التخطـيط أو ،الوقـت إدارة مـع مشـكلة لـيس والتسـويف عـام، بشـكل والحيـاةل العمـ فـي أهميتـه بسـبب الغـرب، فـي
 .(2011الخالق،  عبد)الوقت  تقدير على القدرة ضـعف هـو بـل ،فقط لـه

، الذاتي التنظيم فـي الفشـلعن  يعبر الذي عام بشكل التسويف من خاصة حالةي األكاديم التسويف تبرويع
 ظاهرة يعتبر فهو ،السلبية بالمشاعر المصحوب األكاديمية المهام تأجيلل الميل أنهب( 2021) هادي ويعرفه
 لمهامل تأخير األكاديمي التسويفأن  (2018السعدي ) ويذكر وسلوكية، ومعرفية وجدانية مكونات ذات معقدة

 نتيجة بالخطأ، الوقوع من خوفاً دراسية ال باألمور قةلالمتع والمهام ،المتحانا تحضير :ثلم األساسية األكاديمية
 سيئة. بطريقة الوقت إلدارة
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 يحددنفسه  الجانب وفي ،لذاتهم األفراد لتقدير ضعف عن ةناتج اأنهب التسويف أسباب النظريات وفسرت
(Noran, 2000)  القدرة عدمه، و وتنظيم الوقت إدارة ضعف منها التي ،األكاديمي التسويف أسبابعددا من 

وآخرون،  )المخالفي بين وقد (.2012بالفشل )أبوغزال،  المرتبط والقلق ،الخوف، و المهام أداء عند التركيز على
 لتسويفا في اسببً  يكون  قد العالي التعليم مؤسسات في لهم المقدم الدعم نظام عن الطلبة رضا عدم أن (2020

 مادةلل كره   أما غالباً  يكون  الطلبة لدى األكاديمي التسويف أن إلى (2017الزعبي ) ويشير لديهم. األكاديمي
 تدني إلى يؤدي مما الرسوب من الخوف نتيجة ماأو  المتعلمين، لدى الذات مفهوم تدني عنه ينتج الذي الدراسية

والخوف من  ،عدم الثقة بالنفس ( أن أسباب التسويف األكاديمي هي2014) Jacobsوبين  الذات. تقدير
يف ( سبب انتشار ظاهرة التسو 2018) وصوالحةشناعة نفسه السياق  يوف وعدم التركيز. ،الشعور بالنقص

نتيجة شعور الطلبة بإمكانية النجاح والتفوق في أقل مجهود ممكن، لذا يتغيبون  األكاديمي لدى طلبة الجامعة
 عن المحاضرات ويؤجلون الدراسة قبل االمتحان بفترة قصيرة مما يؤدي إلى انخفاض تحصيلهم الدراسي.

ويف العقالني التس بينت نظرية العالج االنفعاليفتفسير التسويف األكاديمي، بالعديد من النظريات  قامتوقد 
ها أو القيام بأنشطة أخرى نتيجة إنجاز واجباته ومهامه لذلك يؤجلون  على أنه ضعف قدرة الفرد على إنجاز

ج فاعلية الذات ذل مالئم. أما نمو أو عدم امتالكهم المهارات الالزمة إلكمال واجباتهم بشك ،الخوف من الفشل
 ،أكد أن التسويف مرتبط بالكفاءة الذاتية للفرد، حيث يحمل الفرد معتقدات خاصة تظهر في سلوكيات ناجحةفقد 

بينما توضح نظرية التحليل النفسي أن التسويف  فكلما كانت فاعلية الذات مرتفعة كانت دافعية الفرد عالية.
 .(2018؛ سعدي،2020)قرن، ض التوتر بين األنا العليا والهوى ليتم خف ؛ال شعوري سببه الخوف أو القلق بشكل 

دراسة  ،(2018) عديالس قدمعلى سبيل المثال ف األكاديمي، التسويف تناولت التي الدراسات من عددك هناو 
 الدراسة نتائج وأظهرت الطلبة، لدى الدراسة عن والرضا األكاديمي التسويف بين العالقة عن كشفال إلى هدفت

 التسويف بين سلبية عالقة وكذلك ،متوسطة كانت الجامعية الدراسة عن والرضاي األكاديم التسويف درجة أن
 الدراسة. عن والرضا األكاديمي

 الجامعة، طلبةى لد االجتماعي نجازاإل بسلوك وعالقته األكاديمي التسويف ( بدراسة2018) حماد أيضا قام وقد
 عالقة وجود كما أظهرت، متوسط الجامعة طلبة لدى األكاديمي التسويف مستوى  أن الدراسة نتائج وأظهرت
 إلى (2019وأشارت نتائج دراسة عطية ) االجتماعي. نجازاإل وسلوك األكاديمي التسويف بين سلبية ارتباطيه

المتفوقين دراسيا ذات داللة إحصائية بين التعلم المنظم والتسويف األكاديمي لدى طلبة  ةأن هناك عالقة ارتباطي
، ر مرتفعيستج( أن مستوى التسويف األكاديمي لدى طلبة الما2020وأظهرت دراسة قرين )بالمرحلة الثانوية. 

.( في جامعة البصرة2020) واتفقت هذه النتيجة مع دراسة هادي  
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 الجانب العملي .7
 الدراسة وعينته تمعمج 1.7
حسب إحصائية  وطالبةً  اطالبً  (17569)عددهم  البالغ مصراتة جامعة طلبة في الدراسة مجتمع تمثلي

 العينة حجم تحديد تم 1970 (Morganنموذج ) ووفق ،(2021-2020المسجل العام للجامعة للعام الدراسي )
 .( استبانة538)، غير أنه فعليا تم استالم عدد وطالبة طالبة (377)بواقع 
 الدراسةثبات أداة  2.7

تم وضع ن على المقاييس والدراسات السابقة التي تناولت موضوع التسويف األكاديمي،  بعد اطالع الباحثتي
تم التحقق من ثبات استبانة ( فقرة ، و 21)من ية ئالذي يتكون في صورته النهافقرات التسويف األكاديمي 

تقريبا لو نفسها النتيجة أن تعطي هذه االستبانة  به يقصد الذيكرونباخ،  ألفاالدراسة من خالل حساب معامل 
 ،بات االستبانة يعني االستقرار في نتائج االستبانةأكثر من مرة، أو بعبارة أخرى إن ثتم إعادة توزيع االستبانة 

 زمنية معينة، ات ل أوقأفراد المجتمع عدة مرات خال وعدم تغييرها بشكل كبير فيما لو تم إعادة توزيعها على
 في الجدول التالي: موضح كما

كرونباخ ( معامل ألفا2) الجدول رقم  

فقرات التسويف األكاديميعدد   CronbachAIpha 
21 0. 87 

نالمصدر: إعداد الباحثتي  

(، وهي قيمة مرتفعة من 0.87يتضح من خالل الجدول السابق أن معامل ألفاكرونباخ لالستبانة ككل بلغ )
بشكل ( 2010) الناحية اإلحصائية، وهذا يعني أن االستبانة تتمتع بدرجة عالية من الثبات، ويذكر سيكاران

 وإذا زاد عن ،%(70) من ومقبواًل إذا كان أكبر ،فأقل%( 60) اختبار ألفا كرونباخ ي عد ضعيفًا إذا كانأن عام 
(، بواقع ةلكترونيإ استبانةلكترونيًا )إكما تم توزيع االستبانة على طلبة جامعة مصراتة  .يعتبر ممتازاً  %(80)
 .اإلحصائيصالح للتحليل  استبانة( 538)
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 عرض خصائص عينة الدراسة 3.7
 الكلية،نوع  )الجنس،لمعرفة خصائص عينة الدراسة تم تحليل البيانات المتحصل عليها من المبحوثين وهي 

حيث تم عرض هذه البيانات في جداول تكرارية تبين النسب  االستبانة،بواسطة  التراكمي(، وذلكالمعدل 
 التي تعكس خصائص المجتمع من خالل إجاباتهم على االستبانة، موضحة في الجدول اآلتي: والتكرارات

 الجنس: .1
 ( يوضح التوزيع التكراري ألفراد عينة البحث حسب الجنس3جدول رقم )

 النسبة التكرار الجنس
 %36 194 ذكر
 %64 344 أنثى

 %100 538 المجموع
نالمصدر: إعداد الباحثتي  

 جمالي عددر أقل من عدد اإلناث، وبالرجوع إلبالجنس أن عدد الذكو  قالمتعل( 3)يالحظ من الجدول رقم 
 أخذ العدد األكبر مقارنة بعدد الطالب. الطالبات في جامعة مصراتة نجده ي

 الكلية:نوع -2
 ( يوضح التوزيع التكراري ألفراد عينة البحث حسب نوع الكلية4جدول رقم )

 النسبة التكرار نوع الكلية
 %42 225 نسانيةا

 %58 313 تطبيقية
 %100 538 المجموع

SPSS نتائج بناء على المصدر:   
%( وذلك ألن 58)بنوع الكلية أن عدد الكليات التطبيقية جاءت بنسبة  قالمتعل( 4)يالحظ من الجدول رقم 

 عدد الكليات التطبيقية تفوق عدد الكليات اإلنسانية بجامعة مصراتة.
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 المعدل التراكمي:-3
 ( التوزيع التكراري ألفراد عينة البحث حسب المعدل التراكمي5)جدول رقم 

 النسبة التكرار المعدل التراكمي
50 أقل من  31 6%  

64إلى  50من   156 29%  
74إلى أقل  65 من  138 26%  

84إلى  75من   103 19%  
100إلى  85من   110 20%  

%100 538 المجموع  
SPSS المصدر: بناء على نتائج  

( بأكثر نسبة 64إلى 50من )( المتعلق بالمعدل التراكمي جاء في معدل التراكمي 5)يتضح من الجدول رقم 
ذلك بسبب تخوف الطالب من االمتحانات والدراسة مما أثر ذلك على معدلهم الدراسي.وقد يرجع   

 ومناقشتها الدراسة نتائج 4.7
مستوى التسويف األكاديمي لطلبة جامعة مصراتة -أوال   

استخراج  وتم( نتائج إجابات أفراد عينة الدراسة حول التسويف األكاديمي، 6يوضح الجدول رقم )
 المتوسطات الحسابية للفقرات المتعلقة بهذا الجانب. 

أن المتوسطات الحسابية لعبارات التسويف األكاديمي لدى طالبة جامعة  (  6رقم ) نالحظ من الجدول
(، وفيما يتعلق بالدرجة الكلية لعبارات التسويف األكاديمي جاءت متوسطة 3.77-2.31)مصراتة جاءت بين 

عن الدراسة في  أتوقف“ نصها:( التي 21)رقم  األولى العبارةوقد احتلت المرتبة (، 2.95)حسابي  بمتوسط
أشعر بعدم “ نصهاالتي و المرتبة األخيرة ( 16)رقم "، واحتلت العبارة  متعة أكثربأشياء  أقومكي وقت مبكر 

  ". وجباتي الدراسية إنجازالراحة بمجرد التفكير بضرورة البدء ب
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 إجابات أفراد العينة على األسئلة المتعلقة بموضوع الدراسة ل( تحلي6جدول رقم )
 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي الفقرات ت

 1.069 2.87 في المواد الدراسة أتأخر لذا الواجباتي بشكل منتظم يوميا  أكمل 1
 1.332 3.07 أخرى  بأمورنفسي مشغوال  أجدعندما يقترب موعد االمتحان  2
 1.175 2.73 قبل موعدها المحدد األكاديميةالمهمات  نجازإلاستعجل عادة  3
 1.235 3.65 الحقا األكاديميةأقول لنفسي دائما سأنجز واجباتي  4
 1.332 2.63 المهمات فورا بعد تحديدها إنجازبأبدأ عادة  5
 1.156 2.87 هنجاز بل الوقت المحدد إلقأنهي واجباتي الدراسية  6
 1.414 3.00 األخيرةأؤجل البدء بواجباتي الدراسية حتى اللحظات  7
 1.393 2.35 تبرر عدم قيامي بأداء الواجبات الدراسية المطلوبة مني اأعذارً لنفسي  أجد أن أحاول 8
 1.372 3.19 رأنا مضيع للوقت بشكل كبي 9

 1.167 2.83 ""احتياطي إضافيولدي وقت  ،أنهي دائما وجباتي الدراسية المهمة 10
 1.356 3.09 عن ذلك أتراجعمهماتي الدراسية ثم  إنجازأقول لنفسي بأنني سأقوم ب 11
 1.192 2.67 واجباتي الدراسية نجازإل أضعهاألتزم بالخطة التي  12
 1.277 3.02 تأجيلهامن بضرورة أو مهمات دراسية  أواجهعندما  13
 1.453 3.54 واجباتي الدراسية دونما مبرر حتى لو كانت مهمة أؤجل 14
 1.354 2.66 غير ممتعة أوالمهمات الدراسية بغض النظر عن كونها ممتعة  إنجازأؤجل  15
 1.347 3.77 وجباتي الدراسية إنجازأشعر بعدم الراحة بمجرد التفكير بضرورة البدء ب 16
 1.313 3.31 هإنجاز عتقد بضرورة أ ال أؤجل عمال  17
 1.307 2.64 لدي الوقت الكافي للدراسة النشاطات الترفيهية بحيث لم يبق   أقوم بالعديد من 18
 1.368 3.29 الوقت الكافي لذا ليس لدي حاجة فعلية للبدء في الدراسة أفكر دائما بأن لدي  19
 1.363 3.31 منها بشكل مستمر أعانيمشكلة حقيقية  األكاديميةيعد تأجيل المهمات  20
 1.359 2.31 متعة أكثربأشياء  أقومأتوقف عن الدراسة في وقت مبكر لكي  21

 0.498 2.95 اإلجمالي
SPSS نتائجالمصدر: بناء على   

مصراتة تعزي لمتغيرات هل يوجد فروقات ذات داللة إحصائية في درجة التسويف األكاديمي لطلبة جامعة -ثانيا
 ؟)الجنس، نوع الكلية، والمعدل التراكمي(
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 إلفراد العينة حسب متغير الجنسوانحرافاتها متوسطات المعيارية ( 7جدول رقم )

Group Statistics 

 
 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean الجنس

 03781. 52667. 3.0540 194 ذكر 1.00 التسويف

 02557. 47430. 2.9052 344 أنثى 2.00

SPSS ن بناء على مخرجاتالمصدر: إعداد الباحثتي   

 يوضح اختبار العينات المستقلة لمتغير الجنس( 8جدول رقم )
 

 

Levene's Test for 

Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. T Df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

 Equal variances التسويف

assumed 

.165 .685 3.355 536 .001 .14876 .04434 .06167 .23586 

Equal variances 

not assumed 
  

3.259 366.750 .001 .14876 .04565 .05900 .23853 

SPSS ن بناء على مخرجاتالمصدر: إعداد الباحثتي   

(، بينما 0.52( وبانحراف معياري قدره )3.05أن متوسط التسويف للذكور قد بلغ ) السابقجدول الن من ييتب
( وهي ليست 0.01المعنوية ) ى وبلغ مستو  ،(0.47بانحراف معياري )( 2.90) بلغ متوسط التسويف لإلناث

 .0.05معنوية  مستوى صائية عند إحدالة 

ناث ( بين الذكور واإل0.001˂0.05معنوية ) ى و عمد مستما سبق توجد فروق ذات داله إحصائية وبناء على 
 في جامعة مصراتة. األكاديميالتسويف  ى في مستو 

 إلفراد العينة حسب متغير نوع الكلية وانحرافاتها المعيارية متوسطات( 9جدول رقم )
Group Statistics 

 
نوع الكليةالكلية   N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

 03578. 53674. 3.0097 225 1.00 التسويف 

2.00 313 2.9222 .46654 .02637 
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SPSS ن بناء على مخرجاتيالمصدر: إعداد الباحثت   

 

 يوضح اختبار العينات المستقلة لمتغير نوع الكلية( 10جدول رقم )
 

 

 

Levene's Test for 

Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t Df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

Lower Upper 

 Equal variances التسويف

assumed 

2.931 .087 2.014 536 .045 .08749 .04345 .00215 .17284 

Equal variances 

not assumed 
  

1.968 440.168 .050 .08749 .04445 .00013 .17485 

SPSS ن بناء على مخرجاتر: إعداد الباحثتيالمصد   

 

(، 0.53( وبانحراف معياري قدره )3التطبيقية قد بلغ ) للكليات أن متوسط التسويف السابقجدول الن من ييتب
( 0.05المعنوية ) ى وبلغ مستو  ،(0.64بانحراف معياري ) (2.92)اإلنسانية بينما بلغ متوسط التسويف للكليات 

 .0.05معنوية  ى مستو صائية عند حإدالة  ذاتوهي 

الكليات ( بين 0.05= 0.05معنوية ) مستوى د نتوجد فروق ذات داله إحصائية ع ال ا سبقى موبناء عل
 .التسويف األكاديمي في جامعة مصراتة ى في مستو  نسانيةالتطبيقية واإل

 يوضح اختبار انوفا لمتغير المعدل التراكمي( 11جدول رقم )
 

 

 Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

Between Groups 8.526 4 2.131 9.095 .000 

Within Groups 124.917 533 .234   

Total 133.442 537    

SPSS ن بناء على مخرجاتتيالمصدر: إعداد الباحث   
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(8.526أن التباين بين المجموعات الذي يشرحه العامل المستقل المعدل التراكمي قد بلغ )  ANOVA تبين  
(0.000) مستوى (، وهذه القيمة معنوية عند 9.09اف قد بلغت ) قيمة أنكما تبين من جدول تحليل التباين   

القائلة انه توجد فروق ذات دالله إحصائية بين البديلة اإلحصائية على مما سبق نقبل الفرضية  ناءوب
تبعا للمعدل التراكمي لطالب جامعة مصراتة. األكاديميمستويات التسويف   

وللتعرف على المجموعات التي يوجد بينها تباين لمعرفة موقع فرق بين المتوسط والتباين بين المتوسطات، 
:التالي وليظهره لنا الجد الذي إلى نتائج اختبار شافيةنعود   

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

SPSS ن بناء على مخرجاتالمصدر: إعداد الباحثتي   

التراكمي بلغجدول شافية أن متوسط درجات التسويف األكاديمي لمجموعات المعدل يتبين من نتائج   

100لى إ 85من  2.81=  

84إلى  75من  2.92=   

74الى  65من  2.87=   

64الى  50من  3.13=  

50قل من أ 3.04=  

 وتوصياتها الدراسةنتائج  .8
 نتائج الدراسة1.8

 واتفقت هذه النتيجة  ،(2.95) بقيمة اطلبة جاء متوسطً اللدى  يأظهرت نتائج الدراسة أن التسويف األكاديم

 يوضح اختبار شافيه لمتغير نوع الكلية( 12جدول رقم )
Tukey HSDa,b 

 N المعدل المعدل التراكمي

Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 

100الى  85من  5.00  110 2.8165   

74الى  65من  3.00  138 2.8746 2.8746  

84إلى  75 من 4.00  103 2.9267 2.9267 2.9267 

50اقل من  1.00  31  3.0493 3.0493 

64الى  50من  2.00  156   3.1371 

Sig.  .618 .165 .055 
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( التي بينت أن مستوى التسويف األكاديمي 2018) ودراسة السعدي ،(2018) وصوالحة صوالحةمع دراسة 
دراسة قرين و  ،(2021دراسة أحمد )لطلبة جامعة االستقالل في أريجا متوسط. واختلفت هذه النتيجة مع 

( في 2020) دراسة هاديي لدى طلبة الماستر مرتفع. و ( التي أظهرت مستوى التسويف األكاديم2020)
جامعة البصرة. وتعزو الباحثتان هذه النتيجة إلى العملية التعليمية في كليات جامعة مصراتة فقد يلجأ الطلبة 
إلى تأجيل الدراسة إلى وقت االمتحانات العتمادهم على ملخصات ومذكرات وأسئلة سابقة، إضافة للظروف 

 الطالب.من مرة خالل هذه السنة مما أثر ذلك على  التي تعيشها البالد التي تسببت في إيقاف الدراسة أكثر

نتائج الدراسة وجود فروقات لمستوى التسويف األكاديمي لدى طلبة جامعة مصراتة تعزى لمتغير  كما أظهرت
وتعزو الباحثتان هذه النتيجة إلى أن الذكور يقع على عاتقهم مسؤوليات كثير  ،وجاءت لصالح الذكور ،الجنس

دراسة وكذلك  ،(2020) دراسة قرينو  ،(2021دراسة أحمد ) سرية. وتتفق هذه النتيجة معلتلبية حاجتهم األ
 األكاديميالتسويف  مستوى ال توجد فروقات في  هنبأ( 2020) براهيمي(، واختلفت مع دراسة اإل2018) السعدي

 seker (2015.) تعزي لمتغير الجنس

لمستوى التسويف األكاديمي لدى طلبة جامعة مصراتة تعزى وجد فروقات  تال إلى أنه وأشارت نتائج الدراسة
واإلنسانية التطبيقية  التخصصات كالوبة المقررات في عوتعزو الباحثتان هذه النتيجة إلى ص ،لمتغير نوع الكلية

 براهيميهذه النتيجة مع دراسة اإل تختلفوالتردد في إجراء االمتحانات. و  ،الخوف من الفشلعنها  التي ينتج
( التي أظهرت عدم وجود فروقات لمستوى 2020) مع دراسة قرين اتفقت(، و 2021) ودراسة هادي ،(2020)

مستوى التسويف األكاديمي لدى فروقات في  الدراسة وجودأظهرت سويف األكاديمي تعزى لنوع الكلية، كما الت
عرضون للتسويف األكاديمي حتى ن الطلبة قد يير المعدل التراكمي، وبالتالي فإطلبة جامعة مصراتة تعزى لمتغ
( التي 2018) وصوالحة ودراسة صوالحة، (2021)هادي دراسة مع  واتفقتفي المعدالت الدراسية العالية. 

 لمعدل التراكمي. التسويف األكاديمي تعزى ل مستوى في  أظهرت وجود فروقات

 توصيات الدراسة 2.8
تفعيل دور اإلرشاد األكاديمي في كليات جامعة مصراتة، إليها توصي الدراسة ب صلبناء على النتائج التي تو     

والتخلص من تأجيل الواجبات والمهام للحد  ،أهمية إدارة الوقت بشكل صحيح ت عنراضاإضافة إلى القيام بمح
خدام العمل على استخدام طرق حديثة في التدريس واستنفسه السياق  يوف من ظاهرة التسويف األكاديمي.

التسويف ، وتقلل شعورهم بالملل. إضافة إلجراء دراسات أخرى عن الوسائل المتعددة لتسهل على الطالب
 األكاديمي وربطه بمتغيرات مختلفة.
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من المهم تسليط  ، فإنوأهم المدخالت لسوق العمل ،يالب هم أحد مخرجات التعليم العالوباعتبار أن الط
لك ل تعليمهم داخل الكلية بل يتعدى ذليس فقط في مراح ه الظواهر التي لها تأثير سلبي الضوء على مثل هذ

 ،كم االلتزامات والواجباتترا في أعمالهم من خالل تصبح هذه الظاهرة مسيطرة عليهمس حيث ،حياتهم المهنية إلى
وهذا قد ال يظهر في  ،التسويفد يخسر الفرد عمله بسبب قفوبالتالي  ،األعمالكل  إلىصل ويمتد التسويف لي

 أنو سيكون له عواقب وخيمة على المدى البعيد، كما  ،له خطورة كبيرة على المنظمة أنإال  ،بداية العمل
 اآلخرينلن يتمكن الفرد من تحقيق وعود ف األعمال لتأجيلفنتيجة   ،التسويف يضر بسمعة الفرد في عمله

 التخاذ قرارات غير صحيحةيجبر الفرد نتيجة التسويف  قد آخرمن جانب و وبالتالي سيفقد مصداقيته في عمله، 
 العمل. إنجاز وتأخربسبب ضيق الوقت 

 المراجع:

(، اتجاهات طلبة الجامعة نحو تقدير الوقت وعالقتها بالتسويف األكاديمي، مركز البحوث النفسية، 2020اإلبراهيمي، صفاء )
 .4العدد 31المجلد

(، التسويف األكاديمي: انتشاره وأسبابه من وجهة نظر الطلبة الجامعيين، المجلة األردنية في العلوم 2012)أبو غزال معاوية 
 .2عدد 8التربوية مجلد

(، مستوى التسويف األكاديمي لدى طلبة السنة التحضيرية في ضوء متغيري الجنس والتحصيل 2021أحمد، هيثم محمد )
 .19العدد 4ربوية، المجلدالدراسي، المجلة العربية للعلوم الت

االجتماعي لدى طلبة الجامعة، المجلة العلمية  نجاز(، التسويف األكاديمي وعالقته بسلوك اإل2018حماد أيمن عبد العزيز )
 أكتوبر.-لكلية التربية النوعية، العدد السادس عشر

 .6"، دار وائل للنشر والتوزيع، ط(، "مناهج البحث العلمي: تطبيقات إدارية واقتصادية2009الرفاعي، أحمد حسين )

(، التسويف األكاديمي وعالقته بكل من فاعلية الذات األكاديمية وقلق المستقبل لدى عينة طلبة 2017الزعبي، احمد محمد )
 ، العدد األول.33جامعة دمشق، مجلة جامعة دمشق، المجلد

امعية بحقل وعالقته ببعض المتغيرات، المجلة الدولية (، التسويف األكاديمي لدى طلبة الكلية الج2020زعبي، محمد احمد )
 .1العدد 9التربوية المتخصصة، المجلد

(، التسويف األكاديمي وعالقته بالرضا عن الدراسة الجامعية لدى طلبة جامعة االستقالل في 2018السعدي، رحاب عارف )
 ، يناير.73-33األول: صمدينة أريحا، مجلة جامعة األقصى للعلوم التربوية والنفسية، المجلد 
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(، أثر برنامجين تدريبيين يستندان إلى الفاعلية الذاتية والدافعية الداخلية 2018شناعة، هشام عبد الرحمن وصوالحة، محمد أحمد )
 .نجازالتسويف األكاديمي ودافعية اإل في

(، التسويف األكاديمي وعالقته بمفهوم الذات األكاديمي لدى عينة من طلبة 2018صوالحة، عبد الهادي وصوالحة، أحمد )
 .26العدد 7جامعة إربد األهلية، مجلة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية المجلد

(، العالقة بين ضغوط الحياة والتسويف األكاديمي لدى طلبة جامعة عجلون الوطنية في األردن، مجلة 2016عبود محمد )
 .3العدد30جامعة النجاح المجلد

(، التسويف األكاديمي وعالقته بالتوجهات الدافعية والثقة بالنفس لدى طلبة كلية التربية، مجلة كلية 2017عطا هللا، مصطفى )
 .157-195،ص2عددال 33التربية المجلد

(، التعلم المنظم ذاتيا وعالقته بالتسويف األكاديمي لدى الطالب المتفوقين دراسيا بالمرحلة 2019عطية، خالد أحمد محمود )
 .185-162،ص5العدد27الثانوية، مجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات التربوية والنفسية، المجلج

،دار صفاء للنشر  أساليب البحث العلمي والنظرية والتطبيق""  ،(2013)عليان، ريحي مصطفى. غنيم، عثمان محمد 
 .5والتوزيع،عمان، ط

(، مستوى التسويف األكاديمي لدى طلبة ماستر علوم التربية في ضوء متغيرات الجنس والمستوى الدراسي 2020قرين، سعيدة )
بالمسيلة، كلية العلوم اإلنسانية  والتخصص، رسالة ماجستير في علم النفس توجيه وإرشاد، جامعة محمد بوضياف

 واالجتماعية، قسم علم النفس.

(، التسويف األكاديمي وعالقته بالمناخ الجامعي 2020المخالفي، صادق عبده والصناعي، عبده سعيد والزفار، أمين أحمد )
 .2ذوي اإلعاقة في بعض الجامعات اليمنية، مجلة اآلداب للدراسات النفسية والتربوية، العدد 

(، القلق الوجودي والتسويف األكاديمي لدى طلبة جامعة األزهر بغزة، مجلة جامعة الشارقة للعلوم 2017النواجحة، زهير عزازي )
 .2العدد 15اإلنسانية واالجتماعية، المجلد

لعلوم اإلنسانية (، التسويف األكاديمي وعالقته بالتكيف الدراسي لدى طلبة الجامعة، المجلة الدولية ل2021هادي، نداء كاظم )
 .19واالجتماعية، العدد
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