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 ص:ملخ

وعالقته بأنماط التعلم والتفكير  األكاديميإلى دراسة التلكؤ  راهنال بحثهدف ال
 الوصفيمنهج طالبات الجامعة. واعتمدت الدراسة على ال ي لدىالدراس والتخصص
( طالبة من التخصصات التربوية 033وتكونت عينة الدراسة من ) ,المقارن االرتباطي

األكاديمي ، تم تطبيق مقياس التلكؤ -شمسجامعة عين - العلمية واألدبية بكلية البنات
وجود عالقة  وتوصلت النتائج إلى )إعداد الباحثة(، ومقياس تورانس ألنماط التعلم والتفكير.

طية إيجابية بين درجات الطالبات على مقياس التلكؤ األكاديمي وبين درجاتهن على ارتبا
عدم وجود فروق دالة إحصائًيا في   التلكؤ ، و النمط األيمن لمقياس أنماط التعلم والتفكير
 و تخطيط وتنظيم الوقت بعدىأدبي(، على  -األكاديمي وفًقا للتخصص التربوي )علمي

التلكؤ األكاديمي وفًقا  فروق دالة إحصائًيا في  ُوجدتبينما يمية، الكفاءة الذاتية األكاد
لصالح الطالبات في  التخصصات  الدافعيةعلى بعد  أدبي( -للتخصص التربوي )علمي

األيسر من المخ بين الطالبات النمط عدم وجود فروق دالة إحصائًيا في  استخدام ، و األدبية
 على كل من:بية، بينما توجد فروق دالة إحصائًيا في  التخصصات التربوية العلمية واألد

المتكامل لصالح طالبات التخصصات  األيمن لصالح التخصصات األدبية، والنمط النمط
    .العلمية

 - الدراسيالتخصص  -أنماط التعلم والتفكير -التلكؤ األكاديمي الكلمات المفتاحية: 
 .طالبات الجامعة
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Academic Procrastination and its Relation to 

Learning and Thinking Styles, Academic Specialization 

Among Female University Students.      
Elmonam Abdalla-Dr. Nashwa Abd)*( 

 
Abstract: 

Study aims at the relation between Academic Procrastination 

and   Learning,Thinking Styles, Academic Specialization among 

Female university students. Study Sample consists of (300) female 
students from the scientific and literary Educational 
Specialization at the Faculty of Women- Ain Shams University. 

Researcher used Academic Procrastination scale, Learning and 

Thinking Styles scale. Study results: There was a positive 
correlation between Academic Procrastination and the right style 

of Learning and Thinking, ،There were no statistical differences 

in Academic Procrastination due to Academic Specialization 
(scientific - literary) on component of Time Planning &Academic 

Self Efficacy, There were statistical differences in Academic 

Procrastination due to Motivation in side of literary 

Specialization, There were no statistical differences in the left 

style of Learning and thinking due to Academic Specialization. 
There were statistical differences in the right style of Learning 

and Thinking in side of literary Specialization, There were 

statistical differences in the integrative learning and thinking style 
in side of scientific Specialization  

Key words: Academic Procrastination- Learning and 

Thinking Styles, Academic Specialization - Female university 

students.        
  

 
 

                                                           
 )*(Lecturer of Learning Psychology- Ain Shams University 



(181-109ص 0202يناير  1، ع91دراسات عربية )مج  
 

 

-030- 

 :مقدمة
لكل طالب أهدافه التي يسعى إلى تحقيقها، ويختلف الطالب فيما     

تلك األهداف، فالبعض يجتهد بحيث يصل إلى أهدافه بينهم في  طريقة إنجاز 
بسرعة، والبعض اآلخر يتلكأ ويتباطأ و يؤجل ويهدر الكثير من الوقت حتى 

، ويظهر ذلك على مستوى بأيسر الجهود يتمكن من الوصول إلى تلك األهداف
المهام األكاديمية المختلفة المرتبطة بالدراسة عامة، وبالدراسة الجامعية بشكل 

حيث أوضحت الدراسات أن (Betui & Rasit, 2015:1157 ).  صخا
الغالبية العظمى من طالب الجامعة يظهر لديهم سلوك التأجيل لمهامهم 

 &,Kim,Alhaddab األكاديمية في  فترة ما من حياتهم الجامعية

Negi,2016:818) ويترتب على ذلك التأجيل عواقب سلبية يكون لها تأثيرها )
   معدل األكاديمي والتحصيل الدراسى للطالب.على النجاح وال

(Olubusayo, 2010: 205; Shuo Wang,2017:48; Betui & 

Rasit,2015:1157). 
التأجيل الواضح واإلرجاء المتكرر للمهام الدراسية المطلوبة ويطلق على 

الواجبات المنزلية وإعداد المشاريع واالستعداد لالختبارات ل ومن ضمنها ح)
الطالب حيث يؤخر  ،1اسم التلكؤ األكاديمي ( من قبل المتعلمالمحاضراتأو

البدء في تلك المهام أو االنتهاء من إنجازها، باإلضافة إلى تقديمه المهام 
، األقل على المهام الضرورية المرتبطة بالنجاح والتفوق هميةالدراسية ذات األ

تسم بمي، و يعد التلكؤ األكاديمي أحد السمات الخاصة  بالمجال األكاديو 
بسلسلة من سلوكيات اإلحجام والتجنب والعجز وعدم الفاعلية. وعلى الرغم من 
أنه يعد من الظواهر الشائعة لدى األفراد فإن تكراره بصورة مستمرة يمثل مشكلة 

، للفرد واإلنفعالى المعرفيو لما قد يكون له من آثار سلبية على األداء العقلي 
 ويوسف (0312) فضل (0313) البهاصن نتائج دراسات كل مت أوضح وقد

                                                           
1 Academic Procrastination 
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، ديميكااألل على التحصيكبيرلها تأثير  والتلكؤ لتأجيلاكيات أن سلو( 0312)
المتعلقة بإعادة نفس  كالتون المش يواجه طالبإلى أن الًا وأشارت أيض

لها توابع وعواقب  ؛ كما أنالمنخفضكاديمى األبسبب األداء المستوى الصفي 
ب الذين يعتادون إرجاء مهامهم األكاديمية وواجباتهم سلبية خطيرة على الطال
)  ة كل مننتائج دراس تشير(. و  0: 0312يوسف،) الدراسية إلى آخر وقت

أن ( 0312حسانين،  ؛ 0310؛ العبيدي، 0310؛ أبو غزال، 0337، أحمد
لديهم ميل للتلكؤ األكاديمي يحصلون على درجات منخفضة في  الذينالطالب 

ارنة بالطالب غير المتلكئين، ويظهرون ضعفًا في إنجازهم اإلختبارات مق
اكتساب الطالب أنماطًا من التلكؤ والعجز  ذلك من وما يترتب على، األكاديمي

وأن هناك عالقة بين (. Yesil , 2012  (260-259 ,والتكيف السلبي
المستويات المرتفعة من التلكؤ األكاديمي والمستويات المنخفضة من الصحة 

 Betui لية وما يرتبط بها من أداء أكاديمى ضعيفالعق

&Rasit,2015,1157).)  في صورة اإلحساس  تظهر تأثيراته السلبيةكما
 0: 0312، يوسف)والقلق والتوتر بالندم أو اليأس ولوم الذات

Olubusayo,2010,208;   ) . ويزيد األمر أهمية اذا نظرنا إلى معدالت
بين طالب الجامعات، والتي تتزايد مع مرور انتشار سلوك التلكؤ األكاديمي 

مختلفة إلى أن التلكؤ األكاديمي قضية ال تشير نتائج الدراسات الوقت، حيث
عالمية، ويرتبط بضعف اإلنجاز األكاديمي، ويقف عائقًا أمامه؛ ويؤدى إلى 
 مواجهة مشكالت تكرار الصف وفقر األداء األكاديمي بشكل عام

2012.260;Olubusayo,2010,205), Yesil ).  ة رابين و دراس تشيرو
أن نسبة الطالب Fogel & Upham,2011)  .(Rabien فوجل واوفام  

األكاديمي في  بيئة التعلم الجامعى حوالى من الذين يتسمون بسلوك التلكؤ 
إلى Rosit,2015) &  (Betui، كما أشارت دراسة "بيتى وراسيت" 03-23%

بين  %23معة. وتصل إلى ما يزيد عن بين طالب الجا %72أنها تصل إلى 
( من %72) وأن (Shuo Wang,2017,48)الطالب الصينيين بالجامعة 
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( منهم يتلكئون بشكل دائم ومستمر %23، و)تلكؤهمهؤالء المتلكئين يعترفون ب
في أنشطتهم الدراسية وأنشطتهم العامة، ومن المتوقع أن تكون هذه النسب قابلة 

الطاقات ومعوقًا كبيرًا من  ا تعد شكاًل من أشكال هدرللزيادة، وعلى ذلك فإنه
  . (112: 0313،لدى طالب الجامعة)البهاص معوقات الدراسة واإلنجاز

عدم بعدد من الصفات مثل اإلعتقاد في   وترتبط الشخصية المتلكئة     
القدرة على إنجاز المهام وعدم القدرة على تأجيل اإلشباع، والعزو الخارجى، 

 عاقةقدير الذات، وضعف الفاعلية الذاتية، والمستوى المرتفع من اإلوتدنى ت
جميعها مرتفع من النقد الذاتي، المستوى الباالضافة إلى ؛ االكتئاب و يةالذات

، وقد (Yesil, ( 2012,260لتلكؤ األكاديميلأسباب صفات أو  يمكن اعتبارها
ديد األولويات ضعف القدرة على إدارة الوقت وتنظيمه، وتحب يرتبط أيضاً 

واألهداف األولية، وعدم القدرة على التركيز والمحافظة على مستوى مرتفع من 
اليقظة عند أداء المهام، والخوف والقلق المرتبط بالفشل وخصوصًا كلما اقترب 

؛ نصار 100: 0310) ابوغزال، الموعد النهائى ألداء المهمة واالنتهاء منها
  .(023: 0312عبدالرحمن،و 

ن جانب آخر أوضحت نتائج عدد من الدراسات ارتباط سلوك وم    
التلكؤ األكاديمي مع عدد من العوامل المعرفية التي ترتبط بالفشل في  

الرغبة  اإلستخدام المفيد لإلشارات والتنبيهات العصبية الداخلية والخارجية عند
دارته ومراقبة وضبط سلوك التع عداده وتحقيقه وا  لم، في  التخطيط للهدف وا 

حيث تشير الدراسات إلى أن النظم الجبهية العصبية بالدماغ والمسئولة عن 
العمليات العصبية والمعرفية المختلفة التي تمكن اإلنسان من اإلستجابة 
للمعلومات الجديدة، وتوليد اإلستراتيجيات الفعالة لإلنجاز والتخطيط يكون 

كن اعتبارها منبئات لسلوك استخدامها ضعيف لدى المتلكئين أكاديميًا والتي يم
 ,Steel) كما أشار ستيل .et al, 2011,344)  (Rabin,التلكؤ األكاديمي

2007)  (in:Shuo Wang,2017,49) إلى أن هناك عالقة دالة بين
اإلندفاعية والتلكؤ األكاديمي ، وأشارت بعض الدراسات أن اإلندفاعية ترتبط 
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إلى المشاركة في  األنشطة المختلفة بنظام النشاط السلوكى للفرد، الذي يدفعه 
للحصول على المكافأة وفي  الوقت ذاته تدفعه لإلحجام عنها ألن المكافأة 
ليست فورية، وهذا ربما يجعل الفرد عازفًا عن إتمام مهامه وبالتالى ظهور 

أكثر مياًل للمعلومات التقليدية يكونون وأن الطالب المتلكئين سلوك التلكؤ. 
 ،نة بغير المتلكئين الذين يكونون أكثر مياًل للمعلومات الجديدةمقار  مألوفةال

وتحويل هذه المعلومات بصورة تتواءم مع بنيتهم 
يمكن القول أن الخلل في و  (. Cohen& Ferrari,Morolos,(2008المعرفية

االستراتيجيات المعرفية وما وراء المعرفية ، قد تتسبب في  وجود خلل في  
مطية الروتينية غير التكيفية وما يترتب عليها من خلل أساليب التفكير الن

 المؤدية للتلكؤ األكاديمي قع ضمن األسبابوظيفي  في  السلوك قد ي
 . (032:  0312التح،)

الدراسات المتعلقة بالمتغيرات المعرفية والعصبية  ونظرا ألن     
لعقلي المعرفي األداء اتهتم اهتمامًا كبيرًا ب)النيورولوجية( في وقتنا الحاضر 

ونمطه  المخ، العام لإلنسان، خاصة فيما يتعلق بأهم الوظائف التي يؤديها
بدراسة وظائف اإلهتمام تزايد  ، وما ترتب عليه منوطريقته في التعلم والتفكير
لدى الفئات  السائدة دراسة أنماط التعلم والتفكير، و  النصفين الكرويين للمخ

تعرف الإنه من الضروري ف؛ ئف جانبي المخبناء على وظا العمرية المختلفة
، وألن أنماط التعلم والتفكير المختلفة لدى الطالبات في  المرحلة الجامعيةعلى 

الغالبية العظمى من الطالب يمارسون سلوك التلكؤ في  أوقات مختلفة وبطرق 
أنماط ب وعالقته التلكؤ األكاديمي سلوكدراسة  مختلفة ومتكررة؛ فمن األهمية

   علم والتفكير لدى طالبات الجامعة.الت
 :بحث وأسئلتهمشكلة ال
صبح التلكؤ األكاديمي المتعمد للمهام األكاديمية المختلفة ظاهرة أ   

منتشرة بين طالب الجامعة ، نتيجة شعور معظم هؤالء الطالب بأنهم يمكنهم 
عن حضور المحاضرات وينصرفون النجاح والتفوق الدراسي بأقل مجهود، 
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 بصورة غير منتظمة وعلى فترات متباعدة مذاكرتهمكون ترية والعملية، و النظ
 ,Irshad & Sarwat، 2010) .مما يؤدي إلى انخفاض معدلهم الدراسي

التلكؤ األكاديمي عائقُا عامًا أمام اإلنجاز األكاديمي،  وبذلك يكون (897
 ،فعالىناالالسلوكى و على الجانب المعرفي  و  السلبية تأثيراته يظهر ذلك في و 

واألداء حيث أوضحت الدراسات وجود عالقة بين سلوكيات التلكؤ األكاديمي 
Olubusayo),  المنخفض في  اإلختبارات مقارنة بغير المتلكئين

وانخفاض مستوى التحصيل الدراسي وانخفاض اإلنجاز والخوف . 2010,(208
الطالب وشعور  والفشل في االمتحانات والتردد عند البدء في المهام الدراسية،

 Olubusayo ;,2010,(205بالنقص ومشكالت سلوكية وعضوية عديدة
أن  العربية مجموعة من الدراسات(.   كما أوضحت نتائج 083: 0312فضل،
ممن لديهم نزعة قوية للتلكؤ األكاديمي يحصلون على درجات  بالطال

فًا في منخفضة في االمتحانات مقارنة بالطلبة غير المتلكئين، ويظهرون ضع
؛ ابو  0310 ، أبو غزال؛ 0313سكران،) ، كما في  دراسةإنجازهم األكاديمي

عدد  ، فضاًل عن(0312صوالحة،؛ السرحان و 0312؛ الكفيرى، 0312راسين،
مثل طول فترة الدراسة والفشل في  اإلختبارات األخرى المخرجات السلبية من 

ثر من ذلك ظهور بعض واألك، والتحويل من البرامج الدراسية كنتيجة للفشل
المشكالت التي تظهر على المدى الطويل مثل الشعور بضعف الكفاءة الذاتية 

 ;Olubusayo, 2010, 206)   واللوم الموجه إلى الذاتوالقلق والضغوط 

Yesil, 2012, 207.)  وفًقا لما عرضته األطر النظرية التلكؤ األكاديمي وألن
أن الطالب الذين و  ؛الوجدانية والسلوكيةبالعوامل المعرفية و المختلفة يرتبط 

ون تلك ر يكر  يى الجانب المعرفاألكاديمي عل يظهرون سلوكيات التلكؤ 
وأن ذلك على األرجح يرتبط بطرق ؛ السلوكيات على فترات متقطعة في  حياتهم

ا ألن أهداف جميع المراحل ونظرً  (. (Betui &Rasit,2015:1158تفكيرهم
التفكير لدى التعلم و تؤكد على تنمية مهارات  ؛اسية المختلفةالتعليمية والمواد الدر 
عصر إنتاج المعرفة وتوظيفها  ال سيما أننا نعيش في جميع المتعلمين، 
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وألنه من الطبيعى أال يكون جميع األشخاص المتلكئين  التوظيف األمثل
متشابهين في أنماط التعلم و التفكير؛ وألن سلوك التلكؤ قد يرتبط بعوامل 

خصية ومعرفية، وقد يرتبط بمواقف عرضية ترتبط بمتغيرات عدة ترتبط ش
إلقاء الضوء فإنه من الضروري  .(Olubusayo,2010:208)بالعملية التعليمية

بعض  ؛ خاصة وأنأنماط التعلم والتفكيرعلى التلكؤ األكاديمي وعالقته ب
ن أنماط لنمط معين م نبسبب تفضيله مشكالت في التعلم نقد يواجه الطالبات

يعتمد على وظائف أحد نصفي المخ وال ؛ والذي بدوره معالجة المعلومات
م؛ كما أنه وفي حدود يتناسب مع المطالب المعرفية والوجدانية ألداء مهام التعل

عالقته بأنماط  بالتلكؤ األكاديمي في اهتمت  ةدراس اطالع الباحثة لم تجد
ت الجامعة. لذا جاءت الدراسة لدى طالبا والتخصص الدراسي التعلم والتفكير
أنماط التعلم والتفكير التلكؤ األكاديمي وعالقته بعلى  التعرف الحالية لتحاول
العلمية واألدبية، وذلك ألهميته  التربوية من التخصصات  الجامعةلدى طالبات 

في  ضوء ما و . نجاز العلمي واألكاديمياإلتؤدي إلى ضعف قذ كمشكلة تربوية 
 في  األسئلة اآلتية: الراهن مشكلة البحث د سبق يمكن تحدي

إلى أي مدى توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائًيا بين التلكؤ األكاديمي  .1
جامعة عين شمس في   -وأنماط التعلم والتفكير لدى طالبات كلية البنات

 التخصصات التربوية العلمية واألدبية.   

دى طالبات كلية البنات إلى أي  مدى توجد فروق في  التلكؤ األكاديمي ل .0
 أدبي(؟-جامعة عين شمس باختالف التخصص التربوي )علمي –

إلى أي  مدى توجد فروق في  أنماط التعلم والتفكير السائدة لدى طالبات  .0
-جامعة عين شمس باختالف التخصص التربوي)علمي –كلية البنات 

 أدبي(؟
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  :بحثأهداف ال
 لي: يمكن صياغة أهداف البحث على النحو التا

التعرف على العالقة االرتباطية بين التلكؤ األكاديمي و كل من أنماط  .1
أدبي( لدى طالبات كلية -)علميالتعلم والتفكير والتخصص التربوي

 جامعة عين شمس.-البنات

جامعة -التلكؤ األكاديمي لدى طالبات كلية البنات الكشف عن الفروق في  .0
 أدبي(.-ميعين شمس يختلف باختالف التخصص التربوي)عل

النمط  -)النمط األيمنالفروق في  أنماط التعلم والتفكير التعرف على .0
جامعة عين شمس -لدى طالبات كلية البناتالنمط المتكامل(  -األيسر

 أدبي(.-باختالف التخصص التربوي)علمي

 :البحثأهمية 
 :يالحالي فيما يل بحثتتبلور أهمية ال
 األهمية النظرية

لبحث الراهن وارتفاع معدالت انتشارها بين طالب الظاهرة موضوع اأهمية  -
الجامعة وفًقا لما جاءت به نتائج الدراسات السابقة، وما يترتب عليها من 

 نتائج سلبية تظهر على الجوانب النفسية والمعرفية واالنفعالية.

المرحلة العمرية التي أجرى عليها البحث والتي تتعرض خاللها أهمية  -
واألكاديمي والمعرفي،  يلضغوط على المستوى الفكر الطالبة للعديد من ا

فإن البحث الراهن يسهم في  إلقاء  ي،واألسري، والنفسي، واالجتماع
الضوء على التلكؤ األكاديمي بمفهومه وأنواعه وأسبابه والنظريات المفسرة 

 له وما يترتب عليه من أثار سلبية. 

التي تناولت التلكؤ ندرة الدراسات السابقة في  حدود اطالع الباحثة  -
 األكاديمي وعالقته بأنماط التعلم والتفكير لدى طالبات الجامعة.
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 األهمية التطبيقية:

تزويد المكتبة العربية بمقياس التلكؤ األكاديمي لدى طالبات الجامعة، مما  -
 يمكن من استخدامه في  دراسات علمية تتصل بالموضوع.

حة النفسية واإلرشاد النفسي قد يعود البحث بالفائدة في  مجاالت الص -
طالبات الجامعة. وفي  مجال تصميم البرامج لدى  واألكاديمي والتربوي  

الالزمة لتنمية الرضا عن الدراسة وتنمية الكفاءة الذاتية األكاديمية، 
 ومساعدة طالبات الجامعة لمواجهة وتجنب سلوك التلكؤ األكاديمي.

 :مصطلحات البحث
فهومي التلكؤ األكاديمي و أنماط التعلم والتفكير، يتناول البحث الحالي م
 وفيما يلى توضيح لكل منهما:
     1: التلكؤ األكاديمي

ُيعبر عن التلكؤ األكاديمي إجرائًيا في   البحث الحالي على أنه الميل 
إلى تأجيل المهام األكاديمية المرتبطة بالدراسة ألطول فترة ممكنة وعدم القيام 

لمحدد رغم العلم بما يترتب عليها من أضرار سلبية، وتتمثل بها في  الوقت ا
دراك الكفاءة الذاتية أبعاده في  عدم القدرة على تخطيط وتنظيم الوقت،  وا 

األكاديمية، والدافعية، ويتحدد بالدرجة التي تحصل عليها الطالبة على مقياس 
 التلكؤ األكاديمي.

  2أنماط التعلم والتفكير:
أنماط التعلم والتفكير إجرائًيا كما تناوله مقياس تورانس تعرف الباحثة     

استخدام وظائف أحد النصفين الكرويين األيمن أو   ألنماط التعلم والتفكير وهو:
التي تتطلبها المهام العمليات العقلية المعرفية  في األيسر أو كليهما )المتكامل( 

                                                           
 إلى مصطلحات مختلفة مثل التلكؤ أو التسويف أو اإلرجاء  Academic Procrastination تم ترجمة -1

لبة إلى أن الطا التلكؤ يشيرألن مصطلح استخدام مصطلح التلكؤ األكاديمىي , وفضلت الباحثة األكاديمي
سويف واإلرجاء قد ح التالنهاية تقوم بتنفيذ ما تم تكليفها به من مهام, بينما مصطل تؤجل وتؤجل ولكن في

 يكون عاًما بدرجة أكبر وقد يعنى عدم تنفيذ المهام في النهاية.  
2 Learning and Thinking Styles 
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ا الطالبة على مقياس األكاديمية المختلفة وتتحدد بالدرجة التي تحصل عليه
 (.201- 203 ،1332)مراد ،. والتفكيرتورانس ألنماط التعلم 

 التخصص الدراسي:

ويقصد به التخصص األكاديمي للطالبة في  األقسام التربوية العلمية أو 
 األدبية.  

 اإلطار النظري للبحث:
 أواًل: التلكؤ األكاديمي:

ل الفرد لمهامه بالصورة تناول البعض التلكؤ األكاديمي من زاوية تأجي
يقوم بسلوك التلكؤ، فُيعرف  التي تؤدى إلى الضيق والقلق والتوتر ومع ذلك

أنه الميل إلى تأجيل المهمة حتى تصل إلى القلق وعدم الشعور  على
، كما يعرف على أنه فشل في  التنظيم (Olubusayo,2010,206)بالراحة

ال من خالل تأجيل المهام الذاتي، وميل مرضي إلدارة السلوك أو االنفع
ي ونيلتي ام المها في بدءلا ليجأتأنه و  Yesil, 2012,25). )المطلوب أداؤها

لعدم تأديته للمهمة في   ينفعالينتج عنه الشعور بالتوتر اال ينجازها، والذإ درلفا
رجاء أو تأجيل إ ُيعرف على أنه(. و 101:  0310، وقت مبكر.) ابوغزال

ه المهمة ضرورية بالنسبة للطالب ويقوم بذلك رغم ر وهذعذبدون ما لمهمة 
هذه المهمة تكون و  ااء منههإحساسه بعدم االرتياح من عدم البدء أو االنت

الدراسة ونقص الدافع لإلنجاز  عن بمشاعر القلق وعدم الرضا ةمصاحب
. كما يعرف على (13:  0337 ،أحمد ؛ 030: 0310، عبدالنبي) األكاديمي

كيات التي تتضمن التجنب والتأجيل لألعمال والمهام أنه نوع من السلو 
 & Fourtoounasالمختلفة، ويكون مصحوًبا بالقلق والضيق)

thomasc,2016,30 ( بأنه 023: 0312)     نصار وعبدالرحمن يعرفه(. و
للبدء أو إكمال المهام األكاديمية عن قصد دون  يالتأخير أو التأجيل التطوع

الرتياح والشعور بالضيق للتأخر أو تأجيل هذه مبرر، مع اإلحساس بعدم ا
بضرورة إنجاز هذه المهام، وسوء في  إدارة  يقتناعه الداخلا الالمهام، نظرً 
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الوقت واالهتمام بأشياء أخرى غير مالئمة، وعدم قدرة الفرد على تحفيز ذاته 
وبة يقصد به تأجيل المتعلم البدء في المهام الدراسية المطل، كما إلنجاز المهام

وتأخره في إتمامها إلى اللحظات األخيرة مع شعوره بالضيق وعدم االرتياح 
و أنه سلوك . (2:  0312، يوسف؛ 031:  0312، )فضلالتأخيره في اتمامه

غير وظيفي  أو تأجيل غير منطقي لألعمال والمهام المقصودة مع العلم 
 & Kim، Fernandez).بالنتائج السلبية المتوقعة نتيجة لحدوث هذا التأجيل

Terrier,2017,154)، وأنه سلوك غير منطقي وغير محقق للهدف(Fernie, 

Bharucha, Nicevic , Marino, & Spada. 2017) . 
بينما تناولته تعريفات أخرى من حيث كونه يتناول جوانب معرفية  

 & Simpson  ثي )يمو سمبسون وتوسلوكية وانفعالية؛ فيشير إليه 

2009 ,Timothy) (103: 0313البهاص،: في) . 0333 )عطيةويعرفه :
رجاء العمل أو النشاط، أو تجنبه بصورة  (087 بأنه ميل الفرد إلى تأخير وا 

كاملة، وذلك بناء على رغبته وتحكمه، وينتج التأجيل من خالل التفاعل بين 
ثالثة أمور، هي: عدم اعتقاد الفرد في قدرته على أداء المهمة، كون الفرد غير 

على إرجاء المكافأة أو السرور، توجيه الفرد اللوم للمصادر الخارجية قادر 
بالنسبة للمآزق التي يقع فيها، وبذلك يتضح التأجيل في نقص أو غياب األداء 

 و .ا، ويتخذ التأجيل شكلين هما التأجيل العام، والتأجيل األكاديميالمنظم ذاتيً 
رفية والوجدانية وتتبلور نتائجها عملية تتفاعل فيها الجوانب المع عرف على أنهيُ 

أو تجنب إكمالها، أو تأجيلها  افي ميل الطالب لترك المهام األكاديمية جانبً 
لوقت آخر غير الوقت المفترض عليه أداؤها فيه وبدون أي أسباب 

 أوليوباسايو بينما تشير إليه .(2: 0313)سكران،قهرية

(Olubusayo,2010,206) كل خطورة لدى على أنه مشكلة سلوكية تش
الراشدين أثناء أدائهم للمهام اليومية، وبالتالي سوف تكون أكثر خطورة بالنسبة 

أنه خلل معرفي في  كما يعرف على .للطالب في  مراحل الدراسة المختلفة
ترتيب األولويات لدى الفرد المسوف، فيقدم المهام ذات األولوية األقل على 



(181-109ص 0202يناير  1، ع91دراسات عربية )مج  
 

 

-010- 

وهو نزعة سلوكية نحو . ط بالنجاح والتفوقالمهام الضرورية الملحة والتي ترتب
تأجيل المهام واألعمال إلى وقت أخر دون مسوغ، على الرغم من القدرة على 

بتعاد عن يتصف باال ينجازها في  وقتها المطلوب، بمعنى أنه سلوك تجنبإ
بتعاد ولتجنب المهمة المطلوب إنجازها واستخدام أعذار واهية لتبرير ذلك اال

لورارابين  (. وتعرفه030:  0311،الدغيمو  خرين)عبدالخالقاللوم من اآل
أنه التأجيل المتعمد للبدء في  المهام  ((Rabien, et al,2011 وآخرون

على التلكؤ  ويوصف .خالل وقت محدد واألنشطة األكاديمية الهامة  أو إكمالها
جاء أو ا يعني به الميل المزمن واالعتيادي لإلر ا سلوكيً مفهوم يتضمن مكونً أنه 

إكمال المهمة في آخر لحظة، أو مكون معرفي ويعني النقص المزمن 
ه لهذه ءواالعتيادي في التطابق بين نوايا الفرد وأهدافه المتعلقة بالمهمة وبين أدا

المهمة، ومكون وجداني ويعني الشعور بالضيق وعدم االرتياح لكون الفرد تأخر 
على أنه  عرفوي .(227: 0311،يمفي البدء بالمهمة أو أنه لم ينهها)عبدالعظ

تجنب  ميل إلى ، وهوسلوك متعلم يشمل تأجيل شيء ما حتى آخر الوقت
المهام الصعبة وغير السارة، وهو يكون نتيجة المهارات الفقيرة أو المعلومات 

 .   (032: 0310،عبدالنبيغير الكافية لدى الفرد)
 يسلوك سلبعرض السابق أن سلوك التلكؤ األكاديمي الويتبين من 

غير مقبول، حيث تتفق التعريفات المختلفة رغم تعددها في  مجموعة من 
 :يالنقاط ه

 .التلكؤ سلوك عام لكنه يظهر بقوة في  الجانب األكاديمي 

   .علم الطالب بالتبعات السلبية الناتجة عن تأخر إنجاز المهام المختلفة 

 وجود النية للقيام بالمهام المطلوبة مع عدم تنفيذها. 

  ًاأو قصديً  االتأخير في أداء المهام يكون اختياري. 

  نوع من الخلل المعرفي الذي يظهر في صعوبة ترتيب األولويات بحسب
 أهميتها
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  ن ُوجد في  مبررات عدم وجود مبرر لتأخر األداء على المهام المختلفة، وا 
 واهية

 محددالشعور بالضيق وعدم االرتياح بسبب عدم إنجاز المهام في الموعد ال.   
 أنواع التلكؤ األكاديمي:

 والتلكؤ غير القصدي   1يصنف البعض التلكؤ إلى التلكؤ القصدي    

والنوع األول؛ يشير إلى األفراد الذين يكونون على وعي بالسلوك الذي يقومون 
به، أما النوع الثاني يشير إلى األفراد الذين يتلكئون بشكل ال إرادي؛ وهؤالء 

كما أن هناك نوعين من  وى منخفض من المزاج والقلق.الذين يظهرون مست
التلكؤ أو المتلكئين: اإليجابي أو النشط ، والسلبي؛ والنمط السلبي هو ذلك 
النمط الذي يميل إلى المفاهيم التقليدية والتمثيالت النمطية للمعلومات، ويتركون 

المختلفة، وعلى المهام إلى آخر دقيقة على الرغم من توفر النية للقيام بالمهام 
العكس نجد النمط اإليجابي يختار تأجيل البدء في  المهام أو إكمالها اعتقاًدا 
منهم أن هذه االستراتيجية يمكن أن تحسن أداءهم، وهم يستمتعون بإنجاز 

 ;Gueorguieva,2011,22)     أدائهم ومهامهم تحت ضغط الوقت.

Fernie et al,2017,196-203; Demeter & Davis ,2013,146 )  
 ويصنف المتلكئون إلى:

  صعوبة في ديهم لغير واقعيين في  إدارة الوقت و : 0المؤجلون الكماليون
وينظرون للحياة على ، ويخشون الفشل، ألداء مهامهم تحديد الوقت الالزم

 .أنها عبء ثقيل

 وسارة، ويعيشون في  : يريدون أن تكون الحياة سهلة 0المؤجلون الحالمون
أكثر من كونهم إيجابيين، ال  نيسلبييميلون إلى أن يكونوا وهم الخيال 

المهام،  جدون صعوبة في  التركيز عند أداءوي يتطرقون للتفاصيل
                                                           

1   Inetentional Procrastination& Un inetentional Procrastination 

2 perfectionists 

3    Dreamers 



(181-109ص 0202يناير  1، ع91دراسات عربية )مج  
 

 

-013- 

 ويشعرون أنهم متفردون، لذا هم اليريدون إنجاز مهامهم. 
 ال يثقون في  أنفسهم، يميلون لتأجيل مهامهم، : 1قلقونالمؤجلون ال

صيحة والمساعدة، يفضلون المهام المعروفة يعتمدون على اآلخرين في  الن
 عن غير المعروفة.  

  ليس لديهم أهداف يخططون لها، يستاؤون من: 0المتحدونالمؤجلون 
متشائمون، ويفضلون استخدام أساليب غيرمباشرة في  التعبير ، سلطةلا

 عن أنفسهم، معتقدين أنهم بذلك يحصلون على حب الناس.  
 يتجاهلون يتركون المهام حتى آخر الوقت،  :0األزمات والمؤجلون صانع

المهام غير المرغوبة، يتضجرون بسهولة، يحتاجون ألزمة الوقت إلنجاز 
مهامهم ، يميلون ألن يكونوا مركز االهتمام ويثبتون أنفسهم من خالل 

 الوقوف في  دائرة الخطر

 يعانون من ضعف تقدير الذات، ال يستطيعون : 2المؤجلون المبالغون
ق أو قول "ال" ، لديهم ضعف في  التنظيم الذاتي، يشعرون بالخزي التعلي

 ,Gueorguieva )والذنب إذا ما استرخوا أو أعطوا أنفسهم الراحة

2011,26-27.) 
األكاديمي، مثل: تأجيل  لكؤالت : أنواع ةإلى أربع كما يصنف التلكؤ 

يومية، مثل: المرتبط بالمهام ال تلكؤال، و الذهاب إلى المدرسة حتى آخر الوقت
، اتخاذ القرار ، والتلكؤ في صعوبة إتمام مهام الحياة المتكررة في الوقت المحدد

ويتسم المتلكئون بعدة سمات  (.(Havel، 1993: 20 هامإنجاز الم والتلكؤ في 
، والخوف عليهم الخوف من الحكمويقصد به  :لخوف من الفشلامن أهمها: 

                                                           
1 Worriers 

2 Definers 

3 Crisis Makers 

4 Overdoers 
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 أنب من الحكم قلق : ويقصد به الالخوف من النجاح؛ و نقصشعورهم بالمن 
أداء الشخص جيد للغاية، وأن ذلك سيعرضه ألمور غير مرغوبة كنتيجة لألداء 

إدارة الصراع: ويقصد به ويتسم بالرغبة في  التحكم الخوف من فقدان الجيد؛ و 
الخوف والسيطرة ، ويصبح التلكؤ استراتيجية إلدارة الصراع مع شخص ما؛ و 

استخدام  مع اآلخرين، عند االتصال باألمانر و شعال ويقصد به :من الفصل
الخوف من ؛ و اآلخرينالمساعدة من ر اوانتظ ،كذريعة لعدم اتخاذ القرارات لكؤالت
هم يتراجعون عن الناس، مما يجعلمن مزاحمة الخوف تصال: ويقصد به اال

 ,Steel, Brothen &Wambach)    مطالبهم الجسدية والعقلية.

2000,96-97; Olubusayo, 2010,205-206; Gueorguieva, 

2011,27). 
 النظريات المفسرة للتلكؤ األكاديمي:   

( حيث Bandura ,1986) الذي قدمه باندورا 1نموذج الكفاءة الذاتية
أشار إلى أن التلكؤ األكاديمي يرتبط بالكفاءة الذاتية ، وأن مفهوم الكفاءة الذاتية 

في  األداء في  مواقف محددة، وحدد يشير إلى حكم الشخص على إمكاناته 
أنها تضم مكونين هما توقع الكفاءة الذاتية وتوقعات المخرجات، وتشير توقعات 
الكفاءة الذاتية إلى إمكانية الشخص في  األداء أما توقع المخرجات فيشير إلى 
السلوكيات التي يقوم بها الشخص وتتفق مع ما يود أن يحققه من أهداف 

أن ضعف الكفاءة الذاتية يؤدى إلى تجنب المهام بينما يؤدي ورغبات، ويوضح 
 ,Haycock)ارتفاع اإلحساس بها إلى اإلقبال على العمل واإلنجاز 

McCarthy, & Skay,1998: 318). 
وقدمه كل من "ستيل  0(TMT)نظرية الدافعية المؤقتة

( وتعتمد على معادلة تهدف إلى حساب Steel&Konig،2006وكونج")
.  حيث إن   Utility = E * V/ΓDالمتوقعة لعملية البدء في  المهمة ،  النتائج 

                                                           
1 Self Efficacy 

2 Temporal Motivation Theory 
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  "Utility  "تشير إلى الرغبة في  أداء المهمة، و "E  تشير إلى توقع واعتقاد "
"القيمة والحاجة إلى المهمة وهل هي جذابة  Vالفرد أن بمقدوره إتمام المهمة، " 

" وتشير إلى  Dنصر الوقت، " " وتشير إلى حساسية الفرد لع Γأو مملة، " 
تأجيل المهمة أو أدائها في  وقتها. وتوضح هذه المعادلة أن احتمال قيام الفرد 

ويقصد به كمية  1بتأجيل المهمة يرتبط بمجموعة من المتغيرات مثل التكافؤ
و التوقع  ويتعلق 0الجاذبية التي يشعر بها الفرد نحو المهمة و مستوى التحفيز

لفائدة التي ستعود عليه عند القيام بالمهمة و التأجيل  و يقصد به بإدراك الفرد ل
ويقصد به 0طول الفترة الزمنية قبل إدراك الفرد للفائدة المتوقعة ، ومستوى الرضا

عدم تحمل تأجيل الفرد للقيام بالمهمة، ويمكن القول أن هذه المتغيرات تتشعب 
 لوك التلكؤ. أي  أن هناك في  عدد من األبنية المعرفية  التي ينتج عنها س

نقص في كفاءة الذات، وكراهية المهمة، وكذلك قلة ونقص الدافعية، وعدم 
 Fernie et) وضوح األهداف الالزمة للبدء في المهام أو إتمامه

al,2017,196-203; Parker , 2017, 31-32). 
سلوك  هو لكؤن التحيث إلتلكؤ، ل تفسيًرا وتعطى النظرية السلوكية:

وقابل للقياس والمالحظة، اليعتد فيه بعنصر المشاعر أو األفكار وينتج  متعلم
تعلم غير مناسب لالستجابة أو هو تعلم استجابة غير مناسبة، والتأجيل  عن

وسلوك التلكؤ يمكن ، نفسها المهمة أداءلعمل مهمة له أثر تعزيز أكثر من 
تلكىء، إطفاؤه من خالل تعديل الظروف البيئية الخاصة بالشخص الم

 (.  ( Havel, 1993,22 وباستخدام نظامي التعزيز والعقاب
ووفًقا للمنظور العالجي العقالني، يوجد اثنان من المعتقدات      

الالعقالنية؛ األول: يتمــثل في  كون المتلكئين يشككون في  قدراتهم على 
سلبية إكمال المهام المختلفة، والثانى أنهم يشعرون بالعواقب االجتماعية ال

                                                           
1 Valence 

2 Aversiveness 

3  Gratification 
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الممكن حدوثها نتيجة للفشل في  إكمـال المهام بالصورة المطلوبة. بينما تقترح 
دراسات أخرى أن األبنية المعرفية المرتبطة بسلوك المتلكىء، تظهر في  

 )الصعوبة المدركة للمهمة وهي ترتبط بالكفاءة الذاتية والكمالية وتقدير الذات. 

Fernie et al,2017,196-203; Havel, 1993,20) 
ومن المنظور السلوكي المعرفي  يرى كل من بوركا وين عامى     
أن الخوف من الفشل والخوف من النجاح والتمرد على السلطة 1380و 1380

من األسباب المؤدية لسلوك التلكؤ، فالخوف من الفشل يرتبط بتشويه الذات، 
متلكئين ينظرون إلى ويكون عاماًل محفًزا لألفراد على التلكؤ والتأجيل، وبعض ال

قيمة ذواتهم بقدرتهم على تأجيل المهام ، حتى يتأجل تقييم أدائهم بطبيعة 
الحال، وبذلك يحافظون على حالة الوهم حول الكفاءة الذاتية اإليجابية، كما أن 
األفراد يخشون النجاح إذا اعتقدوا أن هناك مجرد احتمال أن تكون النتائج 

إليجابية في  حالة استكمال المهمة، كما أنهم يضعون السلبية أكبر من النتائج ا
احتمال غيرة اآلخرين من نجاحهم ، أو أنهم إذا نجحوا فسوف يعمل ذلك على 
زيادة توقعات األخرين عن أدائهم حتى يصلون في  النهاية إلى الفشل، ويعتقد 
م بوركا و ين أن التلكؤ سلوك للتمرد على السلطة ؛ والبعد عن اإلحساس بتحك

 ,Havel وسيطرة اآلخرين، وبذلك يتولد الشعور باالستقالل الذاتي 

1993,23).) 
وتنظر إلى سلوك التلكؤ األكاديمي على أنه  نظرية التنظيم الذاتي:

قصور في  التنظيم الذاتي الذي يتطلب القدرة على الضبط الذاتي ومراقبة 
معرفية وما وراء الالذات، والتخطيط والتنظيم وتحديد األهداف  والمهارات 

المعرفية والتي يؤدى استخدامها إلى تقليص الفجوة بين نية الفرد ومقاصده وبين 
( .  Betui & Rasit.2015,2011,Rabien et al ;346, (1160أدائه

( أن سلوك التلكؤ يكمن :Lezak )1999),stone in,(1983وأوضح ليزاك 
ة  البدء، حيث تكون ويظهر في  مشكلفي  خلل القدرة على تنظيم السلوك 

هناك مشكلة في  اإلنتاجية ومستوى الطموح لدى الفرد خاصة مع المهام التي 
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تتسم بالجدة، وهؤالء يكون لديهم اإلحساس بالرضا عند التعامل مع المهام 
الروتينية، ويظهرون الكسل، ويتسمون بالقدرة الجيدة على التحدث حول الخطط 

جمة تلك األهداف والكلمات إلى أفعال واألهداف ولكنهم ال يستطيعون تر 
 حقيقية. وهناك تفسـيرات أخرى للتـلكـؤ األكاديمي عرضتها كـل مـن دراسـتي 

.(stone, 1999; Rabien et al, 2011)  حيث تم طرح ما وضعته لوريا
1370 Luria   عن   األداء المرتفع لوظائف المخ؛ والذي يتمثل في  القدرة

( 02-10سلوك، وتنمو تلك القدرة في  الفترة من )على التخطيط وتنفيذ ال
عاًما، ويتزامن ذلك مع النمو في  الفصوص الجبهية في  القشرة الدماغية ، 
حيث يعتقد أنها تتوافق بشكل نموذجى في  المرحلة العمرية لطالب الجامعات، 
ولذلك يبدو من المعقول معاناة البعض من بعض العجز الوظيفي  الثانوي 

الدماغ، كما أن علماء النفس المعرفيين أكدوا على وجود تباين في  لوظائف 
من البالغين العاديين ال يصلون  %23القدرة على التفكير المجرد، وأن حوالى 
 Formal operational thinking إلى مرحلة التفكير العملياتي الرسمي

زم ألداء العمليات والذي يتحدد بالقدرة على إدراك الكليات والتمثيل المعرفي  الال
المعرفية المعقدة الالزمة إلنجاز المهام المختلفة. يضاف إلى ذلك أن الخلل في  
الفصوص الجبهية يظهر عندما يرغب الفرد في  تحويل المعرفة أو المعلومة 
إلى فعل ما عند إنجازه المهام المختلفة والتي تتطلب تسلسل عدد من 

رجل بعد إصابته بخلل في   حالة 1383Strubالخطوات. ويصف ستروب
الفص الجبهي بأنه أصبح منخفض الدافعية ومنسحب اجتماعيًا مع بقاء ذكائه 
ضمن الحدود العادية، مع علمه التام لمتطلبات عمله، ومع ذلك فهو يهمل 
إدراك التفاصيل، ويماطل في  عمله بشكل مزمن، مما يوحي بوجود عالقة بين 

 . (Rabien et al,2011,352 )التلكؤ العوامل النفسية العصبية وسلوك
العرض النظري السابق؛ نجد أنه من الصعوبة وضع تفسير محدد من و 

لسلوك التلكؤ األكاديمي، حيث يحتمل إسهام كافة التفسيرات السابقة في 
؛ فالبعض أوضح حدوثه، كما يتضح اختالف التفسيرات وفًقا للتوجهات النظرية
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؛ حيث يتيح الذات لتقدير الحماية من ونوع يجيةتارتسأن التلكؤ يمكن اعتباره ا
 ر كاملتباخلتجنب الفرد المتلكىء لتواجده في  موقف اسلوك التلكؤ الفرصة 

ترتيب الفرد ألولوية المهام من حيث  ؛ والبعض اآلخر فسره في  ضوءقدراتهل
الصعبة  الهروب من المهام غير السارة أو يمتعتها ومدى جاذبيتها؛ وبالتال

التلكؤ  ملة، في  حين نجد تفسير المدرسة السلوكية يعتمد على كونوالم
تم تعديل الظروف البيئية  إذاعادة سلوكية مكتسبة، ويمكن تعديلها  األكاديمي

في  ضوء المعتقدات  ةالمحيطة، في  حين فسرته وجهة النظر المعرفي
المدركة كالخوف من الفشل واالنطباعات  الالعقالنية التي تسيطر على الفرد؛

قصور في  الضبط الذاتي ومراقبة  أو على أنه ا كتقدير الذات المنخفض؛ ذاتيً 
المعرفية وما وراء الذات، والتخطيط والتنظيم وتحديد األهداف والمهارات 

؛ في  حين فسره البعض على أنه ربما يرتبط المعرفية من منظور التنظيم الذاتي
 .  سلوك التلكؤ يترتب عليه يبخلل في  وظيفة الفص الجبه

 أبعاد التلكؤ األكاديمي: 
 ,Rabien et al , 2011; Betui & Rasit)كل من  ُيشير     

أن التلكؤ األكاديمي يضم  إلى( 023: 0312نصـار وعبد الرحمن،  (2015
المعلومات الذاتية واألفكار  ويضمالمكون المعرفي : عدًدا من المكونات هي: 
لخوف من الفشل، والكمالية المفرطة، والنقد الذاتي، الالعقالنية عن قدراتهم، وا

دارة الوقت وتنظيمه، وعدم معرفة  والتقييم السلبي للذات، وعدم التخطيط وا 
اندماج المتعلم  ويضم : يالمكون السلوكو االستراتيجيات المناسبة ألداء المهمة. 

همة مبالغة في  حالة من اإلحجام أو التجنب المزمن ــ غير المبرر ــ ألداء الم
منه في  تقدير الوقت الذي يحتاجه الستكمالها، ويرجع ذلك لحالة من التباعد 

المتعلم إلى االندماج في   يبين السلوك والقصد، ونقص التيقظ والتأهب، وسع
ا وسعادة من األنشطة التي تتطلب المثابرة وبذل المهام واألنشطة األكثر سرورً 

العديد من االنفعاالت ويضم : يدانالمكون الوجو الجهد وتحمل الصعاب.
المرتبطة بالتلكؤ والتي تتمثل في  الشعور بالقلق وعدم االرتياح نتيجة لتأخير 
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أداء المهام، حيث يشعر بالعديد من المشاعر الداخلية مثل: عدم تقدير الذات، 
حباط، والعجز والفشل ، والقلق العام واإليوالتقصير واأللم النفس  والشعور باإلثم

االكتئاب، وخيبة األمل وغيرها من المشاعر السلبية واالضطرابات النفسية. أما و 
: وهو ُيشير إلى األسباب التي تدفع الفرد إلى تجنب إتمام يالمكون الدافع

المهمة واإلحجام عنها أو اإلقدام عليها واالندفاع نحو تحقيقها واالندماج فيها، 
وما ُتحدثه لدى المتعلم من إدراكات بقيمة المهمة  ىوهو يرتبط بالدرجة األول

وتوقعات لفاعلية الذات لديه، حيث إن نقص الدافعية الذاتية والتوقعات 
المنخفضة للكفاءة الذاتية المدركة تجاه المهمة يجعل المتعلم يسلك سلوك 

 التلكؤ.
 أنماط التعلم والتفكيرثانًيا: 

اهتمام علماء هناك اهتمام متعاظم بالعمليات المعرفية، وأصبح محور 
علم النفس المعرفي  هو دراسة وفهم العمليات العقلية المعرفية المعقدة، 
وبالتحديد موضوع مثل أنماط التعلم والتفكير يستقطب االهتمام وذلك بهدف 

: 1332) الزيات، الوصول إلى تفسير لكيفية عمل العقل واكتساب المعرفة
اته حتى القرن الثامن عشر، (. وظلت االجتهادات فيما يتصل بالمخ وقدر 033

حيث اتضح تخصص المخ في  القدرات العقلية ، ومع القرن التاسع عشر 
أصبح معروًفا أنه في  حالة تدمير بعض مناطق في  المخ، فإن ذلك يعني 
فقدان بعض الوظائف العقلية. وبدراسة األشكال المختلفة للتدمير، استطاع عالم 

أن يضع خريطة لسطح المخ،   Franz Gallالتشريح األلماني فرانز جال
الذي بدأ بدراسة  1وتوزيع الوظائف عليها،ومن هنا بدأ نمو علم دراسة الدماغ

شكل جمجمة اإلنسان. ومع بداية القرن العشرين أصبح واضًحا أن الوظائف 
العقلية ال يمكن تحديدها بدقة، وفي  الخمسين عاًما األخيرة تطورت معرفتنا 

بعيد، وأصبح علم النفس ذاته أحد المجاالت التي شهدت عن المخ إلى مدى 
                                                           

1 Phrenology علم فراسة الدماغ, وهو العلم الذى يربط بين الملكات العقلية والخصائص المزاجية, وبين 

 تضاريس الجمجمة وأغوارها.
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تطوًرا سريًعا في  المعرفة، وأصبح المخ اإلنساني في  مقدمة التحديات العلمية، 
حيث الشواهد على اختالف وظائف نصفي  الكرة المخية، وهي حقيقة ليست 
بالجديدة، حيث إن ذلك متاح للعين المجردة عند فحص 

(. و هذا التباين في  السيطرة النصفية للمخ يترتب  2 :0318الجمجمة)السيد،
عليه فروق في  التفكير، وهو ما يؤدي إلى تفضيالت حقيقية في  أساليب 

 (.23: 0332التفكير)عطار، 
واستمرت جهود الباحثين في  دراسة وظائف نصفي  المخ وكيف     

أنماط التعلم تلعب التربية دور في  تعزيز التفضيالت الخاصة باألفراد في  
والتفكير. وكان من نتائج هذه الدراسات : أن سطح المخ يلتف ويكون أخاديد 
وجيوًبا وشقوًقا، ويوجد أخدود طولي يقسم المخ إلى نصفين كرويين أيمن وأيسر 
ويمتد هذا األخدود إلى أسفل المخ حتى يصل إلى الجسم الجاسئ الذي يضم 

ط بين نصفي  الكرة المخية، اللذين الماليين من المحاور العصبية التي ترب
كما تم  يلعبان دوًرا كبيًرا في  النشاط النفسي لإلنسان، ومعالجة المعلومات،

التوصل إلى كون كل من نصفي  الكرة المخية يعمل بطريقة جانبية ؛ حيث 
يتحكم النصف األيسر من المخ في  الجانب األيمن من الجسم والعكس 

من مجموعة من الفصوص التي تتخذ  صحيح. وكل نصف مهما يتكون
أسماءها من مناطق الجمجمة التي تعلوها، وهي الفصوص الجبهية والجدارية 

        (. 27:   0310والصدغية والمؤخرية.)عكاشة وعكاشة، 
األيسر  يأنها استخدام الفرد للنصف الكرو وتعرف أنماط التعلم والتفكير ب

ا في  العمليات العقلية المعرفية) معً من للمخ أو هما ياأل يأو النصف الكرو 
طريقة الفرد الخاصة في جمع  كما تعرف بأنها. (177: 1332السليمانى،

المعلومات ومعالجتها ودمجها في بنائه المعرفي وخزنها في ذاكرته طويلة 
كما تعرف . (22: 0313 ي،الناد أبو) األمد، واستعمالها في مواقف جديدة

ئص السلوكية والمعرفية والنفسية التي تمثل على أنها مجموعة من الخصا
ا في كيفية إدراك المتعلم للبيئة التعلمية وتفاعله معها مؤشرات ثابتة نسبيً 
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الطرق بها  كما يقصد .(1221: 2112، عشا و العبسي واستجابته لها )
واألساليب المفضلة للفرد في توظيف قدراته، واكتساب معارفه، وتنظيم أفكاره 

نها بما يتالءم مع المهام والمواقف التي تعترضه، فأسلوب التفكير والتعبير ع
المتبع عند التعامل مع المواقف االجتماعية في الجوانب الحياتية قد يختلف عن 

أن الفرد قد يستخدم عدة  يأسلوب التفكير عند حل المسائل العلمية مما يعن
عن  ا أنها تعبركم أساليب في التفكير وقد تتغير هذه األساليب مع الزمن

الطرق المفضلة لدى كل فرد في التفكير، وتوضح كيفية استخدام أو استغالل 
الفرد للقدرات التي يمتلكها مثل المعرفة وهي ليست بقدرة ولكنها تقع بين 

. وبذلك فإن الشخص عند ( 178: 0312، رثاالشخصية والقدرة.  ) عبدالو 
أحد النصفين  السائد لديه قد يكونقيامه بأي  عملية عقلية معرفية فإن النمط 

ا في حالة النمط المتكامل الكرويين للدماغ األيمن أو األيسر أو استخدامهما معً 
في العمليات العقلية والمعرفية، ويمكن تلخيصها كما حددها تورانس 

(Torrance ) : في 

، ويفضل ذو النمط األيمن يميل ألن يكون غير محددالفرد  األيمن: النمط
األعمال غير المنتهية، التي يستطيع من خاللها االستكشاف واإلبداع عن 

األفكار العامة التي توضح طريق استرجاع المعلومات المكانية لكي يحدد 
العالقات في صورة موجزة تساعده على إنتاج أفكار لحل المشكالت بطريقة 

 حدسية، ومن ثم يستطيع ابتكار شيء ما.
ا، ذو النمط األيسر هو الذي يميل ألن يكون محددً الفرد  األيسر: النمط

ويفضل األعمال المنظمة المخططة التي يمكنه فيها من االكتشاف المنظم 
المتدرج عن طريق تذكر المعلومات بطريقة لفظية لكي يجد الحقائق المعنية، 
ويرتب األفكار في صورة خطية تمكنه من التوصل إلى استنتاجات لحل 

 منطقية، ومن ثم يستطيع تحسين شيء ما. المشكالت بطريقة
ويعني التساوي في استخدام وظائف النصفين الكرويين  المتكامل: النمط

مراد )ا لطبيعة المشكلة المعروضة.ا تبعً يث يعمالن معً حاأليمن واأليسر ب
   (. 03: 0332؛ عطار،201: 1332مراد،  ؛118: 1380وآخرون،
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 دراسات سابقة:
عدًدا من الدراسات السابقة المرتبطة بموضوع  سوف تستعرض الباحثة

البحث الراهن. وذلك من خالل محورين؛ األول: التلكؤ األكاديمي والثانى: 
 أنماط التعلم والتفكير. وفيما يلى عرض لهذه الدراسات:

 المحور األول: التلكؤ األكاديمي:
، كاديميتناولت التلكؤ األهناك عدد من الدراسات العربية واألجنبية التي 

 أسباب انتشار التلكؤ األكاديمي ومنبئاته مثل دراسةمنها ما اهتم بدراسة 
التي هدفت للتحقق من  (Solomon&Rothblum,1984)سولمون وروزبلم 

أسباب التلكؤ على عدد من المهام األكاديمية لدى طالب الجامعة باستخدام 
الخوف من  يتلكؤ وهالتقارير الذاتية، وخرجت الدراسة بتوضيح ألهم أسباب ال

الفشل وعدم مناسبة المهام وانخفاض تقدير الذات والقلق وضعف التوكيدية. 
( التي هدفت إلى التعرف (Balkis & Duru, 2009ودراسة بلقيس وديورو 

على نسب انتشار التلكؤ األكاديمي بين طالب التربية العملية بالجامعة في  
يالت الشخصية، وتم استخدام ضوء بعض المتغيرات الديموجرافية والتفض

مقياس آتكون للتلكؤ األكاديمي واستبانة المعلومات الشخصية، وأفادت النتائج 
من الطالب يظهرون التلكؤ األكاديمي بدرجة كبيرة وأنه يختلف  %00أن 

ا على اإلنجاز سلبيً  اباختالف النوع والعمر والتفضيالت الشخصية وأن له تأثيرً 
 & Patrzek, Grunschel تريزك وجرانشيل وفرايزبا األكاديمي. ودراسة

Fries, 2012) التي استهدفت التعرف على أسباب التلكؤ األكاديمي كما )
يدركها طالب الجامعة والتي خرجت بأن أسباب التلكؤ ترتبط بالسمات 
الشخصية للطالب ونوعية مواقف التعلم التي يمر بها الطالب. كما استهدفت 

( البحث في  سلوكيات Demeter & Davis,2013)ديمتر ودافيسدراسة 
التلكؤ األكاديمي لدى طالب الدراسات العليا بالجامعة واستخدمت التقارير 
الذاتية وتوصلت الدراسة إلى وجود عالقة ارتباطية إيجابية بين التلكؤ 

ختبار وانخفاض مستوى األكاديمي والتقديرات المرتفعة في  حالة األلفة ببيئة اال
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( التي هدفت إلى 3031)سكران العربية نجد دراسة وفي  الدراسات. القلق
التعرف على سلوك اإلرجاء األكاديمي ومبرراته ومستوى انتشاره لدى طالب 

اإلرجاء األكاديمي وفعالية الذات  يالمرحلتين اإلعدادية والثانوية واستخدم مقياس
ى اختالف نسب انتشار العامة، وتوصلت النتائج فيما يتصل بالدراسة الحالية إل

سلوك اإلرجاء األكاديمي باختالف النوع والمرحلة ومستوى التحصيل. ودراسة 
التي استهدفت التعرف على مستوى انتشار التلكؤ (  0310)أبو غزال 

من  %0250األكاديمي وأسبابه بين طالب الجامعة وأشارت النتائج إلى أن 
 يلديهم تلكؤ أكاديم %2757مي وطالب لديهم مستوى مرتفع من التلكؤ األكادي

 بمستوى منخفض. كما استهدفت دراسة يلديهم تلكؤ أكاديم %1750متوسط و
( التعرف على ونسب انتشار اإلرجاء األكاديمي و العالقة 0312)ابو راسين

لدى طالب الجامعة واستخدم  يبينه وبين كل من الثقة بالذات والمعدل الدراس
الثقة بالذات وأشارت النتائج إلى ارتفاع نسب اإلرجاء األكاديمي و  يمقياس

اإلرجاء األكاديمي بين الطالب مقارنة بالمعدالت العالمية، ووجود عالقة 
لجميع أبعاد اإلرجاء األكاديمي والثقة بالذات  إحصائياارتباطية سالبة ودالة 

( التعرف على نسبة 0312ي)الكفير  .  كما استهدفت دراسةيوالمعدل الدراس
التسويف األكاديمي لدى طالبات كلية التربية بجامعة حائل واستخدم  انتشار

مقياس التسويف األكاديمي وتوصلت الدراسة إلى انتشار سلوك التسويف 
( إلى 0317)األكاديمي بدرجة متوسطة. وهدفت دراسة السرحان و صوالحة

التنظيم الكشف عن القدرة التنبؤية للكفاءة الذاتية العامة والدافعية لإلنجاز و 
الذاتي بالتسويف األكاديمي وتم استخدام مقياس للتسويف األكاديمي ومقاييس 
الكفاءة الذاتية العامة والدافعية لإلنجاز والتنظيم الذاتي وتوصلت الدراسة فيما 

 يتصل بالدراسة الحالية إلى انتشار مستوى التسويف بدرجة متوسطة.    
سلوك التلكؤ األكاديمي واهتمت مجموعة أخرى من الدراسات ب    
 ,PFISTER)  دراسة بفستير مثلببعض المتغيرات المعرفية؛ وعالقته  

التي استهدفت التعرف على تأثير التدريب على المراقبة الذاتية في  رفع (2002
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مستوى الكفاءة الذاتية وخفض سلوك التلكؤ األكاديمي وتحسين اإلنجاز لدى 
لتدريبي باإلضافة إلى مقياس التلكؤ طالب الجامعة، واستخدم البرنامج ا

األكاديمي وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن التدريب على المراقبة الذاتية له دور 
فاعل في  خفض سلوك التلكؤ األكاديمي وارتفاع معدل اإلنجاز لدى الطالب 

التي استهدفت التعرف  ( 0312)الرحمن  عبدنصار و  ودراسة مرتفعي التلكؤ. 
يب على استراتيجيات التنظيم الذاتي في  خفض التلكؤ األكاديمي على أثر التدر 

ا واستخدم مقياسين أحدهما للتلكؤ لدى طالب الجامعة المتأخرين دراسيً 
لم، وتوصلت النتائج إلى فاعلية التنظيم األكاديمي واآلخر للتنظيم الذاتي للتع
( التعرف 0312، التحواستهدفت دراسة)الذاتي في  خفض التلكؤ األكاديمي. 

على العالقة بين التسويف األكاديمي واستراتيجيات ماوراء المعرفة لدى طالب 
وأظهرت النتائج أن نسب الطالب الذين لديهم تسويف  ؛جامعة آل البيت

 %2252، والمرتفعة كانت بنسبة  %0052بدرجة منخفضة كانت  يأكاديم
تسويف يعزى إلى انتشار التسويف بمعدالت مرتفعة ووجود فروق في  سلوك ال

النوع والكلية ووجود عالقة سالبة بين التسويف األكاديمي واستراتيجيات ما وراء 
  المعرفة. 

وتناولت مجموعة أخرى من الدراسات سلوك التلكؤ األكاديمي وعالقته 
التي تناولت التلكؤ ( 0337احمد،) ببعض المتغيرات النفسية كما في  دراسة

ية لإلنجاز والرضا عن الدراسة لدى طالب الجامعة، األكاديمي وعالقته بالدافع
وتوصلت إلى وجود عالقة عكسية بين مستوى التلكؤ األكاديمي وكل من 

التي هدفت ) 0313 )البهاص، ودراسة؛ الدافعية لإلنجاز والرضا عن الدراسة
الكفاءة الذاتية واألفكار  يإلى فهم طبيعة التسويف األكاديمي وعالقته بمتغير 

النية لدى طالب الجامعة في  ضوء بعض المتغيرات الديموجرافية الالعق
( واستخدم مقياس التسويف يالتخصص الدراس –الفرقة الدراسية  -)النوع

األكاديمي وقائمة الكفاءة الذاتية ومقياس األفكار الالعقالنية وتوصلت الدراسة 
نقص  يهإلى وجود عالقة ارتباطية سالبة بين أبعاد التسويف األكاديمي و 
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، وكذلك مع نشغال بأمور أخرى الدافعية نحو الدراسة والنفور من الدراسة واال
أبعاد الكفاءة الذاتية، بينما كان هناك ارتباط موجب بين جميع أبعاد التسويف 
األكاديمي من جانب واألفكار الالعقالنية من جانب آخر، ولم يكن للتخصص 

( بحث 0310صالح، وهدفت دراسة ) أي  تأثير على مستوى التلكؤ األكاديمي.
سلوك التسويف األكاديمي والعالقة بينه وبين متغيرات الدافعية والتحصيل لدى 
طالب كلية التربية بجامعة أسوان، واستخدم مقياس التسويف األكاديمي 
واستبيان االستراتيجيات المحفزة للتعلم، وتوصلت النتائج إلى عدم وجود فروق 

ألكاديمي بين طالب التخصصات العلمية واألدبية، وأن دالة في  التسويف ا
جاءت  يالفروق في  مكونات الدافعية واستراتيجيات التعلم والتحصيل الدراس

( التي استهدفت 0312 ،فضلالتسويف األكاديمي. ودراسة ) يلصالح منخفض
الكشف عن عالقة التلكؤ األكاديمي بمهارات إدارة الوقت والرضا عن الدراسة 

طالب كلية التربية بجامعة السادات وطبق مقياس التلكؤ األكاديمي لدى 
مهارات إدارة الوقت والرضا عن الدراسة، وتوصلت إلى وجود عالقة  يومقياس

 سالبة بين التلكؤ األكاديمي وكل من مهارات إدارة الوقت والرضا عن الدراسة؛
طية بين ( إلى الكشف عن العالقة االرتبا0312وهدفت دراسة )الزينات،

 يلدى طالب الجامعة واستخدم مقياس ينفعالالتسويف األكاديمي والذكاء اال
وتوصلت الدراسة فيما يرتبط بالدراسة الحالية  يالتلكؤ األكاديمي والذكاء االنفعال

( 0312، يإلى انتشار التسويف األكاديمي بدرجة متوسطة. ودراسة )السلم
التسويف األكاديمي ومستوى  التي هدفت إلى التعرف على مستوى ممارسة

التلكؤ  يالدافعية والعالقة بينهما لدى طالب جامعة أم القرى. وطبق مقياس
األكاديمي للبيئة السعودية والدافعية الذاتية وتوصلت الدراسة إلى وجود فروق 
في  مستوى التسويف األكاديمي تعزى إلى المستوى األكاديمي ووجود عالقة 

تسويف األكاديمي والدافعية الذاتية. كما استهدفت دراسة ارتباطية سالبة بين ال
دراسة بعض المتغيرات النفسية المسهمة في  التلكؤ   ) 0312)الديب والسيد، 

ا األكاديمي لدى طالب الجامعة وتوصلت إلى أن أكثر المتغيرات النفسية إسهامً 
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بية في  التلكؤ األكاديمي كان انخفاض درجة الدافعية واإلعزاءات السب
وهدفت  والضغوط الحياتية وانخفاض الثقة بالنفس وانخفاض درجة إدارة الوقت.

إلى بحث أثر العوامل المعرفية وغير المعرفية (  Kim, et al,2016)دراسة  
المسهمة في  التلكؤ األكاديمي لدى الطالب األسيويين في  أربعة جامعات 

مواجهة والقدرة اللغوية هي أمريكية. وتوصلت الدراسة إلى أن التكيف وتجنب ال
 أهم ثالثة عوامل على التلكؤ لدى الطالب األسيويين.

 : أنماط التعلم والتفكيريالمحورالثان
، الدراسات والبحوث التي أجريت على أنماط التعلم والتفكير      
التعرف على أنماط التعلم والتفكير لدى الطالب بالمرحلة  بعضها استهدف

سيادة النمط األيسر للمخ على النمطين األيمن  تائجها إلىوأشارت نالجامعية، 
( التي هدفت 0332(. ودراسة عطار)1380والمتكامل، كما في   دراسة مراد )

إلى الكشف عن نمط التفكير السائد لدى طالبات جامعة الملك عبدالعزيز 
، وطبق مقياس تورانس ألنماط يومدى اختالفه باختالف التخصص الدراس

التفكير، وتوصلت الدراسة إلى سيادة النمط األيسر داخل كل كلية على التعلم و 
مستوى العينة الكلية، ووجود فروق في  نمط التفكير األيمن فقط لصالح طلبات 

والتحصيل داخل كلية  يداب ووجود عالقة بين النمط التكاملكلية العلوم ثم اآل
لتحصيل داخل كلية ، ووجود عالقة بين النمط األيسر وايقتصاد المنزلاال
داب، وبين النمط األيمن والتحصيل داخل كلية العلوم، وكذلك أسفرت اآل

الدراسة عن إمكانية التنبؤ بالتحصيل من خالل نمط التعلم والتفكير داخل كل 
( التي هدفت إلى التعرف على أنماط التعلم  0333)يكلية. ودراسة الشهر 

المدينة المنورة، واستخدم مقياس والتفكير السائدة لدى طالب جامعة طيبة ب
تورانس ألنماط التعلم والتفكير، وتوصلت الدراسة إلى وجود فروق بين طالب 

التربية والعلوم في  النمط األيسر للتعلم والتفكير لصالح طالب كلية  يكليت
التربية، وكذلك وجود فروق بينهما في  النمط المتكامل لصالح طالب كلية 

الكشف عن أنماط ( 0333ت دراسة طالفحة والزغول)كما استهدفالعلوم. 
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التعليم السائدة لدى طلبة جامعة مؤتة ومدى تباين مثل هذه األنماط باختالف 
( طالب وطالبة من 233الجنس والتخصص األكاديمي. اشتملت الدراسة على )

( طالب وطالبة من التخصصات األدبية و 032من بينهم )،طلبة جامعة مؤتة
( من 073( من الذكور و )003تخصصات العلمية وبواقع )( من ال182)

ظهرت نتائج الدراسة ، وأنس وزمالئهااإلناث. طبق على أفراد الدراسة مقياس تور 
سيادة النمط األيسر من التعلم لدى أفراد عينة الدراسة يليه النمط األيمن 

في نسب  ودلت النتائج كذلك على وجود فروق ذات داللة إحصائية فالمتكامل
لتخصص لصالح طلبة ل انتشار األنماط الثالثة لدى أفراد العينة تبعا

( إلى استقصاء 0310)ي العبسهدفت دراسة عشا و و . التخصصات األدبية
وكالة الغوث داب والتربية في أنماط التعلم الشائعة لدى طالب كليات العلوم واآل

اس تايلور ألنماط التعلم ، وطبق مقييالدولية وأثرها على التفكير الرياض
، وتوصلت النتائج إلى شيوع النمط األيسر فاأليمن يواختبار التفكير الرياض

( إلى معرفة أنماط التعلم السائدة 0317) فالمتكامل .  وهدفت دراسة المطوع 
والتفكير، وتوصلت  لدى طالب الجامعة وطبقت استبانة خاصة بأنماط التعلم

للنوع أو ط التعلم والتفكير وفًقا اق في  أنمالنتائج إلى عدم وجود فرو 
  لتخصص. ا

في  حين نجد مجموعة أخرى من الدراسات تناولت أنماط التعلم والتفكير 
هدفت إلى ( التي   0312وعالقتها بالتلكؤ األكاديمي كما في  دراسة يوسف) 

الكشف عن نمط معالجة المعلومات البصرية السائد لدى طالب الجامعة 
ومنخفضي التلكؤ األكاديمي، إضافة إلى التعرف على مدى الفروق مرتفعي 

بين مرتفعي ومنخفضي التلكؤ األكاديمي من طالب الجامعة في أنماط معالجة 
التلكؤ  ي، واستخدم مقياسالمعلومات البصرية للنصفين الكرويين بالمخ
ة وتوصلت الدراسة إلى سيطر األكاديمي وأنماط معالجة المعلومات البصرية، 

النمط األيمن على كل من النمطين األيسر والمتكامل لدى طالب الجامعة 
التلكؤ األكاديمي في حين كان النمط المسيطر لدى منخفضي التلكؤ  يمرتفع
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( 0312و الشواشرة ) يالربيع و حجاز  األكاديمي هو النمط األيسر، ودراسة
مي، وأسـاليب وهدفت الدراسة إلى الكشف عن العالقة بين التسويف األكـادي

التفكير السائدة لدى طالب وطالبات جامعتي اليرموك والعلوم والتكنولوجيا 
األردنيـة، وأظهرت نتائج الدراسة أن أساليب التفكير السائدة لدى أفراد عينة 
الدراسة كانت: التركيبي، والمثالي، والعملي، والتحليلي، والواقعي على التوالي. 

 .ارتباط بين التـسويف األكـاديمي وأساليب التفكير ا وجودوأظهرت النتائج أيضً 
 :تعقيب عام على الدراسات السابقة

 من خالل استقراء وتحليل الدراسات السابقة نخلص إلى ما يلي:     

تضاربت نتائج الدراسات السابقة بين وجود أو عدم وجود فروق في   -
 مستوى التلكؤ األكاديمي وفًقا للتخصص الدراسي.

إلى انتشار سلوك التلكؤ األكاديمي بين طلبة تائج تلك الدراسات أشارت ن  -
الجامعات بدرجات تفاوتت بين النسب المتوسطة والمرتفعة، كما أفادت 
بتنوع أسباب التلكؤ األكاديمي ما بين الخوف من الفشل وعدم مناسبة 
المهام، والخمول والمشكالت الصحية، و سمات الشخصية ، واتفقت 

سلوك التلكؤ األكاديمي، وأن سلوك ب عالقة النوعلفت حول النتائج واخت
التلكؤ األكاديمي ال يشير إلى مجرد عجز في عادات الدراسة أو إدارة 
الوقت، ولكنه ينطوي على تفاعل معقد من المكونات السلوكية والمعرفية 

 والوجدانية.

الذاتي على الدور المؤثر الذي تلعبه عوامل التنظيم  أكدت نتائج الدراسات -
ومراقبة الذات والضبط الذاتي في  خفض سلوك التلكؤ األكاديمي لدى 

 طالب الجامعات.

على الدور الفاعل لبعض المتغيرات مثل عوامل  أكدت نتائج الدراسات -
الدافعية، واألفكار الالعقالنية، والرضا عن الدراسة، ومهارة إدارة الوقت، 

متحان، والنفور لحياتية، وقلق االوالثقة بالنفس، وتقدير الذات ، والضغوط ا
 من الدراسة على سلوك التلكؤ األكاديمي لدى طالب الجامعة.
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اتفقت الدراسات التي تناولت أنماط التعلم والتفكير في  استخدام مقاييس  -
لتحديد نمط التعلم، كما اتفقت من حيث العينة واألدوات، حيث كان 

ألكثر في  االستخدام. وتفاوتت مقياس تورانس ألنماط التعلم والتفكير هو ا
نتائج تلك الدراسات في  تحديد النمط السائد لدى الطالب بالمرحلة 
الجامعية مابين األيمن واأليسر والمتكامل. ويمكن بذلك صياغة فرضيات 

 البحث الراهن كما يلي:
 فرضيات البحث:

في  ضوء العرض السابق يحاول البحث الحالي التحقق من صحة 
 لتالية:الفرضيات ا

توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائًيا بين التلكؤ األكاديمي وأنماط التعلم   .1
جامعة  -المتكامل(  لدى طالبات كلية البنات -األيسر -والتفكير)األيمن
 عين شمس.   

 –توجد فروق دالة إحصائًيا بين متوسط درجات طالبات كلية البنات  .0
األدبية( في  التلكؤ  –لمية جامعة عين شمس في  األقسام التربوية )الع

 األكاديمي. 

 –توجد فروق دالة إحصائًيا بين متوسط درجات طالبات كلية البنات   .0
جامعة عين شمس في  األقسام التربوية العلمية واألدبية في  أنماط التعلم 

 المتكامل(.  –األيسر  –والتفكير ) األيمن 

جراءات البحث:  منهج وا 
الوصفي اإلرتباطي  هذه الدراسة تحت المنهجتندرج بحث: :منهج الأواًل 

المقارن الذي يعني بوصف الظاهرة، والمقارنة بين أفراد العينة وفًقا للتخصص 
 الدراسى في  كل من متغيرى التلكؤ األكاديمي وأنماط التعلم والتفكير.

 عينة البحث:ا:ثانيً 
 -افية) عينـة استكشـ اهمـ عينتـينها الراهن علـى بحثاعتمدت الباحثة في  
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 (وصفية عينة
)عينـــــة التحقـــــق مـــــن الكفـــــاءة الســـــيكومترية  ستكشـــــافيةاال بحـــــثعينـــــة الأ( 

طالبـــــة مـــــن طالبـــــات كليـــــة (  100  :  وتكونـــــت مـــــن )للمقـــــاييس المســـــتخدمة(
 -جامعــــة عــــين شــــمس، مــــن التخصصــــات التربويــــة العلميــــة)بيولوجي -البنــــات

تعلـــــيم  رياضـــــيات -رياضـــــيات عربـــــي وانجليـــــزي -جيولـــــوجي عربـــــى وانجليـــــزي
جغرافيــا( مــن الفــرقتين  –تكنولوجيــا التعلــيم والــتعلم( واألدبيــة)علم نفــس  -أساســي

( عاًمــــا بمتوســــط عمــــري 01( و)13الثانيــــة والثالثــــة. وتراوحــــت أعمــــارهم بــــين )
 (.1507±( وانحراف معياري )13582)

 033: وتكونـت مـن ) لدراسـة األساسـية(عينة اعينة البحـث الوصـفية)( ب
جيولــوجي عربــي  -مــن التخصصــات التربويــة العلميــة)بيولوجي( 131) طالبــة( 

ـــيم أساســـي -رياضـــيات عربـــي وانجليـــزي -وانجليـــزي ـــا  -رياضـــيات تعل تكنولوجي
 –( من التخصصات التربوية األدبية واألدبية)علم نفس 133التعليم والتعلم( و )

(  00 ( و) 13جغرافيـا( مـن الفـرقتين الثانيـة والثالثـة، وتراوحـت أعمـارهم بـين ) 
( مــــن التخصصــــات  1510±( ، وانحــــراف معيــــاري)03532بمتوســــط عمــــري ) 

 السابق ذكرها. 
 بحثثالثًا : أدوات ال

 : يمايل بحثتضمنت أدوات ال
 (1811أنماط التعلم والتفكير لـــ تـورانس  ترجمـة صـرا مـراد ) أواًل : مقياس

 (1ملحق) 
ل وظــــائف ( زوج مــــن العبــــارات، إحــــداهما تمثــــ08يتكــــون المقيــــاس مــــن )

النصــــف الكــــروي األيســــر، واألخــــرى تمثــــل وظــــائف النصــــف الكــــروي األيمــــن، 
تصـــف حالتهـــا، أو تختـــار  ويطلـــب مـــن الطالبـــة اختيـــار العبـــارة التـــي تـــرى أنهـــا

كانتا تنطبقـان عليـه وتمثـل الـنمط المتكامـل، ويـتم تحديـد المتميـزات  إذاالعبارتين 
عليـه تـورانس، حيـث تـم تحديـد بسيطرة نمط معين باستخدام المعيار الذي اعتمد 
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الــنمط المســـيطر وهـــو أن الطالبـــة التـــي تحصــل علـــى درجـــة أكبـــر مـــن )متوســـط 
درجــات الــنمط ن االنحــراف المعيــاري( فــي  درجــات أي  نمــط يكــون هــو الــنمط 

 المسيطر.   
وحســب ثبــات االختبــار بطريقــة إعــادة التطبيــق حيــث تراوحــت قــيم معامــل 

للـــــنمط  3587إلـــــى  3573األيســـــر، ومـــــن للـــــنمط  3582و  3522الثبـــــات بـــــين 
للنمط المتكامـل، كمـا حسـب الثبـات بطريقـة الفـا  3580إلى  3572األيمن، ومن 

للـنمط األيسـر، ومـن  3522إلـى  3520كرونباخ وتراوحت معـامالت الثبـات بـين 
ــنمط األيمــن ومــن  3528إلــى  3522 للــنمط المتكامــل. كمــا  3587إلــى  3572لل

التوصل إلى معامالت ارتباط بين أنماط الـتعلم  حسب معامل الصدق من خالل
والتفكيــر والتحصــيل والــذكاء والمقيــاس بهــذه الصــورة يتصــف بدرجــة مقبولــة مــن 

  الصدق والثبات التي أمكنت من استخدامه وتطبيقه. 
وقامـت الباحثــة بحســاب الثبـات فــي  البحــث الــراهن علـى عينــة مكونــة مــن 

جامعــــة عــــين شــــمس، مــــن األقســــام  -( طالبــــة مــــن طالبــــات كليــــة البنــــات100)
التربوية العلمية واألدبيـة بطريقـة معامـل ألفـا لكرونبـاخ ، حيـث بلغـت قـيم معامـل 

للــنمط المتكامــل،  3،73للــنمط األيســر، و 3،22للــنمط األيمــن، و 3،20الثبــات 
ممـا يـدل علـى تمتـع المقيـاس بدرجـة مناسـبة مـن الثبـات، كمـا تـم حسـاب معامـل 

القـيم العليـا والــدنيا وتـم حسـاب الفـروق بــين  التمييــزي؛ الصـدق باسـتخدام الصـدق
 بالنسبة لقيم الوسيط؛ وكانت القيم كما بالجدول التالي: 
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المتوسطات واإلنحرافات المعيارية وقيم اختبار)ت( وداللتها بين قيم   (1جدول )
التعلم تورانس ألنماط الدرجات المنخفضة على مقياس  اتالدرجات المرتفعة وذو  اتذو 

 (100)ن=  والتفكير
اإلنحراف  المتوسط العدد المجموعات نمطال

 المعياري
 قيمة
 )ت(

 مستوى الداللة

 **3531  12522 0502 3528 27 اتمنخفض يمناأل
 0522 12573 27 اتمرتفع 

 **3531  17502 0500 2522 20 اتمنخفض يسراأل
 0532 10570 22 اتمرتفع 

 **3531  10522 1532 1512 23 اتمنخفض متكاملال
 2501 8503 20 اتمرتفع 

( أن قيم )ت( دالـة إحصـائًيا، وتشـير 1ويتضح من القيم المبينة بالجدول )
النتائج بذلك إلى تمتـع المقيـاس بدرجـة مناسـبة مـن الصـدق بالصـورة التـي تمكـن 

 من استخدامه في  البحث الراهن.
 ( 2ملحق) د/ الباحثة(ثانًيا: مقياس التلكؤ األكاديمي ) إعدا

جاء إعداده بهدف توفير مقياس يالئم عينة الدراسة من طالبات كلية 
جامعة عين شمس، خاصة وأن مراجعة المقاييس التي تم االطالع  -البنات

عليها بينت انها تقوم على قياس التلكؤ بشكل عام في  أوجه الحياة المختلفة، 
في  المرحلة الجامعية، أو تركز على  وليس الجانب المرتبط باألداء األكاديمي

تناول أسباب التلكؤ األكاديمي، والبعض منها تناول التلكؤ دون تفصيل ألهم 
المحاور الفرعية التي تقوم عليها تلك المقاييس ، كما أن استجابات الطالبات 
في  الدراسة االستطالعية تنوعت بشكل يعكس اختالف الظروف المرتبطة 

، باإلضافة إلى المستجدات المرتبطة بالفترة الزمنية، مما دعا بالبيئة الجامعية
الباحثة إلى إعداد مقياس للتلكؤ األكاديمي يتناسب وخصائص العينة. وقد مر 

 إعداد المقياس بمجموعة من الخطوات هي:
األطر النظرية العربية واألجنبية التي تناولت موضوع التلكؤ على اإلطالع -

 األكاديمي. 
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فيما يلى قائمة ، و ع على المقاييس الخاصة بالتلكؤ األكاديمي اإلطال -
 اإلطار :تم االطالع عليها في هذا بالمقاييس التي 

 الوصف الهدف المعد المقياس م
1 Procrastination 

-Assessment Scale
Students(PASS) 

(In: Ferrari،Johnson  

&McCown،1995) 

Solom

on & 
Rothb

lum،
1984 

يس انتشارًا أكثر المقاي
في  قياس التلكؤ 

األكاديمي ويهدف إلى 
قياس انتشار وتكرار 
وأسباب التلكؤ 

األكاديمي بين طالب 
 الجامعات

( فقرة 08يتكون من)
على بعدين، األول 
خاص بالتكرارات 
واألسباب، واآلخر 

خاص بسيناريو مكتوب 
عن التلكؤ األكاديمي 
ويختارفيه الطالب من 

( اختيارات على 2بين )
 ( سبب للتلكؤ10)

0 General 
Procrastination 

Scale(GP) 
(In: Ferrari،Johnson  

&McCown،1995) 

lay.c 

،1986 
وهو من مقاييس التقرير 

 الذاتي للتلكؤ العام
ويندرج تحت مقاييس 
التلكؤ في  الحياة 
 اليومية بصفة عامة.

( فقرة 03يتكون من )
تعبر عن مواقف 

مختلفة ويتم االستجابة 
ا لمقياس ليكرت وفقً 

، وتحسب الخماسي
الدرجة الكلية من 
مجموع االستجابات 
 على فقرات المقياس

0 Adult Inventory Of 
Procrastination(AIP

) 
(In: Ferrari،Johnson  

&McCown،1995) 

McCo
wn& 
Johns

on،
1989 

ويهدف إلى قياس التلكؤ 
غير المحدد بالمرحلة 
العمرية التقليدية لطالب 

ويندرج تحت  الجامعة
مقاييس التلكؤ في  
الحياة اليومية بصفة 

 عامة.

( فقرة 12يتكون من )
يجيب فيها الشخص 
عن اتفاقه أو اختالفه 
مع مضمونها ويتم 

االستجابة وفًقا لمقياس 
 ليكرت الخماسي

2 TUCKMANPROC
RASTINATION 
SCALE (TPS) 

(In: Ferrari،Johnson  

&McCown،1995) 

Tuck
man 
1991 

دم بغرض تحديد تخسي
ما إذا كان طالب 

الجامعة يميلون للتلكؤ 
في  إتمام مهامهم 

األكاديمية أم ال، وهو 

( فقرة 12يتكون من)
ويتم االستجابة وفًقا 
لمقياس ليكرت 

وتحسب  الخماسي
من الدرجة الكلية 
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يعطى لمحة عامة عن 
التلكؤ الناتج عن ضعف 
القدرة على التنظيم 

الذاتي أو ضبط جدول 
 المهام.

مجموع االستجابات 
 على فقرات المقياس

 

أحمد  المقياس العربي للتسويف 2
عبدالخا
لق

0311 

يهدف إلى قياس 
التسويف لدى الراشدين 
 وتحديد البناء العاملى له

( فقرة، 03يتكون من )
ويتم االستجابة وفًقا 
لمقياس ليكرت 

الخماسي، ويتكون من 
( أبعاد هى إضاعة 0)

الوقت، التأجيل 
خير في  المواعيد، والتأ

 وعدم تنظيم الوقت
2 Scal Of The 

Reasons For 
Academic 

Procrastination(SR
AP) 

Yasil، 

2012 

يهدف إلى قياس أسباب 
التلكؤ األكاديمي لدى 

 طالب الجامعة

( فقرة 20يتكون من)
( محاور 2تدور حول )

هي التعلم والتدريب، 
الضبط الخارجي، 
الضبط الداخلي، 

رر، الثقة محتوى المق
بالذات األكاديمية، 

ونقص الثقة في  الذات 
 األكاديمية.

مقياس أسباب التسويف  7
 األكاديمي

معاوية 
أبو 
غزال، 
0310 

يهدف إلى التعرف على 
أسباب التسويف 

األكاديمي من منظور 
 طالب الجامعة

( فقرة 01يتكون من )
( محاور 2تدور حول )

هي الخوف من الفشل، 
مقاومة الضبط، 

مخاطرة، ضغط ال
األقران، المهمة المنفرة، 
وأسلوب المدرس. ويتم 
االستجابة وفًقا لمقياس 

 ليكرت الخماسي.
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( طالبة من الفرقة 331)قامت الباحثة بتطبيق استبانة استطالعية على -
بكلية البنات، ي( بيولوج –كيمياء  -)علم نفس من التخصصات  تربوي الثانية

الستطالع آرائهن حول تأجيل  عينة الدراسة،خارج أفراد  جامعة عين شمس
واجباتهن الدراسية واستعدادهن لالختبارات، واألمور التي تشغلهن ويفضلنها 
على القيام بواجباتهن ومهامهن األكاديمية المختلفة،وجاءت استجابات الطالبات 
في  الدراسة االستطالعية متنوعة، بشكل يعكس اختالف الظروف المرتبطة 

 الجامعية، والمستجدات المرتبطة بالفترة الزمنية.بالبيئة 
وتركزت  تم تحليل مضمون االستجابات المختلفة ألفراد العينة. -

دارة الوقت  استجابات الطالبات بدرجة كبيرة حول عدم القدرة على تنظيم وا 
بشكل مناسب، وترتيب األولويات في  تنفيذ المهام المطلوبة، باإلضافة إلى 

جة االنشغال بمواقع التواصل االجتماعى؛ باإلضافة إلى النقاط هدر الوقت نتي
الخاصة بضعف الكفاءة الشخصية وضعف القدرة على األداء وفقدان التركيز، 
وكذلك العوامل الخاصة بدافعية الطالبة لالستمرار في  إنجاز المهام األكاديمية 

ح الهدف منها المطلوبة، والشعور بعدم جدوى الواجبات والتكليفات وعدم وضو 
وافتقارها إلى عاملي الجاذبية واإلثارة والفائدة وعدم الخوف أو القلق من عواقب 

 تأجيل القيام بها، و اإلرهاق البدني بصوره المختلفة. 
أبعاد هي: تخطيط  ةثالث تحديد األبعاد األساسية للمقياس؛ حيث جاءت في  -

دراك الكفاءة الذاتية األكاديم  . ية، والدافعيةوتنظيم الوقت ، وا 
على تخطيط  القدرةتخطيط وتنظيم الوقت: ويقصد به عدم  البعد األول:

األهداف األكاديمية المختلفة، وتأجيل الذهاب وتنظيم الوقت الالزم إلنجاز 
  . للكلية وحضور المحاضرات آلخر وقت

ويقصد بها اعتقاد أو إدراك الكفاءة الذاتية األكاديمة :  الثاني: البعد
مكاناتها الذاتية؛ التي تمكنها من إنجاز المتطلبات الطا لبة لمستوى قدراتها وا 

  األكاديمية الخاصة بالدراسة دون تأجيل. 
نقص دافعية الطالبة إلنجاز المهام  الثالث: الدافعية: ويقصد به: البعد
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في  الوقت المحدد  وتأجيلها ألطول فترة رغم علمها بما  المرتبطة بالمقرر
 ي.تج عن ذلك من ضرر أكاديميمكن أن ين

تحليل مضمون في  صورته األولية في  ضوء  المقياس بنود صياغة -
ومراجعة األطر النظرية واالطالع على  ،االستجابات المختلفة ألفراد العينة

المقاييس السابقة، واالسترشاد بها في  صياغة بنود كل بعد من األبعاد 
جاءت في  لغة سهلة واضحة، الثالثة مع مراعاة شروط الصياغة، بحيث 
تخطيط ( بنًدا: البعد األول:  20وتضمن المقياس في  صورته األولية) 

 ةاألكاديميالكفاءة الذاتية  الثاني: والبعد ،( بنًدا12)ويتكون من وتنظيم الوقت
 .بنًدا (01)ويتكون من الثالث: الدافعية:  والبعد ( بنًدا،21ويتكون من )

  بنًدا. (20من) وليةصورته األوبذلك تكون المقياس في 

اختيار بدائل االستجابة الخماسية، حيث تم تحديد بدائل االستجابة: حيث  -
بند)ينطبق بدائل لإلجابة على كل  (2)من أحد البدائليتم اختيار 

دائًما،ينطبق غالًبا، ينطبق أو الينطبق أحياًنا، الينطبق غالًبا، ال ينطبق 
ارات موجبة وأخرى سالبة فقد تم حساب ( وحيث أن المقياس به عبأبًدا

(  2-2-0-0-1موجبة، والدرجات )( للعبارات ال1-0-0-2-2)الدرجات
 للعبارات السالبة على الترتيب. 

 للمقياس:  كفاءة السيكومتريةالالتحقق من  -

 بواسطة استخدام  التلكؤ األكاديمي التحقق من ثبات مقياستم : الثبات 
معامالت الثبات على  وكانت ،كرونباخألفا لمعامل معادلة طريقة  -

 :النحو التالي
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  التلكؤ األكاديمي مقياس أبعاد أبعادعلى  قيم الفا كرونباخ ( 2جدول )
 قيمة معامل الثبات البعد م

 )معامل الفا(
 3،20 (  تخطيط وتنظيم الوقت) األول 1
الثاني) الكفاءة الذاتية األكاديمية  0

) 
3،70 

 3،80 عية(الثالث)الداف 0
 3،87 الدرجة الكلية 2

 :معامالت الثبات على النحو التالي وكانت ،طريقة التجزئة النصفية -

 التلكؤ األكاديمي مقياس أبعادعلى التجزئة النصفية  قيم (2 جدول )
دام قيمة معامل الثبات باستخ البعد م

 التجزئة النصفية
 **3،28 (  تخطيط وتنظيم الوقتاألول) 1
 **3،70 الثاني) الكفاءة الذاتية األكاديمية ( 0
 **3،80 الثالث)الدافعية( 0
 **3،78 الدرجة الكلية 2

وبذلك أمكن التأكد من ثبات مقياس التلكؤ األكاديمي، وثبات 
أبعاده، مما يدل على تمتع المقياس بمعامالت ثبات مناسبة تمكن من 

   استخدامه في  البحث الراهن.

 الصدق باستخدام: تم التحقق من الصدق: -

تم حساب الصدق التالزمي للمقياس  )صدق المحك(: الصدق الترزمي -
( طالبة، وذلك من خالل 100)ن =  البحث االستكشافيةعلى عينة 

حساب معامالت االرتباط بين الدرجة الكلية للمقياس الحالي والدرجة الكلية 
وبلغ  (0311)عبدالخالق والدغيم على مقياس التسويف األكاديمي إعداد "

( وهو دال إحصائًيا عند مستوى 3،22)معامل االرتباط بين المقياسينقيمة 
3،31. 

( 20المكون من ) التلكؤ األكاديميتم تطبيق مقياس   : الصدق التمييزى -



 التلكؤ األكاديمي وعالقته بأنماط التعلم والتفكير والتخصص الدراسي لدى طالبات الجامعة  
 

 

-011- -011- 

طالبة، من ( 100التي بلغ قوامها)ة االستكشافية عبارة على عينة الدراس
القيم العليا ساب الفروق بين وتم ح التخصصات التربوية العلمية واألدبية
على التمييز بين  ة االختبارقدر  من والدنيا بالنسبة لقيم الوسيط؛ للتأكد

وكانت النتائج ، الطالبات المرتفعات والمنخفضات في  التلكؤ األكاديمي
 :يكما بالجدول التال

 
الدرجات  اتين ذو نحرافات المعيارية وقيم اختبار)ت( وداللتها بلمتوسطات واال قيم ا ( 1 جدول )

 التلكؤ األكاديميالدرجات المنخفضة على مقياس  اتالمرتفعة وذو 
المجموعات  البعد نحراف اال  المتوسط العدد  

 المعياري
 قيمة
 )ت(

 مستوى الداللة

 األول
تخطيط وتنظيم )

 (الوقت

.** 11522 2522 21538 28 ات  مرتفع ،13  

 7500 22581 23 اتمنخفض      

 الثاني
كفاءة الذاتية )ال

 األكاديمية(

.** 12503 2522 02510 27 ات  مرتفع ،13  

 2511 23،30 23 اتمنخفض       

 الثالث
 )الدافعية(

.**  8507 2520 01502 27 ات  مرتفع ،13  

 2501 21507 23 اتمنخفض     
.** 11523  12582 111588 23 ات  مرتفع الدرجة الكلية ،13  

 10520 120583 23 اتمنخفض 
على  3،31 أن قيم )ت( دالة عند مستوىومن الجدول السابق يتضح 

الدرجة الكلية واألبعاد الفرعية ومن ثم قدرته على التمييز بين المرتفعات 
 والمنخفضات في  مستوى التلكؤ األكاديمي.  

 يتساق الداخلتم التحقق من اال: حساب االتساق الداخلي للمقياس -
والدرجة الكلية  البند رتباط بين درجةإيجاد معامل االللمقياس عن طريق 

 للمقياس.للبعد، وكذلك معامل االرتباط بين درجة البعد والدرجة الكلية 
 ويوضح الجدول التالي النتائج التي أسفرت عنها المعالجة اإلحصائية:
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 ى إليهالذي تنتم لبعدرتباط بين كل عبارة والدرجة الكلية لمعامل اال قيم  ( 5 جدول )
 (122)ن= التلكؤ األكاديميمقياس ل

 البعد األول
 تخطيط وتنظيم الوقت

 البعد الثانى
 الكفاءة الذاتية األكاديمية

لثالثاالبعد   
 الدافعية

رتباطمعامل اال رقم المفردة ةرقم المفرد  رتباطمعامل اال  رتباطمعامل اال رقم المفردة   
1 070،3**  17 12353  10  28253**  
0 22253**  81  02253**  00  10353  
0 22253**  31  28253**  00  83253**  

2 -0053  30  20153* *  20   22253**  

2 20253**  10  02253**  20  22353**  

2 -13753 *  00  72053**  20  22853**  

7 0003**  00 20753**  70  27053**  
8 21253**  20  02853**  80  22753**  
3 82353**  20  03253**  30  33253**  

13 02253**  20  27853*  32  03053**  
11 23253**  70  23053**  12  22253**  
10 03053**  80  02253**  02  71353**  
10 22153**  30  13753*    
12 20253**  30  03753**    
12 02753**      
12 20753**      

 
رتباط دالة ويتضح من القيم المبينة بالجدول السابق أن معامالت اال

 مقياسال أبعادمما يدل على أن )**( 3،31)*( و 3،32ستوى عند مإحصائًيا
 00بالبعد الثاني، و 17بالبعد األول، و 2ي، عدا البند تساق الداخلتتسم باال

بالبعد الثالث ؛ حيث لم تصل قيم معامل االرتباط إلى حدود الداللة اإلحصائية 
 وبناًء عليه تم حذفها من المقياس.
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 والدرجة الكلية   مقياسال أبعادرتباط بين اال  ( قيم معامل 6 جدول ) 
رتباطمعامل اال البعد م  

 **3580 األول: تخطيط وتنظيم الوقت 1
 **3588  يميةالكفاءة الذاتية األكادثاني: ال 0
 **3588 ثالث: الدافعيةال 0

إحصائًيا عند مستوى  دااًل  امن الجدول السابق يتضح لنا أن هناك ارتباطً 
وبذلك أصبحت الصورة النهائية للمقياس مكونة . الثالثة المقياس دألبعا 3،31
 البعد األول: :يالفرعية على النحو التال أبعادهموزعة على ( عبارة 03من )

البعد الثاني: الكفاءة الذاتية  – بنًدا12ويتكون من  تخطيط وتنظيم الوقت
بنًدا،  11ويتكون من  الدافعيةالثالث:  و البعد، بنًدا 01األكاديمية ويتكون من 

( وتعبر عن ارتفاع 132وبذلك فإن أعلى درجة يمكن الحصول عليها هي )
( 03مستوى التلكؤ األكاديمي، بينما أدنى درجة يمكن الحصول عليها هي )

 .وتعبر عن انخفاض مستوى التلكؤ األكاديمي
التلكؤ األكاديمي توافرت له شروط الصحة من مما سبق يتبين أن مقياس 

 دق والثبات؛ واالتساق الداخلي مما يؤكد صالحية استخدامه للتطبيق.الص
 :ومناقشتها بحثعرض نتائج ال

توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائًيا بين التلكؤ الفرض األول: 
المتكامل( لدى طالبات  -األيسر -األكاديمي وأنماط التعلم والتفكير)األيمن

صحة الفرض تم استخدام  وللتحقق من جامعة عين شمس. -كلية البنات
 معامل االرتباط لبيرسون وكانت النتائج كالتالي:
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(   قيم معامل اإلرتباط بين مقياس التلكؤ األكاديمي ومقياس أنماط التعلم والتفكير  2جدول  ) 
 (211)ن= 

 أبعاد مقياس التلكؤ األكاديمي
 أبعاد 

 مقياس  أنماط التعلم والتفكير

 البعد األول
تنظيم تخطيط و 
 الوقت

 البعد الثاني
الكفاءة الذاتية 
 األكاديمية

 البعد الثالث
 الدافعية

 الدرجة الكلية

 *35102 **35122 *35100 35320 النمط األيمن
 35338- 35113- 35372- 35371- النمط األيسر

 35300- 35302- 35323- 35312 النمط المتكامل

ية إيجابية دالة بين ( أن هناك عالقة ارتباط 7يتضح من الجدول )
درجات الطالبات على مقياس التلكؤ األكاديمي وبين درجاتهن على النمط 
األيمن لمقياس أنماط التعلم والتفكير، بمعنى أن التلكؤ األكاديمي يظهر بشكل 
دال مع الطالبات الالتي يكون النمط المسيطر لديهن هو النمط األيمن ، بينما 

دالة بين التلكؤ األكاديمي والنمط المسيطر  لم تكن هناك عالقة ارتباطية
( التي أفادت 0312)يوسف،دراسة  األيسر أو المتكامل، وتتفق هذه النتيجة مع

التلكؤ األكاديمي، وتتفق هذه النتيجة و النمط األيمن ارتباطية بين  عالقة وجود 
وجود  التي توصلت إلى ( 0312،يا مع دراسة ) الربيع وشواشرة وحجاز جزئيً 
لدى  يقة ارتباطية إيجابية بين التسويف األكاديمي وأسلوب التفكير التركيبعال

طالب الجامعة، حيث يتسم أصحاب هذا األسلوب بالتحدي والشك، وأخذ وجهة 
النظـر المخالفـة أو المناقضة لألحداث والظواهر المختلفة. ولهؤالء األشخاص 

النظر. وهم أيضا مقدرة في التحاور مع المتناقضات، ويحترمون وجهات 
سمات ترتبط بوظائف النمط األيمن من  ييستمعون جيدا لوجهات النظر. وه

المخ، ومن يمتلـك مثـل هـذه الخصائص فإنه يحتاج إلى وقت طويل إلنجاز 
 .االمهام األكاديمية، وبالتالي يعتبر مسوفً 

توجد فروق دالة إحصائًيا بين متوسط درجات طالبات  الفرض الثاني:
  األدبية( في –جامعة عين شمس في  األقسام التربوية )العلمية  –لبنات كلية ا

التلكؤ األكاديمي. وللتحقق من صحة الفرض تم استخدام اختبار ت لداللة 
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 الفروق بين المتوسطات:
طالبات التخصصات التربوية العلمية واألدبية على لداللة الفروق بين  (  قيم ت1جدول ) 

 (211مي ومكوناته )ن=مقياس التلكؤ األكادي

 التخصص بعاداأل
 العدد

 المتوسط الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 قيمة ت
  

مستوى 
 الداللة
  

 البعد األول
تخطيط 

 وتنظيم الوقت

 3502  3533  8527 28532 131 العلمي
 8530 27512 133 األدبي غيردالة 

 البعد الثاني
الكفاءة الذاتية 
 األكاديمية

 35013  35338  8512 21580 131 العلمي
 753 20583 133 األدبي غيردالة 

 البعد الثالث
 الدافعية

   8530 02570 131 العلمي
05038  

35317* 
 8527 07533 133 األدبي دالة  

 الدرجة الكلية
للتلكؤ 

 األكاديمي  

 35022 35322  01503 102522 131 العلمي
 01503 107530 133 األدبي غيردالة 

وتوضح النتائج المبينة بالجدول عدم صحة الفرضية، حيث ال توجد 
فروق بين الطالبات على الدرجة الكلية لمقياس التلكؤ األكاديمي وفًقا 

تخطيط وتنظيم أدبي(؛ وكذلك على البعدين:األول  -للتخصص التربوي )علمي
ة إحصائًيا بين بينما توجد فروق دال؛ ةيالكفاءة الذاتية األكاديم والثاني: الوقت

أدبي(على  -الطالبات في   التلكؤ األكاديمي وفًقا للتخصص التربوي )علمي
لصالح الطالبات في  التخصصات األدبية. وتتفق النتيجة  الدافعيةالبعد الثالث: 

( التي توصلت إلى 0312التي توصلت إليها الدراسة الراهنة مع دراسة )التح، 
اث في الكليات األدبية يساوي تقريًبا ما هو أن التسويف األكاديمي لدى اإلن

 0310موجود لدى اإلناث في الكليات العلمية،  كما تتفق مع دراسة )صالح، 
( التي 0310العبيدي، ; 0313البهاص، ;0310أبوغزال، ;0312شبار، ;

أفادت بعدم وجود فروق بين طالب التخصص العلمي وطالب التخصص 
أدبي(. بينما  -)علمي وفق متغير التخصصاألدبي في   التلكؤ األكاديمي 
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( التي توصلت إلى وجود فروق في  0312) دراسة  الديب والسيد تختلف مع 
 التلكؤ األكاديمي لصالح التخصصات العلمية بكلية التربية. 

وترى الباحثة أن عدم وجود فروق في  التلكؤ األكاديمي بين الطالبات في  
القسم التربوي بكلية البنات ال يعنى عدم  التخصصات العلمية واألدبية في 

وجود التلكؤ األكاديمي لدى الطالبات، وأن االختالف موجود وله داللته 
االجتماعية وفًقا لما يتم رصده داخل قاعات الدراسة، بينما نجده غير موجود 
على مستوى الداللة اإلحصائية، أو إلى الحد الذي يقترب من حدود الداللة 

ذلك لتقارب متوسط درجات الطالبات في  التلكؤ األكاديمي بين اإلحصائية و 
سلوك التلكؤ األكاديمي  التخصصات العلمية واألدبية، باإلضافة إلى أن

المهام، ال يختلف باختالف التخصص الدراسي علمي أو حرص على إتمام وال
وفًقا لما خلص إليه األدب البحثي في   الباتقد يظهر لدى الط أنه أدبي، و

العوامل المرتبطة بحدوث التلكؤ األكاديمي والتي ال ترتبط بالتخصص 
األكاديمي بقدر ارتباطها بعوامل ترتبط بالسمات الشخصية كالالمباالة والتي 
تدفع بالطالب للحصول على النجاح بأيسر السبل، أو عوامل ترتبط بأسباب 

، 0312ضل،معرفية تتصل بنقص المعلومات أو المعرفة المرتبطة بالمهام)ف
(. أو أسباب ترتبط بالبيئة المحيطة؛ وقد ترتبط بالنواحي الصحية 030

واإلرهاق الجسدي وهو ما أكدت عليه الطالبات في  كثير من المناقشات. وفيما 
يتصل بوجود فروق ذات داللة إحصائية بين التخصصات التربوية العلمية 

سام األدبية ، ترى الباحثة أن واألدبية على المكون الثالث "الدافعية" لصالح األق
ذلك ربما يعود إلى أن الكثير من الطالبات في  األقسام العلمية لم يكن 

 االلتحاقطموحهن االلتحاق بالكلية، خاصة وأن الكثيرات منهن كان أملهن في  
بما نطلق عليه في  مجتمعنا "كليات القمة" ، وجاء اختيارهن للكلية وللتخصص 

ق، وذلك وفًقا لما تم رصده أثناء المقابلة الشخصية وفًقا لمكتب التنسي
للمتقدمات لاللتحاق باألقسام العلمية التربوية، مما يجعل إقبالهن على الدراسة 
ينقصه الحماس والدافعية لشعورهن باإلحباط، في  حين نجد العكس بالنسبة 
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لتي لطالبات األقسام األدبية، فاختياراتهن محصورة بالفعل في  التخصصات ا
يتم االلتحاق بها، ويعد االلتحاق بتلك التخصصات األدبية التربوية إنجاًزا لهن 
بعكس الطالبات في  التخصصات العلمية التربوية، مما يتيح الفرصة لديهن 

 لإلقبال بحماس ودافعية أكبر مقارنة بزميالتهن في  التخصصات العلمية.  
متوسط درجات طالبات توجد فروق دالة إحصائًيا بين  الفرض الثالث:

جامعة عين شمس في  األقسام التربوية العلمية واألدبية في   –كلية البنات 
المتكامل(. وللتحقق من صحة  –األيسر  –أنماط التعلم والتفكير ) األيمن 

 الفرض تم استخدام اختبار ت لداللة الفروق بين المتوسطات:
قسام العلمية واألدبية في  أنماط التعلم والتفكير طالبات األ( قيم ت لداللة الفروق بين  8 جدول )

 ( 033)ن= 

المتوسط  العدد التخصص عواملال
 الحسابي 

االنحراف 
 المعياري

 قيمة ت
  

 مستوى الداللة
  

النمط 
 األيمن

 *3530 05002 2،02 10531 131 العلمي
 0580 12533 133 األدبي دالة   

النمط 
 األيسر

 3،38 3530 0537 13507 131 العلمي
 0570 13502 133 األدبي غير دالة 

النمط 
 المتكامل

 *3،31 0522 2502 2583 131 العلمي
 0520 0520 133 األدبي دالة   

تشير النتائج الموضحة بالجدول أعاله إلى أنه ال توجد فروق دالة 
استخدام إحصائًيا بين الطالبات في  التخصصات التربوية العلمية واألدبية في  

النمط األيسر من المخ، وتتفق النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة 
( في  عدم وجود فروق ذات داللة في  النمط األيسر على 0317المطوع)

( في  عدم وجود 1380مستوى التخصصات المختلفة. ودراسة مراد وزمالئه)
ف مع فروق في  النمط األيسر في  جميع الكليات عينة الدراسة، بينما تختل

 وتعلم تفكير ( التي أفادت سيطرة النمط األيسر على  0333دراسة الشهري)  
( التي أفادت سيطرة النمط األيسر لدى  0332الدراسة، ودراسة عطار)  عينة
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جميع أفراد عينة الدراسة من الكليات المختلفة، وترى الباحثة أن عدم وجود 
النمط األيسر قد يعود إلى  فروق دالة بين التخصصات العلمية واألدبية على 

عتمد في جوهره على قدرة المتعلم في يا ما حتوى المواد الدراسية غالبً مأن 
المهام التي تقوم بها ر، ومعظم استخدام القدرات اللفظية والتحصيلية والتذك

أن الطالبات في  كال التخصصين العلمي واألدبي تقوم على هذه القدرات؛ كما 
دبي التربوي يشتركان على مستوى دراسة المواد التخصصين العلمي واأل

التربوية؛ وهذه المواد تعتمد بدرجة غير بسيطة على قدرات الطالبة اللفظية 
( أن النظم التعليمية في  مختلف 1380. ويشير مراد وزمالؤه)والتحصيلية
التحصيل الدراسي واالعتماد التركيز على بالجامعات تستهدف  التخصصات

وأسلوبه؛ وأحياًنا تصل الدرجة إلى حفظ الموضوعات للحصول على المحاضر 
على درجات مرتفعة، خاصة إذا اتفق ذلك مع طريقة المحاضر، حيث تعتمد 

ويؤيد ذلك ما طرحته والتذكر؛  الجوانب اللفظية والعددية والمجردةالدراسة على 
فًقا ("عن فكرة الهيمنة ألحد نصفي  المخ، وأنها تتحدد و 0318عزيزة السيد)

للوظائف العقلية التي تحتل مكانة أكبر في  المجتمعات، فنحن نهتم بالتفكير 
المنطقي وبالقدرات اللفظية ونعزز تلك التفضيالت بنوعية التعلم المقدم والذي 
يركز على القراءة والكتابة والحساب، وهي من وظائف النصف األيسر؛ إذًا 

دي إلى هيمنة النصف األيسر من التربية في  المدارس والجامعات هي التي تؤ 
همال قدرات النصف األيمن" ، وهذا ما يفسر عدم وجود فروق بين  المخ وا 

كما أن عدم وجود التخصصين العلمي واألدبي على النمط األيسر من المخ؛ 
فروق في  النمط األيسر بين الطالبات قد يعود إلى تقارب الطالبات في  

 الخصائص األساسية للنمط األيسر للمخ. مستوى القدرات اللفظية وهي إحدى

في  استخدام  3532وفيما يتصل بوجود فروق دالة إحصائًيا عند مستوى  
هذه النتيجة نجد أن النمط األيمن لصالح طالبات التخصصات األدبية التربوية، 

( التي أفادت وجود فروق دالة 0333تتفق مع دراسة طالفحة والزغول)
مع  يمن لصالح التخصصات األدبية؛ بينما تختلفإحصائًيا في  النمط األ
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( التي توصلت 1332( )محمد،  1332( ) السليماني، 0312دراسة )يوسف، 
طالبات إلى أن هناك فروق دالة لصالح النمط األيمن من المخ  لدى 

كما تختلف النتيجة بشكل  ،مقارنة بالتخصصات األدبيةالتخصصات العلمية 
( التي أشارت إلى أن 1380راسة )مراد وزمالؤه،جزئي مع ما توصلت إليه د

طالب وطالبات التخصصات العلمية يفضلون استخدام النصف الكروي األيمن 
بصورة أوضح مما يفعله طالب وطالبات التخصصات األدبية. ويمكن تفسير 
هذه النتيجة في  ضوء طبيعة األقسام األدبية التي تعتمد في  دراستها على 

ة التي تتطلب التحليل واالستنتاج والربط بين المتغيرات التي العلوم اإلنساني
( أن المهام التي يقوم 1332نية المختلفة؛ ويشير )محمد، تشكل الظواهر اإلنسا

ن كانت تعتمد على األداء اللفظي إال أنها  بها الطالب في  األقسام األدبية وا 
ي تتضمن تندرج في  جوهرها على عمليات ووظائف الجانب األيمن، الت

 تخيالت رمزية ورسم صور عقلية ومقارنتها بالواقع.  
 3532توصلت الدراسة إلى وجود فروق دالة إحصائًيا عند مستوى   كما 

تتفق في  استخدام النمط  المتكامل لصالح طالبات التخصصات العلمية. و 
في  وجود فروق على النمط المتكامل  ( 0333ي)  النتيجة مع دراسة الشهر 

كما تتفق هذه النتيجة جزئًيا مع دراسة مراد  التخصصات العلمية،  لصالح
( عن تفوق طالب األقسام التربوية علمي في  النمط المتكامل. 1380وزمالئه)

 ينالكروي ينوظائف النصفالتخصصات العلمية تستخدم  ويمكن تفسير ذلك، أن
قدرات البصرية التركيز بصورة كبيرة على ال ؛ حيث تستلزمااأليسر واأليمن معً 

المكانية، التي تعتمد على التجريب، وتتطلب قدرات معينة من التصور العقلي 
والمقارنة والتحقيق؛ للتعامل مع متغيرات متزامنة في  وقت واحد، مما يدفع 

والتصور البصري بالطالبات إلى التعلم من خالل البحث والتجريب واالكتشاف، 
وكذلك النصف األيسر الذي يختص والتعلم عن طريق العروض العملية، 

بالتعامل مع الخبرات المباشرة والمتسلسلة والطالب في  دراسته يحتاج إلى 
   توظيف خصائص النصفين مًعا وهو ما يعرف بالنمط المتكامل.



(181-109ص 0202يناير  1، ع91دراسات عربية )مج  
 

 

-011- 

التي تتشابه إلي حد كبير  وبصفة عامة هناك مجموعة من العوامل    
الحياة، أساليب التنشئة الوالدية،  لدي جميع أفراد عينة الدراسة ومنها أساليب

وغيرها كثير من العوامل التي يحددها اإلطار الحضاري والثقافي للمجتمع، التي 
التفكير التي  نماطأ ىثر بدرجات متساوية إلي حد كبير علؤ من شأنها أن ت

د ذلك ما أشارت إليه نتائج ؤكفي مواجهة المشكالت، وي الطالباتستخدمها ت
اها تبن وث االرتقائية في مجال نمو األفراد واألطر النظرية التيالدراسات والبح

وارتقائه يتأثر بأسلوب التنشئة االجتماعية  بعض العلماء من أن نمو الفرد
والرعاية التي يتلقاها من مجتمعه وثقافته بوجه عام وأسرته بوجه خاص وتستمر 

فة وما يمر به من امتداد مراحل نمو الفرد المختل يهذه العملية النمائية عل
، عالوة على وجود عناصر مشتركة في  طبيعة بعض المواد الدراسية خبرات

واستراتيجيات التدريس المستخدمة واألنشطة التعليمية المصاحبة، ،  ها،ومحتويات
مما يعطى نوًعا من التقارب والتشابه بدرجة ما بين تلك وظروف التعلم بها 

الجامعية داخل البيئة عالوة على طبيعة التخصصات رغم التنوع واالختالف، 
كلية البنات بصفة خاصة، حيث األعداد الكبيرة من الطالبات على مستوى 
التخصصات التربوية المختلفة ، جميع هذه العوامل يتم التعرض لها بنفس 

 الدرجة وتحت نفس الظروف.  
 توصيات:  
  الشباب الجامعي إجراء وتنفيذ برامج إرشادية لخفض التلكؤ األكاديمي لدى -

التخطيط للمقررات الدراسية بالشكل الذي يحدث نوع من التوازن بين  -
ا بحيث ال يطغى العمليات التي تؤدي لتكامل وظائف نصفي المخ معً 

 .خراآلالنصف نصفه على 
ن على توظيف استراتيجيات متنوعة لتنمية جانبي يالمعلمو تدريب الطالب  -

الفرصة لتطبيقها  يهيئتعلم المختلفة مما الدماغ، حتى تتناسب مع أنماط ال
 على النشء في  المستقبل.
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 أبحاث مقترحة:
أنماط التعلم والتفكير  ات مقارنة بين الذكور واإلناث فيإجراء دراس -

 وعالقتها بالتلكؤ األكاديمي في  كليات مختلفة
ضطرابات السيكوسوماتية والتلكؤ األكاديمي لدى اال دراسة العالقة بين -

 الجامعة طالبات
إجراء دراسات تتناول العالقة العصبية بين الوظائف التنفيذية والتلكؤ  -

 األكاديمي لدى شرائح عمرية مختلفة
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 المراجع:
لدى اًل (.أنماط التعلم األكثر تفضي0313اهلل ) هالة جمال جاد ،يابو الناد

 ،واجتماعيةدراسات تربوية  .الواقع والطموح طالبات جامعة اإلسراء
 .110-21 (، 1) 12،مصر

(. اإلرجاء األكاديمي وعالقته بكل من الثقة 0312أبو راسين، محمد حسين.)
بالذات و المعدل الدراسي لدى عينة من طالب وطالبات السنة 

دراسات تربويه ونفسية: مجلة كلية التربية التحضيرية بجامعة جازان. 
 .100-70،  88 مصر، ،بالزقازيق

(. التسويف األكاديمي: انتشاره وأسبابه من وجهة 0310، معاوية )أبو غزال
 8 ،، األردنالمجلة األردنية في العلوم التربويةنظر الطلبة الجامعيين، 

(0) ، 101 – 123. 
(. التلكؤ األكاديمي وعالقته بالدافعية 0337أحمد، عطية عطية محمد  سيد.)

لملك خالد بالمملكة لإلنجاز والرضا عن الدراسة لدى طالب جامعة ا
-73، مجلة علم النفس المعاصر والعلوم اإلنسانيةالعربية السعودية، 

18 1  . 
(. التسويف األكاديمي وعالقته بكل من الكفاءة 0313البهاص، سيد أحمد.)  

الذاتية واألفكار الالعقالنية لدى طالب الجامعة على ضوء بعض 
 ،20 ،مصر،، جامعة طنطاةمجلة كلية التربيالمتغيرات الديموجرافية. 

110-120. 
(. التسويف األكاديمي وعالقته باستراتيجيات  0312التح، زياد خميس رشيد.) 

مجلة كلية التربية ما وراء المعرفة لدى عينة من الطلبة الجامعيين. 
 .001-030 ،(،1) 128,جامعةاألزهر

اط الكمالية (. النموذج البنائي للعالقات بين أنم0312حسانين،اعتدال عباس.)
المجلة والتسويف األكاديمي واألداء األكاديمي لدى طالب الجامعة. 
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 .33 – 27 ،(87) 02 ،ةالمصرية للدراسات النفسي
(. 0312أحمد.) يوالسيد، نبيل عبدالهاد  ىمصطف  ىالديب، محمد مصطف

 ليةكب طالى دل مييادكألاكؤ ات النفسية المسهمة في التلرالمتغي ضعب
 .111-1 ،02،رصم، طنطا عةماج، بيةرالت كلية ةمجل. يةربالت

(.التسويف األكاديمي 0312) ، تغريد.يالربيع، فيصل و شواشرة،عمر وحجاز  
مجلة   .وعالقته بأساليب التفكير لدى الطلبة الجامعيين في األردن

 .   000-137(،1)،03 ،األردن -المنارة للبحوث والدراسات 
وتجهيز  يلمعرفية للتكوين العقلاألسس ا(. 1332.)يالزيات، فتح  

 ، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، المنصورة، مصر.المعلومات
العرقة بين التسويف . )0312و أبو غزال، معاوية.) يلزينات، أسامة. فوز ا 

)غير  ماجستير، األكاديمي والذكاء االنفعالي لدى طلبة جامعة اليرموك
  األردن.  ،جامعة اليرموك، إربد، منشورة(

(. التسويف األكاديمي 0317وصوالحة، محمد.) يالسرحان، محمد ذياب مرج
مجلة جامعة . ا لدى طلبة جامعة آل البيتوعالقته بالتعلم المنظم ذاتيً 

 2 فلسطين، -بحاث والدراسات التربوية والنفسيةأللالقدس المفتوحة 
(17،)121-170  . 

لسلوك اإلرجاء  ي(. البناء العامل0313السالم.) الدايم عبد عبد سكران، السيد
للمهام األكاديمية ونسبة انتشاره ومبرراته وعالقتها بمستوى التحصيل 
لدى تالميذ المرحلتين الثانوية والمتوسطة بمنطقة عسير بالمملكة العربية 

 .73-1،  12 مصر، ،مجلة كلية التربية باإلسماعيلية .السعودية
(. مستوى التسويف األكاديمي والدافعية 3120. )يالعال السلمي، طارق بن عبد

الذاتية والعالقة بينهما لدى طالب كليات مكة المكرمة والليث في 
 البحرين ،مجلة العلوم التربوية والنفسية المملكة العربية السعودية.

12،(0)  ،203-222.   
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(.أنماط التعلم والتفكير: دراسة نفسية 1332، محمد بن حمزة.)يالسليمان 
سية لدى عينة من طالب وطالبات المرحلة الثانوية في  مدينتى مكة قيا

-171(، 2)،0، قطر، مجلة مركز البحوث التربويةالمكرمة وجدة. 
033. 

 ، دار النشر. القاهرة: المخ والذاكرة اإلنسانية(. 0318عزيزة محمد.)السيد،  
 .للجامعات
امعة في ضوء (. التلكؤ األكاديمي لدى طالب الج0312شبار، ياسمين.)

دراسات تربوية  ).متغيرات )النوع، التخصص الدراسي، الفرقة الدراسية
 .   230-272  (،2)،01مصر، ،جتماعيةاو 
لدى طالب  تفكيروال تعلمال أنماط.  (0333، حاسن بن رافع .)يالشهر 

، مجلة جامعة أم القرى للعلوم التربوية والنفسية. وطالبات جامعة طيبة
 .233-020(، 0)،1،السعودية

كاديمي (. دراسة لسلوك التسويف األ0310صالح، مسعد عبدالعظيم محمد.)
الدافعية و استراتيجيات التعلم و بعض  ته ببعض مكوناتفي عالق

، 07 مصر، ،مجلة كلية التربية بأسوان .المتغيرات لدى طالب الجامعة
287-202 . 

للتسويف:  ي(. المقياس العرب0311عبدالخالق، أحمد و الدغيم، محمد دغيم.)
، المجلة الدولية لألبحاث التربويةإعداده وخصائصه السيكومترية، 

 . 002-033، 03عة اإلمارات العربية المتحدة، جام
التلكؤ األكاديمي وعرقته ببعض مصادر الضغوط (. 0311عبدالعظيم، فائقة.)

لدى عينة من أعضاء هيئة التدريس في  ضوء بعض المتغيرات 
كلية  ،يالسادس عشر لإلرشاد النفس يالديموجرافية, المؤتمر السنو 

 .222-221(، 0التربية، جامعة عين شمس، مصر، )
في   ي(. فاعلية برنامج إرشاد0310، سامية محمد صابر محمد.)يعبدالنب

http://search.mandumah.com/Record/58826
http://search.mandumah.com/Record/58826
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9+%D8%A3%D9%85+%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%89+%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%A9+%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9+-+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9%22&type=JournalTitle
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9+%D8%A3%D9%85+%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%89+%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%A9+%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9+-+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9%22&type=JournalTitle
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المزمن لدى عينة من طالب  يالتخفيف من سلوك التأجيل المرض
 .073-031(، 0)،01، مصر،مجلة العلوم التربويةوطالبات الجامعة. 

الثانوية المميزة لطلبة المرحلة  (. أساليب التفكير0312.)يعبدالوارث، سمية عل
مجلة في  ضوء نمط السيطرة المخية وبعض المتغيرات الديموجرافية. 

كلية التربية، جامعة المنوفية،  البحوث النفسية والتربوية,
 .000-170(، 1)،03مصر،

(. التلكؤ األكاديمي وعالقته بجودة الحياة 0310العبيدي، عفراء إبراهيم )
بية في التربية وعلم مجلة دراسات عر المدركة عند طلبة الجامعة. 

 .171 – 123(  ، 02)،02،1، السعودية، النفس

(. أنماط التعلم 0310.) ىانتصار خليل و العبسي، محمد مصطفعشا, 
كلية العلوم التربوية واآلداب في وكالة الغوث الدولية  الشائعة لدى طلبة

، العلوم التربوية -دراسات، وأثرها في التفكير الرياضي لديهم
 .1087-1070(، 2)،23األردن،

 تفكيروال تعلمال أنماطالتفاعل بين (. 0332حمد.)أعطار، إقبال بنت 
 . العزيز والتخصص وأثره على التحصيل لدى طالبات جامعة الملك عبد

 20-02(، 20)،1، ، مصرمجلة كلية التربية بالمنصورة

(. دراسة العالقة بين الكمالية والتأجيل لدى عينة 0333شرف محمد .)عطية، أ
 00، مصر،يمجلة اإلرشاد النفسا، من طالب الجامعة المتفوقين عقليً 

،081-002. 
 :القاهرة .يعلم النفس الفسيولوج(.0310عكاشة، أحمد و عكاشة، طارق.)

 مكتبة األنجلو المصرية.

كاديمي وعالقته بمهارة إدارة الوقت (. التلكؤ األ0312فضل، أحمد ثابت )  
دراسات عربية في  معة. اوالرضا عن الدراسة لدى عينة من طالب الج

 .003-087،  21 السعودية،  التربية وعلم النفس,

http://search.mandumah.com/Record/70009
http://search.mandumah.com/Record/70009
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9+-%D9%85%D8%B5%D8%B1%22&type=JournalTitle
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9+-%D9%85%D8%B5%D8%B1%22&type=JournalTitle
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أنماط التعلم المفضلة  (.0333، فؤاد طه، و الزغول عماد عبدالرحيم.) ةطالفح
مجلة جامعة   .لدى طلبة جامعة مؤتة وعالقتها بالجنس والتخصص

، ( 0،) 1، 02س  دمشق جامعة :دمشق للعلوم التربوية والنفسية
023 - 037. 

 http://search.mandumah.com/Record/37058 
(. التسويف األكاديمي لدى طالبات كلية التربية بجامعة 0312، وداد. )يالكفير 

(، 0)،13سلطنة عمان،  -مجلة الدراسات التربوية والنفسيةحائل. 
033-033. 

(.األبعاد األساسية للشخصية وأنماط التعلم 1332محمد، يوسف عبدالفتاح.) 
مجلة العلوم والتفكير لدى عينة من الجنسين بدولة اإلمارات. 

 .27-00،(0)،00الكويت، ،االجتماعية

مجلة كلية (. تقنين مقياس أنماط التعلم والتفكير، 1332مراد، صالح أحمد.)
 . 222-212(، 0)، 02، مصر،التربية بالمنصورة
سماعيلمراد، صالح أحمد و  (. 1380القادر، محمد.)د الغفار وعب ، نبيه عبدا 

، يأنماط التعلم والتفكير لطالب الجامعة وعالقتها بالتخصص الدراس
 . 121-110(، 1) 2، مصر،بالمنصورة مجلة كلية التربية

ى دلئدة لساا روالتفكي مالتعل ماطن(. أ0317المطوع، نايف بن عبدالعزيز.)
. ةيدوالسع يةربالع المملكةب شقراء عةماج في بالدوامي التربية كلية طلبة
 يةوبرالت اساتلدروا لربحاث حةوس المفتدالق جامعة مجلة

 .123 – 123(،31)،2 ,نيطفلس -والنفسية
(. أثر التدريب على بعض 0312الرحمن،محمد.) نصار،عصام جمعة وعبد

لتعلم في  التلكؤ األكاديمي لدى المتأخرين استراتيجيات التنظيم الذاتي ل
، دراسات عربية في  التربية وعلم النفسا من طالب الجامعة، دراسيً 

 .080-027، 77السعودية، 
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(.أنماط معالجة المعلومات البصرية 0312الواحد.) يوسف،سليمان عبد
للنصفين الكرويين بالمخ لدى طالب الجامعة مرتفعي ومنخفضي التلكؤ 

 .17-1، 20 السعودية، -رسالة التربية وعلم النفسمي، األكادي
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