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مدى انتشار سلوكات المماطلة والتأجيل عند طلبة الجامعة واالختالف في ذلك تبعا لكل من 
 لدراسي ومعدالتهم التراكميةا جنسهم وتخصصاتهم ومستواهم
 

 *حمد سليمان الزغاليلأأ.د. 
 

 ملخص: 
 ف علدددد  مدددددل أدددداوك التيجاددددل األاددددعديم  عنددددد  ل ددددة الجعمعددددةهدددددذه هددددسة الدرالددددة  لدددد  التعددددر  

، وكسلك معرذة مدل االختالف ذ  للوكعه ممعرلعه هؤالء ال ل ة تجدعة هدسة الهدعهرب ت عدع تهوممعرل
لمتغاراه الجنس، والتخصص، والملتول الدرال ، والمعدل التراام . تم اختيعر عانة الدرالة وال علغ 

عمعددة (  عل ددع و عل ددة   رالددة العانددة العأددوادية العنلوديددة  الأددع ة الصدد ية( مدد   ل ددة ج444عددددهع  
 Aitkin Academicمؤتة. ولتحلاق غعيعه هسة الدرالة تم التخدام مليعس أاتا  للتيجال األاعديم 

Procrastination Scale)   والدس  أعددة أادتا ،)(Aitkin, 1982)نتدعد  الدرالدة وجدود  . بانده
دد عددة. كمددع مدد  اللددلوكعه والممعرلددعه ذيمددع اتعلددق  علتيجاددل األاددعديم  عنددد  ل ددة الجعم طملددتول متول 

أههددره النتددعد  عدددم وجددود ذددرو  ساه داللددة  حصددعدية ذدد  لددلوكعه وممعرلددعه  ل ددة الجعمعددة نحددو 
التيجال األاعديم  ت عع لال م  متغار الجنس والتخصدص، والملدتول الدرالد . بانمدع أأدعره النتدعد  

ألادعديم   ل  وجود ذرو  ساه داللة  حصعدية ذ  للوكعه وممعرلدعه  ل دة الجعمعدة نحدو التيجادل ا
ت عددع لمتغاددر المعدددل التراامدد  بددا  كددل مدد  ال ل ددة الددسا  معدددلهم التراامدد    ددعا ( والددسا  معدددلهم 
التراامددد   ممتدددعا(، لصدددعلع الدددسا  معددددلهم التراامددد    دددعا (. وكدددسلك بدددا  ال ل دددة الدددسا  معددددلهم 

 لتراام   جاد(.التراام   جاد(، وال ل ة السا  معدلهم التراام   ممتعا(، لصعلع السا  معدلهم ا
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Abstract 

This study aimed at assessing the prevalence and practice of academic 

procrastination among university students, as well as to know the extent of 

the differences in their behaviors and practices toward this phenomenon in 

accordance to their gender, specializations, academic level, and grand point 

average (GPA). A sample of (442) student from Mutah university was 

randomly selected in order to achieve the goals of the study. To achieve the 

goals of this study, Aitken Academic Procrastination Scale was used to 

collect the data for this study (Aitkin, 1982). Results of the study showed 

the presence of a moderate level of such behaviors and practices with regard 

to academic procrastination among university students. The results, also, 

showed no statistically significant differences in behaviors and practices of 

procrastination among university students in accordance to their sex, 

specializations or academic level. On the other hand, the results showed a 

statistically significance differences in behaviors and practices toward 

procrastination among university students regarding their grand point 

average (GPA) between students with a (weak) GPA, and those with an 

(excellent) GPA, in favor of those who are with the (weak) GPA. As well as 

between students with a (good) GPA, and students with an (excellent) GPA, 

in favor of those who are with a (good) GPA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 .6102العدد األول، األردنية، المجلد األول، مجلة التربوية ال، األردنيةالجمعية التربوية 

3 

 :المقّدمة
التيجاددل ع ددعرب عدد  هددعهرب اهمددل ذاهددع الأددخص االلتدداام  علليددعم  ملددؤوليعه أخصددية و ددروراة، 

ع ذ  الوقه المنعلب، وسلك عل  الرغم م  النتعد  الللبية الحتمية كعلليعم  مهمة مع، أو اتخعس قرار م
ليس غرا ع عل  غعلبية النعس التيجال م  حا  آلخر، لا   علنل ة و وغار اللعرب الت  لانته   لاهع. 

ذدد   التيجاددل يعتبددر مأددكلة مامنددة تلددبب لهددم الأددعور  ددعأللم وال دداق الن لدد . والتيجاددل هددو  ل ع ددهم
مل حت  اللحهة األخارب. ذهو أاثر م  مجدرد لدوء تنهديم الوقده. ذدنح  عدعدب نؤجدل الع تيخار  نجعا

الليعم  عألعمعل الت  نرل أنهع صع ة ومعلدب ومن رب. وذ   عض الحعاله ذ ننع نؤجل الليعم  مثدل هدسة 
 المهعم لمدب  والة جدا، لدرجة أننع ال نلوم بهع أبدا.

و لددلوك أدددعدت وملتأدددر عنددد غعلبيدددة الندددعس، هددد (Hoover, 2005)ذعلتيجاددل كمدددع يأددار هدددوذر 
مد  األمراكدع  ال دعلغا  يعدعنو  مد   %42وخصوصع با   ل ة الجعمعدعه، ذلدد أأدعر  لد  أ  حدوال  

 & ,Ferrari, Johnson)أأددعره درالدة ذاددرار  وجونلددو  ومددعك كددعو   الممع لدة المامنددة. كمددع

McCown, 1995)   مدد  التيجاددل ذيمددع اتعلددق  مدد   ل ددة الجعمعددعه يعددعنو   % 02 لدد  أ  حددوال
 ,Schouwenburg) علواج دعه والمهدعم األاعديميدة الم لو دة مدنهم. بانمدع أأدعره درالدة لأدوانبار  

Lay, Pychyl, & Ferrari, 2004)   مدد   ل ددة الجعمعددعه ذدد   %02 -%07 لدد  أ  مددع بددا
أ  نل ة كبارب جددا مد  أمراكع لداهم ماول قوية للت ع ؤ ذ   نجعا األعمعل والواج عه األاعديمية. أ  

ال ل ددة يعددعنو  مدد  مأددكلة التيجاددل. كددسلك أأددعره درالددة ذددرار  وديددعا واوتأددعلغع  وديددعا وارغاومادددو 
(Ferrari, Díaz-Morales, O’Callaghan, Díaz, & Argumedo, 2007)   لد  أ  هندعك 

نو  مدد  مأددكلة الأددمعلية والجنوبيددة وأورو ددع يعددع أمراكددع الددسكور واانددع  ذدد مدد   % 47-42 حدددود 
عددالوب  التيجاددل المددام ، والتدديخار غاددر المبددرر ذدد   نجددعا المهددعم ساه األهميددة ذدد  مختلدد  المواقدد .

جواندب مد  الأخصدية، تدرت ط  عددب  مأدكلة التيجادل المدام عل  سلدك، ذلدد أأدعره الدرالدعه  لد  أ  
 دة، واال د را عه الن لدية، منهع الحعاله المتدنية للثلة  علن س واحترام الساه، وحعاله ععلية م  الاآ
والجمدود، و دع  ال عقدة  والللق، وكثرب النليع ، والأعور  علتأويش، و ع  اللددرب علد  المنعذلدة،

(Senecal, Koestner, & Vallerand, 1995). 
و دعلرغم مد  سلدك  ساه أهمية للاثارا .التيجال حعلة منتأرب با  النعس لدرجة أنهع ال تبدو مأكلة 

ا  تههددر عندددهم هددسة الحعلددة علد  أددكل لددلوكعه مامنددة مدد  الخمددول والالددل المتعمددد ذد   النددعس الددس
يعددعنو  مدد  االن عددعاله اللددلبية  لددبب عدددم قدددرتهم علدد   امددعل األعمددعل الم لو ددة مددنهم ذدد  الوقدده 
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المنعلدددب، أو ذددد  المواعادددد المحدددددب، أو اتخدددعس اللدددراراه لدددواء ذددد  األمدددور ال لدددي ة أو الرديلدددية ذددد  
اتددعب ادرت ط كدل منهمدع  لدلوكعه ومية. ذلد أأعره الاثادر مد  الدرالدعه  لد  أ  الللدق واالحيعتهم الا
 .(Ferrari, et. al, 1995)التيجال 

هدسة المأدكلة ملتأددراة بدا  الندعس لدرجدة أنهددع تمندت ال درد مدد         سذكدل أدخص يلدوم  علتيجاددل، 
مهددم  دراك أ  التيجادل ع ددعرب عدد  أخدس األمددور بجديدة كمددع تلدتحق. وعلدد  الدرغم مدد  سلدك، ذ ندده مد  ال

  ددععة للوقدده  أددكل خ اددر، ويكددو  تدديثارة لدديس ذلددط علدد  كددم العمددل الددس  كددع  قددعدرا علدد   نجددعاة، 
 (Zarick, & Stonebraker, 2009). ولا  عل  نوعية سلك العمل أي ع 

مدة غعل ع مع يكو  الدس  يعدعن  مد  التيجادل مت دعدال  أدكل كبادر بخصدوص قدرتده علد   نهدعء المه
ك الأددعور  عال مدنددع   لدد  أ  الم لو دة مندده ذدد  موعدددهع المحدددد خددالل وقدده قصددار، واتراذددق مددت سلدد

تحدده اللددي رب، ولددسلك ذدال حعجددة للبدددء للم عأددرب  علعمددل اآل . علد  لددبال المثددعل، قددد يعتلددد     كدل أدد
اومدع،   علب مع أ   نجعا ورقة  حثيدة لد  ات لدب منده أاثدر مد  خملدة أيدعم، بانمدع لديده خملدة عأدر

ذادددرل أ  هندددعك متلدددعع مددد  الوقددده، و علتدددعل  ذدددال حعجدددة للبددددء ب عددددادهع، ذاتولدددد لديددده أدددعور خدددعدك 
 عال مدنددع  والهدددوء، ومددت اقتددراب الوقدده المحدددد يحددعول البدددء ذدد  كتع ددة ال حدد  ذدديالح  ذجدديب أندده ال 

ندد هدسة النل ددة ب، عيلدت يت الدتحكم ذد  الوقدده، وأنده لديس لديده الوقدده الادعذ  انجدعا العمدل الم لددو 
الليعم  حهود كبارب انجعا العمل، و علتعل  اتولد لديه الأعور  ينه يلت يت العمل تحه  هاجد  ي  علي

ال غط. ذ  الواقت،    مثل هسا الأخص اجد ن له م  را انجدعا العمدل أل  لديس لديده أ  خيدعر 
تده علد  هدسا العمدل ملبولدة، آخر، وهدسا ادؤثر علد  نوعيدة العمدل الدس  لديلوم  ده، و علادعد تادو  عالم

مأععر مختل ة ومت عربة، ذلد يأعر  عل خر  هم العمل الم لوب. وهنع اتولد لديهسا    الت عك  تمع
ألنه الت عك  نجعا العمدل الم لدوب، وذد  ن دس الوقده اادراء واحتلدعر المددرس الدس  لدم يلددر الجهدد 

لعدم حصوله عل  الدرجة الت  يعتلد أنه  الأعور  علسنب ذ اًل ع الهعدل الس  بسله ذ  هسا العمل، 
تمدده مكعذدديب هددسا ال علددب   نددهيلددتحلهع. أمددع المحصددلة النهعديددة لمثددل هددسا العمددل ذهدد  التعااددا، حادد  

وحصل عل  تعاادا  اجدعب  للدلوكه الهاادل وغادر المجدد . و علنتاجدة ذد   هدسا اللدلوك غادر الملبدول 
 لاتم تارارة مراه ومراه.
ععدلع مهمع أمعم اانتعج ألعداد كبارب مد  الندعس. ذد  درالدة أجراهدع ذادرار   ويمثل التيجال المام 

قدت التيجادل لمعرذة وا (Ferrari, O’Callaghan, and Newbegin, 2005)واوكعالغع  وناو غ  
دول غربيدددة  أمراكدددع، ألدددتراليع، وبرا عنيدددع(. وجددددوا أ  الرجدددعل والنلدددعء ذددد   عندددد ال دددعلغا  ذددد  ثدددال 
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أههددروا مدديال متأددعبهع ذدد  مو ددوك التيجاددل. وقددد أأددعره نتددعد  الدرالددة  لدد  أ   ةثددالمجتمعددعه الثال
 انتأعر هعهرب التيجال با  ال علغا  األمراكع  أاثر منهع ذ  المجتمععه األخرل. 

 (Rothblum, Solomon, & Murakami, 1986)يعدرف روثبلدوم ولدولومو  وموراادعم  
 أو واج ددعه خار ذدد  الليددعم  مهددعم محددددب لهددع عالقددة  دديمورالتيجاددل األاددعديم  علدد  أندده ع ددعرب عدد  تددي

 درالية.
لدداداء اللداخ، خصوصددع مد  قبددل الندعس الددسا  انجدداو   اً ومبدرر  اً عددسر ويمكد  أ  يلددتخدم التيجادل 

  (Ferrari, Parker, and Ware, 1992)مهعمهم ذ  الدقعدق األخادرب. يأدار ذادرار  و دعركر ووادر
ممدددع لا  ذددد  المجدددعل األادددعديم  اتعلدددق   دددع  الا دددعءب الساتيدددة، ل لددد  أ  الخدددوف مددد  ال أدددل عندددد ا

و علتددعل  ذدد    ل ددة الجعمعددعه الجدديو   لدد  التيجاددل لادد  يحمددوا أن لددهم مدد   ددع  المعرذددة الساتيددة 
 والا عءب.

ويعدددرف التيجادددل األادددعديم   ينددده مادددل العلالنددد  أو المن لددد  للتددديخار ذددد  بددددء أو  امدددعل العمدددل 
م  ال ل ة لداهم النية والرغ ة انجعا األعمعل األاعديمية الم لو ة منهم  م   األاعديم . ذعلاثارو  

اا عر الامن  الم لوب أو المحدد،  ال أنهم و علرغم م  سلك، اخ لو  ذ  تح ادا أن لدهم لعمدل سلدك 
 Fernie, & Spada, 2008.) 

ال ععلية ذ  تنهديم  دمو أكل ععم، ذ   التيجال ع عرب ع  هعهرب معلدب تت م  أاثر م  مجرد ع
 ,Lay)نهع تعكس التنعقض با  نية ال رد ذ  أداء العمل، وحليلة قيعمه ذعال بهسا العمدل  الوقه، بل 

Kovacs, & Danto, 1998) 
كسلك أأدعره الدرالدعه  لد  أ  التيجادل ادرت ط  علددرجعه المنخ  دة والتحصدال المتددن ، واحتدرام 

مهدعراه الدتعلم  ذ اًل ع السات ، ونلص الا عءب الساتية، ال  ط  اللدرب عل  الساه المتدن ، و ع 
لددديم وال دددجر، والللدددق، والأدددعور  علاآ دددة، والخدددوف مددد  ال أدددل، والت كادددر والأدددعور  علغادددر ال ععلدددة، 

 (Haycock, McCarthy, & Skay, 1998)وقه الالالعلالن ، وعدم اللدرب عل  تنهيم 
التيجادل األادعديم  عندد الاثادرا       سألادعديم ، ويأكل التيجال ععدلع كبادرا ذد   رادق النجدع  ا

مدد   ل ددة الجعمعدددعه اددرت ط  علتحصدددال المتدددن ، واالنلددحعب مددد  الملددعقعه الدرالدددية خددالل ال صدددل 
. كمدع أأدعره الاثادر مد  الدرالدعه  لدد  (Lay & Burns, 1991)الدرالد ، والتديخار ذد  الدرالدة 

جعمعددعه وكددل مدد  الثلددة  ددعلن س، و دد ط الددن س، وجددود عالقددة قويددة بددا  لددمة التيجاددل عنددد  ل ددة ال
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والامعليددة، والددوع   علددساه، وخددداك الددساه، واالندددذعك المتهددور، والاآ ددة، و ددع  اللدددرب علدد  المنعذلددة 
(Ferrari, et. al, & McCown, 1995) . 

وذيمدددع اتعلدددق  علعالقدددة بدددا  التيجادددل والأخصدددية، تأدددار الدرالدددعه  لددد  أ  التيجادددل ادددرت ط  رديدددع 
 (Lay, et. al, 1998, Milgram, & Tenne, 2000)صعبية، وعكليع بدرجة الوع   علساه  علع

كمددع أأددعره الاثاددر مدد  الدرالددعه  لدد  أ  التيجاددل اددرت ط  عدددد مدد  المتغاددراه الديموغراذيددة، ذلددد 
أ  األأددخعص  لدد   (Wohl, Pychyl, & Bennett, 2010)أأددعره درالددة معاددعو  وروبددرتس 

نددددعه مددد  عمدددرهم يعدددعنو  مدددد  الممع لدددة والتيجادددل أاثدددر ممددددع هددد  عندددد  ل ددددة الدددسا  هدددم ذددد  األربعا
-Jiao, DaRos) الجعمععه السا  هم ذ  العأرانعه م  العمر. كمع أأعره درالة هعراوه وذارار  

Voseles, Collins, & Onwuegbuzie, 2011)    لدد  عدددم وجددود ذددرو  ساه أهميددة بددا 
منتأدر بدا  مد  أهدم أقدل تعليمدع، ذد  حدا  ال توجدد هندعك  الجنلا  ذ  مو وك التيجال، وأ  التيجادل
 ملتول التعليم ، والحعلة االجتمععية.لاختالذعه مهمة ذ  مو وك التيجال ت عع ل

كسلك أأعره الدرالعه التجرابية  ل  أ  التيجال المام  ارت ط  عدد مد  اللدمعه الأخصدية،  مدع 
والحدعاله اللويدة المرت  دة  كدل مد  الاآ دة، والللدق، ذ  سلك تدن  الثلة  علن س، وتدن  احترام الدساه، 

 ,Ferrariال عقةواال  را عه العصبية، والوع   علساه، والنليع ، وعدم اللدرب عل  المنعذلة، وقلة 

& Tice, 2000) ) 
 Avoidant)التجنبد     التيجادلاألول يلدم   :يأدار ال دعحثو   لد  ثالثددة أأدكعل للتيجادل المددام 

Procrastination) ،ب الليددعم  علمهمدددعه ساه العالقددة  عللددددراه الأخصددية لل دددرد، تجن دددوهددسا اددرت ط ب
 Decisional)وسلدددددك للح دددددعا علددددد  احتدددددرام الدددددساه. والثدددددعن  ي لدددددق عليددددده التيجادددددل الملصدددددود 

Procrastination) تيجادددل   أمددع الثعلدد  ذيلددم  تدديخار ذددد  اتخددعس اللددرار. ال، وهددسا يكددو  علدد  أددكل
موعدددة النهددعد   عددد  ك ذدد  العمددل انجددعاة ذدد ، وهددو التلددر  (Arousal Procrastination) ثددعرباا

 (Ferrari, et. al., 1995). تيجاله ل ترب م  الوقه 
م  المهم جدا ذهم األل عب والنتعد  الت  ترت ط  عمليدة الممع لدة والتيجادل والتد  تبددو أدعدعة بدا  

التيجاددددل علددد  الندددعس ذدددد   الندددعس  أدددكل عدددعم، وذدددد  الولدددط األادددعديم   أددددكل خدددعص. حاددد  ادددؤثر
المجدعاله المختل ددة مد  الحيددعب، لدواء ذدد  الجواندب األاعديميددة، أو المهنيدة، أو العالقددعه االجتمععيددة، 
أو ذ  المهمعه ااداراة. ذ لبب مع اتمادا  ده الأدخص مد  درجدة ععليدة مد  التيجادل والممع لدة ذ نده 

يدة للخ در. كمدع أ  مثدل هدسا الأدخص قدد ض حيعتده الاوجقد ي لد عمله، أو اترك درالدته، أو قدد يعدر  
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يععن  م  مععنعب ن لية عل  نحو متاااد ترت ط  للة ااحلعس  عللي رب علد  أمدورة الأخصدية، وعددم 
احتددرام الددساه، وقلددة ااحلددعس  لدراتدده الساتيددة مددت اقتددراب المواعاددد النهعديددة انجددعا العمددل الم لددوب 

(Howell, & Buro, 2009). 
عت ددعر  ددي  كثاددرا جدددا مدد  النددعس يعترذددو   علتيجاددل، ولددو أحيعنددع علدد  األقددل، ومددت األخددس  عددا  اال

و علتيثار الابار لهسا العجا ذ  تنهيم الساه، ذ   كثارا مد  ال دعحثا  حدعولوا معرذدة وذهدم لمدعسا اؤجدل 
 (Ferrari, et. al, 1995)نجعاهع  النعس األعمعل الم لوب منهم 

 أسباب التأجيل والمماطلة: 
دب أل عب محتملة للتيجال، ارجت اللبب األول منهع  ل  لوء تنهيم الوقه، ذعنددمع اؤجدل هنعك ع

الأخص ذهسا ادل عل  أنه غادر قدعدر علد   دارب الوقده  أدكل جادد، وهدو اددل أي دع علد  حادرب ذد  
تحدادددد األولويدددعه واألهدددداف. أمدددع اللدددبب الثدددعن  ذارجدددت  لددد  عددددم اللددددرب علددد  التركادددا علددد  العمدددل 

، وقد يعود سلك  ل  عوامل ذد  الباددة تأدته االنت دعة، مثدل اااعدعج وال و دعء حدول مكدع  الم لوب
الدرالددة، أو محعولددة عمددل الواجددب الم لددوب وهددو ملددتلق علدد  اللددرار. وارجددت اللددبب الثعلدد   لدد  
الخوف والللق المرت ط  عل أل، حا  يل   الأخص الاثار م  الوقه ذ  الت كار ذ  العمل وكي يدة 

امعلدده. أمددع اللددبب الرا ددت للتيجاددل ذارجددت  لدد  المعتلددداه اللددلبية للأددخص  نجدعاة  بدددال مدد  البدددء  دده واأ
 ذ دداًل عدد المأددعال الأخصددية قددد تعاددق تلدمدده ذدد   نجددعا العمددل. هددسا   س     حددول ك عءاتدده وقدراتدده، 

لددد ة   قدددد يأدددكل أ  منهدددع ععدلدددع أمدددعم اانجدددعا  علناخص غادددر الواقعيدددة، والامعليدددة اللتدددتوقعدددعه الأددد
 .(Howell, & Buro, 2009)للممع لا . 
(  لدد  مجموعددة أخددرل مدد  األلدد عب التدد  تلعددب دورا مهمددع ذدد  Steel, 2007ر لددتال  ابانمدع يأدد

 عملية التيجال عند ال رد أهمهع: 
ب الليددعم  عألأدديعء يماددل ال ددرد  أددكل عددعم  لدد  تجن دد  س. الصددعو ة: ذلددد تبدددو المهمددة صددع ة التن اددس، 1

 تلك الت  تبدو لهلة عليه.الصع ة، ملعبل 
الابار م  الوقه غار متدوذر  ع كبارا م  الوقه، وهسا الام  .   ععة الوقه: ذلد تلتغر  المهمة كم  4

 غعل ع حت  ع لة نهعية األلبوك.
. نلص المعرذة أو المهعراه: ذال أحد اراد ارتاعب األخ عء، لسا ذ   االنتهعر حت  اتم تعلدم كي يدة 3

   هو األذ ل قبل البدء  علعمل.التععمل مت الموق
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كونددوا قددعدرا  نهم لدد  يي عددض الددسا  اؤجلددو  البدددء  علعمددل لأددعورهم  دد. الخددوف مدد  ال أددل: هنعلددك 4
، ذعنددمع انتدعبهم الأدك  دي  عملهدم لديكو  غادر منعلدب ذد نهم قدد يمالدو  عل  أداده  أكل مدرض  
  ل  تيجال سلك العمل.

ه أو مععاار ععلية غار واقعية عند الممع ل، ذكل أد ء اجدب عع. الامعلية: وهسة ترت ط بوجود توق  7
أ  اددتم عملدده علدد  أامددل وجدده، وهددو مددع يكددو  قددد ذر دده علدد  ن لدده، ومثددل هددسا الأددخص يكددو  

 كثار النلد وقلال المديع لمع يلوم  ه م  عمل.

 صفات األشخاص الذين يعانون من التأجيل والمماطلة: 
ا الدسا  يعددعنو  مد  التيجاددل عدد  ما دد  الصدد عه التد  ت  علد  عدددد مد( Steel, 2007اؤكدد لددتال  

 منهع: غارهم
 ع  الثلة  علن س: حا  يععن  الممع ل م  مأععر  ع  الثلة  علن س وتدن  احترام الساه،  .1

م  األداء،  دعلرغم مد  أنده ذد  الواقدت قدد يأدعر  دعلنلص أو العجدا عد   عل  ملتول ععل   ويصر  
  نجعا سلك الملتول.

أددغعل الددادم: ذلددد الجدي الأددخص  لدد  التيجادل لل دده االنت دعة  يندده مأدغول جدددا. حادد  الأدعور  عالن .4
 يل   الممع ل وقتع كبارا ذ  تبرار أل ع ه ذ  عدم  نجعا العمل.

يعتلد  ينه قعدر عل  اانجعا   سع  العنعد والم عخرب،  تعباراً العنعد: ذلد يلتخدم الأخص التيجال  .3
 عداد.عندمع ارغب، وعند أعورة  عاللت

يعتلددد   س، ذدداهمالمنددعورب والتالعددب: ذلددد يلددتعمل التيجاددل لللددي رب علدد  لددلوك اآلخددرا  أو للتدديثار  .4
 دونه، بانمع التيخار المتعمد اثار اآلخرا  وااعجهم. ينهم ال يلت يعو  البدء  علعمل 

ددد .7 و رالدددة لمواجهدددة  عً ل ال دددغوم ومواجهتهدددع: ذلدددد يصددد ع التيجادددل ذددد  أغلدددب األحيدددع  ألدددلو تحم 
 غوم وتجعرب الحيعب الاومية، حا  ارل الأخص أ  م  اللهل عليه اختال  األعسار للتيخار 

 والتيجال  علتمرار.
م يحددس الممع ددل ذدد  أغلددب األحيددع   يندده  ددحية، ذهددو ال يلددت يت ذهدد  سأندده  ددحية لطح ددعم:  .6

عدد  لغددا  نجددعا العمددل مثددل اآلخددرا ، ذددعألمر  علنلدد ة لدده ع ددعرب لددلوكه، أو لمددعسا هددو ال يلددت يت 
 مح ط. وأ  األل عب وراء للوكه خعذية  علنل ة له.
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 مشكلة الدراسة
هنددعك نلدد ة كباددرب مدد  ال ل ددة تعددعن  مدد  التيجاددل األاددعديم ، ومدد  النتددعد  اللددلبية المترت ددة علدد  

التيجاددل األاددعديم  اددرت ط   ددع  األداء األاددعديم . كمددع أندده اددرت ط  علأددعور  علاآ ددة،   سا     سلددك. 
دقدة المواعادد، وصدعو عه ذد  متع عدة األمدور والمهدعم الم لو دة، وادرت ط كدسلك باادعدب ذد   و ع  ذ 

مصددر  اعدعج لاثادر  لالمأعال الصحية كلمع اقترب موعد ال صل الدرال  م  نهعاته. ويعتبر التيجا
، مأكلة مامنة. وأيع كع  األمر ذ   التيجادل ادؤد   لد   ديعك ال درص يعد  ل ع همم  ال ل ة، بانمع 

هدار امل َأو األداء األاعديم ، وتدن  والأعور  عاح عم، وااعدب ااجهعد، و ع  الع حترام الساه، واأ
 الوقه. 

 أداة الدراسة:
لجمدددت العلومدددعه الالامدددة لتحلادددق أهدددداف هدددسة الدرالدددة، ذلدددد تدددم الدددتخدام مليدددعس أادددتا  للتيجادددل 

 ,Aitkin)  أعدددة أاددتا  (، والددس (Aitkin Academic Procrastination Scaleاألاددعديم 
. وسلددك لليددعس مدددل ممعرلددة التيجاددل األاددعديم  عنددد  ل ددة الجعمعددة. اتاددو  مليددعس أاددتا  (1982

وتددتم االلددتجع ة علدد  كددل ذلددرب مدد  ذلددراه المليددعس وذلددع لمليددعس ( ذلددرب، 11للتيجاددل األاددعديم  مدد   
ل ع خ ي، وخ ي( وتع   ليكره الخمعل   صحيع، وغعل ع صحيع، وأحيعنع خ ي/ أحيعنع صحيع، وغع

االلددتجع ة صددحيع خمددس درجددعه، وغعل ددع صددحيع أربددت درجددعه، وأحيعنددع خ ددي/ أحيعنددع صددحيع ثددال  
( ذلددراه لددلبية اددتم عكددس اللدديم التدد  1درجددعه، وغعل ددع خ ددي درجتددع ، وخ ددي درجددة واحدددب. وهنددعك  

علدد  الماددل را الدرجددة الععليددة علدد  المليددعس مؤأدد وتعددد  تع دد  لهددع عنددد احتلددعب عالمددة الم حددوص. 
  للتيجال ذ  المهعم األاعديمية.

-Test)ث عه المليعس م  خالل االخت دعر واأعدعدب االخت دعر  ل  أ   (Seo, 2009)أأعره لو  

retest)   ل ددع أالحعليددة، ذلددد بلغدده قيمددة كرون ددع  أمددع ذدد  الدرالددة (. 2.02، وخددالل ذتددرب أددهر كددع
 2.06 .) 

 أهداف وأسئلة الدراسة:
، ومعرذدة تهوممعرلد ف علد  مددل أداوك التيجادل عندد  ل دة الجعمعدةالة  ل  التعدر  هدذه هسة الدر 

والملددتول الدرالددد   ،والتخصددص ،مدددل االخددتالف ذدد  هددسة الممعرلددة بددا  ال ل ددة  ددعختالف الجددنس
 والمعدل التراام . و علتحداد هدذه هسة الدرالة  ل  ااجع ة ع  األلدلة اآلتية:
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 عند  ل ة جعمعة مؤتة؟ هعوانتأعر  اعديم مع مدل أاوك هعهرب التيجال األ .1
التيجال األاعديم  عند  ل ة جعمعة مؤتة ممعرلة هل هنعك اختالذعه ساه داللة  حصعدية ذ   .4

 ت عع لال م  الجنس والملتول الدرال  والتخصص والمعدل التراام ؟

 الدراسات السابقة:
ف معرذة مدل انتأعر درالة بهد (Dionne, & Duckworth, 2011)أجرل داون  ودكور  

وكسلك معرذة العالقة با  التيجال األاعديمِ  وقلق  وأاوك التيجال با   ل ة الدرالعه العليع،
(  عل ع م   ل ة الدرالعه العليع ذ  كلية التربية السا  137ااحصعء. وسلك عل  عانة مكونة م   

جنوب الأرق  م  الواليعه الجعمععه ذ  ال ادرلو  معدب ااحصعء ذ  ثال  أعب ص ية ذ   حدل
 %62 ل   %42مع با   ( م  اانع . أأعره النتعد   ل  أ 147المتحدب األمراكية، غعلباتهم  

ا لالمتحعنعه، وكسلك م  أذراد العانة سكروا  ينهم اؤجلو  كتع ة األ حع ، والدرالة والتح ار التعداد
سلك، ذلد أأعر مع با   ذ اًل ع تلرا ًع.  لبوعية الم لوب منهم الليعم بهع  أكل دادمالواج عه األ

منهم أنهم يععنو  م  مأعال التيجال ذ  هسة الأعب  أكل ععم. كمع أأعره  47% - 42%
 .النتعد   ل  وجود عالقة قوية با  التيجال األاعديمِ  وقلق ااحصعء

دل درالة لمعرذة م (Kachgal, Hansen, Nutter, 2001)كمع أجرل كعأجعل وهعنل  ونتر 
(  عل ع و عل ة م  السا  141انتأعر التيجال األاعديم  با   ل ة الجعمععه. تاونه العانة م   

ادرلو  معدب مهعراه درالية الت  ي رحهع مركا التعلم والمهعراه األاعديمية ذ  جعمعة مانيلوتع ذ  
د درجة ععلية ( م  السكور. أأعره نتعد  الدرالة  ل  وجو 03( منهم م  اانع ، و 60أمراكع،  

مجعاله أاعديمية رديلية لهع التيثار األابر  ةنلبيًع م  التيجال األاعديم  لدل أذراد العانة ذ  ثالث
، والدرالة لالمتحعنعه 71% (writing term papers)عل  أدادهم األاعديم  ه : كتع ة األ حع  

(studying for exams) 77%هم الليعم بهع لبوعية الم لوب من، وكسلك اللراءاه األ(doing 

weekly readings) 76% أمع ع  أل عب التيجال عند المأعركا  ذلد كعنه حلب األاثر .
اختيعرا: الأعور  علالل، و غوم األصدقعء لعمل أأيعء أخرل، والأعور  عانهعك لاثرب الواج عه، 

 علعمل، وكرة الواجب وااحلعس   ول الوقه الم لوب انجعا العمل، وعدم وجود  عقة كعذية للبدء 
درجة لادة.  ، والخوف م  الحصول عل نجعا الم لوب  أكل جاد الخوف م  عدم الم لوب، و 

أأعره نتعد  الدرالة  ل  عدم وجود ذرو  ساه داللة  حصعدية ذ  التيجال األاعديم  با  كسلك 
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 حصعدية ذ  التيجال عدم وجود ذرو  ساه داللة  كمع أأعره النتعد   ل  أذراد العانة ت عع للجنس.
 .األاعديم  با  أذراد العانة ت عع للملتول الدرال 

 & ,Prohaska, Morrill, Atiles)وذدد  درالددة أجراهددع بروهعلددكع وموراددل وأتلدديس وباددرا  

Perez, 2000)  هدذه  ل  الملعرنة با   ل ة كليعه المجتمدت و ل دة الجعمعدة ذيمدع اتعلدق  لدلوكعه
  سلدك ت عدع للجدنس والعمدر والمعددل التراامد ، وقدد تاونده عاندة الدرالدة التيجال، ومدل االختالف ذ

(  عل ددع 122(  عل ددع و عل ددة مدد   حدددل كليددعه المجتمددت، و 406(  عل ددع و عل ددة، مددنهم  306مدد   
و عل ة م   حدل الجعمععه ذ  والية ناواورك. أأدعره النتدعد   لد  أ  التيجادل األادعديم  عندد  ل دة 

نة   ل ة الجعمععه كع  أعل  ذ  قراءب وتح ار الواج دعه االدبوعية، لانده أقدل كليعه المجتمت ملعر 
ذيمددع اتعلددق  كتع ددة األورا  ال حثيددة وح ددور المحع ددراه. كمددع أ  التيجاددل األاددعديم  لدددل ال ددالب 
األابر لنًع كع  أقل منه لدل األصدغر لدنع،  وأ  التيجادل األادعديم  لددل ااندع  كدع  أقدل منده عندد 

رت ددددعم لددددلبية بددددا  التيجاددددل األاددددعديم  والمعدددددل اك أأددددعره النتددددعد   لدددد  وجددددود عالقددددة كددددسل الددددسكور.
 التراام . 

درالدددة هددددذه  لددد  معرذدددة ذععليدددة برندددعم  عالجددد  لمددددب لدددتة  (Binder, 2000)وأجدددرل  عانددددر 
ألددعبيت صددمم لملددععدب ال ل ددة علدد  التغلددب علدد  مأددكلة التيجاددل األاددعديم ، وكددسلك معرذددة  سا مددع 

هنعك ذرو  ساه أهميدة بدا  أذدراد المجموعدعه الدثال  علد  مليدعس الر دع عد  الحيدعب. تاونده  كعنه
(  عل ع م  جعمعة كعرلتو  ذ  أمراكع، تم توااعهم علد  ثدال  مجموعدعه، المجموعدة 72العانة م   

(  عل دددع تللددده تددددرا ع يعتمدددد علددد  النهرادددة اللدددلوكية المعرذيدددة 17األولددد  تجرابيدددة، وقدددد تاونددده مددد   
لتراتاجيعه الت  تلععدهم عل  التغلب عل  مأكلة التيجادل األادعديم  تاوادهم  علمهعراه واا بهدف
(  عل دع  وقدد تعر ده 10اا   دع  تا ، األولد  تاونده مد   ب لتة ألعبيت، والمجمدوعتا  األخدر لمد

 لدم ، والثعنيدةPersonal Projects Analysis (PPA))لبرندعم  اتعلدق بتحلادل المأدعرات الأخصدية 
أ  أكل م  التدراب. علمع  ي  أذراد المجموعة األول   التجرابية( هم م  ال ل ة السا  قصددوا  تتلق

مركدددا اارأدددعد مددد  تللدددعء أن لدددهم للملدددععدب ذددد  التغلدددب علددد  مأدددكلة التيجادددل األادددعديم ، أمدددع أذدددراد 
جدعتهم علد  مليدعس المجموعة الثعنية والثعلثة ذلد تم اختيعرهم م   م  مجموعة مد  ال ل دة كعنده در 

(. أأعره النتعد   ل  تندعقص لدلوكعه التيجادل األادعديم   أدكل %32التيجال األاعديم  م  أعل   
كبار لدل أذراد المجموعدة تجرابيدة ملعرندة  دعلمجموعتا  ال دع  تا ، وهدسا يأدار  لد  ذععليدة البرندعم  

األاددعديم . بانمددع أأددعره عالجدد  الملددتخدم ذدد  ملددععدب ال ل ددة علدد  التغلددب علدد  مأددكلة التيجاددل 
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النتعد   ل  عدم وجدود ذدرو  ساه داللدة  حصدعدية بدا  درجدعه المجموعدعه علد  مليدعس الر دع عد  
 الحيعب.

درالدددة بهدددف معرذدددة أثدددر  Tice and Baumeister, 1997)كمددع أجدددرل تددعيس وبوميلدددتر  
( 44التيجال األاعديم  عل  نوعية األداء األاعديم  وال غوم الن لية والمرض. تاونه العانة مد   

 لدب مدنهم ذد  بدايدة ال صدل الدرالد   عدداد   س عل ع مت وعع ادرلو  ذ  أحدد ملدعقعه علدم الدن س. 
 ددة  يندده يمكدد  تمداددد موعددد تلددليم وتددم تحداددد الموعددد لتلددليمه لمدددرس المددعدب، وتددم  عددالم ال ل ، حدد 

ت  نهدعء ال حد  ذد  موعددة المحددد. وقدد تدم رصدد أداء ال دالب ( اومع لمد  لدم يلدت 32ل ح  لمدب  ا
، ومليددعس (symptom checklists)علدد  ثالثددة ملددعايس هدد : قعدمددة تحداددد األعددراض المر ددية 

 General Procrastination)، ومليددعس التيجاددل العددعم (measures of stress)ال ددغوم 
Scale)   ددعذة االخت ددعراه المحددددب للمددعدب. وقددد أأددعره النتددعد   لدد  تدددن  عالمددعه ال ل ددة الددسا   ،

ذدددد  االمتحعندددعه  أدددكل ملحددددوا ملعرندددة  مددد  لددددم  (Procrastinators)تتصددد  لدددلوكعتهم  علتيجادددل 
  لددم يمعرلددوا . كمددع أأددعره النتددعد   لدد  أ  الددسا(Nonprocrastinators)يمعرلددوا لددلوكعه التيجاددل 

لددلوكعه التيجاددل كددعنوا أقددل ذدد  المععنددعب مدد  ال ددغوم الن لددية، واألعددراض المر ددية ملعرنددة  يولدددك 
 السا  تتص  للوكعتهم  علتيجال.

درالة هددذه  لد   (Akinsola, Tella, & Tella, 2007)ذ  حا  أجرل أركنلوال وتيال وتيال 
ذددد  الراع ددديعه  المعددددل التراامددد ( عندددد  ل دددة معرذدددة العالقدددة بدددا  التيجادددل األادددعديم  والتحصدددال 

تخصص الراع ديعه ذد  الجعمعدة ومددل االخدتالف ذد  سلدك ت عدع للجدنس. تاونده عاندة الدرالدة مد  
( مد  ااندع  مد  قلدم الراع ديعه ذد  جعمعددة 67( مد  الدسكور، و 07(  عل دع و عل دة، مدنهم  172 

( ساه داللدة r= 0.82رت دعم  اود عالقدة جد  عدا  وجعمعة الغوس ذ  ناجارادع. أأدعره النتدعد   لد  و 
 حصدددعدية بدددا  التيجادددل األادددعديم  والتحصدددال ذددد  الراع ددديعه عندددد  ل دددة تخصدددص الراع ددديعه ذددد  
الجعمعة، وهسا يأار  ل  أنه كلمع ااده للوكعه التيجال األاعديم  عندد ال ل دة، تددن  تحصدالهم ذد  

أقدل ممعرلدة للدلوكعه التيجادل كدع  أذ دل الراع يعه. أ  أ  التحصال األاعديم  لل ل ة السا  هدم 
مد  التحصدال األادعديم  لل ل دة الدسا  هدم أاثددر ممعرلدة للدلوكعه التيجادل. ذد  حدا  أأدعره النتددعد  

  ل  عدم وجود ذرو  ساه داللة  حصعدية با  الجنلا  ذ  للوكعه التيجال األاعديم .     
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 تحليل النتائج:
علد : مددع مددل انتأدعر وأدداوك هدعهرب التيجادل األاددعديم  لطجع دة عد  اللدؤال األول والددس  ادنص 
( ابدددا  المتولددد عه الحلدددعبية واالنحراذدددعه المعيعرادددة 1عندددد  ل دددة جعمعدددة مؤتدددة؟ ذددد   الجددددول رقدددم  

اللددتجع عه أذددراد العانددة علدد  مليددعس التيجاددل األاددعديم  ت عددع لاددل مدد  متغاددر الجددنس، والتخصددص، 
 والملتول الدرال ، والمعدل التراام . 

األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات أفراد العينة على مقياس التأجيل  (1الجدول رقم )
 األكاديمي حسب كل من الجنس والتخصص والمستوى الدراسي والمعدل التراكمي

 الجنس
 6.0040 72.7026 411 أنث 
 6.3141 71.4014 171 سكر

 التخصص
 6.0201 72.7411 441 كليعه  نلعنية
 6.3104 71.4140 113 كليعه علمية

 الملتول الدرال 

 0.1602 72.4070 14 أول 
 7.1412 71.6300 141 ثعنية
 6.0223 71.4464 111 ثعلثة
 0.1404 41.7160 124 را عة

 المعدل التراام 

 6.0601 73.3222 62   عا ( 62أقل م  
 6.7034 72.0400 11  ملبول( 62-60.1
 6.1242 71.0302 134 د( جا 60-07.1
 0.3340 41.4163 14  جاد جدا( 06-03.1
 7.0104 46.0437 70 ذياثر  ممتعا( 04

 6.0214 72.0606 444 المجموك العانة ككل

(  لدد  أ  متولددط أداء أذددراد العانددة ككددل علدد  مليددعس التيجاددل 1النتددعد  ذدد  الجدددول رقددم   تأددار
وهسا اددل علد  ملدتول متولدط ذد  (، 6.0214المعيعر   (، واالنحراف 72.0606األاعديم  كع   

التيجال األاعديم  عند  ل ة جعمعة مؤتة. واتبا  م  ن س الجدول أ  متولط الدسكور علد  للوكعه 



 الاغعلال حمدأأ.د.                                             ........    والتيجال مدل انتأعر للوكعه الممع لة

14 

(، وهددددددو أعلدددددد  نلددددددبيع مدددددد  متولددددددط اانددددددع  ال ددددددعلغ 71.4014مليدددددعس التيجاددددددل األاددددددعديم  كددددددع   
 72.7026.) 

وأاوك هعهرب التيجال األاعديم  عند  ل دة جعمعدة مؤتدة،  أمع  علنل ة للتخصص وعالقته  عنتأعر
( كددع  71.4140(،  لدد  أ  متولددط  ل ددة الاليددعه العلميددة  1ذتأددار النتددعد  كمددع ذدد  الجدددول رقددم  

 (. 72.7411أعل  م  متولط  ل ة الاليعه اانلعنية، والس  بلغ  
تيجادددل األادددعديم  عندددد  ل دددة وذيمدددع اتعلدددق  علملدددتول الدرالددد  وعالقتددده  عنتأدددعر وأددداوك هدددعهرب ال

( 41.7160جعمعة مؤتة، ذات ع م  النتعد  ذ  ن س الجدول أ  متولط  ل دة اللدنة الرا عدة كدع   
( هدددو األعلددد ، ذددد  حدددا  كعنددده 71.6300وهدددو األدنددد ، بانمدددع كدددع  متولدددط  ل دددة اللدددنة الثعنيدددة  
 ( عل  التوال . 71.4464(،  72.4070متول عه كل م   ل ة اللنواه الدرالية األول  والثعلثة  

و علنلدد ة للمعدددل التراامدد  وعالقتدده  عنتأددعر وأدداوك هددعهرب التيجاددل األاددعديم  عنددد  ل ددة جعمعددة 
(،  لددد  أ  متولدددط ال ددددة التددد  معددددلهع التراامددد  1مؤتدددة، ذتأدددار النتدددعد  كمدددع هددد  ذددد  الجددددول رقدددم  

دلهع   ددددددعا ( ( وهددددددو األدندددددد ، بانمددددددع كددددددع  متولددددددط ال دددددددة التدددددد  معدددددد46.0437 ممتددددددعا( كددددددع   
(، و 41.4163( هددددددددو األعلدددددددد ، ذدددددددد  حددددددددا  كعندددددددده متولدددددددد عه ال دددددددددعه األخددددددددرل  73.3222 
 (، لل دعه الت  معدلهع  جاد جدا(، و جاد(، و ملبول( عل  التوال .72.0400(، و  71.0302 

ولطجع ددة عدد  اللددؤال الثددعن  والددس  اددنص علدد : هددل هنددعك اختالذددعه ساه داللددة  حصددعدية ذدد  
ل األادددعديم  عندددد  ل دددة جعمعدددة مؤتدددة ت عدددع لادددل مددد  الجدددنس والتخصدددص والملدددتول التيجادددممعرلدددة 

الدرالدد  والمعدددل التراامدد ؟ ذلددد تددم الددتخدام اخت ددعر  ه( ل حددص هددسا اللددؤال ذيمددع اتعلددق  كددل مدد  
ل حدص هدسا  (One Way ANOVA)متغادر الجدنس والتخصدص. وكدسلك اخت دعر الت دعا  األحدعد  

 ار الملتول الدرال  والمعدل التراام .اللؤال ذيمع اتعلق  كل م  متغ
(  علنلد ة لمتغادر الجدنس  لد  عددم وجدود ذدرو  4تأار نتدعد  اخت دعر  ه( كمدع ذد  الجددول رقدم  

التيجادل األادعديم  بدا  كدل مد  ممعرلدة ( ذد  α  =2.27ساه داللة  حصعدية عندد ملدتول الداللدة  
(، وملدددددتول الداللدددددة 2.044(  الدددددسكور وااندددددع  مددددد   ل دددددة جعمعدددددة مؤتدددددة، حاددددد  كعنددددده قيمدددددة  ه

التيجاددددل األاددددعديم  عنددددد  ل ددددة الجعمعددددة ال تختلدددد   ددددعختالف ممعرلددددة (. وهددددسا يعندددد  أ  2.004 
 التخصص.
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طلبة جامعة مؤتة  نتائج اختبار )ت( للفروق في ممارسة التأجيل األكاديمي لدى (2جدول رقم )
 تبعا لمتغير الجنس

االنحراف  المتوسط الحسابي المتغير
 عياري الم

قيمة    
 )ت(

 مستوى 
 الداللة

 الجنس
 2.004 2.044 6.3141 71.4014 سكور
   6.0040 72.7026  نع 

(  لدد  عدددم 3وذيمددع اتعلددق  متغاددر التخصددص، ذتأددار نتددعد  اخت ددعر  ه( كمددع ذدد  الجدددول رقددم  
ديم  التيجادل األادعممعرلدة ( ذد  α  =2.27وجدود ذدرو  ساه داللدة  حصدعدية عندد ملدتول الداللدة  

بددا   ل ددة الاليددعه اانلددعنية و ل ددة الاليددعه العلميددة مدد   ل ددة جعمعددة مؤتددة، حادد  كعندده قيمددة  ه( 
التيجال األاعديم  عند  ل ة الجعمعدة ممعرلة (. وهسا يعن  أ  2.463(، وملتول الداللة  2.000 

 ال تختل   عختالف الجنس.
طلبة جامعة مؤتة  يل األكاديمي لدىنتائج اختبار )ت( للفروق في ممارسة التأج (3جدول رقم )

 تبعا لمتغير التخصص

االنحراف  المتوسط الحسابي المتغير
 المعياري 

قيمة    
 )ت(

 مستوى 
 الداللة

 التخصص
 2.463 2.000 6.0201 72.7411 كليعه  نلعنية
   6.3104 71.4140 كليعه علمية

ل الت ددعا  األحددعد  كمددع ذدد  الجدددول أمددع ذيمددع اتعلددق  متغاددر الملددتول الدرالدد ، ذتأددار نتددعد  تحلادد
( ذدد  ممعرلددة α  =2.27(  لدد  عددم وجددود ذدرو  ساه داللددة  حصددعدية عندد ملددتول الداللدة  4رقدم  

التيجادددل األادددعديم  بدددا  أ  مددد   ل دددة اللدددنواه الدرالدددية األولددد ، أو الثعنيدددة، أو الثعلثدددة، أو الرا عدددة، 
(. وهددسا يأدار  لدد  أ  ممعرلدة التيجاددل 2.326(، وملددتول الداللدة  1.414حاد  كعندده قيمدة  ف(  

 األاعديم  عند  ل ة جعمعة مؤتة ال تختل   عختالف الملتول الدرال  لل علب.
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طلبة  نتائج تحليل التباين األحادي للفروق في ممارسة التأجيل األكاديمي لدى (4جدول رقم )
 جامعة مؤتة تبعا لمتغير المستوى الدراسي

 درجات مصدر التباين
 ريةالح

 مجموع
 المربعات

 متوسط
 المربعات

 قيمة
 )ف(

 مستوى 
 الداللة

 2.326 1.414 74.466 164.010 3 با  المجموععه
   44.011 12662.444 430 داخل المجموععه
    12043.241 441 المجموك الال 

رقم  وذيمع اتعلق  متغار المعدل التراام ، ذتأار نتعد  تحلال الت عا  األحعد  كمع ذ  الجدول
( ذ  ممعرلة التيجال α  =2.27(،  ل  وجود ذرو  ساه داللة  حصعدية عند ملتول الداللة  7 

(، 3.761األاعديم  لدل  ل ة جعمعة مؤتة ت عع لمتغار المعدل التراام ، حا  كعنه قيمة  ف(  
 (. ولمعرذة لصعلع أ  م  ذدعه المعدل التراام  كعنه ال رو  دالة2.220وملتول الداللة  

  حصعديع، تم التخدام اخت عر توك  للملعرنعه ال عدية.

طلبة  نتائج تحليل التباين األحادي للفروق في ممارسة التأجيل األكاديمي لدى (5جدول رقم )
 جامعة مؤتة تبعا لمتغير المعدل التراكمي

 درجات مصدر التباين
 الحرية

 مجموع
 المربعات

 متوسط
 المربعات

قيمة    
 )ف(

 مستوى 
 ةالدالل

 2.220 3.761 173.044 614.016 4 با  المجموععه
   43.204 12420.147 430 داخل المجموععه
    12043.241 441 المجموك الال 

ولمعرذة لم  تعود هسة ال روقعه ذ  ملتويعه المعدل التراام  ذلد تم التخدام اخت عر الملعرنعه 
تعد  التحلال. حا  تبا  نتعد  اخت عر توك  ( يأار  ل  ن6(، والجدول رقم  Tukeyال عدية توك   

للملعرنعه ال عدية با  المتول عه الحلعبية ألداء أذراد العانة حلب المعدل التراام  ذ  ممعرلة 
( ذ  α  =2.27التيجال األاعديم  أ  هنعك ذروقع ساه داللة  حصعدية عند ملتول الداللة  

ة ت عع للمعدل التراام ، حا  كعنه هسة ال رو  ممعرلة التيجال األاعديم  لدل  ل ة جعمعة مؤت
با  ال ل ة السا  معدلهم التراام    عا ( والسا  معدلهم التراام   ممتعا(، لصعلع السا  معدلهم 
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التراام    عا (. وكسلك با  ال ل ة السا  معدلهم التراام   جاد(، وال ل ة السا  معدلهم التراام  
التراام   جاد(.  معن  أ  ممعرلة التيجال األاعديم  لدل  ل ة  ممتعا(، لصعلع السا  معدلهم 

جعمعة مؤتة السا  معدالتهم التراامية   عا (، و جاد( كعنه أاثر ممع ه  لدل ال ل ة السا  
 معدالتهم التراامية  ممتعا(. 

العينة  نتائج اختبار توكي للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية ألداء أفراد (6جدول رقم )
 حسب المعدل التراكمي في ممارسة التأجيل األكاديمي

 مستوى الداللة المتوسطات الحسابية المقارنة
 2.773 (72.0400(  73.3222    عا (  ملبول(
 2.016 (71.0302(  73.3222    عا (  جاد(

 2.137 (41.4163(  73.3222    عا (  جاد جدا(
 *2.243 (46.0437(  73.3222    عا (  ممتعا(
 2.072 (71.0302(  72.0400   ملبول(  جاد(

 2.007 (41.4163(  72.0400   ملبول(  جاد جدا(
 2.114 (46.0437(  72.0400   ملبول(  ممتعا(
 2.171 (41.4163(  71.0302   جاد(  جاد جدا(
 *2.231 (46.0437(  71.0302   جاد(  ممتعا(

 2.670 (46.0437(  41.4163   جاد جدا(  ممتعا(
 ( α ≤ 2.27*  دالة  حصعديع عند ملتول داللة  

 مناقشة النتائج:
بانه نتعد  الدرالة وجود ملتول متولط م  الللوكعه والممعرلعه ذيمع اتعلق  علتيجال 
األاعديم  عند  ل ة الجعمعة  أكل ععم، وهسا يعن  أ   ل ة الجعمعة لداهم مال نحو م  التيجال 

لتاام ب نهعدهع ذ  المواعاد المحددب، وكسلك تيجال الواج عه الم لو ة منهم، وعدم االم ذ   تمعم وتللي
الليعم  عمل الواج عه الم لو ة منهم حت  الدقعدق األخارب، وعدم  نجعاهع ذ  الوقه المحدد. وهسا 
يعن  أ  هنعك نل ة ال يلتهع  بهع م   ل ة الجعمعة يععنو  م   عض المأعال والصعو عه 

، لواء كع  سلك  هعوواج عت الدرالة دهم للتيجال ذيمع اتعلق  مت ل عهعجمة ع  ممعرلعتهم ولجو الن
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لتعداد لالمتحعنعه ذ  مواعادهع، لم لو ة منهم، أو ذ  الدرالة واالذ  تلليم الواج عه واأل حع  ا
ية، الت  ممع يأكل عند مثل هؤالء ال ل ة  عض الصعو عه والمأعال الأخصية والن لية واألاعديم

تنعكس عل  صحتهم الن لية، وتاي هم مت بادتهم الجعمعية، ودرجة أعورهم  علر ع ع  الساه، 
 نهعدهم درالتهم.  ل  نتعدجهم الدرالية، وربمع عل  و علتعل  لاؤثر سلك لل ع ع

ويمك  ت لار سلك م  خالل النهر  ل  الخل ية االجتمععية، وال رالة الت  نأي علاهع مثل 
تعودهم عل  مثل هسة الللوكعه الللبية، لواء ذ  الباه أو ذ  المدرلة دو  مواجهة هؤالء، و 

 العلعب المنعلب، ممع عاا عندهم مثل هسة الللوكعه، لدرجة أص ع م  الصعب التخل  عنهع.     
وقد أههره النتعد  عدم وجود ذرو  ساه داللة  حصعدية ذ  للوكعه وممعرلعه التيجال 

أنث ، ال  أوة الجعمعة ت عع لمتغار الجنس،  معن  أ  جنس ال علب، سكرا كع  األاعديم  لدل  ل 
التيجال األاعديم  عند  ل ة الجعمعة. وقد يعود سلك  ل  انتمعء  ل ة ممعرلة العب دورا مهمع ذ  

الجعمعة ذ  غعلباتهم تلرا ع  ل  بادعه متأعبهة اجتمععية وثلعذيع،  معن  أنهم اخ عو  ل ر  
نأدة اجتمععية متأعبهة نلبيع،  حا  ال يكو  لهع تيثار مهم عل  للوكعه أ  م  وألعلاب ت

وقد ات له هسة الجنلا  دو  اآلخر ذ  للوكعتهم وممعرلعتهم ذيمع اتعلق  علتيجال األاعديم . 
)Jiao ,، ودرالة )Akinsola, Tella, & Tella, 2007(النتاجة مت نتعد  كل م  درالة 

DaRos-Voseles, Collins, & Onwuegbuzie, 2011)   الت  أأعره  ل  عدم وجود ذرو
 ساه أهمية با  الجنلا  ذ  مو وك التيجال األاعديم . 

 كسلك أههره النتعد  عدم وجود ذرو  ساه داللة  حصعدية ذ  للوكعه التيجال األاعديم 
ختل  لدل  ل ة الجعمعة ت عع لمتغار التخصص. ويمك  اللول أ  ال ل ة ذ  م وممعرلته

التخصصعه هم م  ن س الخل يعه والبادعه االجتمععية والثلعذية، وقد تعلموا للوكعتهم م  هسة 
ال علب، لواء كع  ذ  البادعه، و علتعل  التمره معهم حت   عد انتلعلهم للجعمعة، أ  أ  تخصص 

معرلعه نلعنية أو ذ  التخصصعه العلمية ال العب دورا ذ  التيثار ذ  للوكعه ومالتخصصعه اا
 التيجال األاعديم  لدل  ل ة الجعمعة.

كمع أههره النتعد  عدم وجود ذرو  ساه داللة  حصعدية ذ  للوكعه وممعرلعه التيجال 
هم أذراد األاعديم  لدل  ل ة الجعمعة ت عع للملتول الدرال . وهسا يعن  أ  الملتول الدرال  لمع

لوكعه وممعرلعه التيجال األاعديم  عند  ل ة أهمية ذ  التيثار عل  ل  العانة ليس له أ  دور س
الجعمعة. ويمك  اللول ذ  سلك أ  مع تلدمه الجعمعة م  معلومعه ومو وععه ومواد درالية خالل 
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 بيعة أنهمة الجعمعة وتعليمعتهع ليس له أثر ذ   حدا  أ   ذ اًل ع لنواه الدرالة المختل ة، 
وقد اختل ه ه التيجال األاعديم  عند  ل ة الجعمعة. تغاار أو تعدال ذيمع اتعلق  للوكعه وممعرلع

الت  أأعره  (Prohaska, Morrill, Atiles, & Perez, 2000)هسة النتاجة مت نتاجة درالة 
  ل  أ  ال الب األابر لنًع أقل ميال نحو التيجال األاعديم  ملعرنة  عل الب األصغر لنًع.

لة  حصعدية ذ  للوكعه وممعرلعه التيجال ذ  حا  أأعره النتعد   ل  وجود ذرو  ساه دال
األاعديم  لدل  ل ة الجعمعة ت عع لمعدالتهم التراامية، حا  كعنه للوكعه وممعرلعه التيجال 
األاعديم  عند ال ل ة األقل معدال ترااميع نلبيع   عا  وجاد( أاثر م  ال ل ة األعل  معدال 

اام  نلبيع لل علب كع  أاثر ممعرلة لللوكعه  ممتعا(. وهسا يعن  أنه كلمع تدن  المعدل التر 
التيجال األاعديم . ويمك  ت لار سلك م  خالل اللول  ي  ال ل ة األعل  معدال ترااميع هم أاثر 
نجعاهع ذ  موعدهع  اهتمعمع والتاامع ب نجعا مع هو م لوب منهم م  واج عه وأ حع  وامتحعنعه، واأ

حعذهة عل  معدالتهم التراامية، بانمع ال تههر مثل هسة للحصول عل  عالمعه ععلية، و علتعل  الم
االتجعهعه والللوكعه عند م  هم أقل معدال ترااميع نلبيع، ألنهم ال ا حثو  ع  التماا، و علتعل  
ذي  كعنه العالمة الت  ليحصلو  علاهع، ذل  يكو  لهع سلك األثر الابار عل  معدالتهم التراامية. 

ودرالة ، (Akinsola, Tella, & Tella, 2007)مت نتعد  كل م  درالة وقد ات له هسة النتاجة 
(Prohaska, Morrill, Atiles, & Perez, 2000)  الت  أأعره  ل  أنه كلمع ااده للوكعه

 التيجال األاعديم  عند ال ل ة تدن  التحصال لداهم.

 التوصيات:
تلوم مرااا اارأعد ذ  ذ   وء النتعد  الت  توصله  لاهع الدرالة اوص  ال عح   ي  

الجعمععه   رورب متع عة ال ل ة األقل تحصيال، واأعداد وتلديم برام   رأعدية لهم لملععدتهم ذ  
 كي ية المساارب والدرالة وااللتاام ب نهعء األعمعل والواج عه الم لو ة منهم ذ  مواعادهع.

 علد دوراه وورش عمل لل ل ة وأ  تلوم مرااا اارأعد ومرااا الخدمعه ال البية ذ  الجعمععه 
مت بداية كل ذصل درال ، تتعلق بتغاار وتعدال اتجعهعه وللوكعه ال ل ة ذيمع اتعلق  للوكعه 

 وممعرلعه التيجال األاعديم ، واآلثعر الللبية الت  تترتب عل  سلك.
التاام كسلك اوص  ال عح  ب ععدب النهر ذ  أنهمة وتعليمعه الجعمعة ذيمع اتعلق  علتيااد عل  

تمعم مع هو م لوب الليعم  ه م  ال علب  علب  عاللتاام  مواعاد محددب، اكل م  المدرس وال نجعا واأ
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خالل ال صل الدرال ، وتلديم الحواذا والعلو عه المنعل ة بخصوص ت باق هسة األنهمة والتعليمعه 
 ذ  مواعادهع المحددب.

ا المجعل لمعرذة وتحداد العوامل واألل عب كمع اوص  ال عح  ب جراء المااد م  الدرالعه ذ  هس
 الت  تؤد   ل  للوكعه وممعرلعه التيجال األاعديم  لدل  ل ة الجعمعة، وكي ية التععمل معهع.
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