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التسويف األكاديمي والعافية النفسيية ليد  من  كل  العالقة بين استقصاء الدراسة إلى هذه هدفت  ملخص الدراسة:
 ا  ( طالبيي120قوامهييا    ينيية  اييوا يةأجريييت الدراسيية  لييى وقييد  طلبيية المامعيياف الفلسييفينية فييي مخافليية ال ليييل 

مخافلية ال لييل  و يط  ف ييي م يياس التسيويف األكياديمي ليي  أبيو  ي ا   بوطالبة مين طلبية المامعياف الفلسيفينية 
ال صييا   و ييط التخقييي ميين   (2017الييذع  ر ييج المنييدع و ال ميية   المعيير   (  وم ييياس العافييية النفسييية2012
كميا  وجود  القية  كسيية بيين التسيويف األكياديمي والعافيية النفسيية وخلصت الدراسة إلى  رية للم ياس السيكومت

مخافلية التسويف األكاديمي والعافية النفسية لد  طلبة المامعاف الفلسيفينية فيي كل  من درجة بينت الدراسة أن 
ليد  طلبية المامعياف  تسيويف األكياديميمتوسيفاف درجياف الفيي  ا  فروقي تا جأظهرف الن  و   متوسفةجاءف ال ليل 

المعد  التراكمي لصالح الفلبة الذين معدال هط التراكميية أقيل فروقا  في لمنس لصالح الذكور  و لالفلسفينية  ع   
  .لمتغير السنة الدراسية وفقا  التسويف األكاديمي درجاف في  ا  (  بينما لط  لهر فروق74من  

 كاديمي  العافية النفسية.التسويف األ الكلمات المفتاحية:

Abstract: The study aimed to identify the relationship between academic 

procrastination and psychological wellbeing among Palestinian university students in 

Hebron Governorate. A random sample of (120) students from Palestinian 

universities in Hebron Governorate was selected. The validity and reliability of the 

measures were confirmed. The study revealed that there was a negative relationship 

between academic procrastination and psychological well-being, and that the degree 

of both academic procrastination and psychological well-being among Palestinian 

university students were moderate. Moreover, the results showed that there were 

differences in the academic procrastination degrees among Palestinian university 

students attributed to sex in favor of males, and in the cumulative average in favor of 

students whose cumulative rates are less than (74), while no differences in academic 

procrastination according to year level.  

Key words: academic procrastination, psychological well-being. 



 المقدمة:

وأن يخاييد طاقا ييج المسييدية   الثييورا التونولوجيييةفييي  صيير أن يعييد الفييرد جييدو  أ مالييج اليومييية  ضييروريا  بيياف  لقييد
 فييالنفس الباييرية  ميييل الييى التسييلح التييي  نييا، بييج المهييا   ء لييى أدا قييادرا  ليصييبح  والنفسييية والعقلييية واالجتما ييية

 ميييا  كمتفلبييياف للتوييييف مييي  اليييذاف وال ي ييية  واجبييياف واألظ  باللهيييرو  مييين الواقييي  المكيييتلبوسيييا ل اليييدفاس النفسيييي 
ن هيذه أالنووص  يث و هرو  من الواق  بإضا ة الوقت والس النفسي التي منها التسويف ن وسا ل الدفاأوالسيما 

سوية الا صية الوالعقلية و هدد بناء   خرين التي  هدر طاقة الفرد المسدية والنفسيةد ة للذاف واآلاساليب ال األ
درجياف المسيتو  النسي ي مين  اليوميية و قلي  أهدافيج خقيي  التيي ميا  لى األإن يماطل بالسعي ألى إ دف  بالفرد 

خر فإن  ن يح الفرد أل مالج اليومية وفي ما  قتضيي أهدافيج والسيعي انما هيا  أما من المانب اآل  النفسية الصخة
و قديرها و التالي الوصو   جذا  سا د الفرد  لى  خقيي  التي ما  خر  من األأ ص  واالنتقا  لقا مج بوقت م

 . باطافنما  والتعامل م  الضغو، وااكثر قدره  لى ااأالفرد  مما يمعللدرجاف مر فعة من الثقة بالنفس 

 التسويف ظاهره سيلوكيج منتايرا  بيين ( بأن  Al-Ahmed & Yaseen, 2018  وياسين  مداألكل من  فأشار 
وهو    فور يذكر دون ويب يج يخر  صا بج لذا النماح أنج  يث  ةوهو  ادا سل ي   هط العمريةالناس بم تلف ف ا

فيال ينهيي ميا  أيضا يخد قدرا الفرد  لى  خقيي أهدافج إن  لط يثبفها فما فتئ المسوف يؤجيل األ ميا  اليى الغيد  
لييى إخفوا ييج ذع ي فييو  فيييج  يييره بييدأه ميين  واجبا ييج بييد و  أن الوقييت مييا  ا  مبكييرا   فيبقييى مكانييج فييي الوقييت اليي

 ومق ييوال  فييي  رضيييا  ولويين قييد يكييون   مخ ييب للايي  ال ييير شييكا  الهييرو  ميين الواقيي  أوهييو شييكل ميين  مييا  األ
معينيج قيد  مينعهط مين  لليروف ظروف معينج فمثال  قد  يؤجل الفيال  ال ييا  بمهيامهط نليرا   يان بس ب بعض األ

التييي  ييدف  الفيرد ألن يكييون مخبفييا  وأقيل فا ليييج وداف ييية  فيير الليواهرأخ المتعميد أ ييدأن التسييويف  كمييا نميا  اا
 .الخيااجوانب  نما  بم تلفاانخو 

الممياالف المايبعة بلياهرا التسيويف يعيد مين  المانيب األكياديميأن  (Al-Saasdi, 2018) السيعدع فيميا  ير  
بمكونا هييا الوجدانييية والمعرفييية  قييدامع ةاهرا مركبيي يين ذليي  ظيي   وهييذا ين ثيييالفلبيية بم تلييف المرا ييل العمرييية لييد 

أن يأخييذ الفييرد بالخسييبان تيييأجيل المتعمييد دون والسييلوكية  ييد ى  ظيياهرا التسييويف االكيياديمي( التييي  عتمييد  لييى اليي
دراسييية اللعيياداف ا أو الوقييت دارا إعميي  فييي الوليييس المقصييود ممييرد  الناجميية  يين ذليي    السييل ية المختملييةر اآلثييا
أجييل انميا  بيين التنلييط اليذا ي والتسيويف اليذع بيدوره ييؤدع إليى   يأخير أو  القيج  كسييج  وجود  ور ط  سي ةال

خفيياف فييي صيييا ة األهييداف  وجيييج  ملييياف الييتعلط  ميين خييال  االفاييل فييي ل هطويقييود  لفلبييةلالمهميياف الموكليية 
 .لمناسبة  لتخ يقهاالتعليمية و خديد الس ل ا



 هييدار الوقييتإ لييى إ يييؤدع ييد  نتييا ج التسييويف الييذع إة النفسييية  اقيياا (Al-salmi, 2015) السييلمي ويعت يير
 ليى  ك ييرالنفسيية  يؤثر بايكل  العوامل أن (Saadi, 2018) السعدع   في  ين  ؤكدوضعف األداء األكاديمي

بييين  ماييكلة سييلوكيجيعييد  التسييويف  ييوفرف مؤشييراف أن ل فا لييية الييذاف وداف ييية االنمييا  وقييد داء األكيياديمي مثيياأل
 نيد طلبية  راو يت  ( بينميا(%20  يوالي مدارس والمامعاف  ليى  يد سيواء  ييث بلغيت نسيبة التسيويفطال  ال
كميييا ميييي ف الدراسييية بيييين   المسيييتمر اليييى التسيييويف نصيييف الفلبييية  قريبيييا  يميليييون ( وأن %90 - (70%المييدارس 

وذليي  لعييد    األخيييرا اللخليياف المهييا  إلييىداء أيقومييون بتأجيييل ون الييذين السييل يالمسييوفون  نييو ين ميين المسييوفين 
بتأجييييل يتميييي ون بيييأنهط يقوميييون اليييذين يميييابيون المسيييوفون اا  و ليييى ا  ييياذ قيييراراف  اسيييمة فيييي  ينهييياقيييدرا هط  

    .كما  المهماف في مو دهاإم ففا هط م  قدر هط  لى 

العقالني  ا ماه التسويف قوية بينوجود  القة سل ية  (Kutlu& Saral, 2016)وسارا   كو لوبينت دراسة فيما 
 والفوريية  كمياوأسلو  صن  القرار والتفوير وهناك  القة إيمابية قوية بين أساليب ا  اذ القرار التابعية والمتمنبية 

إنميا  القيدرا  ليى و  وإدارا الوقيتنخو استغال  أوقاف التعلط ي لسلوك المماطلة األكاديمي موقف سل وأظهرف أن 
هنيياك   وأن واادارا واالختبييار الييذا ياف  و الييد  لييى ا  ن التسييويف يييوثر سييلبأ  و المتعلقيية بالخييياا األكاديمييية المهييا 

وجييود  القيية قوييية سييل ية بييين قييدراف   وكييذل   القيية سييل ية بييين سييلوك المماطليية األكاديمييية واانمييا  األكيياديمي
الدراسيية  بااضييافة لييذل  فقييد مييي ف ميين جهيية أخيير . والتسييويف األكيياديميوالمسييؤولية ميين جهيية  لعيياطفيالييذكاء ا

   وامييل بييةنا ميية  يين الفلسييلوك التسييويف األكيياديمي التييي منهييا أسييبا   بعييض وجهيياف النليير التييي يعيي   لهييا
بااضيافة اليى   و فضيل األنايفة الم همية  والسعي للوصو  للومالية  دارا الوقتإلى  د  القدرا   وهي (داخليج

فييي أن المهييا  األكاديمييية ليسييت  التفويييراييتت و وال ييوف ميين الفاييل والتالفاييل فييي  يياداف الدراسيية الم فيي  لهييا 
ونقي  العواميل المخفي ا   ييد مين ييؤدون مهيامهط األكاديميية ميؤهلين كميا أن  يد  وجيود ميدر ين   وممليةضرورية 

 .نسبة التسويف لد  الفلبة

التي  (ونويسليس  أمنها نلرية   ثالث نماذج مفسره للتسويف األكاديميأن هناك  (Salih, 2013)أكد صالح و 
 يذار لتمنييب فسيرف التسيويف بأنيج   الر بية فييي  منيب النايا، أو ال ييا  بييج فيي وقيت متيأخر ميين خيال   قيديط األ

الوجدانيية وهيو أيضيا نيا ج ي بمكونا ج المعرفية والسلوكية و   وهذا يد   لى فال التنليط الذا اللو  و  رير التأخير
 ميا  واجبيا هط بنمياح و ايكل جييد  فهيط إ ليى  تلويون المقيدرانهط ال يمأ تقداف الال قالنية للمسوفين  لى ن المع

موا بالمهميياف المفلو يية ذا قييا وإ  ييذار المناسييبة لتييأجيلهط ممييا ياييعرهط بالرا ييةدا مييا  يؤجلييون أ مييالهط ويمييدون األ
 .دا هط يكون سي ا  مما يع   المعتقداف ال اط ة لديهط بعد  قدر هط  لى ال يا  بهذه المها أمنهط فإن 



ن النمييوذج الثيياني يتعلييي بنلرييية فا لييية الييذاف التييي  سييتمد أ (Al-Saasdi, 2018)السييعدع  شييارفأذل  وكيي
 نمييية فييي التييي يؤكييد فيهييا  لييى دور الييتعلط بالمال ليية  (لبانييدورا  االجتمييا ينلرييية الييتعلط  األساسييية ميينمباد هييا 

لهييا  ييأثير  لييى  العقالنييية للفييرداف  ييير التسييويف يتعلييي بالوفيياءا الذا ييية  يييث إن المعتقييد وأكييدف ان  الا صييية
اداء الايي   بفريقيية مباشييرا أو  ييير مباشييرا  وذليي  ميين خييال  أفويياره التييي  دفعييج للتقييد  فييي مهميية مييا أو ا بيياس 

 .يقود الى الفال المماطلة الذعسلوك 

يمابييا   وكييذل  األفيراد ذوع الوفياءا الذا يية العاليية كيان  فوييرهط وسيلوكهط اأن  (Waqar, 2016) واكيار و يين 
ستسال   هؤالء يرون التخدياف فرصة  أفضل للنماح والتعلط  وفيي درا  لى مواجهة الصعو اف و د  االلديهط الق

وليسيت ليديهط القيدرا  لييى  ليييهط إهر يون دا مييا مين المهمياف الموكلية المقابيل فياألفراد اليذين لييديهط فا ليية متدنيية  ي
لذين لديهط فا لية ذا ية  الية ا ةبالفلن أ (Al-Saasdi, 2018) لسعدعاو ر    داء الميد ويتسمون بال وفاأل

دارا الاييؤون التعليمييية ال اصيية بهييط وكتابيية البخييوث    لييى  كييس الفلبيية الييذين لييديهط إلييديهط قييدره  لييى النميياح و 
ن غييييب  ييين يييرا،  فييي الماييياكل السييلوكية والتالذا يييية  الييذين هيييط أكثيير  رضييية لال مسييتو  مييين فض ميين الفا ليييية
هنيياك ا ماهييان ا ميياه  خفييي ع  لتخقيييي الر بيية فييي النميياح واال ميياه ن أكمييا  يير    المخاضييراف والفاييل الدراسييي

مين خيال  الر بية فيي  عاييرالثاني هو لتمنب الفال  ال وف من الفال(  وهذا الداف  ينب  من السعي لتخقيي الم
العميل المياد والتفلي  اليى انميا  المهيا  الصي بة  التفوف  لى االخرين في المواقيف الم تلفية والر بية فييو التخدع 

وهنيياك دافيي  داخلييي ينبيي  ميين داخييل الفييرد  و البييا مييا ينفييوع  لييى ارضيياء الييذاف بينمييا الييداف  ال ييارجي يييأ ي ميين 
ى ويفتقييد االفييراد للييداف   نييدما ياييعرون أنهييط  ييير مسيييفرين  لييي  د  و البييا مييا ينفييوع  لييى المكافييأاخييارج الفيير 

 .أفعالهط

اد فيي د يط النايا، اليداف  بأنيج  مليية  خفي  االفير  (Rakes & Dunn, 2010 راكيس ودون كل من  فوقد وص
ديمي يضيا   المهيد األكياأوهيو يعكيس  تياجياف الفيرد ور با يج  وهذا الداف  يتط من خال   خديد ا الموجج لهدف ما

نهيييط قيييادرون  ليييى أتقيييد األفيييراد ذا يييية   ييييد  نيييدما يعاليييدواف  الن أكييياديمي  كميييا للفاليييب كمسييياهط فيييي النمييياح األ
  كميا أن األفيراد مميرد كسيب درجياف جييدا إ قيان ولييسالوصو  الى األهيداف المرجيوا  و نيدما يقوميون بعملهيط ب

لييى المثييابرا وانمييا  المهييا  الصيي بة   فييي  ييين يميييل ذوو الييدواف  إيميلييون  وافيي  أكاديمييية  اليييةالييذين يمتلوييون د
 .مهماف السهلةاألكاديمية األقل الى  نفيذ ال

العافييية النفسييية ميين العوامييل  أن   (Jondi & Talahmeh, 2017)المنييدع و ال مييج  ييير   خيير  أميين نا ييية 
ساسيية مين سيماف أ ةنهيا سيمأفيي  خقييي اليذاف كميا األساسية التي   يد من قدرا الفيرد  ليى النمياح والسيير قيدما  

فاألميل والتفيا   والفمأنينية    دهيار ليى النميو واال مابية  سيا د الفيرديإ  صية السوية بما  خويج من  ناصرالا



يميابي  نميي مفهيو  اليذاف اا االخييا ال يي  وجيودا تما يية وطييباالجورا ة البا  والرضيا  ين اليذاف والعالقياف 
 .الذا ية لديجو  يد من الوفاءا  لد  الفرد

 المفهيو  Psychological well-Beingالنفسييةمفهيو  السيعادا  (Jammaal, 2013)المميا   كميا  وصيف
الر يس في  لط النفس اايمابي لما لج من مكانة بار ه في  اريخ الفور اانساني  وقد سيعى المميي  فيي الثقافياف 

 ييين الخيييياا  اايمابيييية  والرضيييابالخالييية الم اجيييية  ر باطهييياأسيييمى للخيييياا ال بوصيييفها هيييدفا  ادا ليييى السيييعلم تلفييية إا
 .والتفا  الذاف  وجود ها و خقيي

رسي ت مفهيو  السيعادا النفسيية وطيرف  راييف قيدأن دراسياف  (Abu Hashim, 2010)ميا أضياف أبيو هاشيط في
للعواميل Ryff, 1989  ييفار   ييث وضيعت  لييج المؤشيراف للتعيرف  قياسيج  وأهيطوكيفيية البخيث فييج  ( نموذجيا  

يمابيييية مييي  والعالقييياف ااالا صيييي   ال ي يييي  التفيييوراالسيييتقال  اليييذا ي  والتمكيييين  النفسيييية وهييييالسيييتة للعافيييية 
 .اآلخرين  والخياا الهادفة و ق ل الذاف(

ن  ليط الينفس قيد كيرس مسيا ة ك ييرا لفخي  أ (Abel-Aal, Mathllom, 2013) ومللو     د العا  كما بي ن
 لييط اليينفس  يييار يعيي   التوجييج إلييى  لييط  البخييث فيييو ييدأ يسييود ممييا    والخيي ن م تلييف جوانييب االكت ييا  والقلييي 

النفسية  وجودا الخياا والعافية  مل والفمأنينة والتفا  لعلماء يستقصون في مفاهيط مثل األيمابي  و دأ اااالنفس 
أن مفهيو  العافيية النفسيية مين المفياهيط التيي ييتط  (Okasha & Saleem, 2010)وسيليط   كاشيةيؤكيد  وليذل 

 ضا لد  االفراد.والر  داولها لما لج من دور ها  في  خقيي التوافي النفسي والعافية 

اايمابيية األخير   النفسيية والمفياهيطإلى وجود  داخل بيين مفهيو  العافيية   (Jammaal, 2013)المما  وأشارف
 النفسيي  والفمأنينيةواانما   واألمين  كالاعور بالرا ة  والرضا  ن الخياا  والمتعة في الخياا  والتوافي النفسي 

 والقنا ة  وطيب ال ي .

خ يقييج كيييل ميين الفالسيييفة يسييعى لتهيييدف أن الوصييو  الييى العافيييية النفسييية فيييير   (Salih, 2013)صييالح  أمييا
والعلميياء والخكوميياف الم تلفيية  ويييؤدع  خ يقييج إلييى شييعور الفييرد بالرضييا وال هميية و خقيييي الييذاف واألمييل والتفييا   

د السيعيد يتسيط بالقيدرا أن الفير  (Abu halawah,2014)الخيالوا  ير  أبوفي  ين   والتوجج نخو الخياا بإيمابية
   والقدرا  لى  خمل الصعا   ومواجهة مواقف الخياا وضغوطا ها.يمابيةأل ماف بماا ر إ لى إدارا ا

نسي يا  نليرا  أن العافيية النفسيية مين المفياهيط المعقيدا  (Okasha & Saleem, 2010)  كاشية وسيليطيؤكد فيما 
ود الفقرع لعلط النفس اايمابي الذع يتناو  المانب االيمابي لصعو ة  خليل  ناصرها اذ ياكل هذا المفهو  العم

النفسييية كييالقلي واالكت ييا  والتييو ر وال ييوف  هييذه العافييية التييي لفالمييا ميين ش صييية اانسييان بعيييدا   يين االمييرا  



ة واالجتما يي  واليذع  تايارك العواميل النفسيية  ناولها  لماء النفس كهدف ن يل يسعى اانسيان لل يي  فيي ظالليج
 والمعرفية واالقتصادية في بلور ها و نا ها.والوجدانية 

 معرفية نييت ب التيي (Al-Saasdi, 2018) السيعدعدراسية مثيل  و  التسويف األكياديمي وقد أجريت دراساف 
الدراسية  ينية  اشيتملتجامعية االسيتقال   و فيي فلبية الليد  والرضا  ن الدراسية العالقة بين التسويف األكاديمي 

لتسييويف ل( 2012م ييياس ابييو  يي ا   قييا  البا ييث باسييت دا  ( طالبييا وطالبيية  230  قوامهييا اييوا ية  ينيية   لييى
 الدراسيةو وصيلت  فقيرا ( 24مين  مكيون الم ياس الرضا  ن الدراسية كذل  و   ( فقرا21من  مكون الاألكاديمي 

وجييود  إلييى  ييد  وصييلت كمييا و   متوسييفةدرجاف  ييأ ي بييالتسييويف والرضييا  يين الدراسيية  اف كييل ميينأن درجيي إلييى
بااضيافة   السينة الدراسيية  والمعيد  التراكمييو فروف في الرضا  ن الدراسة ليد  الفلبية  بعيا لمتغييراف المينس  

 .و ين الرضا  ن الدراسة المام ية وجود  القة سل ية بين متوسفاف التسويف األكاديميلذل  أسفرف  ن 
ط يعة العالقة االر باطيية  نيت بالتعرف  لى دراسة  (Ahmed & Yaseen, 2018) وياسين وأجرف األ مد

الفاليب  ومين أجيل ذلي   جينسلسينة الدراسيية و ل الفيروف وفقيا  واستقصياء يف األكياديمي والثقية بيالنفس  بين التسيو 
طالبييا  وطالبيية  ميين طلبيية  (188 ألفييت  ينيية البخييث ميين    و م ييياس التسييويف األكيياديمي والثقيية بييالنفساسييت د  

مسييتو  كييل  ميين التسييويف األكيياديمي  أننتييا ج  ينييت الو   جامعيية دماييياألولييى والرابعيية فييي السيينتين الدراسيييتين 
وجييود و   متوسيفة  كميا أظهييرف وجيود  القية سييالبة بيين التسيويف األكيياديمي والثقية بيالنفسكانييت والثقية بيالنفس 

الدراسييية لصييالح  لمتغييير السيينة وفقييا   لييى م ييياس التسييويف األكيياديمي بييين متوسييفاف أداء الفلبيية  دالييةفييروف 
بييين  ا  إ صييا يداليية طييال  السيينة الرابعيية ومتغييير الميينس لصييالح الييذكور  بينمييا أكييدف الدراسيية  ييد  وجييود فييروف 

 .م ياس الثقة بالنفس  ع   لمتغيرع السنة الدراسية والمنس الفلبة  لىمتوسفاف أداء 
للتعيرف  ليى مسيتو  القليي بدراسية هيدفت  (Al-Nawajaha &Barakah, 2018)و ركية  كميا قيا  النواجخية
بييين القلييي الوجييودع والتسييويف األكيياديمي والواييف االر باطييية ويف األكيياديمي  وفخيي  العالقيية الوجييودع والتسيي

 يين الفييروف فييي القلييي الوجييودع والتسييويف االكيياديمي   بعييا  لمتغييير الميينس والمسييتو  الدراسييي  و وونييت  ينيية 
وم يياس التسيويف     وط ي البا ثان م ياس القلي الوجيودعهر( طالب وطالبة من جامعة األ  260الدراسة من 

سييويف األكيياديمي جيياء بدرجيية األكيياديمي إ ييداد البييا ثين الخيياليين  وأشييارف النتييا ج إلييى أن القلييي الوجييودع  والت
طردية بيين القليي الوجيودع والتسيويف األكياديمي  و ين وجيود فيروف  ن وجود  القة النتا ج أسفرف متوسفة  و 

لي الوجودع والتسويف األكاديمي  بعا  للمنس لصيالح اليذكور  فيي  يين ليط  اير النتيا ج إليى وجيود فيروف في الق
 في القلي الوجودع والتسويف األكاديمي  بعا  للمستو  الدراسي.

التسيويف و ضيغو، الخيياا  استقصاء ط يعية العالقية بييندراسة هدفت إلى  (Abood, 2016)  ود كذل  أجر  
( طالبييا 124  وأجريييت الدراسيية  لييى  العالقيية بيياختالف جيينس الفالييب أو مسييتواه الدراسيييتبييار واخ  األكيياديمي



أسيفرف و    وم يياس التسيويف األكياديمي است د  م يياس ضيغو، الخييااو   األردنفي وطالبة من جامعة  ملون 
وا العالقية بيين قيفيي وجيود فيروف بينيت كميا بيين ضيغو، الخيياا والتسيويف األكياديمي  وجود  القية الدراسة  ن 

وجود فروف في قيوا العالقية بيين  في  ين  وصلت إلى  د   ضغو، الخياا والتسويف األكاديمي لصالح الذكور
 لمتغير المستو  الدراسي.وفقا  ضغو، الخياا والتسويف األكاديمي 

لخياا بين جودا ا ط يعة العالقة التعرف  لىإلى هدفت دراسة  (Abu Hammaad, 2019)أبو  ماد وأجرف 
 افي كل مين جيود الفروف بين الذكور وااناث ط يعةواستقصاء الذا ية  وكل من السعادا النفسية وال يمة  النفسية

وطبقييت   جامعيية األمييير سييفا  بيين   ييد الع ييي  ينيية طلبيية  لييد  الخييياا النفسييية والسييعادا النفسييية وال يميية الذا ييية
السييعادا  وم ييياساسييت د  م ييياس جييودا الخييياا النفسييية و   طالبييا  وطالبيية   (270ميين   لييى  ينيية مكونيية الدراسيية 
أن   يينالدراسيية أسييفرف و   وثبا هييا المقيياييس صييدف  ليي دالالف  ميين وم ييياس ال يميية الذا ييية بعييد التأكييدالنفسييية  

 وجيود  القيةوكيذل    ليد  أفيراد الدراسيةكان مر فعا   مستو  جودا الخياا النفسية والسعادا النفسية وال يمة الذا ية 
بين ووجود فروف ار باطية إيمابية بين م ياس جودا الخياا النفسية و ين كل من السعادا النفسية وال يمة الذا ية  

و يد  وجيود   لصيالح طلبية كليية العليو وطلبية التر يية  ليى مقيايس الدراسية  العليو   كليةطلبة درجاف  افمتوسف
أظهير اليذكور  يياس جيودا الخيياا النفسيية  فيي  يين فروف دالة إ صيا يا  بيين متوسيفاف اليذكور واانياث  ليى م

داليية بييين متوسييفاف الييذكور واانيياث  لييى جوهرييية و  لييى م ييياس السييعادا النفسييية  ووجييود فييروف درجيياف أ لييى 
 م ياس ال يمة الذا ية لصالح ااناث. 

ميين التسييويف التعييرف  لييى العالقيية بييين التفييا   وكييل دراسيية هييدفت  (Alharithi, 2017) فيمييا أجيير  الخييارثي
إمكانيية فخي  سيعودية  و في العر ية المخافلة جدا باألكاديمي والتخصيل الدراسي لد  طال  المر لة الثانوية 

اسييت د  البا ييث التفييا   والتسييويف األكيياديمي  و التن ييؤ بالتخصيييل الدراسييي  ميين خييال  درجييا هط  لييى م ياسييي 
 ينت نتا ج المر لة الثانوية  و في ( طالبا  616من راسة و وونت  ينة الد للتفا   وللتسويف األكاديمي م ياسين 
أنيج يمكين التن يؤ بالتخصييل الدراسيي  مين درجياف   و التخصييل الدراسيي  بيين التفيا   و وجود  القة سيالبة  الدراسة 

 الفال   لى م ياسي التفا   والتسويف األكاديمي .
درجياف الايعور بالعافيية  إليى فخي  (Jondi & Talahmeh, 2017)بينميا هيدفت دراسية المنيدع  و ال ميج 

  واختيار دا النفسيية فيي ال ي ية الفلسيفينيةو قنين م ياس  رايف( للسيعافلسفين النفسية لد  الفلبة المامعين في 
( طالب وطالبة من طلبة المامعاف في مخافلة ال ليل  وط يي  لييهط 200 مكونة من البا ثان  ينة  اوا ية 

أن م ياس  رايف( يتمت  بدالالف أسفرف  ن وقد التخقي من دالالف صدقج وثبا ج م ياس  رايف( بعد  رجمتج و 
متوسيفاف   و ين وجيود فيروف فيي ةمتوسيف تسيكومترية مر فعة  و ن أن درجاف الايعور بالعافيية النفسيية كاني

فيييي الاييعور بالعافييية النفسييية وفقييا للمييينس لصييالح اانيياث  ووجييود فييروف وفقيييا  لنييوس الت صيي  لصييالح الفلبيية 



ذوع اليدخل المر في   فيميا ليط مين الولياف اانسانية  و ن وجيود فيروف وفقيا  للمسيتو  االقتصيادع لصيالح الفلبية 
 يكن هناك فروف في متوسفاف الاعور بالعافية النفسية  ع   لمتغير المامعة.

طيال   العالقية بيين السيعادا وفا ليية اليذاف ليد ط يعية لوايف  ين ل (Mousa, 2017)وهيدفت دراسية موسيى 
 ليى م يياس السيعادا الفلبية  والوايف  ين الفيروف بيين متوسي  درجيافالعراقيية  كلية ال را ة في جامعية البعيث 

ت واسييت دم  وطالبيية ( طالبييا  (298  لييىعينيية ميينس  واشييتملت الالنفسييية وم ييياس فا لييية الييذاف  بعييا  لمتغييير ال
  أن السييعادا النفسييية وفا لييية الييذاف لييدإلييى خصييلت و  ف وم ييياس فا لييية الييذا الدراسيية م ييياس السييعادا النفسييية

يةمر فعيأفراد  ينة الدراسة كانيت ذاف درجياف  عادا النفسيية وفا ليية اليذاف ليد    ووجيود  القية ار باطيية بيين الس 
كمييا أشييارف النتييا ج إلييى وجييود فييروف بييين متوسيي  درجيياف أفييراد  ينيية الدراسيية  لييى م ييياس  أفييراد  ينيية الدراسيية 
 لصالح ااناث.منس ا  لمتغير الفا لية الذاف  بع
يي (Abel-Khalik, et al, 2107)   ييد ال ييالي ونخييرون  كمييا هييدفت دراسيية عادا إلييى استوايياف معييدالف الس 

امعتي  قاصدع مر اح ورقلة وجامعة جيالليي لييابس جن لد   ينة من و القتها بمتغيراف الخياه والفيبة  والتدي  
ومتغييراف الخيياا الب وطالبة  أجابوا  ن الم ياس العر يي  للسيعادا ( ط701سيدع بل باس  و وونت العينة من  

والصيخة النفسيية والسيعادا والرضيا  ين الخيياا بااضيافة إليى  التقيدير اليذا ي للصيخة المسيمية الفيبة  من خال 
  امتغيراف  الم ياس العر يي للسيعاد قدير التدين  و صل الذكور  لى متوسفاف أ لى جوهريا  من ااناث  في 

  دالة وموجبة.ر با، االوكانت جمي  معامالف   و قدير الصخة المسمية  والصخة النفسية  والسعادا
 

لتسيويف يت يين أن الدراسياف التيي  ناوليت اوأمكن للبا ثين التعقيب  لى الدراساف التي سيبقت هيذه الدراسية  ييث 
فييي ال ي يية الفلسييفينية مييا  ييدا دراسيية والا صييية  يييا  مثييل هييذه الدراسيياف  و القتييج بييبعض المتغيييراف النفسييية

الدراسيياف السييابقة ميين طلبيية  افو وونييت  ينيي  دفيي  البا ييث فييي  نيياو  هييذه الليياهرا  وهييذا مييا (2018  السييعدع
العافيية بكميا أن الدراسياف السيابقة المتعلقية  المر لة المام ية والتي  تاابج معها الدراسة الخالية فيي هيذا المانيب.

ل صريح لمتغير العافية النفسية فمعلمها  فرقت للسعادا النفسية والرفاه وجودا الخياا  ميا النفسية لط  تفرف باك
وقيد   متغير العافية النفسيية بايكل صيريح( فهي من الدراساف التي  فرقت ل2017 ال مج  و  دا دراسة المندع 

التيييي بنييييت  ليهيييا  لييي   والنلرييييافاألد  التر يييوع   وظييييففيييي التيييي سيييبقتها الدراسييياف مييين الدراسييية هيييذه أفيييادف 
 .ا ج وال روج بالتوصياففي إ داد مقاييس الدراسة من أجل الوصو  إلى النتو  الدراساف 

 وأسئلتها مشكلة الدراسة
لعملييية الفلبيية خييال  ايفغييى  لييى سييلوك أسييلو  التسييويف الييذع أن  التر ييوع  ميياميين خييال   مله انال ييظ البا ثيي

ت امن بيال  سية ا ية الوقيت الويافي للدراإالمناطية بهيط و يد  ف والواجبيا  تعليي بكثيرا المهيا التعليمية ضيمن م يرراف 



قيت اليذع  نلييط الو عيد  قيدر هط  ليى بالمام يية م يررين ذلي   امن الخيياوالتذمر   االجتما يةا متفلباف الخيام  
مي ظيياهره التسييويف األكييادي ييو  الغمييو  ستيضيياح هييذه الدراسيية الأ ي و يي  خصيييلسييوء فييي التالييى بييدوره يييؤدع 

قييد يكييون التسييويف باييكل  ييا  سيي با  مباشييرا  أو نتيميية لهييذه األ ميياف  التييي جعلييت و المييامعي  لييد  ف يية الاييبا  
لييس فقي  مين أجيل الت فييف مين ة لدراسة المتغييراف اايمابيية جة أصبخت ملخ  االابا  الفلسفيني مخبفا   فالخ

هيذه الدراسية فيي أ ي الضغو، واأل ماف   لذا  ي معاناا الابا  الفلسفيني  بل من أجل  يادا كفاء هط في مواجهة
مخافلية ال لييل مين أجيل الوايف  ين مسيتوياف الايعور بالتسيويف األكياديمي والعافيية النفسيية  وفخي  الفييروف 

  لييذا فييإن هييذه الدراسييية فييي الاييعور بالتسييويف األكيياديمي والعافييية النفسييية فييي ضيييوء بعييض المتغيييراف المسييتقلة
 لة اآل ية  خاو  ااجابة  ن األس 

التسييويف األكيياديمي والعافييية النفسييية لييد  طلبيية المامعيياف الفلسييفينية فييي هييل  وجييد  القيية ار باطييية بييين  .1
 مخافلة ال ليل؟

  أفراد  ينة الدراسة؟ األكاديمي لد  التسويف مستو   ما .2
 العافية النفسية لد  أفراد  ينة الدراسة؟مستو  ما  .3
سيييفينية فيييي مخافلييية ال لييييل لدرجييية التسيييويف األكييياديمي ودرجييية هيييل   تليييف  قيييديراف طلبييية المامعييياف الفل .4

  ؟المعد  التراكمي(و السنة الدراسية  و  بعا  لمتغيراف المنس   لديهط العافية النفسية

 أهداف الدراسة

ليد  طلبية المامعياف الفلسيفينية التسيويف األكياديمي والعافيية  العالقية بيين معرفية ط يعية هدف هذه الدراسية اليى 
  كما هدفت إلى معرفة درجة التسويف األكاديمي ودرجية العافيية النفسيية ليديهط  كيذل  هيدفت فلة ال ليلفي مخا

الفروف في درجاف التسويف األكاديمي والعافية النفسيية وفقيا ليبعض المتغييراف المسيتقلة  إلى التعرف  لى ط يعة
 د الف ياف المعنييية بالايبا  فييي الممتميي  اليذع قييد يسييا مييرالتراكميي األ كمينس  الفالييب وسينواف الدراسيية والمعييد 

ي والخيييد ميين العواميييل يمابييية والخيييد ميين العوامييل المسييي بة للتسييويف االكيياديمالفلسييفيني  لييى  ع يييي  الموانييب اا
 . لى العافية النفسية لد  الابا  المامعي في مخافلة ال ليلا  المؤثرا سلب

 أهمية الدراسة

التر وييية فالتسييويف األكيياديمي سييمة  البيية  لييى ظيياهره هاميية ل سييرا ونهييا  بخييث فييي أهمييية الدراسيية ميين ك   يير 
  فقييد نمييد الاييبا  المييامعي  لييى سيي يل المثييا   ارقييا  فييي أ ييال    ضييمن   ريييراف واهيييةالفلبيية للهييرو  ميين الواقيي

اليقلة  يث يمدها وسيلة جيدا للت ل  من قلي المسيتق ل اليذع يفرضيج الواقي  المي د ط بالمايكالف االجتما يية 



. و تمثيل بنمياح مهاميج مسيتق ال   واجتما ييا  ألداءكما أن  خقيي العافية النفسية للفالب  ؤهلج نفسييا  واالقتصادية. 
 يلي  فيماأهمية الدراسة 

 همية النظريةاأل
كياديمي والعافيية التسيويف األبخيث فيي موضيوس  ال ي ية الفلسيفينية التيي بكير فيي من الدراسياف ال عد   هذه الدراسة

مفهيييومي الدراسييية  التسيييويف أدبيييياف ثييراء إتسييياهط فيييي سكميييا أنهيييا   ة ليييد  طلبييية جامعييياف مخافلييية ال ليييلالنفسييي
 سيل  الضيوء  ليى مايكلة  يدا  ين أنهيا    ليى العمليية التعليمييةما لذل  من أثر و  ( العافية النفسية كاديمي و األ

و فياقط هط دو وجهيالفلبية لوقيت  هيدارإ تج  ين هيذه المايكلة  ييث ينيال لييل  ةجامعيالتسويف األكاديمي ليد  طلبية 
ومييا ياييكل ذليي     ييو  طلبيية جامعيياف مخافليية ال ليييل  تمخييورللماييكالف واأل ميياف الخيا ييية الم تلفيية  فالدراسيية 

خاصييية أن الفلبييية ال يييريمين سييييتقلدون وظيييا ف فيييي المؤسسييياف   التعلييييطأهميييية وفا ليييية فيييي  مليييية ال نييياء و مييين 
 .المدية بالعمل واالنما بالمسؤولية و قد  سا دهط  لى التخل ي  ا ي   الة التسويف أن و   الم تلفة

 األهمية التطبيقية
نخييو اف الفلسييفينية فييي مخافليية ال ليييل فييي المامعيي القييراروصييناس المسييؤولين توجيييج بالدراسيية هييذه تسيهط نتييا ج س

 سييهط فييي وضيي  قييد   كمييا أنهييا فييي جامعيياف مخافليية ال ليييلار باطييج بييالتعلط والتعليييط و   أهمييية موضييوس التسييويف
هييذا يييؤدع و   كيياديميسييترا يمياف ال اصيية للخييد ميين سييلوك التسييويف األال فيي  اارشييادية والنفسييية والتدري ييية واال

ميدخال   لدراسياف وأبخياث  ويون قيد   و الوقت باكل فا ل لد  طلبة جامعاف مخافلة ال ليل استثمارلر    و  
 يسيمقييااسييت دا   قييد  قييود نخييوو    و القتهمييا بمتغيييراف أخيير  التسييويف االكيياديمي والعافييية النفسييية  ييو   جديييدا

ليييد  الفلبييية  يييؤثر فيييي الصيييخة النفسيييية والتخصييييل األكييياديمي تغييييراف كمكييياديمي والعافيييية النفسيييية التسيييويف األ
 .المامعين في مخافلة ال ليل

 ةمصطلحات الدراس
ميييل الفييرد لتأجيييل  بأنييج Academic Procrastination) التسييويف األكيياديمي  2012)  يعييرف أبييو   اليية 

  .النفعالي نج شعور بالتو ر ا اكمالها ينتجال دء في المهماف األكاديمية او 
 لى م يياس التسيويف األكياديمي المستميب بأنج الدرجة التي  صل  ليها  اجرا يا   األكاديميرف التسويف عيو 

 .(2012 المست د  في الدراسة الخالية والمفور من ق ل أبو   الة 
بخسيين  يمييابياا سيياس اا عافييية النفسييية هييو( أن المقصييود بال2017 المنييدع و ال مييج  ييير    العافييية النفسييية

ستدال   ليج بالمؤشراف السلوكية التي  د   لى ار فاس مستوياف رضا الفرد  ن الخا  وطيب ال ي  ويمكن اال
وقدر ييج  لييى  ف قميية ومعنييى بالنسييبة لييج را وذالتخقيييي أهييداف ش صييية مقييدالييد و  سيي يج ثييط   ذا ييج و يين  يا ييج

  وإقامتييج لعالقيياف التييي  عيييي  واصييلج جتما يييةاالضييغوطاف لللتفيياف دون االإدارا  يا ييج بنفسييج وا  يياذ قرارا ييج 



كميا  ير ب  العافيية النفسيية بكيل مين اا سياس  م نية  لى الثقة والتعياون اجتما ية إيمابية متبادلة م  اآلخرين 
 واايمان والتوكل  لى هللا. سكينة والفمأنينة النفسية والتفا   واألمل و ب اآلخرين ومسا د هط العا  بالعافية وال
م ياس العافية النفسية المست د  مستميب  لى الدرجة التي  صل  ليها ال ابأنه  النفسية إجرا يا  وُتعرف العافية 

   .في الدراسة الخالية
الفلبيية فييي  المقصييود بهييط جمييي  و ال مييج أن ليييل  أشييار المنييدع فييي مخافليية ال طلبيية المامعيياف الفلسييفينية 

 -المفتو يةوجامعية القيدس  -جامعية ال لييل المامعاف القا مة في مخافلية ال لييل وهيي مر لة البكالوريوس في 
 وجامعة بوليتوني  فلسفين.

 الطريقة واإلجراءات
امل وصف  و البخث لتنفيذ لغاياف بها البا ثان صفا  لفريقة الد راسة وإجراءا ها التي قا  انب و  ناو  هذا الم

والنتا ج واألسلو  اا صا ي    هاإجراءا و وصدقها وثبا ها  وأدوا ها  تهاوممتم  الد راسة و ينالمست د  منهج ال
 والتوصياف.

 منهج الّدراسة:
ييير فيي الليروف وصيف الواقي  دون إ يداث  غالمينهج الوصيفي االر بياطي وهييو طريقيية فييي هذه الدراسة ست د   

الخاليية مر بفية بياللواهر  وااجابية  ين أسي لة مخيدداإثبياف فيرو  معينية غايياف هدف  مهيي  بيانياف لب  القا مة
  وقت  نفيذ الدراسة.واأل داث التي يمكن جم  المعلوماف  نها 

 مجتمع الّدراسة: 
( 8720ال ليل والبالغ  ددهط   في جامعةالمامعيين الذين يتعلمون توون ممتم  الد راسة من جمي  الفلبة ي

 طالبا  وطالبة . 
 عينة الّدراسة:

    ط 2019/2020( طالبا  وطالبة من طلبة جامعة ال ليل للعا  الدراسي 120 وونت  ينة الدراسة من  
( استبانة  لى طلبة جامعة ال ليل  وقد  ط 120اختيارهط بفريقة  اوا ية بسيفة   يث قا  البا ثان بتو ي   

 ( يوضح خصا   العينة الديمو رافية 1( استبانة  والمدو   117داد  استر 
 (: خصائص العينة الديموغرافية1جدول )ال

 النسبة % العدد مستويات المتغير المتغير

 الجنس
 26.5 31 ذكر
 73.5 86 أنثى

 100.0 117 المجموع
 12.0 14 أولى السنة الدراسية



 النسبة % العدد مستويات المتغير المتغير

 21.4 25 ثانية
 32.4 38 ثالثة
 34.2 40 رابعة

 100.0 117 المجموع

 المعدل التراكمي

 8.5 10 فأقل 65
74-66 25 21.4 
84-75 58 49.6 

 20.5 24 فأ لى 85
 100.0 117 المجموع

 الّدراسة: أداة

 أواًل: مقياس التسويف األكاديمي
 وصف المقياس: -1

م يياس  أبيو  ي ا   يس سبقت هيذه الدراسية مثيل لمقاي من خال  العودام ياس التسويف األكاديمي فقراف بناء  ط 
خماسي ( فقرا  وكان اختيار ااجابة 35( للتسويف األكاديمي  و وون الم ياس من  2017(  و ال  ور  2012

 . نف ي بدرجة قليلة جدا  إلى   نف ي بدرجة ك يرا جدا   تدرج من    صنيف ليكرف(   االستمابة
 صدق المقياس: -1

 :صدق االتساق الداخلي
بيرسون ار با، معامل وذل  بخسا   ن طريي صدف اال ساف الداخلي الت خقي من صدف الم ياس قا  البا ثان ب

 Pearson Correlation ) كمييا هييو م ييين فييي فقييرا ميين فقييراف الم ييياس ميي  الدرجيية الولييية للم ييياس   كييلبييين
 (2المدو   

 مع الدرجة الكلية  المقياسكل فقرة من فقرات بين  (Pearson correlationاالرتباط )(: نتائج معامل 2)جدول ال

 رقم الفقرة

معامل 

ارتباط 

بيرسون 

 )ر(

 رقم الفقرة

معامل 

ارتباط 

بيرسون 

 )ر(

رقم 

 الفقرة

معامل 

ارتباط 

بيرسون 

 )ر(

رقم 

 الفقرة

معامل 

ارتباط 

بيرسون 

 )ر(

1 0.45** 10 0.73** 19 0.49** 28 0.45** 

2 0.42** 11 0.57** 20 0.43** 29 0.52** 

3 0.62** 12 0.52** 21 0.56** 30 0.49** 

4 0.65** 13 0.60** 22 0.47** 31 0.55** 

5 0.48** 14 0.65** 23 0.56** 32 0.42** 

6 0.47** 15 0.56** 24 0.61** 33 0.43** 

7 0.53** 16 0.59** 25 0.54** 34 0.59** 



 رقم الفقرة

معامل 

ارتباط 

بيرسون 

 )ر(

 رقم الفقرة

معامل 

ارتباط 

بيرسون 

 )ر(

رقم 

 الفقرة

معامل 

ارتباط 

بيرسون 

 )ر(

رقم 

 الفقرة

معامل 

ارتباط 

بيرسون 

 )ر(

8 0.57** 17 0.43** 26 0.55** 35 0.52** 

9 0.49** 18 0.48** 27 0.53**  
 (α≤0.01دالّة إحصائيّاً عند ) ** 

أن  يعنيييمميا دال ية إ صيا ي ا    للم يياس بمعيامالف ار بيا، مي  الدرجية الوليية ير ب  فقيراف الم يياس جميي  أن   يين 
كيأداا لممي  المعلومياف  الدراسية مينح الم يياس الثقية باسيت دامج فيي مر فعية ا سياف داخليي الم ياس يمت  بيدرجاف 

ر  لى ص  .م ياسالدف فقراف كمؤش 
 الثبات: -3

 (.3المدو    كما ي ينبفريقة التم  ة النصفية  وذل  وكذل  معادلة الثباف كرونباخ ألفا  فريي بالثباف  ُ سب
  التسويف األكاديمي(: معامالت الثبات 3جدول )ال

 عدد الفقرات المقياس
 التجزئة النصفية كرونباخ ألفا

 المصحح نجتمامعامل  معامل االرتباط معامل الثبات

 0.73 0.59 0.89 35 الدرجة الكلية للمقياس

راسة سمح باست دامج في  بافاف ثالم ياس يتمت  بدرجأن يتضح  قيمة معامل ثباف كرونباخ     يث بلغتالد 
 لغ معامل و الت خقي من ثباف الم ياس بفريقة التم  ة النصفية  كما أمكن (  0.89ألفا للدرجة الولية للم ياس  

  .(0.73 العامة  (جتمانوفي معادلة  الثباف 
 تصحيح المقياس:

ا بفريقة ليكرف  است د  البا ثان م ياسا   بخيث أ فيت ااجابة  نف ي الم ياس   وقد  ط  صخيح (خماسيمعد 
( درجاف  و نف ي 3( درجاف  و نف ي بدرجة متوسفة  4( درجاف  و نف ي بدرجة ك يرا  5بدرجة ك يرا جدا   

وقد  ط  كس درجة وا دا( هذا في  ا  الفقراف الموجبة   جدا   درجتين(  و نف ي بدرجة قليلة بدرجة قليلة 
  بعكس أو انها. (17  12  10  6  5  3  1 التي  خمل األرقا  السل ية الفقراف 

 ثانيًا: مقياس العافية النفسية
 وصف المقياس:

 (Jondi & Talahmeh, 2017)ندع و ال مة الذع  ر  ج الم (Ryff, 1989 ا تمد البا ثان م ياس رايف 
( فقرا  امل األبعاد الستة للعافية النفسية وهي    ق ل الذاف  االستقال  الذا ي  التمكن 60يتوون من   هوو 

هو و ( فقراف  10بعد   كل  يضط ال ي ي  النمو الا صي  العالقاف اايمابية م  اآلخرين  والخياا الهادفة(  و 
( درجاف  بدرجة ك يرا 5   لى الن خو اآل ي  بدرجة ك يرا جدا   (ليكرف  صنيف وفي  ابةمستاال م ياس خماسي

 ( درجة.1( درجة  بدرجة قليلة جدا   2( درجاف  بدرجة قليلة  3( درجاف  بدرجة متوسفة  4 



 صدق المقياس: -1
 صدق االتساق الداخلي: -أ

( Pearson Correlationبيا، بيرسيون   سيا  معاميل ار اال سياف اليداخلي  ين طرييي  يط الت خقيي مين صيدف 
 (.4فقرا من فقراف الم ياس م  الدرجة الولية للم ياس  وذل  كما هو واضح في المدو   لول 

 كل فقرة من فقرات المجال مع الدرجة الكلية للمجال.بين ارتباط بيرسون (: نتائج معامل 4)جدول ال

 رقم الفقرة  المجال

معامل 
ارتباط 
بيرسون 

 )ر(

 رقم الفقرة  لالمجا

معامل 
ارتباط 
بيرسون 

 )ر(

رقم  المجال
 الفقرة 

معامل 
ارتباط 
بيرسون 

 )ر(

 تقبل الذات

1.  0.54** 

التمكن 
 البيئي

21.  0.49** 

العالقات 
اإليجابية 

مع 
 اآلخرين

41.  0.44** 
2.  0.56** 22.  0.59** 42.  0.44** 
3.  0.55** 23.  0.67** 43.  0.52** 
4.  0.63** 24.  0.64** 44.  0.67** 
5.  0.68** 25.  0.68** 45.  0.59** 
6.  0.62** 26.  0.63** 46.  0.62** 
7.  0.74** 27.  0.56** 47.  0.48** 
8.  0.67** 28.  0.52** 48.  0.58** 
9.  0.67** 29.  0.62** 49.  0.52** 

10.  0.66** 30.  0.44** 50.  0.57** 

االستقالل 
 الذاتي

11.  0.62** 

النمو 
 الشخصي

31.  0.54** 

الحياة 
 الهادفة

51.  0.67** 
12.  0.67** 32.  0.56** 52.  0.70** 
13.  0.57** 33.  0.65** 53.  0.72** 
14.  0.66** 34.  0.69** 54.  0.75** 
15.  0.58** 35.  0.68** 55.  0.73** 
16.  0.69** 36.  0.68** 56.  0.67** 
17.  0.52** 37.  0.70** 57.  0.74** 
18.  0.58** 38.  0.68** 58.  0.65** 
19.  0.48** 39.  0.57** 59.  0.64** 
20.  0.61** 40.  0.62** 60.  0.74** 

 (α≤0.01** دالّة إحصائيّاً عند ) 

فقيييراف المميييا  مييي  الدرجييية الوليييية للمميييا  دال ييية بيييين ر بيييا، معيييامالف االجميييي  قييييط  أن   (4يسيييتد  مييين الميييدو   
ر إ صا ي ا     .م ياسصدف فقراف الإلى وهذا يؤش 



بييين درجيية كييل ممييا  ميين بيرسييون ار بييا،  ييط  سييا  معامييل ييين صييدف اال سيياف الييداخلي للمميياالف موللتخقييي 
 ( يوضح ذل .5الولية للم ياس والمدو    مماالف الم ياس م  الدرجة

 مصفوفة معامالت ارتباط درجة كل مجال من مجاالت المقياس مع الدرجة الكلية للمقياس.(: 5جدول )

 
الدرجة 

الكلية 

 للمقياس

 تقبل الذات
االستقالل 

 الذاتي

التمكن 

 البيئي

النمو 

 الشخصي

العالقات 

اإليجابية 

 مع اآلخرين

الحياة 

 الهادفة

      1 **0.69 الذاتتقبل 

     1 **0.60 **0.79 االستقالل الذاتي

    1 **0.42 **0.47 **0.65 التمكن البيئي

   1 ***0.44 **0.48 **0.45 **0.76 النمو الشخصي

العالقات اإليجابية مع 
 اآلخرين

0.82** 0.53** 0.56** 0.50** 0.59** 1  

 1 **0.56 **0.57 **0.45 **0.44 **0.55 **0.77 الحياة الهادفة

 (α≤0.01** دالّة إحصائيّاً عند )

الممييياالف  يير ب  ببعضييها اليييبعض (  أن جمييي  5الموضييخة فيييي المييدو   ميين خييال  معيييامالف االر بييا، يلهيير 
 يييُث إن  معامييل ار بييا، بيرسييون للعالقيية بييين  ،(α≤0.01دالليية  النييد مسييتو   و الدرجيية الولييية للم ييياس ار باطييا  

والدرجة الولية للم ياس كان قويا   مما ياير إلى قوا اال ساف الداخلي لفقراف الم يياس فيي قيياس درجة كل مما  
 درجاف العافية النفسية للفلبة في جامعة ال ليل.

 الثبات:-2
 سب الثباف بفريقة و معادلة الثباف كرونباخ ألفا  كما است دا   ن طريي ثباف معامالف الأمكن التخقي من 

 (.6ية  وذل  كما هو موضح في المدو   التم  ة النصف
  العافية النفسيةمعامالت الثبات لمقياس (: 6جدول )

 عدد الفقرات المقياس
 التجزئة النصفية كرونباخ ألفا

 معامل سبيرمان براون المصحح معامل االرتباط معامل الثبات

 0.67 0.50 0.79 10 تقبل الذات

 0.62 0.45 0.76 10 االستقالل الذاتي

 0.73 0.58 0.78 10 التمكن البيئي

 0.73 0.63 0.84 10 النمو الشخصي

 0.61 0.43 0.64 10 العالقات اإليجابية مع اآلخرين

 0.85 0.73 0.88 10 الحياة الهادفة
 0.77 0.62 0.93 60 الدرجة الكلية للمقياس

إذ س لم ياس وللدرجة الولية للم ياأن قيمة معامل ثباف كرونباخ ألفا لممي  مماالف ا وصل البا ثان إلى 
(  و لغ معامل ثباف كرونباخ ألفا 0.88 – 0.64 راو ت قيط معامل ثباف كرونباخ ألفا لمماالف الم ياس بين  

(  كذل   ط الت خقي من ثباف الم ياس بخسا  الثباف بفريقة التم  ة النصفية  0.93للدرجة الولية للم ياس  
(  و لغ معامل س يرمان براون 0.85 – 0.61مان براون المصخح ما بين   يث  راو ت قيط معامل س ير 

  كما هو (α≤0.01)وجمي  هذه ال يط دالة إ صا يا   ند مستو  (. 0.77المصخح للدرجة الولية للم ياس  
 .مما ياير إلى أن الم ياس يتمت  بدرجة مر فعة من الثباف (.6موضح في المدو   



 تصحيح المقياس: 
بخيث أ فيت ااجابة بدرجة الم ياس   وقد  ط  صخيح من النوس خماسي االستمابةلبا ثان م ياسا  است د  ا

( درجاف  و درجة قليلة  درجتين(  3( درجاف  و درجة متوسفة  4( درجاف  و درجة ك يرا  5ك يرا جدا   
 السل ية التي  خمل االرقا  و ط  كس الفقرافدرجة وا دا( هذا في  ا  الفقراف الموجبة   جدا  و درجة قليلة 

 20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  41  42  48). 
 مفتاح التصحيح لقراءة المتوّسطات الحسابّية:

 (: مفاتيح التصحيح7)جدول 

 العافية النفسية /التسويف األكاديمي فئات المتوسط الحسابي

 التقدير

 منخفضة 1.00-2.33

 متوسطة 2.34-3.67

 كبيرة 3.68-5.00

 متغيرات الّدراسة:
  المنس  السنة الدراسية  المعد  التراكمي(.المتغيرات المستقلة: 

راسيية والتييي هييدفت  التسييويف األكيياديمي  العافييية النفسييية( المتغيرررات التابعررة:    يييث شييكلت ممتمعيية مقيياييس الد 
 .لمامعاف الفلسفينية في مخافلة ال ليلالتسويف األكاديمي و القتج بالعافية النفسية لد  طلبة ال ياس 

 األساليب اإلحصائّية:
ج اا صا ي ة ا تمد البا ثان في  خليل بياناف دراستهما بعد  ف يي األدواف  لى أفراد  ينة الد راسة    مة ال رام

فاف الخسابي ة  االنخرافاف  و للعلو  االجتما ية عامل ار با، مو   اختبار كرونباخ ألفاو  الم يارية است دمت المتوس 
اختبار شيفيج   و اختبار  خليل الت باين المتعددو   معامل ار با، بيرسون العامة  و جتمان  دلةس يرمان براون ومعا

 Scheffeللمقارناف الثنا ية البعدية ). 
 نتائج الّدراسة:

ة  لى أس لة الد راسة يتضمن هذا الم ء  خليال  إ صا ي ا  لل ياناف النا مة  ن الد راسة  وذل  من أجل ااجاب
 وفرضيا ها.

التسويف األكاديمي والعافية النفسية لد  طلبة المامعاف الفلسفينية ل  وجد  القة ار باطية بين السؤا  األو   ه
 في مخافلة ال ليل؟

 مينالتسيويف األكياديمي السؤا  است د  البا ثان معامل ار با، بيرسون ايماد العالقة بيين ن جابة  ولغاياف اا
ي يين قييط معيامالف  (8الميدو   و   جهة و ين العافية النفسية لد  طلبة المامعاف الفلسفينية في مخافلة ال لييل

 االر با،. 



العافية النفسية لدى طلبة الجامعات من جهة وبين التسويف األكاديمي بين (: نتائج معامل ارتباط بيرسون للعالقة 8جدول )
 جهة أخرى من الفلسطينية في محافظة الخليل 

 الّداللة اإلحصائّية قيمة )ر( المتغيرات
 0.011 *0.235- تقبل الذات* التسويف األكاديمي 
 0.030 *0.201- * االستقالل الذاتيالتسويف األكاديمي 
 0.005 **0.260- * التمكن البيئيالتسويف األكاديمي 
 0.019 *0.217- * النمو الشخصي التسويف األكاديمي

 0.003 **0.269- كاديمي * العالقات اإليجابية مع اآلخرينالتسويف األ 
 0.074 0.166- التسويف األكاديمي * الحياة الهادفة

 0.000 **0.327- التسويف األكاديمي * الدرجة الكلبة للعافية النفسية
 ، // غير دالة(≥ 0.05)(، * دالّة إحصائيّاً عند مستوى الّداللة ≥ 0.01** دالّة إحصائيّاً عند مستوى الّداللة )

التسويف األكاديمي و ق ل معامل االر با، للعالقة بين قيمة أن  ( إلى8أشارف النتا ج الموضخة في المدو   
(  وهذا يد   لى وجود 0.01  ند مستو  أقل من داللة إ صا ية ذاف وهي قيمة ( -0.23  تبلغقد  الذاف
التسويف األكاديمي لد  الفلبة  ف درجاف  أع أنج كلما  ادذافالتسويف األكاديمي و ق ل ال بين  كسية القة 

 . ان فض  ق ل الذاف  ندهط  والعكس صخيح
( بداللة -0.201  التسويف األكاديمي و ين االستقال  الذا يمعامل االر با، للعالقة بين قيمة  تبلغ اكم

أع أنج   االستقال  الذا يو األكاديمي (  وهذا يد   لى وجود  القة  كسية دال ة بين التسويف 0.03إ صا ية  
 . كلما  اد التسويف األكاديمي لد  الفلبة قل االستقال  الذا ي  ندهط  والعكس صخيح

(  0.005( بداللة إ صا ية  -0.26  التسويف األكاديمي و ين التمكن ال ي ي لغ معامل االر با، للعالقة بين و 
إذ يتضح بأنج   التمكن ال ي ي ي ا  بين التسويف األكاديمي و ين وهذا يد   لى وجود  القة  كسية دال ة إ صا

 والعكس صخيح.   قل  التمكن ال ي يالتسويف األكاديمي كلما  اد 
( بداللة إ صا ية -0.21  التسويف األكاديمي و ين النمو الا صيو لغ معامل االر با، للعالقة بين 

إذ   النمو الا صيدال ة بين التسويف األكاديمي و ين   لى وجود  القة  كسيةأيضا  (  وهذا يد  0.019 
 والعكس صخيح.   ان فض النمو الا صيالتسويف األكاديمي يتضح بأنج كلما  اد 

( بداللة -0.269  التسويف األكاديمي و ين العالقاف اايمابية م  اآلخرين لغ معامل االر با، للعالقة بين و 
العالقاف د  القة  كسية دال ة إ صا ي ا  بين التسويف األكاديمي و ين (  وهذا يد   لى وجو 0.003إ صا ية  

والعكس   قلت العالقاف اايمابية م  اآلخرينالتسويف األكاديمي إذ يتضح بأنج كلما  اد   اايمابية م  اآلخرين
 صخيح. 



( بداللة إ صا ية -0.166كذل  بلغ معامل االر با، للعالقة بين التسويف األكاديمي و ين الخياا الهادفة  
  الخياا الهادفة(  وهذا يد   لى وجود  القة  كسية  ير دال ة إ صا ي ا  بين التسويف األكاديمي و ين 0.074 

 والعكس صخيح.    دنى مستو  الخياا الهادفةالتسويف األكاديمي إذ يتضح بأنج كلما  اد 
طلبة المامعاف الفلسفينية  ديمي والعافية النفسية لد بين التسويف األكاو اكل  ا  بلغ معامل االر با، للعالقة 

(  وهييذا يييد   لييى وجييود  القيية  كسييية سييالبة دال يية 0.001( بدالليية إ صييا ية  -0.327فييي مخافليية ال ليييل  
ان فضيت العافيية التسيويف األكياديمي إذ يتضح بأنج كلما  اد إ صا ي ا  بين التسويف األكاديمي والعافية النفسية  

وهذا األمر يتنا ط م  المنفي العيا  فاليذين يؤجليون   لد  طلبة المامعاف الفلسفينية في مخافلة ال ليلالنفسية 
فالذين ينم ون أ ميالهط سير ان ميا  والعكس صخيحأ مالهط  ادا ال يتمتعون بدرجاف مر فعة من العافية النفسية 

وقد ظهرف العالقية  ف العافية النفسية لديهط.ياعرهط انما هط أل مالهط بالرا ة النفسية ومن ثط ينعكس  لى درجا
دالة  لى جمي  أبعاد م ياس العافية النفسية باستثناء بعد الخياا الهادفة  إذ بدا هيذا البعيد  يير مير ب  بالتسيويف 
فإهييداف الخييياا  ييير ب  بالعافييية النفسيييية ودرجيياف السييعادا النفسيييية التييي ي يايييها الفييرد  لونهييا بيييدف  ييير مر بفييية 

 ف باكل  ا  والتسويف األكاديمي  لى وجج ال صوص.بالتسوي
البة  القية سيأسيفرف  ين التيي  (2018  السيعدعما  وصلت إلييج دراسية  و تفي نتيمة هذا السؤا  باكل  ا  م 
إذ أن الرضييا يخمييل بييين طيا ييج مفهييو    و ييين الرضييا  يين الدراسيية المام ييية بييين متوسييفاف التسييويف األكيياديمي

التسييويف األكيياديمي وجييود  القيية سييالبة بييين  قييد أسييفرف  يين (2018  وياسيييناأل مييد سيية درا كمييا أن العافييية  
 عالقية بيين القليي الوجيودع والتسيويف األكياديميأن الإليى  (2018النواجخية و ركية   بينميا  وصيل  والثقة بيالنفس
بييين ضييغو، طردييية وجييود  القيية ار باطييية إلييى   وصييل (2016 فييي دراسييتج  ييا    ييود  كمييا أن   القيية طردييية

  فالضييغو، النفسييية  خمييل مفهومييا  نتيميية الدراسيية الخاليييةتاييابج ميي  وهييذه النتيميية   الخييياا والتسييويف األكيياديمي
 معاكسا للعافية النفسية باكل أو بآخر.

إن  ال ية الدراساف السابقة  تفيي بايكل ج  يي مي  نتيا ج هيذه الدراسية ولعيل ذلي  ر ميا يعي   ل صوصيية ال ي ياف 
تي أجريت فيها  لونها  تنا ط باكل  ا  م  المنفي العا  الذع ياير إلى أن  ادا التسويف هي  ادا الم تلفة ال

 لى مكوناف العافية النفسية األمير اليذع يسيتد ي أن يكيون هنياك بيرامج مين شيانها أن   ير مخمودا و ؤثر سلبا  
  سا د الفلبة في التغلب  لى ظاهرا التسويف األكاديمي لديهط.

 
 ؟التسويف األكاديمي لدى طلبة الجامعات الفلسطينية في محافظة الخليل مستوى ما : الثانيالسؤال 

يفاف الخسيابي ة واالنخرافياف الم ياريية واألو ان النسي ية لدرجية يط اسيت راج   الثانيلإلجابة  ن السؤا    المتوس 
 (.9ضح في المدو   يتما وذل  كالتسويف األكاديمي لد  طلبة المامعاف الفلسفينية في مخافلة ال ليل  



التسويف األكاديمي لدى طلبة الجامعات  لدرجةواألوزان النسبية  (: المتوّسطات الحسابّية واالنحرافات المعيارية9) جدول
 .محافظة الخليلالفلسطينية في 

رقم 
المتوسط  الفقرة الفقرة 

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري 

الوزن 
النسبي 

% 
 الترتيب

درجة 
التسويف 

 كاديمياأل 

1.  
أكمل واجبا ي باكل منتلط يومَا بيو   لذا فإنني ال 

 أ أخر في المواد الدراسية.
 متوسفة 26 47.0 1.12 2.35

2.  
 ندما يقتر  مو د االمتخان أجد نفسي مناغال  

 متوسفة 5 75.0 1.10 3.75 .بأمور أخر  

3.  
أستعمل  ادا  انما  المهماف األكاديمية ق ل 

 .مو دها المخدد
 متوسفة 22 50.6 1.12 2.53

 ك يرا 1 80.6 0.95 4.03 .أقو  لنفسي دا ما سأنم  واجبا ي األكاديمية  داَ   .4
 متوسفة 21 51.0 1.08 2.55 .أبدأ  ادا إنما  المهماف الدراسية فورا  بعد  خديدها  .5
 متوسفة 24 48.2 1.14 2.41 .أنهي واجبا ي الدراسية ق ل الوقت المخدد انما ها  .6

7.  
 دء بواجبا ي الدراسية  تى اللخلاف أ جل ال
 .األخيرا

 متوسفة 3 76.8 1.07 3.84

8.  
أ او  أن أجد لنفسي أ ذارا    رر  د  قيامي بأداء 

 متوسفة 4 75.2 1.12 3.76 .الواجباف الدراسية المفلو ة مني

 متوسفة 3 76.8 1.09 3.84 .أنا مضي   للوقت باكل ك ير  .9

10.  
المهمة ولدع وقت  أنهي دا ما  واجبا ي الدراسية

 ."ا تياطي"إضافي 
 من فضة 27 45.8 1.13 2.29

11.  
أقو  لنفسي بأنني سأقو  بإنما  مهما ي الدراسية ثط 

 .أ راج   ن ذل 
 متوسفة 7 74.6 1.07 3.73

 متوسفة 25 47.8 1.08 2.39 .الت   بال فة التي أضعها انما  واجبا ي الدراسية  .12

13.  
أ من بضرورا   ندما أواجج مهماف دراسية ص بة

 متوسفة 10 72.8 1.05 3.64 . أجيلها

14.  
أ جل إنما  واجبا ي الدراسية دونما م رر  تى لو 

 .كانت مهمة
 متوسفة 18 69.2 1.09 3.46

15.  
أ جل إنما  المهماف الدراسية بغض النلر  ن 

 .كونها ممتعة أو  ير ممتعة
 متوسفة 17 69.8 1.09 3.49

16.  
وير بضرورا ال دء أشعر بعد  الرا ة من ممرد التف

 .بإنما  واجبا ي الدراسية
 متوسفة 9 73.4 1.03 3.67

 متوسفة 23 48.6 1.16 2.43 .ال أ جل  مال  أ تقد بضرورا إنما ه  .17

18.  
أقو  بالعديد من النااطاف الترفيهية بخيث لط ي ي 

 لدع الوقت الوافي للدراسة.
 ك يرا 2 78.8 1.00 3.94



رقم 
المتوسط  الفقرة الفقرة 

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري 

الوزن 
النسبي 

% 
 الترتيب

درجة 
التسويف 

 كاديمياأل 

لوقت الوافي  لذا ليس أفور دا ما  بأن لدع ال قَا ا  .19
 هنال   اجة فعلية لل دء بالدراسة.

 ك يرا 6 74.8 0.96 3.74

20.  
يعد  أجيل المهماف األكاديمية ماكلة   ي ية أ اني 

 منها باكل مستمر.
 ك يرا 6 74.8 1.03 3.74

21.  
أ وقف  ن الدراسة في وقت مبكر لوي أقو  بأشياء 

 أكثر متعة.
 ك يرا 4 75.2 1.00 3.76

 متوسفة 14 71.2 1.08 3.56 . ن العمل بكثير من واجبا ي المام ية أ قا س  .22
 متوسفة 14 71.2 1.03 3.56 أ جل مهامي اليومية إلى الغد أو إلى إشعار نخر.  .23

24.  
أ ناسى ال يا  بكثير من واجبا ي أو مهامي 

 ك يرا 5 75.0 1.08 3.75 المام ية.

25.  
أنتلر الفرصة لتأ ي نخوع دون  ناء البخث  ن 

 فرص.ال
 ك يرا 7 74.6 1.04 3.73

26.  
يتاتت انتباهي  ن مهامي المام ية األساسية فأقو  

 بتأجيلها.
 متوسفة 12 71.8 1.04 3.59

27.  
أ رك المها  المام ية التي بدأف بها ق ل أن أكملها 

 بقليل ألبدأ مها  أخر .
 متوسفة 15 70.8 1.05 3.54

 ك يرا 6 74.8 1.06 3.74 أ ب إنهاء واجبا ي المام ية في الوقت الضا  .  .28

29.  
أ م   ن ال دء بمهامي المام ية الناغالي 

 بالتفاصيل.
 متوسفة 11 72.4 1.03 3.62

30.  
ألمأ إلى التأجيل  ند شعورع بضغ  الواجباف 

 المام ية.
 متوسفة 13 71.4 0.99 3.57

31.  
أقو  بأ ما  كثير في الوقت نفسج وهذا يخو  دون 

 إكما  المهماف المام ية.
 متوسفة 20 68.0 0.96 3.40

 متوسفة 19 68.8 0.99 3.44 أ لوأ في إنما  المهماف المام ية بخمة اا قان.  .32
 متوسفة 17 69.8 0.98 3.49 أهدر وقتا  ك يرا  ق ل ال دء بإنما  مهامي المام ية.  .33
 متوسفة 16 70.6 1.00 3.53 أ جل المها  المام ية الص بة.  .34
 ك يرا 8 73.6 1.03 3.68 مي المام ية.أقلل من قدرا ي في مواجهة مها  .35

  متوسطة 68.4 1.05 3.42 الدرجة الكلية للتسويف األكاديمي

 
التسيييويف درجييية  يلهييير أن ليييى فقيييراف م يييياس التسيييويف األكييياديمي  فخوصيييين مييين خيييال  درجييياف الموافقييية للم

الوليي ليغ المتوسي  الخسيابي ب إذ  متوسيفة كانيتاألكاديمي لد  طلبة المامعاف الفلسيفينية فيي مخافلية ال لييل 



يفاف الخسيابي ة ميا بيين  68.4( بنسبة م وية بلغيت  3.42للتسويف األكاديمي    2.29%(  وقيد  راو يت المتوس 
– 4.03 .) 

للتسييويف األكيياديمي لييد  طلبيية المامعيياف بالنسييبة  موافقيية (  لييى أ لييى درجيية7  18  4الفقييراف  وقييد  صييلت 
واجبيا ي األكاديميية أقيو  لنفسيي دا ميا سيأنم     مخيورف هيذه الفقيراف  يو     وقدالفلسفينية في مخافلة ال ليل

بواجبييا ي  أ جييل ال ييدء   (أقييو  بالعديييد ميين النايياطاف الترفيهييية بخيييث لييط ي ييي لييدع الوقييت الوييافي للدراسيية   ( ييداَ 
 .(الدراسية  تى اللخلاف األخيرا

للتسويف األكاديمي لد  طلبة المامعاف لنسبة باموافقة (  لى أقل درجة 12  1  10الفقراف    صلتفي  ين 
أنهييي دا مييا  واجبييا ي الدراسييية المهميية ولييدع     وقييد  مخييورف هييذه الفقييراف  ييو  الفلسييفينية فييي مخافليية ال ليييل

التي      (أكمل واجبا ي باكل منتلط يومَا بيو   لذا فإنني ال أ أخر في الميواد الدراسيية   (ا تياطي"وقت إضافي 
التيي  وصيلت  (2018  السيعدع وا فقيت هيذه النتيمية مي  دراسية. (ي أضعها انما  واجبيا ي الدراسييةبال فة الت

 وهييذا مييا  وصييل إليييج، والرضييا  يين الدراسيية لييد  طلبيية جامعيية االسييتقال  كانييت متوسييفة أن درجيية التسييويفإلييى 
والثقية بيالنفس ليد  أفيراد  مستو  كل  من التسويف األكاديميالتي بينت أن في دراستهط  (2018  وياسين األ مد

التسويف األكاديمي جاء بدرجة أن  أظهرف (2018النواجخة  و ركة   كذل  دراسة، متوسفةكانت  ينة الدراسة 
 .وهذا يتفي م  ما  وصلت إليج الدراسة الخالية، متوسفة

 ؟فظة الخليلطلبة الجامعات الفلسطينية في محاكما يدركها العافية النفسية  مستوى ما : لثالسؤال الثا
ييفاف الخسييابي ة واالنخرافيياف  ييط  سييا  لإلجابيية  يين السييؤا  الثيياني    درجييةالم يارييية واألو ان النسيي ية لالمتوس 

 (.10المدو   ياير وذل  كما هو العافية النفسية لد  طلبة المامعاف الفلسفينية في مخافلة ال ليل  
لدى طلبة الجامعات  العافية النفسية لدرجةواألوزان النسبية  ية(: المتوّسطات الحسابّية واالنحرافات المعيار 10) جدول

 .محافظة الخليلالفلسطينية في 

رقم 
المتوسط  الُبعد الفقرة 

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري 

الوزن 
النسبي 

% 
 الترتيب

درجة 
العافية 
 النفسية

 متوسفة 1 57.8 0.49 2.89  ق ل الذاف  .1
 متوسفة 3 56.4 0.46 2.82 االستقال  الذا ي  .2
 متوسفة 6 48.8 0.53 2.44 التمكن ال ي ي  .3
 متوسفة 2 57.0 0.47 2.85 النمو الا صي  .4
 متوسفة 5 52.2 0.45 2.61 العالقاف اايمابية م  اآلخرين  .5
 متوسفة 4 53.4 0.54 2.67 الخياا الهادفة  .6

 متوسطة 54.2 0.34 2.71 الدرجة الكلية للعافية النفسية
     



العافية النفسيية ليد  طلبية المامعياف الفلسيفينية أن درجة يت ين (  10 ياناف الموضخة في المدو   من خال  ال
( 2.71  إذ بلييغ المتوسيي  الخسييابي للدرجيية الولييية للعافييية النفسييية  متوسييفةبدرجيية جيياءف فييي مخافليية ال ليييل 
ييفاف الخسييابي ة مييا بييين  54.2بنسييبة م وييية بلغييت   جيياء   ق ييل   وقييد (2.89 – 2.44%(  وقييد  راو ييت المتوس 

%(   ياله فيي المركي  الثياني 57.8( ونسيبة م ويية بلغيت  2.89الذاف( فيي المركي  األو  بمتوسي   سيابي بليغ  
%(  وجييياء فيييي المركييي  الثالييييث 57.0( ونسيييبة م ويييية بلغييييت  2.85( بمتوسييي   سييييابي بليييغ  النميييو الا صيييي 
%(  ثيييط جيياء فيييي المركييي  الرابييي  56.4 وييية بلغيييت  ( ونسيييبة م2.82( بمتوسييي   سييابي بليييغ  االسييتقال  اليييذا ي 
%(  وجيييياء فييييي المركيييي  ال ييييامس 53.4( ونسييييبة م وييييية بلغييييت  2.67( بمتوسيييي   سييييابي بلييييغ  الخييييياا الهادفيييية 

%(  وأخييرا  جياء فيي 52.2( ونسيبة م ويية بلغيت  2.61 العالقاف اايمابية م  اآلخرين( بمتوس   سابي بليغ  
 وهييذا مييا أكييده %(.48.8( ونسييبة م وييية بلغييت  2.44ي( بمتوسيي   سييابي بلييغ  المركيي  السييادس  الييتمكن ال ي يي

  ةمتوسييف ت يين أن درجيياف الاييعور بالعافييية النفسييية كانييالتييي اسييفرف  فييي دراسييتهط (2017و ال مييج   المنييدع
مسيتو  جيودا الخيياا النفسيية أن   وصيل فيي دراسيتج إليى اليذع 2019) أبيو  مياد هيذه النتيمية مي  اختلفيت بينما 

  كيذل  اختلفيت طلبية جامعية األميير سيفا  بين   يد الع يي  جياء مر فعيا    ينة والسعادا النفسية وال يمة الذا ية لد 
السعادا النفسية وفا لية الذاف لد  أفيراد  ينية الدراسية كانيت أن  دراستج التي أظهرف( 2017موسى  دراسة م  

 .بمستو  مر ف 
  
 

درجرة التسرويف كرل مرن محافظرة الخليرل لبالجامعات الفلسطينية في لبة طالهل تختلف تقديرات  :رابعالسؤال ال

 ؟المعدل التراكميو السنة الدراسية، و لمتغيرات الجنس،  وفقاً  األكاديمي ودرجة العافية النفسية

لفييييروف فييييي فخيييي  اغاييييياف ( لMANOVAاختبييييار  خليييييل التبيييياين المتعييييدد   سييييت د هييييذا السييييؤا  الإلجابيييية  يييين 
فيييي فلبييية الليييد   كيييل مييين التسيييويف األكييياديمي والعافيييية النفسيييية ليييى الدراسييية أفيييراد  ينييية اسيييتماباف متوسيييفاف 

  وذليي  كمييا المعييد  التراكميييو السيينة الدراسييية  و  لمتغيييراف الميينس  وفقييا   خافليية ال ليييلبمالمامعيياف الفلسييفينية 
  (11 المدو  ياير 

 عينة الدراسة أفرادلمتوسطات تقديرات ( Three Way Anova) تحليل التباين الثالثي(: يبين نتائج 11جدول )ال

تبعًا لمتغيرات )الجنس، السنة  لدى طلبة الجامعات الفلسطينية في محافظة الخليل للتسويف األكاديمي والعافية النفسية
  الدراسية، المعدل التراكمي(

 المتغيرات التابعة مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

ة )ف( قيم
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية



 الجنس
Wilks' Lambda= (0.928) 

 *0.018الداللة اإلحصائية=

 0.006 7.872** 0.760 1 0.760 التسويف األكاديمي

 0.741 0.110 0.012 1 0.012 العافية النفسية

 السنة الدراسية
Wilks' Lambda= (0.867) 

 *0.016الداللة اإلحصائية=

 0.091 2.207 0.213 3 0.639 يميالتسويف األكاد

 0.240 1.424 0.160 3 0.480 العافية النفسية

 المعدل التراكمي
Wilks' Lambda= (0.899) 

 0.042الداللة اإلحصائية=

 0.019 3.437* 0.332 3 0.995 التسويف األكاديمي

 0.565 0.682 0.077 3 0.230 العافية النفسية

 الخطأ
 ----- ----- 0.097 109 10.523 التسويف األكاديمي
 ----- ----- 0.112 109 12.246 العافية النفسية

 المجموع
 ----- ----- ----- 117 1377.664 التسويف األكاديمي
 ----- ----- ----- 117 872.936 العافية النفسية

 المجموع المعدل
 ----- ----- ----- 116 12.876 التسويف األكاديمي

 ----- ----- ----- 116 13.062 يةالعافية النفس
 (0.01، ** دالة عند مستوى )( فأقل0.05دالة عند مستوى )*

  ( فقد   ين10المدو    باال تماد  لى ال ياناف التي  وصلت إليها نتيمة السؤا  الراب  والموضخة في
لييد   يف األكيياديميالتسييو  درجيياف متوسييفاف( فييي α≤0.05 نييد مسييتو  الدالليية   ا  إ صييا ي دالييةوجييود فييروف  -

( وكانيت الفيروف 0.006  كانيت الداللية اا صيا يةإذ   غيير المينس بعيا  لمت طلبة المامعاف في مخافلة ال ليل
ور ميييا يعييي   ذلييي   ليييى أن اليييذكور  مييين اانييياث  ليييى أع أن اليييذكور ليييديهط  سيييويف أكييياديمي أ   لصيييالح اليييذكور

ااناث اللوا ي  ادا ما يلهرن الت اما  أك ر نخو المهيا  بف يعتهط يؤخرون أ مالهط  تى اللخلاف األخيرا بعكس 
فيروف وجيود أسيفرف  ين التيي فيي دراسيتهط  (2018األ ميد وياسيين   وهذا ما  وصل إلييج كيل مينالموكلة لهن  

ود  يط هيذه . لمتغير المنس لصالح اليذكوروفقا بين متوسفاف أداء الفلبة  لى م ياس التسويف األكاديمي  دالة
وجيييود فيييروف فيييي التسيييويف األكييياديمي  بعيييا   ييين إذ أسيييفرف دراسيييتهما  (2018النواجخييية و ركييية  ضيييا  النتيمييية أي

وجيود فيروف فيي  فيي دراسيتج التيي أظهيرفهيذه النتيمية  (2016  يود  كذل  أكد   لمتغير المنس لصالح الذكور
 ر.قوا العالقة بين ضغو، الخياا والتسويف األكاديمي لصالح الذكو 

 
لييد  طلبيية المامعيياف  العافيييةدرجيياف متوسييفاف ( فييي α≤0.05  داليية  نييد  وجييود فييروف  ييدأظهييرف الدراسيية 

   ييير داليية إ صييا يا   ( وهيييα  0.741 قيميية   يييث كانييت  بعييا  لمتغييير الميينس الفلسييفينية فييي مخافليية ال ليييل
اليييذكور ولعيييل ذلييي  يعيييود إليييى  ايييابج الليييروف االقتصيييادية والنفسيييية واالجتما يييية التيييي ي يايييها كيييل مييين الفلبييية 

واانيياث فييي الممتميي  الفلسييفيني فييي مخافليية ال ليييل  فالضييغو، واا باطيياف ومخركيياف السييلو التييي يواجههييا 



 (2018السيعدع  مي  نتيمية دراسية الذكور باكل أو بيآخر هيي ذا هيا التيي  واجههيا اانياث  و تفيي هيذه النتيمية 
 .لمنسااسة لد  الفلبة  بعا لمتغير إلى  د  وجود فروف دالة إ صا يا  في الرضا  ن الدر التي  وصلت 

ليد   التسيويف األكياديمي والعافيية النفسيية درجياف متوسيفافذاف داللية إ صيا ية فيي  ا  فروقيالدراسية لط  لهر و  
 يييث كانييت قيميية الدالليية لوييل ميين   السيينة الدراسييية بعييا  لمتغييير  طلبيية المامعيياف الفلسييفينية فييي مخافليية ال ليييل

 (2018األ ميد  وياسيين   وخيالف  ( و يير دالية إ صيا يا  0.05فيية النفسيية أك ير مين  التسويف األكاديمي والعا
وجييود فيييروف بيييين متوسيييفاف أداء الفلبييية  ليييى م يييياس التسيييويف إليييى  هييذه النتيمييية   ييييث  وصيييلوا فيييي دراسيييتهط

 .األكاديمي  ع   لمتغير السنة الدراسية لصالح طال  السنة الرابعة
 ليد  طلبية المامعياف الفلسيفينية فيي مخافلية ال لييل العافيية النفسييةدرجياف  متوسفاففروف في  كما لط  لهر
 و ير دالة إ صا يا  ( 0.565   يث كانت الداللة اا صا ية  المعد  التراكمي بعا  لمتغير 

ولعل ذل  يايير إليى أن المعيد  التراكميي ال يقيود للعافيية النفسيية  بيل إن موضيوس العافيية ر ميا يير ب  بمتغييراف 
خر  قد  ؤثر باكل أ مي في العافية النفسية كالخالة الم اجية والوض  النفسي واال باطاف التي يواجها الفلبية أ

 في  يا هط اليومية.
لييد  طلبيية المامعيياف الفلسييفينية فييي التسييويف األكيياديمي  درجيياف متوسييفاففييروف فييي  جييودأظهييرف الدراسيية و 

  .المعد  التراكمي بعا  لمتغير  مخافلة ال ليل
متوسفاف ( للمقارناف الثنا ية البعدية للفروف في Scheffeوايماد مصدر الفروف است د  اختبار شيفيج  

  المعد  التراكمي بعا  لمتغير  لد  طلبة المامعاف الفلسفينية في مخافلة ال ليل درجاف التسويف األكاديمي
 (.12وذل  كما هو واضح من خال  المدو   

درجات التسويف ( للمقارنات الثنائية البعدية للفروق في متوسطات Scheffeر شيفيه )(: نتائج اختبا12جدول )
 المعدل التراكمي تبعًا لمتغير لدى طلبة الجامعات الفلسطينية في محافظة الخليل األكاديمي

المتوسط  المقارنات المتغير
 فأعلى 85 75-84 66-74 الحسابي

 التسويف األكاديمي

 * * ---- 3.52 فأقل 65
74-66 3.54  * * 
84-75 3.34 ----  ---- 

  ---- ---- 3.29 فأعلى 85
 (0.05* الفرق في المتوسطات دال إحصائياً عند مستوى )

 درجياف التسيويف األكياديميمتوسيفاف أن الفيروف فيي  ( يتضيح12بالرجوس إلى ال ياناف الموضخة في المدو   
اليييذين فلبييية البيييين ظهيييرف  المعيييد  التراكميييي بعيييا  لمتغيييير  ال لييييلليييد  طلبييية المامعييياف الفلسيييفينية فيييي مخافلييية 

 85( و 84-75( ميين جهيية و ييين الفلبيية الييذين معييدال هط التراكمييية  74-66فأقييل( و  65معييدال هط التراكمييية  



( الييذين 74-66فأقيل( و  65اليذين معيدال هط التراكميية  فلبية فيأ لى( مين جهية أخير   وكانيت الفيروف لصيالح ال
وهيذه النتيمية  تنيا ط مي  المنفيي العيا   يذ أن اليذين يعيانون مين درجياف  .هط التسيويف األكياديمي أ ليىكان  ند

 مر فعة من التسويف األكاديمي  ادا ما ينعكس ذل   لى  خصيلهط األكاديمي فيكون  خصيلهط متدنيا .
 

 التوصيات:
 في ضوء ما أسفرف  نج نتا ج الدراسة يوصي البا ثان بما يلي 

  التسيييويف  ييياالف  ايتهيييا  يييدريب الفلبييية  ليييى مواجهييية  المامعيييافاد الفالبيييي فيييي شيييدور مراكييي  اار  فعييييل
 .لد  الفلبةاألكاديمي 

  وضييييح األضيييرار المتر بييية  ليييى  الييية التسيييويف األكييياديمي ليييد  الفلبييية فيييي المامعييياف لوضييي   يييد لهيييذه 
 .الماكلة

  ة لهط من خال  المساقاف التي يتعلمونها ادخا  مفاهيط  امي  الفلبة  لى  نفيذ الوظا ف الموكلضرورا 
  الفلسفينية فالعافية النفسية لد  طلبة المامعا ايتها رف  مستوياف  مل برامج إرشادية جم ية ضرورا. 
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