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األكادیمي وعالقتھ بالرضا عن الحیاة لدي عینة من عضوات ھیئة التسویف  :بحث بعنوان
  .التدریس بجامعة الملك عبد العزیز بجدة

  :مستخلص البحث      
ھدف البحث إلى تعرف على العالقة بین التسویف األكادیمي والرضا عن الحیاة لدى عینة من 

 التعرف على مستوى عضوات ھیئة التدریس بجامعة الملك عبد العزیز بجدة، وتھدف إلى
التسویف األكادیمي والرضا عن الحیاة، وبیان الفروقات في مستوى التسویف األكادیمي والرضا 
عن الحیاة تبعًا لمتغیر الجنسیة، الدرجة العلمیة، الحالة االجتماعیة، نوع الكلیة لدى أفراد عینة 

اعتماد المنھج الوصفي عضوة من كلیات مختلفة، وتم ) ١٠٤(الدراسة، تكونت عینة الدراسة 
، )٢٠١٤الربیع، شواشرة، حجازي، (المقارن، وتم تطبیق مقیاس التسویف األكادیمي من إعداد 

بعد أن تم التحقق من خصائصھا السیكومتریة، ) ١٩٩٨الدسوقي، (ومقیاس الرضا عن الحیاة 
اد عینة الدراسة وتوصلت الدراسة إلى عدد من نتائج أھمھا أن مستوى التسویف األكادیمي لدى أفر

ضعیف، وأن درجة الرضا عن الحیاة لدى أفراد عینة الدراسة حققت درجة كبیرة جدًا، كما 
توصلت إلى وجود عالقة ارتباطیة سالبة بین التسویف األكادیمي والرضا عن الحیاة، كما توصلت 

لیة، وأثبتت إلى عدم وجود فروق في مستوى التسویف األكادیمي تبعًا لمتغیر الجنسیة ونوع الك
وجود فروق بین متوسطات التسویف األكادیمي وفقًا لمتغیر الدرجة العلمیة لصالح المحاضرات، 
ووجود فروق بین متوسطات التسویف األكادیمي تبعًا لمتغیر الحالة االجتماعیة لصالح 

یما عدا المتزوجات، كما أثبتت عدم وجود فروق في درجة الرضا عن الحیاة تبعًا لمتغیر الجنسیة ف
فقدت وجدة داللة فروق بین المجموعتین لصالح العضوات غیر السعودیات، كما ) االجتماعیة(بعد

أثبتت عدم وجود فروق في درجة الرضا عن الحیاة تبعًا لمتغیر نوع الكلیة، وأثبتت وجود فروق 
ذ، ووجود بین متوسطات درجات الرضا عن الحیاة تبعًا لمتغیر الدرجة العلمیة لصالح درجة أستا

  .فروق بین متوسطات درجات الرضا عن الحیاة تبعًا لمتغیر الحالة االجتماعیة لصالح اآلنسات
Abstract 
Academic Procrastination and its Relationship to Life Satisfaction Among 
of Female Academic Staff of King Abdul-Aziz University in Jeddah  
This study aims to shed a light on the relationship between the academic 
procrastination and the degree of life Satisfaction  in some alumni 
members at King Abdul- aziz University Jeddah also, this study targets the 
level of academic procrastination, life Satisfaction , and level differences 
in accordance with the following variables: nationality, education level, 
social status, and the major or specialty of the people in this study. (104) 
was the sample number of different colleges alumni members, the method 
of the study is descriptive comparative. The measure of academic 
procrastination has been realized by (Alrabea, Shawashrah, Hizaji, 2014) 
and the life Satisfaction  measure by (Aldusooky, 1998) after the 
verification of its psychometric characteristics. The study has reached 
many results, the most important ones are: the level of academic 
procrastination within the study sample was very low while the degree of 
their life Satisfaction  was quite high. Plus, there is an inverse relationship 
between academic procrastination and life Satisfaction , moreover, there 
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were no significant difference in the degree of academic procrastination in 
line of nationality and major variables. Meanwhile, there were differences 
in the level of procrastination in the averages among the lecturers who 
have different degrees (female in this study) in accordance with the social 
status of married women. Note that, there were no differences in the degree 
of life Satisfaction  in line with the nationality variable except for the 
(social) prospective, there were an evidence of difference between the 
groups especially in the non- Saudi, plus the difference in the degree of life 
Satisfaction  in line with the major variable, more, there were differences 
in the averages of life Satisfaction   of professors (males) in line of the 
education level variable also differences in the averages of life Satisfaction 
 in females in terms of social status. 

  :اإلطار العام للبحث
    : مقدمة

لكل إنسان في ھذه الحیاة أھدافھ الخاصة التي یسعى لتحقیقھا، وھذه األھداف تتطلب المبادرة 
والسعي المستمر من ِقبل األفراد، وقد یختلف األفراد فیما بینھم، فمنھم من یبادر بشكل فوري 

أبو جناح، (طلق علیھ بالسلوك التسویفي لتحقیق أھدافھ ومنھم من یتباطأ، أو یؤجل فیھا، وھذا ما ی
٢٠١٥.(  

ینعكس السلوك التسویفي في البیئة التعلیمیة على الطالب والمعلمین في المجال األكادیمي 
، وھو من المشكالت التربویة التي تقف حجر عثرة لدى الطالب والمعلمین في تقدمھم )الدراسي(

مى بالتسویف األكادیمي وھو التأخیر من قبل األكادیمي، ویعتبر من أكثر المشكالت شیوعا ویس
الطالب في القیام بالمھام وتقدیم الواجبات، والتحضیر لالختبارات في الفترة األخیرة من الوقت 

)Tiruwork, 2008 ( وقد اھتم كثیر من الباحثین بدراسة معدالت انتشار سلوك التسویف بین
كالت الناجمة عن التسویف بالنسبة لھم، فظھر أن األفراد والسیما في المجتمع الجامعي نظرًا للمش

حیث یتخذ التسویف أشكاًال عده منھا % ٩٥إلى % ٤٦نسبة انتشار التسویف، تتراوح ما بین 
  ).٢٠١١عبد الخالق، (تأخیر تسلیم الواجبات األكادیمیة، االختبارات أو التأخیر المتكرر 

خاص في األوساط الجامعیة، بل أن وفي ضوء ذلك أصبح التسویف األكادیمي سائدًا بشكل 
انتشار التسویف بالجامعة یجعل أعضاء ھیئة التدریس والطالب یواجھون ضغوطًا مستمرة بسبب 

كما یقع على عضو ھیئة التدریس الكثیر من األعباء ) ٢٠٠٨عطیة،(تأخیر األبحاث، والتقاریر
الب، باإلضافة إلى األعباء وتكون موزعة بین التدریس واالمتحانات واإلشراف العلمي على الط

اإلداریة األخرى، وبصورة أوضح یحدث التسویف عندما یتم تأخیر مھمة یكون ھناك ضرورة 
إلنجازھا أو یرغب الفرد في إنجازھا داخل إطار زمني معین یكون تحت تحكم الفرد  ھریت 

(Harriott,1996).  
رارا، على الصحة النفسیة للفرد، بما ال یدعو إلى الشك، فإن للتسویف األكادیمي آثارا، وأض

، كما أن )٢٠٠٨، عطیة(تظھر في الجانب االنفعالي كاإلحساس بالندم، أو الیأس أو لوم الذات 
للتسویف آثارًا عدیدة في السلوك اإلنساني تظھر في عدم التقدم بالعمل أو فقد فرص كثیرة في 

ر في كیفیة توافق الدماغ مع متطلبات الحیاة الحیاة، فھو بذلك یؤثر سلبیًا في اإلدارة واإلنتاج، ویؤث
)Ozer &Ferrari, 2011( وھذه اآلثار السلبیة مجتمعة تؤثر على مجاالت الحیاة لدى الفرد ،

  .وتشعره بعدم الرضا عن حیاتھ
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یعد مصطلح الرضا عن الحیاة من المصطلحات الشائعة االستخدام والتي تكرر كثیرًا في حیاتنا 
رفع، (د دالة للمقارنة بین ما حققھ الفرد وما یأمل في تحقیقھ وما حققھ اآلخرون الیومیة، فالرضا یع

، كما یعتبر من المفاھیم المھمة التي حظیت باھتمام الباحثین في العصر الحدیث )٢٠١٤العمرات، 
لما لھا من تأثیر إیجابي على حیاة الفرد فقد أسفرت نتائج دراسات عدیدة عن وجود عالقة ارتباطیة 

وجبة ودالة بین الشعور بالرضا عن الحیاة لدى األفراد وبالرضا عن العمل بیرون وآخرون م
(Perrone et al.,2007).  

بمعنى آخر الرضا عن الحیاة ھو حالة داخلیة یشعر بھا الفرد، وتظھر في سلوكھ واستجاباتھ 
  ).٢٠١١شقوة، (رین وتشیر إلى ارتیاحھ وتقبلھ لجمیع مظاھر الحیاة من خالل تقبلھ لذاتھ ولآلخ

والجدیر بالذكر أن التسویف األكادیمي لھ تأثیر على حیاة الفرد من حیث تأجیلھ للمھام أو عدم 
القیام بھا، مما شكل دافعًا إلجراء الدراسة الحالیة التي تتناول العالقة بین التسویف األكادیمي 

  .لك عبد العزیز بجدةوالرضا عن الحیاة لدي عینة من عضوات ھیئة التدریس بجامعة الم
 :مشكلة الدراسة وأسئلتھا: ثانیًا

ُیعد التسویف مشكلة خطیرة تتعدد تأثیراتھا ونتائجھا السلبیة على مخرجات التعلم وكافة جوانب 
عملیتي التعلیم والتعلم داخل الجامعة، كما یعد ظاھرة معقدة ذات أبعاد سلوكیة ومعرفیة وانفعالیة 

 من النوع البسیط وتنتھي بالنوع المزمن الذي یحتاج التدخل وذات مستویات متدرجة تبدأ
، ویتحدد سلوك التسویف بشكل واضح في )٢٠١١عبد الخالق،(اإلرشادي أو العالج النفسي 

التأجیل المتعمد والمتكرر لألعمال والمھام الدراسیة المطلوبة سواء من حیث االبتداء فیھا أو 
   ).٢٠٠٨عالم، (ت المحدد كما ھو متوقع االنتھاء منھا وعدم إنجازھا في الوق

حیث وجدت ) Seo,2013(وقد أید ذلك نتائج بعض الدراسات مثل ما توصلت إلیھ دراسة سیو 
یزید من التسویف الفعال، ) الدافعیة(وانخفاض التنظیم الخارجي ) التأجیل(أن ارتفاع المماطلة 

  .یزید من التسویف السلبيبینما زیادة التنظیم الخارجي وانخفاض الدوافع الذاتیة 
یعتبر الرضا عن الحیاة ھو األساس في تحقیق األمن النفسي وینعكس إیجابیًا على اإلنتاج في 
العمل ویعتبر أیضًا من أحد العوامل المھمة لتعزیز مشاعر السعادة اإلنسانیة في المجتمع 

 )٢٠٠٨جابر،(
عن تقییم شامل من قبل الفرد أن الرضا عن الحیاة یعبر ) (Huebner, 2001ویؤكد ھوبینر

لحیاتھ وأن الشعور بالرضا یعني أن یكون اإلنسان سعیدا بحیاتھ ویرى لھا قیمة وفیھا ما یكافح 
وأن یكون سویًا نفسیًا، ولدیھ الثقة بالنفس، وأن یمتلك شعورًا إیجابیًا نحو الذات . ویعیش من أجلھ

  ).Catelo,2015(لطیبة واآلخرین، فكل ما سبق یعد من أھم مقومات الحیاة ا
  :بناًء على ما سبق تتلخص مشكلة الدراسة في السؤال الرئیس التالي

  ما العالقة بین التسویف األكادیمي والرضا عن الحیاة لدى عینة من عضوات ھیئة التدریس
  بجامعة الملك عبد العزیز بجدة؟

 : یتفرع عن السؤال الرئیس السابق األسئلة التالیة
 یف األكادیمي لدى أفراد عینة الدراسة؟ما مستوى التسو  

 ما درجة الرضا عن الحیاة لدى أفراد عینة الدراسة؟  

  ھل توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات درجات التسویف األكادیمي لدى أفراد عینة
  ؟)الجنسیة، الدرجة العلمیة، التخصص، الحالة االجتماعیة(الدراسة وفقًا لمتغیرات 
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 ذات داللة إحصائیة بین متوسطات درجات الرضا عن الحیاة بأبعاده لدي أفراد ھل توجد فروق 
  ؟)الجنسیة، الدرجة العلمیة، التخصص، الحالة االجتماعیة(عینة الدراسة وفقًا لمتغیرات 

:      تأتي األھمیة النظریة والتطبیقیة للدراسة الحالیة على النحو التالي: أھمیة الدراسة: ثالثًا
 . إثراء المعرفة الخاصة بمفھوم التسویف األكادیمي وعالقتھ بالرضا عن الحیاة: لنظریةاألھمیة ا

تواكب الدراسة الحالیة دراسات التوجھ الحدیث في علم النفس اإلیجابي باستھدافھا للرضا عن  -
 .الحیاة كمتغیر للدراسة

فید اآلخرین، حیث تعد ھذه إثراء المكتبة العربیة بما ستتوصل إلیھ الدراسة الحالیة من نتائج قد ت -
  .الدراسة وعلى حد علم الباحثة جدیده لم تبحث من قبل

 تقدیم صورة واقعیة لوزارة التعلیم عن واقع أعضاء ھیئة التدریس بالجامعة  :األھمیة التطبیقیة
 لتبادر بمعالجة جوانب الضعف والقصور قدر اإلمكان

یة إلى األدوار المھنیة الكبیرة لعضوة ھیئة توجیھ نظر جمیع أطراف العملیة التعلیمیة واإلدار -
التدریس بالجامعة وضرورة تعاون الجمیع معھا وإعطائھا المزید من الصالحیات لدورھا 

  .الفاعل في تحقیق التوازن للجامعة وأفرادھا
إتاحة الفرصة أمام المسؤولین والمختصین بإیجاد الخطط اإلرشادیة العالجیة والوقائیة  -

رامج التطویریة والدورات وعقد اللقاءات والندوات والتي تساعد بشكل عام في واالھتمام بالب
  .الحد من التسویف

االستفادة من نتائج الدراسة بإمداد المسئولین في ھیئة التطویر بالجامعة بأھم التوصیات  -
 والمقترحات التي تساعد على الحد من التسویف لدي أعضاء ھیئة التدریس

  :تھدف الدراسة الحالیة إلى التعرف على: ةأھداف الدراس: رابعًا
العالقة بین درجات التسویف األكادیمي والرضا عن الحیاة بأبعادھا لدى عینة من عضوات  -

  .ھیئة التدریس بجامعة الملك عبد العزیز بجدة
  .مستوى التسویف األكادیمي لدى أفراد عینة الدراسة -
  .درجات الرضا عن الحیاة لدى أفراد عینة الدراسة -
الفروق ذات الداللة إحصائیة بین متوسطات درجات التسویف األكادیمي لدى أفراد عینة  -

  ).الجنسیة، الدجة العلمیة، التخصص، الحالة االجتماعیة(الدراسة وفقًا لمتغیرات 
الفروق ذات الداللة إحصائیة بین متوسطات درجات الرضا عن الحیاة بأبعاده لدى أفراد عینة  -

  ).الجنسیة، الدرجة العلمیة، التخصص، الحالة االجتماعیة(غیرات الدراسة وفقًا لمت
  :مصطلحات الدراسة: خامسًا

یمكن تعرف التسویف األكادیمي  :  (Academic Procrastination)األكادیمي التسویف
عملیة تتفاعل فیھا الجوانب المعرفیة والوجدانیة وتتبلور نتائجھا في میل الفرد لترك المھام : بأنھ
كادیمیة جانبًا أو تجنب إكمالھا لوقت آخر عن الوقت المفترض علیھ أداؤھا فیھ وبدون أي أسباب األ

  ).٢٠١٠، سكران(قھریة 
  ویعرف إجرائیًا بأنھ میل عضو ھیئة التدریس لتأجیل المھام األكادیمیة أو اإلداریة، ویتحدد 

تسویف األكادیمي المستخدم بالدرجة التي یحصل علیھا عضو ھیئة التدریس بعد تطبیق مقیاس ال
  ).٢٠١٤الربیع، واخرون، (في الدراسة الحالیة 



  

  ٢٠١٨عشر لسنة تاسع  العدد ال                                      ة البحث العلمى فى التربیةمجل

  

٥٠٠

یمكن تعریف الرضا عن الحیاة بأنھ محرك جوھري : (Life Satisfaction)الرضا عن الحیاة
 ,West(للسلوك اإلنساني وھو تقییم الفرد للجوانب المتنوعة التي تجعلھ یشعر بالرضا عن الحیاة 

2006.(  
اإلجرائي للرضا ) ١٩٩٨(تتبنى الباحثة تعریف الدسوقي : ائي للرضا عن الحیاةالتعریف اإلجر

عن الحیاة بأنھ تقییم الفرد لنوعیة الحیاة التي یعیشھا طبقًا لنسقھ القیمي، ویعتمد ھذا التقییم على 
تي مقارنة الفرد لظروفھ الحیاتیة بالمستوى األمثل الذي یعتقد أنھ مناسب لحیاتھ ویقاس بالدرجة ال

 الرضا عن الحیاة من إعداد الدسوقي بعد تطبیق مقیاسیحصل علیھا عضو ھیئة التدریس 
)١٩٩٨.(  

ومن ھنا قد استعرضت الباحثة فیما سبق مقدمة عن الدراسة، ومن ثم طرح المشكلة مع 
تساؤالتھا، واستعرضت أیضًا أھمیة الدراسة بجانبیھا النظري والتطبیقي مع سرد أھداف الدراسة، 

  . والتي سوف یتم تناولھا بشكل أوسع في الفصل الثانيرا ذكر مصطلحات الدراسةوأخی
  اإلطار النظري

  : تمھید
   یشتمل اإلطار النظري للدراسة على محورین، یتناول المحور األول مفھوم التسویف األكادیمي 

ى التسویف، وأسباب التسویف األكادیمي وأنواعھ، وكذلك خصائص المسوفین، واألثار المترتبة عل
ومن ثم عالجھ، وأخیرًا النظریات المفسرة للتسویف األكادیمي، بینما یتناول المحور الثاني مفھوم 

تعریفھ وأبعاد الرضا عن الحیاة، والعوامل المساعدة على الرضا عن الحیاة، ؛ الرضا عن الحیاة
  .ومن ثم النظریات المفسرة للرضا عن لحیاة

عد التسویف لیس بالظاھرة الجدیدة على المجتمع اإلنساني، فھو سلوك ی: التسویف األكادیمي: أوًال
 یتزامن مع تطور الحضارة البشریة، Knaus, 2000)(قدیم قدم اإلنسان، فھو كما یقول كنیوس 

وكلما تطورت الحضارات زادت المطالب، وضاق الوقت وبالتالي تزداد الفرص للتسویف، وكما 
بعھ لتاریخ التسویف، الى أن الكتابات عن التسویف تمتد في  في تتSteel, 2007)(أشار ستیل 

  ).٢٠١٤سحلول، ( قبل المیالد ٨٠٠تاریخھا حتى عام 
كما أن سلوك التسویفي ھو انھیار القدرة على تنظیم األفكار والجھود لتحقیق الھدف المنشود، 

  .  أو النواتج طویلة المدى
یعرف بأنھ المیل لتأجیل المھام ):Academic Procrastination(تعریف التسویف األكادیمي 

الضروریة للوصول للھدف المنشود، وھو سمة شخصیة أكثر تعقیدًا بكثیر من مجرد أنھا إدارة 
الوقت بطریقة غیر فعالة، فھو یعتبر ظاھرة معقدة ذات مكونات وجدانیة ومعرفیة وسلوكیة 

)Ozer & Ferrari, 2011( كما عرفھ شاونبرغ ،)Schouwenburg, 1992 ( بأنھ ترك
  . األشیاء التي یجب عملھا الیوم إلى الغد

التسویف بأنھ تجنب ) Moghadam et al, 2011(وفي إطار السیاق، عرف مقھدام وآخرین 
تنفیذ األمور التي ینوي الفرد القیام بھا إلنجاز مھمة ما، مما ُیفشل تحقیق أھداف الفرد المقررة في 

یف تنفیذ األمور المتعلقة بتلك المھمة حتى فوات األوان أو حتى وقت إنجاز تلك المھمة، وذلك بتسو
أنھ المیل لتأجیل عمل ما لوقت الحق ) Shu & Gneezy, 2010(وعرفھ شو وجنیزي . متأخر

بالمستقبل، وأشار أیضًا إلى أن التسویف سلوك شائع للعدید من المھمات الصعبة التي یواجھھا 
  .األفراد بشكل یومي

تشیر أدبیات علم النفس الحدیث إلى أن التسویف بصفة عامة لھ عدة أنواع على : سویفأنواع الت
  :النحو التالي
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 وھو إرجاء أو تأجیل المھمة بدون مبرر وھذه المھمة ضروریة بالنسبة : التسویف األكادیمي
مھمة للفرد، فیقوم بذلك رغم إحساسھ بعدم االرتیاح من عدم البدء او االنتھاء منھا وإن ھذه ال

  ).٢٠٠٨أحمد،(تكون مصاحبة بمشاعر القلق

 بھ التأخیر المقصود التخاذ قرارت داخل إطار زمني محدد ویرى : التسویف في اتخاذ القرار
بعض الباحثین ھذا التأخیر كآلیة للتعامل مع الصراع في عملیة اتخاذ القرار 

)Ferrari,2001.(  

 ألكادیمیة وھي شكل سلوكي آخر للتسویف ویشمل المھام غیر ا: التسویف في المھام الیومیة
ویتضمن صعوبة وإتمام أنشطة الحیاة الیومیة المتكررة مثل دفع فاتورة أو موعد طبیب، أو 

  ).٢٠١٢التمیمي، (العمل على إتمام المھام المنزلیة

 وھو أن یكون لدى نفس الفرد كل من التسویف في اتخاذ : التسویف القھري أو غیر الوظیفي
 ).٢٠٠٤مصیلحي  والحسیني، (تسویف السلوكي في نفس الوقت القرار وال

) Arousal Procrastination(كما یوجد أكثر من نمط للتسویف؛ فھناك التسویف االستثاري 
 )Procrastination) Avoidantحیث یسوف الفرد بحثًا عن المتعة واإلثارة، والتسویف التجنبي 

بسبب الخوف من الفشل، وكالھما یعدان تسویفًا سلوكیًا حیث یسوف الفرد حمایة لتقدیر الذات، أو 
Behavioral Procrastination)(؛ حیث یتم فیھما تأجیل المھمة ).Steel, 2010.(  

تتعدد أسباب التسویف؛ فمنھا الكمالیة، والنفور من المھمة، والتمرد : أسباب التسویف األكادیمي
من ) ٢٠٠٨(، وتؤكد دراسة عالم )Ozer &Ferrari, 2011(ضد السیطرة، واتخاذ المخاطرة 

خالل دراستھ للبنیة العاملیة للتسویف األكادیمي أنھ یمكن اعتبار الخوف من الفشل واالتجاھات 
  .السالبة نحو الدراسة، واالتجاه للكمالیة من محددات التسویف األكادیمي

 أسباب  بأنIskender,2011)(كما أشارت نتائج بعض الدراسات مثل دراسة إسكندر 
: التسویف بصورة عامة یمكن تقسیمھا إلى أسباب بسیطة وتشمل؛ صعوبة المھمة المطلوبة

فصعوبة المھمة تعد عامًال طبیعیًا لتجنب القیام بھا ألن الفرد یمیل بطبیعتھ إلى القیام بالمھمات 
جازھا وھذا السھلة ویتجنب القیام  بالمھام الصعبة، كما أن المھمة الصعبة تحتاج لوقت طویل إلن

مبرر یجعل الفرد یسوف في المھمة ویؤجلھا لوقت آخر، أیضًا نقص المعرفة او المھارة لدى 
وعلى . المسوف، الخوف سواًء من النجاح أو الفشل فھي من األسباب األساسیة للتسویف األكادیمي

 .,Chabaud et al(ھذا ُیعد التسویف مشكلة سلوكیة من الممكن أن یعاني منھا العدید من األفراد 
2010.(  

 إلى أن سمات المسوف أكادیمیًا ھي أن Iskender, 2011)(أشار اسكندر: خصائص التسویف
یكون على درجة عالیة من التفاؤل الى جانب قدرتھ على إكمال مھامة الدراسیة في وقت ضیق 

یركن ف" لیس ھناك حاجة للبدء اآلن" وعادة ما یصاحب تفاؤلھ بعبارات كأن یقول . ومحصور
المسوف لشعور الزائف الذي یشعره باألمان تجاه الوقت، بینما یمر الوقت فعلیًا دون أن یشعر بھ 

  .حتى یتفاجئ بأن الوقت لم یعد تحت السیطرة ولم یعد لدیھ ما یكفي من الوقت إلنجاز مھمتھ
 یمكن دفعي ال أعتقد انھ": باإلضافة إلى استخدامھ ألفاظًا تؤكد على عناده أو كبریائھ ومن ذلك

وقد یلجأ المسوف إلى " إلنجاز تلك المھمة وسوف أفعل ذلك عندما أكون مستعدًا أو في حالة جیدة
أنھم ال یستطیعون البدء لو " التالعب اللفظي في المصطلحات لیسیطر على سلوك اآلخرین كقولھ

  ". لم أكن ھناك
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  :آثار وعواقب التسویف األكادیمي
 أن المسوفین في كثیر من األحیان أفراٌد كسالى وغیر قادرین )Ferrari,2001(یرى فیراري 
. وفي مقابل ذلك ارتبط عدم التسویف بالكفاءة واألداء العالي واإلنتاجیة الجیدة. على تنظیم ذاتھم

غیر المسوفین كأفراد ھم محفزین بشكل عالي، ومنظمین في حیاتھم، وفي  ومن جانب آخر نجد أن
 على درجات متدنیة ، وأعمالھم تكون متراكمھ وال تنجز في المقابل المسوفین یحصلون

  ).٢٠٠٣العنزي والدغیم،(وقتھا
كما أن الطالب المسوفین یتصفون بتأخیر البدء بأداء واجباتھم ومھامھم التعلیمیة، وكذلك التأخر 

ون في إنھاء ھذه المھام إلى قبل االختبار بوقت قصیر وھذا یشعرھم أن أفضل أعمالھم التي یقوم
بأدائھا على أكمل وجھ ھي تحت ضغط الوقت، ویتصفون بعدم إكمال المھام التي بدأوا بإنجازھا 
والتنقل بین المھام المطلوبة دون التمكن من إنجاز أیة مھمة واحدة منھا، فھم من ذوي التحصیل 

  ).٢٠٠٨عالم، (المتدني مقارنة بغیر المسوفین 
كادیمي تتمثل في تدني مستوى التحصیل وعدم یتضح مما سبق أن أھم عواقب التسویف األ

وعدم استخدام استراتیجیات وأسالیب التعلم بشكل صحیح باإلضافة . القدرة على التنظیم والتخطیط
إلى الغیاب المتكرر عن المحاضرات، وعدم الثقة بالنفس وتدني مفھوم الذات، وضعف الدافعیة 

  .حة وتوقع الرسوب والفشلللدراسة، والشعور بالقلق واالكتئاب، وعدم الرا
  :التغلب على التسویف األكادیمي

  :سبع خطوات محفزة للتغلب على سلوك التسویف وھي) ٢٠١١(ذكر تراسي 

 وھي األھداف التي یرغب الفرد في تحقیقھا بشدة، حیث تستخدم ھذه : تحدید أھداف ذات اھتمام
 یوجد ھدف محدد یرغب فیھ األھداف كحافز، ألن احد األسباب الرئیسة للتسویف ھو ٔانھ ال

  ٠الفرد بشدة كافیة للبدء، ومن ثم االستمرار بعد ذلك حتى استكمال المھمة

 أي تصور األھداف كما لو كانت أنجزت بالفعل وتخیل الشعور : تصور المھام وھي مكتملة
باإلشباع عندما یتم إنجاز المھمة، وكلما زاد الشعور بمتعة اإلنجاز زاد التركیز والطاقة 
والحیویة، ألن الصور الذھنیة ألي واقع مستقبلي مرغوب یشحذ العقل ویمكن من التركیز 

  . بشكل افضل

 استخدام التأكیدات اإلیجابیة لتحفیز الشعور في العقل الباطن في : ممارسة التأكیدات اإلیجابیة
 وبعد شكل تأكیدات واعیة وصور عقلیة، حینھا سوف یتقبلھا العقل الباطن كأوامر صادره لھ

  . ذلك تصبح ھذه األوامر مباديء جدیدة

 أي وضع مواعید محددة إلنھاء المھام أو المھمة وأخبار : تحدید مواعید نھائیة واضحة
األخرین بھا، ألن إصدار الوعود لألخرین یمثل حافزا داخلیا نحو إنجاز المھمة وذلك لتجنب 

 . إحباط اآلخرین

 خدام رفاھیة التذرع باألعذار والتبریر، والزام الذات عدم السماح باست: رفض التذرع باألعذار
  . إكمال المھمة، ورفض التفكیر في احتمالیة عدم اإلنجاز

 مكافئة عند إنجاز أي جزء من المھمة بنجاح،  أي منح الذات: مكافئة الذات عند إكمال المھمة
د، وتمیل المكافآت ألن السلوك یتشكل من خالل تصمیم نتیجة ٔاو عاقبة محددة تتبع تصرف الفر

  . لتعزیز وتشجیع سلوكیات معینة ٔاما العقوبات فتمیل لتثبیط ھذه السلوكیات
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  أي التركیز على الذات واالعتماد على القدرات : تقبل المسؤولیة الكاملة إلنجاز المھمة
الخاصة، ومھما كانت العقبات البد من التحایل علیھا ٔاو اجتیازھا ورفض التذرع باألعذار، 

  .عدم السماح للذات باستخدام رفاھیة الھروب العقليو
  :النظریات التي فسرت التسویف األكادیمي

 قدم العالم ألبرت باندورا : نظریة فاعلیة الذات)Bandura ( نظریة متكاملة لھذا المفھوم حدد
فیھا أبعاد، ومصادر الفاعلیة الذاتیة، وتمثل ھذه النظریة جانب مھم من نظریة التعلم 

  ).٢٠١٠الزغلول، (جتماعي، كما تشكل المحدد الرئیس لسلوك الفرد اال
ویرى العالم باندورا بأن التسویف یتعلق بالفاعلیة الذاتیة للفرد، وتبعًا لھذه النظریة فإن إنجاز 
الفرد المھام المطلوبة وتحدي الصعوبات التي تواجھھ وقدرتھ على تغییر سلوكھ بما یالئم مختلف 

 إلى فاعلیة عالیة، في حین إذا كانت فاعلیة الذات متدنیة فإن الفرد سوف یتجنب ھذه المھام یشیر
  ).  ٢٠١٣صالح وصالح، (أداء مھماتھ ومسؤولیاتھ، لذا تكون الفاعلیة الذاتیة للمسوفین متدنیة 

أنھ یمكن عالج مشكلة التسویف األكادیمي من خالل ) Alexander,2007(ویقترح ألكسندر 
راقبة الذاتیة وغرس األمل بھدف رفع درجة الفاعلیة الذاتیة باإلضافة إلى تنمیة استراتیجیات الم

  .التواصل االجتماعي كمحفز لإلنجاز األكادیمي
یمكن القول أن للفاعلیة الذاتیة دورًا في اعتقاد الفرد بقدراتھ على مواجھة ما یقابلھ من تحدیات 

عزز اإلحساس بالجدارة الذاتیة، ویجعل الفرد وصعوبات، والشك في أن تنمیة الفاعلیة یمكن أنن ی
  .أكثر مثابرة واجتھاد، مما یسھم في تقلیل التسویف لدیھ

 مؤسس ھذه النظریة ھو العالم ألبرت ألیس :نظریة العالج العقالني االنفعالي )Albert 
Ellis( والذي یرى أن االضطراب النفسي یعد نتیجة التفكیر غیر العقالني، وقد عمل على ،

دخال المنطق والعقل في اإلرشاد النفسي، وتوضح ھذه النظریة العالقة بین أفكار الفرد إ
  :وسلوكھ وتصرفاتھ، ویمیز ألیس بین نوعین من األفكار والمعتقدات

 أفكار منطقیة عقالنیة تصحبھا في الغالب حاالت وجدانیة سلیمة.  

 حباطات ویترتب علیھا سوء أفكار ال منطقیة وغیر عقالنیة تصحبھا اضطرابات انفعالیة وإ
  ).Leahy, 2003(التوافق النفسي واالجتماعي 

وُعرف الرضا عن الحیاة بأنھ مكون معرفي للسعادة ویتمثل في كل ما : الرضا عن الحیاة: ثانیًا
لدى الفرد من عملیات إدراكیة ومعتقدات وأفكار تتعلق بموضوع االتجاه، ویشمل ما لدیھ من حجج 

وضوع االتجاه، والذي یرتبط إلى حد كبیر باعتدال الحالة المزاجیة للفرد تقف وراء تقبلھ لم
  ).٢٠١١المالكي،(وتحقیقھ لذاتھ، وھي تعتمد على الحكم الذاتي للفرد على حیاتھ 

یعرف الرضا عن الحیاة بأنھ تقدیر عام لنوعیة حیاة الفرد حسب : تعریف الرضا عن الحیاة
، كما أَن مفھوم الرضا عن الحیاة یمثل جزًء من Treistman, 2004)(المعاییر التي انتقاھا لنفسھ 

، حیث یمثل مكون الرضا عن الحیاة المكون الذاتي أو النفسي "نوعیة الحیاة"المفھوم األكبر وھو 
  ).٢٠١٠أبو النیل، (من مكونات ھذا المفھوم 
د حسب المعاییر أن الرضا عن الحیاة ھو تقدیر لنوعیة حیاة الفر) ٢٠١١(وكما یعرفھ بسیوني 

التي انتقاھا لنفسھ، وقدرة الفرد على التكیف مع المشكالت التي تواجھھ والتي تؤثر في سعادتھ، 
ویعرف أیضًا الرضا عن الحیاة بانھ تقییم الفرد لنوعیة الحیاة التي یعیشھا طبقًا لنسقھ القیمي، وھذا 

األمثل الذي ینشد تحقیقھ، ویعتقد التقییم یعتمد على مقارنة الفرد لظروفھ الحیاتیة بالمستوى 
  ). ٢٠١٣، الدسوقي(بمناسبتھ 
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  :أبعاد الرضا عن الحیاة
السعادة، التقریر االجتماعي، والطمأنینة، واالستقرار : یتضمن الرضا عن الحیاة ستة أبعاد ھي

 :االجتماعي والقناعة، ویمكن تفصیلھا على النحو التالي  النفسي، التقدیر
كما ) ٢٠١٠الدمرداش، (عبر عنھا الفرد بإیجابیة تجاه مواقف الحیاة المختلفةھي حالة ی: السعادة

  ).٢٠٠١عثمان،(أنھا شعور عام بالرضا والبھجة واالستمتاع واللذة والرضا عن الحیاة 
وتتمثل في ثقة الفرد في قدرتھ وإمكاناتھ واإلعجاب تجاه سلوكھ االجتماعي : التقریر االجتماعي

  ).١٩٩٨دسوقي،(
ھي عدم الخوف والشعور باالطمئنان والحب والقبول واالستقرار والسند عند مواجھة : نینةالطمأ

  ).٢٠٠٤عبد المجید،(المواقف 
وتتمثل بالرضا عن النفس والشعور بالبھجة والتفاؤل تجاه : االستقرار النفسي

  )٢٠٠٩أحمد،(المستقبل
لتقبل والحب من اآلخرین ھو الشعور الذي یعتري الفرد عندما یجد ا: التقدیر االجتماعي

واالعتراف بھ والمشاركة في صنع القرارات والمساحة الكافیة من حریة التعبیر عن آرائھ والشكر 
  ).٢٠٠٩تفاحة،(على ما یقدمھ وما یفعلھ

وتعبر عن رضا الفرد وقناعتھ بما وصل إلیھ واقتناعھ بمستوى حیاتھ التي : القناعة
  ).١٩٩٨دسوقي،(یعیشھا

  :سرة للرضا عن الحیاةالنظریات المف
 ومن أصحاب ھذه النظریة ایسترلین : نظریة المقارنة االجتماعیة)Easterline, 2001 (

والذي یرى بأن الفرد یشعر بالكفاءة والجدارة والقیمة ویقدر ذاتھ ویحققھا عندما یقارن نفسھ 
 إذا كانت ظروفھ وقدراتھ باآلخرین، من نفس الثقافة والمستوى، ویمتلك الفرد شعورًا بالسعادة

أفضل من المحیطین بھ، فالرضا عن الحیاة یعتمد على المقارنة بین المعاییر الموضوعیة أو 
الفردیة أو الثقافیة أو االجتماعیة أو المادیة، من ناحیة وما تم تحقیقھ على أرض الواقع من 

  .ناحیة أخرى، وقد تشمل المقارنة بین األفراد أو المجتمعات المختلفة
وق على اآلخرین في جمیع المعاییر الذاتیة واالجتماعیة واالقتصادیة من أھم مصادر فالتف

الرضا عن الحیاة، كذلك تعتبر عملیة المقارنة مع اآلخرین واحدة من الطرق التي یستخدمھا 
  ).٢٠١١المالكي، (األفراد 

 یرى لیفین :نظریة الفجوة بین الطموح وإلنجاز )Lewin (النظریة أن وھو من أبرز دعاة ھذه 
. اإلنسان یرضى عن حیاتھ عندما یحقق طموحاتھ، أو عندما تكون إنجازاتھ قریبة من طموحاتھ

ولكن عندما . وغالبًا تقوم الطموحات على المقارنات مع اآلخرین ومع خبرة الفرد الماضیة
قیقھا تح تكون طموحات الفرد وأھدافھ أعلى من قدراتھ وإمكاناتھ فإنھ ال یستطیع الوصول إلى

وبذلك یؤدي . فیجد الفرد نفسھ غیر راٍض عن حیاتھ، وساخطًا متذمرًا من نفسھ ومن الحیاة;
. فیجعلھ حزینًا على الماضي، قلقًا من المستقبل;الطموح الزائد مع ضعف اإلمكانات إلى اإلحباط

ءة لذلك یجب الموازنة بین الطموح واإلمكانات، حتى یشعر الفرد بالنجاح والتوفیق والكفا
وقد كان أكفأ مقاییس التفاوت من حیث . والجدارة، فیرضى عن نفسھ وعن حیاتھ ویسعد بھا

القدرة على التنبؤ بالرضا، ھو التفاوت بین الطموح واإلنجاز، یلیھ المقارنة باآلخرین، ومع ھذا 
لیس المؤكد أن الفجوة بین الطموح واإلنجاز ھي التي تحقق الرضا أم العكس، أو أن ھناك 

كما وجد أن الشعور بالرضا عن العمل یعتمد على . لیة أكثر تركیبًا ھي التي تمارس التأثیرعم
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كذلك یعتمد الشعور بالرضا عن األجر . إشباع الحاجات وما ھو مطلوب أو ما یعتبر ذا قیمة
وكذلك بالنسبة للجوانب األخرى للرضا عن العمل كالترقي، . على ما ھو مطلوب وما ھو متلقى

ویمكن للعمل أن یشبع حاجات أو قیم .  بالرضا ھو محصلة الفجوة بین الھدف واإلنجازفالشعور
 ). ٢٠١١المالكي، (ذات مرتبة عالیة، كالنمو وتحقیق الذات، واالحترام األخالقي واألمن

  الدراسات السابقة
  :الدراسات التي تناولت التسویف األكادیمي:المحور األول

بدراسة استقصاء التسویف األكادیمي ) (Yazici et al. 2015قامت یازیسى وآخرون 
والسمات الشخصیة، لدى معلمي العلوم االجتماعیة الذین یقومون بتسویف مھامھم، وتكونت عینة 

طالب ممن ھم قبل سن التخرج أو المتوقع ان یكونوا معلمي للعلوم االجتماعیة ) ٥٧١(الدراسة من 
 وجامعة (Afyon Kocatepe)یة بجامعة من المقیدین بقسم تدریس العلوم االجتماع

(Cukurova) مقیاس "و"مقیاس التسویف األكادیمي "، واعتمدت الدراسة في جمع البیانات على
كما اعتمدت الدراسة على المنھج الوصفي االرتباطي وأشارت  نتائج " الكمالیة متعدد األبعاد

ى المعلمین المتوقع تخرجھم وسمات الدراسة إلى أن ھناك عالقة دالة بین التسویف األكادیمي لد
  .الشخصیة الكمالیة لدیھم

دراسة عن سلوك التسویف األكادیمي، والمعتقدات ما وراء ) ٢٠١٤(كما أجرى سحلول 
المعرفیة حول التسویف األكادیمي، وعالقاتھما بالتحصیل الدراسي، والفروق فیھما حسب النوع 

ة بالصف األول والثاني الثانوي بالمدارس طالبا وطالب) ٣٧٤(والصف الدراسي، على عینة 
الحكومیة، وقد استخدم الباحث المنھج الوصفي االرتباطي، وطبق علیھم استبیان التسویف 

، واستبیان المعتقدات ما وراء المعرفیة حول التسویف األكادیمي )من إعداد الباحث(األكادیمي 
صلت الدراسة إلى أن نسبة انتشار التسویف ، من تقنین الباحث، تو)(Fernie et al., 2009لـــــــ

، وھي بذلك تقع في حدود %)٤٥٫٧(األكادیمي لدى طالب المرحلة الثانویة بلغت حوالي 
المعدالت العالمیة، ووجود اختالف في نسبة انتشار التسویف األكادیمي باختالف النوع لصالح 

وي، معظم متغیرات البحث لصالح البنین، وباختالف الصف الدراسي لصالح الصف الثاني الثان
طالب الصف الثاني الثانوي، كما وجد تأثیر للتسویف األكادیمي، ولمعتقدات ما وراء المعرفیة 

  .على التحصیل الدراسي
دراسة ھدفت إلى التعرف على التسویف األكادیمي وعالقتھ بإدارة ) ٢٠١٣(كما اجرى صالح 

طالًبا ) ٣٦٨(وبلغ عدد أفراد العینة . ة القادسیةالوقت لدى عینة من طالب كلیة التربیة جامع
ولغرض قیاس ھدف الدراسة تم . وطالبة اختیروا باألسلوب الطبقي العشوائي ذو التوزیع المتساوي

فقرة، ) ٢٤(بناء أداة التسویف األكادیمي ومقیاس إدارة الوقت والذي تكون بصورتھ النھائیة من 
ى طالب كلیة التربیة تسویف أكادیمي، ولكنھم یعانون من وأشارت نتائج الدراسة إلى أن لیس لد

ضعف في إدارة وقتھم، في حین وجدت الدراسة أن العالقة بین التسویف األكادیمي وإدارة الوقت 
  .ضعیفة

  :    الدراسات التي تناولت الرضا عن الحیاة: المحور الثاني
مراھقة المتوسطة الى بدراسة الرضا عن الحیاة في مرحلة ال) Machell, 2016(قام 
ودور الثبات وأحداث الحیاة على المراھق في تلك المرحلة وتكونت عینة الدراسة من : المتأخرة

دولة من خالل مسح عبر اإلنترنت ) ١٨(من ) ١٨ - ١٥(مراھق تراوحت أعمارھم بین ) ٣٠٦(
بمستوى التغیر في وتم استخدام نمذجة انحناء النمو الكامل وتوصلت الدراسة إلى إمكانیة التنبؤ 
أن الثبات یرتبط " رضا المراھق عن الحیاة من خالل أحداث الحیاة اإلیجابیة والسلبیة، وأیضا
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والثبات یتفاعل مع أحداث الحیاة السلبیة . بصورة أولیة بالرضا عن الحیاة لدى المراھق" ایجابیا
ساسیة ألحداث الحیاة والثبات وأن العوامل األ. عند التنبؤ بالتغیرات في معنى الحیاة لدى المراھق

تؤثر في مسار الرضا عن الحیاة لدى المراھقین وتقدم رؤیة جدیدة بالعملیات التي تؤثر في النمو 
  .اإلیجابي لدى الشباب

دراسة ھدفت إلى معرفة العالقة بین الرضا عن الحیاة والثقة ). ٢٠١٦(وقد أجرى الشریدة 
فحص الدور الذي تقوم بھ الثقة بالنفس في تعدیل العالقة بین بالنفس والتوافق مع الحیاة الجامعیة و

الرضا عن الحیاة والتوافق مع الحیاة الجامعیة ومعرفة القدرة التنبؤیة للثقة بالنفس والتوافق مع 
الحیاة الجامعیة على التنبؤ بالرضا عن الحیاة، وقد اعتمدت الدراسة على المنھج الوصفي 

تم بوصف الظاھرة وتحلیل البیانات الكافیة وتفسیرھا في ضوء بعض االرتباطي المقارن الذي یھ
المتغیرات األخرى ذات العالقة معھا باإلضافة إلى المقارنة بین نتائج أفراد عینة الدراسة وھذا 

 واشتملت أدوات الدراسة على مقیاس الرضا عن .المنھج ھو األكثر مناسبة لمثل ھذه الدراسة
) ٤٠(نفس ومقیاس التوافق مع الحیاة الجامعیة، وبلغ قوام عینة الدراسة الحیاة ومقیاس الثقة بال

وجمیع )  سنة٢٢ -٢٠(طالبة من طلبات كلیة التربیة جامعة القصیم تراوحت أعمارھم ما بین 
بالمستوى الخامس قسم علم النفس وقد اختیرت العینة بصورة ، أفراد عینة الدراسة،الطالبات 

وجود عالقة :  وأسفرت نتائج الدراسة عن اآلتي.طالبة) ١٥٠(ة بلغ قوامھا عشوائیة من العینة الكلی
ارتباطیة موجبة بین الرضا عن الحیاة والثقة بالنفس والتوافق مع الحیاة الجامعیة عند مستوى داللة 

كما أشارت النتائج إلى أن الثقة بالنفس والتوافق مع الحیاة الجامعیة عوامل لدیھا قدرة ) ٠٫٠٠١(
  . یھ بالرضا عن الحیاةتنبؤ

إلى التعرف على العالقة االنتاجیة بالرضا عن ) ٢٠١٢(ھدفت دراسة كل من زیدان وعیسى 
وشملت العینة ) الجنس، الوالدیة، المستوى التعلیمي(الحیاة وبعض المتغیرات الدیمغرافیة 

ومن مستویات ) اناث، ذكور(فرد من مرحلة الرشد المتوسطة من كال الجنسین ) ٤٠٠(العشوائیة 
تعلیمیة مختلفة، وأكدت  نتائج الدراسة على وجود عالقة بین الرضا عن الحیاة وكال من االھتمام 
االنتاجي وبین الرضا عن الحیاة واإلجراء اإلنتاجي ولم تظھر عالقة بین الرضا عن الحیاة وبین 

  .    االلتزام اإلنتاجي
  :فروض الدراسة: رابعًا
 ت داللة إحصائیة بین درجات التسویف األكادیمي ودرجات الرضا عن توجد عالقة ارتباطیة ذا

  .الحیاة بأبعاده لدي عینة من عضوات ھیئة التدریس بجامعة الملك عبد العزیز بجدة

  توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطي درجات أفراد عینة الدراسة على مقیاس
  ).غیر مواطنة/ مواطنة(التسویف األكادیمي تبعًا لمتغیر الجنسیة 

  توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات درجات أفراد عینة الدراسة على مقیاس
 ).أستاذ مساعد ـــــ أستاذ مشارك ــــــ أستاذ(التسویف األكادیمي تبعا لمتغیر الدرجة العلمیة 

  توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطي درجات أفراد عینة الدراسة على مقیاس
  ).كلیات النظریة ـــــــ كلیات العلمیة(لتسویف األكادیمي تبعًا لمتغیر التخصص ا

  توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات درجات أفراد عینة الدراسة على مقیاس
أنسة ـــــــ متزوجة ـــــــ مطلقة ــــــــ (التسویف األكادیمي تبعًا لمتغیر الحالة االجتماعیة 

  ).أرملة
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 فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطي درجات أفراد عینة الدراسة على مقیاس الرضا توجد 
 ).غیر مواطنة/ مواطنة(عن الحیاة تبعًا لمتغیر الجنسیة 

  توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات درجات أفراد عینة الدراسة على مقیاس الرضا
  ).اعد ـــــ أستاذ مشارك ــــــ أستاذأستاذ مس(عن الحیاة تبعا لمتغیر الدرجة العلمیة 

  توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطي درجات أفراد عینة الدراسة على مقیاس الرضا
  ).كلیات النظریة ـــــــ كلیات العلمیة(عن الحیاة تبعًا لمتغیر التخصص 

 قیاس الرضا توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات درجات أفراد عینة الدراسة على م
  ).أنسة ـــــــ متزوجة ـــــــ مطلقة ــــــــ أرملة(عن الحیاة تبعًا لمتغیر الحالة االجتماعیة 

من خالل ھذا الفصل تعرفنا على أھم الدراسات التي تناولت متغیري الدراسة وتوضیح أوجھ 
لمتغیرات الشبة واالختالف بینھما وبین الدراسة الحالیة، كما تم عرض فروض الدراسة وا

  .الدیموغرافیة بشكل مفصل
  منھجیة البحث وإجراءاتھ

تضمن ھذا الفصل وصف منھج البحث، ومجتمعھ، وعینتھ، وإجراءات تصمیم أدواتھ،   
 واألسالیب اإلحصائیة المستخدمة

اعتمدت الدراسة الحالیة على المنھج الوصفي االرتباطي، وقد استخدم : منھج الدراسة: أوًال 
 .ي االرتباطي المقارن، لدراسة العالقة بین التسویف األكادیمي والرضا عن الحیاةالمنھج الوصف

عضوة ھیئة تدریس بجامعة ) ١٠٤(طبقت الدراسة على عینة مكونة من : عینة الدراسة: ثانیًا
الملك عبدالعزیز، تم اختیارھن بطریقة عشوائیة، وتم توزیع أدوات الدراسة بصورة ورقیة خالل 

وقد تم ذلك . لجامعة بفرعیھا بالسلمانیة والفصیلیة أو إرسالھا إلیھن بصورة إلكترونیةتواجدھن في ا
 ). ھـ١٤٣٨ -ھـ ١٤٣٧(في بدایة الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي

توصیفًا ألفراد العینة في ضوء المتغیرات الدیموغرافیة محل ) ١(ویوضح الجدول رقم 
  :الدارسة

  )١(جدول رقم 
  لعینة حسب المتغیرات الدیموغرافیةتوزیع أفراد ا

 النسبة العدد الفئات المتغیرات
 %٨٢٫٧ ٨٦ سعودیة

 الجنسیة
 %١٧٫٣ ١٨ غیر سعودیة

  ٪١٠٠ ١٠٤ المجموع
 %٤٠٫٤ ٤٢ محاضر

 %٢٦٫٩ ٢٨ أستاذ مساعد
 %١٤٫٤ ١٥ أستاذ مشارك

 الدرجة العلمیة

 %١٨٫٣ ١٩ أستاذ
  ٪١٠٠ ١٠٤ المجموع
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 النسبة العدد الفئات المتغیرات
 %٤١٫٣ ٤٣ ةالنظری

 الكلیة
 %٥٨٫٧ ٦١ العلمیة

 ٪١٠٠٫٠ ١٠٤ المجموع
 %١٢٫٥ ١٣ آنسة

 الحالة االجتماعیة %٧٨٫٨ ٨٢ متزوجة
 %٨٫٧ ٩ مطلقة

 ٪١٠٠٫٠ ١٠٤ المجموع
تم تطبیق مقیاسین في الدارسة الحالیة، األول مقیـــاس التسویف األكادیمي : أدوات الدراسة: ثالثًا

، ومقیاس الرضا عن الحیاة للدسوقي )٢٠١٤(تغرید حجازي لفیصل الربیع، عمر شواشرة و
  .والذي یعد من اشھر المقاییس العربیة و أوسعھا انتشارًا في قیاس الرضا عن الحیاة) ١٩٩٨(
 ) ٢٠١٤(مقیاس التسویف األكادیمي إعداد الربیع، شواشرة، وحجازي . أ

ستجابة لھذه الفقرات من خالل فقرة، تكون اال) ٣٠(یتكون المقیاس من : طریقة تصحیح المقیاس
تنطبق علي بدرجة كبیرة جدا، تنطبق علي بدرجة كبیرة، (أسلوب لیكرت ذي التدریج الخماسي 

) تنطبق علي بدرجة متوسطة، تنطبق علي بدرجة منخفضة، تنطبق علي بدرجة منخفضة جدا
) ١٧، ١١، ١٠، ٩(أما الفقرات اإلیجابیة. على التوالي) ١- ٥(وتعطى ھذ االستجابات درجات من 

 درجة ٢٫٣٣-١من ( وللحكم على المستوى تم اعتماد المعیار اآلتي. على التوالي) ٥-١(فتعطى من 
  .) درجة كبیرة٥ -٣٫٦٧ درجة متوسطة، من اكثر من٣٫٦٧-٢٫٣٣منخفضة، من أكثر من 

ة تحقق الباحثون آنفي الذكر من صدق المحكمین للمقیاس، وذلك بعرضھ على عشر: صدق األداة
محكمین في تخصص علم النفس التربوي في جامعة الیرموك، وقد تركزت مالحظاتھم حول 
المقیاس على حذف بعض الفقرات، وتعدیل الصیاغة اللغویة لبعضھا، وتم األخذ بجمیع مالحظات 

  . فقرة) ٣٠(السادة المحكمین، وأصبح المقیاس بصورتھ النھائیة مكونا من 
 مالحظات المحكمین، طبقت األداة على عینة استطالعیة مكونة من  بعد الحصول على:ثبات األداة

طالبا وطالبة من خارج عینة الدراسة، وذلك إلیجاد معامل الثبات، وتم حساب معامل ) ٥٠(
  .)٠٫٨١(كرونباخ الفا، الذي بلغ 

للتحقق من صدق وثبات المقیاس، ومعرفة مدى : صدق وثبات المقیاس في الدراسة الحالیة
العبارات للمفحوصات قامت الباحثة بتطبیق مقیاس التسویف األكادیمي على عینة تكونت مالئمة 

عضوة من عضوات ھیئة التدریس بجامعة الملك عبدالعزیز، تم سحبھا من عینة الدراسة ) ٣٠(من 
  :األصلیة، وتم التحقق من الشروط السیكومتریة للمقیاس كما یلي

حساب االتساق الداخلي للمقیاس عن طریق حساب قیم تم : صدق المقیاس في الدراسة الحالیة
معامالت االرتباط بیرسون لقیاس العالقة بین بنود مقیاس التسویف األكادیمي والدرجة الكلیة 

، وقد )٠٫٠١(و ) ٠٫٠٥(للمقیاس أن جمیع قیم معامالت االرتباط دالة إحصائیًا عند مستوى 
وھي قیم مرتفعة مما یدل على تمتع مقیاس ) ٠٫٨١ – ٠٫٤٤(تراوحت قیم معامالت االرتباط بین 

  .التسویف األكادیمي بدرجة مرتفعة من الصدق



  

  ٢٠١٨عشر لسنة تاسع  العدد ال                                      ة البحث العلمى فى التربیةمجل

  

٥٠٩

قامت الباحثة بحساب ثبات درجات مقیاس التسویف األكادیمي بطریقتین : ثبات درجات المقیاس
  : ھي

یمة التجزئة النصــفیة لعبارات كل بعد وكذلك الدرجة الكلیة للمقیاس، كذلك تم حـــــــــساب ق .١
  براون -معامــل ثبات التـــجــــــزئة النصفیة وتم تصحیح الطول باستخدام معادلة  سبیرمان

أن قیم معامالت الثبات معامل ثبات ألفا كرونباخ وذلك على عینة من العضوات السابق ذكرھن  .٢
للمقیاس ككل، مما یدل على تمتع المقیاس بجمیع مكوناتھ بدرجة ) ٠٫٩٣_٠٫٨٨(تراوحت بین 

  .رتفعة من الثباتم
  ) ١٩٩٨(مقیاس الرضا عن الحیاة إعداد مجدي الدسوقي. ب

بإعداد المقیاس في ضوء التراث السیكولوجي وبخاصة الكتابات واآلراء ) ١٩٩٨(قام الدسوقي
عبارة موزعة على ) ٣٠(النظریة التي تناولت الرضا عن الحیاة ، واعتمادًا على ذلك تم صیاغة 

 : ليستة أبـعاد وھي كالتا
 السعادة ویقصد بھ تمتع الفرد بالسعادة وشعوره بالرضا واالرتیاح عن ظروفھ :البعد األول

  ).١٥، ١١، ٩، ٨، ٧، ٣، ١: (، وتمثلھ العبارات)٧(الحیاتیة، وعدد عباراتھ 
 االجتماعیة ویقصد بھا اتصاف سلوك الفرد بالتسامح والمرح ومیلھ للضحك وتبادل :البعد الثاني
، ١٦، ١٤: (وتمثلھ العبارات) ٥(بل اآلخرین والتعایش معھم كما ھم، وعدد عباراتھ الدعابة وتق

٢٨، ٢٢، ١٨.(  
 الطمأنینة ویقصد بھ استقرار الحالة االنفعالیة والصحیة للفرد متمثلة في النوم الھادئ :البعد الثالث

 وارتفاع الروح والمسترخي، وعدم المعاناة من المشاعر السلبیة، والرضا عن الظروف الحیاتیة،
، ٢٩، ٢٥، ٢٣، ٢٠، ١٩: (وتمثلھ العبارات) ٦(المعنویة وتقبل نقد اآلخرین، وعدد عباراتھ 

٣٠(. 
 االستقرار النفسي ویقصد بھ الرضا عن النفس، والشعور بالبھجة والتفاؤل تجاه :البعد الرابع

  .)١٢، ٥، ٢: (وتمثلھ العبارات) ٣(المستقبل، وعدد عباراتھ 
 التقدیر االجتماعي ویقصد بھ االستقرار االجتماعي للفرد متمثًال في الثقة في قدراتھ :سالبعد الخام

، ٢١، ٦، ٤: (وتمثلھ العبارات) ٦(و إمكاناتھ، واإلعجاب تجاه سلوكھ االجتماعي، وعدد عباراتھ 
٢٧، ٢٦، ٢٤(.  

حیاة أو المعیشة القناعة ویقصد بھ رضا الفرد وقناعاتھ بما وصل إلیة ومستوى ال: البعد السادس
وللتحقق من صدق وثبات  )١٧، ١٣، ١٠: (وتمثلھ العبارات) ٣(الذي یعیش فیھ، وعدد عباراتھ 

  :المقیاس قام الباحث بالخطوات التالیة
تم حساب الصدق البنائي أو التكویني للمقیاس وذلك بحساب ارتباط درجة كل بند : صدق المقیاس

ة البنود بعد استبعاد قیمة ھذا البند من الدرجة الكلیة، واستخدم لبقی من بنود المقیاس بالدرجة الكلیة
طالبًا وطالبة ، ولقد تراوحت قیم المعامالت االرتباط ) ١٥٠(الباحث في ذلك مجموعة كلیة قوامھا 

 ، )٠٫٠١(وجمیع ھذه المعامالت دالة احصائیًا عند مستوى ) ٠٫٤١٢(، )٠٫٢٦٣(  الناتجة بین
   .اس وصدق محتواه في قیاس ما وضع لقیاسھ وتشیر إلى اتساق المقی

تم التحقق من الصدق التجریبي للمقیاس بحساب معامل االرتباط بین :  الصدق التجریبي-٢
الدرجات التي حصل علیھا المفحوصین بعد تطبیق المقیاس المعني وبین درجاتھم بعد تطبیق  

فتم التوصل إلى ارتباط قدره ) ١٩٩٥(مایسة النیال وماجدة خمیس : مقیاس السعادة إعداد 
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مما یطمئن الباحث إلى توفر شرط  )٠٫٠١(وھو معامل موجب ودال عند مستوى ) ٠٫٥٨٢(
  .الصدق بالنسبة للمقیاس

  :األسالیب اإلحصائیة المستخدمة: خامسًا
  حساب قیم معامل ارتباط بیرسون(Pearson)لمعرفة العالقة بین متغیري الدراسة  .  

 اختبار ت T test وضیح داللة الفروق بین متوسطي عینتین مستقلتین تبعًا لمتغیري نوع لت
 .الكلیة والجنسیة

  تحلیل التباین األحادي(ANOVA) للتعرف على الفروق بین متوسطات العینات المستقلة تبعًا 
 لتحدید اتجاھات الفروق إن Scheffeلمتغیر الدرجة العلمیة، ومن ثم استخدام اختبار شیفیھ 

  وجدت
  ائج والتوصیات والمقترحاتالنت

دریس    : نتیجة السؤال األول ومناقشتھ وتحلیلھ     ما درجة التسویف األكادیمي لدى عضوات ھیئة الت
ة باستخراج المتوسطات       بجامعة الملك عبد العزیز في جدة؟      سؤال قامت الباحث ولإلجابة عن ھذا ال

ادیمي، أ     سویف األك اس الت ة لمقی ات المعیاری سابیة واالنحراف ة   الح سابي لدرج ط الح ن المتوس
غ       ة بل ة الدراس دى عین ادیمي ل سویف األك ة  ) ١٫٩٥(الت سبة المئوی ق   %) ٣٩(والن ة تحق وبدرج

  .ضعیفة
ة الدراسة جاء بمستوى                 راد عین دى أف ادیمي ل سویف األك أظھرت نتائج الدراسة أن مستوى الت

ى   تحقق ضعیف على المقیاس ككل، ویمكن تفسیر ھذه النتیجة من وجھة نظر       ا إل الباحثة  وإرجاعھ
ي              ا ف ات وإنجازھ ال المھم دم إكم ى ع ة عل ار المترتب تقدیر عضوات ھیئة التدریس للمشكالت واآلث
ین          شكل عال، ومنظم زین ب الوقت المناسب، ومن جانب آخر نجد أن غیر المسوفین كأفراد ھم محف

الھ        ھ ، وال   في حیاتھم، و بالمقابل نجد المسوفین یحصلون على درجات متدینة وأعم م تكون متراكم
ن     )٢٠٠٣العنزي ، الدغیم ، ( تنجز في وقتھا   ة م سئولیة الكامل ل الم ، كما تعزى ھذه النتیجة إلى تقب

  ).٢٠١١ترایسي،( كما ذكر قبل العضوات ال نجاز المھمة بشكل الكامل
ر    وقد یكون من المالئم تفسیر ھذه النتیجة بحسب ما جاء في نظریة العالم     ذي ی دورا وال ى أن بان

دي         ة وتح ام المطلوب رد للمھ التسویف یتعلق بالفاعلیة الذاتیة للفرد، وتبعًا لھذه النظریة فإن إنجاز الف
ة                    ى فاعلی شیر إل ام ی ذه المھ ف ھ م مختل ا یالئ ر سلوكھ بم الصعوبات التي تواجھھ وقدرتھ على تغیی

ب أداء          ذا    عالیة، في حین إذا كانت فاعلیة الذات متدنیة فإن الفرد سوف یتجن ھ ومسؤولیاتھ، ل  مھمات
  ).  ٢٠١٣صالح وصالح، (تكون الفاعلیة الذاتیة للمسوفین متدنیة 

ي   ة الت ع الدراس ة م ة الحالی ت الدراس ا اتفق ة  كم ا الربابع ة ) ٢٠١٣(أجراھ دف لمعرف ي تھ والت
ین             ة إحصائیًا ب سیة دال ة عك  عالقة التسویف األكادیمي بالفاعلیة الذاتیة، والتي أظھرت وجود عالق

ة،         ة الذاتی التسویف األكادیمي والفاعلیة الذاتیة، وان التسویف األكادیمي ضعیف اذا ارتفعت الفاعلی
وغزال   ة اب ع دراس ة م ت الدراس ا اختلف سویف  ) ٢٠١٢( كم اع الت ستوى ارتف رت م ي أظھ الت

  . األكادیمي لدى أفراد العینة الدراسة تعزى لمتغیر المستوى
ة   : وتحلیلھنتیجة السؤال الثاني ومناقشتھ      ما درجة الرضا عن الحیاة بأبعاده لدى عضوات ھیئ

  التدریس بجامعة الملك عبد العزیز في جدة؟ وما أكثر أبعاده شیوعًا؟
ة    ات المعیاری سابیة واالنحراف طات الح تخراج المتوس ة باس ت الباحث سؤال قام ذا ال ن ھ ة ع ولإلجاب

د           ة (لمقیاس الرضا عن الحیاة بأبعاده، أن بع ن        ) االجتماعی اد الرضا ع ین أبع ى شیوعًا ب ان األعل ك
دره   سابي وق ط ح اة بمتوس دره  ) ٤٫٢٢(الحی اري وق راف معی د ) ٠٫٥٩(وانح ھ بع ة(یلی ) الطمأنین
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دره    ) ٤٫٢١(بمتوسط حسابي وقدره   اري وق د      )٠٫٥٣(وانحراف معی ة جاء بع ة الثالث ي المرتب ، وف
اعي( دیر االجتم دره  ) التق سابي وق ط ح را) ٤٫٠٩(بمتوس دار وانح اري بمق ي )٠٫٥٦(ف معی ، وف

د    اء بع رة ج ة األخی ة(المرتب دره  ) القناع سابي وق ط ح دار  ) ٣٫٨٥(بمتوس اري بمق راف معی وانح
)٠٫٤٤.(  

ل         اة كك ن الحی ة للرضا ع سبة المئوی ن      %) ٩٤٫٨(وقد بلغت الن ي أن درجة الرضا ع ذا یعن وھ
ة   ت درج ة حقق ة الدراس دى عین اة ل دًا(الحی رة ج ت نت) كبی د اتفق ائج  وق ع نت ة م ة الحالی ائج الدراس

ات     ك الدراس ن تل ًا وم اة مرتفع ن الحی ا ع ستوى الرض ا م اء فیھ ث ج رى حی ات أخ ة : دراس دراس
ة القصیم، ودراسة شقوة            ) ٢٠١٦( الشریدة   ة بجامع ة التربی ) ٢٠١٢( التي طبقت على طالبات كلی

س   دان وعی ة زی سطینیة، ودراس ة الفل ات الجامع ى طالب ا عل م تطبیقھ ي ت ملت ) ٢٠١٠(ىالت ي ش الت
د               ع دراسة عب ائج الدراسة م ت نت ة أخرى اختلف ن ناحی مرحلة الرشد المتوسط من كال الجنسین وم

  .حیث كان فیھا مستوى الرضا عن الحیاة متوسطًا) ٢٠٠٨(الخالق 

     ًاة     ) سلبیة(توجد عالقة ارتباطیة دالة إحصائیا ن الحی ادیمي والرضا ع بین درجات التسویف األك
  .بأبعادھا

        ة ر الدرج ًا لمتغی ادیمي تبع سویف األك ات الت طات درج ي متوس صائیة ف ة إح روق دال د ف توج
      .العلمیة لصالح المحاضرات

      سیة ًا الختالف جن عدم وجود فروق دالة إحصائیة في متوسطي درجات التسویف األكادیمي تبع
  .العضوات

       ادیمي ت سویف األك ط درجات الت ي متوس صائیة ف ة إح روق دال دم وجود ف وع  ع ًا الختالف ن بع
  .الكلیة

           ة ر الحال ًا لمتغی ادیمي تبع سویف األك ات الت طات درج ي متوس صائیة ف ة إح روق دال د ف توج
  .االجتماعیة لصالح المتزوجات

            ًا الختالف ا تبع اة بأبعادھ عدم وجود فروق دالة إحصائیة في متوسطي درجات الرضا عن الحی
دت    ) االجتماعیة(الجنسیة، فیما عدا بعد    ر        فقد وج صالح العضوات غی ین المجموعتین ل روق ب ف

  .السعودیات

       تالف ًا الخ ا تبع اة بأبعادھ ن الحی ا ع طات درجات الرض ي متوس ھ إحصائیة ف روق دال وجود ف
  .الدرجة العلمیة لعینة الدراسة لصالح العضوات بمرتبة أستاذ

          ا تبع اة بأبعادھ ًا الختالف  عدم وجود فروق دالھ إحصائیة في متوسطي درجات الرضا عن الحی
  .الكلیة

              ة تالف الحال ًا الخ ا تبع اة بأبعادھ ن الحی ا ع ات الرض ي درج صائیة ف ھ إح روق دال ود ف وج
  .االجتماعیة لعینة الدراسة لصالح اآلنسات

  :توصیات الدراسة: ثالثًا
  :في ضوء النتائج التي تم توصل إلیھا توصي الباحثة ما یلي

    اه ا ة تج ات إیجابی اء اتجاھ صین بن ى المخت ن    عل د م ت والح ة الوق ة بأھمی سؤولیات والتوعی لم
  .استعمال وسائل الترفیھ بشكل مفرط
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         ل ھ، فك ستقبلیة ل داف م ضرورة التأكید على أھمیة أن یرتقي الفرد بالفاعلیة الذاتیة، وأن یبني أھ
سویف           ن الت سؤولة ع باب الم وى األس ن اق ي م ھ وھ ل لدی شل یق ن الف وف م یجعل الخ ذا س ھ

  .األكادیمي

 رامج إرشادیة وتدریبیة لعالج التسویف األكادیميتصمیم ب. 

    سویف باب الت ة وأس ول طبیع اعیین ح سین واالجتم صائیین النف دین واألخ ل المرش ف وتأھی تثقی
 .األكادیمي

  :الدراسات المقترحة: رابعًا
 تطویر مقاییس مقننة على البیئة السعودیة للتسویف األكادیمي والرضا عن الحیاة.  

   ن         عمل دراسة مشابھة دریس م ة الت ادر التعلیمي ألعضاء ھیئ  لھذه الدراسة على الذكور من الك
  .جامعة الملك عبد العزیز

 التسویف األكادیمي وعالقتھ بالرضا الوظیفي.  

 التسویف األكادیمي وعالقتھ باإلبداع الوظیفي.  

 فاعلیة برنامج إرشادي لتغلب على التسویف األكادیمي.  
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  قائمة المراجع
  : العربیةالمراجع: أوًال

یض   ).٢٠١٢(أبو ازریق، محمد محمود عیسى       - ي تخف  أثر العالج العقالني االنفعالي السلوكي ف
ر    صف العاش الب ال دى ط ة ل ھ األكادیمی ة الذاتی سین الفاعلی ادیمي وتح سویف األك الة الت ، رس

  .ماجستیر، جامعة الیرموك، األردن
ة  نمط التسویف األكادیمي وأسبا). ٢٠١٥(أبو جناح، مفتاح    - بھ لدى طالب الدراسات العلیا بجامع

  .٣٣٧ ـــــ ٣٠٨،)٧(ــــكلیة التربیة بالخمیس ـــ جامعة المرقب، ع مجلة التربویة المرقب، 
عبان - ا ش د، دع رى   ). ٢٠١٣(أبوعبی دى األس ستقبل ل ق الم ھ بقل اة وعالقت ن الحی ا ع الرض

 .میة، فلسطین، رسالة ماجستیر، الجامعة اإلسالالمحررین المبعدین لى قطاع غزة
الرضا عن الحیاة لدى المراھقین وعالقتھ بأسالیب ). ٢٠١١(بني إسماعیل، أحمد محمد حسین       -

ا عن           ي تحسین الرض دریبي ف امج ت التنشئة األسریة والرضا عن األداء المدرسي وفاعلیة برن
 .، رسالة دكتوراه، الجامعة األردنیة، األردن)عمان(الحیاة لدیھم

التسویف األكادیمي وعالقتھ بكل من الكفاءة الذاتیة واألفكار الالعقالنیة . )٢٠١٠(البھاص، سید  -
ة   رات الدیموغرافی ض المتغی وء بع ى ض ة عل الب الجامع دى ط ةل ة التربی ة كلی ة -، مجل  جامع

 .١١٣-١٥٣، )٤٢( مصر، –طنطا 
سن   - ي، ح ة،    ). ٢٠١٢(التمیم ة الجامع دى طلب سیة ل ضغوط النف ھ بال ادیمي وعالقت ؤ األك  التلك

 .رسالة ماجستیر، جامعة دیالي، العراق
، التلكؤ األكادیمي وعالقتھ بالضغوط النفسیة لدى طلبة الجامعة). ٢٠١٢(التمیمي، حسن ناصر  -

  .رسالة ماجستیر، جامعة دیالي، العراق
ة         ).٢٠١٤(الثنیات، أسامھ    - ة جامع دى طلب الي ل ذكاء االنفع ادیمي وال  العالقة بین التسویف األك

 .ة ماجستیر، جامعة الیرموك، األردن رسالالیرموك،
دى     ). ٢٠١٦(الجعافرة، إبراھیم موسى   - ادیمي ل التلكؤ األك ا ب مستوى الضغوط النفسیة وعالقتھ

 .، رسالة ماجستیر، جامعة مؤتة، األردنطلبة جامعة مؤتة
دى        ). ٢٠١٥(جاللة، سھیلة    - اتج عن الحصار ل اد النفسي الن ھ باإلجھ الرضا عن الحیاة وعالقت

  .، رسالة ماجستیر، الجامعة اإلسالمیة، فلسطین القطاع الحكومي في غزةموظفي
ادیمي      ).٢٠١٤(الحجاج، حرب خلف باجس      - ذات األك المفھوم ال ھ ب  التسویف األكادیمي وعالقت

  .، رسالة ماجستیر، الجامعة الھاشمیة، األردنلدى الطلبة الجامعین
ة   اإلنتاجیة العلمیة ألعضا  ). ٢٠٠٧(الحدیثي، ابتسام    - ات التربی ء ھیئة التدریس السعودیات بكلی

 .، رسالة ماجستیر، جامعة عین شمس، مصر"دراسة تقویمیة"بالسعودیة 
د  - ي، ناھ ن   ). ٢٠١٢(الحرب ة م دى عین از ل ة لإلنج ستوى الدافعی ھ بم اة وعالقت ن الحی ا ع الرض

دا           ك عب ة المل ل، رسالة ماجستیر، جامع ة حائ ي مدین ام ف دة،  معلمات مراحل التعلیم الع لعزیز بج
 .السعودیة

ات     ). ٢٠١٣(الدسوقي، مجدي   - ل التعلیم اة دلی ا عن الحی و    مقیاس الرض ة األنجل اھرة، مكتب ، الق
  .المصریة
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د     - دمرداش، مروة محم رأة المصریة،      ). ٢٠١٥(ال سعادة للم اس اإلحساس بال اد  مقی ة االرش مجل
  .٤١٦ـــــــ ٤٣٠، )٢٧( ـــــــ مصر، ع النفسي

سى    - ري عی دان، م رات       ). ٢٠١٢(زی ض المتغی اة وبع ن الحی ا ع ة بالرض ة اإلنتاجی عالق
 .، رسالة الدكتوراه، الجامعة األردنیة، األردنالدیمغرافیة

د  - حلول، ولی ا   ). ٢٠١٤(س ھ وعالقاتھم ة حول ا وراء المعرفی دات م ادیمي والمعتق سویف األك الت
ة بالز       ، بالتحصیل الدراسي  ة التربی ة كلی ھ ونفسیة، مجل ات تربوی ازیق   دراس  ، ٨٤ ، مصر –ق

٢١١-١٥٩. 
الرضا عن الحیاة وعالقتھ بالشعور بالسعادة لدى عینة من طالبات   ). ٢٠١٢(السریحي، سماح    -

  . جامعة الملك عبدالعزیز، السعودیةالمرحلة الثانویة،
رات      ). ٢٠١٥(شبار، یاسمین ناجي السعید      - ي ضوء متغی ة ف التلكؤ األكادیمي لدى طالب الجامع

ة    ، ) الدراسي، الفرقة الدراسیة  النوع، التخصص ( ة واجتماعی ات تربوی ، )٢١(٤، مصر _ دراس
٦٩٢-٦٤٧. 

لیمان        - ات        ). ٢٠١٦(الشریدة، أمل بنت صالح س ة كمنبئ اة الجامعی ع الحی ق م النفس والتواف ة ب الثق
ة القصیم          ة جامع ة التربی م       ،بالرضا عن الحیاة لدى طالبات كلی ة وعل ي التربی ة ف ات عربی دراس

 .٣٠٢ - ٢٨١، ٧٦ عودیة، الس–النفس 
داهللا     - ن عب در ب شریف، بن ة     ). ٢٠١٤(ال الب الجامع دى ط ادیمي ل سویف األك ي الت روق ف الف

رات،       ض المتغی وء بع ي ض ورة ف ة المن المیة بالمدین ة اإلس ر (التربی ة األزھ _ ) جامع
  .٤٩-١١، )١٥٩(٢،مصر

د        - ھ بأس    ). ٢٠١٤(الشواشره، عمر، حجازي تغری ادیمي وعالقت سویف األك دى   الت ر ل الیب التفكی
 .١٩٧ــــــ٢٣٣،)٢٠(١،مجلة المنار للبحوث والدراساتالطلبة الجامعین في األردن، 

ة،          ). ٢٠١٣(صالح، زینة علي     - ة التربی ة كلی دى طلب ت ل التسویف األكادیمي وعالقتھ بإدارة الوق
  .٢٧١ـــــــ٢٤١،)٣٢(٣،مجلة الدراسات العربیة في التربیة وعلم النفس

د     - ي عب ة          ). ٢٠١٣(الرحیم  صالح، عل ة كلی دى طلب ت ل ادارة الوق ھ ب ادیمي وعالقت سویف األك الت
 . ٢٧١ - ٢٤١،)٣٨( ٢،  السعودیة-دراسات عربیة في التربیة وعلم النفس  ،التربیة

ي    ). ٢٠١٥(الطھراوي، جمیل حسن     - ات ف التفاؤل ـــــــ التشاؤم والرضا عن الحیاة لدى المطلق
  .امعة اإلسالمیة، فلسطین، رسالة ماجستیر، الجقطاع غزة

رحمن     - ة        ). ٢٠١٦(الطویان، بدریة عبد ال دى عین ل ل ادات العق ھ بع ادیمي وعالقت التسویف األك
 .، رسالة ماجستیر، جامعة الملك عبد العزیز بجدة، السعودیةمن طالبات جامعة القصیم

ة   التلكؤ األكادیمي وعالقتھ ببعض مصادر الضغ ). ٢٠١١(عبد العظیم، فایقة أحمد      - دى عین وط ل
ة،              رات الدیموغرافی ض المتغی ي ضوء بع دریس ف ة الت اد النفسي   من أعضاء ھیئ ز اإلرش _ مرك

  .٦٤٤-٥٤١،)١٦(٢، مصر
رات الشخصیة      ). ٢٠١٣(عبدالعال، مصطفى مظلوم     - بعض المتغی االستمتاع بالحیاة في عالقتھ ب

 ).٩٣(٢، مجلة التربیة ببنھا، "دراسة في علم النفس اإلیجابي"اإلیجابیة 
ة،        ). ٢٠١٣(العبیدي، عفراء    - ة الجامع د طلب ة عن اة المدرك ھ بجودة الحی التلكؤ األكادیمي وعالقت

 .١٤٩-١٧٢،)٣٥(٢، دراسات عربیة في التربیة وعلم النفس
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ذات  ).٢٠٠٦(العلوان، بشیر أحمد عیسى      - دیر ال ة   :  الرضا عن الحیاة وعالقتھ بتق دراسة مقارن
، رسالة دكتوراة، شاط الریاضي للمعاقین حركیا في األردنبین الممارسین وغیر الممارسین للن   

  .الجامعة األردنیة، األردن
الم   - ن س ان ب زي، فرح رات   ). ٢٠١٤(العن ض المتغی وء بع ي ض ا ف اة ونوعیتھ ن الحی ا ع الرض

ل،             ة حائ سوبي جامع ن من ة م نفس      الدیموغرافیة لدي عین م ال ة وعل ي التربی ة ف ات عربی  -دراس
 .٤١٩-٣٨٩ ،٥٠، السعودیة

رات    ). ٢٠٠٣(العنزي، فریح، و الدغیم، محمد     - بعض المتغی ھ ب سلوك التسویف الدراسي وعالقت
ة الشخصیة لدى طالب كلیة التربیة األساسیة بالكویت،        ة المنصورة، ع   مجلة كلیة التربی ، جامع

)١٠٤-١٣٧،)٥٢. 
ة من          ). ٢٠١٥(الفھید، أسماء فھید     - دى عین ق الموت ل ھ بقل اة وعالقت المسنین  الرضا عن الحی

  .، رسالة ماجستیر، جامعة الملك عبد العزیز بجدة، السعودیةالمقیمین بدور الرعایة في القصیم
ة        ). ٢٠١٤(مختار، وحید مصطفى كامل      - دى طلب اة ل ن الحی ھ بالرضا ع الذكاء الوجداني وعالقت

 .٣٣٣ــــــ ٣٥٦، )٥٦( ـــــــ السعودیة، ع دراسات عربیة في التربیة وعلم النفسالجامعة، 
ار       - ة          ). ٢٠١٦(المطیري، ھیفاء بنت جب ذكاء الوجداني وفعالی ھ بال ادیمي وعالقت التسویف األك

  .، رسالة ماجستیر، جامعة القصیم، السعودیةالذات لدى طالبات جامعة الدمام
انیوي  - ل ، أمط وریھ          ). ٢٠١٣(میخائی ي س ة ف ة الجامع ن طلب ة م دى عین اة ل ن الحی ا ع الرض

 .٨٤-١٠٩، )١١(١،  سوریا-الجامعات العربیة للتربیة وعلم النفسمجلة اتحاد وبریطانیا، 
  :المراجع األجنبیة: ثانیًا
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