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 الملخص

دور مهم وأساس فً التنمٌة االجتماعٌة واالقتصادٌة والثقافٌة والسٌاسٌة من خالل الوظائف للجامعة 
المتعددة التً ٌؤدٌها التعلٌم الجامعً الذي ٌمثل أحد الوسائل الفاعلة فً تقدم المجتمعات وإبراز شخصٌاتها 

 ومستقبلها وذلك بإعداد الكوادر المختلفة التً تحتاج إلٌها.
الجهود التً بذلتها المؤسسات التعلٌمٌة، وما طرأ علٌها من تحوالت كمٌة وكٌفٌة، فإن وعلى الرغم من 

برامجها وأنشطتها وطرائقها ما تزال قاصرة نسبٌاً عن تعلٌم وتنمٌة أسالٌب التعامل مع الوقت وكٌفٌة تنظٌم 
ة الوقت الذي ٌهدرونه فً بعض األولوٌات الحٌاتٌة، إذ نجد الكثٌر من الطلبة الجامعٌٌن الٌوم غٌر مبالٌن ألهمٌ

غٌر الضرورٌة فً الحٌاة الٌومٌة، وقضاء الكثٌر من الوقت فٌها ألغراض التسلٌة دون  واألنشطةالسلوكٌات 
 .األكادٌمٌة تامإتمام المه

ٌسعى إلٌه وهذا الهدف ٌتطلب العمل المستمر والسعً من أجل  اً ومما الشك فٌه إن لكل فرد منا هدف
فً طرق إتمام وإنجاز هذا الهدف، فمنهم من ٌحاول إنجازه بشكل فوري ومنهم  األفرادتلف تحقٌقه، ولكن ٌخ

ان (Procrastination) تحقٌقه حتى آخر لحظة ممكنة وهو ما ٌطلق علٌه التلكؤ  ئمن ٌتباطأ وٌؤجل أو ٌرج

حدد ومنظم فلٌس من ظاهرة التلكؤ لٌست حدٌثة فعندما ٌواجه الطالب مهمات عدٌدة تحتاج إلى أنجاز فً وقت م
بحسب أحدى افتراضات نظرٌة العوامل الخمسة  ؤونالمتلك فاألفراد، تامالمستغرب أن ٌؤجل تلك المه

الكبرى، ذوو حٌوٌة ضمٌر )جدٌة( منخفضة، ٌماطلون فً البدء فً اإلعمال النظامٌة ومن السهل تثبٌط همتهم 
مكن أن تؤثر فً التلكؤ هو عادات االستذكار، وهم تواقون إلى الكف عن العمل، ولعل من العوامل التً ٌ

فالطلبة ٌواجهون ضغوطاً مستمرة بسبب االستذكار واالستعداد لالمتحانات لذا فقد ٌلجا البعض منهم إلى تأجٌل 
 حتى أخر لحظة مما قد ٌؤدي إلى التأثٌر على الجوانب التعلٌمٌة والنفسٌة لدٌهم.ت امأداء هذه المه

الطلبة ال ٌرجح فشلهم فً الدراسة إلى نقص فً ذكائهم وإنما جهلهم بعادات  فضالً عن أن الكثٌر من
دفع إلى الهروب منه وإلى انخفاض مستوى ٌاالستذكار الصحٌحة. باإلضافة إلى أن الفشل فً االستذكار 

على حد التحصٌل لدٌهم، ولذلك ٌعود االهتمام بعادات االستذكار وتنمٌتها بالفائدة على الطلبة وعلى المجتمع 
 . ءسوا

 : التعرف على ولقد أستهدف البحث الحالً
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 إناث(. –
الفرق فً العالقة بٌن التلكؤ االكادٌمً وعادات االستذكار لدى طلبة الجامعة تبعاً لمتغٌر التخصص  .9

 إنسانً(. –)علمً 
الصباحٌة ومن كال التخصصٌن  األولٌةوقد تحدد البحث الحالً بطلبة الجامعة المستنصرٌة، الدراسات 

 .2113-2112للعام الدراسً ولجمٌع الصفوف الدراسٌة إناث( –ور إنسانً( والنوعٌن )ذك –)علمً 
وفٌما ٌخص اإلطار النظري فقد أستعرض الباحث عدداً من النظرٌات التً تناولت مفهوم متغٌري 
البحث، وقد تبنى الباحث فً دراسته نظرٌة العوامل الخمسة الكبرى فً الشخصٌة المعدة من لدن كوستا 

، لمتغٌر التلكؤ االكادٌمً، فً ما تبنى طرٌقة (Costa & McCrae, 1992)وماكري 

 ، لمتغٌر عادات االستذكار.(M.U.R.D.E.R)رٌمارد

تلكؤ االكادٌمً الذي تالف بصٌغته ل( ل2112وتحقٌقاً ألهداف البحث، أعتمد الباحث مقٌاس )عبد هللا، 
( 52الذي تكون بصٌغته النهائٌة من ) ( فقرة، كما قام الباحث ببناء مقٌاس عادات االستذكار،26النهائٌة من )

فقرة. وقد تحقق للمقٌاسٌن الصدق الظاهري والبنائً. أما الثبات فقد استخرج لكال المقٌاسٌن، وبعدة طرق هً 
( لعادات االستذكار، وبطرٌقة تحلٌل 1892( لمقٌاس التلكؤ االكادٌمً، و )1887فبلغ )باخ ونكرلفااطرٌقة 



( لعادات االستذكار، وتم تطبٌق 1892( التلكؤ االكادٌمً، و )1887تفاعل(، فبلغ )التباٌن الثنائً )بدون 
 المقٌاسٌن بصٌغتهما النهائٌة على عٌنة البحث.

وطالبة أشارت نتائج البحث إلى ما  ( طالب  411بعد تطبٌق المقٌاسٌن على عٌنة من الطلبة تكونت من )
 ٌأتً:
 لكؤ االكادٌمً.أن طلبة الجامعة لدٌهم مستوى كبٌر من الت .1
 إناث(. –داللة إحصائٌة فً التلكؤ االكادٌمً تبعاً لمتغٌر النوع )ذكور  يعدم وجود فرق ذ .2
إنسانً(، لصالح طلبة  –وجود فرق ذو داللة إحصائٌة فً التلكؤ االكادٌمً تبعاً لمتغٌر التخصص )علمً  .3

 اإلنسانٌة. األقسام
 من عادات االستذكار. ان طلبة الجامعة لدٌهم مستوى عال   .4
إناث(، ولصالح اإلناث،  –وجود فرق ذو داللة إحصائٌة فً عادات االستذكار تبعاَ لمتغٌر النوع )ذكور  .5

كانت دالة لصالح اإلناث عدا الفرق فً فأما الفروق بٌن لذكور واإلناث لكل عادة من عادات االستذكار 
 ر واإلناث.كن داالً بٌن الذكوٌعادة المزاج وعادة التوسع لم 

إنسانً(، ولصالح  –فً عادات االستذكار تبعاً لمتغٌر التخصص )علمً  إحصائٌةوجود فرق ذو داللة  .6
 العلمٌة أي أنهم ٌتبعون عادات استذكار أكثر من األقسام اإلنسانٌة. األقسام

عة، أي كلما سالبة بٌن التلكؤ االكادٌمً وعادات االستذكار لدى طلبة الجام إحصائٌةوجود فرق ذو داللة  .7
 زاد استعمال عادات االستذكار قل التلكؤ والعكس صحٌح.

 ال توجد عالقة ذات داللة إحصائٌة بٌن التلكؤ االكادٌمً وعادات االستذكار بٌن الذكور واإلناث. .8
وجود فرق فً العالقة ذات داللة إحصائٌة بٌن التلكؤ األكادٌمً وعادات االستذكار بٌن التخصص عدم  .9

 صص اإلنسانً.العلمً والتخ
 وفً ضوء هذه النتائج قدم الباحث مجموعة من التوصٌات والمقترحات إلجراء بحوث مستقبلٌة.

 

 


