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٢٠٠٧ 

 

  :المستخلص

ین الطالب وخاصة  ائعة ب ر التسویف ظاھرة ش ةیعتب ي  بمرحل رة ف بب اضرارا كبی ا یس الي ، مم یم الع التعل

ادیمي   ین التسویف األك اط ب ل االرتب ي دراسة عوام دف البحث ال یاق یھ ذا الس ي ھ ادیمي ، وف التحصیل األك

مبحوث من طالب  ١٥٠ والتحصیل في الریاضیات  لدي طالب الجامعة ، وذلك باالعتماد علي عینة شملت

م الریاضیا ة  بقس ة الجامعی ة والرابع نة الثالث امعتي آالس ي ج یات  ف دریس الریاض ي ت وت ادان  والجوس ف ب

ادیمي ذو  اس التسویف األك ي وجود عوامل  ٣٥نیجیریا ، واستخدمت الدراسة مقی ائج ال د ، وخلصت النت بن

ي الر تویات ارتباط واضحة  بین التسویف االكادیمي والتحصیل ف ي مس یاضیات  ،  وأیضا فروق واضحة ف

ة التسویف وتحصیل الریاضیات  تویات أداء أفضل مقارن ، حیث یظھر الطالب ذوي التسویف المنخفض مس

  )المستخلص( بذوي المستویات المتوسطة والمرتفعة من التسویف 

  :ھدف البحث

ادیمي وال ین التسویف األك اط ب ة عوامل االرتب ي دراس دف البحث ال الب یھ دي ط ي الریاضیات ل یل ف تحص

  )المستخلص(الجامعة 
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  : فروض البحث

  :لتحقیق اھداف البحث افترضت الدراسة الفروض التالیة

 .ال یوجد ارتباط واضح بین التسویف والتحصیل األكادیمي في الریاضیات - ١

ُ على مستویات التسویف  - ٢  .لدیھمال یوجد ارتباط واضح في التحصیل األكادیمي للمبحوثین اعتمادا

  )٣٦٦ص (.ال توجد فروق بین الجنسین في التسویف األكادیمي  - ٣

  

 
  :منھجیة البحث

السببي، وذلك الھتمام الدراسة بمالحظة وتسجیل المعلومات حول تبنت الدراسة منھجیة التصمیم الوصفي 

  )٣٦٦ص( العینة خالل وقت الدراسة

  

  :عینة البحث

ة  ١٥٠اعتمدت الدراسة علي عینة شملت  ة والرابع ة بقسممبحوث من طالب السنة الثالث الریاضیات  الجامعی

ا  الریاضیات فيوتدریس  ات لوجودھ ذه الجامع ار الباحث ھ د اخت ا ، وق ي نیجیری جامعتي آبادان  والجوس ف

ادیمي ، ام التحصیل األك ي ھي عائق ام وتر والت ا عوامل  الت اطق ینتشر بھ بجانب صعوبة الریاضیات  بمن

ن  الطالب  ر م ت الكثی ي جعل لوالت وثین  ال یكم ار المبح د تراوحت أعم دورة، وق ینال ا ب نة  ٣٦- ٢٠ م ، س

ا  ل الف عواستخدمت الدراسة مقیاس لیكرت ومعام اخ لتجمی ات عن التسویف  كرونب ادیمي،البیان اس  األك ومقی

  .ت  واختبار بیرسون االرتباطيثم تحلیل البیانات باستخدام معامل  األكادیمي،توكمان للتسویف 
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  :نتائج البحث
ي  ىفیما یتعلق بفرضیة البحث األول ادیمي ف ین التسویف والتحصیل األك اط واضح ب دم وجود ارتب ة بع القائل

  الریاضیات

یة األول ث الفرض ائج البح دعم نت م ت ا ىل ویف األك ین التس اط ب ود ارتب رت وج ث أظھ یل حی دیمي والتحص

 . األكادیمي في الریاضیات

وثین  ادیمي للمبح یل األك ي التحص ح ف اط واض ود ارتب دم وج ة بع ة القائل ث الثانی یة البح ق بفرض ا یتعل فیم

  .اعتماداُ على مستویات التسویف لدیھم

روق واضحة في مستویات التسویف وتحصیل  الثانیة،لم تدعم نتائج البحث الفرضیة  حیث أظھرت وجود ف

تویات  الریاضیات، ذوي المس ة ب تویات أداء أفضل مقارن نخفض مس الب ذوي التسویف الم ر الط ث یظھ حی

  .المتوسطة والمرتفعة من التسویف 

  

  األكادیميفیما یتعلق بفرضیة البحث الثالثة القائلة بعدم وجود فروق بین الجنسین في التسویف 

فروق بین الجنسین في مستویات التسویف  وجوددعمت نتائج البحث الفرضیة الثالثة حیث أظھرت عدم 

  )٣٦٧- ٣٦٦ص(األكادیمي 

  

  

ة  ائج الدراس ت نت لتدعم ا توص ائج  م ھ نت ویكالی اث بیس ان  أبح وم وم رت ان  ١٩٨٦وروثبل ي أظھ والت

ویف  ة التس الب المرحل دي ط ق ل ذات والقل دیر ال اض تق رتبط بانخف ة،ی تر  الثانوی ایس وبومیس ار ت ا أش كم

ة  الي ١٩٩٧ ول قوی دیھم می ة  للتسویف یظھرونان الطالب الذین ل ارات مقارن ي االختب درجات منخفضة ف

  )٣٦٨ص(بالطالب الذین لیست لدیھم میول للتسویف 
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