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The study aims to identify the relationship between the communication apprehension
and the academic delay of the university students. The sample of the study was 225
students. The researcher adopted two tools to achieve the research objectives, The
first was the measurement of communication apprehension which Preparation of AlAtabi (2013), and Abu Ghazal (2012) to measure the academic Procrastional, The
results indicated a positive correlation between the Communication Apprehension and
academic Procrastional.
Keywords: Communication Apprehension, Academic Procrastional, university
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توجس االتصال وعالقته ابلتلكؤ االكادميي لدى طلبة اجلامعة
 سناء عبدالزهرة محيد اجلمعان.د.أ
جامعة البصرة/كلية الرتبية للعلوم االنسانية/استاذ االرشاد النفسي
 وقد اتلفت،يستهدف البحث احلايل التعرف على العالقة بني توجس االتصال و التلكؤ االكادميي لدى طلبة اجلامعة
 االوىل مقياس توجس االتصال، اعتمدت الباحثة اداتني لتحقيق اهداف البحث، طالبا وطالبة222 عينة البحث من
 اشارت النتائج اىل وجود عالقة، ) لقياس التلكؤ االكادميي2102( ) ومقياس ابو غزال2102( من إعداد العتايب
.ارتباطية اجيابية بني توجس االتصال والتلكؤ االكادميي
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الكلمات املفتاحية :توجس االتصال ،التلكؤ االكادميي ،طلبة اجلامعة

مقدمة

يشكل توجس االتصال مشكلة لدى الفرد سواء على املستوى االسري او االجتماعي وتزداد هذه املشكلة حني تصبح
مسة من مسات الشخصية .فتوجس االتصال قد يصبح مشكلة اجتماعية ونفسية إذا تعدى حده مما يؤثر على حياة
الفرد العلمية والعملية واإلنتاجية واالجتماعية ،كما يؤثر سلباً على شخصية الفرد وسلوكه يف جوانب متعددة كاجلانب
األكادميي واملعريف والشخصي واالجتماعي .وكون الطالب اجلامعي ينبغي ان يتمتع ابلقدرة على االتصال والتمكن من
مهارات االتصال يف اعلى مستوايهتا كي يتمكن من اجناز متطلبات الدراسة وخوض جتارب العمل فيما بعد أبحسن
االحوال ،اال ان جند بعض الطلبة قد من توجس االتصال وقد يؤدي ذلك اىل اهلروب من االتصال او جتنبه مما قد
جيعلهم يتلكؤون يف اداء مهامهم وواجباهتم املتعلقة ابلدراسة حتت عدة ذرائع فيكونون افرادا غري منتجني وبذلك
يصبحون عبئا على اجملتمع بدال من ان يكونوا االداة املهمة يف تنميته وتطويره  ،فالتلكؤ األكادميي
 Procrastination Academicمشكلة سلوكية شائعة يف أوساط طلبة اجلامعة ،إذ أثبتت الدراسات أن
التلكؤ األكادميي قد انتشر على نطاق واسع بني الطلبة اجلامعيني وان هناك فئة الطلبة يؤجلون ابستمرار إكمال
مهماهتم مما يؤدي اىل فقداهنم لفرص عديدة مع شعورهم ابلذنب  ،هذا التأجيل يسمى تلكؤا وهذا ما ملسته الباحثة
خالل التعامل مع الطلبة  ،لذا تتلخص مشكلة البحث احلايل ابإلجابة عن السؤال االيت :ما مدى العالقة بني
توجس االتصال والتلكؤ االكادميي لدى طلبة اجلامعة.

امهية البحث
االتصال عملية نفسية اجتماعية هلا امهيتها الكربى ابلنسبة لإلنسان ،ويعد االتصال من املهرات املهمة لكل شخص
وللطالب اجلامعي بشكل خاص كونه من الوسائل املهمة يف التعبري عن الراي وتبادل املعلومات ونقل االفكار وأن

االتصال املاهر يرفع من درجة النجاح والرضا للذي يقوم به فقد اثبتت بعض الدراسات أن جناح الطالب يف الدراسة

يرتبط إجياابً بقدرهتم على االتصال بكفاءة كما أن املتصل اجليد يرتك انطباعاً حسناً لدى اآلخرين( .تركستاين،2112،
ص.)21

ان طلبة اجلامعة ذوي توجس االتصال العايل يرتكون انطباعا سيئا عند االخرين وهم اقل مصداقية وجاذبية  ،كما اهنم
ليسوا مصدرا موثوقا للمعلومات (.(Berger & et. al., 1983
ان بعض األشخاص ممن لديهم خوف وتوجس من عملية االتصال جيدون صعوبة يف مواجهة اآلخرين  ،وحتقيق
االتصال بسهولة ،وهذا ما أكدت عليه كثري من الدراسات كدراسة مكروسكي ودايل ( & (McCroskey
 .(McCroskey & Dally, 1976, p.370-380) Dally, 1976يف حني الذي ال يعاين من مستوى
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ِ
اتصاله ابآلخرين ويشعر ابالستمتاع يف احلديث
عال من التوجس من االتصال فإنه يتوقع جتربة ممتعة ومفيدة نتيجة
معهم ).(McCroskey & McCroskey, 2001, p.21
ويرتبط التوجس من االتصال كذلك بقلة الكفاءة يف االتصال النامجة عن اخلوف أو القلق(McCroskey, ،
) ،1982, p.138) (Burgoon, 1976, p.65وهذا مما يؤثر يف حتصيلهم الدراسي ،فقد أظهرت نتائج
دراسة ابشور( )Bashor1977أن ذوي التوجس العايل من االتصال حيصلون على نتائج أقل من ذوي التوجس
املنخفض من االتصال )McCroskey, et al, 1982, p.130) ،(McCroskey, 1977, p.91
وأشارت نتائج دراسة اتيل  Talley, 1979أن هناك عالقة ارتباطية موجبة بني التوجس من االتصال واخلجل ،اذ
اوضح  (Mccroskey& Sheahanيف دراسة حول اختيار ذوي التوجس العايل للمقاعد الدراسية يف
اجملموعات الصغرية ويف الصفوف اىل ان الطلبة ذوي التوجس العايل من االتصال خيتارون املقاعد اليت تتطلب تفاعال
اقل واليت تكون يف حميط الصف وعلى اجلوانب او يف اخللف ،ويفضلون صفوف احملاضرة الكبرية على الصفوف
&(Mccroskey
الصغرية ،بينما خيتار ذوي توجس االتصال الواطئ املقاعد اليت يف املقدمة
)Sheahan,1978,p99
واوضحت الدراسات حول عالقة توجس االتصال ببعض املتغريات الدميوغرافية منها حجم السكان ومكان السكن
(ريف  -مدينة ) اىل ان الطلبة الذين جاءوا من مناطق ريفية كانوا اكثر توجسا من الطلبة الذين جاءوا من مناطق
متوسطة احلجم واملناطق املدنية ،وحول متغري اجلنس اشارت الدراسات اىل ان االانث اكثر توجسا من الذكور
(العتايب،2102،ص ،(Talley, 1980, p.326-339) )242يف حني اوضحت نتائج دراسة مكروسكي
ومسبسن ورمجوند  McCroskey, Simpsion & Richmond, 1982أن مستوى التوجس من االتصال
لدى اإلانث أقل منه لدى الذكور يف التوجس املوقفي ،يف حني الخيتلف الذكور واإلانث كثرياً يف التوجس من االتصال
العام(.
ان توجس االتصال يؤثر يف حتصيل الطلبة كونه يعيقهم عن املشاركة يف املناقشات والتفاعالت االجتماعية  .ويعد
من االمور اليت تعمل على خفض حتصيل الطلبة وتؤثر يف اجنازهم وقد يؤدي اىل التلكؤ االكادميي ،اذ يعد التلكؤ
األكادميي Procrastination Academicمن الظواهر املنتشرة يف احلياة األكادميية فإننا جند بعض الطلبة
يكون لديهم استعداد إلجناز واجباهتم الدراسية لكنهم يؤجلوهنا ألوقات مستقبلية وقد ال ينجزوهنا ،و ميكن وصفه أبنه
أتجيل البدء يف املهمات اليت ينوي الفرد يف هناية املطاف إجنازها وينتج عنه الشعور ابلتوتر االنفعايل لعدم أتديته للمهمة
يف وقت مبكر ،وهو أكثر ضررا لتحصيلهم األكادميي .اذ أشار  akinsol Tella & Tellaإىل أن التلكؤ
ظاهرة شائعة بني الطالب  ،حيث كشفت دراسة أبو غزال ( )2102اليت أجراها يف جامعة الريموك يف األردن أن
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نسبة املتلكئني بني الطلبة اجلامعيني بلغت ( ( %22,2وهي نسبة اليستهان هبا اذ اهنا تعمل على هدر طاقات
الطلبة وحتيل دون السعي لإلجناز لذلك تكمن امهية البحث احلايل ابلنقاط االتية:
 .0امهية االتصال بشكل عام وللطالب اجلامعي بشكل خاص يف عالقاته مع زمالئه من جهة ويف اجناز متطلبات
الدراسة من جهة اخرى.
 .2يعاين بعض الطلبة من التلكؤ االكادميي مما يضيع عليهم فرص النجاح والتطور.
 .2الكشف عن العالقة بني التوجس االتصال والتلكؤ االكادميي لوضع نتائج الدراسة بني أيدي اصحاب الشأن
واصحاب القرار من املرشدين الرتبويني واالساتذة واملسؤولني الختاذ االجراءات الالزمة

اهداف البحث :

يهدف البحث احلايل اىل :
 .0التعرف على مستوى توجس االتصال لدى طلبة اجلامعة.
 .2التعرف على مستوى توجس االتصال لدى الطلبة وفق متغري اجلنس.
 .2التعرف على التلكؤ االكادميي لدى الطلبة.
 .4التعرف على مستوى التلكؤ االكادميي لدى طلبة اجلامعة وفق متغري اجلنس.
 .2التعرف على العالقة بني توجس االتصال و التلكؤ االكادميي لدى طلبة اجلامعة.
حدود البحث :يتحدد البحث احلايل بطلبة كلية الرتبية للعلوم االنسانية ،الدراسة الصباحية للعام الدراسي -2102
2102

حتديد املصطلحات

سيتم حتديد املصطلحات اليت وردت يف البحث وكااليت:

اوال :التوجس من االتصال : Communication Apprehension
عرفه مكروسكي « McCroskey, 1977مستوى خوف أو قلق الفرد املرتبط بعملية اتصال حقيقي أو متوقع مع
ّ
شخص أو جمموعة من األشخاص اآلخرين ( (McCroskey, 1977 p.78
اثنيا :التلكؤ االكادميي :عرفه سنكال وكوستنر :)1997( Senecal & Koestnerأبنه يتضمن معرفة الفرد
أبنه جيب أن يكمل مهمة ما ،ولكنه يفشل يف أن يدفع نفسه إلجنازها يف إطار الزمن احملدد ،وهذه العملية عادة ما
تكون مصاحبة مبشاعر الضيق املرتبط ابلقلق ولوم الذات(Senecal & Koestner, 1997) .
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الفصل الثاين
االطار النظري ودراسات سابقة
سيتم تناول االطار النظري ملتغريي البحث ومها توجس االتصال والتلكؤ االكادميي والدراسات السابقة لكليهما
وكااليت:
توجس االتصالCommunication Apprehension
ابتكر مصطلح توجس من االتصال  Communication Apprehensionجيمس مكروسكي (James
وعرفه على إنه« :مستوى خوف  ،أو قلق الفرد املرتبط ابتصال حقيقي أو متوقع مع
)ّ McCroskey, 1977
شخص أو جمموعة من األشخاص اآلخرين» ).(McCroskey, 1977, p. 78
التوجــس من االتصـال كحــالة انفعاليــة :
إن حياتنا برمتها تقوم على االتصال ويعد االتصال حاجة نفسية  ،واجتماعية وبدونه يفقد اإلنسان
استمراره النفسي واالجتماعي .ويتاثر االتصال ابحلالة االنفعالية فقد تعمل احلالة االنفعالية على عرقلة االتصال ،وقد
تضع الشخص يف صراع مع اآلخرين فهو ال يستطيع ضبط النفس وال يعتمد األخذ والرد يف حديثه ،وتبدو االنفعالية
بوضوح يف سلوك الفرد الظاهر كالصوت املرتفع واحلركات العصبية .و كلما كانت انفعاالتنا قوية فمن احملتمل أال حيدث
التفاعل الطبيعي يف االتصال ،ويعد روجرز االنفعالية أكرب عائق لالتصال الطبيعي بني األفراد (يعقوب وطبش،
 ،0222ص.)28
التوجس من االتصال ذي السياق املعمم :
هذا النوع ميثل التوجهات حنو االتصال ضمن السياقات القابلة للتعميم ومن اوضح االمثلة على ذلك اخلوف من القاء
خطبة امام مجع من الناس  ،وهي من اقدم الصياغات املفاهيمية للتوجس من االتصال ،حيث ان االشخاص يكونون
ذوو توجساً عالياً من االتصال يف سياق معني دون غريه يف حني ال ميكن مالحظة مثل هذا التوجس يف مواقف اتصال
وسياقات اخرى ،وهناك اربعة انواع هلذا النمط وهي :
 .0التوجس من االتصال املرتبط ابلقاء اخلطب امام حشد من الناس .
 .2التوجس من االتصال املرتبط ابلكالم يف االجتماعات او داخل غرفة الصف.
 .2التوجس من االتصال املرتبط ابلكالم يف جماميع صغرية .
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 .4التوجس من االتصال املرتبط ابلكالم يف التفاعالت الثنائية (بني شخصني فقط مثالً) .
))Mccroskey,et.al,1982 p 183
وجهة نظر مكروسكي يف التوجس من االتصال :
اشار مكروسكي ) (McCroskey, 1977اىل إن هناك ثالثة أتثريات شائعة للتوجس من االتصال ميكن
مالحظتها يف سلوك الفرد االتصايل وهي:
 .0جتنب االتصال Communication Avoiding
 .2االنسحاب من االتصال ( Withdrawal Communication
 .2تقطيع االتصال  Disruption Communicationويتم ذلك ابلتوقفات واستعمال تعابري مثل (أنت
تعلم) وما شابه ذلك من عدم الطالقة ).)McCroskey, 1997, p.75-108
فالفرد ذو املستوى العايل من التوجس من االتصال مييل إىل جتنب االتصال يف أغلب األحيان بغية جتنب القلق
املصاحب له ،وغالباً ما يتصف ذوي التوجس العايل من االتصال أبهنم خجولون ،متحفظون وفيما يتعلق هبؤالء
األشخاص جند إن توجسهم من االتصال يفوق ما يتصورونه من مكاسب من هذا االتصال ،لذا فهم يفضلون عدم
االتصال ) .(Baldwin, et al, 1979, p. 91وفيما اذا أرغمتهم الظروف على االتصال فإهنم يشعرون ابلتوتر
واحلرج وعدم االرتياح ). (McCroskey &Dally, 1976, p. 67 - 72ومبا ان االستجابة املتوقعة ألي
هتديد هي املواجهة أو اهلروب ،اال اننا جند أن استجابة التوجس من االتصال تقتصر على اهلروب فقط  ،ويظهر ذلك
بشكل جتنب أو انسحاب ،لذلك فإن الطالب املتوجس من االتصال يتغيب كثرياً وخيتار أماكن جلوس يقل فيها
احتمال املشاركة الصفية .وعلى الصعيد املهين جند الشخص الذي يتوجس من االتصال يفضل العمل االنفرادي وخيتار
وظائف يقل فيها االتصال .(Baldwin, et al, 1979, p. 92) ،اما على الصعيد االجتماعي فإن املتوجس
لديه القليل من األصدقاء ذلك ألن العالقات تنشأ من خالل االتصال ابآلخرين ( Scott & Rockwell
.)1997 , p.44 – 62
وقد اسهم بييت  Beattyمع مكروسكي ) (McCroskeyيف دراسة التوجس من االتصال  ،ووضع ابالشرتاك مع
مكروسكي ) (McCroskeyنظرية حول التوجس من االتصال كونه يرتبط ابلعصابية وابفخنفاض االنبساطية ،حيث
حبث بييت ) (Beattyيف آليات عصبية تتحكم ابستجابة القلق .وقد تبني أن التوجس من االتصال ميثـل مزجياً من
االنطواء والعصابية ،وأن هناك ارتباطاً سلبياً بني التوجس من االتصال واالنبساطية وإجيابياً مع العصابية
) .(McCroskey & et al, 2001, p. 360-366وأن االختالف يف استجاابت القلق عند األفراد انتج
عن الفروق الفردية بينهم يف األنظمة العصبية ).(Beatty, et al, 1998, p. 200
213

Global Proceedings Repository
American Research Foundation

http://arab.kmshare.net/

ISSN 2476-017X

Available online at http://proceedings.sriweb.org

وقد وضع بييت  Beattyأمنوذجه للتوجس من االتصال يف نظامني مها :نظام الكف السلوكي The behavioral
 ،inhibition systemونظام اإلقدام السلوكي (Beatty, The behavioral approach system
).et al, 1998, p.46
فاالفراد ذوي التوجس العايل من االتصال يكون لديهم حدود منخفضة للنشاط بسبب نظام الكف السلوكي .و ردود
فعل القلق حتدث مىت ما يكون املثري شديداً ويؤدي إىل إطالق رد الفعل لنظام الكف السلوكي & (Beatty
) McCroskey, 2004, p. 5وهؤالء االفراد سوف يقومون ابالتصال إذا أرغمتهم الظروف على لكنهم
سيكونون غري مراتحني وسوف يشعرون ابلقلق واخلوف واخلجل اثناء االتصال(McCroskey, 1976, p. (.
)115-133

التلكؤ االكادميي
يقصد ابلتلكؤ األك ــادميي التأجي ــل الط ــوعي إلكم ــال املهمــات األكادمييــة ضــمن الوقــت املرغــوب فيــه أو املتوقــع ،رغــم
اعتقـ ــاد الفـ ــرد بـ ــأن إجنـ ــازه لتلـ ــك املهمـ ــات سـ ــوف يتـ ــأثر سـ ــلبياً Senecal, Koestner,& Vallerand,
) .)1995وعرفه  Babadogan,2010أبنّه أتجيل امتام العمل الذي ينبغي القيام به  ،وله األولوية يف إجنازه
وتركه آلخر حلظة( .خريي ،2102 ،ص . (212
اسبابه
ينتج التلكؤ األكادميي من جمموعة من العوامل اليت تتفاعل معا مسببة هذا السلوك ومن الصعوبة أن يكون هناك عامل
واحد سببا هلذ السلوك ومن هذه العوامل ماذكره ميلر  ،)2112( Millerاذ اوضح أن أسباب التلكؤ األكادميي
ترجع إىل:
 أسباب تتعلق ابجتاهات الطالب :وتتضمن اخلوف من الفشل واخلوف من النجاح وتقدير الذات املنخفض
واالكتئاب ومشاعر الذنب واخلجل .
 أسباب معرفية :وتتمثل يف نقص املعرفة واملعلومات وكيفية تناول املشكلة .
 أسباب بيئية :وتتمثل يف الضوضاء واألصدقاء

 أسباب فسيولوجية :وتتمثل يف املرض واإلرهاق اجلسمي والعقلي  ( .أمحد اثبت فضل ، 2102،ص2
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وقد خلص توكمان  (0220( Tuckmanأسباب التلكؤ اباليت:
 االعتقاد بعدم القدرة على إجناز املهمات
 وعدم القدر على أتجيل اإلٌشباع
 العزو اخلارجي
 املستوايت املرتفعة من الضغوط

 وتدين تقدير الذات وضعف الفعالية الذاتية،
 املستوايت املنخفضة من اليقظة واملستوايت املرتفعة من التعويق الذايت واالكتئاب .إضافة إىل ذلك يبدو أن
الطلبة املتلكئني ميتازون بنقد الذات املرتفع بسبب توقعاهتم املرتفعة وانشغاهلم مبا سيقوله عنهم اآلخرون
(، & Effert (i ،, Asikhia ( & Effert 1989; Ferrar. Ferrari 2101
فقد ذكر سولومون وروثبلوم ( )Solomon & Rothblum,1994عدة أسباب ممكنة للتلكؤ
األكادميي ,واليت تتمثل يف:
 قلق التقومي وصعوبة اختاذ قرارات.
 التمرد ضد التوجيه
 نقص احلزم

 اخلوف من عواقب النجاح
 النفور من املهمة

 ومستوايت مرتفعة من الكفاءة الذاتية والكمالية
إال إهنما توصال يف دراستهما إىل عاملني أساسني ميثالن أسباب التلكؤ األكادميي لدى الطلبة مها:
 اخلوف من الفشل :ويرجع اخلوف من الفشل إىل أن الطالب ال يصل إىل ما يتوقعه اآلخرون عنه أو توقعاته عن
نفسه ,أو بسبب اخلوف من األداء السيئ.
 النفور من املهمة :ويرجع النفور من املهمة إىل إن الطالب يكره االندماج يف األنشطة األكادميية أونتيجة نقص
الطاقة لديه.
مسات املتلكئني اكادمييا:
يتصف املتلكئون اكادمييا ابهنم من ذوي الوعي العام ابلذات والتوقعات االتقانية العالية ،وهم انفعاليون وقلقون ولديهم
حاجة قليلة للتعقيد املعريف  Complexity Cognitiveفهم ممن يعزون جناحهم إىل عوامل خارجية غري
مستقرة ).(Solomon & Rothblum, 1984
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مظاهر التلكؤ االكادميي:
ينبغي متييز مظاهر التلكؤ األكادميي ليتسىن تفادي االاثر السلبية النامجة عنه  ،ومن اهم املظاهر اليت يتصف هبا
التلكؤ اكادمييا:
 عدم الرغبة يف املذاكرة لغياب الدافع واهلدف واحلافز والقدوة .
 القلق واخلوف من الفشل بل وتوقع الفشل . اإلجهاد والتعب السريع أثناء املذاكرة. -النفور من املادة التعليمية أو املعلم أو االثنني معا أو الغياب املتكرر

 اهلروب من املهام الدراسية إىل مهام أخرى أكثر متعة
عدم معرفة قيمة الوقت وعدم القدرة على تنظيمه( .فضل ،2102 ،ص (02امناط املتلكئني
ح ـ ـ ــدد فـي ـ ـ ـراري  (2000) Ferrariثالثــة أمنــاط مــن امللكئني وهــي:

 .0املســوف االستثاري ) : (arousalالذي يستمتع بتغلبـه علـى املواعيـد األخيـرة،
 .2املسـوف التجنبـي ) (avoiderالـذي يؤجـل اجنـاز األشـياء التـي رمبـا جتعــل اآلخ ـرين يفكــرون بــه بطريقــة ســلبية.
 .3املســوف القراري ) (decisionalالذي يؤجل اختاذ قرارات معينة.

الدراسات السابقة
نظرا لعدم توفر دراسات سابقة جتمع بني متغريي البحث احلايل ،لذا سيتم تناول الدراسات املتعلقة مبتغريي البحث كل
على حدة وكااليت:
اوال :دراسات حول متغري توجس االتصال:
دراسة مكروسكي ودايل وفالكون( : McCroskey, Dally & Falcion, 1977التوجس من
االتصال وعالقته بتقدير الذات).
استهدفت هذه الدراسة معرفة العالقة بني التوجس من االتصال ،وتقدير الذات .فقد مت مجع مخس عينات متثل ثالثة
جمتمعات خمتلفة من طلبة اجلامعة األمريكية ،فقد مت أخذ عينتني من طلبة إحدى اجلامعات من مرحلتني خمتلفتني
تتضمن ( )222( ،)022طالبا جامعياً ،وعينتني من معلمي ومدرسي املدارس االبتدائية والثانوية تتكون من (،)212
( )224معلم ومدرس أغلبهم من اإلانث ترتاوح أعمارهم بني  84-22والعينة اخلامسة تتألف من  200موظفاً
أغلبهم من الذكور ترتاوح أعمارهم بني  .81-22وقد مت استعمال مقياس مكروسكي لقياس التوجس من االتصال
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لدى أفراد هذه العينات وهو مقياس لقياس التوجس من االتصال اللفظي .وظهر أن قيمة الثبات يف هذه العينات
يرتاوح بني ) (.95و) . (.92أما مقياس تقدير الذات فقد استعمل مقياس متعدد األبعاد للعينات نفسها وقد أيدت
نتائج البحث الفرضية القائلة بوجود عالقة سلبية بني التوجس من االتصال وتقدير الذات(McCroskey, et .
). al, 1977, p.270
دراسة النقشبندي ( :)5002استهدفت الدراسة معرفة العالقة بني السلوك التوكيدي والتوجس من االتصال
وتفسريات الذات .أتلفت عينة البحث من ( )411من طلبة جامعة بغداد  ،ومت استعمال مقياس مكروسكي
 McCroskeyلقياس التوجس من االتصال بعد ترمجته وعرضه على عينة من اخلرباء ،وقد أجريت عليه عمليات
عديدة قبل تطبيقه على عينة البحث إذ مت استخراج الصدق بطريقة الصدق الظاهري وصدق البناء  ،والثبات بطريقة
إعادة االختبار .ومن الوسائل اإلحصائية املستعملة  ،االختبار التائي لعينة واحدة ،واالختبار التائي لعينتني مستقلتني
ومعامل ارتباط بريسون .وقد أظهرت النتائج أن طلبة اجلامعة يتصفون مبستوى عال من التوجس من االتصال وان
اإلانث تفوقن على الذكور يف مستوى التوجس من االتصال (النقشبندي ،2112 ،ص ز  -ح).
دراسة النعيمي( :)5002التوجــس من االتصــال وعالقتــه بتقديــر الذات لدى املرشـدين الرتبويـني يف حمافظة بغـداد:
هدفت الدراسة اىل التعرف على مستوى توجس االتصال لدى املرشدين الرتبويني يف حمافظة بغداد ،وتعرف العالقة بني
توجس االتصال وتقدير الذات ،اشتملت العينة على  820مرشدا ومرشدة ،اذ اعدت الباحثة اداتني مها توجس
االتصال ابالعتماد على وجهة نظر مكروسكي ،ومقياس تقدير الذات ابالعتماد على نظرية الذات لكارل روجرز،
ظهر إن عينة البحث تعاين من التوجس من االتصال ،كما اظهرت إن عينة البحث لديها تقدير ذات منخفض،
واوضحت النتائج ان هناك عالقة ارتباطية سلبية بني توجس االتصال وتقدير الذات (النعيمي،2112،ص)2-2
دراسة العتايب( :)5003احلاجة اىل املعرفة وعالقتها بتوجس االتصال لدى طلبة اجلامعة
استهدفت الدراسة قياس مستوى احلاجة اىل املعرفة ومستوى توجس االتصال لدى طلبة اجلامعة وتعرف العالقة
االرتباطية بينهما ،اتلفت عينة البحث من  221طالبا وطالبة  ،وطور الباحث مقياسني لقياس متغرياته ،وقد اظهرت
النتائج ان العينة تعاين من عدم اشباع احلاجة اىل املعرفة ،وتعاين من توجس االتصال ،كما اوضحت الدراسة عالقة
ارتباط عالية بني املتغريين( .العتايب ،2102،ص)220

دراسات سابقة حول متغري التلكؤ االكادميي
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دراسة العنزي والدغيم ( ) 5003دراسة هدفت إىل الكشف عن سلوك التلكؤ الدراسي وعالقته ببعض متغريات
الشخصية .تكونت عينة الدراسة من ( )224طالباً وطالبة من طلبة كلية الرتبية األساسية ابلكويت .كشفت نتائج
الدراسة عن عدم وجود فروق دالة إحصائياً بني الذكور واإلانث على مقياس التلكؤ األكادميي .كما كشفت نتائج
الدراسة عن عالقة سلبية دالة إحصائياً بني التلكؤ الدراسي من جهة ،والثقة ابلنفس واملعدل الدراسي من جهة أخرى،
ومل تكشف نتائج الدراسة عن عالقة دالة إحصائياً بني العمر والتلكؤ الدراسي.
دراسة أمحد ( : )5002هدفت الدراسة إىل التعرف على عالقة التلكؤ األكادميي ببعض املتغريات النفسية( :الرضا
عن الدراسة ،والدافعية لإلجناز األكادميي ،والوقوف على بعض املتغريات النفسية األخرى كالضبط الداخلي واخلارجي
اليت ميكن أن تسهم يف التنبؤ ابلتلكؤ األكادميي لدى طلبة اجلامعة ،والكشف عن الفروق يف التلكؤ األكادميي بني طلبة
كلييت اللغة العربية والشريعة يف جامعة امللك خالد يف اململكة العربية السعودية  ،تكونت عينة الدراسة من (،)211
كشفت نتائج الدراسة عن وجود فروق جوهرية بني طالب كلييت اللغة العربية والشريعة ،كما توصلت إىل وجود فروق
دالة إحصائياً بني مرتفعي ومنخفضي التلكؤ األكادميي يف الدرجة الكلية للرضا عن الدراسة لصاحل منخفضي التلكؤ
األكادميي ،ووجود فروق بني مرتفعي ومنخفضي التلكؤ األكادميي يف اإلجناز األكادميي حيث ان ذوي التلكؤ
املنخفض يتميزون ابلضبط الداخلي ابملقارنة بذوي التلكؤ املرتفع (امحد.)5002 ،

دراسة اوزر ودمير وفرياري  :Ferrari, & Demir, Ozer 2009فقد هدفت الدراسة إىل التحقق من انتشار
التلكؤ األكادميي وأسبابه يف ضوء متغريي اجلنس واملستوى الدراسي .اتلفت عينة الدراسة من ( )224طالباً وطالبة
( 282إاناثً و  420ذكوراً) كشفت نتائج الدراسة أن ( )% 22من الطلبة أشاروا إىل وجود تسويف أكادميي
متكرر ،وأن الذكور أكثر تكراراً يف تسويف املهمات األكادميية مقارنة ابإلانث .وكشفت نتائج الدراسة كذلك عن
فروق دالة إحصائياً بني اجلنسني يف أسباب التلكؤ األكادميي ،إذ عزت اإلانث تلكؤهن األكادميي إىل اخلوف من
الفشل والتكاسل مقارنة ابلذكور ،بينما أقر الذكور عن تلكؤ أكادميي أكثر نتيجة للمخاطرة ومقاومة الضبط مقارنة
ابإلانث ،ومل تكشف نتائج الدراسة عن فروق دالة إحصائياً يف كل من مستوى التلكؤ األكادميي وأسبابه تعزى إىل
املستوى الدراسي.
دراسة ابو غزال ( )5005التلكؤ األكادميي :انتشاره وأسبابه من وجهة نظر الطلبة اجلامعيني :هدفت الدراسة التعرف
إىل مدى انتشار التلكؤ األ كادميي وأسبابه من وجهة نظر الطلبة اجلامعيني ،وفيما إذا كان مدى هذا االنتشار وأسبابه
خيتلفان ابختالف جنس الطالب ومستواه الدراسي وختصصه األكادميي .تكونت عينة الدراسة من ( )220طالباً
وطالبة ( 222ذكوراً و 222إاناث) من مجيع كليات جامعة الريموك .كشفت نتائج الدراسة أن  % 2.22من الطلبة
هم من ذوي التلكؤ املرتفع ،و( )% 2.22من ذوي التلكؤ املتوسط ،و( )% 2.02من ذوي التلكؤ املتدين .وكشفت
نتائج الدراسة عن فروق دالة إحصائياً يف انتشار التلكؤ األكادميي تعزى ملتغري املستوى الدراسي ،ومل تكشف نتائج
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الدراسة عن فروق دالة إحصائيا تعزى ملتغريي اجلنس والتخصص األكادميي .وكشفت نتائج الدراسة أيضا أن الرتتيب
التنازيل جملاالت أسباب التلكؤ األكادميي كان على النحو اآليت :اخلوف من الفشل ،وأسلوب املدرس ،واملهمة املنفرة،
واملخاطرة ،ومقاومة الضبط ،وضغط األقران .وأظهرت نتائج الدراسة كذلك أن مستوايت مقاومة الضبط ،واملخاطرة
وضغط األقران كانت أعلى لدى الذكور منه لدى اإلانث ،بينما كان مستوى اخلوف من الفشل أعلى لدى اإلانث منه
لدى الذكور .وكشفت نتائج الدراسة كذلك عن وجود فروق دالة إحصائيا يف جماالت اخلوف من الفشل وأسلوب

املدرس وضغط األقران تعزى للمستوى الدراسي ).ابو غزال )2102،

الفصل الثالث
منهجية البحث واجراءاته

اعتمدت الباحثة املنهج الوصفي كونه املنهج املناسب يف العالقات االرتباطية  ،اذ ان هلذا النمط من التصاميم دور يف
الكشف عن الظاهرة او السلوك او املتغري موضع االهتمام(.البطش وابو رينة.)2112،
جمتمع البحث :يتمثل جمتمع البحث بطلبة كلية الرتبية للعلوم االنسانية يف جامعة البصرة /الدراسة الصباحية.
اما عينة البحث فقد بلغت (  )222طالبا وطالبة من طلبة جامعة البصرة منهم ( )21طالبا ،و( )022طالبة ،اجلدول
(.)0
جدول ()0

عينة البحث موزعة وفق اجلنس والقسم العلمي
القسم

ذكور

اانث

اجملموع

االرشاد النفسي

21

22

22

اللغة العربية

22

22

21

اجلغرافية

22

42

21

اجملموع

21

022

222

ادايت البحث:
استخدمت الباحثة اداتني لتحقيق اهداف البحث مها:
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اوال :مقياس توجس االتصال  Communication Apprehensionمن اعداد العتايب (،)2102
يتالف املقياس من ( )01فقرات وكانت بدائل املقياس مخاسية وكااليت( :اوافق بشدة ،اوافق ،مل اقرر ،ال اوافق ،ال اوافق
بشدة) ،حيصل املستجيب على الدرجات ( )0 ،2 ،2 ،4 ،2على التوايل .وبذلك تكون اعلى درجة حيصل عليها
املستجيب ( )21واوطأ درجة ( )01مبتوسط فرضي ( )21ملحق (.)0
اثنيا :مقياس التلكؤ االكادميي Academic Procrastination
مت استخدام مقياس ابو غزال ( ) 2102للتلكؤ األكادميي يتالف املقياس من ( )20فقرة وتكون االستجابة هلذه
الفقرات من خالل أسلوب ليكرت ذي التدرج اخلماسي وكااليت (تنطبق علي بدرجة منخفضة جداً ،تنطق علي بدرجة
منخفضة ،تنطبق علي بدرجة متوسطة ،تنطبق علي بدرجة كبرية ،تنطبق علي بدرجة كبرية جداً ،حيصل املستجيب على
الدرجات ( )2،4،2،2،0على التوايل ،امللحق ( ، .)2وبذلك تكون اعلى درجة حيصل عليها املستجيب ()012
درجة واوطا درجة ( )20مبتوسط فرضي (.)82
وللتأكد من صدق االداتني وثباهتما يف الدراسة احلالية استخدم الصدق الظاهري وذلك من خالل عرضهما على
جمموعة من اخلرباء واملختصني يف قسمي االرشاد النفسي والعلوم الرتبوية والنفسية ،اذ اتفق احملكمون على مجيع فقرات
مقياس التلكؤ االكادميي  ،يف حني مت اجراء بعض التعديالت على مقياس توجس االتصال ،اما الثبات فقد مت
استخراجه بطريقة اعادة االختبار على عينة مؤلفة من(  )22طالبا وطالبة ،فحصل مقياس توجس االتصال على معامل
ثبات (  )1,20يف حني حصل مقياس التلكؤ االكادميي على معامل ثبا ( )22,12وهو معامل ثبات جيد ميكن
الركون اليه  ،وبعد اجراءات الصدق والثبات للمقياسني مت تطبيقهما على عينة البحث االساسية .
التطبيق النهائي :مت تطبيق االداة على عينة البحث االساسية املؤلفة من ( )222طالبا وطالبة ،للتوصل اىل النتائج

كما سيتم توضيحها يف الفصل الرابع.

الفصل الرابع
نتائج البحث ومناقشتها

يتضمن هذا الفصل عرضا للنتائج اليت توصلت إليها الباحثة ومناقشتها وفقا ألهداف البحث

اهلدف االول :التعرف على مستوى توجس االتصال لدى طلبة اجلامعة.
حتقيقا هلذا اهلدف طبق مقياس توجس االتصال على عينة مؤلفة من ( )222طالبا وطالبة ،وقد تبني أن الوسط
احلسايب لدرجاهتم ( ) 34.45واالحنراف املعياري ( ، ) 7.28وقد كان الوسط الفرضي ( ) 30وابستعمال االختبار
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التائي لعينة واحدة فقد بلغت القيمة التائية احملسوبة ( ) 9.18تبني أهنا أعلى من القيمة التائية اجلدولية والبالغة
( )0,28عند مستوى داللة ( )1,12ودرجة حرية ( )224أي إن الفرق دال إحصائيا ,جدول ()2
جدول ()5

مستوى توجس االتصال لدى طلبة اجلامعة
القيمة التائية

العينة

الوسط
احلسايب

الوسط
الفرضي

االحنراف
املعياري

احملسوبة

225

34.45

30

7.28

9.18

اجلدولية

مستوى الداللة
0.05
دال احصائيا

تشري نتائج اهلدف االول اىل ان توجس االتصال لدى عينة البحث هي اعلى من اجملتمع الذي سحبت منه العينة مما
يدل على ان عينة البحث تعاين من توجس االتصال وهذا يتفق مع دراسة دراسة النعيمي( )2112و دراسة
النقشبندي ( )2112و دراسة مكروسكي ودايل وفالكون  0222و دراسة العتايب ()2102
اهلدف الثاين :التعرف على مستوى توجس االتصال لدى الطلبة وفق متغري اجلنس.

استخدمت الباحثة االختبار التائي لعينتني مستقلتني فكان املتوسط احلسايب للذكور ( )31.5ابحنراف
معياري ( ) 12.15وبلغ املتوسط احلسايب لالانث ( )37.38ابحراف معياري ( ،)8.37اظهرت النتائج
وجود فروق دالة معنواي يف متغري اجلنس لصاحل االانث ،اذ بلغت القيمة التائية احملسوبة ( )18.12يف حني
كانت القيمة اجلدولية ( ) عند درجة حرية ( )222ومستوى داللة (. )0,05اجلدول ()2

جدول ()3

توجس االتصال لدى طلبة اجلامعة وفق متغري اجلنس
اجلنس

العينة

الوسط
احلسايب

االحنراف
املعياري

القيمة التائية
احملسوبة

القيمة التائية
اجلدولية

مستوى الداللة
0,05

ذكور

90

31.5

12.15

20.4153

0,28

دال احصائيا

اانث

135

37.38

8.37
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يتضح من اجلدول اعاله ان االانث يعانني من توجس االتصال بدرجة اعلى مما هو عليه لدى الذكور ،وترى الباحثة ان
ال سبب يف ذلك ميكن ان يعود الساليب التنشئة االسرية اضافة اىل اساليب بعض التدريسيني يف التعامل مع الطلبة
وتنطبق نتائج هذه الدراسة مع دراسة (النقشبندي.)2112 ،
اهلدف الثالث :التعرف على التلكؤ االكادميي لدى طلبة اجلامعة:
حتقيقا هلذا اهلدف طبق مقياس التلكؤ االكادميي على عينة البحث ،وقد تبني أن الوسط احلسايب لدرجاهتم ( ،) 81.298واالحنراف
املعياري ( ، )24.01وقد كان الوسط الفرضي ( ) 63وابستعمال االختبار التائي لعينة واحدة فقد بلغت القيمة التائية احملسوبة () 11
تبني أهنا أعلى من القيمة التائية اجلدولية والبالغة ( )0,28عند مستوى داللة ( )1,12ودرجة حرية ( )224أي إن الفرق دال إحصائيا

,اجلدول ()4

جدول ()4

التلكؤ االكادميي لدى الطلبة
العينة

الوسط
احلسايب

الوسط
الفرضي

االحنراف
املعياري

225

81.298

63

24.01

القيمة التائية القيمة التائية مستوى
الداللة1,12
اجلدولية
احملسوبة
11

0,28

يتضح من اجلدول اعاله ان طلبة اجلامعة يعانون من التلكؤ االكادميي ،وتتفق نتائج هذه الدراسة مع دراسة (Ozer,
)Demir& Ferrari, 2009
اهلدف الرابع :التعرف على مستوى التلكؤ االكادميي لدى طلبة اجلامعة وفق متغري اجلنس
استخدمت الباحثة االختبار التائي لعينتني مستقلتني فكان املتوسط احلسايب للذكور ( )36.4ابحنراف معياري
( ) 10.40وبلغ املتوسط احلسايب لالانث ( )32.5ابحنراف معياري ( )7.8حيث اظهرت النتائج وجود فروق
دالة معنواي يف متغري اجلنس لصاحل الذكور ،اذ بلغت القيمة التائية احملسوبة ( )18.12يف حني كانت القيمة
اجلدولية ( ) 0,28عند درجة حرية ( )222ومستوى داللة ( ،)0,05اجلدول (.)2
جدول ()2

التلكؤ االكادميي لدى طلبة اجلامعة وفق متغري اجلنس
اجلنس

العينة

الوسط

االحنراف
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احلسايب

املعياري

ذكور

90

36.4

10.40

اانث

135

32.5

7.8

احملسوبة
18.12

اجلدولية

الداللة
0,05

1,96

دال

يتبني من اجلدول اعاله ان هناك فروق معنوية يف مستوى التلكؤ االكادميي لصاحل الذكور ،وتفسر الباحثة هذه النتيجة
بسبب عدم رغبة الذكور ابلقيام ابملهام املكلفني هبا ونفورهم منها الفتقادهم للدافع او احلافز  ،اضافة اىل ان جمال
التهرب والتسلية متاح للذكور اكثر مما هو لدى االانث وتتفق نتائج هذه الدراسة مع نتائج &(Ozer, Demir
) Ferrari, 2009يف حني ختتلف هذه النتيجة مع دراسة العنزي والدغيم ( ) 2112ودراسة ابو غزال

(.)2102
اهلدف اخلامس:

التعرف على العالقة بني توجس االتصال و التلكؤ االكادميي لدى طلبة اجلامعة.

لتحقيق هذا اهلدف مت استخدام معامل ارتباط بريسون الجياد العالقة بني درجات االفراد على مقياس توجس
االتصال ودرجاهتم على مقياس التلكؤ االكادميي ،وقد اظهرت النتيجة ان معامل االرتباط بلغ ( )1.22وهو معامل
ارتباط دال احصائيا  ،مما يدل على وجود عالقة ارتباطية اجيابية بني توجس االتصال والتلكؤ االكادميي .اي ان
االشخاص الذين يعانون من توجس االتصال سيعانون ايضا من التلكؤ االكادميي.

االستنتاجات
 .0يعاين طلبة اجلامعة من توجس االتصال.وان االانث يعانني من توجس االتصال اكثر من الذكور.
 .2يعاين طلبة اجلامعة من التلكؤ االكادميي.
 .2يؤثر توجس االتصال على التحصيل االكادميي للطلبة.

التوصيات
 .4حتسني اساليب التعامل مع الطلبة وتشجيعهم على االتصال
 .2هتيئة الظروف للمناقشات داخل غرفة الصف وعدم السخرية من اخطاء الطلبة.
 .8تدريب الطلبة على مهارات االتصال الفعال من خالل الورش التدريبية.
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 .2تفعيل دور مراكز االرشاد الرتبوي يف اجلامعات للتعامل مع مشكالت الطلبة املتعلقة ابالتصال.

املقرتحات
.0
.2
.2
.4

اعداد برانمج ارشادي خلفض توجس االتصال لطلبة اجلامعة.
دراسة توجس االتصال يف عالقته مبتغريات اخرى مثل اساليب التنشئة االسرية ،مشاعر النقص ،الثقة
ابلنفس)
اعداد برانمج تدرييب خلفض التلكؤ االكادميي لدى طلبة اجلامعة
تطبيق املقياسني على عينات يف مراحل دراسية اخرى كاإلعدادية واملتوسطة ومقارنة النتائج ابلدراسة احلالية

املصادر
 أبو غزال ـ معاوية (  )2102التسويف األكادميي :انتشاره وأسبابه من وجهة نظر الطلبة اجلامعيني اجمللة األردنية يف
العلوم الرتبوية ،جملد ، 2عدد  2102، 2ص042- 020
 أمحد ،عطية دمحم سيد ( :)2112التلكؤ األكادميي وعالقته ابلدافعية لإلجناز والرضا عن الدراسة لدى طالب جامعة
امللك خالد ابململكة العربية السعودية .كلية الرتبية ،جامعة الزقازيق.
 أمحد ،اثبت فضل )2102( :التلكؤ األكادميي وعالقته مبهارات إدارة الوقت والرضا عن الدراسة لدى عينة من
طالب اجلامعة.
 البطش،دمحم وليد وابو زينة،فريد كامل ( )2112مناهج البحث العلمي ،دار املسرية للنشروالتوزيع  :عمان
 تركستاين ،أمحد بن سيف الدين( :)2112مدخل إىل االتصــال اإلنس ــاين ،جامعة امللك عبدالعزيز ،الرايض

 خريي ،داليا وعبد الوهاب عبد اهلادي ) 2102( .الفروق بني مرتفعي ومنخفضي التلكؤ األكادميي يف التعلم ذايت
التنظيم والتحكم الذايت لدى طالب الرتبية اخلاصة جبامعة الطائف ،اجمللة الدولية الرتبوية املتخصصة ،اجمللد ( )4العدد
( ،)8ص ()222-212
 العتايب،عماد عبد محزة ( :)2102احلاجة اىل املعرفة وعالقتها بتوجس االتصال لدى طلبة اجلامعة جملة كلية
الرتبية،العدد ( ،)4ص 222 -220
 العنزي ،فريج والدغيم ،دمحم ( ). 2112سلوك التسويف الدراسي وعالقته ببعض متغريات الشخصية لدى طالب
كلية الرتبية األساسية ابلكويت .جملة كلية الرتبية –جامعة املنصورة ،العدد ، 22اجلزء الثاين022-010 ،
 النعيمي  ،عباســية موســى خليــل ( )5002التوجــس من االتصــال وعالقتــه بتقديــر الذات لدى املرشـدين الرتبويـني يف
حمافظة بغـداد ،رسالة ماجستري غري منشورة ،اجلامعة املستنصرية.
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 جامعة، السلوك التوكيدي وعالقته ابلتوجس من االتصال وتفسريات الذات:)2112(  بشرى عثمان،  النقشبندي
. أطروحة دكتوراه غري منشورة.  كلية اآلداب: بغداد
 Berger, B.A. ; Baldwin, H. J. ; Mccroskey, J.C. & Richmond, V. P. (1983)
: Communication Apprehension in Pharmacy students : Anational study.
American Journal of Pharmaceutical Education,.
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املالحق

)0( ملحق

مقياس التوجس من االتصال
الاوافق
بشدة

الاوافق

مل اقرر

اوافق

اوافق

بشدة

ت الفقرات
 اجتنب املشاركة يف املناقشات اجلماعية0
 اكون هادائ عندما ادعى للتعبري عن فكرة5
يف لقاء ما

 اخشى ان أعرب عن نفسي يف املناقشات3
اجلماعية

 اكون مسرتخيا عندما اجيب عن أي اسئلة4
يف أي اجتماع

 اشعر ابلعصبية عندما اشارك يف أي حديث2
مع احد املعارف

 اشعر ابلثقة عندما اعرب عن رايي يف6
املناقشات

 اكون متوترا وعصبيا اثناء احلديث مع7
االخرين
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 2ليست لدي خماوف من القاء كلمة امام
االخرين

 2اخشى ان اعرب عن رايي يف احملاداثت مع
االخرين

 00اواجه ماهو متوقع من القاء كلمة امام
االخرين بكل ثقة

ملحق ()2
مقياس التلكؤ االكادميي
تنطبق علي بدرجة

ت

الفقرات

0

*أكمل واجبايت بشكل منتظم يوماَ بيوم ،لذا فإنين ال أأتخر
يف املواد الدراسية

2

عندما يقرتب موعد االمتحان أجد نفسي منشغالً أبمور
أخرى

2

* أستعجل عادةً إلجناز املهمات األكادميية قبل موعدها
احملدد

4

أقول لنفسي دائما سأجنز واجبايت األكادميية غدا

2
8

*أبدأ عادة إجناز املهمات الدراسية فوراً بعد حتديده
*اهني واجبايت الدراسية قبل الوقت احملدد إلجنازها

2

أؤجل البدء بواجبايت الدراسية حىت اللحظات األخرية

2

.أحاول أن أجد لنفسي أعذاراً تربر عدم قيامي أبداء
الواجبات الدراسية املطلوبة مين

2

أان مضيع للوقت بشكل كبري
221

كبرية
جداَ

كبرية

متوسطة

منخفضة منخفضة
جداً
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01

*أهني دائماً واجبايت الدراسية املهمة ولدي وقت إضايف
"احتياطي

00

أقول لنفسي أبنين سأقوم إبجناز مهمايت الدراسية مث أتراجع
عن ذلك

02

*التزم ابخلطة اليت أضعها إلجناز واجبايت الدراسية

02

عندما أواجه مهمات دراسية صعبة أؤمن بضرورة أتجيلها

04

أؤجل إجناز واجبايت الدراسية دومنا مربر حىت لو كانت مهمة

02

أؤجل إجناز املهمات الدراسية بغض النظر عن كوهنا ممتعة أو
غري ممتعة

08

أشعر بعدم الراحة من جمرد التفكري بضرورة البدء إبجناز
واجبايت الدراسية

02
02

ال أؤجل عمالً أعتقد بضرورة إجنازه

أقوم ابلعديد من النشاطات الرتفيهية حبيث مل يبق لدي الوقت
الكايف للدراسة

02

أفكر دائماً أبن لدي الحقاَ الوقت الكايف ،لذا ليس هنالك
حاجة فعلية للبدء ابلدراسة

21

يُعد أتجيل املهمات األكادميية مشكلة حقيقية أعاين منها
بشكل مستمر

20

أتوقف عن الدراسة يف وقت مبكر لكي أقوم أبشياء أكثر
متعة.
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