
 

 الملخص: 
في خفض   Black boardهدفت الدراسة الحالية إلى بيان فاعلية نظام البالك بورد  

التجول العقلي والتسويف األكاديمي لدى طالبات كليات التربية، وذلك من خالل اإلجابة  
التساؤل   كيف على  مقرر    التالي:  بناء  باستخداميمكن  بورد   إلكتروني  البالك  نظام 

Black board   العقلي والتسويف األكاديمي لدى طالبات كليات التجول  في خفض 
ولإلجابة على هذا التساؤل تم التحقق من الخصائص السيكومترية ألدوات   التربية ؟

طالبة من طالب جامعة األمير سطام، وتم اختيار   100الدراسة على عينة مكونة من 
طالبة مقسمة   100ة وتطبيق أدوات الدراسة على عينة مكونة من  عينة الدراسة األساسي

طالبة معلمة دارسة لمقرر نظريات التعلم بجامعة األمير سطام بن عبد العزيز   50إلى  
تجريبية،   المنيا   50كمجموعة  التعلم من جامعة  نظريات  لمقرر  دارسة  طالبة معلمة 

ث هي: مقياس التجول العقلي، كمجموعة ضابطة، وقد تم استخدام عدد من أدوات البح
مقياس التسويف األكاديمي، مقرر إلكتروني باستخدام البالك بورد، وتم استخدام المنهج  
شبه التجريبي لمناسبته لطبيعة الدراسة  وتمت معالجة البيانات عن طريق اختبار "ت 

-Test   :للمجموعات المستقلة وأشارت نتائج الدراسة إلى أنه " 
ذات   .1 فروق  مستوى  توجد  عند  إحصائية  متوسطي    0.01داللة  درجات بين 

 أبعاد مقياس التطبيق البعدي في  التجريبية فيالضابطة والمجموعة  المجموعة
 المجموعة الضابطة    العقلي لصالحالتجول 

مستوى   .2 عند  إحصائية  داللة  ذات  فروق  درجات   0.01توجد  متوسطي  بين 
لتطبيق البعدي في أبعاد مقياس ا التجريبية فيالمجموعة الضابطة والمجموعة 

أوصت الدراسة بمجموعة    الضابطة. وقد التسويف األكاديمي لصالح المجموعة  
 من التوصيات.

 التسويف األكاديمي.   العقلي، بورد، التجولالبالك  مفتاحية:كلمات 
 



 
 
 

Abstract: 
This study aimed at identifying the effectiveness of the 

Blackboard system in decreasing the mind wandering and 
academic procrastination among students of the Faculty of 
Education through answering the following main question: how 
can we build an electronic course using the blackboard system to 
reduce mind wandering and academic procrastination among 
students of the Faculty of Education?  To answer this question, 
the researcher verified the psychometric properties of the study 
tools on a sample comprised (100) female students at the Prince 
Sattam bin Abdulaziz University, while the basic study sample that 
was chosen to administrate the study tools comprised (100) 
participants who were divided into (50)students who were taught 
the Learning Theories Course at the Prince Sattam bin Abdulaziz 
University as an experimental group, and (50) students who were 
taught the Learning Theories Couse at El Minia University, Egypt 
as a control group. For data collection, the researchers utilized 
the mind wandering scale, the academic procrastination scale, 
and the electronic course. For data processing, the researchers 
utilized a t-test for independent samples. Results of the study 
indicated the following:  



 

1. There were statistically significant differences at the level 
of 0.01 between the means of the scores of the control 
group and the experimental group in the post-application 
of mind wandering scale dimensions in favor of the control 
group. 

2. There were statistically significant differences at level 0.01 
between the means scores of the control group and the 
experimental group in the post-application of the academic 
procrastination scale dimensions in favor of the control 
group. The study concluded with some recommendations.  

Keywords: Blackboard, mind wandering, academic 
procrastination 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 مقدمة البحث 
يعد التعليم الجامعي محور نهضة األمم، وحصنها المنيع أمام كل ما يطرأ عليها من 

-covidتحديات داخلية وخارجية، وكان لجائحة فيروس كورونا المستجد المعروف ب  
، وما صاحبها من تداعيات انعكست بدورها على كل قطاعات الحياة أثر كبير على 19

 خاصة. بصفة  التعليم بصفة عامة والتعليم الجامعي
إذ كان البد لصانعي القرار أن يتخذوا ما يلزم من إجراءات وقائية واحترازية حفاًظا  

تلك   بين  من  وكان  المواطنين،  صحة  بشكل    اإلجراءات:على  الدراسة  كامل تعليق 
وأصبح    بجامعات  المصرية،  الجامعات  في  جزئي  وبشكل  السعودية،  العربية  المملكة 

   عنه.ونية إلدارة التعلم خياًرا ال بديل  استخدام األنظمة اإللكتر 
   Black boardوكانت المملكة العربية السعودية قد اختارت نظام البالك بورد  

 LMS Learning managementكأحد أنظمة إدارة التعلم التجارية مغلقة المصدر  
system   من شركة بالك بورد للخدمات التعليمية المباشرة بواشنطن لما له من خصائص

 كامل. ومميزات تمكنه من إدارة التعليم عن بعد بشكل 
بأنه نظام تعليمي عالمي إلدارة التعلم على    بورد:( البالك  2019)وعرف الجريوي  

ب والمعلمين على االنترنت متاح بعدة لغات منها اللغة العربية، ومصمم لمساعدة الطال
الدراسية ومنتديات  المواد  المقدمة عن بعد، وكذلك استخدام  المحاضرات  التفاعل في 

 الحوار واالمتحانات.  
السلوم،   كذلك  وتتبع  2013)رضوان  وعرفه  وتوثيق  إلكتروني إلدارة  نظام  بأنه   :)

ين من  وإتاحة المشاركة والتواصل بين المشارك  الدراسية،واإلبالغ عن سير المقررات  
   المقرر.الطالب وأستاذ 



 

قبل   أجريت  التي  السابقة  الدراسات  تناولت  كنظام    2020وقد  بورد  البالك  نظام 
النظامي   التعليم  مع  مدمج  بشكل  استخدامه  يمكن  تهتم  )الحضوري اختياري  وكانت   )

، الورداني)دراسة  بقياس مدى رضا الطالب وأعضاء هيئة التدريس عن ذلك النظام مثل  
(، وكذلك دراسة المعوقات التي تقف أمام  2019،  )الشريدة(،  2019،  غزالة(، )2014

إال أنه بعد جائحة فيروس   (،2018،  )الرويليدراسة    مثل:استخدام نظام البالك بورد  
   covid -19كورونا المستجد 

عنه وأثبت كفاءته في إدارة التعليم    لال بديأصبح نظام البالك بورد نظام استراتيجي  
من أوائل الدراسات التي أجريت   (2020اإللكتروني عن بعد، وكانت دراسة )الزهراني،

مدى  حول  التدريس  هيئة  أعضاء  اتجاهات  أيًضا  تتناول  وكانت  كورونا  جائحة  بعد 
 التدريسية.فاعليته في العملية 

-الباحثتين  في حدود علم    –جنبية  ولكن لم تتناول أي من الدراسات العربية أو األ
اآلثار النفسية الستخدام نظام البالك بورد بعد االعتماد عليه بشكل كامل في التدريس 

في هذه الدراسة تقييم كفاءة النظام التقنية، بل نعنى بمعرفة اآلثار   ولسنا نعنىعن بعد،  
ي التجول العقلي اإليجابية والسلبية الستخدمه من خالل قياس مدى تأثيره على متغير 

العلمي  الطالب  آداء  على  سلبي  بشكل  تؤثر  الظاهرتين  فكال  األكاديمي  والتسويف 
 الظاهرتين. وتحصيلهم األكاديمي فكان البد من تسليط الضوء على هاتين 

العقلي   التجول  بالتركيز علي األفكار واألنشطة    بأنه: ويعرف  الفشل في االحتفاظ 
عض المتغيرات الداخلية والخارجية التي تتدخل لجذب الخاصة بالمهمة الحالية بسبب ب

 . (2019االنتباه بعيدًا عن المهمة األساسية )العمري والباسل، 
( إلى أن التجول العقلي ُيعد بمثابة فصل  Smallwood, 2015دراسة )وأشارت  

مشكالت شخصية   إلىالعمليات التنفيذية لمعالجة المعلومات من المعلومات ذات الصلة  
 المهمة.القصور في أداء  إلى عمومية مما يؤدي  أكثر



 
 
 

وقد اشارت العديد من الدراسات االجنبية إلى أن التجول العقلي سيكون محور العديد  
العديد من    علىمن الدراسات المستقبلية نظًرا النعكاساته وتأثيراته السلبية واإليجابية  

ندماج النفسي والمعرفي، األداء المتغيرات مثل مهارات حل المشكالت، الفهم القرائي، اال
 (. Smallwood & Schooler , 2006)اإليجابي  اليقظة العقلية، والتفكير    األكاديمي،

فالتجول العقلي ليس ظاهرة سلبية على الدوام فهناك جانب محمود من التجول العقلي 
قد يسفر عن نتائج جديدة   عقليتجول    إلىفزيادة التفكير اإلبداعي لدي الطالبة يؤدي  

تجول عقلي ومتابعة ما   إلىفي حياة الطالبة. كذلك التفكير المستقبلي والتخطيط يحتاج  
تقليل التجول العقلي   علىوراء األفكار وما وراء المهام، والمرجو أن يساعد نظام التعليم  

 اإلطالق.  علىوليس منعه  
ًضا التي تؤثر على آداء الطالب  ويعد التسويف األكاديمي من الظواهر النفسية أي 

 له.األكاديمي وتقلل من فرص استفادته من المواد التعليمية المقدمة 
وقد ظهر مصطلح التسويف عندما زاد التقدم التقني للمجتمعات مما تسبب في زيادة  

 منها.أعمالهم والتهرب    األفراد مضطرون لتأجيلجعل    والضغوط ممااألعمال والواجبات  
واقترن بها ولم يدخل في المجال 1750  الصناعية سنةهر مع بداية الثورة فالتسويف ظ

مسمي   تحت   Knausعلي يد عالم النفس "نويس "  1971النفسي والتربوي إال في عام  
 (. Ellis & Knaus , 1977) التسويف الدراسي أو األكاديمي

ية التي  بأنه ظاهرة معقدة من العناصر المعرفية والسلوك  Henry (2011)وعرفه   
الرغم من وعيه بالنتائج السلبية   علىتتضمن تأجيل الطالب المتعمد لألعمال المكلف بها  

 الوخيمة لهذا التأجيل.  
األكاديمي بأنه سلوك شبه متكرر لتأجيل المهام    فالتسوي  (2011) وعرفت رسالن

والواجبات الدراسية المطلوبة مع وجود صعوبة في الشروع الفعلي في أداء المهمة ثم  



 

داخلي مستمر  إنهائها مع وجود شعور  إنجازها مما يؤخر  أثناء  حدوث ضجر وملل 
 خارجي.أي نقد  بالتوتر والندم يغلفه العديد من الحيل الدفاعية والتبريرات لمواجهة

بدون  2004(الحسيني    مصلحي،كما عرفه كلٌّ من   المهمة  بأنه إرجاء وتأجيل   )
االرتياح الرغم من إحساسه بعدم    علىمبرر وهذه المهمة ضرورية للطالبة وهو يقوم بذلك  

 منها.عدم البدء أو االنتهاء  من
عا متعددة ( أن هناك أنوا 2008)  عطية،  ( ومحمد 2016(وقد اتفق كل من الكفيري  

للتسويف، منها التسويف العام الذي يشمل جميع المهمات في الحياة، والتسويف المتعلق 
الناتج عن ظروف خارجة عن إرادة   الوظيفي(باتخاذ القرارات، والتسويف القهري )غير  

 األكاديمي.الطالبة، والتسويف 
يزداد   خاصة   بصفةوقد أثبتت األبحاث والدراسات السابقة أن التسويف األكاديمي  

انتشاره لدي الطالب خصوًصا طالب الجامعة، نظًرا لما يواجهونه من ضغوط مستمرة  
منهم   البعض  يلجأ  فقد  وامتحانات،  وتكليفات  وتقارير  أبحاث  بتقديم  مطالبتهم  بسبب 
لتأجيل تلك المهام ألخر لحظة، مما يؤدي إلى زيادة الضغوط الواقعة عليهم ويؤثر بدوره 

 (.2008عليمي )محمد، عطية ، أدائهم الت على
التسويف   وقد  ظاهرة  انتشار  مدى  واألجنبية  العربية  الدراسات  من  العديد  رصدت 

من    %95-75( إلى أن  Steel ,2002األكاديمي  بالجامعات، فأشارت نتائج دراسة )
( Anthony ,2004:33طالب الجامعة يؤجلون القيام بمهامهم الدراسية، أما دراسة )

% من طالب الجامعة يأجلون القيام بالواجبات الدراسية،   42التالية :  فرصدت النتائج
يؤجلون قراءة المهام األسبوعية، دراسة )محمد،    %60يؤجلون إجراء االمتحانات،    40%

من الطالب يعتبرون التسويف مشكلة تعيق   %40- 30( أظهرت أن من  2008عطية ،  
( التي أجريت علي طالب 2012توافقهم الشخصي والوظيفي، أما دراسة)أبو غزال،  

من طالب الجامعة من ذوي التسويف   % 25.2جامعة اليرموك باألردن فرصدت أن  
من طالب   %17.2من طالب الجامعة من ذوي التسويف المتوسط،    %57.7المرتفع ،  



 
 
 

الجامعة من ذوي التسويف المتدني، كما وجدت الدراسة أن طالب الفرقة الرابعة الذين  
 خرج هم الفئة العمرية األكثر تسويًفا عن طالب الفرق الجامعية األخرى. أوشكوا علي الت

الدراسات العربية رصدت ظاهرة التسويف   اآلتي: أغلب من العرض السابق يتبين  
األكاديمي ومدي انتشاره بالجامعة دون تقديم برامج عالجية أو إرشادية لخفض ظاهرة 

التي   –في حدود علم الباحثتان   -(  2012التسويف سوي دراسة )ابوزريق ، جرادات ،  
 قدمت برنامج لخفض التسويف عن طريق تعديل العبارات السلبية المؤدية إليه . 

وتعد هذه الدراسة هي أول دراسة تقدم مقرر تعليمي إلكتروني باستخدام البالك بورد 
 التربية.طالبات كلية  األكاديمي لدىيهدف إلى خفض التجول العقلي والتسويف 

 مشكلة البحث:  
 :يما يل نبعت مشكلة البحث الحالي من خالل 

طبيعة المرحلة الزمنية التي يمر بها التعليم الجامعي جراء جائحة كورونا، وما   .1
تبعها من آثار على الطالب والمعلمين والمناهج الدراسية، كان من أكبر الدواع 

اإللكتروني على    تعلمإدارة اللمعرفة أثر استخدام نظام البالك بورد كأحد أنظمة  
 األكاديمي. ظاهرتي التجول العقلي والتسويف 

التجول   .2 أو استراتيجيات تسهم في خفض  مقترحة  لبرامج  التربوية  المكتبة  افتقار 
العربية   الدراسات  العديد من  تأكيد  الرغم من  العقلي والتسويف األكاديمي، على 
ومستواهم   لإلنجاز  الطالب  دافعية  على  السلبي  تأثيرهما  مدى  على  واألجنبية 

 األكاديمي. 
طالبة معلمة من    25( على عينة قوامها  1لحق  قيام الباحثتين بتطبيق مقابلة )م .3

من   الهدف  وكان  العزيز  بن عبد  سطام  األمير  بجامعة  التربية  كلية  طالبات 
المقابلة معرفة اآلثار النفسية المترتبة على استخدام البالك بورد ومدى نجاحه  

  لديهم.أو إخفاقه في خفض التجول العقلي والتسويف األكاديمي 



 

 ياس كالتالي: وجاءت نتائج المق
للتسويف األكاديمي في ظل كثرة    %67أكثر من   .أ الطالبات أكدوا ميلهن  من 

 التكليفات.االمتحانات الفصلية المتتابعة والتوقيتات الزمنية المحددة لرفع 
من الطالبات أكدوا أن هناك قدرا كبيرا لديهم من التجول العقلي    %55هناك    . ب 

 الدراسية.أثناء المحاضرات يرجع لتفكيرهم في أمور أخرى ال تخص المقررات 
والتسويف  العقلي  التجول  مستوى  زيادة  في  الحالي  البحث  مشكلة  تحديد  ويمكن 

 ة الدراسة في التساؤالت التالية: مشكل األكاديمي لطالبات كلية التربية، ويمكن تلخيص 
 أسئلة البحث:  

 التربية؟ ما أبعاد التجول العقلي لدى طالبات كلية  .1
 التربية؟  طالبات كليةما أبعاد التسويف األكاديمي لدى  .2
 بورد؟ كيف يمكن بناء مقرر نظريات التعلم إلكترونيًا باستخدام نظام البالك  .3
البالك بورد   .4 فعالية نظام  لدى    Black boardما  العقلي  التجول  في خفض 

 التربية؟ طالبات كليات 
في خفض التسويف األكاديمي لدى   Black boardما فعالية نظام البالك بورد   .5

   التربية؟طالبات كليات 
 أهمية الدراسة: 

 قد تفيد الدراسة الحالية كالا من:
واضعي المناهج ومخططيها: حيث تقدم تصورا جديدا لتدريس مقرر نظريات  .1

 البالكبورد.التعلم باستخدام معايير كوالتي ماترز الخاصة بنظام 
النفس   .2 علم  بمجال  التجول    التربوي:المشتغلين  عن  مقياسين  لهم  تقدم  حيث 

 األكاديمي.العقلي والتسويف 
 



 
 
 

لية مقرر نظريات التعلم إلكترونيًا بكل  تقدم الدراسة الحا التدريس:أعضاء هيئة  .3
وأهداف  تعليمية  ومواد  ومحتوى  واختبارات  وتكليفات  أنشطة  من  يتضمنه  ما 

 وخطة زمنية للتدريس. 
 أهداف البحث: 

الكشف عن داللة الفروق بين متوسطي درجات المجموعة الضابطة والمجموعة   .1
 العقلي.التجول  أبعاد مقياسالتجريبية في التطبيق البعدي في 

الكشف عن داللة الفروق بين متوسطي درجات المجموعة الضابطة والمجموعة   .2
في لصالح    التجريبية  األكاديمي  التسويف  مقياس  أبعاد  في  البعدي  التطبيق 

 المجموعة الضابطة.
 حدود البحث:  

 اقتصرت حدود الدراسة الحالية على اآلتي:  
اقتصرت هذه   • الموضوعية:  وأبعاد  الحدود  العقلي  التجول  أبعاد  الدارسة على 

 التسويف األكاديمي.
 المعلمات بجامعتي المنيا واألمير سطام. البشرية: الطالبات الحدود  •
 الحدود المكانية: جامعة المنيا وجامعة األمير سطام. •
 (. 2021 -2020الحدود الزمانية: الفصل الدارسي األول من العام الدارسي ) •

 مصطلحات البحث:  
 :(Black board)نظام البالك بورد  .1

أبو   نظام(  2013)العينين  عرفه  التدريس    بأنه  هيئة  وأعضاء  للطالب  يتيح 
لهم   المسجلة  الدراسية  المقررات  من  إلكترونية  نسخة  إلى  النظام    على الدخول 

األكاديمي، ومن خالله يستطيع عضو هيئة التدريس التفاعل مع الطالب في بيئة  



 

تحتوي   آمنة  األدوات،    علىإلكترونية  من  تصميم    المحتوي،رفع    مثل:حزمة 
ورصد   الواجبات، رفع    االختبارات، االلكترونية  واالختبارات  الواجبات  تصحيح 

والحضور    الدرجات، الطالب  تفاعل  مدي  عن  إحصائية  تقارير   والغياب،عمل 
 االفتراضية.الفصول  المنتديات، المحاضرات،تسجيل 

 وتعرفه الباحثتان إجرائيًّا بأنه:      
ن قبل جامعة األمير سطام بن  أحد أنظمة إدارة التعلم اإللكتروني التي تم اعتمادها م

عبد العزيز للتدريس عن بعد لطالب الجامعة والتي يمكن أن تساهم في خفض التجول 
  التربية.العقلي المرتبط بمقرر نظريات التعلم والتسويف األكاديمي لطالبات كلية 

 : Mind Wanderingالتجول العقلي  .2
أفكار    إلى تحول تلقائي في االنتباه من المهمة األساسية    بأنه:  (2018عرفه الفيل )

                                    أو خارجية وهذه األفكار قد تكون مرتبطة بالمهمة األساسية أو غير مرتبطة.                                                          أخرى داخلية
ه: الدرجة التي تحصل عليها الطالبة في مقياس التجول  بأن الباحثتان إجرائيًّاوتعرفه 

 التعلم.العقلي المرتبط بمقرر نظريات 
 : Academic Procrastinationالتسويف األكاديمي  .3

( بأنه تأجيل للمهام األكاديمية عن أدائها في الوقت المحدد، 2015)السلمي  عرفه  
األفراد البالغين    على وهو ظاهرة منتشرة في كل المجتمعات ولها تأثير مباشر ومتزامن  

                         .وطلبة الجامعة.
التي تحصل عليها الطالبة في مقياس التسويف    إجرائيًّا: بالدرجةوتعرفه الباحثتان  

 األكاديمي 
 خطوات الدراسة وإجراءاتها:  

خالل مراجعة الدراسات العربية واألجنبية    العقلي منتحديد قائمة بأبعاد التجول   .1
 التي تناولته. 



 
 
 

التسويف   .2 بأبعاد  قائمة  منتحديد  العربية   األكاديمي  الدراسات  مراجعة  خالل 
 واألجنبية التي تناولته. 

 Quality Mattersبناء مقرر نظريات التعلم وفق معايير الكواليتي ماترز.  .3
 بناء أدوات الدراسة والتأكد من صدقها وثباتها وهي:   .4

 التعلم. مقياس التجول العقلي المرتبط بمقرر نظريات  •
 األكاديمي. مقياس التسويف  •

عين .5 التربية  اختيار  بكلية  المعلمات  الطالبات  من  مجموعتين  من  البحث  ة 
الدارسات لمقرر نظريات التعلم بحيث تكون إحداهما تجريبية من جامعة األمير 

 المنيا.سطام بن عبد العزيز واألخرى ضابطة من جامعة 
المجموعة   .6 بينما  بورد  البالك  نظام  باستخدام  التجريبية  للمجموعة  التدريس 

 ريقة المعتادة.الضابطة بالط
 تطبيق أدوات البحث بعديًّا. .7
 تسجيل النتائج ومعالجتها وتفسيرها.  .8
 الخروج بالتوصيات والمقترحات. .9

 اإلطار النظري والدراسات السابقة: 
: نظام البالك بورد     Black boardأوًلا

أصبح إدخال األنظمة االلكترونية في التعليم من الضروريات لما تفرضه علينا طبيعة  
المعمورة   ونشر عمليةالعصر من ضرورة مواكبة التكنولوجيا   التعلم في جميع أرجاء 

 واستمرارها.  
وُيعد نظام بالك بورد أحد أنظمة إدارة التعلم التجارية والتي تتسم بالقوة كونها تستخدم  

مؤسسة تعليمية حول العالم وكان لها دور رائد في نشر التعليم بقوة   3600من  بأكثر  



 

عبر االنترنت وكسر أغلب الحواجز والعقبات في تحقيق ذلك، هو نظام إدارة تعلم من  
( بورد  بالك  بواشنطن Blackboardشركة  المباشرة  التعليمية  للخدمات  ، )الشريدة  ( 

2019.) 
نظام يتيح للطالب وأعضاء هيئة التدريس الدخول    هبأن  (2013)العينين  عرفه أبو  

النظام األكاديمي ومن    علىإلى نسخة إلكترونية من المقررات الدراسية المسجلة لهم  
خالله يستطيع عضو هيئة التدريس التفاعل مع الطالب في بيئة إلكترونية آمنة تحتوي 

تصحيح    الواجبات،رفع    االختبارات،تصميم    المحتوى،رفع    مثل:  األدوات،حزمة من    على
ورصد   اإللكترونية  واالختبارات  مدى    الدرجات،الواجبات  عن  إحصائية  تقارير  عمل 

ا تسجيل  تفاعل  والغياب،  والحضور  الفصول   المنتديات،  المحاضرات،لطالب 
 االفتراضية. 

( بأنه نظام معلومات إلدارة التعليم ومتابعة الطالب ومراقبة  2019(وعرفه آل جاسر  
كفاءة العملية التعليمية في المؤسسة التعليمية، ويتيح النظام فرص كبيرة للطالب أن  

 وقت.ج قاعة المحاضرات وفي أي مكان وفي أي يتواصلوا مع المقرر الدراسي خار 
ومعظم الجامعات حول العالم تستخدم أنظمة تعلم إلكتروني سواء مفتوحة المصدر 

 Atutor )،   (Blackboard)مغلقة المصدر مثل    أو  Muddle،  OLATK-ILISمثل  
)   ،(web-cT)   تلك األنظمة قوة واستخداًما نظرا أكثر  البالك بورد من  وُيعد نظام 

 (.  2019لسهولة استخدامه، ودرجة األمان والسرية العالية )الجريوي ، 
 مدى مناسبة الشاشات   -وهي:  وهناك عدة عوامل يرتكز عليها أي نظام إلدارة التعلم  

مدي توافر إدارة تقنية تتابع المشكالت   المقرر،وبساطتها، مدى سهولة استخدام أدوات  
سهولة تجميل الوسائط المتعددة، توافر التفاعل المتزامن وغير المتزامن مع   الطارئة،

  تصميم وتصحيح االختبارات، سهولة وصول المتعلمين لكافة مكونات النظام   المتعلمين،
 (. 2013)السلوم، رضوان، 



 
 
 

فيه جميع تلك العوامل فهو يمتاز عن    وجدير بالذكر أن نظام البالك بورد تتوافر
 (،2016  الخليل،أبا    الرندي،)  من:كما جاء في دراسة كل    فوائد،غيره من األنظمة بعدة  

، جاسر  ،2019)آل  )السدحان   ،)2015،)  (Woods,2004( ( 2018  الرويلي،(، 
 باآلتي: فهو يمتاز 

النظام   • أدوات  لجميع  المتعلمين  تغذية راجعة    ومكوناته،سهولة وصول  توفير 
 سريعة ومستمرة. 

فرصة االتصال بعدة وسائل كاإلعالنات ولوحات المناقشات والبريد االلكتروني   •
 االفتراضية. والمنتديات والفصول 

إتاحة نظام التتبع للطالب عن طريق عدد من التقارير اإلحصائية عن مدى   •
 استجاباتهم. تفاعل الطالب وسرعة 

ثل إدارة الوقت وااللتزام بتسليم التكليفات في موعد تنمية عدد من المهارات م •
 محدد. 

عدد  • التصحيح    إتاحة  إمكانية  مع  والموضوعية  المقالية  األسئلة  من  متنوع 
  لالختبارات.اإللكتروني 

مراعاة أنماط التعلم المختلفة للمتعلمين السمعي والبصري والحركي وذلك بإتاحة   •
 ت.والفيديوهاالمحاضرات المسجلة والعروض 

كل هذه المميزات جعلت الجامعات بالمملكة العربية السعودية تختار نظام البالك  
بورد نظًرا لوجود شركة ضخمة تدعم عملية التطوير للنظام بما يالئم احتياجات الجامعة 

 الحالية والمستقبلية.  
 
 



 

 ثانياا: التجول العقلي  
التربية وعلم النفس    يعد مصطلح التجول العقلي من المصطلحات الحديثة في مجال

وهو من العوامل المؤثرة في كل ٍّ من عمليتي التعلم والتعليم، فهو يعد من األنشطة العقلية  
 إلى فميل العقل إلي األفكار غير المرتبطة باألحداث الخارجية يصل    انتشارًا،األكثر  

 (Gilbert, Killings 2010) اليقظة من ساعات  50%
بفاعلية  وهذا النشاط العقلي كثيرًا ما يضعف قدرة الطالب علي التركيز أو التفكير  

 على موضوع أو مشكلة ما، وباتت الحاجة ملحة لدراسة هذا النشاط وتسليط الضوء    في
 انتشاره. أسبابه لمحاولة الحد من 

أفكار    إلى تحول تلقائي في االنتباه من المهمة األساسية    بأنه:ويعرف التجول العقلي  
داخلية غير    أخرى  أو  األساسية  بالمهمة  مرتبطة  تكون  قد  األفكار  وهذه  خارجية  أو 

                                            .(2018الفيل،  مرتبطة )
بأنه شكل من أشكال اإللهاء والذي يمكن    :Burdett، et al., (2016وعرفه )  

 والتوتر.بالتعب والملل  ة مثل: الشعورمزاجي أن يتأثر بالسمات المعرفية أو حاالت 
( أنه نوع من التوجيه الداخلي للتفكير أثناء األداء على  Schooler , 2011)  يرى و 

المهمة وهو يحدث خالل أنشطة التعلم بنسب مختلفة فيحدث أثناء القراءة بنسبة من  
 & ،Mills) %    40وأثناء مشاهدة المحاضرات عبر االنترنت بنسبة    %40إلى    20%

etal ,2011 .) 
فهو إما أن يكون مرتبطا    العقلي:من التعريفات السابقة نستطيع تحليل جانبين للتجول  

بنواح إيجابية في الشخصية مثل التفكير اإلبداعي والتفكير المتشعب أو وجود عبء 
مرتبطا   يكون  أن  وإما  الطالب.  عند  سلبية معرفي  وحل   علىتؤثر    بنواح  التركيز 

واألداء األكاديمي ويكون ناتًجا عن الضغوط النفسية التي يمر بها الطالب المشكالت  
 السيئ.والمزاج 



 
 
 

،   (Mrazek , 2012)وقد تناولت أسباب التجول العقلي عددا من الدراسات مثل :
(Randall,2015)  ، ( وخلصت تلك الدراسات   2020(، )العتيبي ،  2020،) المراغي

: إما أنها ترجع  لعوامل خاصة بالطالبة )الطالب(   إلى أن أهم أسباب التجول العقلي
 أو عوامل خاصة بطبيعة المهمة المطلوبة من الطالب . 

 - للطالب: أوًل: العوامل التي ترجع 
 للذاكرة.السعة المحدودة للذاكرة العاملة وانخفاض الوظائف التنفيذية  .1
 الطالب.عاتق   علىكثرة الضغوط النفسية واألعباء الملقاة  .2
  باإلجهاد.الحالة المزاجية السيئة والرغبة في النعاس واإلحساس  .3
 واألسري.من المستقبل المهني  االختبارات القلقالقلق من   أنواعه،القلق بكل  .4

 -للمهمة: ثانيا: العوامل التي ترجع 
عقليً  .1 ضغًطا  تسبب  التي  الصعبة  قدرا  المهمة  تتطلب  أو  يمكن فهمها  حتى  ا 

 خطواتها. طوياًل من التركيز واالنتباه لفهم تسلسل 
تفكير طويل وتخطيط من الطالب فيتجول عقليًّا   إلىالمهام المعقدة والتي تحتاج   .2

 بذهنه بحًثا عن حلول لها.  
المهام التي تتضمن تحديا عقليا واتخاذ قرارات وإيجاد حلول مبدعة لما تتضمنه   .3

 عملية. مشكالت وألغاز من 
يركز   .4 الطالب  فتجعل  أخرى  علمية  بمواد  ترتبط  التي  الصالت   على المهام 

 والروابط بين تلك المواد وبعضها.
المهام التي تتطلب فريق عمل فتجعل الطالب عقله يتجه نحو تكوين الفريق   .5

أحسن وجه    علىوتوزيع األدوار وإذا كان كل عضو في الفريق سيقوم بمهمته  
 األدوار.أم سيحدث تداخل في 



 

العقلي التجول  من  نوعان  )الفيل،   ويوجد  من  كل  دراسة  رصدته   (،2018كما 
 (2020(، )محمد فاوي ،2020(، )المراغي،2019)العمري، الباسل، 

وفي هذا النوع يحدث انقطاع إجباري   -الدراسية:  التجول العقلي المرتبط بالمادة   .1
المادة الدراسية ليتجه نحو موضوعات أخري قد تكون في االنتباه عن موضوع  

مرتبطة بها، وهذا النوع من التجول يحدث بشكل تلقائي بسبب طبيعة المهمة  
 الدراسية.المرتبطة بالمادة 

وفي هذا النوع يحدث انقطاع    -الدراسية:  التجول العقلي غير المرتبط بالمادة   .2
ة ليتجه نحو موضوعات أخري إجباري في االنتباه عن موضوع المادة الدراسي

 نفسه. شخصية أو أمور تخص الطالب 
من خالل استعراض نوعي التجول العقلي يتضح أن هناك نوعين من األفكار ترتبط  
المادة  بموضوع  ما  بشكل  عالقة  أولها:  المهمة  مع  تتداخل  أفكار  األولي:  بالتجول 

ل خاصة بالطالب أو بالبيئة  الدراسية، والثانية: أفكار غير مرتبطة بالمهمة ترجع لعوام
 به.المحيطة 

( تساؤاًل جوهريًّا هو: هل التجول العقلي  2020وقد طرحت دراسة )المراغي ،  
Mind Wandering من أشكال تشتت االنتباه  شكلattention defict ؟ 

 أقوم بها التي    على المهمةفالتجول العقلي حالة مؤقتة من فقدان التركيز             
 على أمورمرة أخرى وهو ليس أمرًا سلبيًّا طوال الوقت فربما يركزون    أرجع إليهاثم  

ا مما يجعلهم يصرفون تركيزهم   أخري أكثر إبداًعا أو ربما تكون المهمة سهلة وبسيطة جدًّ
اب مؤقتة ترجع لصحتهم العامة. أما تشتت االنتباه فقد يكون أمرا عنها أو ربما ألسب

وراثيًّا يرجع لعدم اكتمال النضج العصبي وهو أمر مالزم للطالبة ويصاحبه صعوبة في 
 النسيان.اإلدراك وكثرة 

لذا فالتجول العقلي له جانبان أحدهما سلبي واآلخر إيجابي ولكنه أمر مؤقت يمكن  
نتباه فهو اضطراب يسبب الكثير من المعاناة ألصحابه ويظهر في تعديله أما تشتت اال



 
 
 

السنوات المبكرة من عمر اإلنسان وفي مرحلة المراهقة وقد يحتاج في بعض األحيان  
 تدخل دوائي للحد من تأثيره السلبي علي الطالبة.  إلى

األجنبية  تناولتوقد   الدراسات  من  :  العديد   (Axelord,2015)مثل 
(Rahl,2017) (Risko,2012) (Holhs,2013) (Mrazek,2013) 

(Randel,2015)    الدراسة، عالقة متغيرات  غير  أخرى  بمتغيرات  العقلي  التجول 
 -: التاليةالنتائج  وتوصلت إلى

 األكاديمي. توجد عالقة سالبة بين التجول العقلي والفهم القرائي واألداء  .1
الذهنية، تقدير الذات، والرضا توجد عالقة سالبة بين التجول العقلي واليقظة   .2

 عن الحياة. 
توجد عالقة طردية بين التجول العقلي والعبء المعرفي القليل المرتبط بالمهام   .3

 السهلة.
 العقلي. توجد عالقة موجبة بين ضغوط الحياة والمزاج النفسي السيئ والتجول  .4
 العقلي.توجد عالقة موجبة بين القلق من استخدام التكنولوجيا والتجول  .5
 العقلي. توجد عالقة موجبة بين التفكير اإلبداعي والتخطيط للمستقبل والتجول  .6
 هناك عالقة سالبة بين التجول العقلي وبيئة العمل المنظم ذاتيًّا.  .7
استخدمنا   .8 فكلما  المستخدمة  التدريس  وطرق  العقلي  التجول  بين  عالقة  هناك 

القائم   التعلم  تفاعلية مثل  تدريس   الجماعية قلقشات  الحالة والمنا  علىطرق 
   الطالبة.التجول العقلي لدى 

فزيادة  العقلي  التجول  هناك جانبا محمودا من  أن  نجد  السابقة  الدراسات  وبتحليل 
تجول عقلي قد يسفر عن نتائج جديدة في حياة   إلىالتفكير اإلبداعي لدى الطالبة يؤدي  

المستقبلي والتخطيط يحتاج   التفكير  تجول عقلي ومتابعة ما وراء   إلىالطالبة. كذلك 
 المهام. األفكار وما وراء 



 

فليس بالضرورة أن يكون أصحاب التجول العقلي من أصحاب المستوي األكاديمي  
المنخفض أو يعانون من ضعف األداء، فربما يكونون عباقرة والمهام المقدمة لديهم أقل 

 كثيًرا من قدراتهم العقلية. 
تم تجنبها النخفضت    كما أن هناك عوامل تسبب التجول التعلم فلو  بيئة  العقلي في 

 درجة التجول العقلي لدى الطالب مثل طرق التدريس التقليدية، بيئة العمل غير المنظم. 
( 20:2018وهناك عدد من النظريات المفسرة للتجول العقلي، فأشارت دراسة )الفيل،  

العقلي   التجول  المفسرة  هي  التنفيذي  التحكم  نظرية   Theories of Executiveأن 
Control  أما  ( دراسةFoster & Lavi , 2013:37)    التجول العقلي   إلى أنفأشارت

  ، Aneural model of mind wanderingيرجع للنموذج العصبي الخاص بكل طالبة 
( الموارد Engle & Kane , 2004:199أما دراسة  لنظرية  العقلي  التجول  ( فأرجعت 

   The Theory of cognitive resourcesالمعرفية  
وتفيد دراسة تلك النظريات في معرفة كيفية تقليل التجول العقلي في األوساط التعليمية  

 وتركيزهم.   أداء الطالب على والحد من آثاره 
كل   دراسة  نتائج  إليها  أشارت  االستراتيجيات  من  عدد  ،من  وهناك  (،  2020)وداعة 

(Kane & Mcvay , 2012:302  للحد من التجول العقلي ):الحصول علي فترات    -مثل
أثناء المحاضرات، تعزيز التعلم النشط والكثرة    check pointراحة منتظمة، دمج  أسئلة  

  Meditationمن المناقشات والتفاعالت مع الطالب، تشجيع الطالب علي التأمل اليقظ  
بقدر ضئيل من التجول العقلي للحد من عوامل اإلجهاد أثناء المحاضرة، السماح للطالب 

 فهو أمر البد منه ولن نستطيع بأي حال منع التجول العقلي نهائيًّا عن أذهان الطالب .
نستخلص مما سبق أن التجول العقلي ليس كله شرا بل له جوانب إيجابية يجب االنتباه  

ة واإلتيان  إليها والتأكيد عليها فهو يساعد علي التخطيط للمستقبل وحل المشكالت المعقد 
 منعه عليبحلول إبداعية، والمرجو أن يساعد نظام التعليم علي تقليل التجول العقلي وليس  

 . اإلطالق



 
 
 

 : Academic Procrastinationالتسويف األكاديمي  
 مسوغ، يعد التسويف وتأخير المهام واألعمال إلى وقت أخر وبشكل متكرر ودون  

مشكالت مؤرقة تواجه األفراد والمجتمعات. ومما يزيد من صعوبة هذه المشكلة أنها ال  
الذكور واإلناث   علىتقتصر   فئة بعينها، بل أصبحت شائعة لدى  أو  مرحلة عمرية، 

 سواء. والصغار والكبار على حدٍّ 
ال الطالب وزيادة ومن  لدي  اإلنجاز  إلى رفع  تسعى  النفسية  الدراسات  أن  معروف 

المؤثرة   العوامل  ُيعد مشكلة   علىإنتاجيته وخفض  التسويف  تلك اإلنتاجية، ولما كان 
خفض  إلى  تؤدي  كذلك  الدراسية،  بواجباتهم  القيام  نحو  الطالب  طاقة  تعطل  دراسية 

ن تسليط الضوء على تلك المشكلة وعن  مستوي الثقة بالنفس لدى الطالب، كان البد م 
مدى انتشار ظاهرة التسويف األكاديمي بين طالب الجامعة جاءت العديد من الدراسات 

     والعربية.األجنبية 
الوقت  في  أدائها  عن  األكاديمية  للمهام  تأجيل  بأنه  األكاديمي  التسويف  ويعرف 

األفراد    على مباشر ومتزامن    المحدد، وهو ظاهرة منتشرة في كل المجتمعات ولها تأثير
 (.2015البالغين وطلبة الجامعة )السلمي، 

فالتسويف لغة يعني المماطلة والتأخير واإلرجاء، وسوفته إذا قلت له مرة بعد مرة  
 ( 2008عالم ، )له. سأفعل، وقد يستعمل للوعد الذي ال إنجاز 

( فقد عرفه بأنه تأجيل األمور التي يجب أن تنجز  Webster ,1992أما قاموس )
 بشكل متعمد. 

 Ellis)هو  ربوية وأعطاه تعريًفا  وكان أول من تعامل مع التسويف كظاهرة نفسية ت
& Knaus , 1977  وأطلق عليه ضعف القدرة المتخيلة للمسوفين علي إتمام واجباتهم )

ومهامهم الملقاة عليهم لذلك فإنهم يظهرون التأخير في إنجاز هذه المهام أو تأجيلها أو  



 

بالمهام    ( فعرفه بأنه تأجيل القيامBinder , 2000)  أخرى. وتبعهاللجوء إلى أنشطة  
األكاديمية نتيجة التناقض بين النية والفعل. مما يتسبب في نتائج سلبية للمسوف.  وجاء 

 ( بأنه التأجيل المتعمد للعمل الذي يجب أن ينجز. Wolters ,2003)تعريف 
عرفه   النفسية    (Ozer,2011)،(Wang ,2010)ثم  لإلعاقة  مسبب  سلوك  بأنه 

( من  كلٌّ  .وعرفها  األكاديمي  األداء  وضعف  الوقت  إهدار  إلى   & Elissيؤدي 
Knaus,1997 بأنه اختالل وظيفي وسلوكي تجنبي يتصف بالرغبة لتجنب النشاط )

 أو المهمة المطلوب إنجازها مع غياب التنظيم الذاتي.
 األكاديمي: من التعريفات السابقة يتضح أن التسويف 

 سلوك متكرر. •
 التأجيل. ال حاجة له بمعني أنه ليس هناك هدف من  •
 يصاحبه حالة من عدم االرتياح. •
 عكسية. له نتائج   •

التسويف   ومعرفية   ظاهرة  Procrastinationويشكل  سلوكية  أبعاد  ذات  معقدة، 
الذي  المزمن  بالنوع  البسيط وينتهي  النوع  يبدأ من  وانفعالية، وذات مستويات متدرجة 

 النفسي. يحتاج إلى شكل من أشكال التدخل اإلرشادي أو العالج 
التسويف   أنواع  واألدبيات  السابقة  الدراسات  تناولت  فدراسة    ،وأشكالهوقد 

(Ferrari, 2000 ) للتسويفت أن هناك ثالثة أشكال أوضح  : 
مواعيده وينجز مهامه في اللحظات   علىوهو الذي يتغلب    التسويف اًلستشاري  

وهو الذي يؤجل إنجاز مهامه لفترات طويلة تجنًبا للتعرض   التسويف التجنبي  األخيرة،
ارت  ( فأش2016أما دراسة الكفيري)   القرارات.الذي يؤجل اتخاذ    والتسويف القراري   ،للنقد 

أن هناك أشكال من التسويف العام لجميع مهارات الحياة، التسويف في اتخاذ القرار، 
لم  ظروف  عن  ينتج  الذي   ) الوظيفي  )غير  القهري  والتسويف  األكاديمي،  التسويف 

الخالق،   الطالبة من قبل. واتجهت دراسة )عبد  لها  ( أن هناك تسويفا  2011تخطط 



 
 
 

لقرارات وتسويفا تجنبيا يتجنب االبتداء أو االنتهاء قطعيا يمثل عجزا كامال عن اتخاذ ا
 نشط. من أداء المهمة، وهناك تسويف خامل وآخر 

 Chu & chooiودراسة )  (،2011هناك اتفاق بين كل ٍّ من دراسة عبد الخالق )
 ( الذي صنف المسوف إلى صنفين اإليجابيين والسلبيين.   2005,

لجمع المعلومات وزيادة اإلتقان مع القدرة  اإليجابيون: وهم الذين يؤجلون مخططاتهم  
 موعدها.إكمال المهام في  على

اتخاذ    علىالسلبيون: وهم الذين يؤجلون المهام للحظات األخيرة بسبب عدم قدراتهم 
 وقتها. قرارات حاسمة في 

 البسيط والمزمن، نوعان:رأت أن التسويف األكاديمي  (2014 الحجاج،أما دراسة )
تدخل  األحيان  بعض  في  يتطلب  فإنه  المزمن  أما  الطالب  أغلب  عند  يوجد  فالبسيط 

 الطالبة. عالجي وإرشاد نفسي النتشاره في جميع توالي حياة 
التسويف   ظاهرة  انتشار  مدى  واألجنبية  العربية  الدراسات  من  العديد  رصدت  وقد 

 ،(Ozer & Ferrarri , 2009)األكاديمي بين طالب الجامعات مثل: دراسة كل من  
(Balkis & Duru , 2010)    من طالب الجامعة يؤجلون    %52حيث أشارت إلى أن

من طالب الجامعة ال يكملون واجباتهم في الوقت   %23و إنجاز مهامهم األكاديمية،  
 كالتالي:المحدد، أما الدراسات العربية التي رصدت التسويف األكاديمي فكانت نتائجها  

من   %5طالب الجامعة الهامشية باألردن فرصدت أن    ىعل (  2014)الحجاج  دراسة  
من طالب الجامعة من ذوي التسويف   %76  المرتفع،طالب الجامعة من ذوي التسويف  

% من ذوي التسويف المنخفض، كما أكدت أن طالب الفرقة الرابعة هم    19  المتوسط،
الجامعة،   بين طالب  تسويًفا  األكثر  وجدت الفئة  الذكور    كما  بين  واإلناث في فروق 

التسويف لصالح الذكور، كما أشارت إلى أن طالب التخصصات اإلنسانية كانوا األكثر 
دراسة   نتائج  وكانت  العلمية.  التخصصات  طالب  من  علي  2015)شبيب  تسويًفا   )



 

من ذوي التسويف   %65.5من ذوي التسويف المرتفع،    %14.5جامعة تشرين بسوريا أن  
 اإلناث، ف المنخفض وأن الذكور أكثر تسويًفا من  من ذوي التسوي  %14.5  المتوسط،

 ( الكفيري  دراسة  بين طالبات 2016وأخيرا  للتسويف  انتشار منخفض  التي رصدت   )
 جامعة حائل بالمملكة العربية السعودية.

 - اآلتي: ومن تحليل الدراسات السابقة يتضح 
رصدت الدراسات األجنبية ظاهرة التسويف األكاديمي في فترة مبكًرا ونبهت إلى  •

  على اإلنجاز والتحصيل األكاديمي، وكذلك تأثيره المباشر    علىخطورته وتأثيره  
 بالنفس. الصحة النفسية للطالب وخفض الثقة 

جاءت أغلب الدراسات العربية لرصد ظاهرة التسويف األكاديمي ومدى انتشاره   •
جامعة دون تقديم برامج عالجية أو إرشادية لخفض ظاهرة التسويف سوي  بال

التي قدمت   –في حدود علم الباحثتين  -(  2012دراسة )ابوزريق ، جرادات ،  
 برنامج لخفض التسويف عن طريق تعديل العبارات السلبية المؤدية إليه . 

سباب قد تكون قهرية  فهناك أ  األكاديمي،ويتضح األمر جليًّا مع دراسة أسباب التسويف  
وفيما يلي عرٌض لتلك األسباب من خالل   مقنعة.وخارجة عن إرادة الطالب وهناك أسباب  

 (،2012  جرادات،  ازريق،(، )أبو  2012)أبو غزال،    (،2015تحليل دراسة كل من )شبيب،
 .(2014 الحجاج، )  (،2011 )رسالن، (،2012  صالح،) (،2015 )السلمي،

 - األكاديمي: األسباب القهرية للتسويف  أوًل:
 الطالب.صعوبة المهمة المطلوب إنجازها وتمثل تحدًيا لقدرات  .1
 والتسليم. كثرة المهام المطلوبة مع عدم تحديد وقت لالنتهاء  .2
 المهمة.ضيق الوقت المطلوب يمثل عائًقا نفسيًّا أمام إنجاز  .3
 الطالب مثل الزواج والعمل واألبناء. زيادة المسؤوليات االجتماعية في حياة  .4
 صاحب العمل(.   تسلط البيئة الخارجية المحيطة بالطالب )الوالدين أو المعلم أو .5



 
 
 

 األكاديمي: األسباب المقنعة للتسويف  ثانيا:
ترتيب  -1 وفق  المهام  إلنجاز  الطالب  لدى  خطة  األولويات    معين،وجود  فترتيب 

يخضع لكونها عاجلة وهامة، هامة وغير عاجلة، غير هامة وعاجلة، غير هامة وغير 
 ممتعة.أو كون المهمة ممتعة أم غير  عاجلة.

 المهمة.الرغبة في جمع مزيد من المعلومات قبل القيام بإنجاز -2
 مطلوب. أفضل وجه  علىالرغبة في اإلتقان وإنجاز المهمة -3
 تماًما. والتأجيل بسب توقع تأجيل استالم المهمة أو سحبها  االنتظار-4
 نفسه:  أسباب التسويف األكاديمي التي ترجع لعوامل خاصة بالطالب    ثالثا:

 إدارته.تقدير الوقت وسوء  علىعدم القدرة   .1
 القرار.اتخاذ   علىوجود مشاعر مثل الخوف والقلق تعيق القدرة  .2
 الوجداني.ضعف االنضباط الذاتي والثقة بالنفس وضعف الذكاء  .3
 الشديدين.  التشاؤم والتفاؤلالترنح بين  .4
 التوجيه.الرغبة في التمرد ضد  .5
 مثل:وجود عدد من األفكار الالعقالنية المسيطرة علي الطالب  .6

 األخيرة.أنا ال أجيد العمل إال تحت ضغط وفي اللحظات  •
 أفضل.في القيام بها حتى أكون في مزاج    المهمة ليست سهلة وال أرغب  •
 مني.ال أعرف كيفية القيام بالمهمة وسأنتظر حتى أفهم المطلوب  •
 المهمة.دائما تعيقني عن إتمام   عن إرادتيهناك ظروف خارجة   •

يتضح من استعراض أسباب التسويف أن هناك العديد من التفسيرات للتسويف وقد  
 األكاديمي: لعديد من التفسيرات للتسويف قدم علم النفس بنظرياته المختلفة ا



 

حيث أشارت إلى أن التسويف ظاهرة متعلمة مكتسبة تنشأ    السلوكية:النظرية   .1
نتيجة تفضيل اإلنسان لألنشطة السارة عن األنشطة غير الممتعة وللمكافآت  

 المؤجلة.الفورية عن المكافآت 
المبالغ فيها من  التي أرجعت التسويف إلى المطالب    النفسي:نظرية التحليل   .2

 الوالدين.قبل الطفل والتساهل المفرط من قبل 
التي أرجعت التسويف للمعتقدات الالعقالنية للطالبة المتعلقة    المعرفية:المدرسة   .3

 (.2016:291 الكفيري،بإدارة الوقت وتقدير الذات )
تفسر التسويف    ثالثة نماذج( فقد أشارت إلى أن هناك  2012أما دراسة صالح ) 

نموذج فاعلية الذات، نموذج التوجيه الدافعي، نموذج أليس لألفكار   مثل:األكاديمي،  
 الالعقالنية. 

من  االستفادة  فرصة  من  يحرمه  فهو  الطالب  علي  وخيمة  سلبية  آثار  وللتسويف 
ليه في وقتها المناسب والتسهيالت الدراسية المتاحة له، الخدمات األكاديمية المقدمة إ

ثم   تكليف ومن  تقديم  الطالب  التدريس من  عضو هيئة  فيه  يطلب  الذي  الوقت  ففي 
مناقشته وتعديله، فإن تلكؤ الطالب عن تقديم التكليف في وقته المحدد ثم ازدحامهم  

اسي يتسبب في تضييع  لتقديم التكليف في آخر فرصة متاحة لهم في نهاية الفصل الدر 
فرصهم في تعديل وتصليح التكليف ألن في هذا الوقت ال يكون عضو هيئة التدريس 
متفرًغا لقراءة تكليفاتهم كما كان في بداية الفصل الدراسي، ويكون أكثر انشغااًل واستعداًدا 

 لالختيارات النهائية . 
 (،2008  )عالم،  ،Henry ,2011،  (Bider,2000)من ) وقد جمعت دراسة كل  

 التالية: التسويف األكاديمي في النقاط  علىاآلثار النفسية المترتبة ( 2012)صالح،
 الفرص.انخفاض التحصيل األكاديمي وضياع العديد من  .1
 وجود صراع نفسي وشعور باإلحباط والذنب والندم واليأس ولوم الذات.   .2
 الشعور بعدم الكفاءة وعدم القدرة علي إدارة الذات جيًدا . .3



 
 
 

 االمتحانات.تراكم األعباء الدراسية والرغبة في تأجيل  .4
 اكتئاب. الشعور بالكسل والالمباالة وفي بعض األحيان الدخول في  .5
 الذات. قران وتدني تقدير الشعور بالرفض من قبل األ .6

وقد تناولت العديد من الدراسات العالقة بين التسويف األكاديمي وبعض المتغيرات،  
 األحدث.وفيما يلي عرٌض لهذه الدراسات من األقدم إلى 

التسويف 2008)عطية    محمد،دراسة   بين  سلبية  عالقة  وجود  أظهرت  التي   )
( أكدت وجود 2011رسالن )  الدراسة. ودراسة األكاديمي والدافعية لإلنجاز والرضا عن  

( التي أكدت 2012صالح )  الموت. ودراسةعالقة طردية بين التسويف األكاديمي وقلق  
 الوقت. ودراسةإدارة    علىوجود عالقة ارتباطيه دالة بين التسويف األكاديمي وعدم القدرة  

الى وجود عالقة عكسية بين التسويف ومفهوم الذات   التي أشارت (  2014)الحجاج  
( التي أظهرت وجود عالقة عكسية بين التسويف 2015األكاديمية. ودراسة السلمي )
( ودراسة  الذاتية.  بين  حيث    Clary (2018والدافعية  عكسية  عالقة  وجود  أكدت 

 الوقت. فاؤل وإدارة التسويف األكاديمي والت
( بين    Fuschia & Shamaruk (2020ودراسة  عكسية  عالقة  وجود  أكدت 

 للمستقبل.التسويف األكاديمي ومهارة التعاطف والتخطيط 
بالنظر إلى الدراسات السابقة نجد أنها إما رصدت درجة انتشار التسويف بين طالب 

المتغ ببعض  األكاديمي  التسويف  أو رصدت عالقة  لم  الجامعات  ولكن  يرات األخرى 
  -في حدود علم الباحثتين -(  2012توجد دراسة سوى دراسة )أبوازريق ، وجرادات ،

لمقرر إلكتروني   اقدمت برنامج لخفض التسويف األكاديمي، والدراسة الحالية تقدم نموذجً 
وفًقا  لنظام البالك بورد يهدف إلى خفض مشكلة التسويف األكاديمي والتجول العقلي 

ب الجامعة  وستكون هذه الدراسة هي نقطة االنطالق لدراسات أخرى تعالج  عند طال
 لخفض هذه الظواهر التي تؤثر علي أداء وإنتاجية طالبنا بالجامعات وتهدف إليها .  



 

 فروض البحث: 
متوسطي   .1 بين  إحصائية  داللة  ذات  فروق  المجموعةتوجد  الضابطة    درجات 

  العقلي لصالح التجول    أبعاد مقياسالتطبيق البعدي في    التجريبية فيوالمجموعة  
 المجموعة الضابطة.

توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى بين متوسطي درجات المجموعة  .2
التطبيق البعدي في أبعاد مقياس التسويف    التجريبية فيالضابطة والمجموعة  

 الضابطة. األكاديمي لصالح المجموعة 
 منهــــج البحث:  

المنهج المالئم    إنه هوحيث    التجريبي؛عت الباحثتان في هذه الدراسة المنهج شبه  اتب
 لطبيعة الدراسة الحالية. 

 عينة البحث:  
 عينة حساب الخصائص السيكومترية ألدوات الدراسة:  .أ

السيكومترية  التحقق من الخصائص  الدراسة على عينة مكونة من    تم   100ألدوات 
 سطام.طالبة من طالب جامعة األمير 

 عيـــــنة الدراســـة األساسية:   .ب
  100تم اختيار عينة الدراسة األساسية وتطبيق أدوات الدراسة على عينة مكونة من  

  طالبة معلمة دارسة لمقرر نظريات التعلم بجامعة األمير سطام بن   50طالبة مقسمة إلى  
طالبة معلمة دارسة لمقرر نظريات التعلم من جامعة   50عبد العزيز كمجموعة تجريبية،  

 المنيا كمجموعة ضابطة. 
 الميدانية. إعداد األدوات والدراسة 
 بورد: إلكترونيا بنظام البالك  نفس(323)التعلم أوًلا: إعداد مقرر نظريات 

تسير عملية إعداد المقرر بنظام البالك بورد بخطوات محددة وذلك بعد تدريب عضو 



 
 
 

هيئة التدريس على كيفية استخدام البالك بورد في بناء المقررات الدراسية ويقدم ملحق 
( حقيبة تدريبية لعضوه هيئة التدريس المستخدم للبالك بورد باإلضافة إلى صورة  2)

 لكترونًيا. مقرر نظريات التعلم المعد إ
 وسارت عملية اإلعداد وفق الخطوات اآلتية:

من القائمة الرئيسية    هنا(الدخول على الصفحة الرئيسية للمقرر واختيار )أبدأ   .1
 اآلتي: وتحديد 

 الرسالة الترحيبية   -أ
 نظرة عامة عن المقرر  -ب 
 جولة بالمقرر   -ت 
 معلومات عن المحاضر   -ث 
 االفتتاحي.النشاط  -ج

   ويشمل:تحديد دليل المقرر  .2
 اسم المقرر ورمزه.  -أ

 األهداف العامة للمقرر.  -ب 
 الخطة الزمنية لتدريس موضوعات المقرر. -ت 
 األهداف الخاصة بكل جلسة. -ث 
تحديد سياسات إدارة المقرر وطرق التواصل المتزامنة وغير المتزامنة مع   -ج

 الطالب.  
 تحديد كتاب المقرر ومصادر التعلم األولية والثانوية. -ح
 تحديد سياسة الدرجات. -خ

 المحتوى: بناء  .3
يتم في هذه المرحلة تحديد أهداف الموضوعات ورفع المحاضرات إلكترونًيا  



 

 pdfبشكل تتابعي ويتم اختيار رفعها في صورة ملفات وورد أو بوربوينت أو 
رفع روابط للجلسات المحاضرات االفتراضية، وأيًضا رفع روابط من شبكة    ويتم 

اقع المختلفة لفيديوهات ومواد تعليمية مختلفة وفق لطبيعة كل  اإلنترنت من المو 
 محاضرة. 

 واًلختبارات: بناء الواجبات  .4
االختبارات    رفع  كذلك  للتسليم  زمن  وتحديد  والتكليفات،  الواجبات  تحديد  تم 

 الكلية.الفصلية والشهرية وفق جدول االمتحانات الذي تحدده 
  والطالب:تحديد أساليب التفاعل بين أستاذ المقرر  .5

من خالل تفعيل المنتديات، ولوحات النقاش والفصول االفتراضية والبريد اإللكتروني،  
ي المادة حيث  وتدريس  الطالب،  استفسارات  جميع  على  اإلجابة  الخطوة  هذه  في  تم 

 الطالب.العلمية، وتسجيلها للرجوع إليها وقت ما يحتاجها 
 التقديرات:تصحيح اًلختبارات إلكترونياا ورصد الدرجات بمركز  .6

يختار عضو هيئة التدريس في هذه الخطوة بين إعالم الطالب بدرجاتهم بشكل فوري 
جاء ذلك وفق ما تقره سياسات وإدارة الكلية مع ضرورة تقديم تغذية راجعة للطالب أو إر 

 شهري.بعد كل اختبار 
 ثانياا: مقياس التجول العقلي )إعداد الباحثتين(: 

بعد االطالع على الدراسات السابقة، والرجوع إلى األدبيات السابقة وقراءة ما كتب   
حول التجول العقلي، وما توافر من مقاييس في هذا المجال قامت الباحثتان ببناء مقياس 

التجول -التجول العقلي، وفًقا لبعدين هما:)التجول العقلي المرتبط بالموضوع أو المهمة
بالموضوع أو المهمة( كأداة لتحقيق أهداف هذه الدراسة، وقد مر   العقلي غير المرتبط

 بالخطـوات اآلتية: إعداد المقياس 



 
 
 

االطالع على األطر النظرية العربية واألجنبية والمقاييس التي تناولت التجول   •
 العقلي.  

بعدين )التجول العقلي المرتبط    فيتم صياغة عبارات المقياس، وتم تصنيفها   •
مع    (:التجول العقلي غير المرتبط بالموضوع أو المهمة-المهمة بالموضوع أو  

وجود ثالثة بدائل أمام كل عبارة، يختار الطالب من بينهم ما يتناسب مع وجهة  
  1  -أحياًنا  2  -غالًبا    3نظره، وما ينطبق عليه بالفعل، ودرجاتها كالتالي: ) 

 نادًرا(.
التجو   • لمقياس  السيكومترية  الخصائص  من  التأكد  العقلي  تم  النحو   علىل 

 التالي:  
  الصدق:

 التالية:لحساب صدق المقياس تم استخدام الطرق 
 المحكمين: صدق  .1

صورته األولية على مجموعة من السادة المحكمين من    في تم عرض المقياس    
لتحديد مدى  (  3ملحق )أساتذة الصحة النفسية وعلم النفس والمناهج وطرق التدريس  

يرونه مناسًبا من عبارات    وتعديل ما مالءمة تلك العبارات لقياس التجول العقلي    
البعدين وتنوعت  عبارة مقسمة على    40وإضافته، والصورة األولية للمقياس تضمنت  

وتم حذف العبارات التي لم تحصل على نسبة اتفاق    العبارات بين الموجبة والسالبة. 
  32عبارات، ليصبح االختبار في صورته النهائية يتكون من    8وهي   % 75أعلى من  

ولضبط المقياس قامت الباحثتان بتطبيق المقياس على عينة استطالعية من    عبارة. 
 طالبة وذلك لتحديد ما يلي:   100امعة األمير سطام قوامها  طالبات كلية التربية ج 

 



 

 زمن المقياس: حيث تم تحديد الزمن المالئم للمقياس عن طريق المعادلة اآلتية:   -أ
 دقيقة  20وهو     زمن أول طالب+ زمن آخر طالب   

            2    
 العاملي:الصدق  .2

يعد التحليل العاملي شكاًل متقدًما من أشكال الصدق ، وقد قامت الباحثتان  
اإلحصائي   البرنامج  باستخدام  العاملي  التحليل  إجراء   SPSSبإجراء  تم   ،

 Principalبطريقة المكونات األساسية   Factorial Analysisالتحليل العاملي
Component   ( أنتج التدوير  ( 0.3فورد )( عامل وبأخذ محك جيل2وبعد 

تشبعت على أكثر من    التيالختيار التشبعات الدالة فقد تم اختيار العبارات  
عامل بقيم غير متقاربة باختيار التشبع األكبر وتم اإلبقاء على العوامل التي  

( ، كما يتم  0.3تتشبع عليها ثالث عبارات فأكثر بقيمة تشبع حدها األدنى )
( وهذا يضمن نقاًء عامليًّا  0.3قل من )تحصل على تشبع أ  التيحذف العبارات  

 أفضل للعوامل ، وفيما يلي وصف لتلك العوامل . 
 مصفوفة العوامل بعد التدوير( 1جدول )

 االشتراكيات  العامل الثاني العامل األول  رقم البند 
1 0.527 -0.159 0.303 
2 0.078 0.613 0.382 
3 0.614 0.069 0.382 
4 0.099 0.640 0.419 
5 0.491 0.142 0.262 
6 0.135 0.665 0.460 
7 0.571 -0.048 0.329 
8 0.079 0.562 0.322 
9 0.698 0.122 0.503 



 
 
 

 االشتراكيات  العامل الثاني العامل األول  رقم البند 
10 0.057 0.481 0.235 
11 0.482 -0.096 0.242 
12 -0.127 0.426 0.197 
13 0.510 -0.061 0.263 
14 0.078 0.543 0.301 
15 0.419 -0.010 0.176 
16 -0.266 0.380 0.215 
17 0.611 0.185 0.408 
18 0.023 0.586 0.344 
19 0.494 -0.036 0.245 
20 -0.155 0.359 0.153 
21 0.679 0.219 0.509 
22 -0.207 0.538 0.332 
23 0.531 -0.070 0.287 
24 0.122 0.515 0.280 
25 0.408 -0.153 0.190 
26 0.169 0.753 0.596 
27 0.402 -0.029 0.162 
28 -0.065 0.486 0.241 
29 0.310 -0.264 0.166 
30 0.722 0.167 0.550 
31 0.666 0.039 0.445 
32 0.685 0.164 0.496 



 

 االشتراكيات  العامل الثاني العامل األول  رقم البند 
  4.54 5.85 الجذور الكامنة

  14.20 18.28 نسبة التباين

 (التشبعات الدالة على العامل األول2جدول )
 التشبع رقم العبارة

30 0.722 
9 0.698 
32 0.685 
21 0.679 
31 0.666 
3 0.614 
17 0.611 
7 0.571 
23 0.531 
1 0.527 
13 0.510 
19 0.494 
5 0.491 
11 0.482 
15 0.419 
25 0.408 
27 0.402 
29 0.310 



 
 
 

( 5.85يتضح أن قيمة الجذر الكامن لهذا العامل بلغت )   ( السابق 2من الجدول )
وعليه    مفردة.(  18( وقد تشبع بهذا العامل )%18.28وأن نسبة التباين العاملي المفسر )

 تقترح الباحثتان تسمية هذا العامل )التجول العقلي المرتبط بالموضوع أو المهمة( 
 التشعبات الدالة على العامل الثاني ( 3جدول )

 التشبع رقم العبارة
26 0.753 
6 0.665 
4 0.640 
2 0.613 
18 0.586 
8 0.562 
14 0.543 
22 0.538 
24 0.515 
28 0.486 
10 0.481 
12 0.426 
16 0.380 
20 0.359 

( 4.54( السابق يتضح أن قيمة الجذر الكامن لهذا العامل بلغت ) 3)الجدول  من  
وعليه    مفردة.(  14( وقد تشبع بهذا العامل )%14.20وأن نسبة التباين العاملي المفسر )

 (.تقترح الباحثتان تسمية هذا العامل )التجول العقلي غير المرتبط بالموضوع أو المهمة
 



 

 للصدق: الداخلي كمؤشرصدق اًلتساق  .3
لحساب صدق االتساق الداخلي للمقياس قامت الباحثتان بتطبيقه على عينة قوامها 

( طالبة من مجتمع البحث، حيث تم حساب معامالت االرتباط بين درجة كل 100)
تنتمى إليه، وكذلك معامالت االرتباط بين درجة كل   الذيعبارة والدرجة الكلية للبعد  
 التوالي.( توضح النتيجة على 5) (،4والجداول ) بعد والدرجة الكلية للمقياس، 

)ن   إلىللبعد المنتمية االرتباط بين درجة كل عبارة والدرجة الكلية  ( معامل4جدول )
 =100) 

 التجول العقلي غير المرتبط بالموضوع أو المهمة  التجول العقلي المرتبط بالموضوع أو المهمة
رقم  
 العبارة 

معامل  
 االرتباط 

رقم  
 العبارة 

معامل  
 االرتباط 

رقم  
 العبارة 

معامل  
 االرتباط 

رقم  
 معامل االرتباط  العبارة 

1 0.53 19 0.52 2 0.60 20 0.44 
3 0.60 21 0.65 4 0.64 22 0.54 
5 0.51 23 0.53 6 0.64 24 0.49 
7 0.57 25 0.45 8 0.59 26 0.71 
9 0.68 27 0.41 10 0.50 28 0.47 
11 0.51 29 0.36 12 0.45   
13 0.53 30 0.71 14 0.53   
15 0.45 31 0.65 16 0.45   
17 0.59 32 0.67 18 0.61   

 267. 0( = 0.01) 205. 0( = 0.05قيمة )ر( الجدولية عند مستوى داللة )
   يلي:( السابق ما 4يتضح من جدول )

للبعد المنتمية  تراوحت معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة والدرجة الكلية   
معامالت ارتباط دالة إحصائيًّا مما يشير    وهي(  0.71  :0.36ما بين )  إليه

 للمقياس. إلى صدق االتساق الداخلي  



 
 
 

( معامل االرتباط بين مجموع درجات كل بعد والدرجة الكلية للمقياس  5جدول )
 ( 100)ن= 

 معامل االرتباط  بعاد األ م
 0.78 التجول العقلي المرتبط بالموضوع أو المهمة 1
 0.66 التجول العقلي غير المرتبط بالموضوع أو المهمة  2

، 0.267( =  0.01)  0.205( =  0.05قيمة )ر( الجدولية عند مستوي داللة )
 يلي:( السابق ما 5من الجدول ) يتضح

مجموع درجات كل بعد والدرجة الكلية للمقياس ما  ـ تراوحت معامالت االرتباط بين  
( االتساق   وهي (  0.78  : 0.66بين  إلى  يشير  مما  إحصائيًّا  دالة  ارتباط  معامالت 

 للمقياس.الداخلي 
 حساب ثبات المقياس: 

 تم حساب ثبات المقياس باستخدام: 
 لكرونباخ: معامل ألفا 

لحساب ثبات المقياس قامت الباحثتان باستخدام معامل ألفا لكرونباخ وذلك بتطبيقها  
والجدول   األصلية،( طالبة من مجتمع البحث ومن خارج العينة  100على عينة قوامها ) 
 التالي يوضح ذلك:

 (100ن =  ) للمقياس  الثبات باستخدام معامل ألفا لكرونباخ    معامالت   (6جدول )
 معامل ألفا األبعاد 

 0.86 المهمة التجول العقلي المرتبط بالموضوع أو
 0.82 التجول العقلي غير المرتبط بالموضوع أو المهمة 

 0.83 الدرجة الكلية 



 

 يلي: ( السابق ما 6يتضح من جدول )
كما بلغ معامل ألفا    (،0.86  :0.82تراوحت معامالت ألفا ألبعاد المقياس ما بين )  

   المقياس.معامالت دالة إحصائيًّا مما يشير إلى ثبات  وهي( 0.83للمقياس ) 
 الصورة النهائية للمقياس: 

بعد تعديل المقياس وحذف العبارات التي لم تحَظ على نسبة اتفاق المحكمين،   
 لي. على بعدين كالتا عبارة موزعة  32جاء المقياس في صورته النهائية يتكون من 

 عبارات مقياس التجول العقلي في صورته النهائية   توزيع (7جدول )
 العبارات  األبعاد  م

1 
التجول العقلي المرتبط 

 بالموضوع أو المهمة
1،3،7،9،30،31،32،21،17،23،13،19،5،11،15،15،25 

2 
التجول العقلي غير المرتبط 

 بالموضوع أو المهمة
2،4،6،8،10،12،14،16،18،20،22،24،26،28 

 مقياس التسويف األكاديمي )إعداد الباحثتين(:   ثالثاا:
بعد االطالع على الدراسات السابقة، والرجوع إلى األدبيات السابقة وقراءة ما كتب 
حول التسويف األكاديمي، وما توافر من مقاييس في هذا المجال قامت الباحثتان ببناء 

المعرفي( كأداة لتحقيق أهداف   -التسويف األكاديمي، وفًقا لبعدين هما:)السلوكي مقياس  
 هذه الدراسة، وقد مر إعداد المقياس بالخطـوات اآلتية: 

تناولت التسويف    التي االطالع على األطر النظرية العربية واألجنبية والمقاييس   •
 األكاديمي.   

السلوكي( مع -بعدين )المعرفي    فيتم صياغة عبارات المقياس، وتم تصنيفها   •
وجود ثالثة بدائل أمام كل عبارة، يختار الطالب من بينهم ما يتناسب مع وجهة  

 نادًرا(.  1  -أحياًنا  2  -غالًبا    3نظره، وما ينطبق عليه بالفعل، ودرجاتها كالتالي: )



 
 
 

النحو    علىمقياس التسويف األكاديمي  تم التأكد من الخصائص السيكومترية ل  •
 التالي: 

  الصدق:
 التالية: لحساب صدق المقياس تم استخدام الطرق 

 المحكمين: صدق  .1
صورته األولية على مجموعة من السادة المحكمين من    تم عرض المقياس فى   

لتحديد مدى  (  4ملحق )أساتذة الصحة النفسية وعلم النفس والمناهج وطرق التدريس  
يرونه مناسًبا من عبارات    وتعديل ما مالءمة تلك العبارات لقياس التجول العقلي    

البعدين وتنوعت  عبارة مقسمة على    24وإضافته، والصورة األولية للمقياس تضمنت  
وتم حذف العبارات التي لم تحصل على نسبة اتفاق    العبارات بين الموجبة والسالبة. 

  20عبارات، ليصبح االختبار في صورته النهائية يتكون من    4وهي   % 75أعلى من  
ولضبط المقياس قامت الباحثتان بتطبيق المقياس على عينة استطالعية من    عبارة. 

 طالبة وذلك لتحديد ما يلي:   100امعة األمير سطام قوامها  طالبات كلية التربية ج 
 زمن المقياس: حيث تم تحديد الزمن المالئم للمقياس عن طريق المعادلة اآلتية:   -أ

 دقيقة  20وهو     زمن أول طالب+ زمن آخر طالب   
              2     

 العاملي:الصدق  .2
يعد التحليل العاملي شكاًل متقدمًا من أشكال الصدق ، وقد قامت الباحثتان بإجراء 

اإلحصائي   البرنامج  باستخدام  العاملي  التحليل   SPSSالتحليل  إجراء  تم   ،
  Principal Componentبطريقة المكونات األساسية   Factorial Analysisالعاملي

( الختيار التشبعات الدالة فقد 0.3فورد )( عامل وبأخذ محك جيل2وبعد التدوير أنتج ) 



 

تشبعت على أكثر من عامل بقيم غير متقاربة باختيار التشبع   التيتم اختيار العبارات 
األكبر وتم اإلبقاء على العوامل التي تتشبع عليها ثالث عبارات فأكثر بقيمة تشبع حدها 

( وهذا 0.3قل من )تحصل على تشبع أ  التي( ، كما يتم حذف العبارات  0.3األدنى )
 يضمن نقاًء عامليًا أفضل للعوامل ، وفيما يلي وصف لتلك العوامل . 

 مصفوفة العوامل بعد التدوير (8جدول )
 االشتراكيات  العامل الثاني العامل األول  رقم البند 

1 0.704 0.044 0.498 
2 0.174 0.431 0.216 
3 0.785 0.071 0.622 
4 0.220 0.673 0.501 
5 0.692 -0.033 0.480 
6 -0.125 0.652 0.440 
7 0.564 -0.101 0.328 
8 -0.286 0.318 0.183 
9 0.692 0.254 0.543 

10 0.228 0.594 0.405 
11 0.522 0.109 0.284 
12 0.110 0.622 0.399 
13 0.622 0.106 0.398 
14 0.122 0.445 0.213 
15 0.808 0.063 0.657 
16 0.078 0.583 0.346 
17 0.789 0.104 0.633 
18 -0.254 0.603 0.429 
19 0.490 0.140 0.260 



 
 
 

 االشتراكيات  العامل الثاني العامل األول  رقم البند 
20 0.029 0.541 0.293 

الجذور  
 الكامنة

4.89 3.24  

  16.19 24.45 نسبة التباين

 التشبعات الدالة على العامل األول ( 9جدول )
 التشبع  رقم العبارة 

15 0.808 
17 0.789 
3 0.785 
1 0.704 
5 0.692 
9 0.692 
13 0.622 
7 0.564 
11 0.522 
19 0.490 

( 4.89( السابق يتضح أن قيمة الجذر الكامن لهذا العامل بلغت ) 9من الجدول )
( مفردات. 10( وقد تشبع بهذا العامل ) %24.45وأن نسبة التباين العاملي المفسر )

 )المعرفي( . وعليه تقترح الباحثتان تسمية هذا العامل 
 



 

 الدالة على العامل الثاني  التشبعات  (10جدول )
 التشبع رقم العبارة

4 0.673 
6 0.652 
12 0.622 
18 0.603 
10 0.594 
16 0.583 
20 0.541 
14 0.445 
2 0.431 
8 0.318 

( 3.24( السابق يتضح أن قيمة الجذر الكامن لهذا العامل بلغت )10من الجدول )
 مفردات.(  10( وقد تشبع بهذا العامل ) %16.19وأن نسبة التباين العاملي المفسر )

 (. وعليه تقترح الباحثتان تسمية هذا العامل )السلوكي
 اًلتساق الداخلي كمؤشر للصدق: .3

الداخلي للمقياس قامت الباحثتان بتطبيقه على عينة قوامها لحساب صدق االتساق  
حيث تم حساب   للبحث،( طالبة من مجتمع البحث ومن غير العينة األصلية  100)

وكذلك   إليه، تنتمي    الذيمعامالت االرتباط بين درجة كل عبارة والدرجة الكلية للبعد  
( 12)  (،11والجداول )  اس،للمقيمعامالت االرتباط بين درجة كل بعد والدرجة الكلية  

 التوالي.توضح النتيجة على 
 
 
 



 
 
 

)ن  للبعد المنتمية إليه االرتباط بين درجة كل عبارة والدرجة الكلية  ( معامل11)جدول 
 =100) 

 السلوكي المعرفي
رقم  
 العبارة 

معامل  
 االرتباط 

رقم  
 العبارة 

معامل  
 االرتباط 

رقم  
 العبارة 

معامل  
 االرتباط 

رقم  
 العبارة 

معامل  
 االرتباط 

1 0.70 11 0.59 2 0.50 12 0.61 
3 0.76 13 0.68 4 0.65 14 0.50 
5 0.70 15 0.80 6 0.63 16 0.56 
7 0.55 17 0.80 8 0.38 18 0.55 
9 0.71 19 0.51 10 0.60 20 0.54 

 267. 0( = 0.01) 205. 0( = 0.05قيمة )ر( الجدولية عند مستوى داللة )
  يلي:ما  ( السابق11يتضح من جدول )

  للبعد المنتمية إليه ـ تراوحت معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة والدرجة الكلية  
( بين  صدق   وهي(  0.80:  0.38ما  إلى  يشير  مما  إحصائيًّا  دالة  ارتباط  معامالت 

 للمقياس. االتساق الداخلي 
معامل االرتباط بين مجموع درجات كل بعد والدرجة الكلية للمقياس )ن  ( 12جدول )

 =100) 
 معامل االرتباط  األبعاد  م
 0.83 المعرفي 1
 0.69 السلوكي 2

 267. 0( = 0.01) 205. 0( = 0.05قيمة )ر( الجدولية عند مستوى داللة )
 يلي: ( السابق ما  12يتضح من الجدول )



 

ـ تراوحت معامالت االرتباط بين مجموع درجات كل بعد والدرجة الكلية للمقياس ما  
( االتساق   وهي (  0.83  : 0.69بين  إلى  يشير  مما  إحصائيًّا  دالة  ارتباط  معامالت 

 للمقياس.الداخلي 
 الثبات: 

 لحساب ثبات المقياس استخدمت الباحثتان:
 لكرونباخ: معامل ألفا 

لحساب ثبات المقياس قامت الباحثتان باستخدام معامل ألفا لكرونباخ وذلك بتطبيقها  
والجدول   األصلية،ومن خارج العينة  ( طالبة من مجتمع البحث  100على عينة قوامها ) 

 ( يوضح ذلك.13التالي )
 ( 100ن = )للمقياس الثبات باستخدام معامل ألفا لكرونباخ  معامالت  (13جدول )

 معامل ألفا األبعاد 
 0.87 المعرفي
 0.74 السلوكي

 0.82 الدرجة الكلية 

 يلي:ما   (13)يتضح من جدول 
كما بلغ معامل ألفا   (،0.87  :0.74المقياس ما بين )ـ تراوحت معامالت ألفا ألبعاد  

 المقياس. معامالت دالة إحصائيًّا مما يشير إلى ثبات  وهي( 0.82للمقياس ) 
 الصورة النهائية للمقياس: 

بعد تعديل المقياس وحذف العبارات التي لم تحَظ على نسبة اتفاق المحكمين،   
 على بعدين كالتالي.  عبارة موزعة  20جاء المقياس في صورته النهائية يتكون من 

 توزيع عبارات مقياس التسويف األكاديمي في صورته النهائية ( 14)جدول 
 المفردات األبعاد  م
 1،3،5،7،9،11،13،15،17،19 معرفي 1



 
 
 

 المفردات األبعاد  م
 2،4،6،8،10،12،14،16،18،20 سلوكي 2

 تطبيق الدراسة ميدانياا: 
 لتحقيق أهداف الدراسة ميدانياا قامت الباحثتان باإلجراءات اآلتية: 

 اختيار عينة الدراسة: .1
طالبات   من  الضابطة  المجموعة  اختيار  الدارسات تم  المنيا  جامعة  التربية  كلية 

والمجموعة   2021- 2020لمقرر نظريات التعلم للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي  
التجريبية من طالبات كلية التربية جامعة األمير سطام بن عبد العزيز الدارسات لمقرر 

تكافؤ  ال  وروعي  2021-2020نظريات التعلم للفصل الدراسي األول للعام الدراسي  
والمستوى التحصيلي   فقط(( والجنس )طالبات  21-19)العمر  بين المجموعتين في  

 فقط(. %75)الحاصالت على تقديرات أعلى من  
 التصميم التجريبي للدراسة:  .2

اتبعت الباحثتان تصميم المجموعات المستقلة مع التطبيق البعدي ألداتي البحث  
الضابطة   التعلم للمجموعةرر نظريات  حتى يتم تطبيق األدوات بعديًّا عقب تدريس مق

 بالطريقة التقليدية وللمجموعة التجريبية باستخدام نظام البالك بورد..
 زمن إجراء التجربة:  .3

  2021- 2020استغرق زمن تدريس التجربة الفصل الدراسي األول للعام الجامعي  
الباحثة بالتدريس للمجموعة التجريبية بجامعة األمير سطام بن عبد العزيز   حيث قامت 

الزمالء من كلية التربية جامعة المنيا قام بالتدريس   وأحد بكلية التربية بوادي الدواسر  
 الضابطة.للمجموعة 

 
 



 

 بورد:مقرر نظريات التعلم إلكترونياا بنظام البالك تدريس  .4
البالك بورد   بنظام  إلكترونيا  التعلم  تدريس مقرر نظريات  التجريبية  تم  للمجموعة 

)   وتدريس بواقع  الضابطة  للمجموعة  االعتيادية  بالطريقة  التعلم  نظريات  ( 50مقرر 
 أسبوًعا.  15طالبة لكل مجموعة على مدار 

 :  تطبيق آداتي الدراسة .5
عقب االنتهاء من تدريس المقرر لكال المجموعتين تم تطبيق أدوات الدراسة إلكترونيًّا 

 ورصد النتائج ومعالجتها إحصائيًّا تمهيدًا لتفسيرها وتقديم التوصيات والمقترحات. 
 المعالجة اإلحصائية:

  SPSSالختبار صحة الفروض تم استخدام الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية  
)ت(   اختبار  استخدام  تم  حيث  اإلحصائية  المعالجة  للمجموعتين    t-testإلجراء 

( SPSS V16مستقلتين، وتم استخدام حزمة البرامج اإلحصائية للعلوم االجتماعية )
 تحليل نتائج البحث من خالل الحاسب اآللي. في

 نتائج البحث وتفسيرها: 
 : وتفسيرهانتائج التحقق من الفرض األول 

بين متوسطي درجات المجموعة    0.01توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  
في   الضابطة  والمجموعة  مقياس التجريبية  لصالحالتجول    أبعاد  المجموعة    العقلي 

 الضابطة. 
القياسين   نتائج  وتحليل  برصد  الباحثتان  قامت  الفرض  هذا  صحة  من  للتحقق 

 التجول العقلي والموضحة بالجدول التالي:  والتجريبية لمقياسللمجموعة الضابطة 
 
 
 



 
 
 

الفروق بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية والمجموعة   داللة (15جدول )
 الضابطة في مقياس التجول العقلي

 المقياس

 التجريبية 
 50ن=

 الضابطة 
 50ن=

 قيمة ت 
مستوي  
المتوسط  الداللة 

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

التجول العقلي المرتبط 
 بالموضوع أو المهمة

32.72 4.45 37.56 3.74 5.89 ** 0.01 

التجول العقلي غير  
المرتبط بالموضوع أو 

 المهمة
22.58 3.75 26.74 4.07 5.32 ** 0.01 

 0.01 ** 7.05 5.97 64.30 6.78 55.30 الدرجة الكلية 

    2.66( =  0.01) 2.00( = 0.05الجدولية عند مستوى ) )ت(قيمة 
 (  0.01** دالة عند مستوى )  (   0.05* دالة عند مستوى ) 

 يلي:( السابق ما 15)يتضح من جدول 
والمجموعة   التجريبية  المجموعة  درجات  متوسطي  بين  إحصائيًّا  دالة  فروق  توجد 

حيث حصلت   الضابطة،مقياس التجول العقلي لصالح المجموعة    في أبعاد الضابطة  
( مما يعني أن نسبة التجول العقلي 64.30المجموعة الضابطة على المتوسط األعلى )

 التجريبية،التجول العقلي لدى المجموعة    لديهم أكبر ونجاح نظام البالك بورد في خفض 
 للدراسة.مما يعني تحقق صحة الفرض األول 

 
 



 

بياني يوضح الفروق بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية   رسم (1شكل )
 والمجموعة الضابطة في مقياس التجول العقلي 

 
 

 نتائج التحقق من الفرض الثاني وتفسيرها: 
بين متوسطي درجات المجموعة    0.01وجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  ت

المجموعة    األكاديمي لصالحالتسويف    أبعاد مقياسالتجريبية والمجموعة الضابطة في  
 الضابطة. 
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الفروق بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية والمجموعة   ( داللة16)جدول 
 الضابطة في مقياس التسويف األكاديمي 

 المقياس

 التجريبية 
 50ن=

 الضابطة 
 50ن=

 قيمة ت 
مستوي  
المتوسط  الداللة 

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 0.01 ** 7.01 3.67 20.28 3.64 15.16 المعرفي
 0.01 ** 3.35 2.59 19.40 1.90 17.88 السلوكي

 0.01 ** 6.40 5.35 39.68 5.01 33.04 الدرجة الكلية 

    2.66( =  0.01) 2.00( = 0.05الجدولية عند مستوى ) )ت(قيمة 
 (  0.01** دالة عند مستوى )  (   0.05* دالة عند مستوى ) 

 يلي:( ما  16يتضح من جدول )
والمجموعة   التجريبية  المجموعة  درجات  متوسطي  بين  إحصائيًّا  دالة  فروق  توجد 

أبعاد الضابطة   التسويف    في  لصالحمقياس  حيث   الضابطة،المجموعة    األكاديمي 
( األعلى  المتوسط  على  الضابطة  المجموعة  نسبة  39.68حصلت  أن  يعني  مما   )

األكاديمي أكبر ونجاح نظام البالك بورد في خفض التسويف    األكاديمي لديهمالتسويف  
 الثاني للدراسة. مما يعني تحقق صحة الفرض  التجريبية،المجموعة  لدى

 
 
 
 



 

رسم بياني يوضح الفروق بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية  ( 2شكل )
 والمجموعة الضابطة في مقياس التسويف األكاديمي 

 
 وتفسيرها: مناقشة النتائج 

 ويمكن تفسير النتائج فيما يلي:
استفادت المجموعة التجريبية من التدريس بنظام البالك بورد وما انطوى عليه   •

في  الكبير  الفضل  لها  كان  تعاونية  جانبية  ومشاركات  وأنشطة  أساليب  من 
توصيل المعلومات بأكبر قدر من اليسر والسهولة وخفض التجول العقلي لدى  

 الطالبات.
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المقرر احتوى على عدد من األنشطة والتكليفات الموقوتة والمحددة زمنيًّا مما  •
  الطالبات.ساهم في خفض التسويف األكاديمي لدى 

يحتوي نظام البالك بورد على وسائل تفاعل مع الطالبات متزامنة وغير متزامنة   •
 على أغلب تساؤالت الطالبات ويسهم في خفض التسويف لديهم.   مما يجيب 

أثناء  تم   • الرقمية  بالمكتبة  واالستعانة  العملية  لألنشطة  كبير  وقت  تخصيص 
 المحاضرات.

 توافر وسائل الدعم التقني بالكلية ساعد كثيًرا على إنجاح التجربة.  •
العالقة الجيدة التي نشأت أثناء دراسة المقرر جعلت الطالبات أكثر حرًصا على   •

 لهم أثناء التدريس.االستفادة من جميع المواد التعليمية المقدمة 
 توصيات الدراسة: 

 في ضوء ما توصلت إليه الباحثتان من نتائج يمكن تقديم التوصيات اآلتية:
إعادة النظر في مناهج المرحلة الجامعية وربط المقررات بنظم إدارة التعلم   .1

 اإللكتروني. 
مثل: المودل ضرورة إدخال نظم إدارة التعلم اإللكتروني مفتوحة المصدر   .2

 الجامعية. مقررات ال في
نشر ثقافة التعلم اإللكتروني في جميع مراحل التعليم العام والجامعي وزيادة   .3

 عليها. فاعليات التدريب 
أثناء   .4 التعليم  إنقاذ  في  كثيرًا  يساعد  المبكر  واالستعداد  المبكرة  الجاهزية 

 الكوارث والجائحات.
 المستقبلية. زيادة االهتمام بإعداد المعلم الرقمي لمواجهة التحديات  .5

 



 

 البحوث المقترحة: 
واإلنجاز   • الذاتي  االستقالل  تنمية  في  بورد  البالك  لنظام  يستند  برنامج  فعالية 

  الجامعية.األكاديمي   لدى طالب المرحلة 
أثر استخدام نظام البالك بورد في التدريس على التطور المعرفي وتنمية مهارات   •

   الرقمي.المعلم 
التعلم   • نظم  استخدام  فيفعالية  اإلبحار  اإللكترونية  والتفكير    تنمية  المعرفي 

   التشعبي.
العلمية   • المهارات  تنمية  في  التعليمية  المنصات  إلى  يستند  مقترح  برنامج  أثر 

 الثانوية.والبحثية لدى طالب المرحلة 
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