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اديمي بالتلكؤ وعالقتھ ي و لك   ستقواء

طالب من عينة املدى عةا  

الفقـــي الـــسيد الـــراز عبـــد محمـــد فرغـــل ،٢نعبـــدو يوســـف الـــدين ســـيف،1قمحمـــد جمـــال

وار ال   ٣يإسماعيل

التعليمي النفس علم بية،قسم ال رةلية ر،بالقا  . زجامعة

سال1 الرئ للباحث ي و لك  mohamedelsyed1583.el@azhar.edu.eg: يد

  :مستخلص البحث باللغة العربیة
لدى اديمي والتلكؤ ي و لك ستقواء ن ب العالقة اسة د إ ا ا البحث ردف

من البحث عينة وتكونت ، امعة ا طالب من داب) ٢١٨(عينة لية من وطالبة ًطالبا

ام ا للعام ة املنصو عمر) م٢٠٢١-٢٠٢٠(رجامعة بمتوسط وذلك سنة) ٢٠,٠٨(ي،

معيار ي) ٠,٨٨(يوانحراف و لك ستقواء مقياس الباحث م عل طبق حيث إعداد(،

اديمي) الباحث التلكؤ ومقياس ،/ إعداد(، إ) ٢٠١٨غانم البحث نتائج وتوصلت ،

لك ستقواء ن ب احصائية داللة ذات موجبة تباطية ا عالقة والتلكؤروجود ي و

امعة ا طالب لدى ستقواء،اديمي احصائية داللة ذات ق فر توجد ال ووأنھ

النوع متغ إ ترجع ي و ق) إناث-رذكو(لك فر توجد ال وأنھ ، امعة ا طالب ولدى

النوع متغ إ ترجع اديمي التلكؤ احصائية داللة طالب) إناث-رذكو(ذات لدى

  .امعةا

املفتاحية لمات امعة  :ال ا طالب اديمي، التلكؤ ي، و لك  .ستقواء

.  

.  

.  
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The Relationship between Cyber Bullying and 
Academic Procrastination among University Students 
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ABSTRACT: 
     The aim of the current research is to study the relationship 
between Cyber bullying and academic procrastination among a 
sample of university students, and the research sample consisted 
of (218) male and female students from the Faculty of Arts, 
Mansoura University, for the academic year 2020-2021, at the 
mean(20.08)year old, and standard deviation (0,88), where the 
researcher applied to them the Cyber bullying scale (researcher's 
preparation), and the academic procrastination scale (prepared / 
ghanem, 2018), and the results of the research found that there is 
a positive statistically significant correlation between Cyber 
bullying and academic procrastination among university students, 
and that there are no statistically significant differences in Cyber 
bullying due to the gender variable (male- female) among 
university students, and that there are no statistically significant 
differences in the academic procrastination due to the gender 
variable (male- female) among university students.                                                                                               
Keywords: Cyber bullying, academic procrastination, University 
Students. 
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  :البحث مقدمة
رُ       وجو م م دو من يؤديھ ملا التعليمية املراحل م أ من ام ا التعليم يعد ُر

ٍ
ساعده ال ومتطلباتھ حاجاتھ لتوف املجتمع مع امعات ا تتفاعل حيث للمجتمع،

من للعديد سا ئ دفا امعة ا طالب أصبح ذلك و املجاالت، ش ا قو مجتمعا ًليصبح ر
ً ً ً

اسا ارالد عل التغلب م ومساعد ا م عانو ال املشكالت ع للوقوف بحاث و   .نت

ع نفتاح ذا اء وإ تكنولوجية، ة وثو معرفيا انفتاحا ية العر مجتمعاتنا ش ع زو ر ً ً

ى تر جيل ومخرجات مدخالت ضبط ة الصعو من أصبح وتقاليده؛ وعاداتھ بثقافاتھ العالم

ال الرقابة غياب جتماع التواصل وسائل تطو قبل للتطبيق قابلية أك رانت

املجتمع فئات جميع ن ب ع السر ا شا   .روان

ساس ر أصبحت ال جتما التواصل ملنصات ع السر شار ن ذا ومع

عض و ظ بدأ املنصات لتلك امعة ا طالب استخدام ة ك ومع املجاالت، من رالعديد

تلكا ن ب ومن املعلومات، وتكنولوجيا تصال وسائل باستخدام املرتبطة ملشكالت

ي و لك ستقواء امعة ا طالب ا يوج ال املعاصرة   .Cyber bullyingاملشكالت

منو ي و لك ستقواء موضوع كو منطلق من ا مي أ الية ا اسة الد نستمد ر

صو و حة املطر النقاشاتواملوضوعات من الكث مستو ع ونة ذه ة كب ىة ر

لألفراد، ال من عزعة دو من لھ ملا سواء حد ع واملحلية قليمية و زالدولية ر

واجتماعية، ة و تر إسقاطات ذات ة خط سلوكية رة ظا تبحث ا كو من ا مي أ بع ت كما

اص، وا العام بو ال باملسار ظ يتخل امعةو ا طالب لدى ي و لك ستقواء رة   .ا

العتماده نظرا خر ستقواء أنماط من ة خطو أشد ي و لك ستقواء عد ًو ى ر

، للمستقو املتاحة التخفي وفرص ائل، ال شار ن و باالنفتاح سم ت ال ب الو ئة ب يع

املست يمكن مما ية، ال مع املباشرة ة املواج ذىوعدم اق إ من ونيا إلك ًقو ي

ايا ال عرض ب س و واجتماعيا، نفسيا م يؤذ ما شر و ايا بال ًاملتكر ً ر

سلبية ات ن ش،(واملستقو ودر   ).٢٠١٧،٢٠٠واللي

من عانو قد ونيا الك ن املستقو أن ا ا الباحث ر نو ً واملتكرى ختيار رالتأخ ي

امل وعدمللبدء املؤجلة، مة امل مية بأ الو من الرغم ع ا، إتمام أو التعليمية ام

ديد جتما التواصل وسائل ع الدائم م شغال ال وذلك ا، لتأجيل ة ضر وروجود

ة الفكر م طاقا وتوجيھ الكث الوقت يضيعو م يجعل مما ونيا الك م د ومطا ايا نال ً ر

ستقواء سدية يوا و   .لك

من     ل ذكر ن(Du,s&Zhu,2020;Balkis,2013)و يؤخر ما عادة امعة ا طالب وأن

دة مشا خالل من أو النوم خالل من ذلك يتم ما وغالبا اليومية، م شط أ ثلث من ًأك
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النجاح ع تؤثر سلبية آثار التلكؤ ذا عن تج و ، جتما التواصل وسائل أو ، و نالتلفز

ياة ا عن الرضا وانخفاض   .اديمي

اسة د نتائج ش أن(Bendicho,et al.,2016)رو امعة%) ٩٠(إ ا طالب من

وأن الوقت، عض اديمي التلكؤ إ ن ؤ اديمي%) ٥٠(وي التلكؤ إ ن ؤ ي م وم

ع فقط يقتصر ال اديمي للتلكؤ السل التأث وأن يمتدباستمرار، بل اديمي، داء

املستقبل امل م أدا ع ه   .تأث

لدى      التعليمية العملية الرقمي التحو أن ا ا الباحث ير سبق ما ع ناء لو ى ً

يقضو الطالب معظم جعل ، ونا كو جائحة و ظ عد تطبيقھ تم الذي امعة ا نطالب ر ر

جت التواصل منصات أمام ال طو وقتا
ً ً

ملراقبة ة وتا التعليمية املحاضرات عة ملتا ة تا رما ر

معظم ق و املحاضرات ك ي قد م م البعض إن بل ، ونيا الك م مضايق أو م زمال

ام امل أو التعليمية ات الفيديو دة مشا وتأجيل م عل ستقواء و م مال إيذاء زوقتھ

وذلك وقت، أي متاحة ا أ ة ب اديميالتعليمية التلكؤ من عانو م يجعل نقد

ا ا البحث تم سبق مما وانطالقا التعليمية، للعملية الرقمي التحو عد خاصة
ً

ل

امعة ا طالب من عينة لدى اديمي والتلكؤ ي و لك ستقواء ن ب العالقة اسة   .ربد

البحث لة   :مش
للم   جديدا تحديا ي و لك ستقواء ًعد عً ا خط ديدا يمثل أنھ إذ ًجتمع، ً

حوادث نمو فإن لذا ي، و لك ستقواء ايا ل اديمي والتحصيل النفسية ة ال

ما ل اسة لد ن الباحث من فاعال ا دو يتطلب امعة ا طالب ن ب ي و لك رستقواء ًر

رة الظا بتلك   .يتعلق

بالظ ي و لك ستقواء وم مف دأ املعلوماتو ة ثو يجة ن التعليم مؤسسات رو ر

ميع ا بمتناو أصبحت ال جتما التواصل ومواقع نت ن شار وان تصاالت لو

امعة ا طالب   .والسيما

اسة د ت روأشا أن(Safari,2016)ر الستقواء%) ٥٥(إ ايا انوا امعة ا طالب من

ك م، حيا واحدة مرة ي و اسةلك د توصلت أن(Goodrich,2013)رما من%) ٥١(إ

مقابل ي و لك لالستقواء عرضن العا التعليم مؤسسات ،%) ٧(الفتيات رللذكو

املختلفة%) ٣١(وأن التكنولوجية الوسائل خالل من م عل ستقو من عرفوا م   .يم

اسة د الذين(Hynujoo,2014)روتوصلت الطالب معظم أن لالستقواءإ عرضوا

امعية، ا ياة ا مع النف م توافق جة د تدنيا ا ر أظ امعات ا ي و رلك ً و
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ة مواج من م يمك الذي واملعر جتما الدعم وضعف ن، خر عن م عزال وا

م عل ن   .املستقو

ــــ نـــاث و الــــذكو ن بــــ ق الفـــر تناولــــت ــــ ال اســـات الد ن بــــ تنــــاقض نـــاك رو و ســــتقواءر

اســة د مثــل نـاث و الــذكو ن بــ ق فـر وجــود عـدم ــ إ توصــلت اسـات الد فــبعض ـي و رلك رر و

مــن ،(ـل اسـة) ٢٠١٨الرفــا ن،(رود وآخــر ن ــان اسـة) ٢٠١٨وامل ،(Patricia et al.,2007)رود

اسـة د مثـل الـذكو لـصا ق فر وجود إ اسات الد عض توصلت نما رب رر ،(و ،)٢٠١٤الرفـا

اســـة العـــال، (رود اســـة)٢٠١٧أبـــو ـــز،(ر،ود العز اســـة)٢٠١٩عبـــد ود ،(Slonje et al.,2013)ر،

مــــــــن ــــــــل أشــــــــار نمــــــــا ــــــــي(Netzley,2014,38;Chadwick,2014)ب و لك ســــــــتقواء أن ــــــــ إ

الذكو من أك ناث ن ب شر    . رين

ـي و لك سـتقواء سـو يما الذين امعة ا طالب أن ا ا الباحث ر نو ر ـمى مال ـ زع

وحـــــــــضو املـــــــــذاكرة ملـــــــــو و جتمـــــــــا التواصـــــــــل وســـــــــائل ـــــــــ ع م أوقـــــــــا معظـــــــــم ريقـــــــــضو ن ن

اديمي التلكؤ من عانو قد م ف ذلك و متحانات قبيل إ ذلك ؤجلو و ناملحاضرات   .ن

العمليــة ـ ع يــؤثر إنـھ حيـث ن، ــامعي ا الطـالب ن بــ عة شـا لة مـش ــاديمي التلكـؤ عـد و

ـــالتعليميـــة إ الـــسلوك ـــذا يـــؤدي إذ خاصـــة، ة بـــصو ـــام ا الطالـــب ـــ وع عامـــة ة ربـــصو ر

اســــــة الد أعبــــــاء وتــــــراكم اســــــية الد متحانــــــات تأجيــــــل يجــــــة ن ــــــ ا الد التحــــــصيل ي رتـــــد ر  ر

Simpson&Pychyl,2009)(شــــــعو يجـــــة ن امعــــــة ا طـــــالب لـــــدى ــــــاديمي التلكـــــؤ ـــــشر ن و ر،

ا والتفــو النجـاح م يمكــ م بـأ الطــالب حــضوقمعظـم عــن فيمتنعـو ــود، مج بأقـل ــ ا رلد ن ر

متباعدة ات ف ع م مذاكرا وتكو   .(Hussain&sultan,2010,897)ناملحاضرات،

من ل اسة د ش اديمي(Simpson&Timothy,2009)رو التلكؤ شار ان سبة أن

ن ب اوح ت امعة ا طالب وأن%) ٩٠-٨٠(لدى امعة، ا طالب ؤال%) ٧٥(من ءمن

أن كما بذلك، فو ع ن م%) ٥٠(ناملتلكئ شط أ ومستمر دائم ل ش ن يتلكؤ م وم

العامة م شط وأ اسية   .رالد

نتاج،للتلكؤو       و ة دا سلبيا يؤثر و ف ي، سا السلوك عديدة طالبرآثار وأن

إ ميل م لد العنف سو يما الذين امعة نا رةالتلكؤر ظا وما ناتج، سلوك إال العنف

ا م عدة، أمو عن: رعن الناتجة نفعاالت ضبط  Onwuegbuzie, 2004 (التلكؤعدم

Ozer, 2011( .  

التلكؤ ناث و الذكو ن ب ق الفر تناولت ال اسات الد تناقض ناك رو و ر

ا ناث و الذكو ن ب ق فر وجود عدم إ اسات الد عض توصلت حيث راديمي و لتلكؤر

اسة د مثل ،(راديمي غزال اسة) ٢٠١٢أبو ،(رود هللا،(،)٢٠١٣محمد ،)٢٠١٧عطا

اسة اسة(Erkan,2011)رود ن،(رود وآخر يع اسة)٢٠١٣والر ود اسة)٢٠١٥شبار،(ر، ود ر،



 

 جامعة األزھر
 كلیة التربیة بالقاھرة

یةمجلة الترب  
 م٢٠٢١ لسنة إبریل، )األول(، الجزء ) 190 : (العدد

 

 

361 

)، وعاشو ن ناث)٢٠١٩رياس عن ن يتلكؤ الذكو أن إ اسات الد عض توصلت نما ب و، ر ر

اسة د وا(رمثل ،مصيل اسة)٢٠٠٤سي ود اسة(Attiyah,2010)ر، د ر،

اسة) ٢٠١٨حمدي،(   ).٢٠٢٠زايد،(رود

وانطالقا        
ً

عندما اسة الد ر يظ اديمي التلكؤ أن ا ا الباحث ير ذكره سبق رمما ى

مما ممكنة ظة آخر ح م م ة املطلو والتعليمية اسية الد ام امل اتمام الطالب ريؤجل

إ أحديؤدي ي و لك ستقواء يكو ما و ، ضعيفة جات ود منخفض ا د نمستو رى ر ر

ائد امل بتدب ن مشغولي دائما ن املستقو الطالب يكو حيث اديمي التلكؤ بات نمس

وعن والتعليمية اسية الد ياة ا عن م شغل ما و و ايا لل ونية لك دات رواملطا ر

تما أو م س در اليوميةومذاكرة م حيا أمو ام م بانجاز   .رم

العالقة ببحث تمت أ سابقة اسة د التوجد ا ا الباحث عليھ اطلع ما حدود رو

اسة الد س لذا ، امعة ا طالب لدى اديمي والتلكؤ ي و لك ستقواء ن رب

والتلكؤ ي و لك ستقواء ن ب العالقة معرفة إ الية طالبا من عينة لدى اديمي

امعة   .ا

تية ساؤالت ال البحث لة مش صياغة يمكن سبق ما ضوء   :و

والتلكؤ -١ ي و لك ستقواء ن ب احصائية داللة ذات تباطية ا عالقة توجد رل

امعة؟ ا طالب من عينة لدى  اديمي

لك -٢ ستقواء احصائية داللة ذات ق فر توجد النوعول متغ إ ترجع ي و

امعة؟) إناث-رذكو( ا طالب من عينة  لدى

النوع -٣ متغ إ ترجع اديمي التلكؤ احصائية داللة ذات ق فر توجد ول

امعة؟) إناث-رذكو( ا طالب من عينة  لدى

البحث   :دف
ستقواء ن ب العالقة طبيعة إ التوصل إ ا ا البحث والتلكؤدف ي و لك

امعة ا طالب من عينة لدى   .اديمي

البحث مية   :أ
ن محو خالل من ا ا البحث مية أ   :رتت

ة: أوال النظر   :مية

ستقواء -١ تناولت ال الباحث علم حدود ية جن و ية العر اسات الد ة رند ر

طالب من عينة لدى اديمي بالتلكؤ وعالقتھ ي و امعةلك  .ا
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يمكـن -٢ اديمي والتلكؤ ي و لك ستقواء عـن ا نظر ا إطا البحث ذا ًيوفر ر

امعة ا طالب وتوجيھ شاد إ منھ  .رستفادة

من- -٣ ي و لك ستقواء موضوع كو منطلق من ا مي أ اسة الد نستمد ر

الكث مستو ع ونة ذه ة كب ة صو و حة املطر ىاملوضوعات ر منو

عزعة دو من لھ ملا سواء حد ع واملحلية قليمية و الدولية زالنقاشات ر

لألفراد ال  .من

التطبيقية: ثانيا   :مية

امعة -١ ا طالب لدى ي و لك لالستقواء بمقياس ية العر املكتبة د  .وتز

ا -٢ ع الطالب ساعد توصيات وضع الية ا اسة الد ساعد أن منريمكن لتخلص

امعة ا طالب لدى ي و لك ستقواء و اديمي التلكؤ ي ر  .ظا

البحث ات ملصط جرائية فات   :التعر

ي -١ و لك  Cyber bullying ستقواء

بأنھ ا ا الباحث عرفھ نت" و ن باستخدام تتم متعمدة سالبة سلوكيات

املتع والتقنيات الرقمية تصال زة ھوأج شو غرض وذلك ة، متكر ة بصو ا رلقة ر

ونية لك دة واملطا ونيا، الك ا والتحرش ونيا، إلك ية ال رسمعة

ونيا الك ا ومضايق ية،  ".لل

اديمي -٢  academic procrastination التلكؤ

ف عر الباحث ب بأنھ) ٢٠١٨،٨غانم،(و عرفھ واملتك" و ختيار رريالتأخ

ة خ ظات ال إ ا أدا وتجنب ا سليم أو ا اتمام أو اديمية ام امل للبدء

ع صو ا خشية أو املطلوب الوجھ ع ا اتمام ع ة القد عدم من لخوفا ر

لنفسھ الطالب ا يضع ال اسية الد طط ا اتباع ة وصعو منخفضة جات رد ر

ش و املذاكرة من بامللل الشعو ومحاولةروسرعة ة ضر غ أخر ام بم ا ع ورغال ى

مشاعر جود و املؤجلة مة امل مية بأ الو من الرغم ع لذلك مقبولة أعذار ووضع

التقص يجة ن النف والضغط نزعاج و الضم ب وتأن بالتقص الشعو رسلبية

املناسبة ا أوقا اديمية ام امل   .أداء
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ساسية يم   :املفا

والأ
ً

ي:  و لك   Cyber bullying : ستقواء

تصال      يم مفا ة جذ تحوالت إحداث إ واملعلومات، تصال تكنولوجيا أدت رلقد ّ

وسائل منحت ذا ل جانب و املجاالت، من العديد ع سيطر دأت و ، جتما

ال من عضا نت، ن شبكة ع ا وتطبيقا ديثة ا سةًتصال مما ع ة القد رشباب ر

ذا و ونية، لك والرسائل املحمولة التليفونات بواسطة م بأقرا والتحرش العدوان

عليھ يطلق ما و ي"السلوك و لك ث،(ستقواء الوا   ).٢٠٢٠،١٠رعبد

ي و لك ستقواء وم   : مف

جديدا      شكال ه باعتبا ي و لك ستقواء وم مف ر ًظ ً
أكر ولكنھ ستقواء ال أش من

  ًمكرا،

باأللقاب التنابز و املقام شمل و التقليدي، ستقواء من ة سر أك ل ش و لف

املباشر غ ستقواء ضمن و بل جتماعية، والعزلة الباطلة، امات و ديدات،  .وال

(Beran&Li,2005,43).   

عرفھ أدوات(Sevcikova et al.,2012,320)و استخدام تتضمن ونية إلك عملية بأنھ

من مجموعة أو فرد قبل من ومتكر متعمد ي عدوا سلوك للقيام ديثة ا رالتكنولوجيا

ما فرد إليذاء   .فراد

عرفھ ،(كما ن لدعم) ٢٠١٦،٥١حس تصاالت و املعلومات تقنيات استخدام بأنھ

من ي وعدا ومتكر متعمد اصرسلوك أ إيذاء إ دف وال مجموعة، أو فرد قبل

اتف ال زة وأج نت ن استخدام عند تم و ن، ،آخر أوأولاملحمو سال، إل خر زة رج  ى

أو نص، أو شر إيذاء، بقصد ة أخررصو ص   . إحراج

عرفھ ث،(و الوا ومو) ٢٠٢٠،١٢رعبد نت لإلن ام ا الطالب استغالل سوء اقعبأنھ

ونف لفظي ل ش ا؛ املتعلقة والتقنيات الرقمية، تصال زة وأج جتما التواصل

وقيامھ ة ضا سائل و الئقة، غ ات وفيديو ال وأش صو سال وإ وعاطفي روانفعا رر ر

ة ومتكر متعمدة قة بطر مناسبة غ وأفعال   .ربأقوال

التقل ستقواء و ي و لك ستقواء ن ب ق   :يديوالفر

نKeith & Martin, 2005,224 ) (ىير ب ة وا قا فر ناك أن
ً
يو و لك ستقواء

فيتم ، التقليدي ستقواء يو و لك دواتستقواء باستخدام التقليدي عن

املحمولة، واتف ال أو الكمبيوتر زة أج مثل نماالرقمية  Strom & Strom) (توصلب

ونيااأن2005,37, الك ًملستقو والقلقي التعاطف أقل بمشاعر تمام يوصف وعدم
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ك ت أن يمكن ال الرقمية تصاالت طبيعة ب س وذلك ، ونية لك ية ال نحو

ونيا الك ًاملستقو الضري مدي ع عقاب ي أد دو والتخفي رب ال ولة وس عقاب، ردو ن ن

ية بال ق الذي والعاطفي ونيةالنف   .لك

ر يأن (Willard ,2007,24; Akbulut & Eristi,2011,1160) ىو و لك ستقواء

وف ا حاالت إحداث ع التقليدي ستقواء ة قد نفس والقلق ريمتلك والعاطفي العق

ن باآلخر الضر وإحداث جسدي،رجتما اتصال دو ذلك ل ينفذ بأنھ يتم نولكنھ

ية نودو ال ة و يمعرفة و لك ستقواء يتم التقليديكما ستقواء عن

نفسھ ماية ة مستعا أسماء املستقو رباستخدام ً   .ي

من كال ش صائص)  Li et al.,2011,7-8(و ا من عدد يتم ي و لك ستقواء أن

عتم حيث ، التقليدي ستقواء ال أش با عن ه تم عال ي و لك ستقواء د

التقليدي، ستقواء حاالت كما ة املواج وعدم التكنولوجية، ة ا من معينة جة رد

عقيدا أك ف ي و لك ستقواء حالة د للمشا دوار من متنوعة مجموعة ناك ًو

من ب ر ال يصعب كما التقليدي ستقواء حاالت عليھ انت يومما و لك ستقواء

لالختباء انا م ي و لك ستقواء ية تجد ال حيث
ً

.  

ونيا الك ن املستقو   :خصائص

والبحوث اسات والد ة النظر الكتابات عض ع ا ا الباحث اطالع خالل رمن

مثل  ;Calvete,et al.,2010,1130)السابقة

Akram&Munawar,2016;Antoniadou&Kokkinos,2018)خصائص يص ت يمكن

التالية النقاط ونيا الك ن   : املستقو

النفسية -١ ضطرابات من العديد من عانو و املشكالت، حل عدوانية أك م  . نأ

خاصة -٢ و تصاالت تكنولوجيا استخدام ة ا وامل التكنولوجيا، استخدام ة ر را

نت ن  .عالم

امل -٣ انخفاض من جتماعية،نعانو ات السيطرةرا فـي والرغبـة بالدونيـة  .روالشعو

منخفضة -٤ ة قد م الضغوطعرلد الـسلطةتحمل مراكـز ع والتمرد ،. 

ستقواء -٥ من أخر ال أش يستخدمو ي(ن  ). جتما–نفعا–اللفظي–البد

دونية -٦ نظرة م ايا إ ن نظر و نت، ن استخدام ويدمنو  .ن

م -٧ عالقا وخاصـة ة سر والعالقات جتماعية العالقات مشكالت من نعانو

قران، مع العالقات ومشكالت  بالوالدين،
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قيم -٨ إ فتقار و الغـضب، التحكم ة ا م ونقص مندفعة، عدوانية طبيعة رذو ي

لألس خالقية املعاي تب والفشل ن، خر مع والتعاطف واملجتمعرالشعو   .ـرة

ي و لك ستقواء ال   :أش

ش كما ي و لك ستقواء ال أش اسات تتعدد ةرالد النظر والكتابات اسة والبحوث د رمثل

من ث،(ل الوا ا;Fodeman & Monroe,2012;OMoore,2014 )٢٠٢٠،٢١رعبد يص ت مكن و ،

التالية   :النقاط

تضم: Exclusionقصاء -١ املشاركةو من بتعمد فردا تق ال التصرفات ن

ب الو ع معينة بمجموعة تتعلق اجتماعية شطة  .أ

ض -٢ ة: Flamingالتحر موج ب الو ع ذيئة و غاضبة بلغة سائل سال ا تضمن رو ر

أفراد مجموعة أو  .لفرد

متك: Harassmentاملضايقة -٣ ل ش لفرد حة وجا عدوانية سائل سال إ إ ش رو ر ررر

 ع

ب  .الو

عن: Fishingالتصيد -٤ للكشف الفرد ع س تما ال حتيال عملية إ ش رو

ھ أقا بأحد أو بھ خاصة مالية أو صية  .رمعلومات

ش -٥ عات: Denigrationال الشا شر ل حقيقية وغ مضرة سائل سال ا ريتضمن ر

السمعة ھ شو غرض ن آخر ألفراد فرد  .عن

دة -٦ جة: Stalkingراملطا بد ف والتخو باألذى ديدا تتضمن ال املضايقة رو

حقيقي أمر بأنھ لديھ نطباع يتولد مما ب، الو ع للفرد  .عالية

داع -٧ فرد: Trickeryا عن العامة إ وثائق أو صو أو سائل سال ا يتضمن و رو ر ر

ومحرجة وخاصة حساسة معلومات تتضمن ن  .مع

ب -٨ وا السر لمة لمة:Password theft and lockout سرقة سرقة تضمن و

لھ، باألذى ب س وال الفرد صية منتحال ن خر مع دشة الد سة ومما رالسر ر

غي من ب، الو ع الفرد عمل يتعلق ما ل ب ع العمل يتضمن كما

العادية حياتھ سة مما من ومنعھ السر  .رلمة

اديمي: ًثانيا   academic procrastination التلكؤ

من عشر السادس القر أواخر إ جن اث ال التلكؤ وم مف و ظ خ تا نيرجع ر ر

ية الالتي لمة وprocrastinationال املقطع ن؛ مقطع من تتكو لوال عproن والذي
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ي الثا واملقطع عد لcrastinateفيما لل ر ا املع أن أي الغد، ع فيماوالذي و مة

  .(Pearsall,1998,1478) الغدعد

ن واملتخصص العلماء باتفاق تحظ لم ال النفسية يم املفا أحد التلكؤ وم مف عت و

عض ترجمتھ تمت فقد وم، للمف الدقيقة جمة ال تحديد ية العر ئة الب

اسة د كما بالتلكؤ اسات رالد يم،(ر ي،٢٠١٧ابرا العتا عض)٢٠١٩؛ ترجمتھ نما ب ،

اسة د مثل ف سو بال اسات رالد غزال،(ر والدغيم،٢٠١٢أبو الق ا عبد ن)٢٠١١؛ ح ،

اسة د كما جاء باإل خر اسات الد عض رترجمتھ ر ن،(ىر اس غانم،٢٠١٥رأبو ) ٢٠١٨؛

ادي التلكؤ ترجمة الباحث ب و ، املع نفس إ ش و وم املف ذا ل ترجمات ا ل ميو

ا ا   .البحث

اديمي التلكؤ وم   :مف

آخر(Klingsieck,2013,175) عرفھ      يوم إ اليوم بھ القيام نو لعمل الفرد تأجيل ىبأنھ

اليومية حياتنا كب ل ش شرة ومن فة معر رة ظا و   .وو

عرفة ،(و يم اديمي) ٢٠١٧ابرا ام امل لتأجيل الطالب ميل اسةبأنھ بالد املرتبطة رة

ا، لف امل ام امل أداء ع ة القد وعدم املماطلة، تتمثل وال ا، إكمال الرغبة روعدم

بالضيق والشعو التعلم، ام م ة بصعو دعاء و اسة، الد بوقت تمام و ام ل روعدم ر

اسية الد ام امل لإلنجاز الدافعية النخفاض املصاحب تياح روعدم   .ر

عرفھ أو) ٢٠١٨،١٨غانم،(و التعليمية ام امل للبدء واملتكر ختيار التأخ ربأنھ ي

وعدم املؤجلة، مة امل مية بأ الو من الرغم ع ة، خ ظات ال إ ا سليم أو ا إتمام

تلك تأخ عن ن الناتج النف والضغط باالنزعاج والشعو ا، لتأجيل ة ضر روجود رو

فامل عر الية ا اسة الد الباحث وتب أعده) ٢٠١٨غانم،(رام، الذي واملقياس

  .الباحث

اديمي التلكؤ   :أسباب

ر ـاOlubusayo,2010:206-207 ) (ىو م للتلكـؤ أسباب عدة ناك ة: أن إدا رسوء

وا ـاق، باإل وشـعو والغايات، داف و ات ولو ن اليق عدم رالوقت، عر ك ل

الضم من منخفـضة ات مستو جود و الفشل، من وف وا املنتجة، غ وشطة

التنظيمية ات القد أو الطاقة ونقص   .رالعمل،

من ل ش عت(Grunschel,Patrzek&Fries,2013,225)و اديمي التلكؤ أن إ

ا امل كنقص بالطالب تتعلق بات مس ولھ معقدا ا ًسلو ً
الطاقة ونقص اسية الد رات ر

بتحسن عتقاد و الذات تقدير وانخفاض املثابرة وقلة بالدافعية تتعلق أخر ىوجوانب

ة املطلو مة امل ية كرا مثل مة امل بخصائص يتعلق ما ا وم الضغط تحت داء   .ىمستو



 

 جامعة األزھر
 كلیة التربیة بالقاھرة

یةمجلة الترب  
 م٢٠٢١ لسنة إبریل، )األول(، الجزء ) 190 : (العدد

 

 

367 

يم،(ىوتر خالل) ٢٠١٧ابرا من اديمي التلكؤ أسباب تناو يمكن إلأنھ ا يف تص

تخطيط من ا يرتبط وما الطالب من ة املطلو مة امل بنوع يتعلق ما ا م أسباب عدة

وعدم ام امل وتأجيل ا ال كعادة أسباب وكذلك معرفية، أسباب و داف وتحديد

ما وكذلك يدة، ا غ ار ستذ وعادات مة بامل للقيام ساسية ات ا امل من رالتمكن

ب نيرتبط خر تقييم من وف ا وجدانية نوا من   . العمل

اسيا د ن املتلكئ الطالب   :رخصائص

مثل ة النظر والكتابات السابقة والبحوث اسات الد ع الباحث اطالع خالل  (رمن

Charlebois,2007أحمد ي،٢٠٠٧؛ الشرنو فضل،٢٠٠٨؛ يص) ٢٠١٤، ت خصائصيمكن

اسيا د ن املتلكئ التاليةرالطالب   :النقاط

م -١ وا أ ن ومنغمس ن، طموح وغ ن، اخ وم ، كـسا ـم  أ

وأك -٢ التلكؤ، بمنخف نة مقا السطحية التعلم اتيجيات الس استخداما رأك

نة مقا الفشل من خوفا وأك بالنفس، ثقة وأقل ساطا وان تفاؤال وأك رعصابية
ً ً ً

ن املتلكئ غ من م  .بأقرا

أحال -٣ ادة ة،ز ضر غ أشياء عمل و ات، ختبا قبيل والسرحان اليقظة رم ور

ة ا من ك و ار، ستذ أثناء وقتھ تنظيم ستطيع وال ار، ستذ تجنب رو ز

ة، كث أوقاتا التلفاز أمام جلس و صدقاء،
ً

 

الثقة -٤ وانخفاض النوم، رغب و واملمتعة، سيطة ال شطة عض سراف

 . سبالنف

ابھ -٥ ا احتمالية وتزداد الطاقة وفقدان سيان وال كتئاب و القلق مستو تفاع ىا ر

اسة الد  .رمن

ي -٦ الذا والنقد الذات ام واح الذات تقدير مستو  .ىينخفض

النفسية، -٧ الضغوط من عالية ات مستو إ باإلضافة ياة، ا عن الرضا عدم

و الذات، وكفاءة وتقدير الطاقة مستو عىوانخفاض ة القد وعدم الوقت رضيق

ن خر مع  .التواصل

اديمي التلكؤ   :أنواع

وم، املف ذلك تناولت ال ة النظر املنطلقات بتعدد اديمي التلكؤ يفات تص عددت

قسمھ القرارSokolowska, 2009,9)(حيث والتلكؤ اديمي التلكؤ و أنواع عة أ يإ ر
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بال املرتبط يصنفھوالتلكؤ نما ب حياة، كأسلوب والتلكؤ (zeisler,2011,23-25)عمل

و النوع ن الذات: لنوع تقدير وانخفاض الفشل من وف با رتبط و ي السلو التلكؤ

، ثار س والتلكؤ التجن التلكؤ ما ن فرعي ن نوعي ع شتمل و ياة، ا عن يوالرضا

ن و و القرار التلكؤ و ي الثا ةيوالنوع مواج ات القرا اتخاذ تأجيل من تكيفي غ رمط

املختلفة ات ختيا و   .رالصراعات

ش حياة(Klingsieck,2013,175-177)و من متعددة مجاالت شر ين التلكؤ أن إ

واملجال امات، ل و اليومية ياة ا ن وت و العمل، ومجال اديمي املجال شمل و رالفرد

ق و ، جتماعيةوالص والعالقات ة، سر ياة وا الفراغ،   .ت

إ(Feldman,2016,61)وتذكر س الذي ئ املتل و التلكؤ من أنماط عة أ ناك رأن

من يخاف الذي ئ واملتل الضغط، تحت بكفاءة عمل الذي ئ واملتل املنفرة، ام امل تجنب

تأثرا السلوك بذلك يقوم الذي ئ واملتل أوًالفشل، الوالدين انوا أ سواء ن املقر ن باآلخر

ياة ا ك شر أو   .صدقاء

السابقة والبحوث اسات الد   :رعض

ــــھ: أوال وعالقتــ ــــي ــ و لك ــــتقواء ســ ــــة اســ بد ــــت تمــ ا ــــابقة ســ ــــوث حــ و ــــات اســ رد ر

ات املتغ   :ببعض
اسة ل(Faryadi,2011)رد ستقواء ن ب العالقة معرفة إ اسة الد يردفت و ك

من اسة الد عينة وتكونت اديمي، الباحث) ٣٦٥(روالتحصيل واستخدم جامعيا، طالبا

وتوصلت البيانات، مع وذلك املالحظة وقائمة املراجعة وقوائم ومقابالت بانات اس

أن إ ي،%) ١٣(النتائج و لك ستقواء من عانو ن املشارك ن%) ٨٥(نمن املشارك من

إ ن نفسية،وينظر ضغوطا م ل ب س أنھ ي و لك أن%) ٧٠(ستقواء إ ون ش

اديمي التحصيل ع يؤثر ي و لك   .ستقواء

يوسف اسة ي )٢٠١٨(رد و لك ستقواء عالقة عن الكشف إ اسة الد ردفت

من اسة الد عينة وتكونت ، جتما التواصل مواقع مستخدميف) ٢٠٠(ربإدمان من تاة

م أعما تراوحت جتما التواصل مقياس عاما،) ٤٠-١٨ (رمواقع الباحثة واستخدمت

ي و لك الباحثة(ستقواء جتما)إعداد التواصل مواقع إدمان مقياس  إعداد(،

عن ،)الباحثة اسة الد نتائج ي روأسفرت و لك ستقواء ن ب إحصائيا دالة عالقة ًوجود

جتما التواصل مواقع   .وإدمان

اسة د دفت نما غ(Sabanci&Cekic,2019)رب املعتقدات ن ب العالقة ع التعرف

اسة الد عينة وتكونت ، ي و لك ستقواء و والصالبة النفسية حتياجات و رالعقالنية

مقياس) ٨٤٩(من الباحث وطبق ، ة الثانو سة املد من وطالبة غرطالبا املعتقدات
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، النفسية حتياجات تقييم ومقياس الشباب لدى التكيف ع ة القد ومقياس رالعقالنية

يكونوا الذكو أن كما ناث من أك ونيا الك ن ستقو الذكو أن إ النتائج روتوصلت و ر

والصالب العقالنية غ املعتقدات وأن ناث، من أك ي و لك لالستقواء ةايا

ي و لك باالستقواء بأ تت النفسية حتياجات   .و

ي ر وا ي سيو اسة د ستقواء) ٢٠٢٠(ردفت رة ظا شار ان مستو معرفة ىإ

بالشعو ي و لك ستقواء سة مما وعالقة ، امعية ا املرحلة طالبات ن ب ي و رلك ر

من اسة الد عينة وتكونت ، النفسية بية) ١٣٣(ربالوحدة ال لية طالبات من طالبة

بالوحدة الشعو ومقياس ي و لك ستقواء مقياس الباحثة وطبقت ، القر أم ربجامعة ى

بالوحدة الشعو ن ب احصائيا دالة تباطية ا عالقة وجود النتائج رت وأظ رالنفسية، ً ر

عا اسة الد ن املشارك الطالبات وأن ، ي و لك ستقواء و مستورالنفسية من ىنو ن

ي و لك ستقواء و النفسية الوحدة من   .مرتفع

الل أبو اسة ن): ٢٠٢٠(رد ب تباطية العالقة عن الكشف إ اسة الد ردفت ر

س مدا العليا ساسية املرحلة طلبة لدى ي و لك ستقواء و النفسية اجات را

ست مقياس الباحثة وطبقت نابلس، النفسية،محافظة اجات ا ومقياس ي و لك قواء

من اسة الد عينة م) ٢٢٠(روتكونت م ، وطالبة و) ١٥٦(طالبا من) ٦٤(طالبا، طالبة

إحصائيا دالة سلبية تباطية ا عالقة وجود إ اسة الد وتوصلت ، نابلس محافظة س رمدا ر ر

النفسية اجات ا ن النتائ ب رت أظ كما ، ي و لك ستقواء اتو متغ أن النوع،(ج

ا الد والتحصيل ي) روالصف، و لك باالستقواء بؤ الت   .استطاعت

سماو اسة د دفت يو لدى) ٢٠٢٠(ر ي و لك ستقواء شيوع جة د ع التعرف رإ

الباحث واستخدم ، النف بالتوافق ا وعالق اصة وا كومية ا دنية امعات ا رطلبة

ست منمقياس العينة وتكونت ، النف التوافق عمليات ومقياس ي و لك ٥٠٠قواء

عالقة وجود إ اسة الد نتائج ت وأشا العشوائية، قة بالطر وا اخت وطالبة رطالب ر

النف والتوافق ي و لك ستقواء ن ب وسالبة احصائيا دالة تباطية   . را

اسات: ًثانيا ارد اسة بد تمت ا سابقة حوث بـبعضرو وعالقتـھ ـاديمي لتلكـؤ

ات   :املتغ
ملرحلة(Ozer,2011) وأجرت امعة ا وطلبة العامة ة الثانو طلبة ع اسة رد

رة ظا شار ان مدى ملعرفة تركيا؛ العليا اسات الد وطلبة وس الو رالب تكونتالتلكؤر ،

من اسة الد وطالبة) ٤٤٨(رعينة و١٤٩(طالبا م) رذكو٨٣إناث العامةمن ة الثانو رحلة

وس) ١٥٠(و الو الب ملرحلة جامعيا و٨٠(رطالبا اسات) ١٤٨(و) رذكو٧٠إناث الد رمن
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و٨٤(العليا إحصائية)رذكو٦٤إناث داللة ذات ق فر وجود إ اسة الد نتائج ت وأشا و، ر ر

رة ظا يخص فيما املختلفة التعليمية ات ملرحلةالتلكؤللمستو امعة ا طلبة ان حيث

العامة ة الثانو وطلبة العليا اسات الد طلبة من أك يتلكؤ وس الو رالب ن   .ر

غزال أبو شار) ٢٠١٢(ىوأجر ان مدى إ التعرف دفت اسة اديميالتلكؤرد

من اسة الد عينة وتكونت ن، امعي ا الطلبة نظر ة وج من وطالبة) ٧٥١(روأسبابھ ًطالبا

مو ال جامعة ليات جميع دالةمن ق فر وجود إ اسة الد نتائج ت وأشا دن، باال وك ر ر ر

شار ان مستوالتلكؤاحصائيا طلبة ولصا ا الد املستو ملتغ عز ىاديمي رى ى

سالسنة ا ملتغ عز إحصائيا دالة ق فر وجود عن اسة الد تكشف ولم عة، يالرا ى و ر

اديمي    .والتخصص

غانم اسة يةدفت) ٢٠١٨(رد الب تظم ت ال النفسية ات املتغ ع التعرف إ

املكونة التلكؤللتلكؤالعاملية ن ب العالقة طبيعة عن والكشف ، امعة ا طالب لدى

من اسة الد عينة وتكونت ، النفسية ات املتغ عض و طالب) ٩٠٠(راديمي من طالبا

اديمي التلكو مقياس الباحث وطبق ، امعة اسةا الد عن الرضا إعداد(رومقياس

اديمي)الباحث التلكؤ احصائية داللة ذات ق فر وجود إ اسة الد نتائج وتوصلت و، ر

التعليم النوع ر(تبعا يأ ذات) عام/ز ق فر توجد لم نما ب العام، التعليم طالب واتجاه

للنوع تبعا اديمي التلكؤ احصائية الثقافيةوا) إناث/رذكو(داللة ف(لفية -ر

  ).حضر

هللا عبد اسة د دفت نما والتلكؤ) ٢٠١٩(رب نفعالية ساسية ا ع العرف إ

من اسة الد عينة وتكونت ، ما بي العالقة عن والكشف ، النوع ملتغ تبعا راديمي

مقيا) ٤٠٠( الباحث وطبق ، واسط جامعة بية ال لية طالب من وطالبة سًطالبا

عالقة وجود عدم عن النتائج وأسفرت ، اديمي التلكؤ ومقياس نفعالية ساسية ا

ن ب ق فر وجود وعدم ، اديمي والتلكؤ نفعالية ساسية ا ن ب احصائيا دالة تباطية وا ً ر

نفعالية ساسية وا اديمي التلكؤ مقياس ع ناث و   .رالذكو

ايد            اسة د دفت زو املعر) ٢٠٢٠(ر خفاق و اديمي التلكؤ ن ب العالقة اسة د رإ

منوضغوط اسة الد عينة وتكونت ، بية ال لية طلبة من عينة لدى ياة طلبة) ٣٠٠(را

لية من التلكؤوطالبا مقياس بتطبيق الباحثة وقامت ، الشيخ كفر جامعة بية ال

، ياة ا وضغوط املعر خفاق و دالةاديمي ق فر وجود عن النتائج ووأسفرت

دال موجب تباط ا جود و ، الثالثة البحث ات متغ ناث و الذكو ن ب راحصائيا و ر

بية ال لية طلبة لدى ياة ا وضغوط املعر خفاق و اديمي التلكؤ ن ب   . احصائيا
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السابقة اسات الد ع    -: رالتعليق
ا اسات للد السابق العرض خالل وتحلرمن يلسابقة ما يت ا وعرض اسات الد    -:ريل

التلكؤ - ن ب العالقة تناولت الباحث علم حدود ية أجن أو ية عر اسة د أي وجود رعدم

امعةاديمي ا طالب لدى ي و لك ستقواء  .و

النوع  - متغ أثر تناولت ال اسات الد نتائج ب تضا روجود لكؤالت) ناث-رالذكو(ر

ياديمي و لك ستقواء  .و

املرحلة - تحديد السابقة والبحوث اسات الد من ا ا الباحث استفاد ثم رومن

البحث ن للمشارك املناسب العدد وتحديد امعية، ا املرحلة و املناسبة التعليمية

للد املناسبة دوات اختيار ، يفي تص كمتغ النوع متغ اختيار اليةر، ا اسة

النتائج وتفس حصائية، ساليب  .و

ض   : البحثوفر
التالية ض الفر اختبار إ ا ا البحث   :وس

والتلكـــــــــؤ -١ ـــــــــي و لك ســـــــــتقواء ن بـــــــــ احـــــــــصائية داللـــــــــة ذات تباطيـــــــــة ا عالقـــــــــة توجـــــــــد رال

امعة ا طالب من عينة لدى  .اديمي

ســــــت -٢ ــــــ احــــــصائية داللــــــة ذات ق فــــــر توجـــــد النــــــوعوال ــــــ متغ ــــــ إ ترجــــــع ــــــي و لك قواء

امعة) إناث-رذكو( ا طالب من عينة  .لدى

النـــوع -٣ ـــ متغ ـــ إ ترجـــع ـــاديمي التلكـــؤ ـــ احـــصائية داللـــة ذات ق فـــر توجـــد -رذكـــو(وال

امعة) إناث ا طالب من عينة   .لدى

البحث   : اجراءات

أوال
ً

  :املن: 
الت        الوصفي املن الباحث قائقاستخدم وا البيانات بجمع يختص الذي حلي

ا إل الوصو يتم ال النتائج وتفس ا، تحليل إ باإلضافة ا، وتبو ا يف   .لوتص

ثانيا
ُ

جامعة: العينة:  داب لية طالب ن ب من عشوائية قة بطر البحث عينة اختيار تم

ام ا العام من و ا الد الفصل خالل وذلك ة، لاملنصو ر وتم)م٢٠٢٠/٢٠٢١(ر ،

إ ا   :تقسيم
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استطالعية - من: عينة عمر) ١٣٣(وتكونت بمتوسط وطالبة سنة،) ٢٠,٠٧(يطالبا

معيار البحث)٠,٨٩(يوانحراف ألدوات ية م السيكو صائص ا ساب وذلك ،. 

أساسية - من: عينة عمر) ٢١٨(وتكونت بمتوسط وطالبة سنة،) ٢٠,٠٨(يطالبا

معيار ائية)٠,٨٨(يوانحراف ال ا صو اسة الد أدوات لتطبيق وذلك ر،   . ر

ثالثا
ُ

ية:  م السيكو ا وخصائص البحث   :أدوات

ي و لك ستقواء مقياس الباحث استخدم البحث ض فر من إعداد(وللتحقق

اديمي)الباحث التلكؤ ومقياس ،/ إعداد(، ع)٢٠١٨غانم دوات تلك تناو مكن و ل،

ا   : لتاالنحو

ي -١ و لك ستقواء الباحث(مقياس  ):إعداد

تية طوات ا ع ي و لك ستقواء مقياس بناء ا ا الباحث اعتمد   :وقد

املقياس  - أ من دف ال امعة: تحديد ا طالب لدى ي و لك ستقواء قياس و  .و

السابقة  - ب دبيات و والبحوث اسات الد ع ال: رطالع اساتنظرا الد رختالف

فقد ، ا ا الباحث علم حدود الباحث ا عل اطلع ال السابقة والبحوث

مثل واحد عامل و ل ي و لك لالستقواء العاملية ية الب اسات الد راختلفت

اسة العال،(رد اسة)٢٠١٧أبو ود عض(Dursun&Akbulut,2012)ر، نما ب ،

م متغ أنھ إ توصلت اسات اسةرالد د مثل عاد ،(رتعدد ؛٢٠١٤يالشناو

ن، ن،٢٠١٦حس وآخر ن ان امل  Coelho& Sousa,2018; Ana-M,et؛٢٠١٨و؛

al;2018؛Elkady,2019 Betts&Spenser,2017;،ز العز عبد ث٢٠١٩، الوا عبد ر؛

،٢٠٢٠، سماو اللطيف،٢٠٢٠ي؛ عبد عدد) ٢٠٢٠؛ اسات الد تلك اختلفت كما ر،

ومسميا عاد  .اتلك

يتضمن -ج ي و لك لالستقواء مقياس ناء ب الباحث قام قام) ٥٨(لذا ة رعبا

تمت ا ال السابقة والبحوث اسات الد من ل ضوء ا بصياغ رالباحث

تمت ا ال السابقة والبحوث اسات والد ي، و لك لالستقواء النظر ربالتأصيل ي

الطال وخصائص ي، و لك ستقواء واملؤشراتبقياس ونيا، الك ن املستقو ب

لالستقواء جرائية فات والتعر ي، و لك ستقواء ع الدالة السلوكية

اسات الد ي و  .السابقة رلك
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اتھ- د عبا عدد والبالغ ولية تھ صو املقياس عرض رتم مجموعة) ٥٨(ر ع ة رعبا

النفس علم مجا ن املتخصص ساتذة لياتمن ب النفسية ة وال التعليمي

م عدد والبالغ بية، املقياس) ٥(ال ات عبا حو الرأي إلبداء وذلك ن، رمحكم معل

صياغة عديل تم عليھ ناء و مناسبا، نھ ير ملا التعديل أو ذف ا أو ضافة انية ام
ً

و

وحذف ات، العبا للمقياس) ٥(رعض ات العبا عدد ليصبح ات رعبا ة) ٥٣(ر   .رعبا

ا-ه وعدد ستطالعية اسة الد عينة ع املقياس تطبيق وطالبة) ١٣٣(رتم طالبا

عمر معيار) ٢٠,٠٧(يبمتوسط وانحراف صائص)٠,٨٩(يسنة، ا ساب وذلك ،

ي كما وذلك للمقياس ية م   :السيكو

العام -١   Factorial Validity: الصدق

أسلوب استخدام ع الصدق من النوع ذا قامعتمد حيث ؛ العام التحليل

ملقياس العام الصدق بحساب يالباحث و لك خاللستقواء من ولية تھ رصو

م عدد بلغ حيث ن، املشارك جات لد تباطية راملصفوفة أفراد) ١٣٣(ر ن ب من ا مشار

ساسية للعينة ص   . املجتمع

العينة م كفاية مدى بحساب الباحث باستخداموقام العام التحليل إلجراء

لغت KMO Testاختبار و يح، ال والواحد الصفر ن ب ما ختبار ذا قيمة اوح ت حيث

املقياس ذا تحليل ى) ٠ ,٧٢٤(قيمتھ د د ا قيمة من أك طھالذيأي  Kaiserاش

التح) ٠ ,٥٠( إلجراء العينة م بكفاية كم ا يمكن فإنھ التا العامو ن(ليل أم

،٢٠٠٨،١٨٧.(  

ساسية املكونات قة بطر تباط ملصفوفة العام التحليل إجراء روتم

حصائية زمة ا حد(SPSS)باستخدام ملعرفة د جيلفو بمحك الباحث أخذ وقد ر،

إ تصل ال شعبات ال اعتبار و و شبعات لل حصائية شبعات) ٠.٣٠(الداللة أك أو

باستخدامدال متعامدا را تدو ا ر تدو تم املستخرجة للمكونات سيكولو مع وإلعطاء ة،
ً ً

قة مكوناتKaiser Varimaxطر عة أ استخالص أمكن العام التحليل نتائج ضوء و ر،

ذلك يو التا دو وا يح ال الواحد من أك ا م ل ل امن ال ذر ا سة لئ   :   ر
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  )١(لجدو

ر عد املستخرجة واملالع شبعات ي ملقياس املتعامد التدو و لك   ستقواء
ت

قامالعباا
أ

ر
ر

 

و
العامل

 ل

 

ي
العاملالثا

 

العام
ل

ث
الثال

 

 

ع
العاملالرا

ت 
قامالعباا

أ
ر

ر
 

و
العامل

 ل

 

ي
العاملالثا

 

 

العام
ل

ث
الثال

 

 

ع
العاملالرا

 

٠,٥٤١   ٢٨    ٠,٨٧٩ ١  

٠,٦٤٥    ٢٩   ٠,٤٧٤  ٢ 

٠,٦٥٥  ٣٠  ٠,٥٩٧   ٣   

٠,٦٢٤ ٣١    ٠,٨٧٦ ٤    

٠,٤٩٩    ٣٢    ٠,٩٢٥ ٥ 

٣٣    ٠,٧٩٥ ٦     

٠,٨٣٥ ٣٤    ٠,٥٠٨ ٧    

٠,٥٧٤    ٣٥  ٠,٥٢٤   ٨ 

٠,٣٦٦  ٣٦   ٠,٦٥٩  ٩   

٠,٥٨١  ٣٧     ١٠   

٣٨  ٠,٤٢٥   ١١     

٠,٧٠٥   ٣٩   ٠,٦٣٩  ١٢  

٠,٤٢٣ ٤٠    ٠,٩٥٧ ١٣    

٤١  ٠,٥٧١   ١٤     

٤٢   ٠,٤٨٨  ١٥     

٠,٦٠٤  ٤٣ ٠,٥٦٤    ١٦   

٤٤    ٠,٨٥٩ ١٧     

٠,٦١٥    ٤٥   ٠,٧٠٦  ١٨ 

٠,٧٧٦   ٤٦  ٠,٧٥٦   ١٩  

٠,٦٥١ ٤٧ ٠,٧١١    ٢٠    

٠,٣٠٨  ٤٨    ٠,٥٤٧ ٢١   

٤٩    ٠,٨٥٦ ٢٢     

٠,٦٨٢ ٥٠ ٠,٥٤٧    ٢٣    

٥١  ٠,٥٥٩   ٢٤     

٠,٧٤٨    ٥٢   ٠,٦٦٩  ٢٥ 

٠,٤١٩   ٥٣    ٠,٧٦٢ ٢٦  
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ت
قامالعباا

أ
ر

ر
 

و
العامل

 ل

 

ي
العاملالثا

 

العام
ل

ث
الثال

 

 

ع
العاملالرا

ت 
قامالعباا

أ
ر

ر
 

و
العامل

 ل

 

ي
العاملالثا

 

 

العام
ل

ث
الثال

 

 

ع
العاملالرا

 

٠,٨٤٢ ٢٧         

ذر ا

امن  ال

٣,٣٩٧ ٤,٠٤٠ ٤,٢٩٠ ٩,٧٤٠ 

سبة

 التباين

٦,٤٠٩ %٧,٦٢٢ %٨,٠٩٤ %١٨,٣٧٨% 

جدو من ي) ١(ليت يأ   :ما

عن -١ ا شبع قل ات عبا ثمانية ناك ا) ٠,٣٠(رأن قام -٤٩-٤٤-٤٢-٤١-٣٨-٣٣-١٠(روأ

حذ) ٥١ تم املقياسولذلك ات عبا عدد تصبح ذلك و ا، ة) ٤٥(رف  .رعبا

ع -٢ و العامل ات) ١٦(لاشتمل العبا و ، إحصائيا د شبعا شبعت ة رعبا ر
ً ً

اتھ)٥٠-٤٧-٤٠-٣٤-٣١-٢٧-٢٦-٢٢-٢١-١٧-١٣-٧-٦-٥-٤-١( عبا جميع شبعت و ر،

ال عن تكشف ا أ وجد و العامل ات عبا محتو فحص و ، موجبا لشبعا رى
ً ً

تقاط

إباحية صو سال إ عمد و ا، شر و ا شو و اص لبعض صو راملستقو رر ي

غرف ع البعض من ة ر ال ، مية و حسابات عدة من اص ألحد

وسات، ف ا ابط ر ع للدخو الطالب عض اج استد ونية، لك دشة والد ل ر ر

العامل ذا سمية يمكن ذا ونية(وع لك الصفة،)املضايقة ا أل وذلك

العامل ذا ع   .الغالبة

ــ -٣ ع ي الثــا العامــل ات) ١١(اشــتمل العبـــا ــ و إحــصائيا، د ــشبعا ــشبعت ة رعبـــا ر
ً ً

موجبـــــــا،)٤٨-٤٣-٣٧-٣٦-٣٠-٢٥-١٨-١٥-١٢-٩-٢( ـــــــشبعا اتـــــــھ عبا جميـــــــع ـــــــشبعت و ،
ً ً

ر

ـــ ا ســـتغالل عـــن تكـــشف ـــا أ وجـــد ي الثـــا العامـــل ات عبـــا محتـــو فحـــص رو ى

ــــألحــــ ال ــــساب ا ــــ ع إباحيــــة صــــو ســــال وإ ــــسابات، ا أحــــد مــــن فــــراد رد ر

ـسمية يمكـن ـذا ـ وع الطلبـة، عـض ـ ع بذيئـة ـسية ج ألقابا أطالق الطلبة ألحد

العامـــــل ونيـــــا(ــــذا الك ـــــ ا ـــــذا)ًالتحــــرش ـــــ ع الغالبــــة الـــــصفة ـــــا أل وذلــــك ،

  .العامل

ــــــــ -٤ ع الثالــــــــث العامــــــــل ــــــــشبعت)١٠(اشــــــــتمل ات ــــــــرعبــــــــا و ، إحــــــــصائيا د ــــــــشبعا
ً ً

ات ــــــــــشبعا)٥٣-٤٦-٣٩-٢٨-٢٤-١٩-١٤-١١-٨-٣( رالعبــــــــــا اتــــــــــھ عبا جميــــــــــع ــــــــــشبعت و ،
ً

ر

أحـــد شـــتم عـــن تكــشف ـــا أ وجـــد الثالـــث العامــل ات عبـــا محتـــو فحـــص و ، رموجبــا ى
ً
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الـــزمالء أحـــد ـــصية ،انتحـــال نـــت ن ـــ ع نـــصية ســـائل ـــ بـــھ زاء ســـ و رالطلبـــة

التواصل مواقع مكتـوبع الطالب ألحد بوك س الف ع ا صو عرض ، ًرجتما

مواقــع ــ ع ا ــشر أ ثــم ة ــ الفا املــات امل عــض يل ــ و الئقــة، ــ غ ات عبــا ــا رتح

العامــــــــل ــــــــذا ــــــــسمية يمكــــــــن ــــــــذا ــــــــ وع ــــــــي، و لك الــــــــسمعة(التواصــــــــل ھ ــــــــشو

ونيا العامل)ًالك ذا ع الغالبة الصفة ا أل وذلك ،. 

العامل -٥ عاشتمل ع ات) ٨(الرا العبا و إحصائيا، د شبعا شبعت ات رعبا ر
ً ً

)١٦ -

محتو)٥٢-٤٥-٣٥-٣٢-٢٩-٢٣-٢٠ فحص و موجبا، شبعا اتھ عبا جميع شبعت و ى،
ً ً

ر

ي و لك يد ال ع سائل سال أ عن تكشف ا أ وجد ع الرا العامل ات رعبا ر ر

ح كة م ات عبا كتابة صية، معلومات ع صو رل مواقعل ع الزمالء أحد لو

التواصل ات شب خالل سمعتھ ھ شو ل الزمالء أحد حو عات الشا شر و لالتواصل،

يمكن ذا وع ن، خر حسابات تخ ال امج ال بتحميل تمام و ، قجتما

العامل ذا ونية(سمية لك دة العامل)راملطا ذا ع الغالبة الصفة ا أل وذلك ،. 

املقياس-٢   :ثبات

النـــصفية، والتجزئــة نبـــاخ، كر ألفــا ـــ و املقيــاس ثبـــات ــساب ن قت طـــر اســتخدام وتــم

التا النحو ع ذلك توضيح مكن   :و

نبـــاخ  - أ كر ثبـــاتحيـــث: وألفـــا ـــساب نبـــاخ كر ألفـــا معامـــل باســـتخدام الباحـــث وقـــام

عــد وذلــك ـاملقيـاس، ع املقيــاس الثبــات) ١٣٣(تطبيــق معامــل بلــغ حيــث ا، مــشار
ً

ليـــــة ال جــــة ونيـــــة)٠,٩٥٩(رللد لك املـــــضايقة ولبعـــــد التحـــــرش)٠,٩٠٥(ُ، ولبعـــــد ،ُ

ونيــــــا الك ــــــ ونيــــــا)٠,٨٥١(ا الك الــــــسمعة ھ ــــــشو ولبعــــــد ولبعــــــد)٠,٨١١(، ،ُ

ونيــــة لك دة معــــامال)٠,٧٥٠(راملطـــا فــــإن ســـبق مــــا ــــ ع نــــاء و عــــادً، لأل الثبــــات ت

ن بــ مــا تراوحــت ليــة ال جــة مقبولــة،) ٠,٩٥٩-٠,٧٥٠(روالد ثبــات معــامالت ــا وجميع

املقياس خالل من ا إل التوصل أمكن ال النتائج الثقة إ ش   .مما

النصفية  -  ب  :التجزئة

يح والتــ النــصفية التجزئــة قــة طر باســتخدام الثبــات معامــل بحــساب الباحــث قــام

اباستخدام مقـدا عينة ع براو مان سي رمعادلة ا،) ١٣٣(ن مـشار
ً

معامـل بلـغ حيـث

يح التــ عــد مقيــاس)٠,٩١٦(الثبــات ثبــات ــ ع يــدل ممــا مرتفــع ثبــات معامــل ــو و ،

ــــي، و لك داخـــــلســــتقواء عــــشوائيا املقيــــاس عـــــاد أ ات عبــــا ــــع بتو الباحـــــث ًوقــــام ر ز

دو ا كما وذلك    :التالاملقياس
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  )٤(لجدو

سة الرئ عاد ع ي و لك ستقواء مقياس ات عبا ع رتو   ز

املقياس م عاد عاد أ ات عبا قام رأ  ر
مجموع

ات  رالعبا

١ 
املضايقة

ونية  لك

٣٠-٢٩-٢٥-٢١-٢٠-١٧-١٣-٩-٥-١-

٤٤- ٤٢-٤٠-٣٦-٣٥-٣٣ 
١٦ 

٢ 
ا التحرش

ونيا  ًالك

٣٩-٣٧-٣٤-٢٦-٢٢-١٨-١٤-١٠-٦-٢-

٤١ 
١١ 

٣ 
السمعة ھ شو

ونيا  ًالك
١٠ ٤٣-٣٨- ٣١-٢٧-٢٣- ١٩-١٥-١١-٧-٣ 

٤ 
دة راملطا

ونية  لك
٨ ٤٥-٣٢-٢٨-٢٤-١٦-١٢-٨-٤ 

 ٤٥ املجموع

اديمي: ًثانيا التلكؤ ،/إعداد(مقياس   ).٢٠١٨غانم
من تتكو وال ولية املقياس ة صو عرض املقياس معد نقام ة٤٠(ر ) ١٩(ع) رعبا

عًمحكم بقاء تم حيث التعليمي، النفس وعلم النفسية ة ال ن املتخصص من ا

اتفاق سبة ع حصلت ال ات ات%) ٩٠(رالعبا العبا جميع ع بقاء تم التا و ، رفأك

الباحث قام ثم ، املحكمو السادة إلية أشار ملا وفقا ات العبا صياغة عديل وتم ، نكما ر

وثبات صدق يبحساب كما   :املقياس

ن: الصدق -١ ب تباط معامل حساب وتم مي، التال الصدق الباحث استخدم رحيث ز

اديمي التلكؤ مقياس ع الطالب جات الباحث(رد التلكؤ)إعداد ومقياس ،

،(اديمي سي وا مصيل ع)٢٠٠٤إعداد ما بتطبيق وذلك طالبا١٢٠(،

وقد) وطالبة امعة، ا طالب تباطمن معامل عند) ٠,٧٨٠(ربلغ دالة قيمة و

مي) ٠,٠١(يمستو التال الصدق من مقبولة جة د إ ش زمما  .ر

ألفا: الثبات -٢ معامل باستخدام املقياس ثبات معامل بحساب الباحث قام حيث

بلغت حيث عاد ولأل للمقياس لية ال جة للد نباخ ركر لية،) ٠,٨٧٩(و ال جة رللد

جاء رولبعد التجن)٠,٧٣٨(يختيارُ السلوك ولبعد وف) ٠,٧٤٢(ُ، ا ُولبعد
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الفشل السلبية)٠,٧١٩(من املشاعر ولبعد مقبو) ٠,٦٦٦(ُ، ثبات معامالت لو

املقياس ثبات إ ش مما  .ًاحصائيا

يحھ وت ائية ال تھ صو املقياس من: روصف ائية ال تھ صو املقياس ريتكو ن

ستجابةعب) ٣٦( خالل من املقياس يح ت تم و عاد، أ عة أ ع عة مو ة را -عم(زر

ستجابة) ال-أحيانا عطى جات،) عم(و د جتان،) أحيانا(رثالث تم) ال(رد و واحدة، جة رد

ات العبا و السلبية ات عبا سع ال الوضع ذلك رعكس ) ٣٤-٢١-١٩- ١٥-١٢-١٠-٤-١(ر

و ، عك ل ش ا يح ت تم املفحوصو ا عل يحصل جة د أقل تكو رالتا جة،) ٣٦(ن رد

جة د التا)١٠٨(روأع دو ا كما وذلك   :ل،

  )٥(لجدو

مقياس ات عبا ع رتو اديميز سةوالتلكؤ الرئ عاد   ع

ات عاد م العبا قام رأ عدد ر

ات  رالعبا

ختيار ١ يجاء  ٩ ٣٣-٢٩-٢٥-٢١-١٧-١٣-٩-٥-١ ر

 ٩ ٣٤-٣٠-٢٦-٢٢-١٨-١٤-١٠-٦-٢ التجنالسلوك ٢

من ٣ وف ا

 الفشل

١٠ ٣٦-٣٥- ٣١-٢٧-٢٣- ١٩-١٥-١١-٧-٣ 

السلبية ٤  ٨ ٣٢-٢٨-٢٤-٢٠-١٦-١٢-٨-٤ املشاعر

 ٣٦ جما

ا ومناقش البحث ض فر   :ونتائج
والتلكؤ -١ ي و لك ستقواء ن ب احصائية داللة ذات تباطية ا عالقة توجد رال

لد امعةاديمي ا طالب من عينة  .ى

أفـــــراد جـــــات د ن بـــــ تبـــــاط معامـــــل بحـــــساب الباحـــــث قـــــام الفـــــرض ـــــذا مـــــن روللتحقـــــق ر

ا يحــــدد ــــ وال عــــاده بأ ــــاديمي والتلكــــؤ عــــاده، بأ ــــي و لك ســــتقواء مقيــــاس ــــ العينــــة

التا دو   :لا
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  )٦(لجدو

ستقو مقياس العينة أفراد جات د ن ب تباط رمعامل عاده،ر بأ ي و لك   اء

عاده بأ اديمي   )٢١٨= ن(والتلكؤ

 م
  التلكؤ

 ستقواء

رجاء

 يختيار

السلوك

 التجن

وف ا

من

 الفشل

املشاعر

 السلبية
جة رالد

لية  ال

ونية ١ لك  **٠,٨٢٢ **٠,٧٥٢ **٠,٤٤٦ **٠,٤٦٥ **٠,٨٠٥ املضايقة

ا ٢ التحرش

ونيا  ًالك
٠,٧٠٤ **٠,٥٨٦** 

٠,٧٢٢ **٠,٦١٤ **٠,٢٩٠** 

السمعة ٣ ھ شو

ونيا  ًالك
٠,٤٧٥ **٠,٢٧٠** 

٠,٤٦٢ **٠,٢٥٧ **٠,٧٦٧** 

ونية ٤ لك دة  **٠,٧٧٣ **٠,٨٧٣ **٠,٣٠٠ **٠,٤٤٣ **٠,٦٩٠ راملطا

لية ال جة  **٠,٨٦٦ **٠,٧٨٦ **٠,٥٢٢ **٠,٥٤٨ **٠,٧٦٥ رالد

م           دويت ا مستو) ٦(لن عند دالة تباط معامالت جميع ىأن يـدل)٠.٠١(ر مما ،

ــــــاديمي والتلكــــــؤ عــــــاده بأ ــــــي و لك ســــــتقواء ن بــــــ موجبــــــة تباطيــــــة ا عالقــــــة وجــــــود ــــــ رع

ـــ ع يـــنص الـــذي الـــصفر الفـــرض نـــرفض التـــا و عـــاده، ذاتال "يبأ تباطيـــة ا عالقـــة رتوجـــد

ســتقواء ن بــ احــصائية امعــة،داللــة ا طــالب مــن عينــة لــدى ــاديمي والتلكــؤ ــي و لك

ــــــــو و البـــــــديل الفــــــــرض ن" ونقبـــــــل بــــــــ احــــــــصائية داللـــــــة ذات موجبــــــــة تباطيــــــــة ا عالقـــــــة رتوجــــــــد

امعة ا طالب من عينة لدى اديمي والتلكؤ ي و لك   ".ستقواء

احـصائية داللـة ذات موجبـة تباطيـة ا عالقة وجود ا ا الباحث فسر سـتقواءرو ن بـ

ــ التعلــيم لتحــو نظــرا وذلــك ، امعــة ا طــالب مــن عينــة لــدى ــاديمي والتلكــؤ ــي و للك

لتحــو ســباب تلــك أحــد ــان ونــا كو وس ــ ف ــو ظ ولعــل عــد عــن الــتعلم ــ إ ة ــ خ لونــة ر ر

التواصــــل وســــائل ــــ ع م أوقــــا معظــــم يقــــضو الطــــالب وأصــــبح عــــد عــــن الــــتعلم ــــ إ نالعــــالم

حيـــــث الطـــــالب عــــض مـــــن ــــة املرغو ـــــ غ الــــسلوكيات عـــــض ــــو ظ ـــــ ب ــــس ممـــــا رجتمــــا

ـــــم ل البذيئـــــة ات والفيـــــديو الـــــصو عـــــض ســـــال بإ قـــــوم و م علـــــ تجـــــسس و لزمالئـــــھ ريتخفـــــى ر

ـــــــ ا التحـــــــرش ـــــــدف ـــــــم ل ـــــــصية ال الــــــصو عـــــــض ـــــــشر أو الـــــــسمعة ھ ـــــــشو رغــــــرض

جت التواصــــــــــل منــــــــــصات ـــــــــ ع مالئــــــــــھ بــــــــــبعض ونيـــــــــا لتلــــــــــكزالك م ســــــــــ مما وأمــــــــــام ، رمـــــــــا

ونيــــة لك دة واملطــــا ديـــد وال ة ر الــــ ــــ دائمـــا مــــشغولو ــــم ف ـــة املرغو ــــ غ رالـــسلوكيات ن
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عــن املحاضــرات ــو بــھ تمــو قــد ء ــ آخــر مــا و م ومحاضــرا م واجبــا ملــو و م نلــزمال رن

ا كب عقليا دا وج وقتا السلوكيات تلك لك س حيث   .عد

مـــ  عـــانو ـــنكمــا غ أخـــر ـــام بم ـــا ع ـــشغال و املـــذاكرة، مــن بامللـــل الـــشعو ســـرعة ىن ر

ـــام امل أداء ـــ التقـــص يجـــة ن النفـــ والـــضغط نزعـــاج و ســـلبية مـــشاعر جـــود و ة، وضـــر رو

املناســــبة ــــا أوقا ــــ اســــةاديميـــة د ت أشـــا رحيــــث امعــــة(Faryadi,2011)ر ا طــــالب أن ــــ إ

ا مـــــن عـــــانو ونيـــــا الك ن معظـــــمناملـــــستقو لقـــــضاء وذلـــــك ـــــاديمي م تحـــــصيل ـــــ نخفـــــاض

اديمية و امعية ا م يا م مال وإ م لزمال ائد امل لتدب نت ن ع م   .أوقا

اســة د ــش أحـــد,Suleiman& Sani)  (2020رو ــ عت ـــ ال جتماعيــة ات الــشب أن ـــ إ

ـ ال امعـة ا طـالب ن بـ دافعـة قـوة عـد نـت ن متطبيقـات عــض مـع بالتواصـل ـم ل ـسمح

الرســـــــمية غـــــــراض ن بـــــــ مــــــا ـــــــشطة مـــــــن العديــــــد ـــــــم ل يـــــــوفر كمــــــا تفـــــــاع ل ـــــــش الــــــبعض

ات الــــشب تلــــك اســــتخدام ــــ الطــــالب عــــض أن إال ــــصية ال مــــو و واملتعــــة راديميــــة

عـ عـن يتعلمـو ـم أ ـة ب سـرة عـن عيدا ة املرغو غ السلوكيات عض دنجتماعية

والتحــو جتماعيــة واملناســبات ليــة امل والواجبــات التعليميــة ــام امل عــض يؤجلــو التــا لو ن

اديمية املشاركة من أك املتعة عن يبحثو حيث اديمي التلكؤ  .نإ

النوع -٢ متغ إ ترجع ي و لك ستقواء احصائية داللة ذات ق فر توجد وال

منعينلدى) إناث-رذكو( امعةة ا  ..طالب

الباحث استخدم الفرض ذا متوسطيساب) ت(اختباروالختبار ن ب ق والفر

دو با ة مو كما النتائج انت و ي، و لك ستقواء والطالبات الطالب جات لد ر

  :التا

  )٧(لجـدو

التائية سبة ال اختبار وطالباتنتائج طالب جات د متوسطي ن   رب

يا و لك ستقواء   .امعة

ستقواء

ي و  لك

نوع

ك  راملشا
 املتوسط العدد

  نحراف

 ياملعيار

قيمة

 "ت"

  ىمستو

 الداللة

املضايقة ٥,٠٧ ٢٩,٢١ ١٠٥ رذكو

ونية  لك
 ٥,٩٦ ٢٨,٩٥ ١١٣ إناث

٠,٣٥٠ 
غ

 دالة

غ ٠,١٩٨ ٣,٣٨ ٢٠,٠٠ ١٠٥ رذكوالتحرش
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ستقواء

ي و  لك

نوع

ك  راملشا
 املتوسط العدد

  نحراف

 ياملعيار

قيمة

 "ت"

  ىمستو

 الداللة

ا

ونيا  ًالك
 ٣,٨٨ ١٩,٩١ ١١٣ إناث

 دالة

ھ ٣,٠٢ ١٨,١٠ ١٠٥ رذكو شو

السمعة

ونيا  ٢,٩٥ ١٨,٥٠ ١١٣ إناث ًالك
٠,٩٨٥ 

غ

 دالة

دة ٣,٤٨ ١٣,٥٨ ١٠٥ رذكو راملطا
ونية  لك

 ٣,٤٨ ١٣,٨٢ ١١٣ إناث
٠,٥١٣ 

غ

 دالة

جة ١٢,٢٨ ٨٠,٩١ ١٠٥ رذكو رالد
لية  ١٣,٦٨ ٨١,١٩ ١١٣ إناث ال

٠,١٥٩ 
غ

 دالة

دو      ا من قيمة): ٧(ليت عاد) ت(أن و لية ال جة للد سبة بال احصائيا دالة رغ

أنھ أي الصفر الفرض قبو ع ذا و ي؛ و لك لالستقواء سبة يبال ق "ل فر توجد وال

احصائية داللة النوعذات متغ إ ترجع ي و لك عينةلدى) إناث-رذكو(ستقواء

امعةمن ا   .طالب

من ل اسة د مع ا ا البحث نتائج ،(روتتفق اسة) ٢٠١٨الرفا ن(رود ان امل

ن، اسة) ٢٠١٨ووآخر اسة(Patricia et al. ,2007)رود د مع ض تتعا نما ب ر، ر

)، اسة)٢٠١٤الرفا ود العال،(ر، اسة)٢٠١٧أبو ز،(ر،ود العز اسة)٢٠١٩عبد ود  Slonje)ر،

et al. ,2013)من ل أشار نما ب ، الذكو لصا ق فر وجود إ ت أشا رال و ر

(Netzley,2014,38;Chadwick,2014)أك ناث ن ب شر ين ي و لك ستقواء أن إ

مباشرة غ قة بطر ي و لك ستقواء ندماج تفضل ناث ألن وذلك الذكو رمن

غر نت لإلن استخداما أك ن النميمةوأ وسائل باستخدام وذلك ن داف أ اجمة م ض

ن خر بعاد واس لألصدقاء سرار وإفشاء عات الشا شر   .و

والطالبات الطالب ن ب احصائية داللة ذات ق فر وجود عدم ا ا الباحث فسر وو

ا أصبح ة خ ة الف امعة ا وطالبات طالب كو عاده وأ ي و لك رستقواء من تباط

، عد عن التعليم إ التعليم تحو يجة ن ر ضر نت ن و جتما التواصل لبوسائل ي و

تلك ع م أوقا معظم قضو و املختلفة التعليمية باملنصات ا ا احت اك نوأصبحوا

أسوة التكنولوجية ات التطو تلك مواكبة من لإلناث الفرصة أتاح مما التعليمية راملنصات
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، أتاحربالذكو وذلك ، التكنولوجية ة وا واملعرفة العلم من املستو نفس نالو ىو ن

مراقبة عن عيدا الرقمية التقنيات تلك ع ل طو وقت لقضاء ناث و للذكو رالفرصة

مع مقبولة غ سلوكيات اب ت ا إ بھ يدفع قد مما املختلفة نت ن مواقع وتصفح رسرة

الذين ن خر أو الذكوأقرانھ ن ب احصائيا دالة ق فر وجود عدم ر أظ مما ، م عرف رال و

ناث  .و

النوع -٣ متغ إ ترجع اديمي التلكؤ احصائية داللة ذات ق فر توجد –رذكو(وال

منلدى) إناث امعةعينة ا  .طالب

الباحـــــث اســـــتخدم الفـــــرض ـــــذا متوســـــطيـــــساب) ت(اختبــــاروالختبــــار ن بـــــ ق والفـــــر

ـاديميد التلكــؤ ـ والطالبــات الطـالب ــدو.رجـات با ة ـ مو ــ كمـا النتــائج انـت و ل،

  :التا

  )٨(لجـدو

التائية سبة ال اختبار اديمينتائج التلكؤ امعة ا وطالبات طالب جات د متوسطي ن   .رب

التلكؤ

 اديمي

نوع

ك  راملشا
 املتوسط العدد

  نحراف

 ياملعيار

قيمة

 "ت"

  ىتومس

 الداللة

رجاء ٣,٥١ ١٦,٥٤ ١٠٥ رذكو

 يختيار
 ٣,٢٥ ١٦,٨٠ ١١٣ إناث

٠,٥٧٢ 
غ

 دالة

السلوك ٢,٨٠ ١٦,٩٥ ١٠٥ رذكو

 التجن
 ٢,٧٧ ١٦,٨٥ ١١٣ إناث

٠,٢٤٩ 
غ

 دالة

من ٢,٧٥ ١٨,٧٦ ١٠٥ رذكو وف ا

 ٢,٥٤ ١٨,٩٣ ١١٣ إناث الفشل
٠,٤٩١ 

غ

 دالة

املشاعر ٣,٣٤ ١٤,٥٨ ١٠٥ رذكو

 السلبية
 ٣,٣٠ ١٤,٩٢ ١١٣ إناث

٠,٧٥٣ 
غ

 دالة

جة ٩,٥٠ ٦٦,٨٣ ١٠٥ رذكو رالد
لية  ٩,١٧ ٦٧,٥٢ ١١٣ إناث ال

٠,٥٤١ 
غ

 دالة
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دو          ا من قيمة): ٨(ليت لية) ت(أن ال جة للد سبة بال احصائيا دالة رغ

ذا و اديمي؛ للتلكؤ سبة بال عاد أنھو أي الصفر الفرض قبو يع ق "ل فر توجد وال

احصائية داللة النوعذات متغ إ ترجع اديمي منلدى) إناث–رذكو(التلكؤ عينة

امعة ا   .طالب

اسة د مع ا ا البحث نتائج ،(روتتفق غزال اسة) ٢٠١٢أبو ،(رود ،)٢٠١٣محمد

هللا،( اسة)٢٠١٧عطا ود اس(Erkan,2011)ر، ن،(ةرود وآخر يع اسة)٢٠١٣والر ود ر،

اسة)٢٠١٥شبار،( ود ،(ر، وعاشو ن ناث) ٢٠١٩رياس و الذكو ن ب ق فر وجود رعدم و

اسة د مع وتختلف اديمي، ،(رالتلكؤ سي وا اسة)٢٠٠٤مصيل ود ر،

(Attiyah,2010)اسة د اسة) ٢٠١٨حمدي،(ر، اسة)٢٠٢٠زايد،(رود ود ) ٢٠٢١أحمد،(ر،

ناثأ عن ن يتلكؤ الذكو ون   .ر

يجة الن تلك تفس ا ا للباحث مكن ياةو ا ات مغر أن نت،(ضوء اإلن

جتما التواصل ومواقع والفضائيات، ، املحمو زة ا) لوأج دو تلعب أن املمكن من رال

ل ومتاحة سر، و ولة س ل ب ومتوافرة واحدة، ن يتلكؤ الطالب شاء،وجعل م ميع

وإناثا ا ذكو ميع ا ا ل تعرض   .رو

إليھ أشار ما ضوء يجة الن ذه تفس يمكن أن (Ferrari , Beck, 1998)كما

ناث و الذكو أن ع ذا و بذلك، س ل عالقة ال مستقل نرالتلكؤ عامويتلكؤ ل . ش

أكد شاركو(Tukman, 1991)كما ي ناث و الذكو نأن التلكؤ،ر عملية باإلضافةنفس

ام امل عض تأجيل إ ن يضطر التا و والطالبات الطالب من تطلب ال ام امل ة ك وإ

ة خ ظات ال ا تنفيذ إ ن ضطر و ا ف املرغوب غ سيما   .ووال

  :التوصيات
ي يأ بما الباحث يو ا ا البحث ا إل توصل ال النتائج   :ضوء

ي -١ الطال شاد وحدات خالل من امعات ا شادي انب ا تفعيل ة رضر ر ور

التلكؤ مثل ة املرغو غ السلوكيات من التخلص ع الطالب مساعدة غية

ي و لك ستقواء و   .اديمي

طالب -٢ لدى املد ستقواء و اديمي التلكؤ فض ية تد برامج رعمل ر

امعة  .ا

ع -٣ شاطاتالعمل ال مع متحانات أو املحاضرات مواعيد ض عا رعدم

اديمي التلكؤ أبواب من باب إلغالق لية ال  .واملناسبات
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نت -٤ ن شبكة ع م أبنا شاط عة متا ة لضر الوالدين توجيھ ع ورالعمل

أو ي و لك لالستقواء ية يكونو ال ح جتما التواصل سائل نو و

القانوستقو ا عل عاقب سلوكيات نخراط و م مال ع نن ز   .و

حة املق   :البحوث
امعة -١ ا طالب لدى اديمي التلكؤ امللطف التعلم ع ب التد رفعالية

ونيا الك ن  .املستقو

ات -٢ ا وامل ي و لك ستقواء ن ب العالقة نفعا اء للذ الوسيط رالدو ر

لدى امعةجتماعية ا  .طالب

التعلم -٣ ات صعو ذو طفال و ن العادي لدى ي و لك اسة"يستقواء رد

نة  ".رمقا
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املراجع   :قائمة
أوال
ً

ية:  العر   :املراجع

اب يم، املنظم). ٢٠١٧. (رابرا التعلم ات ا م تنمية الدماغ إ ند املس التعلم رفعالية

طال لدى اديمي التلكؤ وخفض بية،ذاتيا ال لية جامعةب بية ال لية مجلة

ر   .٣٤٧-٤٠٦،)١٧٤ (٣٦،ز

حنان العال، ي). ٢٠١٧(أبو و لك التنمر مستو خفض ي نتقا شاد ىفعالية ر

ن، ق املرا من عينة أسيوط،لدى جامعة بية ال لية ل العلمية ،)٦(٣٣املجلة

٥٦٣- ٥٢٧ .  

محمد ن، اس واملعدلر). ٢٠١٥. (رأبو بالذات الثقة من ل ب وعالقتھ اديمي جاء

مجلة ان، جا بجامعة ية التحض السنة وطالبات طالب من عينة لدى ا زالد ر

مصر، ق، الزقا جامعة بية ال لية ب ونفسية ة و تر اسات زد   .١٣٣-٧٣،)٨٨(ر

ة معاو غزال، اديمي). ٢٠١٢(أبو ف سو ن: ال ة وج من وأسبابھ ه شا الطلبةران ظر

ن، امعي ةا بو ال العلوم دنية   .١٤٩-١٣١،)٢(٨،راملجلة

ن ياسم الل، طلبة). ٢٠٢٠(أبو لدى ي و لك بالتنمر ا وعالق النفسية اجات ا

نابلس، محافظة س مدا العليا ساسية ةراملرحلة بو ال العلوم مجلة

غزة، للبحوث القومي املركز   .١٧٦-١٩٤،)٥(٤والنفسية،

عطية اسة). ٢٠٠٧(أحمد، الد عن والرضا لإلنجاز بالدافعية وعالقتھ اديمي رالتلكؤ

السعودية ية العر باململكة خالد امللك جامعة طالب النفسلدى علم مجلة

سانية والعلوم   .٧٩-١،املعاصر

يثم ال). ٢٠٢١. (أحمد، السنة طلبة لدى اديمي ف سو ال ضوءىمستو ية تحض

، ا الد والتحصيل س ا رمتغ والنفسية،ي ة بو ال للعلوم ية العر  املجلة

٥٣٩-٥٠٩،)١٩(٥.  

ر لدى). ٢٠١٨. (حمدي، التعلم ودافعية ي يجا بالتفك وعالقتھ اديمي التلكؤ

امعة، ا ،طالب طنطا جامعة بية ال لية   .١١٨-٦٧،)٤(٢٢مجلة

أسامة ن، باستخدام). ٢٠٠٨ (أم املتعددة ات للمتغ ي حصا رة. SPSSالتحليل : القا

ة املصر نجلو   .مكتبة

مالك ي، ر وا ان سو ي، النفسية). ٢٠٢٠(زسيو بالوحدة وعالقتھ ي و لك التنمر

، القر أم بجامعة بية ال لية طالبات والنفسيةىلدى ة بو ال العلوم مجلة

لل القومي غزةاملركز   .١٤٤-١٢٤،)١٢(٤،بحوث
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مضان ن، ية). ٢٠١٦. (رحس ال ا تدرك كما ي و لك التنمر ملقياس العاملية ية الب

ن ق املرا من عينة ةلدى بو ال العلوم حوث و اسات لد ية العر راملجلة

سانية   .٨٥-٤٠،)٤(،و

د غر ، از و عمر، وشواشره، فيصل، يع، ف). ٢٠١٣. (يالر سو وعالقتھال اديمي

دن، ن امعي ا الطلبة لدى التفك ،ربأساليب ة املنا -١٩٩،)١(٢٠رمجلة

٢٣٤.  

د غر ، بدولة). ٢٠١٤(الرفا املتوسطة املرحلة طلبة لدى التنمر رة ظا شار ان واقع

ات، املتغ عض ضوء ت والسلوك،الكو العلمي املن   .٨٠-٥٠،)٣ (مجلة

غ ، دالرفا دولة). ٢٠١٨(ر س مدا املتوسطة املرحلة طلبة عرض و سة مما ة رد ر ر

س، ا متغ وأثر ي و لك للتنمر ت جامعةالكو ة بو ال العلوم مجلة

رة،   .١٤٥-١١١،)٤(٢٦القا

أمل طلبة). ٢٠٢٠(زايد، لدى ياة ا وضغوط املعر باإلخفاق وعالقتھ اديمي رجاء

بية، ال الشيخلية كفر جامعة ة بو ال   .١٢٠٦-٧٥،١١٣٧،املجلة

فادي ، النف). ٢٠٢٠. (يسماو بالتوافق وعالقتھ التكنولو ستقواء شيوع جة رد

ات، املتغ عض ضوء اصة وا كومية ا دنية امعات ا طلبة رلدى

ت، الكو جامعة العلمي، شر ال   .٢٦٣-٢٩٩). ١٣٥(٣٤مجلة

ن ياسم ات). ٢٠١٥(شبار، متغ ضوء امعة ا طالب لدى اديمي -النوع(التلكؤ

حلوان)الفرقة-التخصص جامعة بية ال لية واجتماعية ة و تر اسات د مجلة  ر،

٦٩٢- ٦٤٧،) ٤(٢١.  

نادية ي، ة). ٢٠٠٨. (الشرنو املم نفعالية و صيـة وال املعرفيـة صائص ا عض

ادي أ ن املتلكئ وغ ن امعة،للمتلكئ ا وطالبات طلبة من بيةميا ال لية مجلة

ر    .٢٧٠-٣٦٣،) ١٣٧(٢،زجامعة

أمنية ، ي). ٢٠١٤(يالشناو و لك التنمر ملقياس ية السيكوم -املتنمر(الكفاءة

ية مجلة)ال جامعة، داب لية البحثية، ات شا لالس دمة ا رمركز

  .٥٠-١املنوفية،

والد أحمد الق، ا محمدعبد ف). ٢٠١١(غيم، سو لل ي العر إعداده: املقياس

ية، السيكوم اتوخصائصھ ما جامعة ة، بو ال لألبحاث الدولية راملجلة

املتحدة ية   .٢٢٥-٢٠٠،)٣٠(،العر
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نادية ز، العز نموذج). ٢٠١٩. (عبد ضوء صية لل الك الستة ىالعوامل

(HEXACO)بالتن ئات كمن بالذات امعة،والشفقة ا طلبة لدى ي و لك مر

شمس، ن ع جامعة النف شاد   .٤٦-٢٠،)٥٧ (رمجلة

محمد اللطيف، خال). ٢٠٢٠(عبد اء الذ مكونات ع قائم تد برنامج رفاعلية

املرحلة طالب لدى ي و لك التنمر مستو وخفض اديمي ندماج ىتنمية

ة، عرالثانو اسات د النفسرمجلة وعلم بية ال   .١٥٤-٩٣،)١٢٣(،ية

مالك هللا، طلبة).٢٠١٩(عبد لدى اديمي بالتلكؤ ا وعالق نفعالية ساسية ا

واسط، جامعة بية ال لية مجلة امعة،   .٧٩٤-٣٠،٧٣٦ا

اسالم ث، الوا النف ).٢٠٢٠. (رعبد والبناء يكية لي الدالالت ضوء شادي إ ربرنامج

املوضوع م تف اختبار استخدام عن التنمرT.A. Tالناتجة سلوك خفض

جتما التواصل مواقع مدم امعة ا طالب لدى ي و رسالة (لك

ة شو م غ اه ردكتو ة،)ر سكند جامعة بية، ال   .رلية

عماد ي، التل). ٢٠١٩. (العتا سلوك خفض باملع نف شادي ا برنامج كؤرفاعلية

بية، ال لية طلبة لدى سعوداديمي امللك جامعة ة بو ال العلوم مجلة

،٢٥٨-٢٣٣،)٢(٣١.  

مصطفي هللا، والثقة). ٢٠١٧(عطا الدافعية ات بالتوج وعالقتھ اديمي ف سو ال

، أسيوط جامعة بية ال لية مجلة بية، ال لية طالب لدى   ).٢(٣٢بالنفس

مجدي طالب).٢٠١٨. (غانم، لدى اديمي جاء باإل املرتبطة النفسية ات املتغ رعض

امعة عامليھ"ا اسة ةرسالة"(رد شو م غ جامعة)رماجست بية، ال لية ،

ر   .ز

أحمد عن). ٢٠١٤. (فضل، والرضا الوقت ة إدا ات ا بم وعالقتھ اديمي رالتلكؤ ر

امعة، ا طالب من عينة لدى اسة اساترالد د وعلمرمجلة بية ال ية عر

  .٣٣٠-٢٨٧،)٥١(،النفس

عمر ش ودر أحمد، ، واللي معر). ٢٠١٧. (و علـم ئـة ب ع/ فاعليـة قائمة ي سلو

لطالب ي و لك التنمر ة مواج اتيجيات اس تنمية جتماعية املفضالت

ة، الثانو حلوااملرحلة جامعة بية ال لية ة بو ال العلوم -١٩٧،)٤(١،نمجلة

٢٦٤.  

مسعد مكونات). ٢٠١٣(محمد، ببعض عالقتھ اديمي ف سو ال لسلوك اسة رد

امعة، ا طالب لدى ات املتغ عض و التعلم اتيجيات واس مجلةالدافعية

بأسوان بية ال   .٥٣٤-٤٨٧،)٢٧(،لية
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نادية ، سي وا الرحمن عبد ، لدى). ٢٠٠٤. (مصيل اديمي طلبةالتلكؤ من عينة

النفسية، ات املتغ ببعض وعالقتھ امعة ا جامعةوطالبات بية ال لية مجلة

ر   .١٥١-١١٢،)١(١٢٦ز

غالب ، يار ا ي؛ نجا س، يو شام؛ ن، ان ي). ٢٠١٨(ىامل و لك  التنمر

قاء الز مدينة وانفعاليا سلوكيا ن املضطر الطلبة من عينة رلدي ً ً
مجلة ،

اسا ةرالد بو ال ،والنفسية ت قابوس السلطان   .١٩٧-١٧٩،)١(١٢جامعة
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