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  .األكادیميالحزم والتسویف : كلمات البحث
    

وأكثر الطالب یتأخرون عمل . التسویف األكادیمیة ھي ظاھرة التي تحدث بین كثیر من الطالب
ظاھرة التسویف األكادیمي تحدث أیضا على الطالب في . عدیدھم ویما طلون وقتھم في  انتھاء دراستھم

للكلیة علم النفس جامعة موالنا جامعة موالنا مالك إبراھیم ماالنج استنادا على بیانات من قسم األكادیمي 
، سبع 2005وھناك یكونون تسع عشرة طالبا من فئة  2011دیسمبر  27مالك إبراھیم ماالنج بتاریخ 

الذي ینبغي أن تكون قادرة على  2007، وثمانیة وتسعون طالبا من فئة  2006وعشرون طالبا من فئة 
  .علم النفس تفعل التسویف األكادیمیة فھذه الحقیقة توضح أن معظم الطالب في.انتھاء مقالھم 

  
 موالنا مالكوزعم على أن ظاھرة التسویف التي تحدث على الطالب في الجامعة االسالمیة 

وقیل شخص ما إذا كان قادرا على اقامة حقوق الشخصیة . ماالنج مرتبطة مستوى الحزم الشخصي ابراھم
عن طریق التعبیر عن األفكار والمشاعر والمعتقدات التي توجد فیھ بطریقة مباشرة من خالل التعبیر اللفظي 

 ھذا یعني أن الطالبو. واما غیر حزم فعكس ذلك. الذي ھو بطریقة عادلة ومریحة دون تجاھل حقوق االخر
حزمھ   الذین یؤدون التسویف ھوطالب غیر قابلة للحزم أو مستوى ماالنج ابراھم جامعة موالنا مالكفي 

  .منخفض
  

تھدف ھذه البحوث إلى معرفة ما ھل تكون ھناك عالقة بین الحزم مع التسویف الذي یفعل الطالب 
تفعل الدراسة على طالب كلیة علم النفس جامعة . من كلیة علم النفس جامعة موالنا مالك إبراھیم ماالنج

وأخذت عینیة عن طریقة . موالنا مالك إبراھیم ماالنج بجملة عینة من عشرة ومئتین شملھم االستطالع
  .أسلوب العینة العشوائیة، وحین تحلیل درجة االرتباط بین المتغیرات باستخدام تقنیة المنتج لحظة االرتباط

  
ھو لبحوث تنال أن مستوى الحزم كانت معظم المجیبین في المستوى المتوسط استنادا إلى نتائج ا

بقدر تسع واربعین و اثنین وخمسین بینما المجیبین مستویات الحزمة المنخفضة والعالیة على التوالي بكبراء 
وست وسبعون حلوانا وكان مجمع المجیبین على ,احدى وسبعون حلوانا و اربع وثالثون,خمس عشرة

وثمانیة وثالثین حلوانا بینما المجیبین تسویفھم في مستوى ,ى عال من التسویف ھو بقدر اثنین واربعینمستو
أظھرت النتائج وجود عالقة . وثنین وستین حلوانا والمعتدلة بنسبة ثالثون حلوانا,منخفض من سبع وعشرین

عالقات ھي ذات داللة ال.  اربعون وخمسون وخمس مئة,كبیرة بین مستوى الحزم مع التسویف من صفر
وسبع حلوان على , إحصائیة عند مستوى ثقة خمس وتسعون حلوانا شكلت المتغیرات حزم كبراء ثالثون

و ثالثة حلوان من مستوى الطالب من التسویف تفسیر المتغیرات , في حین تسع وستون. مستوى التسویف
 .وبالتالي یتم قبول الفرضیة. األخرى

 


