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التسويف األكادميي ناجت إسهام العوامل اخلمس الكبرى للشخصية وتفاعالت كل من متغيرات إدمان اإلنترنت
وبعض املتغيرات الدميوجرافية لدى عينة من طلبة اجلامعة

د .عبد اهلل سيد محمد جاب اهلل

are some significant positive correlations between
academic procrastination, internet addiction
and neurosis, and the negative correlations were
between academic procrastination, extroversion
and agreeableness, as well as, the differences that
were found between those who are high and low in
all academic procrastination variables.There were
no differences between study variables according to
variables of gender or academic grade except for
neurosis where there were differences according
to the academic grade in favor of the first grade,
and the academic procrastination was found that it
could be predicted in the study sample through the
Five Big personality factors and internet addiction.
Findings showed an influence by the dual reactions
between (internet addiction X gender) and between
(internet addiction X academic grade) on the total
score of the academic procrastination, but no
influence was found for the tri reactions.
Key words: Academic procrastination, Five
Big Personality Factors, Internet addiction, some
)demographic variables

ملخص:
هدفت الدرا�سة �إىل الك�شف عن مدى �إ�سهام العوامل اخلم�س
الكربى لل�شخ�صية و�إدمان الإنرتنت للت�سويف الأكادميي لدى
طالب اجلامعة ،ف�ضالً عن الك�شف عن �إمكانية التنب�ؤ بالت�سويف
الأكادميي مبعلومية متغريات الدرا�سة م�ستقلة �أو جمتمعة و�أى
منها �أكرث ت�أثرياً ،و�أخرياً التعرف �إىل دور التفاعالت الب�سيطة
واملركبة ملتغريات الدرا�سة على مقيا�س الت�سويف الأكادميي،
تكونت العينة من ( )236من طلبة ق�سم علم النف�س بكلية الآداب
جامعة �أ�سيوط ،بواقع ( )82من الذكور بن�سبة()154( ،)34.7
من الإناث بن�سبة ( ،)65.3مبتو�سط عمري للعينة الكلية قدره
( )19.91وانحراف معياري قدره (� ،)1.48أ�شارت نتائج
الدرا�سة �إىل وجود بع�ض االرتباطات الدالة املوجبة بني الت�سويف
الأكادميي و�إدمان الإنرتنت والع�صابية ،واالرتباطات ال�سالبة
بني الت�سويف الأكادميي واالنب�ساطية واملرغوبية االجتماعية،
كما وجدت فروق بني مرتفعي ومنخف�ضي متغريات الدرا�سة
على الت�سويف الأكادميي ،ومل توجد فروق يف متغريات الدرا�سة
تبعاً ملتغري النوع �أو امل�ستوى الدرا�سي فيما عدا متغري الع�صابية
وجدت فروق تبعاً للم�ستوى الدرا�سي يف جتاه الفرقة الأوىل ،و�أنه
ميكن التنب�ؤ بالت�سويف الأكادميي لدى عينة الدرا�سة من خالل
العوامل اخلم�سة الكربى لل�شخ�صية و�إدمان الإنرتنت� ،أظهرت
النتائج ت�أثرياً للتفاعالت الثنائية بني �إدمان الإنرتنت × النوع،
وبني �إدمان الإنرتنت × امل�ستوى الدرا�سي على الدرجة الكلية
للت�سويف الأكادميي ،ومل تكن تظهر ت�أثرياً للتفاعل الثالثي.
(الكلمات املفتاحية :الت�سويف الأكادميي ،العوامل اخلم�س
الكربى لل�شخ�صية� ،إدمان الإنرتنت ،املتغريات الدميوجرافية)

مقدمة:
على الرغم من اجلهود التي بذلتها م�ؤ�س�ساتنا التعليمية,
وما طر�أ عليها من حتوالت كمية وكيفية ,ف�إن براجمها و�أن�شطتها
وطرائقها ما تزال قا�رصة ن�سبياً عن تعليم �أ�ساليب التعامل
وتنميتها مع الوقت ،وكيفية تنظيم الأولويات احلياتية ,حيث جند
الكثري من الطلبة اجلامعيني اليوم غري املبالني لأهمية الوقت
الذي يهدرونه يف بع�ض ال�سلوكيات والأن�شطة غري ال�رضورية يف
احلياة اليومية (التميمي.)21 :2012،
وت�شري نتائج العديد من الدرا�سات �أن الت�سويف فيما بني
الطالب يف جميع املراحل الدرا�سية واملرحلة اجلامعية ب�شكل
خا�ص ،يحدث مبعدالت مرتفعة بدرجة تنذر باخلطر� ،إن بع�ض
التقديرات ت�ضع معدل حدوث الت�سويف لدى طلبة اجلامعة ما بني
( %)95 - 80درا�سة ( ،)Ellis & Knaus, 1977يف حني �أ�شارت
درا�سة (� )Solomon & Rothblum, 1984أن ( )% 50ماطلوا يف
املهام الأكادميية اخلا�صة بهم على الأقل يف ن�صف �أوقاتهم،
و( )% 38ماطلوا بدرجة �أقل.يف حني �أ�شارت درا�سة (Jackson,
� )Et.al., 2003أن ما يقرب من ( %)40 - 30من طلبة اجلامعة
يعتربون الت�سويف م�شكلة جوهرية تعيق التوافق ال�شخ�صي
والوظيفي لديهم ،كما ذكر (� )Steel, 2007أن ن�سبة الت�سويف
قد ت�ضاعفت �أربعة �أ�ضعاف بني عامي ()2002 - 1978م� ،إذ
كانت الن�سبة ( ،)% 5بينما يف عام  2002بلغت ن�سبة امل�سوفني
( ،)% 26كما الحظ البها�ص ( )2011انت�شار �سلوك الت�سويف لدى
غالبية طالب اجلامعة ،وت�أخرهم يف تقدمي ما يطلب منهم من
�أعمال و�أن�شطة حتى نهاية الف�صل الدرا�سي.،ويف درا�سة م�سحية
قامت بها العبيدي (� )2013شملت ( )200طالباً وطالبة من طلبة
اجلامعة تبني �أن ( )% 62من الطلبة �أ�شاروا �إىل وجود تلك�ؤ دائم،
�أو �شبه دائم يف درا�ستهم� ،أو االختبارات� ،أو ما يكلفون به من

Academic procrastination is a contributory product of Five Big Personality Factors with the reactions of Internet addiction and some demographic
variables among college students

Abstract:
This study aimed at discovering the degree of
contribution of Five Big Personality Factors and
Internet addiction to Academic procrastination
among college students, revealing the predictability
of academic procrastination with the given study
variables separately or combined and which one of
them is more effective and finally recognizing the
effect of simple and compound reactions of the study
variables on academic procrastination scale.Study
sample consisted of 236 students enrolled in the
department of psychology at faculty of arts –Assiut
])university [82 males (34.5 %):154 females (65.3 %
with mean age of 19.91 years old and S.D of 1.48 for
the whole sample.Study findings indicated that there
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مهام و�أن�شطة درا�سية.
�أظهرت الدرا�سات ال�سابقة ب�أن �سلوك الت�سويف الأكادميي
ُيعد ظاهرة منت�رشة ،فقد قامت العديد من الدرا�سات باالهتمام
باملفهوم ،وعالقته بالعديد من املتغريات املت�ضمنة للخ�صائ�ص
ال�شخ�صية ،كمتغري الر�ضا عن الدرا�سة والقلق ووجهة ال�ضبط
والدافعية للإجناز كدرا�سة هالل واحل�سيني ( )2004و�أحمد
( ،)2008ودرا�سة ()Yücel Öksüz, , & Elif Güven, 2014
يف عالقته باملرونة النف�سية ،ودرا�سة & Semra Çakýr,
 )Et.al.,(2014يف عالقته بالأ�سلوب املعريف ،ودرا�سة Piers
 )Steel, et.al., 2001يف عالقته ببع�ض ال�سمات ال�شخ�صية
(كالع�صابية ،االنب�ساط والهيمنة ،واملراقبة الذاتية) ،ودرا�سة
( )Justine, et.al., 2014يف عالقته ب�سوء ال�سلوك الأكادميي
كالغ�ش من �شخ�ص �آخر يف االمتحانات� ،أو ا�ستخدام الو�سائل
املمنوعة يف االمتحانات ،ن�سخ �أجزاء من الواجبات املنزلية من
الآخرين ،ودرا�سة ( )Micuel & Lauren, 1995يف عالقته بخيانة
الأمانة الأكادميية ،ودرا�سة  )Lakshminarayan et.al., 2013يف
عالقته بالأداء الأكادميي ودرا�سة  )Bilge Uzun Ozer, 2014يف
عالقته باالكتئاب والقلق والإجهاد والكمالية.
هناك متغري �آخر يعتقد الباحث �أنه مرتبط ب�سلوك الت�سويف
الأكادميي �أال وهو �إدمان الإنرتنت ،حيث ت�شري عدد من الدرا�سات
املهمة �إىل وجود عالقة بني الت�سويف الأكادميي و�إدمان الإنرتنت.
(� ،)Young, 2004إذ �أ�شارت درا�سة � Wretschkoإىل وجود عالقة
قوية وموجبة بني �إدمان الإنرتنت والت�سويف الأكادميي ،ووفقاً
 ,.Davis, & Et.alف�إن هناك عالقة بني �سوء ا�ستخدام الإنرتنت
والت�سويف الأكادميي حيث �أن االنهماك املكثف بالإنرتنت
والرغبة يف البقاء على الإنرتنت ب�شكل دائم من الطبيعي �أن يجعل
ال�شخ�ص يف حالة انفعالية ونف�سية مرتبطة بالإنرتنت وكنتيجة
لذلك ف�إن الطلبة يق�ضون �أوقاتهم على الإنرتنت بدالً من ق�ضائها
يف �إجناز الواجبات الأكادميية)Davis, et.al., 2002(.
يف حني �أ�ضاف (� )Noran, 2000إىل �أن �ضًعف �إدارة الوقت
وتنظيمه بحكمة لدى امل�سوفني ،يت�ضمن غمو�ض الأولويات
والأهداف ،مما يدفعه �إىل ت�أجيل �إجناز بع�ض مهماته الأكادميية،
والرتكيز على ن�شاطات غري منتجة ،من بينها �إدمان الإنرتنت،
وعلى الرغم من نتائج العديد من الدرا�سات حول انت�شار هذه
الظاهرة ،وبناءً على امل�سح الذي مت يف تركيا م�ؤخراً عن ا�ستخدام
الإنرتنت لدى الأفراد ،فقد تزايد عدد الأفراد ب�شكل كبري يف تركيا،
وبحلول عام ( )2013كانت ن�سبة ا�ستخدام الإنرتنت ب�شكل منتظم
 ،% 39.5فيما بني الأفراد الذين تراوحت �أعمارهم ما بني (16
  )74عاماً ( ،)Turkstat, 2013وباملثل يف �أمريكا ،وبناءً علىامل�سح الذي مت يف ( )2011ف�إن ( )% 74من م�ستخدمي الإنرتنت
يتواجدون  onlineلي�س لغر�ض حمدد بل ملجرد املرح� ،أو قتل
الوقت� )Pew Internet, 2013( .إن مثل تلك املعدالت املرتفعة من
املمكن �أن تعزى �إىل احتماالت جديدة تنتج عن الإنرتنت ،والتي
لديها �إمكانية احل�صول على املعلومات ب�سهولة ،وكذلك توزيعها.
()Yang & Tung, 2007); Odaci, 2011
وانطالقاً مما �سبق ذكره يف �أعاله ف�إن ظاهرة الت�سويف
الأكادميي ُتعد من �أهم امل�شكالت البارزة يف جمال التعليم

ب�شكل خا�ص ،عندما ي�ؤجل الطالب وبدون مربر �إمتام مهامهم
الدرا�سية املطلوبة ،ومنهم ي�ؤجلها لآخر حلظة ممكنة ،وهذا ما
يطلق عليه الت�سويف الأكادميي ،مما ي�ؤدي �إىل تدن يف امل�ستوى
الدرا�سي ،ثم ينطلق الت�سويف من جمال التعليم؛ لي�شمل جماالت
حياة الفرد كافة ب�شكل عام ،مما ي�شري �إىل احلاجة �إىل بحوث
يف البيئة املحلية لفح�ص مدى �إ�سهام العوامل اخلم�سة الكربى
لل�شخ�صية ،و�إدمان الإنرتنت يف الت�سويف الأكادميي لدى طالب
اجلامعة� ،سواء �أكانت هذه العوامل متغريات تف�سريية للت�سويف
الأكادميي �أم ال ،ونتائج هذا البحث �ستقدم م�ساهمة جوهرية
من �أجل فهم �أف�ضل للت�سويف الأكادميي ،وهذا بدوره ميكنا من
عملية الت�شخي�ص ،واتخاذ االحتياطات الالزمة حلماية الطالب
من الآثار ال�سلبية للت�سويف الأكادميي ،و�إدمان الإنرتنت يف �ضوء
عدد من املتغريات الدميوجرافية.

مشكلة الدراسـة:
نظراً ملا �أكدته الدرا�سات ال�سابقة �آنفة الذكر ،ومن خالل
مالحظات الباحث يف عمله كع�ضو هيئة تدري�س ،يت�ضح �أن ن�صيب
احلياة اجلامعية من امل�شكالت التي يواجهها الطالب �أكرب من
ن�صيب جماالت احلياة الأخرى من امل�شكالت ،و�أن هناك ت�سويفاً
�أكادميياً لدى العديد من الطالب ،كالتذمر من تقدمي الواجبات،
والوظائف املطلوبة يف وقتها املحدد ،وحماوالتهم املتكررة
ت�أجيل �إجناز هذه املهمات الأكادميية ،وعدم اال�ستعداد املبكر
لالختبارات ،يف حني �أ�شارت نتائج درا�سة )� Arº.Et.al.,(2013أن
ن�سبة ( )% 46من التباين بالن�سبة للت�سويف العام ميكن �أن
تتنب�أ بها العوامل اخلم�سة الكربى لل�شخ�صية ،يف حني تتنب�أ بن�سبة
( )% 36من التباين بالن�سبة للت�سويف الأكادميي ،حيث يرى
وجيه (� )1994أن ح�رص مالمح ثقافة تبديد الوقت كافة ،والعمل
على التخل�ص منها ،ميكننا من الو�صول يف �أقرب وقت �إىل ناجت
حمدد وملزمة ،وميكننا من االنتباه ملا يحدث حولنا ،واالنطالق
ملالحقة الإيقاع “ال�صاروخي” الذي ي�سري به املتناف�سون من
حولنا يف العامل( .وجيه ،)171:1994 ،وا�ستناداً �إىل قلة االهتمام
لدى الباحثني يف البيئة العربية ،وندرة الدرا�سات املحلية ،كانت
الرغبة يف اخلو�ض يف هذا املو�ضوع.
وميكن �صياغة �أ�سئلة الدرا�سة على النحو التايل:
◄◄هل هناك عالقة ارتباطية بني الت�سويف الأكادميي،
و�إدمان الإنرتنت ،والعوامل اخلم�سة الكربى لل�شخ�صية؟
◄◄هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية بني متو�سطي
درجات كل من جمموعتي مرتفعي ومنخف�ضي العوامل اخلم�سة
الكربى لل�شخ�صية ،و�إدمان االنرتنت على الت�سويف الأكادميي؟
◄◄هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية بني متو�سطات
عينتي الذكور والإناث ،امل�ستوى الدرا�سي (الفرقة الأوىل–
الرابعة) لدى عينة الدرا�سة يف» الت�سويف الأكادميي� ،إدمان
الإنرتنت ،العوامل اخلم�س الكربى لل�شخ�صية؟
◄◄هل ميكن لإدمان الإنرتنت والعوامل اخلم�سة الكربى
لل�شخ�صية م�ستقلة �أو جمتمعة �أن ُت�سهم يف الت�سويف الأكادميي
لدى عينة الدرا�سة؟
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من الذكور بن�سبة  154 ،34.7من الإناث بن�سبة  ،)65.3وبحدود
عمرية حيث تراوحت امل�ستويات العمرية لأفراد العينة من - 18
 23عام مبتو�سط عمري ( ،)19.91±وانحراف معياري ()1.48
كما حتدد البحث بثالثة مقايي�س؛ لتحقيق �أهداف الدرا�سة،
وقيا�س متغرياتها (الت�سويف الأكادميي ،والعوامل اخلم�سة
الكربى لل�شخ�صية� ،إدمان الإنرتنت) ،و�أخري يتحدد البحث بحدود
مو�ضوعية ،بحيث يركز البحث احلايل على الك�شف عن �إمكانية
التنب�ؤ بالت�سويف الأكادميي مبعلومية متغريات الدرا�سة م�ستقلة،
�أو جمتمعة ،و�أي منها �أكرث ت�أثرياً ،والتعرف على �أثر التفاعالت
الثنائية والثالثية ملتغريات الدرا�سة على مقيا�س الت�سويف
الأكادميي.

◄◄هل للتفاعالت الب�سيطة واملركبة لإدمان الإنرتنت
وكل من النوع (ذكر– �أنثى) ،واملرحلة الدرا�سية (الفرقة الأوىل -
الفرقة الرابعة) ت�أثري يف الت�سويف الأكادميي لدى عينة الدرا�سة؟

أهداف الدراسة:
هدفت الدرا�سة �إىل الك�شف عن عالقة الت�سويف الأكادميي
بكل من �إدمان الإنرتنت والعوامل اخلم�سة الكربى لل�شخ�صية لدى
طالب اجلامعة ،والك�شف عن الفروق بني املرتفعني واملنخف�ضني
يف جميع املتغريات على الت�سويف الأكادميي ومعرفة الفروق
يف �ضوء النوع (ذكور� ،إناث) وامل�ستوى الدرا�سي (الفرقة الأوىل،
الرابعة)على جميع متغريات الدرا�سة ،والك�شف عن �إمكانية
التنب�ؤ بالت�سويف الأكادميي مبعلومية متغريات الدرا�سة م�ستقلة
�أو جمتمعة و�أي منها �أكرث ت�أثرياً ،والتعرف على �أثر التفاعالت
الثنائية والثالثية ملتغريات الدرا�سة على مقيا�س الت�سويف
الأكادميي.

حتديد املفاهيم واإلطار النظري:
أوالً :التسويف األكادميي Academic procrastination

فقد �أكد ( � )Piccarelli, 2003أن املكون احلا�سم للت�سويف
هو الت�أجيل ،بينما �أ�شار �آخرون(  ( �Rothblum, et.al.,1986, Si
� )gall, et.al.,2000إىل �أن القلق الذي ي�ؤدي �إىل هذا الت�أجيل
هو املكون الأ�سا�سي للت�سويف ،ومع ذلك يالحظ �أن معظم
تعريفات الت�سويف جتمع على �أنه يت�ضمن �أفعاال و�سلوكيات
ت�ؤثر بطريقة �سلبية على �إنتاجية الفرد (معاوية �أبو غزال.)2012 ،
يف حني اعترب (� )Milgram & Tenne, 2000أن الت�سويف قد يكون
املر�ض احلديث املنت�رش يف كل من البلدان املتقدمة والنامية على
حد �سواء.
ووفقاً لدرا�سة (  )Urdan & Midgley, 2001ف�إن الت�سويف
العام هو اتخاذ الفرد لقرارات ونتائج عن ق�صد حتول دون
جناحه ،كما عرف (  )Howell & Watson, 2007الت�سويف
الأكادميي ب�أنه ميل الطالب للت�أجيل عمداً للمهام الأكادميية،
وعلى الرغم من النتائج ال�سلبية ميكن للطالب ت�أجيل مهام
كالقراءة ،والواجبات املنزلية ،والدرا�سة واالمتحانات
(.)Howell & Watson, 2007
كما عرفه �أحمد (� )2008إجرائياً ب�أنه �إرجاء �أو ت�أجيل
ملهمة بدون مربر ،وهذه املهمة �رضورية بالن�سبة للطالب ،ويقوم
بذلك رغم �إح�سا�سه بعدم االرتياح من عدم البدء� ،أو االنتهاء منه.
(�أحمد)6 :2008 ،
من خالل التعريفات ال�سابقة ميكن ا�ستخال�ص �أن
ظاهرة الت�سويف هي ظاهرة معقدة تت�ضمن العديد من اجلوانب
املعرفية وال�سلوكية ،و�سمات ال�شخ�صية ،و�أنه �سلوك مكت�سب،
و�أن التعريفات حول مو�ضوع الت�سويف جميعها ميكن ت�صنيفها
حتت جمموعتني �أ�سا�سيتني وهما الت�سويف املوقفي ،والت�سويف
ك�سمة ،ووفق ُا للت�سويف املوقفي ف�إن النا�س عادة ما مييلون �إىل
الت�سويف من �أجل جتنب مهام يجدونها غري ممتعة �أو �شديدة
ال�صعوبة ،ويحدث ب�شكل م�ستقل يف �سياق مهمة ما �أو وفقاً
لطبيعتها وتكون مرتبطة بجوانب معينة من حياة ال�شخ�ص.
�إن الت�سويف الأكادميي والذي مت مناق�شته على نطاق وا�سع هو
جمرد �صورة فرعية من الت�سويف املوقفي ،بينما يعرف الت�سويف
ك�سمة على �أنه ا�ستعداد لدى ال�شخ�ص لت�أجيل �أو ت�أخري املهام،

أهمية الدراسة:
 يف �سياق التعليم والدرا�سات التي تهدف �إىل حتديد
انت�شار �سلوك الت�سويف الأكادميي بني الطالب ،والأ�سباب
الأ�سا�سية ل�سلوك الت�سويف الأكادميي من املمكن �أن ت�سهم
الدرا�سة احلالية �إىل حد كبري يف فهم طبيعة امل�شكلة ،وبالتايل
و�ضع ا�سرتاتيجيات للتعامل معها.
 حداثة املتغريات وربطهما مع بع�ضهما للك�شف عن
ناجت �إ�سهام التفاعل بني املتغريات ،ف�ضالً �أن هذه الدرا�سة جترى
يف ظل الثورة املعلوماتية الهائلة ،والتي �أدت �إىل حتول جذري
يف املنظمات ون�شاطاتها الفعلية ،وال�رسعة ،و�إدارة الوقت ب�شكل
جيد ،مما يتطلب املزيد من هذه الدرا�سات.
 ت�ساعد الدرا�سة احلالية اخلروج بنتائج من �ش�أنها �أن
تزيد من فهم �سلوك الت�سويف الأكادميي ،وتقدمي �أ�سباب �أخرى
من �أجل رفع م�ستوى التح�صيل والتوافق الأكادميي يف العملية
التعليمية.
 �أن حتديد متغري الت�سويف الأكادميي لدى طلبة
اجلامعة ُيعد مطلباً لدى كل من يتعامل مع الطلبة من �أع�ضاء
هيئة التدري�س ،واملر�شد النف�سي ،والرتبوي ،و�أولياء الأمور للحد
من م�شكلة خطرية ،تعطل طاقات الطلبة نحو القيام بواجباتهم
املدر�سية.
 ت�ساعد نتائج الدرا�سة القائمني على تطوير اجلانب
التعليمي �إىل و�ضع خطط تربوية وبرامج �إر�شادية ،حيث �أ�شارت
درا�سة (� )Bilge et.al.,2013أنه ميكن حت�سني �سلوك الت�سويف� ،أو
التغلب عليه ،بالربامج التدريبية لدى طلبة اجلامعة ،و�إك�سابهم
عادات ومهارات فعالة يف تنظيم الوقت ،وذلك من خالل عقد
ور�ش للعمل اجلماعي.

حدود الدراسة:
يتحدد البحث الراهن بالعينة امل�ستخدمة واملكونة ()236
من طالب ق�سم علم النف�س بكلية الآداب جامعة �أ�سيوط ،بواقع (82
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بلغتها الوا�ضحة ،وت�ضم جمموعة كبرية من ال�سمات ال�شخ�صية،
فقد عرفها كوملان ( )Colman, 2003ب�أنها خم�سة جتميعات
لأبرز �سمات ال�شخ�صية ،ميثل كل جتمع عامال جتريداً ملجموعة
من ال�سمات املتناغمة امل�شتقة من التحليل العاملي ،وكل عامل
يت�ضمن عوامل فرعية ،كما عرفها  Dig man & Costaب�أنها
ت�صنيف ل�سمات ال�شخ�صية وفق خم�سة �أبعاد مو�سعة ،يف حني
عرفها جرج�س ( )2007ب�أنها عبارة عن خم�سة �أبعاد �أو عوامل
�أ�سا�سية تنظم ال�شخ�صية وكل عامل يحتوي على جمموعة من
ال�سمات التي تو�صل �إليها من خالل التحليل العاملي(.ح�سني،
 ،)6 :2013كما �أنه منوذج يقوم على و�صف ال�شخ�صية و�صفاً
اقت�صادياً كامالً من خالل عوامل خم�سة �أ�سا�سية كربى لل�شخ�صية
هى (الع�صابية – االنب�ساطية  -ح�سن املع�رش  -االنفتاح على
اخلربة  -حيوية ال�ضمري).
1 .1الع�صابية  :Neuroticismوتعني امليل �إىل الأفكار
وامل�شاعر ال�سلبية �أو احلزينة ،وت�شمل الع�صابية عند Costa
� & McCrae, 1992ستة �أوجه (القلق ،العدائية ،الغ�ضب،
ال�شعور بالذنب ،االندفاع ،القابلية للإنحراجCosta &(.
)McCrae,1992
2 .2االنب�ساطية  :Extroversionت�صف الأفراد مب�شاعر الر�ضا
والقبول نحو احلياة �أو الأ�شياء وكالهما يلخ�صان ال�سمات
البين�شخ�صية �أى �أنهما ي�سلطان ال�ضوء على ما يفعله
الأ�شخا�ص بع�ضهم ببع�ض ،وهذا يكون عك�س املنطوي
امل�شغول بعامله الداخلي من خيال ،ون�شاط بدين غري قادر
ن�سبياً على امل�شاركة االجتماعية(.الأن�صاري)2002 ،
3 .3ح�سن املع�رش  :Agreeablenessيتميز الأفراد املرتفعني
بالإيثار والتعاطف مع الآخرين والتلهف مل�ساعدتهم،
والدماثة واللطف واحلنو ،وطيبة القلب والت�سامح ،كما ي�ضم
ح�سن املع�رش �ستة �أوجه هي (الثقة ،الإيثار ،اال�ستقامة،
الإذعان ،التوا�ضع ،الر�أى املعتدل �أو الرقة)(.النواب
وحممد)13 :2014،
4 .4االنفتاح على اخلربة  :Openness to Experienceوهي
�أحد �أبعاد ال�شخ�صية ي�شري �إىل الف�ضول وحب االطالع على
العامل اخلارجي والداخلي على حد �سواء ،وتعني الن�ضج
العقلي واالهتمام بالثقافة ،و�رسعة البديهة وال�سيطرة
والطموح واملناف�سة ،ويكون ذلك ال�شخ�ص غني باخلربات
وله رغبة يف التفكري يف �أ�شياء غري م�ألوفة(.جرب)2012 ،
5 .5حيوية ال�ضمري  :Conscientiousnessهو ب�شكل �أوىل
ي�صف ال�سلوك املوجه نحو املهمة والهدف ،و�ضبط
االندفاعية املتطلبة اجتماعيا ً ،وت�ضم حيوية ال�ضمري
�ستة �أوجه (الكفاءة ،التنظيم ،التح�س�س بالواجب،
الكفاح من �أجل ا لإجناز ،االن�ضباط الذاتي،الرتوي.
( .)McCrae & Costa, 1991

وهو على العك�س من الت�سويف الأكادميي ف�إن الت�سويف ك�سمة
ا�ستعداد ال يرتبط بخ�صائ�ص املوقف �أو املهمة بل يحدث بناءً
على ال�سمات ال�شخ�صية للأفراد الذين يقومون ب�شكل دائم ومزمن
بالت�سويف)Ahmet Murat Uzun, Et.al., 2014: 191(.

وجهات النظر املختلفة لتفسري التسويف األكادميي:
1 .1نظرية العالج العقالين االنفعايل :حيث �صاغ (& Ellis
 (Knaus,1977من خالل نظرية العالج العقالين االنفعايل
�أن نقد الذات واملخاوف الالعقالنية لها ت�أثري دال على
الت�سويف الأكادميي.و�إن املعتقدات الالعقالنية هي �أحد
الأ�سباب املهمة للت�سويف الأكادميي ،حيث ي�صفان الت�سويف
على �أنه ا�ضطراب يف الأنا ين�ش�أ عن �أفكار العقالنية.و�أن
احلاجة املطلقة لدى امل�سوف هو �أن يكون �أدا�ؤه جيد يف
�أي �شيء هو مايدفعه �إىل جتنب القيام باملهام التي تتطلب
وقت ،و�أن �أحد املعتقدات الرئي�سة للت�سويف هي “البد �أن
�أقوم ب�أداء جيد” وهذا يثبت “�أنا �شخ�ص ذو قيمة” وب�شكل
حتمي فعندما يف�شل �شخ�ص يف الأداء اجليد ف�إن املعتقد
الالعقالين يحدث فقداناً يف تقدير الذات ،و�أن املعتقدات
الالعقالنية تعمل �أي�ضاً كت�شجيع على ت�أجيل البدء و�إكمال
مبهمة ما (.)Murat, 2013
2 .2نظرية الدافعية امل�ؤقتةTemporal Motivation Theory :
هناك �أ�سلوب �آخر �أي�ضاً ل�صياغة الت�سويف وهو من خالل
نظرية الدافعية امل�ؤقتة حيث تفرت�ض �أن الت�سويف يحدث
كوظيفة لال�ستخدام املدرك ل�سلوك ما ،وب�شكل خا�ص تلك
ال�سلوكيات التي يتم �إدراكها على �أن لها فائدة منخف�ضة
حيث يتم افرتا�ض ت�أجيلها ،يف حني �أن ال�سلوكيات التي
تدرك على �أن لها فائدة كبرية يتم تنفيذها بدون ت�أجيل،
وقد طرح كل من ( )Steel & Kِnig, 2006املعادلة التالية
لتحديد درجة الفائدة ملهمة �أو �سلوك ما على النحو التاىل:
الفائدة = التوقع × القيمة ÷ احل�سا�سية للت�أجيلِ.
3 .3نظرية التعزيز للتقليد ال�سلوكي :حتاول تف�سري الت�سويف
من خالل �سياق الثواب والعقاب �أي �أن الت�سويف يحدث
ب�شكل �أكرث لدى الطلبة �إذا مت �إثابتهم من خالل �أن�شطة ممتعة
ملثل ذلك ال�سلوك ( فرياري و�آخرون� )1995 ،إن النظرية
ال�سيكودينامية تعترب �أن الت�سويف هو �أعرا�ض ل�رصاعات
�أ�سا�سية توجد يف القب�شعور ويف امليكانيزم الدفاعي لتجنب
مثل تلك ال�رصاعات�.إن املنحي املعريف ال�سلوكي قد جادلت
ب�أن هناك عوامل متعددة تف�رس عملية الت�سويف :الكمالية
الالعقالنية واملعتقدات الالعقالنية وانتقاد الذات والقلق
واالكتئاب وانتقا�ص تقدير الذات وقلة احليلة املتعلمة
و�ضبط الذات هي بع�ض من اجلوانب املعرفية ال�سلوكية
للت�سويف.)Ahmet Murat Uzun, et.al., 2014(.

ثانياً :العوامل اخلمسة الكربى للشخصية
The big five factor of personally

ثالثاً :إدمان اإلنرتنت :Internet addiction
مت و�صف م�صطلح �إدمان الإنرتنت يف املواد البحثية
بالعديد من امل�صطلحات مثل اال�ستخدام املر�ضي للإنرتنت( (�Da

هى تنظيم هرمي ل�سمات ال�شخ�صية يف نطاق الأبعاد
اخلم�سة الأ�سا�سية ،و ُتعد هذه القائمة �أول قائمة مو�ضوعية
تهدف �إىل قيا�س العوامل الأ�سا�سية الكربى لل�شخ�صية ومتتاز
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التسويف األكادميي ناجت إسهام العوامل اخلمس الكبرى للشخصية وتفاعالت كل من متغيرات إدمان اإلنترنت
وبعض املتغيرات الدميوجرافية لدى عينة من طلبة اجلامعة

د .عبد اهلل سيد محمد جاب اهلل

مرتفع و % 27منهم ك�شفوا عن م�ستوى متو�سط من الت�سويف
الأكادميي ،و�أن هناك فروق دالة يف الت�سويف تعزى للنوع يف
جتاه الذكور ،كما �أظهرت النتائج �أن �سلوك الت�سويف يرتبط �سلباً
مع التح�صيل الدرا�سي ،و�أن م�ستوى الت�سويف يتناق�ص كلما تقدم
املعلمون يف العمر.
يف حني هدفت درا�سة هاتيك (� )Hatice, 2011إىل التحقق
من �إمكانية التنب�ؤ ب�إ�شكالية ا�ستخدام الإنرتنت من كفاءة الذات
الأكادميية والت�سويف الأكادميي لدى عينة من طالب اجلامعة،
تكونت العينة من  398طالبا وطالبة يدر�سون بربامج االقت�صاد
والطب والهند�سة املعمارية بجامعة برتكيا� ،أظهرت النتائج وجود
ارتباط �سلبي ذات داللة بني كفاءة الذات الأكادميية و�إ�شكالية
ا�ستخدام االنرتنت ،يف حني �أن العالقة بني الت�سويف الأكادميي،
و�إ�شكالية ا�ستخدام االنرتنت مل تكن ذات داللة ،وعالوة على
ذلك مت حتديد كفاءة الذات الأكادميية لتكون م�ؤ�رشاً كبرياً على
�إ�شكالية ا�ستخدام االنرتنت ،كما �أظهرت النتائج وجود اختالف
كبري يف �إ�شكالية ا�ستخدام االنرتنت من حيث الربامج الدرا�سية
للطالب ،على الرغم من عدم وجود اختالف يف م�ستويات �إ�شكالية
ا�ستخدام االنرتنت من حيث النوع �أو ملكية ا�ستخدام الكمبيوتر.
وهدفت درا�سة حيدر عبد اهلل (� )2012إىل الك�شف عن
العالقة بني التلك�ؤ الأكادميي وحيوية ال�ضمري لدى طلبة اجلامعة
امل�ستن�رصية ،ومن كال اجلن�سني ،و�أظهرت النتائج �أن الطلبة
لديهم م�ستوى متو�سط من التلك�ؤ الأكادميي وم�ستوى مرتفع
من حيوية ال�ضمري.و�أ�شارت النتائج �إىل عدم وجود فروق دالة
يف التلك�ؤ الأكادميي تعزى للتخ�ص�ص الدرا�سي ،بينما وجد فرق
دال يف حيوية ال�ضمري تعزى للتخ�ص�ص ،وملتغري اجلن�س ل�صالح
الإناث.كذلك ،وجد فرق دال يف التلك�ؤ الأكادميي يف متغري
اجلن�س ول�صالح الذكور.وتبني وجود فرق دال �إح�صائياً يف التلك�ؤ
الأكادميي ويف حيوية ال�ضمري ول�صالح الفريق �صاحب الأقل
حيوية.
كما هدفت درا�سة (Lakshminarayan & et.al.,
� )2013إىل الك�شف عن العالقة بني الت�سويف الأكادميي والأداء
الأكادميي ،وتكونت العينة من ( )209طالباً وطالبة من طلبة
كلية طب الأ�سنان بالهند� ،إذ �أ�شارت النتائج �إىل وجود عالقة
�سالبة بني الت�سويف الأكادميي والأداء الأكادميي وهي دالة عند
م�ستوى  ،0.01م�شرياً �إىل �أن الطلبة املرتفعني يف الت�سويف �أبدوا
�أداء �أقل من املتو�سط يف اجلوانب الأكادميية اخلا�صة بهم.
و�أجرى �أرزجوز ( )Ars.Gör.Zekeriya Çam, 2013درا�سة
بعنوان العوامل اخلم�سة الكربى لل�شخ�صية م�ؤ�رشاً للت�سويف العام
والأكادميي بني �سلوكيات املراهقني ،والتي هدفت للتعرف على
الدور التنب�ؤي من عنا�رص ال�شخ�صية اخلم�سة على �سلوكيات
الت�سويف عامة ،والت�سويف الأكادميي ب�شكل خا�ص ،تكونت
العينة من ( )479م�شاركاً من املدار�س الثانوية برتكيا)258( ،
من الذكور بن�سبة ( )% 53.9و ( )221من الإناث بن�سبة(46.1
 )%مبتو�سط عمري (� ،)16.26أ�شارت نتائج الدرا�سة �أن ن�سبة 46
 %من التباين بالن�سبة للتلك�ؤ العام ميكن �أن تتنب�أ بها العوامل
اخلم�س لل�شخ�صية وهي دالة عند ن�سبة ( ،)0.001و�أن ن�سبة (36
 )%من التباين بالن�سبة للت�سويف الأكادميي ميكن �أن تتنب�أ

� )vis, 2001أو �إ�ساءة ا�ستخدام الإنرتنت ( )Caplan, 2010و�إدمان
الإنرتنت ( ،)Young, 1998ووفقاً ( )Kandell,1998ف�إن �إدمان
الإنرتنت هو اعتماد نف�سي على الإنرتنت بغ�ض النظر عن نوع
الن�شاط الذي بد�أ به ،بالإ�ضافة �إىل هذه الر�ؤية ف�إن �أحد التوجهات
قد �أكدت �أنه من املهم �أي�ضاً الو�ضع يف االعتبار الأن�شطة التي
مت �إجرا�ؤها على الإنرتنت بالإ�ضافة �إىل مقدار الوقت الذي مت
ق�ضا�ؤه على الإنرتنت.
و�أن �أول من و�ضع م�صطلح �إدمان الإنرتنت هي عاملة
النف�س الأمريكية  Kimberly Youngالتي ُتعد من �أول �أطباء
النف�س الذين عكفوا على درا�سة هذه الظاهرة منذ عام ()1994
حيث تعرف �إدمان الإنرتنت ب�أنه ا�ستخدام الإنرتنت �أكرث من
(� )38ساعة �أ�سبوعياً ومن وجهة نظر الباحث هذا التعريف قد ال
يقبل يف هذه الفرتة حيث �أ�صبح ا�ستخدام الإنرتنت يف كل الدوائر
وامل�صالح احلكومية والبور�صة والتجارة ولذلك قد يكون هناك
ا�ستخدام مر�ضي وجاد ويكون �أكرث من � 38ساعة ،يف حني قد
تقبل عدد ال�ساعات كتعريف الإدمان الإنرتنت �إذا ما مت ق�ضا�ؤها
يف ماال يفيد (.)Torrecillas, L., 2007
كما قد يرتبط التعاطي �أي�ضاً ب�صفات الف�شل الدرا�سي
والنف�سي واالجتماعي وماي�صاحبها من م�شاعر الإحباط
واال�ستياء من الأ�رسة ،مما ي�ؤدي �إىل نفور الطالب من املوقف
التعليمي والرتبوي ويدفعه �إىل جتربة ن�شاطات بديلة متت�ص
م�شاعر التوتر النف�سي وت�ساعده على الهروب من الواقع �شعورياً
وال �شعورياً ،ومن ثم االجتاه نحو االنحراف ب�أ�شكاله املتنوعة.
(حممد.)1989 ،

الدراسات السابقة:
ولتحقيق الهدف من الدرا�سات ال�سابقة قام الباحث بانتقاء
�أكرث الدرا�سات ارتباطاً و�أوثقها �صلة مبو�ضوع الدرا�سة احلالية
من حيث بع�ض جوانبها� ،أو �أهدافها �أو �أدواتها و�إجراءاتها ،ف�ضالً
عن الرتكيز على اختيار الدرا�سات احلديثة ،لأن احلداثة �أكرث قرباً
من الواقع احلايل.
فقد �أجرى م�صيلحي واحل�سيني ( )2004درا�سة هدفت
�إىل �إلقاء ال�ضوء على مفهوم الت�سويف ب�صفة عامة ،والت�سويف
الأكادميي ب�صفة خا�صة وعالقته ببع�ض املتغريات الر�ضا عن
الدرا�سة ،القلق وجهة ال�ضبط ،تكونت العينة من  240طالب
وطالبة من طالب جامعة الأزهر� ،أ�شارت النتائج �إىل وجود فروق
بني طلبة وطالبات اجلامعة على مقيا�س الت�سويف الأكادميي،
كما �أن هناك فروقا بني مرتفعي ومنخف�ضي الت�سويف الأكادميي
يف الدرجة الكلية للر�ضا عن الدرا�سة ،ل�صالح منخف�ضي الت�سويف
الأكادميي ،كما �أن هناك فروقا بني مرتفعي ومنخف�ضي الت�سويف
الأكادميي يف الدرجة الكلية للقلق.
كما هدفت درا�سة مورات داردنك ()Murat, Erdinç 2009
�إىل التعرف على م�ستوى الت�سويف الأكادميي لدى عينة من
معلمي ماقبل اخلدمة وكذلك عالقته بالتف�ضيالت الفردية
والتخ�ص�ص الدرا�سي يف �ضوء بع�ض اخل�صائ�ص الدميوجرافية،
تكونت العينة من 580من معلمي ما قبل اخلدمة ،ومن مناطق
خمتلفة� ،أ�شارت النتائج �أن % 23من املعلمني لديهم م�ستوى
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بها العوامل اخلم�س لل�شخ�صية وهي دالة �أي�ضاً عند (.)0.001
وبناء على هذه النتائج ميكن القول �إن العوامل اخلم�س الكربى
لل�شخ�صية لها دور تنب�ؤي كبري على الت�سويف العام والأكادميي.
يف حني هدفت درا�سة عفراء �إبراهيم العبيدي (� )2013إىل
الك�شف عن العالقة بني التلك�ؤ الأكادميي ،وجودة احلياة لدى
طلبة اجلامعة ف�ضالً عن التعرف على الفروق بني الطلبة يف
التلك�ؤ الأكادميي وجودة احلياة وفقاً ملتغريي النوع والتخ�ص�ص
الدرا�سي ،تكونت عينة الدرا�سة من ( )300طالباً وطالبة ،و�أ�شارت
نتائج الدرا�سة �إىل �أن طلبة اجلامعة �أظهروا م�ستوى مرتفع من
التلك�ؤ الأكادميي وم�ستوى متدين من جودة احلياة ،وعدم وجود
فرق يف التلك�ؤ الأكادميي وجودة احلياة لدى العينة وفقاً للنوع
والتخ�ص�ص الدرا�سي ،كما �أ�شارت النتائج �إىل وجود عالقة
ارتباطية �سالبة بني التلك�ؤ الأكادميي وجودة احلياة.
وهدفت درا�سة مورات (� )Murat, 2013إىل فح�ص دور
الو�سيط للمعتقدات العقالنية اخلا�صة باال�ستذكار يف عالقتها
بالت�سويف الأكادميي والر�ضا عن احلياة الأكادميية والتح�صيل
الأكادميي ،لقد �شارك ( )290طالب جامعي يف هذه الدرا�سة،
و�أ�شارت النتائج �أن الت�سويف الأكادميي قد ارتبط ب�شكل �سالب
باملعتقدات العقالنية اخلا�صة باال�ستذكار والر�ضا عن احلياة
الأكادميية والإجناز الأكادميي ،وعلى النقي�ض ف�إن املعتقدات
العقالنية اخلا�صة باال�ستذكار ،قد ارتبطت ب�شكل موجب بالر�ضا
عن احلياة الأكادميية والتح�صيل الأكادميي�.إن نتائج حتليل
منذجة املعادلة البنائية قد �أظهرت �أن املعتقدات العقالنية
اخلا�صة باال�ستذكار قد تو�سطت العالقة بني كل من الت�سويف
الأكادميي والر�ضا عن احلياة الأكادميية والإجناز التح�صيلي.
كما �أ�شارت النتائج �أي�ضاً �أن الر�ضا عن احلياة الأكادميية قد
تو�سطت العالقات بني كل من الت�سويف الأكادميي والتح�صيل
الأكادميي.
كما هدفت درا�سة هاكان وماتاب (Hakan & Mehtap,
� )2015إىل فح�ص العالقة بني املقايي�س الفرعية لقائمة العوامل
اخلم�سة الكربى لل�شخ�صية و�سلوك الت�سويف الأكادميي لدى
املعلمني قبل اخلدمة� ،ضمت املجموعة البحثية ( )165من
الإناث بن�سبة ( )% 77.46و ( )48من الذكور بن�سبة ()22.53
الذين يدر�سون يف برنامج الإعداد الرتبوي بجامعة يلدز للتقنية،
حيث �أ�شارت النتائج �إىل ارتباط م�ستويات فرعية من �سمات
ال�شخ�صية مع الت�سويف الأكادميي ،يف حني مل ت�رش النتائج �إىل
وجود فرق بني اجلن�سني على الت�سويف الأكادميي.
كما هدفت درا�سة ال�سلمي ( )2015للتعرف �إىل م�ستوى
ممار�سة الت�سويف الأكادميي وم�ستوى الدافعية والعالقة بينهما
لدى عينة من طالب جامعة �أم القرى يف �ضوء متغريات ال�سنة
الدرا�سة واملوقع اجلغرايف تو�صلت الدرا�سة �إىل �أن م�ستوى
متو�سط من الت�سويف الأكادميي والدافعية الذاتية ،كما �أظهرت
النتائج وجود فروق يف م�ستوى ممار�سة الت�سويف تعزى ملتغري
املوقع اجلغرايف ل�صالح طالب كلية الليث ،ووجود فروق يف
م�ستوى الت�سويف تعزى ملتغري امل�ستوى الأكادميي ل�صالح
ال�سنة الدرا�سية الأوىل ،و�أخرياً وجود عالقة ارتباطية �سالبة دالة
�إح�صائياً بني الت�سويف الأكادميي والدافعية الذاتية.

التعقيب على الدراسات السابقة:
يت�ضح من عر�ض الدرا�سات ال�سابقة توفر عدد ال ب�أ�س به
من الدرا�سات الأجنبية التي اهتمت مبتغري الت�سويف الأكادميي
يف عالقته بالعديد من املتغريات النف�سية واملتغريات املعرفية،
وتنوعت هذه الدرا�سات مابني درا�سات من فرتات زمنية بعيدة
ودرا�سات حديثة وهو ماي�شري �إىل �أن مو�ضوع الت�سويف الأكادميي
املو�ضوع القدمي احلديث حيث ،وعلى الرغم من وفرة الدرا�سات
الأجنبية حول املو�ضوع� ،إال �أن هناك نق�صاً يف الدرا�سات العربية
واملحلية منها ب�شكل خا�ص.
كما يت�ضح �أي�ضاً �أن معظمها در�س عالقة الت�سويف
الأكادميي بالعديد من املتغريات لدى عينة خمتارة من طالب
اجلامعة �أو طلبة الدرا�سات العليا �أو املراهقني ،كمتغريات الر�ضا
عن الدرا�سة ،القلق وجهة ال�ضبط ،الكمالية والقلق والطموح،
بالتف�ضيالت الفردية والتخ�ص�ص الدرا�سي يف �ضوء بع�ض
اخل�صائ�ص الدميوجرافية ،و�إ�شكالية ا�ستخدام الإنرتنت وكفاءة
الذات الأكادميية ،حيوية ال�ضمري ،الأداء الأكادميي ،العوامل
اخلم�س الكربى لل�شخ�صية ،وجودة احلياة.وهو ما ي�شري �إىل �أهمية
مو�ضوع الت�سويف الأكادميي يف �شتى جماالت احلياة ب�شكل عام
واحلياة اجلامعية والأكادميية ب�شكل خا�ص.
�أخرياً ﻴﻼﺤﻅ ﻤﻤﺎ �ﺴﺒﻕ �ﺃﻫﻤﻴﺔ درا�سة متغري الت�سويف
الأكادميي ملا له من دور �سلبي على عملية التعليم والتعلم ،وعلى
العديد من اجلوانب الأكادميية كالتح�صيل الدرا�سي ،الدافيعة
للإجناز ،الر�ضا عن الدرا�سة ،وكذلك عالقته ب�سوء ال�سلوك
الأكادميي كالغ�ش من �شخ�ص �آخر يف االمتحانات� ،أو ا�ستخدام
الو�سائل املمنوعة يف االمتحانات ،ن�سخ �أجزاء من الواجبات
املنزلية من الآخرين ،وتلفيق �أو تزوير البيانات ،ويف عالقته
بخيانة الأمانة الأكادميية ،ويف �ضوء الطرح ال�سابق للت�سويف
الأكادميي وما ارتبط به من متغريات نف�سية عديدة �إال �أنه يالحظ
ندرة الدرا�سات العربية الأمر الذي ال يتنا�سب مع �أهمية هذه
الظاهرة باعتبارها متغرياً حمورياً يف امل�شكالت التي تعوق
فعالية املتعلم مما يربز معه احلاجة والأهمية للقيام بالدرا�سة
احلالية.

اإلجراءات املنهجية للدراسة:
منهج الدراسة:
اعتمد الباحث منهج البحث الو�صفي االرتباطي التحليلي
والذي يق�صد به درا�سة وحتليل االرتباط بني املتغريات يف �إطار
ظاهرة جمال البحث ،حيث �إن املنهج الو�صفي االرتباطي هو
الأف�ضل تنا�سباً مع ت�سا�ؤالت البحث و�أهدافه.
عينة الدراسة الرئيسة:
كونت عينة الدرا�سة يف �صورتها املبدئية من ()250
طالباً وطالبة من طلبة ق�سم علم النف�س بكلية الآداب جامعة
�أ�سيوط من بني الفرق الدرا�سية الأربعة للعام الدرا�سى- 2015
 ،2016ا�ستبعد ( )14طالباً وطالبة ممن مل ي�ستكملوا �أدوات
الدرا�سة ،و�أ�صبحت العينة يف �صورتها النهائية ( )236طالبا
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وطالبة ،بواقع ( 82ذكوراً بن�سبة  34.7و� 154إناثاً بن�سبة
 ،)65.3ترتاوح �أعمارهم بني (� )23–17سنة مبتو�سط عمري
للعينة الكلية قدره ( )19.91واالنحراف املعياري قدره (.)1.48

غزال)135 :2012 ،
2 .2مقيا�س �إدمان االنرتنت (:)IAT
قام ب�إعداده ( )Young,1998وهو عبارة عن ا�ستبانة مكونة
من ( )20فقرة تقي�س م�ستويات الفرد على �إدمان الإنرتنت ،ومت
تقييم كل �س�ؤال وفقاً ملقيا�س ليكرت املدرج من ( )5 - 1على
التوايل ،والدرجات التي يتم احل�صول عليها من اال�ستبانة ترتاوح
ما بني ( ،)100–20و�أن احل�صول على درجات مرتفعة على
املقيا�س ت�شري �إىل وجود �إدمان مرتفع للإنرتنت ،فال�شخ�ص
الذي يح�صل على ( )49نقطة ف�أقل يعترب من بني امل�ستخدمني
املعتدلني للإنرتنت ،والذي يح�صل على ( )79 - 50نقطة ي�صنف
على �أنه مير مب�شكالت ب�سبب الإنرتنت من حني لآخر ،و�أما �أولئك
الذين يح�صلون على ( )80نقطة ف�أعلى على االختبار ي�صنفون
على �أنهم مدمنوا الإنرتنت ،وقد توفرت معدالت ثبات داخلي
عالية لهذا املقيا�س يف الثقافة الرتكية عن طريق معامل �ألفا
كرونباخ ،)0.91( ،يف حني ك�شف Ahmet Murat Uzun, Et.al.,
 2014يف درا�سة �أخرى عن معامل ثبات للمقيا�س بقيمة (.)0.90

جدول ()1
توزيع عينة الدراسة تبعاً لمتغيرات النوع والسن والمستوى الدراسي

املتغري
النوع

امل�ستوى

العدد

الن�سبة املئوية

ذكور

82

% 34.7

�إناث

154

% 65.3

236

% 100

الفرقة الأوىل

68

% 28.8

الفرقة الثانية

64

% 27.1

الفرقة الثالثة

64

% 27.1

الفرقة الرابعة

40

% 16.9

236

% 100

18 - 17

55

% 23.3

20 - 19

102

% 39.0

22 - 21

79

% 33.5

24 - 23

10

% 4.3

236

% 100

املجموع

امل�ستوى الدرا�سي

املجموع

ال�سن

املجموع

3 .3مقيا�س العوامل اخلم�سة الكربى لل�شخ�صية:
:)Inventory BFI

The Big Five

اختبار العوامل اخلم�سة الكربى لل�شخ�صية (ال�صورة
 )44من �إعداد ( )John, Donahue & Kentle,1991هذه الأداة
تقدم مقيا�ساً �شامالً ودقيقاً لنموذج العوامل اخلم�سة الكربى
لل�شخ�صية  FFMمت بنا�ؤها لل�سماح بتقييم �أكرث كفاءة ومرونة
للأبعاد اخلم�سة ،تتكون من  44فقرة موزع على خم�سة عوامل
كربى لل�شخ�صية (االنب�ساطية  8فقرات ،املرغوبية االجتماعية 9
فقرات ،يقظة ال�ضمري  9فقرات ،الع�صابية  8فقرات ،االنفتاحية
على اخلربة 10فقرات) ميتلك  BFIخ�صائ�ص �سيكومرتية
جيدة حيث تراوحت عوامل ثبات �ألفا كرونباخ من (-.75
 .)90مبتو�سط يفوق ( .)80وثبات �إعادة االختبار تراوح من
( .)90 -.80مبتو�سط ( ،)85.0ال�صدق التقاربي مت حتديده من
خالل �أدوات Costa & McCrae›s, (1992) & Goldberg›s,
 )(1992ارتبط  BFIمبقدار ( )80.0 - 75.0على التوايل ،كما
مت ح�ساب ال�صدق التالزمي لأبعاد املقيا�س من خالل عينة
جامعية مبقدار ،47.0وكان معامل ثبات �ألفا يف درا�سة Gregg
.F.Tanoff,1999 86للإنب�ساطية )75.0( ،للمرغوبية االجتماعية،
( )77.0ليقظة ال�ضمري.81 ،للع�صابية )79.0( ،لالنفتاح على
اخلربة.ومت ا�ستخدامه يف العديد من الدرا�سات الأجنبية كدرا�سة

أدوات الدراسة(:)1
1 .1مقيا�س الت�سويف الأكادميي
قام ب�إعداده ( )Solomon & Rothblum, 1984ومت تطويره
من ( )Christina, 2011والذي �صنف امل�شاركني باعتبارهم
مرتفعي �أو منخف�ضي الت�سويف الأكادميي وهو مكون من 6
مهام �أكادميية �أو درا�سية خمتلفة حيث كل مهمة ا�شتملت على
ثالثة �أنواع من الأ�سئلة� ،أولها عن تكرار عملية الت�سويف على تلك
املهمة ،وثانيهما عن امل�شكلة التي واجهت الطالب ب�سبب الت�سويف
على هذه املهمة وثالثهما عن �أى مدى يرغب الطالب فى التقليل
من الت�سويف على هذه املهمة ،ويتكون يف �صورته النهائية من
( )21فقرة �أُعد على غرار مقيا�س ليكرت Likert - type scale
على بدرجة منخف�ضة جداً” �إىل ()5
لل�شدة يبد�أ من(“ )1تنطبق ّ
على بدرجة كبرية جداً” ،وترتاوح درجة املقيا�س من
“تنطبق ّ
� 21إىل 105وت�شري الدرجات املرتفعة لتلك�ؤ �أكادميي مرتفع،
ومت حتديد ثبات املقيا�س يف درا�سات متعددة منها درا�سة
( )Sepehrian & Hosseinzadeh, 2012فقد �سجل ( .)73عن
طريق معادلة �ألفا كرونباخ ،بالإ�ضافة �إىل ثبات �إعادة (،)74.0
�أي�ضاً حقق املقيا�س �صدقاً عالياً من خالل ربطه مبقايي�س �أخرى.
( ،)Heidari, Imanpoor, 2014:293كما مت التحقق من �صدقه من
خالل ال�صدق الظاهرى ،وتراوحت معامالت االرتباط بني الفقرة
والأداة من ( )37 - 36كما مت �إيجاد معامل الثبات بطريقة �ألفا
كرونباخ ،وبلغ معامل االت�ساق الداخلى للمقيا�س(�( .)90أبو
( )1والباحث علي استعداد لتزويد من يرغب بنسخة من المقاييس المستخدمة
أو بمعلومات عنها كطريقة التطبيق أو التصحيح.

د .عبد اهلل سيد محمد جاب اهلل

Gross & John, (1995)، Johnson & Wolfe,(1995)، Benet -

.)Martinez & John, (1998)، Gregg F.Tanoff,(1999

اخلصائص السيكومرتية ألدوات الدراسة:
1 .1الثبات :مت ح�ساب الثبات بطريقتني “�ألفا كرونباخ”،
واالت�ساق الداخلي جلميع �أدوات الدرا�سة ،بالإ�ضافة �إىل ما مت
ذكره من ثبات يف درا�سات �أخرى عند احلديث عن الأدوات:
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جدول ()2
معامل ثبات « ألفا كرونباخ لألبعاد الفرعية والدرجة الكلية لمقاييس الدراسة

م

الدرجة الكلية للمقايي�س

ثبات �ألفا

1

مقيا�س الت�سويف الأكادميي

0. 862

2

مقيا�س �إدمان الإنرتنت

0. 922

3

مقيا�س العوامل اخلم�س الكربى لل�شخ�صية

0. 712

ثبات �ألفا للأبعاد الفرعية للمقايي�س
�إ�ضاعة الوقت

0. 753

الت�أجيل والت�أخري عن املوعد املحدد

0. 814

عدم تنظيم الوقت

0. 713

ا�ستخدام الإنرتنت

0. 847

التعلق بالإنرتنت �أو االن�شغال به

0. 836

م�شكالت مبا�رشة ال�ستخدام الإنرتنت

0 .811

االنب�ساطية

0. 780

املرغوبية االجتماعية

0. 743

يقظة ال�ضمري

0. 802

الع�صابية

0. 701

االنفتاحية على اخلربة

0. 733

جدول ()3
ثبات االتساق الداخلي ألدوات الدراسة (ن= )236

مقيا�س الت�سويف الأكادميي
رقم البند

معامل (ر)

رقم البند

معامل (ر)

رقم البند

معامل (ر)

املقيا�س الفرعي

الدرجة الكلية

9

**0.695

2

**0.626

1

**0.652

�إ�ضاعة الوقت

**0.803

11

**0.678

7

**0.740

3

**0.581

الت�أجيل والت�أخري عن املوعد املحدد

**0.885

13

**0.561

8

**0.693

5

**0.760

عدم تنظيم الوقت

**0.698

18

**0.690

10

**0.554

6

**0.616

19

**0.754

14

**0.763

12

**0.608

20

**0.636

15

**0.716

17

**0.636

21

**0.716

درجة احلرية = 234.0
م�ستوى الداللة :عند0.19 = 0.5
وعند 0.25 = 0.01

مقيا�س �إدمان الإنرتنت
رقم البند

معامل (ر)

رقم البند

معامل (ر)

رقم البند

معامل (ر)

املقيا�س الفرعي

الدرجة الكلية

1

**0.673

7

**0.665

3

**0.469

ا�ستخدام الإنرتنت

**0.872

2

**0.656

11

**0.662

9

**0.551

التعلق بالإنرتنت �أو االن�شغال به

**0.916

4

**0.521

12

**0.747

10

**0.585

م�شكالت مبا�رشة ال�ستخدام
الإنرتنت

**0.879

5

**0.685

15

**0.702

13

**0.621

6

**0.581

16

**0.672

18

**0.663

8

**0.606

17

**0.625

19

*0.196

14

**0.729

20

*0.235
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درجة احلرية = 0 .234
م�ستوى الداللة :عند0.19 = 0.5
وعند 0.25 = 0.01

التسويف األكادميي ناجت إسهام العوامل اخلمس الكبرى للشخصية وتفاعالت كل من متغيرات إدمان اإلنترنت
وبعض املتغيرات الدميوجرافية لدى عينة من طلبة اجلامعة

د .عبد اهلل سيد محمد جاب اهلل

االت�ساق الداخلي مقيا�س العوامل اخلم�سة الكربى لل�شخ�صية (درجة البند مع الدرجة الكلية للبعد)
رقم البند

معامل (ر)

رقم البند

معامل (ر)

رقم البند

معامل (ر)

الدرجة الكلية

املقيا�س الفرعي

1

** 0 .576

2

** 0 .447

3

** 0 .633

4

**0 .555

5

**0 .446

6

** 0 .454

7

** 0 .200-

8

** 0 .598

9

**0 .488

10

**0 .536

11

** 0 .647

12

** 0 .563

13

** 0 .625

14

**0 .662

15

**0 .406

16

** 0 .559

17

** 0 .565

18

** 0 .505

19

**0 .710

20

**0 .538

21

0 .001

22

** 0 .358

23

** 0 .524

24

**0 .649

25

**0 .540

26

** 0 .522

27

** 0 .349

28

** 0. 591

29

**0 .250

30

** 0 .673

31

** 0 .250

32

** 0 .447

33

** 0 .534

34

**0 .601

35

0 .125

36

** 0 .460

37

** 0 .356

38

** 0 .548

39

**0 .541

40

** 0 .511

43

**0 .302

41

** 0 .259

44

** 0 .542

 .أمقيا�س التلك�ؤ الأكادميي :بعد �أن طبق املقيا�س
با�ستخدام العينة الإجمالية للدرا�سة (ن=  )236وبا�ستخدام
�أ�سلوب التحليل العاملي وفقاً لطريقة املكونات الأ�سا�سية
لهوتلنج  Hotellingوتدوير املحاور بطريقة فارمياك�س Varimax
واتخذ حمك كايزر  Kaiserال�ستخراج املكونات الدالة ،اعتماداً
على اجلذر الكامن ،وبتطبيق هذا املحك ا�ستخرجت ثالثة عوامل
دالة زاد اجلذر الكامن  Eigenvalueلكل منها عن واحد �صحيح،
وف�رست جمتمعة ( )44.78من التباين الكلى لدرجات املقيا�س،
ويو�ضح جدول ( )4م�صفوفة عوامل املقيا�س وقيم ت�شبعات بنود
املقيا�س عليها.

يالحظ من اجلدولني ( )3( ،)2مايلي:
 .أثبات مقيا�س التلك�ؤ الأكادمييُ :ح�سب ثبات املقيا�س
عن طريق معامل «�ألفا كرونباخ» لك ٍّل من الدرجة الكلية للمقيا�س
حيث بلغت ( )0.86كما حققت �أبعاده الفرعية ثباتاً عن طريق
معامل �ألفا كرونباخ حيث بلغت معامالت االرتباط (81 ،0. 75
 ،)0. 71 ،0.ولت�أكيد ثبات املقيا�س ي�شري ثبات االت�ساق الداخلي
مت ح�ساب معامل االرتباط بني عالمة الفقرة والعالمة الكلّية
حيث ّ
مت ح�ساب معامل االرتباط بني الدرجة الكلية على
على البعد ،كما ّ
ك ّل بعد من الأبعاد الفرعية والدرجة الكلّية على املقيا�س كك ّل
وجميعها معامالت ارتباط دالة عند م�ستوى ( ،)0.01والتي ُتعد
م�ؤ�شرّ ات ثبات جيدة لأغرا�ض الدرا�سة احلالية.
.بثبات مقيا�س �إدمان الإنرتنت :بلغ ( )0.92عن طريق
معامل «�ألفا كرونباخ» للدرجة الكلية للمقيا�س ،كما حققت
�أبعاده الفرعية ثباتاً بالطريقة ذاتها حيث بلغت معامالت
االرتباط( ،)0. 81 ،0. 84 ،0. 85وي�شري ثبات االت�ساق الداخلي
�إىل متتع املقيا�س بثبات داخلي مرتفع حيث حققت كل بنود
املقيا�س داللة عند ( ،)0.01فيما عدا الفقرتني ( )20 ،19حققتا
داللة عند م�ستوى ( )0.05مما ي�ؤكد متتع املقيا�س بثبات عالٍ .
.تثبات مقيا�س العوامل اخلم�سة الكربى لل�شخ�صية :عن
طريق معامل «�ألفا كرونباخ» بلغ ( )0.71يف حال �إذا حذف البند
غري الدال ،كما حققت �أبعاده الفرعية ثباتاً عن طريق معامل �ألفا
كرونباخ وتراوحت معامالت االرتباط مابني،)0. 80 - 0. 70( ،
وي�شري ثبات االت�ساق الداخلي �إىل متتع املقيا�س بثبات داخلي
مرتفع جلميع بنوده عند م�ستوى داللة ( ،)0.01ومت االقت�صار
بح�ساب االرتباط بني درجة البند والدرجة الكلية للبعد اخلا�ص به
حيث �أن املقيا�س لي�س له درجة كلية.وي�شري ذلك �إىل توفر م�ؤ�رش
ثبات جيد لهذا املقيا�س.وجلميع �أدوات الدرا�سة امل�ستخدمة.
.2ال�صدق :مت ح�ساب ال�صدق جلميع �أدوات الدرا�سة
بطريقتني خمتلفتني:

جدول ()4
مصفوفة عوامل مقياس التسويف األكاديمي بطريقة المكونات األساسية بعد التدوير

رقم البند

العامل الأول

رقم
البند

العامل الثاين

رقم
البند

العامل
الثالث

4

0 .483

2

0 .633

1

0 .661

8

0 .440

7

0 .569

3

0 .494

9

0 .649

10

0 .512

5

0 .736

11

0 .542

14

0 .729

6

0 .629

13

0 .429

15

0 .773

12

0 .584

18

0 .608

21

0 .463

16

0 .418

19

0 .722

17

0 .525

20

0 .483

اجلذر الكامن

3.28

3.13

2.99

ن�سبة التباين

27.58

10.43

6.77

ال�شــيوع

27.58

38.1

44.78

يت�ضح من اجلدول ( )4مايلي:
 .أ�أن قيم ال�شيوع  Communalitiesتراوحت بني تراوحت
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بني  44.78 - 27.58وهي قيم منا�سبة ،وبالنظر �إىل جدول
( )4ميكن ت�سمية العوامل الثالثة املتعامدة على التوايل كما
يلي (البعد الأول �إ�ضاعة الوقت ،البعد الثاين الت�أجيل والت�أخري
عن املوعد املحدد ،البعد الثالث عدم تنظيم الوقت)
.ب اختريت الفقرات يف �ضوء حمكني �أ�سا�سيني هما �أن
يكون ت�شبع الفقرة على العامل الذي تنتمي له �أكرث من ()0.40
و�أن يكون ت�شبع الفقرة على �أى عامل �آخر �أقل من ( )0.40وذلك
من �أجل مزيد من النقاء والو�ضوح يف املعنى النف�سي ،ومن
املتوقع يف ظاهرة مركبة كالتلك�ؤ الأكادميي �أن تت�شبع بع�ض
البنود ب�أكرث من عامل (عامالن البنود �أرقام ،)7،8،10،21
ونتيجة لهذين املحكني مت قبول جميع فقرات املقيا�س ليكون
املقيا�س يف �صورته النهائية مكون من ( )21فقرة موزعة على

(� )3أبعاد ،و�سميت الأبعاد بالنظر �إىل حمتوى فقرات كل بعد.
ال�صدق التوكيدي :مت افرتا�ض متغري كامن (الت�سويف
الأكادميي) ت�شبع عليه ثالثة �أبعاد �رصيحة (بنود املقيا�س)،
وكانت قيمة م�ؤ�رش دليل املوائمة املعياري  ،NFI 0.75وقيمة
جودة املوائمة  GFI 0.86وقيمة م�ؤ�رش جودة املوائمة املعدل
 AGFI 0.82وقيمة م�ؤ�رش املوائمة املقارن  CFI 0.84وكلها
تقرتب من الواحد ال�صحيح ،وكانت قيمة منوذج املوائمة املطلقة
باجلذر الرتبيعي لأخطاء التقريب  RMSEA 0.07مما ي�شري �إىل
موائمة مقبولة ،وبالتايل يتوفر ملقيا�س الت�سويف الأكادميي
�صدق بنائي ،وال�شكل التايل يو�ضح النموذج املفرت�ض ملقيا�س
الت�سويف الأكادميي ممثالً عليه �أوزان االنحدار ،ون�سب التباين،
وكذلك مربعات معامالت االرتباط «.”R2
شكل ()1

نموذج لعوامل درجة أولى مقترحة عن الصدق التوكيدي لمقياس التسويف األكاديمي

من العوامل عن واحد �صحيح ،وبهذه الطريقة مت ا�ستخال�ص
ثالثة عوامل ف�رست جمتمعة حواىل  53.06من التباين الكلى
للمقيا�س ،وفيما يلي جدول ( )5م�صفوفة عوامل املقيا�س وقيم
ت�شبعات بنود املقيا�س عليها.

ت�شري نتائج التحليل �إىل التو�صل مل�ؤ�رشات ح�سن مطابقة
جيدة ،ويف هذا ال�صدد ي�شري �شارما � Sharma,1996إىل �أن احلكم
على جودة مناذج يتم احل�صول عليها من نف�س البيانات يتعني
مالحظة �أن �أف�ضل النماذج هو النموذج الذي يتميز بتوفر �أف�ضل
قيم لأكرب عدد من امل�ؤ�رشات الإح�صائية جمتمعة ،و�أن نتائج
التحليل التوكيدي قد عززت نتائج التحليل اال�ستطالعي ،وهذا
يعني �أن البنية العاملية امل�ستخل�صة تنتظم يف ثالثة عوامل ،وعند
درا�سة حمتواهما من ت�سميتهما ،يت�ضح �أنهما يت�سمان بالو�ضوح،
ومن ثم ميكن اعتماد املقرتح عن التحليل العاملي التوكيدي
ك�أحد م�ؤ�رشات �صدق التكوين ملقيا�س الت�سويف الأكادميي.
مقيا�س �إدمان الإنرتنت :ومن م�ؤ�رشات �صدق مقيا�س �إدمان
الإنرتنت مت حتليل بنوده عاملياً با�ستخدام عينة الدرا�سة وفقاً
لطريقة املكونات الأ�سا�سية لهوتلنج  Hotellingوتدوير املحاور
بطريقة فارمياك�س  Varimaxواتخذ حمك كايزر  Kaiserيف
ا�ستخال�ص العوامل ،بحيث اليقل اجلذر الكامن لأى عامل

جدول ()5
مصفوفة عوامل مقياس إدمان اإلنترنت بطريقة المكونات األساسية بعد التدوير

رقم البند
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العامل الأول رقم البند العامل الثاين رقم البند

العامل
الثالث

1

0 .686

7

0 .656

3

0 .633

2

0 .647

11

0 .491

9

0 .666

4

0 .415

12

0 .588

10

0 .548

5

0 .696

15

0 .685

13

0 .571

6

0 .621

16

0 .685

18

0 .544

8

0 .760

17

0 .500

19

0 .541

التسويف األكادميي ناجت إسهام العوامل اخلمس الكبرى للشخصية وتفاعالت كل من متغيرات إدمان اإلنترنت
وبعض املتغيرات الدميوجرافية لدى عينة من طلبة اجلامعة

رقم البند

العامل الأول رقم البند العامل الثاين رقم البند

14

0 .580

20

�أرقام )20،،6،11،12،14،17،18ومن �أجل بنية عاملية نقية،
مت تف�سري العوامل امل�ستخل�صة من خالل اال�ستعانة ب�أكرث البنود
�إ�سهاماً يف كل عامل ،مبا ي�ضمن تف�سري كل عامل با�ستخدام
جمموعة م�ستقلة ،وخمتلفة من البنود ،ونتيجة لهذين املحكني مت
قبول جميع فقرات املقيا�س؛ ليكون املقيا�س يف �صورته النهائية
مكون من ( )20فقرة موزعة على (� )3أبعاد ،و�سميت الأبعاد
بالنظر �إىل حمتوى فقرات كل بعد.

العامل
الثالث

0 .646

اجلذر الكامن

3.71

3.69

3.21

ن�سبة التباين

40.59

7.16

3.31

ال�شيوع

40.59

47.74

53.05

د .عبد اهلل سيد محمد جاب اهلل

الصدق التوكيدي ملقياس إدمان اإلنرتنت:
مت افرتا�ض متغري كامن (�إدمان الإنرتنت) ت�شبع عليه
ثالثة متغريات �رصيحة (بنود املقيا�س) ،وكانت قيمة م�ؤ�رش
دليل املوائمة املعياري  ،NFI 0.85وقيمة جودة املوائمة GFI
 0.88وقيمة م�ؤ�رش جودة املوائمة املعدل  AGFI 0.85وقيمة
م�ؤ�رش املوائمة املقارن  CFI 0.91وكلها تقرتب من الواحد
ال�صحيح ،وكانت قيمة منوذج املوائمة املطلقة باجلذر الرتبيعي
لأخطاء التقريب  RMSEA 0.06مما ي�شري �إىل موائمة مقبولة،
وبالتايل يتوفر ملقيا�س �إدمان الإنرتنت �صدق بنائي ،وال�شكل
التايل يو�ضح النموذج املفرت�ض ملقيا�س �إدمان الإنرتنت ممثالً
عليه �أوزان االنحدار ،ون�سب التباين ،وكذلك مربعات معامالت
االرتباط «.”R2

يت�ضح من اجلدول ( )5مايلي:
�Ú Úإن قيم ال�شيوع  Communalitiesتراوحت بني 40.59
  53.05وهي قيم منا�سبة ،وبالنظر �إىل جدول ( )5ميكن ت�سميةالعوامل الثالثة املتعامدة على التوايل كما يلي (البعد الأول
�إ�ضاعة الوقت ،البعد الثاين الت�أجيل والت�أخري عن املوعد املحدد،
البعد الثالث عدم تنظيم الوقت) .
Ú Úاختريت الفقرات يف �ضوء حمكني �أ�سا�سيني هما �أن
يكون ت�شبع الفقرة على العامل الذي تنتمي له �أكرث من ()0.40
و�أن يكون ت�شبع الفقرة على �أى عامل �آخر �أقل من (،)0.40
حيث ت�شبعت بع�ض البنود ب�أكرث منعامل(عامالن البنود

شكل ()2
نموذج لعوامل درجة أولى مقترحة عن الصدق التوكيدي لمقياس إدمان اإلنترنت

�صدق التحليل العاملي :مت حتليل بنود املقيا�س عاملياً
با�ستخدام عينة الدرا�سة وفقاً لطريقة املكونات الأ�سا�سية
لهوتلنج  Hotellingوتدوير املحاور بطريقة فارمياك�س Varimax
واتخذ حمك كايزر  Kaiserيف ا�ستخال�ص العوامل ،بحيث ال يقل
اجلذر الكامن لأى عامل من العوامل عن واحد �صحيح ،وبهذه
الطريقة مت ا�ستخال�ص خم�سة عوامل ف�رست جمتمعة حوايل 40
 %من التباين الكلى للمقيا�س ،وفيما يلي جدول ( )6م�صفوفة
عوامل املقيا�س وقيم ت�شبعات بنود املقيا�س عليها.

مقياس العوامل اخلمسة الكربى للشخصية
ال�صدق الظاهري للمحكمني :قام الباحث برتجمة فقرات
املقيا�س �إىل العربية ،ومت عر�ضه على �سبعة من �أع�ضاء هيئة
التدري�س من حملة الدكتوراه يف علم النف�س لتحكيم عباراته ،وقد
�أجمعت �آراء املحكمني على قدرة فقرات املقيا�س على قيا�س ما
و�ضعت لقيا�سه ،وح�صلت جميع الفقرات على ن�سبة اتفاق(% 75
ف�أكرث) ،ن�سبة االتفاق بني املحكمني على الفقرة الواحدة ،ويف
�ضوء هذا املعيار مل يتم حذف �أي فقرة من فقرات املقيا�س.
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جدول ()6
مصفوفة عوامل مقياس إساءة إستخدام اإلنترنت بطريقة المكونات األساسية بعد التدوير

رقم البند

العامل الأول

رقم البند

العامل الثاين

رقم البند

العامل الثالث

رقم البند

العامل الرابع

رقم البند

العامل اخلام�س

1

0. 417

10

0. 304

4

0. 592

2

0. 601

9

0. 314

3

0. 596

12

0. 446

6

0. 359

8

0. 455

21

0. 386

5

0. 615

17

0. 443

14

0. 713

12

0. 356

23

0. 313

6

0. 514

20

0. 426

19

0. 698

18

0. 552

24

0. 586

7

0. 406

28

0. 385

24

0. 431

37

0. 340

27

0. 643

10

0. 477

29

0. 580

34

0. 373

41

0. 447

34

0. 585

11

0. 515

30

0. 582

43

0. 340

39

0. 308

13

0. 657

32

583

15

0. 626

33

0. 476

16

0. 621

36

460

23

0. 391

38

384

25

0. 531

40

0. 547

26

0. 582

42

0. 678

28

0. 485

44

0. 529

33

0. 519

38

0. 539

اجلذر الكامن
ن�سبة التباين
ال�شيوع

7.871

3.918

2.271

2.242

1.755

13.03

10.29

6.786

5.757

5.176

13.03

23.32

30.11

35.86

41.04

يت�ضح من اجلدول ( )6مايلي:
�Ú Úأن قيم ال�شيوع  Communalitiesتراوحت بني 13.03
  41.04وهي قيم منا�سبة.Ú Úاختريت الفقرات يف �ضوء حمكني �أ�سا�سيني هما �أن
يكون ت�شبع الفقرة على العامل الذي تنتمي له �أكرث من ()40.0
و�أن يكون ت�شبع الفقرة على �أى عامل �آخر �أقل من ( ،)40.0حيث
ت�شبعت بع�ض البنود ب�أكرث من عامل(عامالن البنود �أرقام،10 ،6
 )38 ،34 ،33 ،28 ،24 ،23 ،12ومن �أجل بنية عاملية نقية مت
تف�سري العوامل امل�ستخل�صة من خالل اال�ستعانة ب�أكرث البنود
�إ�سهاماً يف كل عامل ،مبا ي�ضمن تف�سري كل عامل با�ستخدام
جمموعة م�ستقلة ،وخمتلفة من البنود ونتيجة لهذين املحكني مت
قبول جميع فقرات املقيا�س ،ليكون املقيا�س يف �صورته النهائية
مكون من ( )44فقرة موزعة على (� )5أبعاد ،ومت الإبقاء على
م�سميات الأبعاد ،كما هي ح�سب نظرية العوامل اخلم�سة الكربى
لل�شخ�صية.

نتائج الدراسة:
فيما يلي النتائج التي ك�شفت عنها خمتلف التحليالت
الإح�صائية بعد حتليل ا�ستجابات الطلبة على مقيا�س الت�سويف
الأكادميي ،ومقيا�س العوامل اخلم�سة الكربى لل�شخ�صية،
ومقيا�س �إدمان االنرتنت ،ومن ثم مناق�شتها تبعاً لأهداف البحث
وفر�ضياته ،ويف �ضوء الدرا�سات ال�سابقة على النحو التايل:
♦ ♦نتائج الفر�ض الأول :ملا كان الهدف الأول لهذه الدرا�سة
هو الك�شف عن العالقة االرتباطية بني الت�سويف الأكادميي من
ناحية وبني �إدمان الإنرتنت والعوامل اخلم�سة الكربى لل�شخ�صية
من ناحية �أخرى ،وا�ستجابة للفر�ض الذي ا�شتق من هذا الهدف،
والذي كانت �صياغته على النحو التايل» توجد عالقة ارتباطية
بني الت�سويف الأكادميي ،و�إدمان الإنرتنت والعوامل اخلم�سة
الكربى لل�شخ�صية» ،والختبار الفر�ض ا�ستخدم الباحث معامل
ارتباط بري�سون ،وذلك كما هو مو�ضح باجلدول.
جدول ()7

مصفوفة معامالت االرتباط بين التسويف األكاديمي وإدمان اإلنترنت
والعوامل الخمسة الكبرى للشخصية ن = 236

املتغريات
الت�سويف الأكادميي
�إدمان الإنرتنت

()1

()2

()3

1
**0.316

1
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()4

()5

()6

()7

التسويف األكادميي ناجت إسهام العوامل اخلمس الكبرى للشخصية وتفاعالت كل من متغيرات إدمان اإلنترنت
وبعض املتغيرات الدميوجرافية لدى عينة من طلبة اجلامعة

د .عبد اهلل سيد محمد جاب اهلل

املتغريات

()1

()2

()3

العامل الأول (االنب�ساطية)

**0.171-

0.105-

1

**0.245-

**0.241-

0.054

1

**0.601-

**0.317-

**0.472

**0.287

1

العامل الرابع (الع�صابية)

**0.205-

0.019-

0.061-

0.024-

**0.176-

1

العامل اخلام�س (االنفتاحية
على اخلربة)

**0.199-

**0.425

**0.330

**0.457

0.003

العامل الثاين (املرغوبية
االجتماعية)
العامل الثالث (يقظة
ال�ضمري)

()5

()4

()7

()6

1

(**) دالة عد مستوى  )*( 0.01دالة عد مستوى 0.05

♦ ♦نتائج الفر�ض الثاين :وملا كان الهدف الثاين للدرا�سة
والذي كر�س للك�شف عن وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني
متو�سطي درجات كل من جمموعة مرتفعي ومنخف�ضي �إدمان
الإنرتنت ،والعوامل اخلم�سة الكربى لل�شخ�صية على الت�سويف
الأكادميي.وا�ستجابة للفر�ض الذي ا�شتق من هذا الهدف والذي
ين�ص على «توجد فروق ذات داللة �إح�صائية بني متو�سطي
درجات كل من جمموعتي مرتفعي ومنخف�ضي العوامل اخلم�سة
الكربى لل�شخ�صية ،و�إدمان االنرتنت على الت�سويف الأكادميي»
وللت�أكد من �صحة الفر�ض مت تق�سيم عينة الدرا�سة على �إدمان
الإنرتنت ومقيا�س العوامل اخلم�سة الكربى لل�شخ�صية �إىل
جمموعة مرتفعني وجمموعة املنخف�ضني من خالل ا�ستخدام
الو�سيط ،وبا�ستخدام قيمة «ت» لداللة الفروق بني املتو�سطات
واجلدول التايل يو�ضح قيمة «ت» وداللتها الإح�صائية بني
مرتفعي ومنخف�ضي �إدمان الإنرتنت ،والعوامل اخلم�سة الكربى
لل�شخ�صية.

يف جدول ( )7كنتيجة لتحليل االرتباط بني �سلوك الت�سويف
الأكادميي ،و�إدمان الإنرتنت والعوامل اخلم�سة الكربى لل�شخ�صية،
مت الك�شف عن بع�ض االرتباطات الدالة املوجبة وال�سالبة بني
املتغريات ،حيث مت الك�شف عن وجود ارتباط دال موجب بني
الت�سويف الأكادميي ،و�إدمان الإنرتنت( ،)r=0.32,p<0.01وبني
الت�سويف الأكادميي والع�صابية ( )r=0.21,p<0.01و�أي�ضاً مت
التقرير عن وجود ارتباط دال �سالب بني الت�سويف الأكادميي
واالنب�ساطية ( ،)r=-0.17,p<0.01وبني الت�سويف الأكادميي
واملرغوبية االجتماعية ( ،)r=-0.25,p<0.01وبني الت�سويف
الأكادميي ويقظة ال�ضمري( ،)r=-0.60,p<0.01وبني الت�سويف
الأكادميي واالنفتاحية على اخلربة( ،)r=-0.20,p<0.01ويف
نطاق االرتباطات فيما بني �إدمان الإنرتنت والعوامل اخلم�سة
الكربى لل�شخ�صية مت الك�شف عن وجود ارتباط دال �سالب بني
�إدمان الإنرتنت واملرغوبية االجتماعية ،ويقظة ال�ضمري،
واالنفتاحية على اخلربة ،ومل تكن العالقة دالة بني �إدمان
الإنرتنت وعاملي الع�صابية واالنب�ساطية.
جدول ()8

الفروق بين المنخفضين والمرتفعين في إدمان اإلنترنت والعوامل الخمس الكبرى للشخصية على التسويف األكاديمي

املتغريات
�إدمان الإنرتنت

االنب�ساطية

املرغوبية االجتماعية

يقظــة ال�ضمري

املجموعات

ن

م

ع

جمموعة املنخف�ضني

123

47.28

10.98

جمموعة املرتفعني

113

54.31

11.74

جمموعة املنخف�ضني

139

52.83

11.756

جمموعة املرتفعني

97

47.52

11.359

جمموع ة املنخف�ضني

126

52.45

11.70

قيمة ت
4.75 -

3.46

2.54

جمموعة املرتفعني

110

48.57

11.76

جمموعة املنخف�ضني

118

55.48

11.60

جمموعة املرتفعني

118

45.81

10.04

6.85
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م�ستوى الداللة
0 .001

0 .001

0 .01

0 .001

يف اجتاه
مرتفعي الإنرتنت

منخف�ضي االنب�ساطية

منخف�ضي املرغوبية

منخف�ضي يقظة ال�ضمري
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املتغريات
الع�صابية

االنفتاحية على اخلربة

املجموعات

ن

م

ع

جمموعة املنخف�ضني

121

48.34

9.97

جمموعة املرتفعني

115

53.07

13.19

جمموعة املنخف�ضني

142

51.84

11.41

جمموعة املرتفعني

94

48.84

12.36

منخف�ضي االنفتاح
على اخلربة

0 .05

العينة
املتغريات

الذكور(ن=)82
ع
م

الإناث (ن= )154
ع
م

االنب�ساطية

26.88

3.78

26.53

3.67

0 .682

املرغوبية
االجتماعية

29.56

3.78

30.06

4.47

0.869-

غ.دالة

يقظـــة ال�ضمري

30.72

6.05

31.64

4.99

1.274-

غ.دالة

الع�صابية

24.70

4.21

25.77

5.75

1.486-

غ.دالة

االنفتاحية على
اخلربة

33.61

4.69

34.95

5.23

يف اجتاه
1.948الإناث

ت

الداللة
غ.دالة

يت�ضح من جدول ( )9بناء على نتائج حتليل الفروق بني
متو�سطات املجموعتني (ذكور– �إناث) عدم وجود فروق بني
جمموعتى الذكور والإناث يف جميع متغريات الدرا�سة ماعدا
البعد اخلام�س (االنفتاحية على اخلربة) من عوامل ال�شخ�صية
الكربى عند م�ستوى داللة .05يف جتاه الإناث.
جدول ()10
يمة اختبار»ت» ،ومستويات داللة الفروق بين المستوى الدراسي على متغيرات الدراسة.

الفرقة الأوىل
(ن=)68

الفرقة الرابعة
(ن= )40

م

ع

م

ع

الت�سويف

49.47

15.27

53.08

9.81

1.49

�إدمان
الإنرتنت

45.85

14.71

46.10

13.07

0.09

غري دالة

االنب�ساطية

27.12

3.51

25.93

4.29

1.48

غري دالة

-

30.03

4.48

28.58

3.44

1.89

غري دالة

-

6.53

29.80

5.40

1.38

غري دالة

-

الع�صابية

26.97

5.73

23.70

2.81

3.97

دالة يف
اجتاه
الفرقة
الأوىل

*0.72

االنفتاحية
على اخلربة

34.68

5.08

32.95

4.89

1.75

غري دالة

-

العينة
املتغريات

املرغوبية
االجتماعية
يقظـــة
31.41
ال�ضمري

قيمة اختبار »ت» ومستويات داللة الفروق بين الذكور واإلناث على متغيرات الدراسة.

العينة
املتغريات

مرتفعي الع�صابية

0 .01

1.91

جدول ()9

الذكور(ن=)82
ع
م

م�ستوى الداللة

3.12 -

يت�ضح من اجلدول (� )8أن هناك فروقاً دالة �إح�صائياً بني
املنخف�ضني واملرتفعني يف �إدمان الإنرتنت والعوامل اخلم�سة
الكربى لل�شخ�صية على الت�سويف الأكادميي ،ففى �إدمان الإنرتنت
جاءت النتائج لت�شري �إىل وجود فروق ذات داللة �إح�صائية
بني منخف�ضي ومرتفعي �إدمان الإنرتنت على متغري الت�سويف
الأكادميي يف جتاه مرتفعي �إدمان الإنرتنت حيث كان متو�سط
مرتفعي �إدمان الإنرتنت �أعلى ،وهو ماي�شري �إىل �أن مرتفعي �إدمان
الإنرتنت من بني مرتفعي الت�سويف الأكادميي� ،أما بالن�سبة
للعوامل اخلم�سة الكربى لل�شخ�صية فقد كانت هناك فروق ذات
داللة �إح�صائية بني املنخف�ضني واملرتفعني يف كافة العوامل
اخلم�سة الكربى لل�شخ�صية على متغري الت�سويف الأكادميي،
حيث كان متو�سط املنخف�ضني �أعلى جوهرياً من املرتفعني،
وهو ماي�شري �إىل �أن منخف�ضي العوامل (االنب�ساطية ،املرغوبية
االجتماعية ،يقظة ال�ضمري ،االنفتاح على اخلربة) من بني
مرتفعي الت�سويف الأكادميي� ،أما عامل الع�صابية فكان متفق
مع العوامل الأربعة ال�سابقة من حيث ت�أثريه يف �سلوك الت�سويف
الأكادميي ،ولكن اختلف معهم يف جتاه الفروق مبعنى �أن داللة
الفروق يف جتاه املرتفعني وهو ماي�شري �إىل �أن مرتفعي الت�سويف
الأكادميي من بني مرتفعي الع�صابية ،وكانت م�ستويات الداللة
جلميع املتغريات مابني ()0 .001 – 0 .05
♦ ♦نتائج الفر�ض الثالث :وملا كان الهدف الثالث للدرا�سة
هو الك�شف عن وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني متو�سطات
عينة الدرا�سة تبعاً للنوع (ذكور� ،إناث) وامل�ستوى الأكادميي
(الفرقة الأوىل ،والفرقة الرابعة) يف متغريات الدرا�سة «�إدمان
الإنرتنت والعوامل اخلم�سة الكربى لل�شخ�صية على الت�سويف
الأكادميي.وا�ستجابة للفر�ض الذي ا�شتق من هذا الهدف حيث
ين�ص هذا الفر�ض على �أنه «توجد فروق دالة �إح�صائياً بني
متو�سطات عينتي الذكور والإناث وامل�ستوي الأكادميي الفرقة
الأوىل والرابعة يف» الت�سويف الأكادميي� ،إدمان الإنرتنت،
العوامل اخلم�س الكربى لل�شخ�صية» ،وللتحقق من �صحة هذا
الفر�ض مت ح�ساب اختبار «ت» بني الذكور ،والإناث على النحو
امل�شار �إليه يف اجلدول التايل.

الإناث (ن= )154
ع
م

قيمة ت

يف اجتاه

ت

الداللة

حجم
الت�أثري

غري دالة

-

* محك كوهين  Cohenلحجم التأثير:

ت

الداللة

الت�سويف

51.91

13.37

49.97

10.96

1.202

غ.دالة

�إدمان الإنرتنت

43.99

15.73

40.81

14.12

0 .585

غ.دالة

ح =  0.2ألقل من  0.5حجم تأثير ضعيف
ح =  0.5ألقل من  0.8حجم تأثير متوسط
ح =  0.8فأكثر حجم تأثير مرتفع (صالح مراد )2000 ،
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املعيارية»  Interللتعرف على �إمكانية التنب�ؤ من املتغري التابع
(الت�سويف الأكادميي) من خالل املتغريات امل�ستقلة (منبئة)
�إدمان الإنرتنت والعوامل اخلم�س الكربى لل�شخ�صية ،وفيما يلي
عر�ض لنتائج هذه التحليالت :و�سوف يقوم الباحث بعر�ض نتائج
التنب�ؤ بالت�سويف الأكادميي من �إدمان الإنرتنت والعوامل اخلم�سة
الكربى لل�شخ�صية جمتمعة.
الك�شف عن العالقات اخلطية بني املتغريات الكامنة.
مت ح�ساب العالقة اخلطية املتداخلة Collinearity
بطريقتني :الأوىل عن طريق ت�صميم النموذج البنائي با�ستخدام
برنام ج  ،Smart PLS 3ومعاجلة درجات املتغريات الكامنة �La
 tent Variableالناجتة بربنامج  SPSS v.18ملعرفة م�ستويات
الت�سامح  Toleranceوتباين الت�ضخم Variance Inflation Factor
 ،VIFوقد مت تناول املتغريات املنبئة يف النموذج مبتغري.

يت�ضح من اجلدول ( )10عدم وجود فروق بني طالب
الفرقة الأوىل والفرقة الرابعة على جميع متغريات الدرا�سة فيما
عدا متغري «الع�صابية» وهو �أحد �أبعاد العوامل اخلم�سة الكربى
لل�شخ�صية ،عند م�ستوى داللة ( )0.01يف اجتاه الفرقة الأوىل.
وكان حجم الت�أثري لقيمة «ت» متو�سط ويعني ذلك �أن الفر�ض
حتقق ب�شكل جزئي.
نتائج الفر�ض الرابع :ملا كان الهدف الرابع للبحث الذي
كر�س للك�شف عن مدى �إ�سهام �إدمان الإنرتنت والعوامل اخلم�سة
الكربى لل�شخ�صية يف التنب�ؤ بالت�سويف الأكادميي.وا�ستجابة
للفر�ض الذي ا�شتق من هذا الهدف والذي ين�ص على «يوجد على
الأقل منبئ منفرد من املنبئات اخلم�سة امل�ستقلة و�إدمان االنرتنت
ميكن �أن ُي�سهم يف الت�سويف الأكادميي» لذلك ا�ستعمل االنحدار
اخلطى الب�سيط يف حتليل بيانات الطلبة بطريقة «الإدخال
جدول ()11

تحليل االنحدار (العالقة التنبؤية) لدراسة تأثير إدمان اإلنترنت وأبعاد العوامل الخمسة الكبرى للشخصية على التسويف األكاديمي

النموذج

معامل ارتباط

معامل
التحديد

1

0.420 0.648a

Adjusted
R Square

R Square
Change

0.405

0.420

Change Statistics
Std.Error of
the Estimate

F
Change

df1

9.14881

27.687

6

df2

Sig.F
Change

229

0.000

جدول ()12
تحليل التباين لالنحدار

النموذج

1

جمموع  املربعات

درجات احلرية

متو�سط املربعات

ف املح�سوبة

م�ستوى الداللة

االنحدار

13904.653

6

2317.442

27.687

0.000b

البواقي

19167.448

229

83.701

املجموع

33072.102

235

جدول ()13
المعامالت

النموذج

املعامالت غري املعيارية

1

B

اخلط�أ
املعياري

الثابت

72.321

7.974

املعامالت املعيارية
Beta

قيمة ت

الداللة

9.069

0.000

Collinearity
Statistics
Tolerance

VIF

االنب�ساطية

0.403

0.196

0.124

2.054

0.041

0.699

1.431

املرغوبية
االجتماعية

-0.194 -

0.156

-0.069-

-1.241-

0.216

0.826

1.211

يقظة ال�ضمري

-1.421-

0.146

-0.636-

-9.717-

0.000

0.591

1.691

الع�صابية

0.223

0.116

0.099

1.913

0.042

0.948

1.055

االنفتاحية على
اخلربة

0.244

0.144

0.104

1.695

0.091

0.678

1.474

�إدمان الإنرتنت

0.095

0.044

0.117

2.150

0.033

0.851

1.176

90

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية  -اجمللد السادس  -ع ( - )19تشرين األول 2017

جدول ()14

معادلة االنحدار

تحليل التباين المتعدد لحساب أثر التفاعالت الثنائية والثالثية لكل من

الت�سويف الأكادميي= ( 403.0 + 72.321الع�صابية)+
(1.421العامل الثالث)(244.0 +العامل اخلام�س).095 +
�(0إدمان الإنرتنت).

إدمان اإلنترنت والنوع والمستوى الدراسي على متغير التسويف األكاديمي

م�صدر
التباين
�إدمان
الإنرتنت (�أ)

يت�ضح من اجلدول (� )11أن قيمة معامل االرتباط
ت�ساوي( )648.0وقيمة معامل التحديد ( ،)420.0وكما
هو معلوم �إح�صائياً �أن قيمة معامل االرتباط تقي�س قوة
العالقة االرتباطية بني املتغري امل�ستقل (العوامل اخلم�سة
الكربى لل�شخ�صية و�إدمان الإنرتنت) واملتغري التابع (الت�سويف
الأكادميي) التي يت�ضمنها النموذج بينما معامل التحديد يقي�س
ن�سبة التغري يف املتغري التابع ب�سبب التغري يف املتغري امل�ستقل
التي يت�ضمنها النموذج.

النوع (ب)

جمموع
املربعات

درجات
احلرية

متو�سط
املربعات

F

الداللة

12150.241

52

233.658

4.573

0. 000

23.073

1

23.073

0. 503 0 .452

3

145.287

2.863

0. 040

16

107.401

2.102

0. 013

48

151.096

2.957

0. 000

2

95.459

1.869

0. 159

2

65.389

1.280

0. 282
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51.095

امل�ستوى
الدرا�سي(ج)
تفاعل ( �أ
1718.411
× ب)
تفاعل ( �أ ×
7252.618
ج)
تفاعل ( ب
190.991
×ج)
تفاعل ( �أ ×
130.779
ب×ج)
داخل
5262.825
املجموعات
(اخلط�أ)
املجموع
638370.000
الكلى
املجموع
33072.102
امل�صحح
438.860

كما يت�ضح من اجلدول (� )12أن قيمة «ف» املح�سوبة
= ( )27.687وم�ستوى داللة ( )0.001مما يدل على معنوية
العالقة.
و�أخرياً يت�ضح من اجلدول (� )13أن عوامل «العامل
الأول والثالث و�إدمان الإنرتنت» هي التي لها ت�أثري معنوي
دال �إح�صائياً على الت�سويف الأكادميي عند م�ستوى داللة
( )0.001للعامل الثالث ،وعند م�ستوى داللة ( )0.05للعامل
الأول و�إدمان الإنرتنت.وهذا يعني وجود عالقة انحدار دالة
بني املتغريات امل�ستقلة واملتغري التابع (الت�سويف الأكادميي)
وي�سهم املتغري امل�ستقل بن�سبة ( )% 42تقريباً من قيمة املتغري
التابع (الت�سويف الأكادميي).وهو ماي�شري يف النهاية �أنه ميكن
التنب�ؤ بالت�سويف الأكادميي لدى عينة الدرا�سة من خالل العوامل
اخلم�سة الكربى لل�شخ�صية و�إدمان الإنرتنت.حيث كان مقداره
يرتاوح مابني ( )0.948 - 0.591مل تكن هناك درجة حتمل
� toleranceأقل من ( )0.1لكل من العوامل اخلم�سة و�إدمان
الإنرتنت ،وجميع درجات )Variance Inflation Factor (FIV
تراوحت مابني ( )1.691 - 1.055وجميعها �أقل من()10
والتي هي م�ستويات العتبة الن�سبية لت�سليط ال�ضوء على اخلطية
التعددية يف البيانات.

236
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يت�ضح من اجلدول ( )14مايلي:
 يوجد ت�أثرياً لإدمان الإنرتنت على متغري الت�سويف
الأكادميي عند م�ستوى داللة ()0.001
 مل ُتظهر النتائج ت�أثرياً للنوع على الدرجة الكلية
للت�سويف الأكادميي.
 يوجد ت�أثري دال �إح�صائياً للم�ستوى الدرا�سي على
الدرجة الكلية للت�سويف الأكادميي عند م�ستوى داللة (.)0.04
 �أظهرت النتائج ت�أثرياً ذات داللة �إح�صائية لتفاعالت
�إدمان الإنرتنت مع النوع على بعد الت�سويف الأكادميي عند
م�ستوى داللة (.)0.01
 �أظهرت النتائج ت�أثرياً ذات داللة �إح�صائية لتفاعالت
�إدمان الإنرتنت مع امل�ستوى الدرا�سي على بعد الت�سويف
الأكادميي عند م�ستوى داللة (.)0.001
 مل ُتظهر النتائج ت�أثرياً لتفاعالت النوع مع امل�ستوى
الدرا�سي على بعد الت�سويف الأكادميي.
 و�أخري ًا مل ُتظهر النتائج ت�أثري ًا لتفاعالت كل من �إدمان
الإنرتنت ،والنوع ،وامل�ستوى الدرا�سي على الت�سويف الأكادميي.

♦ ♦نتائج الفر�ض اخلام�س:
وملا كان الهدف الأخري للدرا�سة هو الك�شف عن بيان �أثر
التفاعالت الثنائية والثالثية والذي ين�ص على “للتفاعالت
الب�سيطة واملركبة لإدمان الإنرتنت وكل من النوع (ذكر–
�أنثى) ،وامل�ستوي الأكادميي (الفرقة الأوىل  -الرابعة) ت�أثري يف
الت�سويف الأكادميي لدى عينة الدرا�سة” ا�ستعمل الباحث حتليل
التباين املتعدد والذي نح�صل من خالله على الفروق اجلوهرية
من عدم وجودها يف الت�أثريات الأ�سا�سية املتمثلة يف املتغريات
الثالثة (�إدمان الإنرتنت ،النوع ،امل�ستوى الدرا�سي) والتفاعالت
هي ذات الأهمية للتحقيق من فر�ضية البحث.

مناقشة النتائج:
مناق�شة الفر�ض الأول:
ملا كان الهدف الأول هو الك�شف عن العالقات بني الت�سويف
الأكادميي ،و�إدمان الإنرتنت ،و�أظهرت النتائج �أنه يوجد ارتباط
موجب دال بني الت�سويف الأكادميي ،و�إدمان الإنرتنت لدى عينة
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م�شاعر وا�ضحة من االكتئاب والقلق ،كما تتفق مع درا�س ة
 )son, 2001والتي �أ�شارت �إىل �أن عوامل ال�شخ�صية اخلم�سة
ارتبطت جوهرياً بدرجات الت�سويف ،حيث ارتبط �سلوك الت�سويف
�إيجابياً ببعد الع�صابية ،بينما ارتبط �سلبياً بكل من يقظة
ال�ضمري ،واالنب�ساطية ،واالنفتاح على اخلربة يف حني مل يرتبط
باملرغوبية االجتماعية.كما ي�شري ( )Szalavitz, 2003وMiller,
� )2007إىل �أن من �أ�سباب التلك�ؤ الأكادميي اخلوف من النجاح
وتقدير الذات املنخف�ض واالكتئاب وم�شاعر الذنب واخلجل والقلق
املرتبط باملهمة والتوقعات غري الوا�ضحة.كما مل تتفق مع درا�سة
( )Johnson & Bloom, 1995والتي وجدت عالقة موجبة بني
الت�سويف واالنب�ساطية ،كما وقرر ()Fumham & Fudge, 2008
وجود ارتباطات �ضعيفة وموجبة ليقظة ال�ضمري واالنب�ساطية
واملرغوبية االجتماعية مع الت�سويف الأكادميي ،كما اختلفت
نتائج الدرا�سة احلالية مع نتائج بع�ض الدرا�سات التي مل جتد
عالقة بني الت�سويف واملرغوبية االجتماعية كدرا�سة Farsides

الدرا�سة ،مما يعني �أن الذين يلج�أون �إىل الت�سويف يف حياتهم
الأكادميية مييلون �إىل ا�ستخدام الإنرتنت بطريقة مر�ضية،
وعلى الرغم من �أن الدرا�سات املحدودة التي تناولت مو�ضوع
الت�سويف الأكادميي ،حيث تتفق نتائج الدرا�سة احلالية مع
درا�سة ( )Ahmet, et.al.,2014والتي �أ�شارت �إىل وجود عالقة
بني الت�سويف الأكادميي و�إدمان الإنرتنت ،يف حني دعمت هذه
النتيجة بع�ض الدرا�سات ال�سابقة ب�شكل غري مبا�رش ،فعلى �سبيل
املثال ،ا�ستخل�ص (� )Scherer, 1997أن اال�ستخدام الزائد للإنرتنت
ُيعد م�شكلة عندما ينتج عنه عجز توظيفي ،مثل :الف�شل يف حتقيق
امل�سئوليات ( )Scherer,1997كما وجد كل من (& Kubey, Lavin
� )Barrows, 2001أن الدرجات الأكادميية للمدمنني ،كانت �أقل
ب�شكل دال من درجات غري املدمنني للإنرتنت.يف حني اختلفت
نتيجة درا�سة ( ،)Hatice Odaci, 2011والتي �أ�شارت �إىل �أن
العالقة بني الت�سويف الأكادميي ،و�إدمان االنرتنت لي�ست ذات
داللة �إح�صائية.
ولتف�سري هذه النتيجة بالن�سبة لإدمان االنرتنت فقد تعزى
النتيجة الدرا�سة احلالية �إىل افرتا�ض م�ؤداه �إىل �أن �أولئك الذين
ي�ؤجلون م�سئوليات حياتهم الروتينية مييلون �إىل �أن يكونوا
عر�ضة لأن ي�صبحوا مدمنني للإنرتنت ،والدرا�سات ال�سابقة
كانت �أي�ضاً يف االجتاه املفرت�ض ،حيث � ّإن الق�صور يف مهارات
�إدارة الوقت وتنظيمه ،قد يت�سبب يف ف�شل الطلبة يف حتقيق
م�سئوليات حياتهم اليومية ،والتي قد ت�ؤثر على كونهم معتمدين
على الإنرتنت� ،إىل جانب �أن مدمنى الإنرتنت يواجهون م�شكالت
نف�سية كاالكتئاب وال�شعور بالوحدة ،و�سوء �إدارة الوقت ،وتتفق
مع درا�سة ف�ضل( )2014ب�أن متغري التلك�ؤ الأكادميي يت�أثر
ب�شكل وا�ضح بدرجة مهارات �إدارة الوقت ،فكلما ارتفعت مهارات
�إدارة الوقت انخف�ض التلك�ؤ الأكادميي والعك�س �صحيح.
وعلى اجلانب الآخر مت حتليل االرتباط فيما بني الت�سويف
الأكادميي لدى الطالب وبني العوامل اخلم�سة الكربى لل�شخ�صية،
فقد مت الك�شف عن وجود ارتباط موجب ودال بني الت�سويف
الأكادميي والع�صابية ،وهذا يعني �أن الطالب الأكرث ع�صابية
�أكرث ت�سويفاً �أكادميياً ،ويرى الباحث �أن ذلك منطقي ومن�سجم مع
جتاه العديد من الدرا�سات والبحوث والنظريات يف هذا املجال،
حيث تتفق مع درا�سة Rabin Et.al.,2011; Rakes & Dunn,
 2010; Steel,2007 and van E.,2003حيث وجدوا �أن الت�سويف
الأكادميي ارتبط ب�شكل موجب بالع�صابية ،فالع�صابية تعني
امليل �إىل الأفكار وامل�شاعر ال�سلبية احلزينة ،و�أكرث عر�ضة لعدم
الأمان ،وهو ما يتفق ودرا�سة ال�رشتوي ( ،)2008والتي �أ�شارت
�إىل �أن مرتفعي الت�سويف �أكرث ع�صابية و�أكرث خوفاً من الف�شل من
غري امل�سوفني.
كما ارتبط الت�سويف الأكادميي ب�شكل �سالب ودال
بيقظة ال�ضمري واملرغوبية االجتماعية واالنفتاح على اخلربة
واالنب�ساطية ،حيث نتائج الدرا�سات ال�سابقة التي ترتكز على
الرابط العك�سي بالت�سويف هي على نف�س اخلط مع هذه النتيجة
مثل درا�سةFarran, (2004) ; Mücahit,(2009) ; Watson,
)(2011); St - Hilaire, (2013) ; Hakan & Mehtap,(2015
حيث �أ�شارت النتائج ب�أن الأفراد ذوي الت�سويف املرتفع لديهم

�Wat

;)& Woodfield, (2003); Paunonen, (1998); Poropat, (2009
.)Rothstein, Paunonen, Rush & Kinget, (1994

�أما بالن�سبة لتف�سري نتيجة اجلزء الثاين من هذا الفر�ض
بالن�سبة للعوامل اخلم�سة الكربى لل�شخ�صية فرنجع �إىل عر�ض
�سمات هذه العوامل اخلم�سة الكربى لل�شخ�صية التي تنطوي حتت
مظلة كل عامل ،وفيما يتعلق بالعامل الأول وهو الع�صابية والذي
يت�ضمن �ستة مظاهر «القلق ،والغ�ضب ،واالكتئاب ،واالندفاعية،
والعدائية ،و�رسعة اال�ستثارة ،فمن املنطقي �أن ترتبط �إيجابياً مثل
هذه ال�سمات ال�سلبية بالت�سويف الأكادميي املرتفع ،وقد تكون
الع�صابية �سبباً من �أ�سباب الت�سويف فالفرد الذي ينظر �إىل عمله
وجمهوده �أنه غري جيد رغم ما يبدو على هذا الأداء من جودة،
دائماً ينظر �إىل �أنه ال بد �أن يكون �أف�ضل با�ستمرار ،وي�صاحب ذلك
عدم الر�ضا ك�سمة دائمة وم�صاحبة وي�ضع لنف�سه م�ستويات ال
ي�ستطيع الو�صول �إليها ب�إمكانياته وقدراته مع اخلوف من الف�شل،
والإح�سا�س بعدم الر�ضا ،مما يجعله �أكرث توتراً وع�صابية ،و�أكرث
ت�أجيالً للقيام بهذه الأعمال.
كما يربط ( )Steel, 2007الع�صابية بقابلية الفرد للإ�صابة
بالقلق وال�ضغوط وي�شري ب�أن الباحثني قد جتادلوا فيما بينهم� ،إذا
كان الت�سويف لدى ال�شخ�ص ب�سبب مهام غري مرغوب فيها ،وبذلك
ف�إن الأ�شخا�ص يكونون �أكرث عر�ضة لل�ضغوط ،وبذلك يلج�أون �إىل
الت�سويف �أكرث مما لو كانت املهام �ضاغطة.
وفيما يتعلق بالعامل الثاين «املرغوبية االجتماعية»،
والذي يحتوي على جمموعة من ال�سمات املتمثلة بـ(اخليال،
اجلماليات ،امل�شاعر ،الأن�شطة ،الأفكار ،القيم) ،ويف هذا ال�صدد
يذكر «رعد ال�رصن» ( )2001يف تناوله لإدارة الوقت �إن ما يكمن
وراء ظاهرة الت�أجيل ُيعد يف الغالب نوعاً من اخلوف من الف�شل،
وكنتيجة ل�سيطرة م�شاعر اخلوف من الف�شل ،يكون االن�سحاب من
�أداء املهام وجتنبها ،وميل الطالب �إىل تقدمي تربيرات خمتلفة
ل�سلوكياته ال�سلبية هو الهدف امل�سيطر ،بغية حتقيق نوع من
املرغوبية االجتماعية واال�ستح�سان االجتماعي ،واحلر�ص على
عدم الك�شف عن الق�صور يف �صورته الذاتية ،واحلفاظ على حماية
الذات �أمام الآخرين(.عالم)2008 ،
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و�أما بالن�سبة للعامل الثالث»يقظة ال�ضمري» جند �أنه
يت�ألف من (الكفاءة ،التنظيم ،التح�س�س بالواجب ،الكفاح من �أجل
الإجناز ،واالن�ضباط الذاتي ،والرتدي) وهذه اخل�صائ�ص منطقية
�إىل درجة كبرية �أن تكون العالقة فيها �سلبية مع الت�سويف،
وبالتايل ميكن �أن يكون هذا العامل من �أكرث العوامل التي ت�ؤثر
يف درجة الت�سويف ،حيث �أ�شارت �إحدى افرتا�ضات نظرية العوامل
اخلم�سة الكربى يف ال�شخ�صية� ,أن الأفراد الذين ي�سجلون درجات
منخف�ضة يف االن�ضباط الذاتي مياطلون يف البدء يف الأعمال
النظامية ومن ال�سهل تثبيط همتهم ,وهم تواقون �إىل الكف عن
العمل ,ومييلون �إىل الت�سويف يف الأعمال ,ويبحثون عن املتعة.
وبالن�سبة للعامل الأخري «االنفتاح على اخلربة» يعني
الن�ضج واالهتمام بالثقافة والتفوق وال�سيطرة والطموح واملناف�سة
ويبحثون عن املعلومات ب�أنف�سهم فقد يواجه امل�سوفون بع�ض
امل�شكالت النف�سية ،مثل :العزلة االجتماعية ،حيث تنخف�ض لديهم
�إقامة العالقات االجتماعية احلقيقية مع الآخرين ،مما ي�ؤدي �إىل
االنعزال ،وعدم امل�شاركة يف احلياة االجتماعية ،ويتفق ذلك مع
النظرية الإن�سانية ،حيث يرى روجرز �أن ال�شخ�ص املنتج الفعال
هو الفرد الذي يعمل �إىل �أق�صى م�ستوى �أو �إىل احلد الأعلى ،و�أنه
يت�صف باالنفتاح على اخلربات حيث يكون مدركاً وواعياً لكل
خرباته فهو لي�س دفاعياً ،وال يحتاج �إىل تنكر �أو ت�شويه خلرباته.
مناق�شة الفر�ض الثاين:
حيث ي�شري البها�ص (� )2012أن فكرة اخلوف من الف�شل
متثل بعداً مهماً يف الت�سويف الأكادميي ،فالطالب الذي ين�شغل
بتقييم الآخرين لقدراته و�إمكانياته ،ويخ�شى فكرة الآخرين عنه
مما ال �شك �أنه �سوف يقوم بت�أجيل املهام الدرا�سية املوكلة �إليه،
مما ي�شعره بالإحباط ،ويكون �أكرث نفوراً منها ،واللجوء �إىل �أن�شطة
ومهام �أخرى غري درا�سة ك�إدمان الإنرتنت ،يعو�ض بها �إخفاقه،
ويجد فيها مالذاً �آمناً بعيداً عن املهام الدرا�سية التي ت�شكل له
عائقاً ذاتياً وقلقاً عند الإقبال عليها ،ومن ثم كان املرتفعون يف
�إدمان الإنرتنت مرتفعني يف الت�سويف الأكادميي.
ومن خالل ما تقدم ن�ستطيع �أن نخل�ص �إىل �أن لعوامل
االنفتاح على اخلربة ،واالنب�ساطية ،واملرغوبية االجتماعية،
ويقظة ال�ضمري ،ت�أثرياً معوقاً لل�سلوكيات غري ال�صحية ،كالت�سويف
الأكادميي ،يف حني� ،أن للع�صابية و�إدمان الإنرتنت ت�أثرياً محُ فزاً
ملثل هذه ال�سلوكيات ،كما يعلل الباحث هذه النتيجة ب�أن �إدمان
الإنرتنت ي�ؤدي جمموعة من الوظائف النف�سية واالجتماعية
حيث ي�ستطيع من خالله حتقيق رغباته يف جو خالٍ من التهديد
االجتماعي املبا�رش �أو التقييم لقدراته واخلوف من الف�شل.
مناق�شة الفر�ض الثالث:
ملا كان الهدف الثالث هو الك�شف عن الفروق بني الذكور
والإناث وامل�ستوي الأكادميي على متغريات الدرا�سة ،فقد �أ�شارت
النتائج �إىل عدم وجود فروق يف متغريات الدرا�سة تبعاً للنوع،
و�إدمان الإنرتنت والعوامل اخلم�سة الكربى لل�شخ�صية فيما عدا
البعد اخلام�س (االنفتاحية على اخلربة) يف جتاه الإناث� ،أما فيما
يتعلق بالفروق يف متغريات الدرا�سة تبعاً للم�ستوى الأكادميي
ف�أ�شارت النتائج �إىل عدم وجود فروق بني طالب الفرقة الأوىل

والفرقة الرابعة على جميع متغريات الدرا�سة فيما عدا متغري
«الع�صابية» ،وهو �أحد �أبعاد العوامل اخلم�سة الكربى لل�شخ�صية،
عند م�ستوى داللة  0.01يف جتاه الفرقة الأوىل.
بالن�سبة ملتغري الت�سويف الأكادميي حيث �أ�شارت النتائج
�إىل عدم وجود فروق بني الذكور والإناث ،حيث اتفقت هذه
النتائج مع نتائج بع�ض الدرا�سات Joseph, R.F.,(1989); Beck,
;)et.al., (2000) ; Gauthier, (2002); Akinsola, et.al., (2007

 )Hatice Odaci Hakan K., & Mehtap B., (2015ودرا�سة
فايقة عبدالعظيم )2011(،ودرا�سة العبيدي ( ،)2013ودرا�سة
النواب و�آخرين( )2014ودرا�سة �أبي غزال ( )2012و�صابر
( ،)2014يف حني اختلفت مع نتائج بع�ض الدرا�سات �Al - Atti
yah, (2011); Stuart, (2013); Hafsa A.Et.al., (2014) ;akanK.

 )Mehtap B., (2015وعبداخلالق ( ،)2013والدغيم ()2011
والبها�ص( )2011وفي�صل ( )2014حيث �أ�شارت �إىل وجود
فروق بني الذكور والإناث يف الت�سويف الأكادميي يف جتاه
الذكور ،كما �أ�شارت درا�س ة �Prohaska, et.al., (2000) ; Wash
� )ington, (2004إىل وجود فروق دالة يف الت�سويف �أعلى لدى
الإناث.
وميكن �أن تعزى هذه النتيجة �إىل الت�شابه يف نوعية
املهمات التي تطلب من الذكور والإناث يف املواقف التعليمية،
حيث يتعر�ضون لنف�س الظروف وامل�ؤثرات ،وهو ما ي�ضطرهم �إىل
�إرجاء عملية البدء يف هذه املهمات �إىل اللحظة الأخرية وال�سيما
�أنها يف الغالب تكون مهمات غري مرغوب فيها :كالتكليفات
الدرا�سية ،وعمل م�شاريع التخرج ،واالمتحانات ،والتعامل مع
الزمالء ،وجميعها يف الغالب تكليفات غري مرغوب فيها؛ لذلك
كانت نتيجة الدرا�سة عدم وجود فروق بني الذكور والإناث يف
الت�سويف الأكادميي.
وبالن�سبة للم�ستوى الدرا�سي كانت الدرا�سات نادرة جداً
حيث �أ�شارت النتائج �إىل وجود فروق بني طالب الفرقة الأوىل
والرابعة يف الت�سويفالأكادميي ل�صالح طالب الفرقة الرابعة حيث
اختلفت هذه النتيجة مع نتائج بع�ض الدرا�سات ()Cao, 2012
وال�رشيف ( ،)2014كما اختلفت مع نتائج بع�ض الدرا�سات
كدرا�سة ال�سلمي( )2015و ( )Balkis & Duru, 2009حيث �أ�شارت
�إىل وجود فروق يف م�ستوى الت�سويف الأكادميي تعزى ملتغري
امل�ستوى الأكادميي ل�صالح طالب ال�سنة الدرا�سية الأوىل.
وميكن تف�سري هذه النتيجة تبعاً لنظرية الدافعية حيث
تزداد دافعية الطالب للتفوق الأكادميي� ،إذا كان للإجناز والتفوق
الأكادميي قيمة بالن�سبة له ،وكانت توقعاته حول حتقيق هذا
الإجناز مرتفعة �أي�ضاً والعك�س �صحيح ،وبناءً على ذلك يبدو �أن
الطلبة مع تقدمهم يف ال�سنوات الدرا�سية ،يكون لديهم �ضعف
يف القوتني املحركتني للدافعية ،وهما :التوقع ،والقيمة ،حيث
ي�ضعف لديهم التوقعات حول �إمكانية النجاح ،فالطالب الذي
ال يعتقد بقدرته على �إجناز املهمات الأكادميية� ،سوف ي�ؤجل
�إجناز مهماته �إىل وقت �آخر� ،أما بالن�سبة للقيمة فيبدو �أن الطلبة
لديهم �ضعف يف م�ستوى طموحهم الأكادميي� ،إذ يبدو �أن الإجناز
الأكادميي ال يعني لهم �شيئا كثريا ،كما �أن طالب الفرقة الأوىل
ما زالوا مت�أثرين بطبيعة املرحلة الثانوية والتي تعودوا خاللها
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التسويف األكادميي ناجت إسهام العوامل اخلمس الكبرى للشخصية وتفاعالت كل من متغيرات إدمان اإلنترنت
وبعض املتغيرات الدميوجرافية لدى عينة من طلبة اجلامعة

على االجتهاد و�رسعة �إجناز املهام الدرا�سية باعتبارها مرحلة
حتديد م�صري للطالب على عك�س الطالب يف الفرقة الرابعة وهو
ما ي�ؤكد دور العمر يف �سلوك الت�سويف الأكادميي ،و�أنه كلما تقدم
العمر يزيد الت�سويف الأكادميي لدى الطالب.
�أما بالن�سبة لإدمان الإنرتنت فتتفق نتائج الدرا�سة مع
نتائج بع�ض الدرا�سات الرمادي ( ،)2006و�صالح ()2008
 )Ceyhan, (2011) Balci and Gülnar, (2009يف حني اختلفت
مع نتائج بع�ض الدرا�سات كدرا�سة ال�شافعي (Nurten S., )2010
 )(2013) Balci & Gülnar, (2009) Iiklar, (2012حيث �أ�شارت
النتائج �إىل وجود فروق بني الذكور والإناث يف �إدمان الإنرتنت
ل�صالح الذكور ،يف حني �أظهرت نتائج درا�سة Kheirkhah, Et.al.,
� )(2008أن هناك فروقا يف �إدمان الإنرتنت بني اجلن�سني ل�صالح
الإناث.
ويف�رس الباحث التناق�ض يف نتائج الدرا�سات فيما
يتعلق بالفروق بني اجلن�سني يف �إدمان الإنرتنت يرجع �إىل
اختالف املنهج ،حيث يعتمد بع�ض الباحثني على عدد �ساعات
اال�ستخدام اليومي� ،أو الأ�سبوعي ،وهو ما ي�سمى باال�ستخدام
اجليد واال�ستخدام املر�ضي ،ومن الباحثني من اعتمد على ن�سب
امل�ستخدمني من اجلن�سني ويقارن بينهما� ،أو من خالل االعتماد
على مقايي�س مقننة لتقدير �إدمان الإنرتنت كما يف درا�ستنا
احلالية ،كما و يرجع �إىل اختالف م�ستوى التعليم ،والعادات،
والتقاليد ،و�أن ا�ستخدام الإنرتنت الآن �أ�صبح يف كل بيت من
البيوت على حد �سواء ،فلم يعد ا�ستخدام الإنرتنت قا�رص على
�أماكن بعينها� ،إىل جانب �أنه �أ�صبح و�سيلة �أداة تعلم ،وتوا�صل
بني الأهل والأ�صدقاء ،وللت�سلية والرتفيه ،واالطالع على كل ما
هو جديد والأمور جميعها ال يختلف فيها الذكور والإناث.
و�أخرياً بالن�سبة للعوامل اخلم�سة الكربى لل�شخ�صية تبني
عدم وجود فروق غري دالة يف جميع الأبعاد تبعاً للنوع (ذكور،
�إناث) فيما عدا بعد االنفتاحية على اخلربة ،وكانت ل�صالح الإناث،
ومل تكن هناك فروق تبعاً ملتغري امل�ستوى الأكادميي يف جميع
العوامل اخلم�سة فيما عدا بعد الع�صابية ،وكانت يف جتاه الفرقة
الأوىل ،ومن الدرا�سات التي تناولت وجود فروق يف العوامل
اخلم�سة الكربى لل�شخ�صية تبعاً للجن�س درا�سة جرب ()2012
ودرا�سة عبداملجيد ( )2010فقد تبني من الدرا�سات �أن الذكور
�أكرث انب�ساطاً ،وكانت يف جتاه الإناث.ودرا�سة العنزي ()2010
�أظهرت النتائج الدرا�سة ح�صول عينة الإناث على درجات �أعلى
من الذكور يف بعدين من �أبعاد ال�شخ�صية» الع�صابية ،ويقظة
ال�ضمري» ،كما �أ�شارت درا�سة ملحم (� )2010إىل عدم وجود فروق
بني الذكور والإناث يف العوامل اخلم�سة الكربى لل�شخ�صية تبعاً
ملتغري النوع ،و�أ�شارت نتائج درا�سة جوده (� )2010إىل وجود
فروق يف الع�صابية ،واملجاراة االجتماعية ل�صالح الإناث ،بينما
وجدت فروق يف االنب�ساطية ل�صالح الذكور ،كما تختلف الدرا�سة
احلالية مع درا�سة كرميان ( )2007عدم وجود فروق بني الذكور
والإناث يف جميع �أبعاد العوامل اخلم�سة ماعدا �سمة التفتح
ول�صالح الذكور ،و�أ�شارت درا�سة يون�س وخليل (� )2007إىل
وجود فروق يف الع�صابية واالنب�ساط واملقبولية ل�صالح الإناث،
وعدم وجود فروق جوهرية يف حالتي االنفتاح على اخلربة
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ويقظة ال�ضمري ،وخالفاً لنتيجة هذه الدرا�سة ف�إن االرتباطات
البينية فيما بني العوامل اخلم�سة الكربى لل�شخ�صية كانت طفيفة.
وميكن تف�سري عدم وجود فروق يف عوامل ال�شخ�صية تبعاً
للنوع (ذكور� ،إناث) وامل�ستوى الأكادميي (الأوىل ،الرابعة) على
الرغم من �أن العينة ت�ضم طلبة من القرية واحل�رض �إال �أن هناك
ت�شابها كبريا يف الظروف البيئية واالجتماعية واالقت�صادية
التي يعي�ش فيها طلبة جامعة �أ�سيوط فهي م�ستويات متقاربة
والتي تلعب دوراً كبرياً يف ت�شكيل �سماتهم ال�شخ�صية ،كما يعزو
الباحث ارتفاع عامل االنفتاح على اخلربة لدى الإناث ،حيث
تعترب املرحلة اجلامعية بالن�سبة للفتاة خا�صة بجامعة �أ�سيوط
مرحلة اخلروج من تبعية الأ�رسة والعي�ش باملدينة اجلامعية مما
يجعلها حتاول جاهدة تعوي�ض جوانب خفيت عنها كثرياً ب�سبب
عدم خروجها من القرية ،وحتاول االنفتاح على الآخرين لتجارى
طبيعة احلياة اجلامعية ،كما ميكن تف�سري ارتفاع عامل الع�صابية
لدى طالب الفرقة الأوىل والتي ميكن تف�سريها �إىل قلق الطالب يف
بداية املرحلة اجلامعية ب�سبب اختالف طبيعة الدرا�سة اجلامعية
عن الدرا�سة باملرحلة الثانوية والتي تختلف كثرياً يف طبيعة
االختبارات والتعامل واالنتقال من القرية �إىل املدينة كل هذا
التغريات من �ش�أنها �أن جتعل طالب الفرقة الأوىل �أكرث ع�صابية
من طالب الفرقة الرابعة.
مناق�شة الفر�ض الرابع:
كان الهدف الرابع لهذه الدرا�سة هو الك�شف عن قوة كل
من �إدمان الإنرتنت والعوامل اخلم�سة الكربى لل�شخ�صية يف
التنب�ؤ بالت�سويف الأكادميي ،حيث �أ�شارت النتائج �إىل �أن كل
من �إدمان الإنرتنت والعوامل اخلم�سة الكربى لل�شخ�صية �سوياً قد
تتنب�أ ب�شكل دال بدرجة الت�سويف الأكادميي لدى طلبة اجلامعة،
بالإ�ضافة �إىل ذلك ف�إن العوامل اخلم�سة الكربى لل�شخ�صية قد
وجد �أنها م�ؤ�رش �أف�ضل من �إدمان الإنرتنت ،و�أن الطلبة الذين
يدركون �أنف�سهم كم�سوفني ب�شكل عام ،مييلون �أكرث �إىل التعر�ض
�إىل �إدمان الإنرتنت.ويف الأدبيات البحثية هناك �صيغتان
�سائدتان للت�سويف مت مناق�شتهما يت�ضمنان ت�سويف ال�سمة
وت�سويف احلالة ،وكما مت الت�رصيح �سابقاً ف�إن ت�سويف ال�سمة �أو
النزعة للت�سويف ارتبط ب�شكل مرتفع بالعوامل اخلم�سة لل�شخ�صية،
�أو ت�سويف م�سئوليات احلياة الروتينية ،وباملثل ف�إن الت�سويف
الأكادميي ُيعد �صورة لت�سويف احلالة ،حيث يفرت�ض ت�سويف
احلالة �أن الطلبة مييلون �إىل الت�سويف عند وجود مهمة غري
مرغوب فيها �أو �شديدة ال�صعوبة.)Ferrari et.al.,1995( .
وتتفق الدرا�سة احلالية مع درا�سة ()Uzun et.al., 2014
والتي �أ�شارت �إىل �أن الت�سويف الأكادميي يكون م�ؤ�رشاً يف التنب�ؤ
ب�إدمان الإنرتنت ،كما تتفق مع درا�سة (Arş.Gör.Zekeriya
 )Çam,2013والتي �أ�شارت �إىل �أن ن�سبة ( )% 36من التباين
بالن�سبة للتلك�ؤ الأكادميي ميكن �أن تتنب�أ بها العوامل اخلم�س
لل�شخ�صية وهي دالة �أي�ضاً عند ( )0.001وبناء على هذه النتائج
ميكن القول �إن العوامل اخلم�سة الكربى لل�شخ�صية لها دور تنبئي
كبري بالت�سويف والأكادميي بني طالب اجلامعة.
وتتفق مع بع�ض الدرا�سات الأخرى التي �أ�شارت �إىل �أن
املرغوبية االجتماعية مل تتنب�أ بالت�سويف الأكادميي كدرا�سة
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Farsides & Woodfield, (2003); Paunonen, (1998); Poropat,

..)(2009); Rothstein, Paunonen, Rush & Kinget, (1994
وميكن تف�سري هذه النتيجة ب�أن يقظة ال�ضمري ،ت�شري
�إىل متيز الفرد باملثابرة ،وقوة الإرادة والكفاح ،وال�سعي ،نحو
الإجناز ،والتنظيم؛ لتحقيق الهدف بينما تدل الدرجة املنخف�ضة
على الالمباالة ،واخلروج على القواعد ،وعدم اجلدية ،وعدم
االهتمام بالنظام ،وجميع هذه ال�سمات ال�سلبية تزيد من الت�سويف
الأكادميي.
هناك درا�سات حمدودة تك�شف عن قوة التنب�ؤ بالت�سويف
الأكادميي من خالل �إدمان الإنرتنت ،وعلى �أية حال كما �أ�شارت
�أدبيات البحث عن الت�سويف ،ف�إنه يعتقد �أن الت�سويف �أكرث ارتباطاً
ب�سمات ال�شخ�صية من ارتباطه بالعوامل املوقفية (Milgram
.)et.al., (1998); Ferrari & Scher, 2000
هذه الدرا�سة ت�ضيف �إىل املواد البحثية عن �إدمان الإنرتنت
من خالل فح�ص العالقة بني الت�سويف و�إدمان الإنرتنت لدى
طلبة اجلامعة ،وعلى الرغم من �أن الت�سويف الأكادميي قد ف�رس
جزءاً مهماً من التباين يف �إدمان الإنرتنت ،حيث التباينات
الفريدة التي مت تف�سريها من خالل كل م�ؤ�رش من امل�ؤ�رشات و�إن
كانت �ضئيلة وعلى �أية حال ف�إن هذه الدرا�سة قد تكون ذات فائدة
ملديري املدار�س حيث يزدادون ا�ستف�ساراً فيما يتعلق مب�ستوى
�إدمان الإنرتنت والت�سويف فيما بني طلبة اجلامعة ،وبناء على
فهمنا لإدمان الإنرتنت وعالقته بالت�سويف فقد يكون من املمكن
اكت�شاف املر�ض يف مرحلة مبكرة واتخاذ الإجراءات الوقائية
الالزمة.
مناق�شة الفر�ض اخلام�س:
�أظهرت النتائج ت�أثرياً للتفاعالت الثنائية بني �إدمان
الإنرتنت× النوع وبني �إدمان الإنرتنت×امل�ستوى الدرا�سي
على الدرجة الكلية للت�سويف الأكادميي ،وهو ما يعني �أن لهذين
املتغريين عند تفاعلهما مع بع�ضهم ببع�ض �أثرا يف ارتفاع
الت�سويف الأكادميي لدى عينة الدرا�سة ،وهو ما يتفق مع ما
تو�صل �إليه (� )Hatice Odaci, 2011إىل �أن املرتفعني يف �إدمان
الإنرتنت يح�صلون على درجات مرتفعة يف الت�سويف الأكادميي
عن غري مدمني الإنرتنت ،ويبدو �أن هناك متغريات و�سيطة تتدخل
(تتفاعل) مثل النوع وامل�ستوى الدرا�سي ،حني مل تظهر النتائج
ت�أثرياً للتفاعل الثنائي النوع×امل�ستوى الدرا�سي على بعد
الت�سويف ،و�أخرياً مل ُتظهر النتائج ت�أثرياً للتفاعل الثالثي لكل من
(�إدمان الإنرتنت×النوع×امل�ستوى الدرا�سي) على الدرجة الكلية
ملقيا�س الت�سويف الأكادميي.مما يو�ضح اجلهود التي تبذل من
جانب جميع الطالب على اختالف النوع (ذكور– �إناث) واختالف
م�ستوياتهم الدرا�سية ،وحر�صهم على التغلب على كافة ال�صعاب
التي تواجههم �أثناء قيامهم بواجباتهم الأكادميية و�أدائها على
�أمت وجه دون الت�أجيل واملماطلة يف القيام ب�أعمالهم.
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والقيام بالدورات التدريبية التي ت�ستهدف الإقالق من
الظاهرة بعد �أن ك�شفت العديد من الدرا�سات انت�شارها على
نطاق وا�سع بني الطالب.
2تعزيز معتقدات الطلبة حول املبادرة يف �إجناز الأعمال
يف �أوقاتها املحددة وعدم ت�أجيلها ،و�إعادة الثقة للذات
و�إ�شباع الرغبات بطرق �آمنة ومتوازنة.
3ت�صميم برامج �إر�شادية هدفها تطوير مهارات �إدارة الوقت،
وخف�ض م�ستوى اخلوف من الف�شل لدى طلبة اجلامعة.
�4إجراء درا�سات تبحث ظاهرة الت�سويف ب�شكل عام لدى
�رشائح خمتلفة من املجتمع ومهن خمتلفة.
5تعظيم �ش�أن الوقت يف نفو�س الطلبة حيث يقول ابن قيم
اجلوزية وا�صفاً الداء والدواء « :من �أ�ضاع وقته� ،ضاع
عمره.
6البحث عن �أ�سباب �أخرى لت�شخي�ص الت�سويف الأكادميي،
ومعرفة مظاهره ،و�أوقات تكراره ،ومناق�شتها ،ثم معاجلتها.

املصادر املراجع:
أوالً  -املراجع العربية:
�1 .1إبراهيم� ،إبراهيم ال�شافعي (� .)2010إدمان الإنرتنت
وعالقته بالوحدة النف�سية والطم�أنينة النف�سية لدى طالب
وطالبات جامعة امللك خالد بال�سعودية على �ضوء بع�ض
املتغريات الدميوجرافية.جملة درا�سات نف�سية .464
�2 .2أحمد ،عطية عطية ( .)2008التلك�ؤ الأكادميي وعالقته
بالدافعية للإجناز والر�ضا عن الدرا�سة لدى طالب جامعة
امللك خالد باململكة العربية ال�سعودية.املكتبة االلكرتونية.
�أطفال اخلليج ذوي االحتياجات اخلا�صةwww.Gulfkids..
.com
3 .3الأن�صاري ،بدر حممد ( .)2002املرجع يف مقايي�س
ال�شخ�صية تقنني على املجتمع الكويتي.القاهرة ،دار الكتاب
احلديث.
4 .4بقيعي ،نافز �أحمد عبد (� .)2012أ�ساليب التفكري والعوامل
اخلم�سة الكربى لل�شخ�صية لدى الطلبة املعلمني يف اجلامعات
الأردنية.جملة جامعة اخلليل للبحوث.
5 .5البها�ص� ،سيد ( .)2011الت�سويف الأكادميي وعالقته
بجودة احلياة املدركة عند طلبة اجلامعة.جملة درا�سات
عربية يف الرتبية وعلم النف�س.
6 .6التميمي ،ح�سن نا�رص ح�سني ( .)2012التلك�ؤ الأكادميي
وعالقته بال�ضغوط النف�سية لدى طلبة اجلامعة.ر�سالة
ماج�ستري ،ق�سم علم النف�س الرتبوي ،كلية الرتبية للعلوم
الإن�سانية ،جامعة دياىل ،العراق.
7 .7جرب� ،أحمد حممود ( .)2012العوامل اخلم�سة الكربى
لل�شخ�صية وعالقتها بقلق امل�ستقبل لدى طلبة اجلامعات
الفل�سطينية مبحافظات غزة.ر�سالة ماج�ستري ،ق�سم علم
النف�س ،كلية الرتبية ،جامعة الأزهر ،غزة.

توصيات الدراسة:
1 .1اهتمام امل�ؤ�س�سات الرتبوية عامة بو�ضع ظاهرة الت�سويف
الأكادميي مو�ضع االهتمام من خالل و�ضع الربامج،
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التلك�ؤ الأكادميي على وفق حيوية ال�ضمري لدى طلبة
اجلامعة.ر�سالة ماج�ستري ،علم النف�س ،كلية الآداب ،اجلامعة
امل�ستن�رصية ،بغداد ،العراق.
2121عبداملجيد ،ن�رصة (.)2010الذكاء الوجداين وعالقته
بالعوامل اخلم�س الكربى لل�شخ�صية.بحث م�ستخل�ص من
ر�سالة ماج�ستري.جملة درا�سات نف�سية.رابطة الأخ�صائيني
النف�سيني(رامن).)4(20 ،
2222العبيدي ،عفراء �إبراهيم خليل (.)2013التلك�ؤ الأكادميي
وعالقته بجودة احلياة املدركة عند طلبة اجلامعة.جملة
درا�سات عربية يف الرتبية وعلم النف�س .(35)2 ،ASEP
2323عالم ،ح�سن حممد عبداهلل (.)2008حمددات الت�سويف
الأكادميي وعالقتها ببع�ض املتغريات النف�سية والدرا�سية
لدى عينة من طالب اجلامعة.جملة كلية الرتبية.جامعة
�أ�سيوط.)2(24 ،
2424العنزى ،فريح عويد (.)2010العوامل اخلم�س الكربى
وعالقتها ب�أ�ساليب التفكري والتح�صيل الأكادميي لدى عينة
من طلبة وطالبات كلية الرتبية الأ�سا�سية بدولة الكويت.
امل�ؤمتر الإقليمي الثاين لعلم النف�س .1/12 - 29رابطة
الأخ�صائيني امل�رصية.
2525العنزي ،فريح والدغيم ،حممد (�.)2003سلوك الت�سويف
الدرا�سي وعالقته ببع�ض متغريات ال�شخ�صية لدى طالب
كلية الرتبية الأ�سا�سية بالكويت.جملة كلية الرتبية.جامعة
املن�صورة.)52(2 ،
�2626أبو غزال ،معاوية (.)2012الت�سويف الأكادميي :انت�شاره
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