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التسويف األكادميي وعالقته بالتعلم املنظم ذاتياً لدى طلبة جامعة آل البيت

Academic Procrastination and its Relationship to
Self- Regulated Learning among Al- Baiyt University Students

Abstract:

:ملخص
هدفت الدرا�سة احلالية �إىل الك�شف عن طبيعة العالقة بني
الت�سويف الأكادميي والتعلم املنظم ذاتي ًا لدى طلبة جامعة �آل
 تكونت عينة. بالإ�ضافة �إىل معرفة م�ستوى كل منهما،البيت
) طالب ًا وطالب ًة من خمتلف التخ�ص�صات561( الدرا�سة من
: هما، لغر�ض جمع البيانات ا�ستخدمت �أداتان.العلمية والإن�سانية
 ك�شفت.ً ومقيا�س التعلم املنظم ذاتيا،مقيا�س الت�سويف الأكادميي
،ًنتائج الدرا�سة �أن م�ستوى الت�سويف الأكادميي كان متو�سطا
،بينما م�ستوى التعلم املنظم ذاتي ًا كان مرتفع ًا لدى عينة الدرا�سة
)وكما �أ�شارت النتائج �أي�ض ًا �إىل وجود عالقة ارتباطيه (�سلبية
.ًبني الت�سويف الأكادميي والتعلم املنظم ذاتيا

The purpose of this study is to investigate
the nature of the relationship between academic
procrastination and self- regulated learning
among Al- Baiyt University students, in addition
to identifying the level of each aspect. The sample
of the study consisted of (561) male and female
students from various scientific and arts specialties.
For the purpose of data collection, two tools were
used: Academic procrastination scale and selfregulated learning scale. The findings of the study
showed that the level of Academic procrastination
was average while level of self- regulated learning
was high. Finally, the findings showed that there is a
negative correlative relationship between Academic
procrastination and self- regulated learning.
Key Words: Academic Procrastination, SelfRegulated Learning.

 التعلم املنظم، الت�سويف الأكادميي:الكلمات املفتاحية
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.ًذاتيا

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية  -اجمللد اخلامس  -ع ( - )17نيسان 2017

مقدمة:
نظرا للتطور التكنولوجي الهائل يف الع�صور املا�ضية
واملمتدة �إىل وقتنا احلا�رض ،قد ترك هذا التطور �آثاراً ايجابية
و�سلبية يف � ٍآن واحد ويف جميع املجاالت واجلوانب االقت�صادية
واالجتماعية والرتبوية ،كما �أن هذا التطور �أثر ب�شكل ملحوظ يف
تعلم �أبنائنا؛ �إذ �إن كل الطلبة يجدون �أنف�سهم �أحيان ًا جمربين على
ت�أجيل مهامهم حتى اللحظة الأخرية ،وخ�صو�ص ًا عندما حتدث
ظروف غري متوقعة تغري يف خطط عملهم ،وقد ي�ؤجل بع�ض
الأفراد مهامهم في�شعرون بالذنب نتيجة لتبديدهم الوقت وعدم
�إجنازهم للمهام� .إن هذا الت�أجيل هو �أمر يف غاية اخلطورة ،وهو
ما يعرف بالت�سويف (. )Procrastination
وي�شري الأدب ال�سابق �إىل �أن الت�سويف الأكادميي يزداد
انت�شاره لدى الطلبة ،وخ�صو�ص ًا طلبة اجلامعة ،فقد �أ�شارت
درا�سة �سولومون ورثبلوم (� )Solomom & Rthblum ,1984أن
ن�سبة الطلبة الذين ي�سوفون يف كتابة الورقة الف�صلية ،وقراءة
الواجبات والدرا�سة لالمتحانات ،وح�ضور املهمات الأكادميية،
وح�ضور املهمات الإدارية قد بلغت (23،% 28،% 30،% 46
 )% 11،%على التوايل .وي�شري �أي�ضا كالرك وهيل (& Clark
� )Hill ,1994أن الت�سويف ميثل م�شكلة ملجموعة كبرية من الطلبة
كالدرا�سة لالمتحان والقراءة الأ�سبوعية والواجبات البيتية ،مما
ي�ؤثر �سلب ًا على حت�صيلهم الدرا�سي.
ويعد الت�سويف الأكادميي بذلك من �أهم العوائق ذات
العالقة بالإجناز الدرا�سي ،و�إذا رجعنا يف البحث عن املعنى
اللغوي لهذا املفهوم (الت�سويف) فهي ترجمة عن كلمة التينية،
تتكون من مقطعني ،وهما )Pro( (:وتعنى "�إىل الأمام"و (�Crasti
 )nusوتعني "غدا" وبذلك تعنى (�أماما لغد) (Ying & Lv ,2012:
� ، )29أما يف املعاجم العربية �أن كلمة (الت�سويف) م�أخوذة من
الفعل �سوف ،وتعنى املماطلة والت�أخري.
و�أما املعنى اال�صطالحي للت�سويف الأكادميي فيتمثل
بالف�شل يف �أداء املهمة يف �إطار الزمن املرغوب �أو ت�أجيله حتى
�آخر دقيقة ،ويرغب الفرد �أن ينتهي من املهمة خ�صو�ص ًا عندما
ت�ؤدي �إىل درجة من عدم االرتياح انفعالي ًا (. )Wolters,2003
ويرى �سنا�سل ولفوي وكو�سترن(  (�Senecal, Lovoie & Koest
 )ner,1997الت�سويف الأكادميي ب�أنه يت�ضمن معرفة الفرد
لإكمال املهمة ،ولكنه يف�شل يف �أن يدفع نف�سه لإجناز الهدف يف
�أطار الزمن املحدد ،وهذه العملية تكون م�صحوبة عادة مب�شاعر
ال�ضيق املرتبط بالقلق ولوم الذات.
ويرجع جارد� Gard )1999( ,أ�سباب الت�سويف الأكادميي
�إىل الأن�شطة والواجبات البيتية غري ال�سارة التي يكلف بها الطالب،
والهروب من املهام ال�صعبة ،وال�ضعف يف مهارة �إدارة الوقت،
واخلوف من الف�شل .ويرى �زسلفتز (� )Szalavitz , 2003أي�ض ًا �أن
�أ�سباب الت�سويف قد تعود �إىل :املعتقدات اخلاطئة ،واخلوف من

الف�شل والكمالية ،وال�ضبط الذاتي ،والآباء املت�سلطني ،والقلق
املرتبط باملهمة وتوقعات غري وا�ضحة واالكتئاب.
وقد ذكر العنزي والدغيم (� )2003أن الت�سويف الأكادميي
له �آثار �سلبية متعددة ،ومن هذه الآثار :بروز العواقب االنفعالية،
فعندما يكون الأفراد مدركني �سلوك الت�سويف لديهم ف�إنهم
يخفون عدداً من امل�شاعر الداخلية ال�سلبية ،كال�شعور بعدم
الكفاءة ،وال�شعور بالذنب ،والتوتر والذعر ،كما يعاين �أ�صحاب
الت�سويف الأكادميي من م�ستويات عالية من القلق ،والتدخني،
وتناول الكحول ،و�صعوبات يف النوم .و�أ�ضاف بوركا ويون
(� )Burka & Yuen,1983أن النتائج الداخلية للت�سويف تت�ضمن
التوتر ،والندم ،ولوم الذات� ،أما النتائج اخلارجية باه�ضة الثمن،
وتت�ضمن �إعاقة التقدم املهني والأكادميي ،وفقدان الفر�ص
وتوتر العالقات.
�إذن يعترب الت�سويف الأكادميي بناء على ماتقدم عائق ًا
�أمام �أبنائنا الطلبة ملا ُيحدثه من عواقب وخيمة على ال�صعيدين:
املهني ،والأكادميي ،والتي تعيق من جناح الفرد وتقدمه،
لذا ف�إنه من ال�رضوري �إلقاء ال�ضوء على هذا ال�سلوك ودرا�سة
املتغريات التي قد ت�ؤثر فيه ،ومنها:
التعلم املنظم ذاتياً Self- Regulated Learning

يعود الف�ضل �إىل باندورا ( )Bandura,2002لعمليات
التنظيم الذاتي لدى املتعلمني من خالل نظريته يف التعلم
املعريف االجتماعي ،حيث �أ�شار �إىل �أن املتعلمني ي�ستطيعون
�ضبط �سلوكاتهم من خالل ت�صوراتهم واعتقاداتهم عن النتائج
املرتتبة على �سلوكاتهم  ،و�أن عمليات التنظيم الذاتي ت�سهم يف
�إحداث التغريات التي حتدث على ال�سلوك.
ويلعب التعلم املنظم ذاتي ًا دوراً مهم ًا و�أ�سا�سي ًا يف حياة
الطلبة؛ لأنه ي�ؤدي �إىل ارتفاع �إجناز الفرد يف كل املهام التي
يقوم بها ب�صفة عامة ،واملهام الأكادميية ب�صفة خا�صة ،كما
�أن ا�ستخدام ا�سرتاتيجيات التعلم املنظم ذاتي ًا ي�ؤدي �إىل اندماج
الطلبة يف حمتوى املادة التعليمية ،وبالتايل اكت�ساب املعرفة
والتغيري املفاهيمي ب�شكل �أكرب ،وهو يعترب مظهراً مهما للأداء
الأكادميي والإجناز داخل الغرفة ال�صفية (. )Pintirich ,2003
وبالرجوع �إىل معنى هذا املفهوم ،يرى �شني ()Shin, 1997
التعلم املنظم ذاتي ًا ب�أنه :العملية التي تزيد من امل�شاركة الفعالة
للطلبة يف تعلمهم با�ستخدام �أ�ساليب متنوعة� ،أو مهارات منظمة،
ودافع م�ستمر لأهدافهم .وقد عرفه زميرمان (Zimmerman,
 )1995ب�أنه :عملية عقلية معرفية منظمة ،يكون فيها املتعلم
م�شارك ًا ن�شط ًا يف عملية تعلمه حتى يتحقق هدفه من التعلم.
كما ويو�صف الطلبة ذوو التعلم املنظم ذاتي ًا ب�أنهم ذوو
دافعية عالية؛ لأن لديهم ا�ستعداداً �أكرب للم�شاركة واملثابرة لفرتة
زمنية �أطول عند �أداء املهام التعليمية ،ويبذلون جهداً �أكرب من
�أولئك الذين لي�س لديهم تنظيم ذاتي ،كما �أنهم ميار�سون خرباتهم
التعليمية بكفاءة وبطرق خمتلفة ،ولديهم خمزون وا�سع من
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اال�سرتاتيجيات املعرفية وما وراء املعرفية ،وقدرة على �إعادة
ترتيب وتنظيم �أنف�سهم ،ويحددون �أهدافهم التعليمية ويثابرون
للو�صول �إليها ،كما �أنهم بارعون يف مراقبة �أهدافهم ،ولديهم
دافعية داخلية ،وا�ستقاللية ،ون�شاط ما وراء معريف يف �أثناء
تعلمهم ال�شخ�ص (. )Zimmerman, 1995
ويت�ضمن التعلم املنظم ذاتي ًا �أي�ض ًا ثالث عمليات فرعية،
وهي :املالحظة الذاتية ،واحلكم على الذات ،ورد الفعل الذاتي،
وهذه العمليات لي�ست منعزلة ولكنها تتفاعل مع بع�ضها ،ف�أثناء
مالحظة الفرد ملظاهر �سلوكه اخلا�ص ف�إنه يقيمه يف �ضوء
معايري حمددة ،ويتفاعل معها ب�شكل �إيجابي �أو �سلبي ،وهذه
التفاعالت والتقييمات تهيئ املناخ ملالحظات �إ�ضافية� ،إما
للمظهر ال�سلوكي نف�سه �أو مظاهر �أخرى (. )Schunk , 2001
ويف �إطار ح�رص ا�سرتاتيجيات التعلم املنظم ذات ًيا ،وجد
�أن الدرا�سات قد ا�ستخدمت بع�ض �أو �أغلب هذه اال�سرتاتيجيات
واملكونة من �أربعة ع�رش ا�سرتاتيجية (ر�شوان  2006،؛ واجلراح
 2012،؛  ، )Zimmerman, 1989وهي .التقومي الذاتي (Self
 ، )– Evaluatinggوالت�سميع ( ، )Rehearsalوالتف�صيل (�Elabo
 ، )rationوالتنظيم والتحويل ()Organizing transforming
والتخطيط وو�ضع الهدف (، )Goal – setting & planning
واملراقبة الذاتية ( ، )Self Moitoringوالبحث عن املعلومات
( ، )Seeking informationوال�ضبط البيئي�Environmental) Struc
 ، )turingومكاف�أة الذات ( ، )Self – consequatingوتن�شيط
االهتمام ، )Interest) Enchantmentوالبحث عن العون االجتماعي
( ، )Searching assistanceوتعلم الأقران ()Peers Learning
 ،و�إدارة الوقت ( ، )Time Managementواالحتفاظ بال�سجالت
واملراقبة (� . )Keeping records & monitoringأما الدرا�سة
احلالية فقد اعتمدت على �أربع ا�سرتاتيجيات من بينها  :التخطيط
وو�ضع الهدف ،واالحتفاظ بال�سجالت واملراقبة ،والت�سميع
واحلفظ ،وطلب امل�ساعدة االجتماعية.

مشكلة الدراسة:
يعترب الت�سويف الأكادميي يف �أداء املهام من الأمور
ال�شائعة لدى الأفراد� ،إال �أن تكراره ب�صورة م�ستمرة يعترب م�شكلة،
ملا قد يكون له من ت�أثريات �سلبية على الفرد ،فمن هذه الت�أثريات
ما يكون داخلي ًا يتمثل يف �صورة الإح�سا�س بالندم والي�أ�س ولوم
الذات� ،أو خارجي ًا يتمثل يف عدم التقدم بالعمل� ،أو فقد فر�ص
كثرية يف احلياة .كما �أ�شارت الأبحاث والدرا�سات ال�سابقة �إىل �أن
الت�سويف الأكادميي ينت�رش ب�صورة كبرية بني الطلبة اجلامعني،
وهذا ما تو�صلت �إليه درا�سة (Wang , et al ,2013؛ Ying & Lv
 . ),2012وقد ك�شفت �أي�ض ًا الكثري من الدرا�سات التي �أجريت
يف البيئة الغربية عن وجود تناق�ض يف العالقة بني الت�سويف
الأكادميي والتعلم املنظم ذاتياً ،فبع�ضها تو�صل �إىل وجود عالقة
كدرا�سة ( ، )Park & Sperling, 2012وبع�ضها الآخر مل يتو�صل
�إىل وجود عالقة كدرا�سة ( . )Klassen,et al ,2010لذا ف�إن م�شكلة
الدرا�سة قد انبثقت من نتائج الدرا�سات ال�سابقة ،التي تهدف �إىل
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أسئلة الدراسة:
الآتية:

وب�شكل �أكرث حتديدا ً يحاول البحث الإجابة عن الأ�سئلة

● ●ما م�ستوى الت�سويف الأكادميي لدى طالب جامعة �آل
البيت؟
● ●ما م�ستوى التعلم املنظم ذاتي ًا لدى طلبة جامعة �آل
البيت؟
● ●هل توجد عالقة دالة �إح�صائي ًا بني الت�سويف الأكادميي
والتعلم املنظم ذاتي ًا لدى طلبة جامعة �آل البيت ؟

هدف الدراسة:
هدفت الدرا�سة احلالية �إىل معرفة م�ستوى الت�سويف
الأكادميي ،والتعلم املنظم ذاتي ًا لدى طلبة جامعة �آل البيت ،وكما
هدفت �أي�ض ًا �إىل معرفة طبيعة العالقة بني الت�سويف الأكادميي و
التعلم املنظم ذاتيا لدى طلبة جامعة �آل البيت.

أهمية الدراسة:
وتكمن الأهمية النظرية لهذه الدرا�سة يف ندرة البحث
يف مو�ضوع متغرياتها جمتمعة على ال�ساحة العربية ،واحلاجة
للبحث فيها ،و�أهمية املرحلة العمرية التي �أجري عليها البحث،
والتي يتعر�ض من خاللها الطلبة للعديد من ال�ضغوطات
الأكادميية والنف�سية واالجتماعية ،و�أن هذه الفئة هي يف �أم�س
احلاجة للدرا�سة ،والتي متثل قطاع ًا الي�ستهان به يف اجلامعات
العربية عامة وجامعة �آل البيت خا�صة� .أما الأهمية العملية
فتنبثق من خالل اال�ستفادة من نتائجها ،والتي �ستمكن �إدارة
اجلامعة و�أع�ضاء الهيئة التدري�سية والآباء و�أ�صحاب ال�سلطة
يف امل�ؤ�س�سات الرتبوية يف حماولة احلد من ظاهرة الت�سويف
الأكادميي ،وتنمية التعلم املنظم ذاتي ًا من خالل تطوير برامج
عالجية ووقائية يف جمال الإر�شاد النف�سي.

التعريفات اإلجرائية:
◄◄الت�سويف الأكادميي :هو ميل الفرد لت�أجيل البدء يف

املهمات الأكادميية �إىل �آخر حلظة ممكنة وب�شكل مق�صود( (�Solo

 , )mon & Rothblum,1984و�إجرائيا يعرب عنه بالدرجة الكلية
التي يح�صل عليها الطالب با�ستجاباته على فقرات مقيا�س
الت�سويف الأكادميي.
◄◄التعلم املنظم ذاتياً :هو قدرة الطالب على و�ضع
الأهداف والتخطيط لعملية التعلم ،واالحتفاظ بال�سجالت
التعليمية ،ومراقبة عملية التعلم ،وت�سميع املواد التعليمية
وحفظها ،وطلب امل�ساعدة االجتماعية من الآخرين (اجلراح ،
، )339 :2010و�إجرائيا يعرب عنه بالدرجة التي يح�صل عليها
الطالب با�ستجابته على فقرات مقيا�س التعلم املنظم ذاتياً.
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حدود الدراسة
اقت�رصت نتائج هذه الدرا�سة على خ�صائ�ص عينتها،
واملتمثلة بطلبة جامعة �آل البيت من كال اجلن�سني للف�صل
الدرا�سي الثاين ( ، )2014 /2015وكذلك ب�أدواتها التي مت
اعتمادها لأغرا�ض جمع البيانات.

الدراسات السابقة:
وفيما يلي و�صف للأدب الرتبوي ال�سابق الذي تناول
متغريات الدرا�سة احلالية ،وذلك بعد االطالع على الدوريات
والر�سائل العربية منها والأجنبية ،ويروم الباحث ت�صنيف هذه
الدرا�سات �إىل ثالثة حماور.
أوال :الدراسات اليت تناولت التسويف األكادميي.
�أجرى بروها�سكا و�آخرون ()Prohaska, et al , 2000
درا�سة بحثت العالقة بني الت�سويف الأكادميي والتح�صيل،
ت�ألفت عينة الدرا�سة من ( )386طالب ًا وطالبةً�.أ�شارت النتائج
�أن الت�سويف العايل كان يف احل�ضور ،واملواظبة ،وعمل الواجبات
الدرا�سية ،والقراءة الأ�سبوعية ،والأن�شطة الدرا�سية ،والتكليفات
البحثية ،ومهام احل�ضور خالل الف�صل الدرا�سي ،كما ك�شفت عن
وجود ارتباط �سلبي بني الت�سويف الأكادميي ،واملعدل الرتاكمي
لتح�صيل الطالب يف خمتلف امل�ساقات الدرا�سية ،كما وجدت
فروق دالة �إح�صائي ًا يف الت�سويف �أعلى لدى الإناث مقارنة
بالذكور.
وقام بالك�س ودورو ( )Balkis & Duru,2009بدرا�سة
هدفت �إىل التحقق من انت�شار �سلوك الت�سويف الأكادميي وعالقته
باملتغريات الدميوغرافية.تكونت عينة الدرا�سة من ( )580طالب ًا
وطالبة�.أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل �أن ( )% 23من عينة الدرا�سة
ك�شفوا عن م�ستوى مرتفع من الت�سويف الأكادميي و ( )% 27منهم
ك�شفوا عن م�ستوى متو�سط من الت�سويف الأكادميي ،كما ك�شفت
نتائج الدرا�سة عن وجود فروق دالة �إح�صائيا بني اجلن�سني يف
م�ستوى الت�سويف الأكادميي� ،إذ �أظهر الذكور م�ستويات مرتفعة
ودالة �إح�صائي ًا من الت�سويف الأكادميي مقارنة بالإناث.
و�أجرى اوزر ودمير وفرياري (Ozer,Demir & Ferrari,
 )2009درا�سة هدفت �إىل التحقق من انت�شار الت�سويف الأكادميي
يف �ضوء متغريي اجلن�س وامل�ستوى الدرا�سي.ت�ألفت عينة الدرا�سة
من ( )784طالب ًا وطالبةً.ك�شفت نتائج الدرا�سة �أن ( )% 25من
عينة الدرا�سة �أ�شاروا �إىل وجود ت�سويف �أكادميي متكرر ،وان
الذكور �أكرث تكرارا يف ت�سويف املهمات الأكادميية من الإناث،
ومل تك�شف نتائج الدرا�سة عن وجود فروق ذات داللة �إح�صائية
يف الت�سويف الأكادميي تعزى �إىل امل�ستوى الدرا�سي.
قام �أبو غزال ( )2012بدرا�سة هدفت �إىل معرفة مدى انت�شار
الت�سويف الأكادميي و�أ�سبابه من وجهة نظر الطلبة اجلامعيني،
وفيما �إذا كان مدى انت�شار الت�سويف و�أ�سبابه يختلفان باختالف
جن�س الطالب وم�ستواه وتخ�ص�صه الأكادميي.ت�ألفت عينة

الدرا�سة من ( )751طالب ًا وطالب ًة من جميع كليات جامعة
الريموك.وك�شفت نتائج الدرا�سة �أن ( )% 25.2من الطلبة كان
لديهم ت�سويف مرتفع و ( )% 57.7من ذوي الت�سويف املتو�سط
و ( )% 17.2من ذوي الت�سويف املتدين ،و�أ�شارت نتائج الدرا�سة
�إىل وجود فروق دالة �إح�صائي ًا يف الت�سويف الأكادميي تعزى
ملتغري امل�ستوى الدرا�سي ،ومل تك�شف عن وجود فروق دالة
�إح�صائي ًا تعزى ملتغري اجلن�س ،والتخ�ص�ص الأكادميي.
تعقيب على الدراسات السابقة
يلحظ من الأدب الرتبوي ال�سابق �أن م�ستوى الت�سويف ينت�رش
ب�صورة كبرية بني �أو�ساط الطلبة اجلامعني ،فقد �أ�شارت درا�سة
(�أبو غزال2012 ،؛ Balkis & Duru,2009؛ � )Ozer,et al , 2009أن
مايقارب ( )% 25من عينة الدرا�سة كان لديهم ت�سويف مرتفع ،
وك�شفت �أي�ض ًا درا�سة (�أبو غزال2012 ،؛ )Balkis & Duru,2009
�أن ن�سبة ( )% 27 ، % 57على التوايل كان لديهم م�ستوى
متو�سط من الت�سويف الأكادميي ،بينما درا�سة (Prohaska, et al
 ), 2000فقد �أظهرت �أن م�ستوى الت�سويف الأكادميي كان مرتفع ًا
لدى عينة الدرا�سة على �أغلب �أبعاد املقيا�س.
ثانياً :الدراسات اليت تناولت التعلم املنظم ذاتيا
�أجرى هوجن وبنج ورويل (Hong, Peng & Rowell,
 )2009درا�سة هدفت �إىل الك�شف عن م�ستوى التنظيم الذاتي
للواجبات البيتية ،وكذلك الك�شف عما �إذا كان التنظيم الذاتي
للواجبات البيتية يختلف باختالف جن�س الطالب ،وم�ستوى
التح�صيل الدرا�سي.تكونت عينة الدرا�سة من ( )330طالب ًا وطالب ًة
من طلبة ال�صف ال�سابع و ( )407من طلبة ال�صف احلادي ع�رش
يف ال�صني.وقد �أظهرت نتائج الدرا�سة �أن م�ستوى التنظيم الذاتي
للواجبات البيتية جاء منخف�ض ًا لدى الطلبة على املقيا�س ككل،
�أما على م�ستوى الأبعاد ،فجاءت قيمة املهمة ،واجلهد مب�ستوى
مرتفع ،يف حني جاءت قيمة الدافعية ،واختبار الذات مب�ستوى
منخف�ض ،ومل تك�شف النتائج عن وجود فروق بني اجلن�سني يف
م�ستوى التنظيم الذاتي للواجبات البيتية ،وك�شفت النتائج عن
وجود فروق يف م�ستوى التنظيم الذاتي للواجبات البيتية لدى
طلبة ال�صف ال�سابع تعزى مل�ستوى حت�صيلهم.
�أجرى اجلراح ( )2010درا�سة هدفت �إىل الك�شف عن م�ستوى
امتالك طلبة اجلامعة ملكونات التعلم املنظم ذاتياً ،وفيما �إذا
كانت تختلف باختالف جن�س الطالب وم�ستواه ،والتعرف �إىل
القدرة التنب�ؤية ملكونات التعلم املنظم ذاتي ًا بالتح�صيل العلمي.
تكونت عينة الدرا�سة من ( )331طالب ًا وطالب ًة يف جامعة
الريموك�.أظهرت النتائج �أن الطلبة ميتلكون م�ستويات مرتفعة
ومتو�سطة على �أبعاد املقيا�س ،وبينت النتائج وجود فروق دالة
�إح�صائي ًا بني اجلن�سني وامل�ستوى الدرا�سي على �أبعاد املقيا�س،
وك�شفت النتائج �أن بع�ض �أبعاد التعلم املنظم ذاتي ًا تتنب�أ
بالتح�صيل.
قام الرتجمي ( )2013بدرا�سة هدفت �إىل بحث العالقة
بني التفكري الت�أملي والتعلم املنظم ذاتي ًا لدى طلبة جامعة
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التسويف األكادميي وعالقته بالتعلم املنظم ذاتياً لدى طلبة جامعة آل البيت

طيبة باملدينة املنورة.تكونت عينة الدرا�سة من ( )807طالب
وطالبات.ك�شفت نتائج الدرا�سة �أن م�ستوى التفكري الت�أملي جاء
متو�سط ًا بينما م�ستوى التعلم املنظم ذاتي ًا جاء مرتفعاً ،كما
�أظهرت النتائج وجود عالقة �إيجابية دالة �إح�صائي ًا بني التفكري
الت�أملي والتعلم املنظم ذاتياً.
و�أجرت جرادات ( )2014درا�سة هدفت �إىل معرفة م�ستوى
التعلم املنظم ذاتي ًا والتفكري الناقد لدى طلبة املرحلة الثانوية
مبدينة جر�ش ،بالإ�ضافة �إىل فح�ص العالقة االرتباطية بينهما.
تكونت عينة الدرا�سة من ( )350طالب ًا وطالبةً�.أظهرت نتائج
الدرا�سة وجود م�ستوى منخف�ض من التعلم املنظم ذاتي ًا لدى عينة
الدرا�سة وم�ستوى متو�سط من التفكري الناقد ،كما �أ�شارت �أي�ض ًا
وجود عالقة ارتباطيه موجبة دالة �إح�صائي ًا بني التعلم املنظم
ذاتي ًا والتفكري الناقد.
تعقيب على الدراسات السابقة
يت�ضح من الأدب الرتبوي ال�سابق وجود ت�ضارب يف
م�ستوى التعلم املنظم ذاتياً ،فقد �أ�شارت درا�سة (Hong,et, 2009
 al؛ وجرادات � )2014 ،إىل �أن م�ستوى التنظيم الذاتي كان
منخف�ضاً ،كما �أظهرت نتائج الدرا�سات �سالفة الذكر عن وجود
م�ستوى مرتفع من التنظيم الذاتي لدى عينة الدرا�سة (الرتجمي
� ، ) 2013،أما درا�سة (اجلراح  )2010،فقد ك�شفت عن م�ستويات
مرتفعة ومتو�سطة من التعلم املنظم ذاتي ًا على �أبعاد مقيا�س
الدرا�سة.
ثالثا :الدراسات اليت تناولت العالقة بني التسويف األكادميي
والتعلم املنظم ذاتياً.
�أجرى ولرتز ( )Wolters,2003درا�سة هدفت �إىل الك�شف
عن الت�سويف الأكادميي وعالقته بالتعلم املنظم ذاتي ًا من
خالل متغريات الدافعية ومنها( :التوجه نحو الإتقان ،والتوجه
نحو جتنب العمل ،والكفاءة الذاتية ،والتوجه نحو الأداء) .ت�ألفت
عينة الدرا�سة الأوىل من ( )168طالب ًا جامعياً� ،أما الدرا�سة
الثانية تكونت من ( )152طالباً.ك�شفت النتائج وجود عالقة
بني الت�سويف الأكادميي والتوجه نحو جتنب العمل ،كما مل ت�رش
النتائج �إىل وجود عالقة بني الت�سويف الأكادميي وبعدي التعلم
املنظم ذاتي ًا (التوجه نحو الإتقان  ،والتوجه نحو الأداء) .
و�أجرى جندرون ( )Gendron,2005درا�سة هدفت �إىل
الك�شف عن العالقة بني الت�سويف الفعال(  (�Active Procrastina
 )tionوالتعلم املنظم ذاتي ًا والتح�صيل الأكادميي.تكونت عينة
الدرا�سة من ( )108طالب ً من اجلامعة الكندية�.أ�شارت النتائج
�إىل وجود عالقة �إيجابية بني الت�سويف الفعال والتح�صيل
الأكادميي ،و�أ�شارت النتائج �أي�ض ًا �إىل وجود عالقة قوية بني
الت�سويف الفعال �ضمن بعد (الوفاء باملواعيد) و�أبعاد التعلم
املنظم ذاتياً ،كما ك�شفت النتائج وجود عالقة �ضعيفة (�سلبية)
بني الت�سويف الفعال والتعلم املنظم ذاتي ًا يف �أبعاده (الكفاءة
الذاتية ،ونوعية الهدف ،واال�سرتاتيجيات املعرفية واملاورائية) .
و�أجرى تان و�آخرون ( )Tan,et al ,2008درا�سة هدفت �إىل
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ا�ستك�شاف العالقة بني الت�سويف الأكادميي و�أهداف املرحلة
املتمثلة بالكفاءة الذاتية للتنظيم الذاتي.تكونت عينة الدرا�سة من
( )226طالب ًا جامعي ًا من �سنغافورة منهم ( )54ذكوراً و ()172
�إناثاً�.أ�شارت النتائج عن وجود عالقة عك�سية بني الكفاءة الذاتية
للتعلم املنظم ذاتي ًا والت�سويف الأكادميي.
كما �أجرى راك�س ودن ( )Rakes & Dunn,2010درا�سة
كان من �أهدافها ا�ستك�شاف ت�أثري ا�سرتاتيجيات التنظيم الذاتي
والدافعية الداخلية على �سلوك الت�سويف الأكادميي.ت�ألفت عينة
الدرا�سة من ( )81طالب ًا جامعي ًا من طلبة الدرا�سات العليا الذين
يتعلمون الكرتونيا ( )Onlineللح�صول على درجة املاج�ستري.
�أ�شارت النتائج �إىل وجود عالقة عك�سية بني الت�سويف الأكادميي
والدافعية والتنظيم الذاتي ،كما �أننا ن�ستطيع التنب�ؤ بالت�سويف
الأكادميي من خالل الدافعية والتنظيم الذاتي.
وقام كال�سني و�آخرون ( )Klassen,et al ,2010بدرا�سة كان
من �أهدافها معرفة العالقة بني الت�سويف والتعلم املنظم ذاتيا،
وتقدير الذات ،والكفاءة الذاتية لدى الكنديني وال�سنغافوريني.
تكونت عينة الدرا�سة الأوىل من ( )418طالب ًا وطالبةً� ،أما عينة
الدرا�سة الثانية ت�ألفت من ( )389طالب ًا و طالبةً�.أ�شارت النتائج
�إىل �أن تقدير الذات يتنب�أ بالت�سويف الأكادميي ،بينما بينت النتائج
عدم وجود عالقة بني الكفاءة الذاتية والت�سويف الأكادميي.كما
ك�شفت النتائج عن وجود عالقة عك�سية بني التعلم املنظم ذاتيا
والت�سويف لدى الكنديني ،بينما مل ت�رش النتائج �إىل وجود عالقة
بني التعلم املنظم ذاتيا والت�سويف لدى ال�سنغافوريني.
و�أجرى بارك و�سربلينج ()Park & Sperling ,2012
درا�سة كان من �أهدافها معرفة العالقة بني الت�سويف الأكادميي
والتعلم املنظم ذاتيا.تكونت عينة الدرا�سة من ( )41طالب ًا من
طلبة اجلامعة ترتاوح �أعمارهم بني ( )21–19ونحو ()% 60
من امل�شاركني �إناث� .أ�شارت النتائج �إىل وجود عالقة عك�سية بني
الت�سويف الأكادميي ،وبع�ض ا�سرتاتيجيات التعلم املنظم ذاتيا.
و�أجرى موتي وحيدري و�صادقي (& Motie ,Heidari
 )Sadeghi ,2012درا�سة هدفت �إىل معرفة القدرة التنب�ؤية
ال�سرتاتيجيات التعلم املنظم ذاتي ًا يف الت�سويف الأكادميي،
و�أي�ض ًا فح�ص الفروق بني اجلن�سني يف الت�سويف الأكادميي
والتعلم املنظم ذاتي ًا لدى طلبة املرحلة الأوىل للمدار�س العليا
(الثانوية) يف �إيران.تكونت عينة الدرا�سة من ( )250طالب ًا
وطالبةً�.أ�شارت النتائج �إىل وجود عالقة عك�سية بني الت�سويف
وا�سرتاتيجيات التعلم املنظم ذاتياً ،وك�شفت النتائج �أي�ض ًا عدم
وجود فروق بني اجلن�سني يف الت�سويف الأكادميي ،وكما �أ�شارت
�أي�ض ًا وجود فروق بني اجلن�سني يف ا�ستخدام ا�سرتاتيجيات التعلم
املنظم ذاتياً ،وحققت الإناث تنظيم ًا �أعلى يف ا�سرتاتيجيات
تنظيم اجلهد والتعلم مع الأقران.
وقام بهروزي وييال ومون�صوريان (Behrozi,Yeilagh
 )& Mansourian,2013بدرا�سة كان من �أهدافها ا�ستك�شاف
القدرة التنب�ؤية ال�سرتاتيجيات التعلم املنظم ذاتي ًا باملتنبئ
به الت�سويف الأكادميي.تكونت عينة الدرا�سة من ( )300طالب
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االطالع على عدد من املقايي�س التي تناولت مو�ضوع الت�سويف
الأكادميي (Tuckmain , 1991؛ Solomon & Ruthblum , 1984؛
 Lay ,1986؛ �أبو غزال  ، )2012،وقد تكون املقيا�س ب�صورته
الأولية من ( )22فقرة ،موزعة �إىل ثالث جماالت.
وللتحقق من ال�صدق الظاهري مت عر�ض املقيا�س على
( )10حمكمني من ذوي اخلربة واالخت�صا�ص ،ومت الطلب �إليهم
حتكيم �أداة الدرا�سة من حيث مدى �صالحية فقرات املقيا�س
لل�سمة املراد قيا�سها ،و�سالمة ال�صياغة اللغوية ،وو�ضوح املعنى.
وقد اقرتح عدد من املحكمني �إعادة �صياغة بع�ض الفقرات ،ومت
الأخذ باملالحظات التي اتفق عليها ( )% 80من املحكمني ،ومت
تعديل الفقرات يف �ضوء ذلك ،وقد ا�ستقر املقيا�س على ()21
فقرة ،ويت�ضمن ثالث جماالت ،وهي :كتابة الواجبات الأكادميية
وفقراتها ( ، )14 ,8 ,3 ,13 ,6 ,5 ,7واال�ستعداد لالمتحان
وفقراتها ( ، )10 ,19 ,12 ,2 ,18 ,1 ,4املتابعة اليومية
للدرو�س ،ومواظبة احل�ضور وفقراتها (,11 ,21 ,15 ,9 ,17
�. )20 ,16أما الفقرات ال�سلبية فتتمثل يف الفقرة (,16 ,20
. )7 ,14 ,1 ,4 ,15
وللت�أكد من �صدق البناء مت ا�ستخراج قيم معامل ارتباط
كل فقرة مع الدرجة الكلية للمجال الذي تنتمي �إليه ،ومع
املقيا�س ككل.كما يبينه اجلدول (. )2

من الذكور�.أ�شارت النتائج �إىل �أن ا�سرتاتيجيات (التقومي الذاتي
ومكاف�أة الذات) تعترب متنبئات بالت�سويف الأكادميي ،ومل تك�شف
النتائج عن وجود قدرة تنب�ؤية ال�سرتاتيجيات التعلم املنظم ذاتي ًا
(التنظيم والتحويل ،البحث عن املعلومات ،االحتفاظ بال�سجالت
واملراقبة ،والت�سميع والتذكر) يف الت�سويف الأكادميي.
تعقيب على الدراسات السابقة
يت�ضح من خالل عر�ض الأدب ال�سابق ندرة البحث يف
العالقة بني الت�سويف الأكادميي والتعلم املنظم ذاتياً ،حيث مل
يجد الباحثان – يف حدود علمهما -درا�سة كتبت باللغة العربية،
وكما يالحظ �أن معظم هذه الدرا�سات �أجريت يف البيئة الغربية.
وكما ت�شري الدرا�سات التي تناولت العالقة بني الت�سويف
الأكادميي والتعلم املنظم ذاتي ًا وجود تناق�ض فيما بينها ،فقد
ك�شفت الدرا�سات عن وجود عالقة عك�سية بني الت�سويف الأكادميي
والتعلم املنظم ذاتي ًا كدرا�سة (Rakes & Dunn,2010؛ Tan ,et al
,2008؛ Park & Sperling,2012؛  )et al ,2012 Motie ,وبع�ضها
الآخر �أ�شار �إىل عدم وجود عالقة يف بع�ض الأبعاد كدرا�س ة (�Klas
sen , et al ,2010؛ Behrozi,et al ,2013؛ . )Wolters,2003

الطريقة واإلجراءات:
وفيما يلي عر�ض مف�صل للخطوات التي اتبعت يف
تنفيذ �إجراءات هذه الدرا�سة من حيث :اختيار العينة ،والأدوات
امل�ستخدمة ،وكيفية التحقق من ال�صدق والثبات للأدوات،
واملعاجلات الإح�صائية.

الجدول ()2
قيم معامل ارتباط الفقرة مع البعد والمقياس ككل

املتابعة اليومية للدرو�س
اال�ستعداد لالمتحانات
كتابة الواجبات الأكادميية
ومواظبة احل�ضور
مع
مع
مع
مع
مع
مع
الرقم
الرقم
الرقم
البعد املقيا�س
البعد املقيا�س
البعد املقيا�س

جمتمع الدراسة وعينتها:
يتكون جمتمع الدرا�سة من جميع طلبة جامعة �آل البيت
ملرحلة البكالوريو�س للف�صل الدرا�سي الثاين من العام (/2014
 ، )2015والبالغ عددهم ( )16658طالب ًا وطالبةً.وتكونت
عينة الدرا�سة من ( )561طالب ًا وطالبةً ،مت اختيارها بالطريقة
املتي�رسة من التخ�ص�صات العلمية والإن�سانية ،ويبني اجلدول ()1
توزيع �أفراد عينة الدرا�سة ح�سب متغريي (اجلن�س والتخ�ص�ص) .

3

0.70

0.56

1

0.62

0.55

9

0.64

0.60

5

0.61

0.41

2

0.64

0.62

11

0.63

0.62

6

0.72

0.60

4

0.48

0.38

15

0.63

0.57

7

0.79

0.44

10

0.67

0.66

16

0.51

0.31

8

0.55

0.50

12

0.64

0.62

17

0.42

0.37

الجدول ()1

13

0.62

0.57

18

0.66

0.56

20

0.86

0.43

14

0.62

0.32

19

0.63

0.55

21

0.50

0.49

توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيري الجنس والتخصص

اجلن�س

ذكور

�إناث

املجموع

علمي

121

145

266

�إن�ساين

113

182

295

234

327

561

التخ�ص�ص

املجموع الكلي

يالحظ من القيم �سالفة الذكر اخلا�صة ب�صدق البناء �أ َّن
معامل ارتباط كل فقرة من فقرات �أداة الدرا�سة مع �أداة الدرا�سة
و�أبعادها مل يقل عن معيار ( )0.31؛ مما ي�شري �إىل �أنها تتمتع
بامل�صداقية ،وميكن اعتمادها والأخذ بها.
ولأغرا�ض التحقق من ثبات الأداة ،قام الباحثان
با�ستخدام طريقة االختبار و�إعادة االختبار ،من خالل تطبيق
�أداة املقيا�س على ( )40طالب ًا وطالب ًة من خارج عينة الدرا�سة،
ثم قام الباحثان ب�إعادة تطبيق االختبار بعد �أ�سبوعني من
التطبيق الأول ،ومت ح�ساب معامل ثبات الإعادة للأداة ككل،

أدوات الدراسة:
أوالً :مقياس التسويف األكادميي
قام الباحثان ببناء �أداة لقيا�س الت�سويف الأكادميي بعد
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أ .محمد ذياب مرجي السرحان
أ .د محمد أحمد صواحلة

التسويف األكادميي وعالقته بالتعلم املنظم ذاتياً لدى طلبة جامعة آل البيت

ومعامل ثبات االت�ساق الداخلي " كرونباخ �ألفا ".واجلدول ()4
يبني ذلك.
الجدول ()4
معامل ثبات االتساق الداخلي وثبات اإلعادة لكل بعد

املقيا�س و�أبعاده

ثبات االت�ساق الداخلي

ثبات
الإعادة

عدد
الفقرات

كتابة الواجبات الأكادميية

0.85

0.83

7

اال�ستعداد لالمتحانات

0.88

0.86

7

املتابعة اليومية للدرو�س
ومواظبة احل�ضور

0.80

0.81

7

الكلي للمقيا�س

0.86

0.85

21

يتبني من نتائج اجلدول (� )4أن ثبات االت�ساق الداخلي
لأبعاد املقيا�س قد بلغ ( ، )0.86وثبات الإعادة قد بلغ ()0.85
.مما ي�شري �إىل متتع الأداة بدالالت �صدق ،وثبات كافية.
ت�صحيح املقيا�س :ي�ستجيب املفحو�ص على كل فقرة من
فقرات املقيا�س وفق تدريج خما�سي ،وتبد�أ ب (موافق ب�شدة)
وت�أخذ خم�س درجات �إىل (غري موافق ب�شدة) وت�أخذ عالمة واحدة
للفقرات الإيجابية � ،أما الفقرات ال�سلبية (موافق ب�شدة) ت�أخذ
درجة واحدة و (غري موافق ب�شدة) ت�أخذ خم�س درجات ،وبالتايل
فان �أعلى درجة يح�صل عليها الطالب ( )105و�أدنى درجة ()21
 ،ويتم احلكم على م�ستوى الت�سويف الأكادميي ح�سب املعيار
الآتي:
Ú Úمن ( )2.33 - 1م�ستوى منخف�ض.

Ú Úمن ( )3.67 - 2.34م�ستوى متو�سط.
Ú Úمن ( )5 -3.68م�ستوى مرتفع.
ثانياً :مقياس التعلم املنظم ذاتياً
اعتمد الباحثان على مقيا�س بوردي ( ، )Purdieوامل�ستخدم
يف درا�سة اجلراح ( ، )2010حيث قام با�ستخراج معامل االت�ساق
الداخلي وقد بلغ ( ، )0.75وكذلك معامل الثبات بطريقة الإعادة
وقد بلغ (  ، )0.78ويت�ألف املقيا�س ب�صورته الأولية من ()28
فقرة تقي�س التعلم املنظم ذاتياً.
وللتحقق من ال�صدق الظاهري مت عر�ض املقيا�س ب�صيغته
الأولية على ( )10حمكمني من ذوي اخلربة واالخت�صا�ص ،ومت
الطلب �إليهم حتكيم �أداة الدرا�سة من حيث مدى �صالحية فقرات
املقيا�س ،و�سالمة ال�صياغة اللغوية ،وو�ضوح املعنى.وقد اقرتح
عدد من املحكمني �إعادة �صياغة بع�ض الفقرات ،وحذف فقرتني
ب�سبب تكرار املعنى ،ومت الأخذ باملالحظات التي اتفق عليها
( )% 80من املحكمني ،ومت تعديل الفقرات يف �ضوء ذلك ،وو�ضع
املقيا�س ب�صورته النهائية.لي�صبح بذلك ( )26فقرة.موزعة على
�أربعة �أبعاد ،وهي :و�ضع الهدف والتخطيط وفقراتها10، 2، 24( :
 ، )21، 6، 19، 4،واالحتفاظ بال�سجالت واملراقبة وفقراتها (8
 ، )16، 13، 23، 11، 15، 17،والت�سميع واحلفظ وفقراتها (9
 ، )1، 20، 3، 18، 7، 16،وطلب امل�ساعدة االجتماعية وفقراتها
(. )12، 25، 14، 5، 22
وللت�أكد من �صدق البناء مت ا�ستخراج قيم معامل ارتباط كل
فقرة مع الدرجة الكلية للمجال الذي تنتمي �إليه ،ومع املقيا�س
ككل.كما يبينه اجلدول (. )5

الجدول ()5
معامل ارتباط كل فقرة مع البعد الذي ينتمي إليه والمقياس ككل

و�ضع الهدف والتخطيط
الرقم

مع البعد مع املقيا�س

االحتفاظ بال�سجالت واملراقبة
الرقم

مع البعد مع املقيا�س

الت�سميع واحلفظ
الرقم

طلب امل�ساعدة االجتماعية

مع البعد مع املقيا�س

الرقم

مع البعد مع املقيا�س

2

0.45

0.38

8

0.58

0.53

1

0.57

0.45

5

0.59

0.42

4

0.58

0.51

11

0.59

0.50

3

0.62

0.44

12

0.69

0.50

6

0.62

0.52

13

0.60

0.60

7

0.67

0.56

14

0.70

0.49

10

0.60

0.46

15

0.56

0.43

9

0.68

0.52

22

0.58

0.44

19

0.59

0.56

17

0.60

0.53

16

0.56

0.49

25

0.54

0.41

21

0.55

0.55

23

0.46

0.34

18

0.67

0.56

5

0.59

0.42

24

0.55

0.45

26

0.54

0.47

20

0.68

0.62

12

0.69

0.50

يالحظ من القيم �سالفة الذكر اخلا�صة ب�صدق البناء �أن
معامل ارتباط كل فقرة من فقرات �أداة الدرا�سة مع �أداة الدرا�سة
و�أبعادها مل يقل عن معيار ( )0.34؛ مما ي�شري �إىل �أنها تتمتع
بامل�صداقية ،وميكن اعتمادها والأخذ بها.
كما مت ح�ساب الثبات من خالل التطبيق و�إعادة التطبيق
على العينة اال�ستطالعية وبفارق �أ�سبوعني بني التطبيقني من
خالل ( ، ) test – retestوح�ساب االت�ساق الداخلي للأداة واجلدول
( )8يبني ذلك.
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الجدول ()7
معامل ثبات اإلعادة وثبات االتساق الداخلي لألداة

ثبات
االت�ساق الداخلي

ثبات
الإعادة

عدد
الفقرات

و�ضع الهدف والتخطيط

0.75

0.83

7

االحتفاظ بال�سجالت واملراقبة

0.73

0.85

7

الت�سميع واحلفظ

0.79

0.81

7

املقيا�س و�أبعاده
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املقيا�س و�أبعاده

ثبات
االت�ساق الداخلي

ثبات
الإعادة

عدد
الفقرات

0.80

0.89

5

0.87

0.83

26

طلب امل�ساعدة االجتماعية
الكلي للمقيا�س

تنجم عن الت�سويف ،وعدم قدرتهم على تنظيم �أوقاتهم وا�ستغالله
مبا هو مفيد ،واخلوف من الف�شل ،والهروب من املهام ال�صعبة
�أو الواجبات البيتية غري ال�سارة ،وبالتايل ال ي�ستطيعون �إجناز
املهام الأكادميية املطلوبة منهم يف اطار الزمن املحدد.وقد
يكون لعدم رغبة الطالب يف تخ�ص�صه دور كبري يف الت�سويف،
ففي بع�ض الأحيان يكون الطلبة جمربين لتلبية طلب الأهل يف
درا�سة تخ�ص�ص معني� ،أو �أن معدل الطالب �أجربه لدرا�سة تخ�ص�ص
دون الآخر ،وهذا ين�سجم مع الأدب الرتبوي الذي �أكد �أن النفور
من املهمة هو من �أبرز �أ�سباب الت�سويف الأكادميي (�أبو غزال ،
. )2012واتفقت هذه النتيجة مع نتائج الدرا�سات ال�سابقة التي
�أ�شارت �إىل �أن عينة الدرا�سة لديهم م�ستوى متو�سط من الت�سويف
(�أبو غزال2012 ،؛  )Balkis & Duru,2009واختلفت مع نتائج
الدرا�سات التي �أ�شارت �إىل �أن م�ستوى الت�سويف الأكادميي كان
مرتفع ًا لدى عينة الدرا�سة (Prohaska, et al , 2000؛ Ozer,et
. )al , 2009
◄◄ثانياً :النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثاين وهو "ما م�ستوى
التعلم املنظم ذاتياً لدى طلبة جامعة �آل البيت؟ ".
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال ح�سبت املتو�سطات احل�سابية
واالنحرافات والإنحرافات املعيارية لأداء �أفراد عينة الدرا�سة
على مقيا�س التعلم املنظم ذاتي ًا واجلدول ( )9يبني ذلك.

يت�ضح من نتائج اجلدول (� )7أن االت�ساق الداخلي قد بلغ
(� ، )0.87أما ثبات الإعادة قد بلغ ( ، )0.83مما ي�شري �إىل متتع
الأداة بدالالت �صدق وثبات مقبولة.
ت�صحيح املقيا�س :ي�ستجيب املفحو�ص على كل فقرة من
فقرات املقيا�س وفق تدريج خما�سي وتبد�أ ب (موافق ب�شدة)
وت�أخذ خم�س درجات �إىل (غري موافق ب�شدة) وت�أخذ درجة واحدة،
وبالتايل فان �أعلى درجة يح�صل عليها الطالب ( )130و�أدنى
درجة (. )26
م�ستوى منخف�ض.
		
Ú Úمن ()2.33 - 1
م�ستوى متو�سط.
Ú Úمن ()3.67 - 2.34
م�ستوى مرتفع.
		
Ú Úمن ()5 -3.68

تصميم الدراسة واملعاجلة اإلحصائية
ا�ستخدم يف هذه الدرا�سة املنهج الو�صفي االرتباطي ،نظرا
لتحقيق �أهداف الدرا�سة ،وللإجابة عن ال�س�ؤال الأول والثاين مت
ح�ساب املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية� ،أما ال�س�ؤال
الثالث فتم ح�ساب معامل ارتباط بري�سون.

الجدول ()9
المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية ألداء أفراد عينة الدراسة على مقياس التعلم
المنظم ذاتياً

املتو�سط االنحراف
رقم
التعلم املنظم ذات ًيا و�أبعاده
الرتبة
احل�سابي املعياري
البعد

نتائج الدراسة ومناقشتها
◄◄�أوالً :النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الأول وهو " ما م�ستوى
الت�سويف الأكادميي لدى طلبة جامعة �آل البيت؟ ".
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال ح�سبت املتو�سطات احل�سابية
والإنحرافات املعيارية لأداء �أفراد عينة الدرا�سة على مقيا�س
الت�سويف الأكادميي واجلدول ( )8يبني ذلك.
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألداء أفراد عينة الدراسة على مقياس
التسويف األكاديمي

الرتبة

رقم
البعد

الت�سويف الأكادميي
و�أبعاده

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

1

1

كتابة الواجبات الأكادميية

3.12

0.68

2

2

اال�ستعداد لالمتحانات

3.10

0.71

متو�سط

3

3

املتابعة اليومية للدرو�س
ومواظبة احل�ضور

2.95

0.63

متو�سط

3.06

0.58

متو�سط

الكلي للمقيا�س

2

4

طلب امل�ساعدة االجتماعية

3.87

0.75

مرتفع

3

1

و�ضع الهدف والتخطيط

3.77

0.65

مرتفع

4

2

االحتفاظ بال�سجالت
واملراقبة

3.76

0.66

مرتفع

3.86

0.56

مرتفع

يت�ضح من اجلدول (� )9أن املتو�سط احل�سابي للتعلم املنظم
ذاتي ًا على املقيا�س ككل بلغ ( )3.86وهو م�ستوى مرتفع.وميكن
�أن تعزى هذه النتيجة �إىل وعي الطلبة بهذه املهارات وممار�ستهم
لها يف عملية تعلمهم واكت�سابهم للمعرفة ،وقد تدل هذه النتيجة
على ت�أكيد �أع�ضاء هيئة التدري�س ملهارات التنظيم الذاتي يف
التعلم ،وفوائدها يف عملية التعلم واكت�ساب القدر الأكرب من
املعرفة ب�أقل جهد ،و�أ�رسع وقت ممكن ،ويعود ال�سبب �أي�ض ًا لوجود
تنظيم مرتفع يف عملية التعلم �إىل وجود دافعية عالية ،متكن
الطالب من تنظيم تعلمه ومعارفه� ،أو �إىل �إدراك الطالب �أهمية
التعلم ومهاراته ،وممار�سة هذه املهارات ت�ساعده يف الو�صول �إىل
درجات التمكن املعريف والعلمي؛ فالتعلم وفق ًا خلطوات مدرو�سة
ومنظمة تهدف �إىل �إتقان املعرفة العلمية.وتتفق هذه النتيجة مع
ماتو�صلت �إليه الدرا�سات ال�سابقة كدرا�سة (الرتجمي )2013،

امل�ستوى
متو�سط

1

3

الت�سميع واحلفظ

4.05

0.69

مرتفع

الكلي للمقيا�س

الجدول ()8

امل�ستوى

يت�ضح من اجلدول (� )8أن املتو�سط احل�سابي للت�سويف
الأكادميي ككل بلغ ( )3.06وهو م�ستوى متو�سط.وميكن �أن
تعزى هذه النتيجة �إىل عدم �إدراك الطلبة خطورة الآثار التي قد
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ومع بع�ض �أبعاد درا�سة (اجلراح . )2010 ،واختلفت هذه النتيجة
مع درا�سة ( Hong,et al 2009؛ وجرادات  )2014 ،والتي ت�شري
�إىل �أن م�ستوى التنظيم الذاتي كان منخف�ضاً.
◄◄ثالثاً :النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثالث وهو " هل توجد
عالقة ارتباطيه دالة �إح�صائياً بني الت�سويف الأكادميي والتعلم
املنظم ذاتياً لدى طلبة جامعة �آل البيت؟ ".
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال ا�ستخدم معامل ارتباط بري�سون،
لإيجاد االرتباط بني مقيا�س الت�سويف الأكادميي والتعلم املنظم
ذاتياً ،واجلدول ( )10يبني ذلك.
الجدول ()10
قيم معامل ارتباط بيرسون بين مقياس التسويف األكاديمي والتعلم المنظم ذاتياً

الت�سويف
املتابعة اليومية
كتابة الواجبات اال�ستعداد
الأكادميي
للدرو�س ومواظبة
لالمتحانات
الأكادميية
التعلم املنظم
احل�ضور
ذاتياً
و�ضع الهدف
 0.20 0.24 0.22والتخطيط
االحتفاظ
 0.23 0.18 0.12بال�سجالت
واملراقبة
الت�سميع
 0.17 0.19 0.24واحلفظ
طلب امل�ساعدة
 0.17 0.15 0.12االجتماعية
الكلي
 0.24 0.23 0.21للمقيا�س

الكلي

*0.26 -
*0.21 -
*0.23 -
*0.17 -
*0.27 -

*دال إحصائيا عند مستوى ()α 0.05

يت�ضح من اجلدول ( � ) 10أن جميع العالقات عك�سية
(�سالبة) االجتاه ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى ()α 0.05
�.أي كلما زاد التنظيم الذاتي يف التعلم لدى طلبة جامعة �آل
البيت انخف�ض لديهم الت�سويف الأكادميي.وميكن �أن تعزى هذه
النتيجة �إىل �أن الطالب الذي ميتلك مهارات التنظيم الذاتي يف
تعلمه� ،سيكون لديه دافعية نحو التعلم ،و�سيقوم ب�إجناز املهام
املوكلة �إليه يف �أ�رسع وقت ممكن ،دون �أن ي�ؤجل عمل املهام
�إىل �أوقات الحقة ،وبالتايل لن يكون لديه ت�سويف يف �إجناز
املهام الأكادميية.وميكن �أن تعزى �أي�ض ًا �إىل �أن �ضغوطات احلياة
ومتطلباتها كثرية ،فيحاول الطالب �أن ينظم �إجنازه للمهام �أوال
ب�أول حتى ال ترتاكم عليه الأعمال ،وتزيد املتطلبات ،وتتفق
نتيجة هذه الدرا�سة مع نتائج الدرا�سات ال�سابقة التي �أ�شارت �إىل
وجود عالقة عك�سية كلية (Rakes & Dunn,2010؛ Tan ,et al
,2008؛ Park & Sperling,2012؛  )et al ,2012 Motie ,واختلفت
مع نتائج الدرا�سات ال�سابقة التي �أ�شارت �إىل عدم وجود عالقة
�أو قدرة تنب�ؤية جزئية بني هذين املتغريين كدرا�سة (Klassen
, et al ,20100؛ Behrozi,et al ,2013؛ Gendron,2005؛ �Wolt

. )ers,2003
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التوصيات
يف �ضوء نتائج الدرا�سة ومناق�شتها ميكن اقرتاح التو�صيات

الآتية:
�1 .1إجراء املزيد من الدرا�سات التي تتناول عالقة الت�سويف
مع متغريات �أخرى.
�2 .2إجراء برامج وقائية للحد من ظاهرة الت�سويف
الأكادميي لدى طلبة اجلامعة.
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