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التَّسويف األَكادميي وعالقته مبفهوم ال َّذات لدى عيِّنة من طلبة جامعة اخلليل

أ.اجبارة عبد تالحمة

ُم َّ
لخص:
هدفت ال ِّدرا�سة �إىل الك�شف عن م�ستوى انت�شار ال َّت�سويف
عينة من طلبة جامعة اخلليل،
وم�ستوى مفهوم الذَّات لدى ِّ
الأكادميي ُ
بالإ�ضافة �إىل حتديد العالقة بني مفهوم الذات وال َّت�سويف الأكادميي
وتكون جمتمع ال ِّدرا�سة من ( )8720طالب ًا
عينة الدرا�سة،
لدى ِّ
َّ
عينة الدرا�سة ( )600طالب وطالبة ،ولتحقيق
وبلغت
ً،
وطالبة
ِّ
�أهداف الدرا�سة ا�ستخدم الباحث مقيا�سني :مقيا�س مفهوم الذَّات
طوره اجلندي وتالحمة ( ،)2018ومقيا�س ال َّت�سويف الأكادميي
الذي َّ
طوره املومني و�آخرون ( )2017بعد فح�ص دالالت �صدقهما
التي َّ
وثباتهما .و�أظهرت نتائج ال ِّدرا�سة وجود انت�شار للت�سويف الأكادميي
عينة البحث كذلك
بدرجة متو�سطة ،وكان م�ستوى مفهوم الذَّات لدى ِّ
ارتباطية �سالبة ذات
متو�سطاً .و�أخرياً �أظهرت ال َّنتائج وجود عالقة
َّ
عينة
داللة �
إح�صائية بني مفهوم الذَّات وال َّت�سويف الأكادميي لدى ِّ
َّ
ال ِّدرا�سة.
الكلمات املفتاح َّية :مفهوم الذَّات ،ال َّت�سويف الأكادميي.

Abstract

The study aimed at revealing the prevalence
level of the academic procrastination and the level of
self - concept among Hebron University students. In
addition, the study sought to identify the relationship
between self - concept and academic procrastination
among the study sample. The population of the study
consisted of 8720 male and female students. The study
sample consisted of 600 male and female students. To
achieve the objectives of the study, the researcher used
two scales, a self - concept scale developed by Aljundi
& Talahmeh (2018) and academic procrastination
scale developed by al - Momani, F. al - Rabadi, W.
and Freihat, A. (2017) , after checking their reliability
and validity. The results of the study showed that
there was a moderate level of prevalence of academic
procrastination, and a moderate level of self - concept
among the sample. Finally, the results showed a
 statistically significant relationship between selfconcept and academic procrastination among the
sample of the study.
 Keywords: Academic Procrastination, SelfConcept.

املُ ِّ
قدمة:
احلالية،
طور ال ِّتكنولوجي الهائل يف الع�صور
َّ
نظراً لل َّت ُّ
و�صل العامل
واالنت�شار الكثري ملواقع ال َّتوا�صل االجتماعي ،وتحَ ُ
و�سلبية
إيجابية
طور �آثاراً �
َّ
َّ
ب�أ�رسه يف قرية �صغرية ،فقد ترك هذا ال َّت ُّ
واالجتماعية
ة
االقت�صادي
يف �آن واح ٍد يف جميع املجاالت واجلوانب
َّ
َّ
ملحوظ يف تعلُّم
ٍ
طور الكبري قد �أ َّثر ب�شكلٍ
والترَّ َّ
بوية� ،إذ � َّأن هذا ال َّت ُّ
الب نف�سه مجُ رباً على
�أبنائنا يف املدار�س واجلامعات ،فيج ُد الطَّ ُ
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عليمية ح َّتى اللحظة الأخرية ملوعد
ت�أجيل مهامه وواجباته ال َّت َّ
نف�سية
ت�سليم الواجب �أو موعد االختبار ،فينعك�س هذا ال َت�أجيل على
َّ
والع�صبيةَّ �.إن هذا ال َّت�أجيل هو
الطَّ الب وي�شعر بالذنب وع�رس املزاج
َّ
عر ُف عنه يف علم ال َّنف�س الترَّ بوي
أمر يف غاية اخلطورة وهو ما ُي َ
� ٌ
بال َّت�سويف الأكادميي (( )Academic Procrastinationال�رسحان
و�صواحلة.)2017 ،
و ُيع ُّد ال َّت�سويف الأكادميي ُم�شكلة �شائعة بني طلبة اجلامعة،
عامة وعلى الطَّ الب ب�صورة
العملية ال
في�ؤ ِّثر على
َّ
َّ
أكادميية ب�صورة َّ
ال�سلوك �إىل تدنيِّ ال َّتح�صيل ال ِّدرا�سي وثبوت
َّ
خا�صة� ،إذ ي�ؤ ِّدي هذا ُّ
را�سية
د
ال
االمتحانات
أجيل
�
ت
عن
ضال
ف�
يئة
ال�س
ة
را�سي
د
ال
العادات
ً
ِّ َّ
ِّ َّ َّ
وتراكم �أعباء ال ِّدرا�سة (�صالح و�صالح .)2013 ،و ُتق ِّدر ال ِّدرا�سات
عينة
بوية ومنها درا�سة غزال (� )2012أن ( )25%من ِّ
ف�سية والترَّ َّ
ال َّن َّ
ال ِّدرا�سة هم من ذوي ال َّت�سويف املُرتفع ،و ( )57%من ذوي ال َّت�سويف
ُتو�سط ،يف حني �أ�شارت درا�سة املومني و�آخرون (Al - Momani et
امل ِّ
تو�سط ًا
� )al، 2017إىل � َّأن ُم�ستوى انت�شار ال َّت�سويف الأكادميي كان ُم ِّ
بن�سبة ( .)40%و�أ�شارت درا�سة ال ُقدح و�آخرون (AlQudah et al,
عينة ال ِّدرا�سة كانوا ُي� ِّؤجلون
� )2014إىل � َّأن ن�سبة ( )87%من الطَّ لبة ِّ
البيتية يف موعدها
الواجبات
را�سية وت�سليم
َّ
�إجراء االمتحانات ال ِّد َّ
املُح َّدد.
وبال َّنظر �إىل هذه ال ِّن�سب التي يظهر عليها ال َّت�سويف بني
تو�صل بيزي وفورال (� )Bezci & Vural, 2013إىل � َّأن
الطَّ لبة ،فقد َّ
وانفعالية تقف وراء ال َّت�سويف� ،إذ
ة
ومعرفي
ة
�سلوكي
كونات
َّ
َّ
َّ
هناك ُم ِّ
يرجع ال َّت�سويف كما يراه �أبو ُزريق وجرادات( (�Abu Zureig & Jara
ُ
� )dat, 2013إىل �ضعف مهارات �إدارة الوقت وعدم ال ُقدرة على �إكمال
ُهمة� ،أو �إىل �أ�سلوب ال َّتدري�س و�ضغط الأقران (Shu & Gneezy,
امل َّ
2010
معرفية ،فقد ُيعزى ال َّت�سويف �إىل الأفكار غري
ناحية
من
ا
أم
�
).
َّ
َّ
املنطقية واخلاطئة� ،إذ يرى �إلي�س وكنو�س ()Ellis & Knaus, 2002
َّ
املنطقية،
� َّأن ال َّت�سويف هو ا�ضطِّ راب انفعايل ينتج عن املُعتقدات غري
َّ
لكن فرياري و�إميونز ( )Ferrari & Emmons, 1995عزيا �أ�سباب
َّ
ال َّت�سويف �إىل عدم ال ُقدرة على الترَّ كيز �أو املُ�ستويات املُنخف�ضة
انفعالية ،فقد يرتبط
ُهماتَّ �.أما من ناحية
َّ
من اليقظة عند �أداء امل َّ
ال َّت�سويف باخلوف الالعقالين من القلق واخلوف من الف�شل يف �أداء
مما ي�ؤ ِّدي �إىل التج ُّنب ال ُع�صابي من املوقف(  (�Onwueg
ُهماتَّ ،
امل َّ
.)buzie, 2004
و ُيع ُّد ال َّت�سويف الأكادميي بذلك من �أهم العوائق ذات العالقة
بالإجناز ال ِّدرا�سي ،و�إذا رجعنا يف البحث عن املعنى اللغوي لهذا
تتكو ُن من
التينية،
املفهوم (ال َّت�سويف) فهي ترجمة عن كلمة
َّ
َّ
مقطعني ،وهما )Pro( :وتعني “�إىل الأمام” ،و ( )Crastinusوتعني
“غداً” ،وبذلك تعني (�أمام ًا لغد) (َّ � .)Ying & LV, 2012أما يف
العربية ف� َّإن كلمة (ال َّت�سويف) م�أخوذة من الفعل �سوف،
املعاجم
َّ
وتعني املماطلة وال ّت�أخري (ال�رسحان و�صواحلة.)2017 ،
ويرى املومني و�آخرون (َّ � )Al - Momani et al; 2017أن
ال�سائدة يف حياتنا
ال�س َّ
لوكية َّ
ال ّت�سويف الأكادميي هو من الظَّ واهر ُّ
حيث
عليمية ب�شكل خا�ص،
ُ
اليومية ب�شكلٍ عام ،ويف حياتنا ال َّت َّ
َّ
أكادميية.
العملية ال
وم�ؤ ِّثراً يف
َّ
َّ
�أخذت هذه الظَّ اهرة م�ساراً وا�ضح ًا ُ
و ُي َع ُّد ال َّت�سويف من وجهة نظر �شو وجنيزي ()Shu & Gneezy, 2010
عملية ُتعيقُ الفرد من حتقيق �أهدافه ،وهو �شك ٌل من �أ�شكال املُقاومة
َّ
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وقيماً.و ُي�شري
ي�ستخدمه الطَّ الب لتج ُّنب العمل الذي ال يعتربه ممُ تع ًا ِّ
�ستيل (� )Steel، 2007إىل � َّأن ال َّت�سويف هو �أحد الظَّ واهر التي ُت�ؤ ِّثر
مبختلف جوانب
على
افعية لديهم نحو الإجناز ُ
فاعلية الأفراد وال َّد َّ
َّ
احلياة و�أن�شطتها ال �سيما اجلانب الأكادميي.

مفهوم َّ
الذات :Self - Concept
الفر ِد
ال�س ِ
ْهوم الذ ِ
مات الَّتي ُت�ش ُ
ُي َع ُّد مف ُ
َّات �سِ م ًة من ِّ
ري �إِىل َتوافُقِ ْ
َّات ع ْند ُه يتطابقُ مع واقع ِه
عدم توافُقه ،ف�إِذا كان
مفهوم الذ ِ
من ِ
ُ
َ
ت�ضخم ًا �أ َّدى به هذا �إِىل
ْهوم الذ ِ
ُ
َّات لديه ُم ِّ
يكون ُمتوافِقاً ،و�إِذا كان مف ُ
الغرو ِر وال َّتعايل ،ممِ َّ ا ُي ْفقِده ال َّتوافق مع الآخر (علي .)2015 ،وقد
يحية.
هم َّية
خا�صة يف ال ِّدرا�سات ال َّت�شرْ َّ
�أَ ْ�ص َ
َّ
بح ملفهوم الذَّات اليوم �أَ ِّ
َ
َ
بل غدا حجر ال َّزاوية يف الكثري منها بعد �أ ْن �أكَّ دت البحوث وال ِّدرا�سات
ريبية �أَ َّن لفكْرتِنا عن ذاتِنا كُ ّل الت�أْثري على �سلوكنا
ْمية وال َّت ْج َّ
العل َّ
واالجتماعي (جماغ.)2016 ،
�صي
خ
ال�ش
وتوافقنا
َّ ْ
ْ
وي�ؤ ِّك ُد الرو�سان (� )2010أَ َّن مفهوم الذَّات ُيع ُّد حجر ال َّزاوية
�صية� ،إِ ْذ �أَ َّن وظيفته الأَ
ال�سعي لتكامل
يف َّ
َّ
ال�ش ْخ َّ
�سا�سية ُ
تكم ُن يف َّ
يعي�ش
تكيف ًا مع البيئة التي
ُ
ال�شخ�صية وات�ساقها؛ ليكون الفرد ُم ِّ
فيها ،ويف ال�سياق ذاته يرى حممد (� )2016أَ َّن مفهوم الذَّات من
املفاهيم الأَ
وعلماء ال َّنفْ�س،
باهتمام ال َّدار�س َ
�سا�سية التي حظ َيت ْ
ني ُ
َّ
َ
�صية ،و ُي َع ُّد الإِطار امل َْرجعي
دو ٍر �أ
�سا�سي يف بناء َّ
ال�ش ْخ َّ
ملا له من ْ
ٍّ
لل�سلوك الإِ ْن�ساين؛ �إِ ْذ ال يمُ ْ ك ُِن
وجه ُ
لف ْهمِها ،لأَ َّن مفْهوم الذَّات ُم ِّ
وم َنظِّ م ُّ
نب�ؤ به دون معرفة ذاته.
فهم �سلوك الفرد وال َّت ُّ
و ُت�شري ال�رشيفي (�ِ )2012إىل �أَ َّن مفهوم الذَّات يتعلَّقُ ب�صورة
الفرد ا ُ
اجل�سدية ،والع ْق َّلية،
مل ْدركة عن نفْ�سه يف مخُ ْ تلف اجلوانب
َّ
َ
اهات وم�شاعر
واالج
فعالية،
ٍ
يحمله من �أف ٍ
ْكار واتجِّ
َّ
واال ْن َّ
تماعية ،وما ْ
ْ
َ
ْ
ْ�سية عند
نحو نفْ�سه.وت ْزداد درجة ُّ
ال�شعور بالأمن والطَّ م�أنينة ال َّنف َّ
َ
يجابية ،وتزداد م�شاعر
�
إ
رث
�
أ
َّات
ذ
ال
عن
الأَفْراد كُ لَّما كانت املفاهيم
كْ
ِ
َّ
َ
�سلبية
اخلطر وال َّت ْهديد والقلق عند الأفْراد الذين ُيعانون من مفاهيم َّ
رب مفهوم الذَّات من العوامل
عن ذواتهم (جماغ .)2016 ،و ُي ْعت ُ
كونها الفرد عن نفْ�سه،
امل ِّ
�صورات التي ُي ِّ
لل�سلوك يف �ضوء ال َّت ُّ
ُوجهة ُّ
َ
َ
هم َّية بالغة يف ُم ْ�ستقبل حياته
�
أ
و
كبري
ثر
�
أ
لها
ذاته
عن
الفرد
ف�صورة
ٌ ٌ
ِّ
(عبد القادر.)2014 ،
كال�ص َّحة
مهمة
ِّ
ونظراً الرتباط هذا املفهوم مبفاهيم �أُخرى َّ
كيف
ال َّنف َّ
ْ�سية وال َّتح�صيل الأكادميي وال َّتفكري العقالين وال َّت ّ
ودافعية الإجناز كما دلَّت البحوث وال ِّدرا�سات
واملهني
االجتماعي
َّ
ال�سابقة ،فقد �أراد الباحث معرفة العالقة بني ُم ْ�ستوى مفهوم الذَّات
َّ
وبني ُم�ستوى ال َّت�سويف الأكادميي.
ومبراجعة الأدب ال�سابق ،وجد الباحث عدداً من ال ِّدرا�سات
التي تناولت ال َّت�سويف الأكادميي مع ُمتغيرِّات ُمتعددة ،ودرا�سات
تناولت مفهوم الذَّات مع متغريات �أخرى ،ودرا�سات قليلة تناولت
العالقة بني ال َّت�سويف الأكادميي ومفهوم الذَّات ،و�سيتناول الباحث
ال�سابقة التي تناولت ال َّت�سويف الأكادميي:
�أو ًال الدرا�سات َّ
حيث هدفت درا�سة ال�رسحان و�صواحلة (� )2017إىل الك�شف
ذاتي ًا
عن طبيعة العالقة بني ال َّت�سويف الأكادميي وال َّتعلُّم املُنظَّ م َّ
لدى طلبة جامعة �آل البيت ،بالإ�ضافة �إىل معرفة ُم�ستوى كُ ٍّل
عينة ال ِّدرا�سة من ( )561طالب ًا وطالب ًة من مخُ تلف
منهما،
وتكوت ِّ
َّ

واالن�سانية ،ولغر�ض جمع البيانات ا�س ُتخدمت
العلمية
خ�ص�صات
َّ
َّ
ال َّت ُّ
�أداتان هما :مقيا�س ال َّت�سويف الأكادميي ومقيا�س ال َّتعلُّم املُنظَّ م
ذاتياً.وك�شفت نتائج ال ِّدرا�سة � َّأن ُم�ستوى ال َّت�سويف الأكادميي كان
َّ
عينة
ذاتي ًا كان ُمرتفع ًا لدى ِّ
تو�سطاً ،بينما ُم�ستوى ال َّتعلُّم املُنظَّ م َّ
ُم ِّ
ارتباطية �سالبة
ال ِّدرا�سة ،كما �أ�شارت ال َّنتائج �أي�ض ًا �إىل وجود عالقة
َّ
ذاتياً.
دالَّة �
إح�صائي ًا بني ال َّت�سويف الأكادميي وال َّتعلُّم املُنظَّ م َّ
َّ
كما هدفت درا�سة ال�سلمي ( )2015ال َّتعرف �إىل ُم�ستوى
اتية والعالقة بينهما ،لدى
افعية ال ّذ َّ
ممُ ار�سة ال َّت�سويف الأكادميي وال َّد َّ
ُكرمة واللَّيث ،ولتحقيق �أهداف
ِّ
عينةٍ من طُ اَّلب جامعة كُ لِّيات مكَّة امل َّ
ال ِّدرا�سة ا�س ُتخد َِم مقيا�س �شوي وموران () Choi & Moran, 2009
افعية
عودية ،ومقيا�س ال َّد َّ
ال�س َّ
ُعرب للبيئة ُّ
لل َّت�سويف الأكادميي امل َّ
عينة ال ِّدرا�سة من
تكونت ِّ
الذ َّ
َّاتية لعبد اهلل والوزين ( ،)2012حيث َّ
ُكرمة واللَّيث،
( )160طالب ًا من طُ اَّلب ال ُكل َِّّية
َّ
اجلامعية مبكَّة امل َّ
افعية
د
وال
أكادميي
ل
ا
�سويف
ت
ال
�ستويي
وتو�صلت ال ِّدرا�سة �إىل � َّأن ُم
َّ
َّ َّ
َّ
ارتباطية �سالبة
عالقة
وجود
وكذلك
ط،
تو�س
م
�ستوى
مب
ظهرا
ة
َّاتي
ُ
َّ
الذ َّ
ُ ِّ
َّاتية.
دالَّة �
افعية الذ َّ
إح�صائيا بني ال َّت�سويف الأكادميي وال َّد َّ
َّ
كما هدفت درا�سة �سحلول (� )2014إىل درا�سة �سلوك ال َّت�سويف
املعرفية حول ال َّت�سويف االكادميي
الأكادميي واملُعتقدات ما وراء
َّ
وال�صف
وعالقتهما بال َّتح�صيل ال ِّدرا�سي ،والفروق فيهما ح�سب النوع َّ
بال�صف ال َّأول وال َّثاين ال َّثانوي
ال ِّدرا�سي ،لدى ( )374طالب ًا وطالب ًة َّ
العام ،طُ ِّبق عليهم ا�ستبيان ال َّت�سويف الأكادميي (من �إعداد الباحث)،
املعرفية حول ال َّت�سويف الأكادميي
وا�ستبيان املُعتقدات ما وراء
َّ
وتو�صلت ال ِّدرا�سة �إىل � َّأن
لــــ ( ) Fernie et al, 2009تقنني الباحث،
َّ
انوية بلغت
ن�سبة انت�شار ال َّت�سويف الأكادميي لدى طلبة املرحلة ال َّث َّ
تو�سطة ،كما ُوجد ت�أثري لل َّت�سويف االكادميي
( )45.7%بدرجة ُم ِّ
املعرفية حوله على ال َّتح�صيل ال ِّدرا�سي.
واملُعتقدات ما وراء
َّ
تعرف
وهدفت درا�سة �أجراها �صالح و�صالح (� )2013إىل ُّ
ال َّت�سويف الأكادميي وعالقته ب�إدارة الوقت لدى طلبة كُ ل َِّّية الترَّ بية
العينة ( )368طالب ًا وطالب ًة
يف جامعة
القاد�سيةُ ،
حيث بلغ عدد �أفراد ِّ
َّ
الع�شوائية ذي ال َّتوزيع املُت�ساوي.
ة
الطبقي
ريقة
اختيارهم
مت
بالطَّ
َّ
َّ
َّ
مت بناء �أداة ال َّت�سويف االكادميي والتي
ولغر�ض قيا�س هذا الهدف َّ
هائية من ( )22فقرة ،يف حني تب َّنى الباحثان
تكونت ب�صورتها ال ِّن َّ
َّ
هائية من ( )24فقرة،
تكون ب�صورته ال ِّن َّ
مقيا�س �إدارة الوقت والذي َّ
كلية الترَّ بية ت�سويف
و�أ�شارت �أهم نتائج ال ِّدرا�سة �أ َّنه لي�س لدى طلبة َّ
�أكادميي ،و�أ َّنهم ُيعانون من �ضعف يف �إدارة وقتهم ،يف وجدت
ال ِّدرا�سة � َّأن العالقة بني ال َّت�سويف الأكادميي و�إدارة الوقت �ضعيفة.
� َّأما فيما يتعلَّق بال ِّدرا�سات التي تناولت مفهوم الذَّات،
عرف �إىل العالقة بني
فقد هدفت درا�سة الرتنبول (� )2017إىل ال َّت ُّ
ُتو�سطة،
الإ�ساءة
َّ
االنفعالية ومفهوم الذَّات لدى طلبة املرحلة امل ِّ
ولتحقيق هذا الهدف ا�ستخدمت الباحثة املنهج الو�صفي
العينة ( )420طالب ًا وطالب ًة من طلبة
االرتباطي حيث بلغ حجم ِّ
ُتو�سطة يف حمافظة �صالح الدين يف مدينة تكريت،
املرحلة امل ِّ
وجلمع البيانات ا�ستخدمت الباحثة مقيا�سي مفهوم الذَّات من
االنفعالية من �إعداد (البدري،)2014 ،
�إعدادها ،ومقيا�س الإ�ساءة
َّ
وخل�صت ال ِّدرا�سة �إىل جمموعة من ال َّنتائج �أهمها - 1 :وجود
إح�صائية بني ُم�ستوى الإ�ساءة
ارتباطية �سالبة ذات داللة �
عالقة
َّ
َّ
العينة- 2 ،
االنفعالية وبني ُم�ستوى مفهوم ال ّذات لدى �أفراد ِّ
َّ
52

التَّسويف األَكادميي وعالقته مبفهوم ال َّذات لدى عيِّنة من طلبة جامعة اخلليل

أ.اجبارة عبد تالحمة

وجدت ال ِّدرا�سة � َّأن هناك ُم�ستوى ُمنخف�ض من مفهوم الذَّات لدى
ُتو�سط الفر�ضي (.)46
تو�سط ِّ
العينة ( )45وامل ِّ
الطَّ لبة حيث بلغ ُم ِّ
عرف على مفهوم
وقد �أَجرى جماغ ( )2016درا�سة هدفت لل َّت ُّ
ذوق الف ِّني لدى طلبة كُ ل َِّّية الرتبية الأَ
�سا�سية،
َّ
الذَّات وعالقته بال َّت ُّ
عينة ال ِّدرا�سة ( )92طالب ًا وطالب ًة من طلبة ال�سنة الأوىل/
وتكونت ِّ
َّ
أ�سا�سية ،وقد ا�ستخدم الباحث
ل
ا
الرتبية
ِّية
ل
–ك
ية
ن
الف
الرتبية
ق�سم
ِّ
َّ
مقيا�س (علي مهدي كاظم  )1990لقيا�س مفهوم ال ّذات ، ،كما
�صممه (كرافز )Graves
ا�ستخدم الباحث مقيا�س ال َّتذوق الفني الذي ّ
عام .1985وقد �أ�سفرت نتائج البحث � َّأن الطَّ لبة لديهم مفهوم ذات
تباطية موجبة عالية
عال.كما خلُ�صت ال ِّدرا�سة ِ�إىل وجود عالقة ْار
َّ
ذوق الف ِّني.
بني مفهوم الذَّات وال َّت ُّ
كما هدفت درا�سة ال�شمري (� )2014إِىل قيا�س مفهوم الذَّات
َّاتية لدى املُر�شدين الترَّ بويني ،والك�شف
املهني وقيا�س الكفاية الذ َّ
َ
العينة
ْراد
ف
�
أ
عدد
وبلغ
ين،
ُتغ
مل
ا
بني
قوة واتجِّ اه العالقة
ِّ
يرِّ
عن َّ
تربوي و ()199
تربوية بواقع (ُ )106مر�ش ٍد
ومر�شدةٍ
ٍّ
َّ
(ُ )305مر�ش ٍد ُ
العامة للترَّ بية يف بغداد،
ُديريات
ُمر�شدةٍ
تربويةٍ ُمو َّزعني على امل َّ
َّ
َّ
َ
الباحث ببناء مقيا�سي ال ِّدرا�سة،
ولغر�ض حتقيق �أهداف ال ِّدرا�سة قام
ُ
عينة ال ِّدرا�سة يتم َّتعون مبفهوم ذات عالٍ
وتو�صلُ الباحث ِ�إىل �أَ َّن ِّ
َّ
وتو�صل كذلك �إِىل �أَ َّن املُر�شدين وامل ُْر�شدات ال
ة،
ح�صائي
�
إ
وبداللة
ِ
َّ
َّ
َ
تباطية بني مفهوم
االر
العالقة
ن
�
أ
و
عالية،
ة
ذاتي
يتم َّتعون بكفاية
َّ
َّ
َّ
ْ
قوية �سالبة.
َّاتية عالقة َّ
الذَّات املهني والكفاية الذ َّ
� َّأما فيما يتعلَّق بال ِّدرا�سات التي تناولت ال َّت�سويف الأكادميي
وعالقته مبفهوم الذَّات ،فقد �أجرى املومني و�آخرون (Al - Momani
 )et al, 2017درا�سة هدفت �إىل الك�شف عن م�ستوى انت�شار ظاهرة
الت�سويف الأكادميي بني طالب املرحلة الثانوية يف مركز حمافظة
عجلون ،وحتديد العالقة بني مفهوم الذات والت�سويف الأكادميي لدى
عينة الدرا�سة ،وبلغت عينة الدرا�سة ( )344طالب ًا وطالبةً ،ولتحقيق
�أهداف الدرا�سة ا�ستخدم الباحثون مقيا�سني :مقيا�س مفهوم الذَّات
طوره الغامدي ( ،)2009ومقيا�س الت�سويف الأكادميي التي
الذي َّ
و�ضعه التميمي ( .)2012و�أظهرت نتائج الدرا�سة وجود انت�شار
للت�سويف الأكادميي �إىل درجة متو�سطة ،وكان م�ستوى مفهوم الذات
لدى عينة البحث كذلك متو�سطاً.و�أخرياً �أظهرت النتائج وجود عالقة
ارتباطية �سالبة ذات داللة �إح�صائية بني مفهوم الذات وال َّت�سويف
َّ
الأكادميي.

ُمشكلة ِّ
الدراسة:
انطالق ًا من الواقع العملي الذي عا�شه الباحث يف �أجواء
اجلامعة وعالقته ب�أ�ساتذة اجلامعة وبطلبتها ،فقد الحظ الباحث
انت�شار ظاهرة ال َّت�سويف الأكادميي على نطاق وا�سع بني �أو�ساط
الطَّ لبة ،وقد لمَ َ�س الباحث ذلك من خالل ع َّدة ُم�ؤ�شرِّات كاال�ستعداد
ُتكرر بت�أجيلها ،وكذلك
لالمتحانات يف اللحظات الأخرية والطَّ لب امل ِّ
االكادميية عن املوعد املُح َّدد ،وغريها
�إرجاء ت�سليم الواجبات
َّ
من ا ُ
مل�ؤ�رشات ال َّدالَّة على هذه الظَّ اهرة ،وقد الحظ الباحث � َّأن هذه
الرغم من �إدراكهم �أ َّنها
الظَّ اهرة �سائدة ُ
ومنت�رشة بني الطُّ الب على َّ
ُت�ؤ ِّثر على �أدائهم وحت�صيلهم الأكادميي.
كال�ص َّحة
مهمة
ِّ
ونظراً الرتباط مفهوم الذَّات مبفاهيم �أُخرى َّ
كيف
ال َّنف َّ
ْ�سية وال َّتح�صيل الأكادميي وال َّتفكري العقالين وال َّت ّ
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ودافعية الإجناز كما دلَّت البحوث وال ِّدرا�سات
االجتماعي واملهني
َّ
ال�سابقة ،فقد �أراد الباحث ا�ستق�صاء العالقة بني ُم ْ�ستوى مفهوم
َّ
الذَّات وبني ُم�ستوى ال َّت�سويف الأكادميي لدى طلبة اجلامعة ،وحتقيق
مزيد من الفهم فيما يخ�ص هذه العالقة.وب�شكلٍ �أكرث حتديداً حاولت
ال ِّدرا�سة الإجابة على الأ�سئلة الآتية:
ال�س�ؤال ال َّأول :ما ُم�ستوى ممُ ار�سة طلبة جامعة اخلليل
● ● ُّ
لل َّت�سويف الأكادميي؟ .
ال�س�ؤال ال َّثاين :ما ُم�ستوى مفهوم الذَّات لدى طلبة جامعة
● ● ُّ
اخلليل؟ .
ارتباطية ذات داللة
ال�س�ؤال ال َّثالث :هل توجد عالقة
َّ
● ● ُّ
إح�صائية عند ُم�ستوى الداللة ( )α≤0.05بني ُم�ستوى ال َّت�سويف
�
َّ
وم�ستوى مفهوم الذَّات لدى طلبة جامعة اخلليل؟ .
الأكادميي ُ

أهداف الدراسة:
عرف �إىل ُم�ستوى ال َّت�سويف الأكادميي لدى طلبة جامعة
● ●ال َّت ُّ
اخلليل.
عرف �إىل ُم�ستوى مفهوم الذَّات لدى طلبة جامعة اخلليل.
● ●ال َّت ُّ
● ●التعرف �إىل العالقة بني الت�سويف الأكادميي ومفهوم
الذَّات لدى طلبة جامعة اخلليل.

أهمِّيَّة ِّ
الدراسة:
احلالية من خالل توظيف ال َّنتائج يف
أهم َّية ال ِّدرا�سة
َّ
تكمن � ِّ
هامني هما :املجال العلمي ال َّنظري واملجال ال َّتطبيقيَّ � ،أما
جمالني َّ
أهم َّية ال ِّدرا�سة يف املجال ال َّنظري ف ُيمكنها �أن ُت�ساهم
�
ب
فيما يتعلَّق
ِّ
مبا يلي:
علمية جديدة حول ظاهرتي ال َّت�سويف الأكادميي
1 .1تقدمي �أدلَّة
َّ
عربية جديدة مثل املُجتمع
ومفهوم الذَّات يف مجُ تمعات
َّ
الفل�سطيني.
ال�صدق التي ُت�ؤكِّد على طبيعة
2 .2توفري املزيد من ُم�ؤ�شرِّات ِّ
العالقة بني ال َّت�سويف الأكادميي ومفهوم الذَّات.
� َّأما فيما يتعلَّق ب�أه ِّم َّية ال ِّدرا�سة التَّطبيق َّية فيمكن لل ِّدرا�سة
احلالية �أن تُ�سهم مبا يلي:
1 .1توفري قاعدة بيانات للعاملني يف هذه ا ُ
مل� َّؤ�س�سات ُت�ساعدهم
لر�سم ال�سيا�سات وا ِّتخاذ القرارات التي تكفل ُمعاجلة هذه
الظَّ اهرة.
ف�سيني يف
بويني واملُر�شدين ال َّن ِّ
ائيني الترَّ ِّ
إخ�ص ِّ
ُ 2 .2م�ساعدة ال َّ
إر�شادية لرفع ُم�ستوى مفهوم الذَّات لدى الطَّ لبة
ت�صميم برامج �
َّ
وم�ستوى ظاهرة ال َّت�سويف
وال َّتخفيف قدر الإمكان من انت�شار ُ
الأكادميي.

حدود الدراسة:
تتحدد الدرا�سة باملتغريات التي تناولتها وهي :ال َّت�سويف
وبالعينة املُ�ستخدمة
الأكادميي ومفهوم الذَّات ،وباملنهج املُ�ستخدم،
ِّ
البالغ عددها ( )600طالب وطالبة من طلبة جامعة اخلليل ،يف

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية  -اجمللد ( - )10ع ( - )28آب 2019

الف�صل ال ِّدرا�سي ال َّثاين  ،2018 /2017كما تتح َّدد بالأدوات
املَّ�ستخدمة (مقيا�س ال َّت�سويف الأكادميي ،ومقيا�س مفهوم الذَّات).

مصطلحات الدراسة:
◄◄التَّ�سويف الأكادميي« :هو ميل الفرد لت�أجيل البدء يف
املهمات الأكادميية� ،أو �إكمالها بحيث ينتج عنه �شعور الفرد بالتوتر
االنفعايل» (�أبو غزال.)134 :2012 ،
رائي ًا ب�أ َّنه «جمموع ال َّدرجات التي يح�صلُ عليها
عر ُف �إِ ْج َّ
و ُي َّ
ا�ستجابته على مقيا�س الت�سويف الأكادميي الذي
املفحو�ص نتيجة ْ
طوره املومني و�آخرون ( ،)Al - Momani et al, 2017واعتمده
َّ
الباحث يف هذه ال ِّدرا�سة.
◄◄مفهوم الذَّات :جمموعة الأَفْكار وامل�شاعر واالتجِّ اهات
�صية
كونها الفرد حول نفْ�سه نتيجة خرباته َّ
ال�ش ْخ َّ
املُدركة التي ُي ِّ
وت�رصفاته ونظْ رته �إِىل
تماعية ،والتي تنعك�س على �سلوكه
واالج
َّ
ُّ
ْ
نف�سه ونظرة ال َّنا�س ِ�إليه (جماغ.)2016 ،
رائي ًا ب�أ َّنه «جمموع ال َّدرجات التي يح�صلُ عليها
عر ُف �إِ ْج َّ
و ُي َّ
طوره
ا�ستجابته على مقيا�س مفهوم الذَّات ،الذي َّ
املفحو�ص نتيجة ْ
اجلُندي وتالحمة ( )2018واعتمده الباحث لهذه ال ِّدرا�سة».

منهجية الدراسة وإجراءاتها:
منهجية الدراسة:
اعتمدت هذه الدرا�سة املنهجني امل�سحي واالرتباطي ،وقد
اع ُتمدت البيانات التي ُجمِعت من خالل تطبيق مقيا�س الت�سويف
الأكادميي الذي قام املومني و�آخرون ( )2017بتطويره ،ومقيا�س
مفهوم الذَّات الذي قام اجلُندي وتالحمة ( )2018بتطويره ،ومن ثم
�أُجري التحليل الإح�صائي املنا�سب.
جمتمع الدراسة وعينتها:
تكون جمتمع الدرا�سة من جميع طلبة جامعة اخلليل
املُ�سجلني يف الف�صل الثاين من العام الدرا�سي 2018 /2017
والبالغ عددهم ( )8720طالب ًا وطالبة.فيما تكونت عينة الدرا�سة
من ( )600طالب ًا وطالبة ، ،من الطلبة امل�سجلني بجامعة اخلليل،
�أُختريوا بالطريقة الع�شوائية.
أداتا الدراسة:
♦ ♦�أ َّوالً  -مقيا�س الت�سويف الأكادميي:
طّ ور املومني و�آخرون ( )2017مقيا�س ًا لل َّت�سويف الأكادميي،
ال�سابق الذي تناول ظاهرة
وذلك ا�ستناداً �إىل الأدب الرتبوي َّ
الت�سويف ،وقد ا�ستفاد الباحثون لتطوير هذا املقيا�س من بع�ض
ال�سابقة مثل� :أبو غزال ( ،)2012و�آركان (،)Erkan, 2011
املقايي�س َّ
ويونغ ( )Young, 2010التي تناولت هذه الظاهرة.وقد ا�ستخدم
الباحث املقيا�س لأغرا�ض هذه ال ِّدرا�سة ،بعد ال َّت�أكُّ د من �صدقه
الفل�سطينية.
ومالءمته للبيئة
َّ
وثباته ُ
مت ال َّتح ُّقق من �صدق املُحكّمني بعر�ض
�صدق املُحكمنيَّ :
مقيا�س ال َّت�سويف الأكادميي على جمموعة محُ كمني من ذوي اخلربة
واالخت�صا�ص يف علم ال َّنف�س وعلم ال َّنف�س الترَّ بوي وا ِلإر�شاد الترَّ بوي

قروا مبالءمة
والقيا�س وال َّتقومي يف اجلامعات
َّ
الفل�سطينية ،وقد �أَ ُّ
الفل�سطينية.
فقرات املقيا�س على البيئة
َّ
مت ال َّتح ُّقق من �صدق اال ِّت�ساق ال َّداخلي
�صدق اال ِّت�ساق ال َّداخليَّ :
تتكون من ( )30فقرة ،وقد ُح�سب ُمعامل
جلميع فقرات املقيا�س التي َّ
االرتباط بني كُ ل فقرة وال َّدرجة ال ُكل َِّّية للمقيا�س ،وقد كانت جميع
ح�صائي ًا عند ُم�ستوى ( )α≤0.05وهذا
قيم ُمعامل االرتباط دالَّة ِ�إ
َّ
ُي�ؤ�شرِّ ُ على � َّأن املقيا�س يتم َّتع بدالالت �صدق ا ِّت�ساق داخلي مقبولة.
مت ال ّتح ُّقق من ثبات مقيا�س ال َّت�سويف
ثبات املقيا�سَّ :
الأكادميي بطريقة اال ِّت�ساق ال َّداخلي با�ستخدام ُمعادلة ال َّثبات
(كرونباخ �ألفا) ،حيث بلغت ن�سبة ال َّثبات ( ،)0.81كما ا�س ُتخدمت
�صفية حل�ساب ال َّثبات وذلك با�ستخدام ُمعادلة
طريقة ال َّتجزئة ال ِّن َّ
�سبريمان براون ،وقد بلغت قيمة هذا املُّعامل ( ،)0.79وهي قيمة
ت�سمح با�ستخدام املقيا�س لأَغرا�ض البحث العلمي.
ت�صحيح املقيا�س :يتكون املقيا�س من ( )30فقرة ،تكون
اال�ستجابة لهذه الفقرات من خالل �أ�سلوب ليكرت ذي التدريج
اخلما�سي (تنطبق علي بدرجة كبرية جداً ،تنطبق علي بدرجة كبرية،
تنطبق علي بدرجة متو�سطة ،تنطبق علي بدرجة منخف�ضة ،تنطبق
علي بدرجة منخف�ضة جداً) وتعطى هذ اال�ستجابات درجات من (5
إيجابية ( )17 ،11 ،10 ،9فتعطى
  )1على التوايل�.أما الفقرات الَّ
من ( )5 - 1على التوايل ،وبال َّتايل ف� َّإن �أعلى درجة ( )150و�أدنى
ُتو�سط
درجة ( ،)30وقد ُق ِّ�س َم م�ستوى ال َّت�سويف الأكادميي ح�سب امل ِّ
احل�سابي للمقيا�س كال َّتايل:
ُم�ستوى ُمنخف�ض
		
 من ()2.33 – 1
تو�سط
 من ()3.67 – 2.34
ُم�ستوى ُم ِّ
ُم�ستوى ُمرتفع
		
 من ()5 – 3.68
♦ ♦ثانياً  -مقيا�س مفهوم الذَّات:
طّ ور اجلندي وتالحمة ( )2018مقيا�س ًا ملفهوم الذَّات ،وذلك
ال�سابق الذي تناول هذا املفهوم ،وقد
ا�ستناداً �إىل الأدب الرتبوي َّ
ال�سابقة
ا�ستفاد الباحثان لتطوير هذا املقيا�س من بع�ض املقايي�س َّ
التي تناولت هذه الظاهرة.وقد ا�ستخدم الباحث املقيا�س لأغرا�ض
ومالءمته ملُجتمع
هذه ال ِّدرا�سة ،بعد ال َّت�أكُّ د من �صدقه وثباته ُ
ال ِّدرا�سة.
مت ال َّتح ُّقق من �صدق املُحكّمني بعر�ض
�صدق املُحكمنيَّ :
مقيا�س مفهوم الذَّات على جمموعة محُ كمني من ذوي اخلربة
واالخت�صا�ص يف علم ال َّنف�س وعلم ال َّنف�س الترَّ بوي والإِر�شاد الترَّ بوي
قروا مبالءمة
والقيا�س وال َّتقومي يف اجلامعات
َّ
الفل�سطينية ،وقد �أَ ُّ
ومالءمة �صياغتها لأفراد
فقرات املقيا�س على البيئة
َّ
الفل�سطينية ُ
العينة.
ِّ
مت ال َّتح ُّقق من �صدق اال ِّت�ساق ال َّداخلي
�صدق اال ِّت�ساق ال َّداخليَّ :
تتكون من ( )30فقرة ،وقد ُح�سِ َب ُمعامل
جلميع فقرات املقيا�س التي َّ
االرتباط بني كُ ل فقرة وال َّدرجة ال ُكل َِّّية للمقيا�س ،وقد كانت جميع
ح�صائي ًا عند ُم�ستوى ( )α≤0.05وهذا
قيم ُمعامل االرتباط دالَّة �إِ
َّ
ُي�ؤ�شرِّ ُ على � َّأن املقيا�س يتم َّتع بدالالت �صدق ا ِّت�ساق داخلي مقبولة.
مت ال ّتح ُّقق من ثبات مقيا�س ال َّت�سويف
ثبات املقيا�سَّ :
الأكادميي بطريقة اال ِّت�ساق ال َّداخلي با�ستخدام ُمعادلة ال َّثبات
54

التَّسويف األَكادميي وعالقته مبفهوم ال َّذات لدى عيِّنة من طلبة جامعة اخلليل

أ.اجبارة عبد تالحمة

(كرونباخ �ألفا) ،حيث بلغت ن�سبة ال َّثبات ( ،)0.80كما ا�س ُتخدِم
�صفية حل�ساب ال َّثبات وذلك با�ستخدام ُمعادلة
طريقة ال َّتجزئة ال ِّن َّ
�سبريمان براون ،وقد بلغت قيمة هذا املُعامل ( ،)0.81وهي قيمة
ت�سمح با�ستخدام املقيا�س لأَغرا�ض البحث العلمي.
ت�صحيح املقيا�س :يتكون املقيا�س من ( )30فقرة ،تكون
اال�ستجابة لهذه الفقرات من خالل �أ�سلوب ليكرت ذي التدريج
اخلما�سي (�أبداً ،نادراً� ،أحياناً ،غالباً ،دائماً) وتعطى هذ اال�ستجابات
لبية (،8 ،6 ،5 ،3
ال�س َّ
درجات من ( )5 - 1على التوايل�.أما الفقرات َّ
 )30 ،27 ،26 ،25 ،23 ،22 ،19 ،16 ،15 ،13 ،12 ،10فتعطى
من ( )1 - 5على التوايل ،وبال َّتايل ف� َّإن �أعلى درجة ( )150و�أدنى
مت تق�سيم م�ستوى ال َّت�سويف الأكادميي ح�سب
درجة ( ،)30وقد َّ
ُتو�سط احل�سابي للمقيا�س كال َّتايل:
امل ِّ
ُم�ستوى ُمنخف�ض
		
 من ()2.33 – 1
تو�سط
 من ()3.67 – 2.34
ُم�ستوى ُم ِّ
ُم�ستوى ُمرتفع
		
 من ()5 – 3.68
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إجراءات الدراسة:

5

متت الدرا�سة وفق الإجراءات الآتية:
بال�صورة ال ِّنهائية ،ومن ثم
 �إخراج �أداتي الدرا�سة
ُّ
طباعتهما على �صورة ا�ستباتة.
عينتها ،بعد �أخذ
 قيام الباحث بتوزيع �أداتي الدرا�سة على ِّ
املوافقات الالزمة.
 تفريغ اال�ستبانات ،و�إدخال بياناتها يف جهاز احلا�سوب.
 ا�ستخدام برنامج  SPSS 22لتحليل البيانات.

املعاجلة االحصائية:

الرقم
4

�أنتظر الفر�صة املُنا�سبة لـت�أتي نحوي دون عناء
البحث عن الفر�ص

3.89

0.77

28

أهم َّيتها.
�أُ� ِّؤجلُ الأخذ بن�صائح الآخرين رغم � ِّ

3.89

0.79

12

ال�ضائع.
�أُحب العمل يف الوقت َّ

3.85

0.85

6

�أُ� ِّؤخر البدء بواجباتي ح َّتى ال َّدقيقة الأخرية

3.71

0.76

3.71

0.78

3.66

0.83

20

ُهمة.
�أُهدِر وقت ًا كبرياً قبل البدء ب�إجناز امل َّ

3.61

0.87

3

�أتنا�سى القيام بكث ٍري من واجباتي �أو مهامي

3.54

0.74

2

اليومية �إىل الغد �أو �إىل �إ�شعار �آخر
�أُ� ِّؤجل مهامي
َّ

3.45

0.80

3.44

0.77

3.41

0.77

16

�أجل�أُ �إىل ال َّت�أجيل عند �شعوري ب�ضغط العمل.

3.41

0.80

19

ُهمات �سعي ًا وراء االتقان.
�أتل َّك�أ يف �إجناز امل َّ

3.38

0.83

3.31

0.80

3.28

0.79

� *11أُكمل واجباتي ب�شكلٍ ُمنتظم يوم ًا بيوم.

3.19

0.83

� *17أ�سعى �إىل �إجناز واجباتي دون ت�أخري.

3.11

0.83

3.11

0.76

3.10

0.87

3.09

0.78

3.07

0.74

3.00

0.79

3.00

0.85

2.99

0.78

2.99

0.87

29
13

أ�سا�سية مع
اجلامعية ال
�أُ� ِّؤجل القيام بواجباتي
َّ
َّ
أهم َّيتها.
� ِّ
�أبداُ ب�إجناز الأعمال الأُخرى على ح�ساب وقتي
ال ِّدرا�سي.

عندما ُيطلب م ِّني القيام ب�أعمالٍ ال �أرغبها �أقوم
بت�أجيلها.
اال�سا�سية
اجلامعية
يت�ش َّتت انتباهي عن مهامي
َّ
َّ
ف�أقوم بت�أجيلها

� *10أبد�أ ب�أعمايل فوراً دون ت�أخري
15

26

للإجابة عن ال�س�ؤالني الأول وال َّثاين لل ِّدرا�سة ا�س ُتخد َِمت
احل�سابية ،واالنحرافات املعيارية ،فيما ا�س ُتخد َِم معامل
املتو�سطات
َّ
ِّ
ال�س�ؤال ال َّثالث.
عن
إجابة
ل
ل
بري�سون
ارتباط
ُ

7

نتائج الدراسة:

23

ين�ص على« :
بال�س�ؤال ال َّأول الذي ُّ
◄◄�أوالً :ال َّنتائج املتعلقة ُّ
ما ُم�ستوى مُمار�سة طلبة جامعة اخلليل للتَّ�سويف الأكادميي»؟
احل�سابية واالنحرافات
ُتو�سطات
َّ
ال�س�ؤال ُح�سِ بت امل ِّ
.للإجابة عن ُّ
عينة ال ِّدرا�سة على مقيا�س ال َّت�سويف الأكادميي،
املعيارية لأداء �أفراد ِّ
َّ
واجلدول ( ،)1يبني ذلك:

الفقرة

14

8
18
*9

اليومية الن�شغايل
�أعجز عن البدء يف مهامي
َّ
بال َّتفا�صيل.

�أُغادر مكاين امل�ألوف لأُ� ِّؤجل مواجهة �أحداث جتلب
يل القلق.
�أتوقَّف عن ال ِّدرا�سة عندما ت�سنح يل الفر�صة للقيام
ب�أعمال �أُخرى.
�أترك العمل الذي بد�أت به قبل �أن �أكمله لأبد�أ عم ًال
�آخراً.
�أعتق ُد �أ َّنني �إذا جتاهلت مهامي �سوف تختفي
وبال َّتايل ال حاجة للقيام بها.
اليومية يف وقتها قد
�أرى �أن فر�صة القيام ب�أعمايل
ّ
مرة �أخرى
تتكرر غداً َّ
�أقوم ب�أعمال كثرية يف الوقت نف�سه وهذا يحول
ُهمات.
دون �إكمال امل َّ
اجلامعية �أبكر من الوقت املُح َّدد
�أُكمل واجباتي
َّ

الجدول ()1

21

الدراسة على مقياس َّ
ُتوسطات الحسابيَّة واالنحرافات المعياريَّة ألداء أفراد عيِّنة ِّ
التسويف
الم ِّ
ُتوسط الحسابي)
األكاديمي (الفقرات مُرتبة تنازلياً وفق الم ِّ

�أعتذر عن �إكمال مهامي ُمعلِّ ًال ذلك ب�أ َّنها لي�ست
ذات قيمة.

22

�أُ� ِّؤجلُ �أعمايل غري املُعتاد عليها.

الفقرة

الرقم

ُتو�سط االنحراف
امل ِّ
احل�سابي املعياري

27

ال�صعبة.
�أُ� ِّؤجلُ املهام َّ

4.11

0.78

1

�أتقاع�س عن القيام بكث ٍري من واجباتي

3.93

0.87

55

ُتو�سط االنحراف
امل ِّ
احل�سابي املعياري

2.92

0.80

25

�أُ� ِّؤجلُ تلبية طلبات الآخرين رغم �أ َّنها جزء من
عملي.

2.77

0.77

30

اليومية.
�أُقلِّ ًل من قُدراتي يف ُمواجهة مهامي
َّ

2.01

0.80

ُتو�سط العام
امل ِّ

3.33

0.80
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ُتو�سط احل�سابي لل َّت�سويف
ي َّت�ضح من اجلدول (َّ � )1أن امل ِّ
تو�سط.ويمُ كن �أن ُتعزى
الأكادميي ككل بلغ ( )3.33وهو ُم�ستوى ُم ِّ
تنجم عن
هذه ال َّنتيجة �إىل عدم �إدراك الطَّ لبة خطورة الآثار التي قد ُ
ال َّت�سويف ،وعدم ُقدرتهم على تنظيم �أوقاتهم وا�ستغالله مبا هو
ال�صعبة والواجبات
ُمفيد ،واخلوف من الف�شل ،والهروب من املهام َّ
أكادميية
ال�سارة ،وبال َّتايل ال ي�ستطيعون �إجناز املهام ال
َّ
َّ
البيتية غري َّ
املطلوبة منهم يف �إطار ال َّزمن املُح َّدد.وقد يكون لعدم رغبة الطَّ الب
دور كبري يف ال َّت�سويف� ،إذ � َّأن الطَّ الب يف بع�ض الأحيان
يف ُّ
تخ�ص�صه ٌ
تخ�ص�ص ُمعينَّ � ،أو � َّأن ُمع َّدل
درا�سة
يف
أهله
�
طلب
لتلبية
ا
رب
ً
يكون مجُ
ُّ
تخ�ص�ص دون الآخر ،وهذا ما ين�سجم مع
الطَّ الب �أجربه لدرا�سة
ُّ
ُهمة هو من �أبرز �أ�سباب
الأدب الرتبوي الذي �أكَّ د � َّأن ال ُّنفور من امل َّ
ال َّت�سويف الأكادميي (�أبو غزال .)2012 ،وا َّتفقت هذه ال َّنتيجة مع
عينة ال ِّدرا�سة لديهم
ال�سابقة التي �أ�شارت �إىل � َّأن ِّ
نتائج ال ِّدرا�سات َّ
تو�سط من ال َّت�سويف (�أبو غزال2012 ،؛ �سحلول2014 ،؛
ُم�ستوى ُم ِّ
ال�سلمي2015 ،؛ ال�رسحان و�صواحلة2017 ،؛ Al - Momani et
 .)al, 2017واختلفت مع نتيجة درا�سة �صالح و�صالح ( )2013التي
كلية الرتبية.
�أظهرت عد وجود ت�سويف �أكادميي لدى طلبة َّ
ين�ص على:
بال�س�ؤال ال َّثاين الذي ُّ
◄◄ثانياً :ال َّنتائج املتعلقة ُّ
«ما ُم�ستوى مفهوم الذَّات لدى طلبة جامعة اخلليل»؟ .للإجابة
احل�سابية واالنحرافات
ُتو�سطات
َّ
ال�س�ؤال ال َّثاين ُح�سِ بت امل ِّ
عن هذا ُّ
عينة ال ِّدرا�سة على مقيا�س مفهوم الذَّات،
املعيارية لأداء �أفراد ِّ
َّ
واجلدول ( ،)2يبني ذلك:

الرقم

الفقرة

الرقم

ُتو�سط االنحراف
امل ِّ
احل�سابي املعياري

4

عاطفي ًا
اعترب نف�سي �شخ�ص ًا
َّ

3.95

1.13

5

�أَنا �شخ�ص مري�ض

3.94

1.17

9

�شخ�ص ُمهذَّب
�أنا
ٌ

3.90

1.18

11

�أ�شعر �أنني قوي

3.89

1.12

6

بودي �أن �أغيرَّ بع�ض الأجزاء من ج�سمي

3.70

1.10

10

أطباء كثرياً
�أتر َّدد على ال َّ

3.70

1.15

17

بت�رصفاتي
�أثق
ُّ

3.66

1.15

8

نومي قليل

3.62

1.15

12

�أ�شعر �أنني �ضعيف

3.49

1.14

20

لدي قدرة على �ضبط ال َّنف�س
َّ

3.47

1.12

28

�أنا �شخ�ص اجتماعي

3.38

1.02

13

�أُعاين من اخلمول والك�سل يف كثري من الأحيان

3.32

1.13

24

�أحل م�شاكلي دون ُم�ساعدة �أحد

3.23

1.02

14

�أ�شعر �أن يل قيمة بني �أهلي

3.15

1.12

19

�أجد �صعوبة يف عمل ما هو ح�سن

3.15

1.19

21

�أَنا �شخ�ص هادئ و�سل�س

3.14

1.08

30

بالراحة عندما �أتعامل مع الآخرين
ال �أ�شعر َّ

3.14

1.09

18

را�ض عن نف�سي
�أنا ٍ

3.13

1.12

3

�أَنا ُمثقل بالآالم والأَوجاع

3.01

1.10

7

هتم مبظهري
�أحاول �أن �أَ َّ

033.

0.85

2

�أَنا �شخ�ص جذَّاب

093.

0.89

16

�أ�شعر باحلزن والقلق يف كثري من الأحيان

2.98

0.99

25

�أ�صدقائي ال يثقون بي

2.81

1.01

22

�أ�شعر ب�أ ّنني ال �شيء

2.80

1.01

23

احتقر نف�سي

2.77

1.07

15

�أخاف كثرياً

2.75

1.17

29

�أنا را�ض عن الطِّ ريقة التي �أُعامل بها الآخرين

2.73

1.01

27

اهتم مبا يفعله الآخرون
ال ُّ

2.61

1.11

26

�أنا غا�ضب من العامل كله

2.51

1.02

1

�أمتلك ج�سم ًا �سليم ًا

2.18

1.18

3.21

1.09

ُتو�سط العام
امل ِّ

الجدول ()2
ُتوسطات الحسابيَّة واالنحرافات المعياريَّة ألداء أفراد عيِّنة ِّ
الدراسة على مقياس مفهوم
الم ِّ
َّ
ُتوسط الحسابي)
الذات (الفقرات مُرتبة تنازلياً وفق الم ِّ

الفقرة

ُتو�سط االنحراف
امل ِّ
احل�سابي املعياري

ُتو�سط احل�سابي ملفهوم الذَّات
ي َّت ُ
�ضح من اجلدول (َّ � )2أن امل ِّ
كن �أن ُتعزى هذه ال َّنتيجة
تو�سط ،ويمُ ُ
ككل بلغ ( )3.21وهو ُم�ستوى ُم ِّ
ال�صعبة التي يعي�شها املُجتمع
ة
االقت�صادية
�إىل الظُّ روف
َّ
َّ
واالن�ساني َّ
الفل�سطيني ب�شكل عام ،وطلبة اجلامعات ب�شكلٍ خا�ص ،ب�سبب
ف�سية من جهة �أُخرى ،كما
الظُّ روف
ال�سيا�سية من جهة ُّ
وال�ضغوط ال َّن َّ
َّ
تو�سطة يف مفهوم
يعزو الباحث ال�سبب يف احل�صول على درجة ُم ِّ
االجتماعية
التن�شئة
الذَّات عند طلبة اجلامعات يعود �إىل �أ�ساليب
َّ
التي تلقوها منذ الطُّ فولة ،والتي ترتاوح ما بني تنمية مفهوم ذات
ُ�شجعة على تنميته ،وبني املُمار�سات
�إيجابي با�ستخدام الأ�ساليب امل ِّ
التي من �ش�أنها �أن تخلق مفهوم ذات �سلبي ،وذلك على اعتبار � َّأن
االجتماعية ممُ تد من الطفولة �إىل الر�شد.كما يعتقد
�أثر التن�شئة
َّ
تتلخ�ص يف ال َّت�سلُّط
الباحث � َّأن املُمار�سات اخلاطئة للوالدين والتي َّ
ال�سلبي وعد اال�ستح�سان والإهمال
والعقاب
ُّ
وال�ضغوطات وال َّنقد َّ
واحلماية ال َّزائدة قد ُي�ؤ ِّدي �إىل انخفا�ض مفهوم الذَّات لدى الطَّ الب.
تو�سط
وا َّتفقت نتيجة ال ِّدرا�سة مع درا�سات �سابقة �أظهرت م�ستوى ُم ِّ
العينة ومن هذه ال ِّدرا�سات (الرتنبول،
من مفهوم الذَّات لدى �أفراد ِّ
2017؛  ،)Al - Momani et al, 2017كما اختلفت مع درا�سات �أخرى
مثل (ال�شمري2014 ،؛ جماغ )2016 ،التي �أظهرت نتائجها ُم�ستوى
العينة.
عال من مفهوم الذَّات لدى �أفراد ِّ
بالرجوع �إىل
وميكن تف�سري هذه ال َّنتيجة لدى طلبة اجلامعة ُّ
طور ال َّنف�سي للفرد ،حيث �أ َّنه من املعروف � َّأن
َّ
�سيكولوجية ال ُّنمو وال َّت ُّ
تطوري ،فعندما ين�ضج
أمر ُّ
ال َّت�شكيل �أو البناء الهرمي ملفهوم الذَّات هو � ٌ
يطورون مفاهيم وت�صنيفات لتنظيم الأحداث واملواقف،
الأطفال ِّ
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�صبح مفهوم الذَّات �أك ُ
رث متايزاً مع
ويف مرحلة ما قبل املُراهقة ُي ُ
ال َّتق ُّدم بالعمر ،فالطَّ لبة يتعلَّمون لينظروا �إىل �أنف�سهم بطريقة موجبة
ُهمني يف
�أو �سالبة عندما يكونون ب�صدد خرباتهم مع الأفراد امل ِّ
ُتو�سط ملفهوم
حياتهم مثل الوالدين واملُعلِّمنيَّ �.أما عن املُ�ستوى امل ِّ
ال�سيا�سية
الذَّات لدى طلبة اجلامعة فقد يكون ناجت ًا عن الظروف
ِّ
ال�ضاغطة على الفرد الفل�سطيني نتيجة
واالجتماعية
واالقت�صادية َّ
َّ
َّ
لالحتالل الإ�رسائيلي وما يرت َّتب عليه من �إغالقات ُم�ستمرة وقيود
وا�ستقالليته،
حلرية الفرد
يف احلركة وال َّتن ُّقل� ،إ�ضافة �إىل انتهاك
َّ
َّ
وحرمانه من الأمن واال�ستقرار ال َّنف�سي واالجتماعي ،كُ لُّ ذلك
ينعك�س يف �سلوك الفرد وفكرته عن ذاته.
ين�ص على:
بال�س�ؤال ال َّثالث الذي ُّ
◄◄ثالثاً :ال َّنتائج املتعلقة ُّ
«هل توجد عالقة ارتباط َّية ذات داللة �إح�صائ َّية عند ُم�ستوى الداللة
() بني ُم�ستوى التَّ�سويف الأكادميي و ُم�ستوى مفهوم الذَّات لدى طُ لاَّ ب
ال�س�ؤال ال َّثالث
جامعة اخلليل؟ ».ومن �أجل ال َّتح ُّقق من الإجابة عن ُّ
ُبينة نتائجه يف اجلدول (:)3
ا�س ُتخد َِم ُمعامل ارتباط بري�سون ،وامل َّ
الجدول رقم ()3
نتائج مُعامل ارتباط بيرسون لداللة العالقة بين مُستوى َّ
التسويف األكاديمي ومُستوى مفهوم
َّ
الذات لدى عيِّنة ِّ
الدراسة

املقيا�س
ال َّت�سويف الأكادميي
مفهوم الذَّات

ُمعامل االرتباط

ُم�ستوى الداللة املح�سوب

- 0.496

*0.043

الأكادميي مع ُمتغيرِّات �أخرى.
وقائية للح ِّد من ظاهرة ال َّت�سويف الأكادميي لدى
2 .2عمل برامج
َّ
ُ
إر�شادية �أخرى لتح�سني ُم�ستوى مفهوم
طلبة اجلامعة ،وبرامج �
َّ
الذَّات لديهم.
املعنوية واملا ِّد َّية،
3 .3االهتمام بطرق ال َّتدري�س وتوفري املُع ِّززات
َّ
دافعية الطَّ لبة نحو ال َّتعلُّم.
التي من �ش�أنها �أن تزيد من
َّ
4 .4االهتمام بعالقة املُعلِم مع طالبه على �أ�سا�س احلُب واالحرتام
مما ُيع ِّزز ثقة الطَّ الب بنف�سه ،ويرفع من تقدير
وال َّتقديرَّ ،
الطَّ الب لذاته.

املصادر واملراجع:
املصادر العربيَّة:
�1 .1أبو غزال ،معاوية .)2012( .ال َّت�سويف الأكادميي :انت�شاره و�أ�سبابه من
بوية- 131 ،)2( 8 ،
أردنية يف العلوم الترَّ َّ
وجهة نظر الطَّ لبة .املجلَّة ال َّ
.149
ذوق الف ِّني لدى طلبة
2 .2جماغ ،ح�سن .)2016( .مفهوم الذَّات وعالقته بال َّت ُّ
كُ ل َِّّية الترَّ بية الأَ
امل�ستن�رصية،
�سا�سية .جملَّة كُ ل َِّّية الرتبية الأ�سا�سية ،اجلامعة
َّ
َّ
.842 - 819 ،)94( 22
االنفعالية وعالقتها مبفهوم
3 .3الرتنبول� ،شيماء �إبراهيم .)2017( .الإ�ساءة
َّ
املتو�سطة .جملة الدرا�سات التاريخية واحل�ضارية،
الذات لدى طلبة املرحلة
ِّ
 ،)32( 10جامعة تكريت.372 - 353 ،

* :دال عند مُستوى الداللة ()

ارتباطية
ي َّت�ضح من نتائج اجلدول (َّ � )3أن ُهناك عالقة
َّ
إح�صائية بني ُم�ستوى مفهوم الذَّات وم�ستوى ال َّت�سويف
�سالبة ودالَّة �
َّ
الأكادميي لدى طلبة جامعة اخلليل ،حيث بلغت قيمة ُمعامل ارتباط
بري�سون بني املُتغيرِّ ين ( )- 0.496وهذا يعني �أن الفروق �أو التباين
يف درجات الطُ اَّلب يف ُم�ستوى مفهوم الذَّات ُتف�سرِّ ه الفروق �أو التباين
يف درجاتهم يف ُم�ستوى ال َّت�سويف الأكادميي والعك�س �صحيح،
ال�صفتني لدى �أفراد ال ِّدرا�سة هما �صفتان ُمرتابطتان
و� َّأن هاتني ِّ
مع بع�ضهما البع�ض ،و�أ َّنه يمُ كن تف�سري تباين �إحداهما بالأخرى.
ويمُ كن �أن ُتعزى هذه ال َّنتيجة �إىل � َّأن الطَّ الب الذي ميتلك مفهوم
دافعية نحو ال َّتعلُّم و�سيقوم ب�إجناز
ذات �إيجابي ُمرتفع �سيكون لديه
َّ
املهام املُوكلة �إليه يف �أ�رسع وقت ممُ كن ،دون �أن ُي� ِّؤجل عمل املهام
املوكلة �إليه �إىل �أوقات الحقة ،وبال َّتايل لن يكون لديه ت�سويف يف
أكادميية املوكلة �إليه ،ويمُ كن �أن ُتعزى ال َّنتيجة �إىل
�إجناز املهام ال
َّ
ومتطلَّباتها كثرية،
االقت�صادية
� َّأن �ضغوطات احلياة
َّ
َّ
واالجتماعية ُ
أكادميية في�شعر مبزيد
فيلج�أ الطَّ الب �إىل ت�أجيل مهامه وواجباته ال
َّ
ال�ضغط والقلق جتاه هذه الواجبات وربمَّ ا ي�سعى �إىل �إلغاء ُجزء
من َّ
مما
ته
ودافعي
وحت�صيله
ته
نف�سي
على
ر
ث
�
ؤ
ي
ا
مم
الواجبات
هذه
من
َّ
َّ
َّ
َّ ُ ِّ ُ
ُيخفِّ�ض من م�ستوى مفهوم الذَّات لديه.وا َّتفقت نتيجة هذه ال َّدرا�سة
مع درا�سة (.)Al - Momani et al, 2017

التَّوصيات:
من خالل نتائج ال ِّدرا�سة ،يمُ كن التَّو�صية بالآتي:
�1 .1إجراء املزيد من ال ِّدرا�سات التي تتناول عالقة ال َّت�سويف
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كيف االجتماعي ومفهوم الذَّات لدى العبي
4 .4الرو�سان ،عبد اهلل .)2010( .ال َّت ُّ
ُ
مديريات الترَّ بية �شمال الأردن�( ،أطْ روحة
والعبات �أَلْعاب امل�رضب يف
َّ
أردنية ،الأردن.
دكتوراة غري من�شورة) ،اجلامعة ال َّ
�5 .5سحلول ،وليد �شوقي .)2014( .ال َّت�سويف الأكادميي واملُعتقدات ما وراء
ونف�سية -
تربوية
املعرفية حوله وعالقتهما بال َّتح�صيل ال ِّدرا�سي .درا�سات
َّ
َّ
َّ
كلية الرتبية بال َّزقازيق.211 - 159 ،)84( 1 ،
جملَّة َّ
6 .6ال�رسحان ،حممد ذياب و�صواحلة ،حممد �أحمد .)2017( .ال َّت�سويف
ذاتي ًا لدى طلبة جامعة �آل البيت .جملَّة
الأكادميي وعالقته بال َّتعلُّم املُنظَّ م َّ
ف�سية،)17( 5 ،
بوية وال َّن َّ
جامعة القد�س املفتوحة للأبحاث وال ِّدرا�سات الترَّ َّ
.172 - 161
افعية
7 .7ال�سلمي ،طارق عبد العايل .)2015( .م�ستوى ال َّت�سوف الأكادميي وال َّد َّ
ُكرمة والليث يف املمكلة
الذ َّ
َّاتية والعالقة بينهما لدى طُ اَّلب كُ ل َِّّيات مكَّة امل َّ
ف�سية.664 - 639 ،)16( 2 ،
بوية وال َّن َّ
العربية ال�سعودية .جملة العلوم الترَّ َّ
افعية نحو الإِنجْ از
8 .8ال�رشيفي ،ميادة� .)2012( .إِدارة املعرفة وعالقتها بال َّد َّ
كلية
الأَكادميي لدى تدري�سي اجلامعة( ،ر�سالة ماج�ستري غري من�شورةَّ ،
امل�ستن�رصية ،بغداد.
الرتبية) ،جامعة
َّ
َّاتية
9 .9ال�شمري� ،سلمان .)2014( .مفهوم الذَّات املهني وعالقته بالكفاية الذ َّ
بويني .جملَّة كُ ل َِّّية الرتبية الأَ
�سا�سية581 ،)83( 20 ،
َّ
لدى املُر�شدين الترَّ ّ
 .616�1010صالح ،علي عبد الرحيم و�صالح ،زينة علي .)2013( .ال َّت�سويف الأكادميي
عربية يف الترَّ بية
كلية الترَّ بية .درا�سات َّ
وعالقته ب�إدارة الوقت لدى طلبة َّ
وعلم النف�س.271 - 243 ،)38( 2 ،
1111عبد القادر ،غزايل� .)2014( .إِدراك مفهوم الذَّات وعالقته بتكوين

2019  آب- )28(  ع- )10(  اجمللد- مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية

الريا�ضي لدى تالميذ
َّ االتجِّ اهات ال َّنف
ِّ ْ�سية نحو ممُ ار�سة ال َّن�شاط البدين
َ
،)13(  ع،�سانية
االج
 الأ.َّانوية
َّ تماعية والإِ ْن
َّ
َّ
َّ املرحلة الث
ْ كادميية لل ِّدرا�سات
.79 - 71
 جملَّة. مفهوم الذَّات لدى ال َّتالمذة بطيئي ال َّتعلُّم.)2015( . زينب،علي1212
.441 - 412  ال�صفحات،)44(  ع،ْ�سية
َّ بوية وال َّنف
َّ َّالبحوث التر

:املصادر األجنبيَّة
1. Abu Zureig، M. ، & Jaradat، A. (2013). The effect of negative

auto changes on lowering the academic procrastination and
improvement of the academic self - efficiency. The Jordanian
Journal of Educational Sciences، 9 (1)، 15 - 27.
2. AL - Momani، F. ، AL - Rabadi، W. ، & Freihat، A. (2017). Self Concept and Its Relationship with Academic Procrastination
Among the Secondary Stage Students at Ajloun Governorate.
Journal of Education and Practice، 8 (23)، 1 - 16.
3. AL - Qudah، M. ، AL - Subhien، A. ، & AL - Heilat، M. (2014).
The Relationship between the academic Procrastination
and Self - Efficacy among Sample of King Saud University
Students. Journal of Education and Practice، 5 (16)، 101 - 111.
4. Bezci، F. ، & Vural، S. (2013). Academic Procrastination
and gender as prediction of Science achievement. Journal of
Education and Instructional Studies in The World، 3 (2)، 64
- 68.
5. Ellis، A. ، & Knaus، W. (2002). Overcoming Procrastination:
Revised edition. New York: New American Library.
6. Erkan، F. (2011). Academic procrastination among
undergraduates attending school of physical education and
sports: Role of general procrastination، academic motivation
and academic self - efficacy. Educational Research and
Reviews، 6 (5)، 447 - 455.
7. Ferrari، J. ، & Emmons، R. (1995). Methods of procrastination
and their relation to self - control and reinforcement. Journal
of Social Behavior and Personality، 10، 135 - 142.
8. Onwuegbuzie، A. (2004). Academic Procrastination and
Statistics Anxiety. Higher Education، 29 (1)، 3 - 19.
9. Shu، S. ، & Cneezy، A. (2010). Procrastination of enjouable
experiences. Journal of Marketing، 31، 933 - 944.
10. Steel، P. (2007). The nature of procrastination: A meta analytic and theoretical review of quintessential failure.
Psychological Bulletin، 8، 454 - 458.
11. Wang، Z. ، & Englander، F. (2010). A cross - disciplinary
prespective on explaining students preformance in
introduction statistics - What is the relative impact of
procrastination? College Student Journal، 44 (2)، 458 - 471.
12. Ying، Y. ، & Lv، W. (2012). Higher Vocational College Students
Academic Procrastination Behavior and Related Regulated
Learning Strategies، Motivational Learning Strategies،
Procrastination and Academic Performance among the First
Grade of High School Male Students in Boushehr. Journal of
Life Science and Biomedicine، 3 (4)، 277 - 284.

58

