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ملخص:
هدفت الدرا�سة �إىل معرفة م�ستوى كل من الت�سويف الأكادميي
ومفهوم الذات الأكادميي لدى عينة من طلبة جامعة �إربد الأهلية
يف �ضوء بع�ض املتغريات ،وتكونت عينة الدرا�سة من ( )286طالب ًا
وطالبة� .أظهرت النتائج �أن م�ستوى كل من الت�سويف الأكادميي
ومفهوم الذات الأكادميي جاء مب�ستوى متو�سط ،وبينت النتائج
وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف م�ستوى الت�سويف الأكادميي
تعزى ملتغريات :اجلن�س ل�صالح الذكور ،واملعدل الرتاكمي ل�صالح
املعدل ()60 - 50؛ وعدم وجود فروق يف الت�سويف الأكادميي
تبع ًا ملتغري التخ�ص�ص .كما �أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات
داللة �إح�صائية يف م�ستوى مفهوم الذات الأكادميي تعزى ملتغريات:
اجلن�س ،والتخ�ص�ص ،واملعدل الرتاكمي .و�أ�شارت النتائج �إىل وجود
عالقة ارتباطية موجبة بني الت�سويف الأكادميي ومفهوم الذات
الأكادميي ككل.
الكلمات املفتاحية :الت�سويف الأكادميي ،مفهوم الذات
الأكادميي ،طلبة جامعة �إربد الأهلية.
Academic Procrastination and its Relation With the
Academic Self-Concept in a Sample of Irbid National
University Students

Abstract:
This study aimed at exploring the level of academic
procrastination and academic self-concept in a sample
of Irbid National University students in the light of
some variables. The study sample consisted of 286
male and female students. The results showed that the
level of both academic procrastination and academic
self-concept came to a moderate degree. The results
also showed that there were statistically significant
differences in the level of academic procrastination
in regard to gender in favor of males and in regard
to the GPA in favor of grades between 50- 60, while
the results did not show differences in the academic
procrastination related to the specialization variable
. The study showed that there were no statistically
significant differences in the level of academic selfconcept related to: gender, specialization, and GPA.
The results indicated a positive relationship between
academic procrastination and academic self-concept
as a whole.
Keywords: academic procrastination, academic
self-concept, Irbid National University students.

املقدمة
ت�أخذ ظاهرة الت�سويف م�ساراً وا�ضح ًا وم�ؤثراً يف العملية

الأكادميية التي تكمن يف الت�أجيل غري ال�رضوري لبع�ض املهام
التي يجب القيام بها �أو ت�أخريها �أو التخلي عنها ،فبع�ض الأفراد ال
يكملون واجباتهم ويتجنبون �أداء املهام ب�سبب الت�سويف ،بالإ�ضافة
�إىل املخاوف ال�شخ�صية من الف�شل �أو ب�سبب قدرات الفرد ال�شخ�صية.
فالت�سويف يظهر من خالل ت�أجيل ال�سلوك املرغوب فيه �إىل وقت
الحق ،مما ي�ضعف حتقيق �أهداف الفرد ،وقد ي�أخذ �شك ًال من �أ�شكال
املقاومة �أو و�سيلة لتجنب املهام .ويعترب مفهوم الذات �أحد الأبعاد
الهامة لل�شخ�صية الإن�سانية ،والتي ت�ستخدم للتعبري عن مفهوم
افرتا�ضي �شامل يت�ضمن جميع الأفكار وامل�شاعر لدى الفرد التي
تعرب عن خ�صائ�ص ج�سمية وعقلية و�شخ�صية ،وي�شمل ذلك معتقداته
وقيمه وقناعاته ،كما ي�شمل خرباته ال�سابقة وطموحاته امل�ستقبلية،
ويو�صف ب�أنه جمموعة من املعتقدات التي توجد �ضمن �إمكانات
الأفراد ،و�أن تف�سريهم للأحداث يتم�شى مع تقوميهم لأنف�سهم مما
ي�ؤدي بالتايل �إىل اختالفات يف كيفية بلورة مهمات الأداء.
ويعترب �سلوك الت�سويف ظاهرة �شائعة بني الأفراد وخ�صو�ص ًا
يف الإعداد الأكادميي ،فاللحظة الأخرية هي �سلوك الت�سويف التي
يرتكبها الطلبة فمعظمهم عر�ضة للت�سويف يف حياتهم الأكادميية
( .)Bakar & Khan, 2016وي�شري �ستيل وفرياري (Steel & Ferrari,
� )2013إىل �أن الت�سويف وا�سع االنت�شار داخل الأو�ساط الأكادميية
وخا�صة بني طلبة اجلامعات ،حيث ت�شري التقديرات �إىل ما بني (50
  )% 95من طالب اجلامعات لديهم ت�سويف منتظم .كما يذكركيامار�سي و�أبولقا�سيمي (� )Kiamarsi & Abolghasemi, 2014أن
هناك ارتباط ًا �إيجابي ًا قوي ًا
بني الت�سويف وال�ضعف النف�سي للطلبة ،و�أن ( )% 50من
الطلبة يعانون من الت�سويف يف �إمتام واجباتهم الأكادميية.
فالت�سويف هو الت�أخري املتعمد ملهمة مهمة ل�صالح مهمة غري
مهمة ومهم�شة من �أجل جتنب القيام باملهام املهمة ،في�ؤدي ت�أخر
املهمة �إىل عرقلة �إجنازها ويجعل الفرد �أقل �إنتاجية مما ميكن �أن
يكون عليه .كما �أن الت�سويف �سلوكي ًا هو فعل ت�أجيل البدء �أو القيام
بعمل �رضوري لإمتام مهمة يعتزم الفرد �إكمالها �ضمن �إطار زمني
حمدد ،و�أن الت�سويف الأكادميي يرتبط بالعديد من امل�ؤ�رشات ال�سلبية
لنتائج التعلم (.)Wolters & Corkin, 2012
ويرتبط الت�سويف باجلانب التعليمي لدى طلبة اجلامعات
ب�شكل قوي ،وهو ذو ت�أثري على الأداء الأكادميي و�أن�شطتها ،و�إعداد
االمتحانات ..كما يت�سبب الت�سويف يف زيادة عبء الأداء و�إدارة
الوقت غري املنا�سب ( .)Khan, Arif, Noor & Muneer, 2014كما
ي�شري كاراتا�س (� )Karatas, 2015إىل �أن الت�سويف الأكادميي هو
الت�أخري يف الأن�شطة الأكادميية واتخاذ القرارات املتعلقة بها.
�إن الت�سويف الأكادميي ي�ؤثر على نتائج التعلم لدى الطلبة
اجلامعات الذي ي�ؤثر بدوره على مفهوم الذات والثقة ،الأمر الذي
ي�ؤدي �إىل تداعيات خطرية يف حياتهم املهنية(  (�Vijay & Kadhira
 .)van, 2016و�إن �إجناز املهام ب�أوجه ق�صور �أو عدم القدرة على
�إكمالها قبل املوعد النهائي غالب ًا ما ي�ؤدي �إىل �ضعف الأداء الذاتي
الأكادميي .والت�سويف الأكادميي هو �أحد العوامل التي ت�سبب هذا
الو�ضع ( .)You, 2015كما �أن الت�سويف ال ينتج عن عجز يف �إدارة
الوقت �أو عادات الدرا�سة غري الفعالة ،بل ينطوي على تفاعل معقد
بني العنا�رص ال�سلوكية واالنفعالية واملعرفية ،ويعترب مفهوم الذات
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�أحد العنا�رص الأكرث �شيوع ًا (.)Yamada et al, 2016
وي�شري الت�سويف �إىل ف�شل التنظيم الذاتي امل�ؤدي �إىل ت�أجيل
الإجراءات الالزمة للو�صول �إىل النجاح و�إكمال املهام يف الوقت
املحدد ،وينخرط بالأن�شطة املجزية على املدة الق�صري بد ًال من
الأن�شطة ذات املكا�سب على املدى الطويل .ويرتبط الت�سويف
مب�ستويات �أدنى من ال�صحة والرفاه النف�سي ،حيث �إن (25 - 20
 )%من الذكور والإناث ينغم�سون يف الت�سويف املزمن يف العالقات
الأكادميية االجتماعية واملهنية ،كما يرتبط بع�ض العوامل ب�شكل
وثيق بالت�سويف .كالقلق وت�أخري املهمة ،وانخفا�ض الكفاءة الذاتية،
وعدم الثبات ،واالعتمادية ،واخلوف من الف�شل ،والتقييم ال�سلبي،
واملعتقدات غري العقالنية ،والعجز املكت�سب ،والكمالية ،و�ضعف
الثقة بالنف�س واملخاوف العامة (.)Abbasi & Alghamdi, 2015
و�إن امل�سوفني لديهم م�شاركة �أقل يف الأن�شطة الأكادميية
ب�سبب الف�شل يف عملية التنظيم الذاتي ،والت�سويف ي�ؤدي �إىل �ضعف
الإجناز ،والت�أخري يف درا�سة املواد التعليمية الأ�سبوعية ،وامل�شاركة
يف الأن�شطة ،وا�ستكمال املهام الت�سويف (Asarta & Schmidt,
 .)2013فالت�سويف منط �سلوكي ي�ؤدي �إىل �إدارة الوقت بطريقة
غري فعالة ،وانخفا�ض م�ستويات الأداء وت�أخر �سلوكيات الدرا�سة،
وخف�ض م�ستويات الت�سامح ،واحلفاظ على جتنب املهمة ،وا�ستنزاف
الأنا ،وعدم القدرة على تنظيم العواطف ال�سلبية (Ferrari & Díaz-
.)Morales, 2014
وينظر ملفهوم الذات الأكادميي �أنه حكم �شخ�صي لقدرة الفرد
يف ال�سياق الأكادميي �أو التعلم ،وهناك متييز بني مفهوم الذات
الأكادميي العام الذي يعد م�ؤ�رشاً جيداً لتدابري الإجناز الأكادميي
العام كالتح�صيل ،وجماالت حمددة املفاهيم الذاتية التي ترتبط
ارتباط ًا وثيق ًا ب�إجناز مقرر حمدد .ويرتبط مفهوم الذات الأكادميي
ارتباط ًا �إيجابي ًا بالإجنازات الأكادميية (Vanthournout, Donche,
.)Gijbels, & Van Petegem, 2014
حيث ي�شري بروكوفر (� )Brookoverإىل �أن مفهوم الذات
الأكادميي هو تقييم الفرد لقدرته على التعلم يف ال�سياق التعليمي
باملقارنة مع الآخرين ذوي ال�صلة يف هذا اجلانب .ويعمل مفهوم
الذات على توفري مدخالت ل�شعور الفرد يف كفاية وتقرير امل�صري
بغ�ض النظر عن ال�صفات اجل�سدية �أو العالقة مع الآخرين (& Fin
 .)Ishak, 2014كما �أنه ت�صورات الطلبة حول م�ستويات كفاءتهم يف
املجال الأكادميي� ،أو هو الطريقة التي ي�شعر بها الطلبة عن �أنف�سهم
كمتعلمني .حيث ي�شمل مفهوم الذات الأكادميي نظرة الطالب لنف�سه
عرب جمموعات خمتلفة من املجاالت الأكادميية املحددة والقدرات
والت�صورات (.)Matovu, 2012
ويعرفه �شافل�سون وبول�ص ( )Shavelson & Bolusب�أنه
اجتاهات الطالب وم�شاعره نحو التح�صيل يف موا�ضيع معينة
يتعلمها� ،أو هو تقدير الفرد عن درجاته �أو عالماته يف االختبارات
التح�صيلية املختلفة ،كما ي�شريان �إىل ال�سلوك الذي يعرب فيه
الطالب عن نف�سه من حيث قدرته على التح�صيل ،و�أداء الواجبات
الأكادميية ،باملقارنة مع الطلبة الآخرين الذين ي�ؤدون الواجبات �أو
املهام نف�سها (بن �شويطة.)2014 ،
كما �أن مفهوم الفرد عن ذاته ذو �صلة وثيقة بالكيفية التي
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ي�سلك بها ويتعلم ،حيث �إن الأداء املنخف�ض يف املو�ضوعات
التعليمية ،والدافعية امل�شو�شة ،وافتقار �إىل االندماج الأكادميي
للفرد ،وامل�ستوى الأقل املتوقف على حت�صيله والف�شل الدرا�سي
ترجع �إىل الإدراكات ال�سلبية للذات .فالتعلم ي�ؤثر على تطور الذات
ومنو مفهومها الذي يتعدل خالل التعلم (املرجع ال�سابق.)2014 ،
وي�شري مفهوم الذات الأكادميي �إىل املعتقدات ال�شخ�صية
للطلبة حول قدراتهم الأكادميية �أو مهاراتهم ،ويبد�أ يف التطور
من �سن (� )5 - 3سنوات ب�سبب ت�أثري الآباء واملعلمني .وخالل �سن
(� )11 - 10سنة يقيم الأفراد قدراتهم الأكادميية من خالل مقارنة
�أنف�سهم مع �أقرانهم ،وهذه املقارنات ي�شار �إليها بالتقديرات الذاتية
للقدرات املعرفية التي تعترب الأكرث دقة عند تقييم املوا�ضيع التي
تتعامل مع الأرقام ( .)Freund & Kasten, 2012ومييل هذا املفهوم
�إىل االنخفا�ض بني الطلبة حتى منت�صف مرحلة املراهقة ،وقد يزداد
خالل مرحلة البلوغ املبكر ،وي�ستقر ن�سبي ًا مع تقدم الطلبة يف ال�سن
( .)Matovu, 2012ويرى هندر�سون وهان�سن و�شور (Henderson,
� )Hansen & Shure, 2017أن الأفراد الذين يتمتعون مبفهوم عالٍ
للذات الأكادميي
هم �أكرث عر�ضة لدرا�سة م�ستويات �أعلى من التعليم ،و�أنه
م�ؤ�رش مهم للتحوالت التعليمية يف وقت الحق.

الدراسات السابقة
أوالً :التسويف األكادميي
�أجرى حما�سنة وبطاينة والزعبي (Mahasneh, Bataineh
 )& Al-Zoubi, 2018درا�سة هدفت �إىل املعرفة م�ستوى الت�سويف
الأكادميي وعالقتها ب�أ�ساليب املعاملة الوالدية لدى عينة من
طلبة اجلامعات الأردنية ،وتكونت عينة الدرا�سة من ( )685طالب ًا
وطالبة� .أ�شارت النتائج �أن  % 7من الطلبة لديهم م�ستوى عالٍ من
الت�سويف الأكادميي ،و�أن  % 67لديهم م�ستوى متو�سط ،و% 26
م�ستوى منخف�ض .و�أظهرت النتائج عدم وجود فروق بني اجلن�سني
يف م�ستوى الت�سويف الأكادميي.
وهدفت درا�سة دميري وهالي�سي و�أوتكان (& Demir, Halici
 )Ötkan, 2017ملعرفة العالقة بني الت�سويف الأكادميي والإرهاق
لدى طلبة جامعة غازي ،وتكونت عينة الدرا�سة من ( )406طالب ًا
وطالبة� .أظهرت النتائج عدم وجود فروق بني اجلن�سني يف م�ستوى
الت�سويف ،و�أن هناك عالقة ارتباطية �سالبة بني الت�سويف الأكادميي
والإرهاق.
وقا م املومني والرب�ضي وفريحات (�Al-Momani, Al-Raba
 )di & Freihat, 2017بدرا�سة هدفت �إىل معرفة عالقة مفهوم الذات
بالت�سويف الأكادميي بني طالب املرحلة الثانوية مبحافظة عجلون،
وتكونت عينة الدرا�سة من ( )3445طالب ًا وطالبة� .أظهرت النتائج
وجود م�ستوى متو�سط لكل من الت�سويف الأكادميي ومفهوم الذات،
وعدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف م�ستوى الت�سويف تعزى
للجن�س .كما �أ�شارت النتائج �إىل وجود فروق يف م�ستوى الت�سويف
تعزى ملتغري التخ�ص�ص ل�صالح التخ�ص�ص العلمي ،ووجود عالقة
ذات داللة �إح�صائية بني مفهوم الذات والت�سويف الأكادميي.
وقام هي ( )He, 2017بدرا�سة هدفت ال�ستك�شاف انت�شار
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الت�سويف الأكادميي و�أ�سبابه لدى طلبة جامعة بري�ستول ،وتكونت
عينة الدرا�سة من ( )201طالباً� .أظهرت النتائج �أن  % 97من
الطلبة يت�أثرون مب�ستويات متفاوتة من الت�سويف ،منهم % 48
دائمو الك�سل� .أما بالن�سبة لأ�سباب للت�سويف الأكادميي فكانت على
النحو التايل :عدم وجود احلافز ،والإجهاد ،وا�ستخدام االنرتنت،
و�صعوبة املهمة.
وهدفت درا�سة ُ ّ�شبيب (� )2015إىل معرفة مدى انت�شار
الت�سويف الأكادميي من وجهة نظر الطلبة اجلامعيني بدم�شق يف
�ضوء بع�ض املتغريات ،وتكونت عينة الدرا�سة من ( )496طالب ًا
وطالبة .تو�صلت الدرا�سة �إىل �أن ( )% 14.5من الطلبة هم من ذوي
الت�سويف املرتفع ،و( )% 65.5من ذوي الت�سويف املتو�سط ،و(20
 )%من ذوي الت�سويف املنخف�ض .وك�شفت نتائج الدرا�سة عن فروق
دالة �إح�صائي ًا يف الت�سويف الأكادميي تعزى ملتغري اجلن�س ل�صالح
الذكور ،وعدم وجود فروق دالة �إح�صائي ًا تعزى ملتغري الكلية �أو
ال�سنة الدرا�سية.
كما قام خان ،واريف ،ونور ،ومنري (& Khan, Arif., Noor,
 )Muneer, 2014بدرا�سة هدفت ملعرفة الفرق بني طلبة اجلامعات
والكليات يف الت�سويف الأكادميي يف �ضوء متغريات اجلن�س والعمر
والتعليم ،تكونت العينة من ( )200طالب ًا وطالبة يف �إ�سالم �أباد.
�أظهرت النتائج �أن هناك فروق ًا
يف متغريات الدرا�سة ،ففي متغري اجلن�س تبني �أن الذكور �أكرث
ت�سويف ًا من الإناث� ،أما يف متغري العمر فكان من هم حتت �سن ()20
�سنة �أكرث ت�سويف ًا ممن هم �أكرث من (� )20سنة ،ويف متغري التعليم
تبني �أن طلبة الكليات مييلون �إىل املماطلة من طلبة اجلامعات.
و�أجرى بز�ش وفورال ( )Bezci & Vural, 2013درا�سة هدفت
�إىل معرفة العالقة ما بني الت�سويف الأكادميي والتح�صيل يف �أنقرة،
وتكونت عينة الدرا�سة من ( )4725طالب ًا وطالبة� .أظهرت النتائج
وجود عالقة �سلبية بني الت�سويف الأكادميي والتح�صيل.
ثانياً :مفهوم الذات األكادميي
تناولت درا�سة �إماديان وبا�شا ()Emadian & Pasha, 2016
العالقة بني �أ�سلوب التعلق ومفهوم الذات والت�سويف الأكادميي لدى
طلبة املدار�س الثانوية يف باندباي ال�رشقية من بابول ،وتكونت
عينة الدرا�سة من ( )278طالب ًا وطالبة� .أظهرت النتائج وجود
عالقة عك�سية كبرية بني مفهوم الذات والت�سويف الأكادميي ،و�أن
مفهوم الذات ال�سلبي متنب�أ قوي للت�سويف الأكادميي.
و�أجرت خمي�سات ( )2016درا�سة هدفت �إىل معرفة مفهوم
الذات الأكادميي لدى الطلبة يف م�ستوى ال�سنة الرابعة يف مدينة
تقرت ،وتكونت عينة الدرا�سة من ( )78طالب ًا وطالبة� .أظهرت
النتائج وجود م�ستوى منخف�ض يف مفهوم الذات الأكادميي ،وال
توجد فروق ذات داللة �إح�صائية يف مفهوم الذات الأكادميي تعزى
للجن�س.
�أما خاليلة ( )Khalaila, 2015فقد قام بدرا�سة هدفت �إىل
ا�ستك�شاف الآثار املبا�رشة و�/أو غري املبا�رشة ملفهوم الذات
الأكادميي على التح�صيل الدرا�سي يف فل�سطني ،وتكونت عينة
الدرا�سة من ( )170طالب ًا وطالبةً� .أظهرت نتائج الدرا�سة �أنه كلما
كان م�ستوى مفهوم الذات الأكادميي �أعلى كان التح�صيل الدرا�سي
�أكرب ،كما �أظهرت نتائج �أن قلق االختبار والدافعية الداخلية

كانا يتو�سطان ب�شكل كبري العالقة بني مفهوم الذات الأكادميي
والتح�صيل الدرا�سي.
وهدفت درا�سة ماتوفو (� )Matovu, 2014إىل التحقق من
�صحة مفهوم الذات الأكادميي بني طلبة اجلامعات يف ماليزيا،
وتكونت عينة الدرا�سة من ( )280طالب ًا وطالبة� .أظهرت النتائج �أن
مفهوم الذات الأكادميي يقوم بدور يف اجلانب الأكادميي وخ�صو�ص ًا
التح�صيل الدرا�سي ،و�أن الثقة واجلهود الأكادميية هي �أ�س�س لقيا�س
مفهوم الذات الأكادميي.
تتميز الدرا�سة احلالية عن الدرا�سات ال�سابقة ب�أنها تناولت
عالقة الت�سويف الأكادميي مبفهوم الذات الأكادميي لدى الطلبة
اجلامعيني ،على العك�س من درا�سة كل من املومني وزمال�ؤه (Al-
 ،)Momani, et al., 2017ودرا�سة �إماديان وبا�شا (& Emadian
 )Pasha, 2016الالتي بحثن مفهوم الذات مع الت�سويف الأكادميي
لدى طلبة املدار�س .بينما الدرا�سات الأخرى تناولت متغريات
الت�سويف الأكادميي ،ومفهوم الذات الأكادميي مع متغريات �أخرى
ك�أ�ساليب املعاملة الوالدية ،والإرهاق ،والتح�صيل الدرا�سي ،بينما
ركزت درا�سة هي ( ،)He, 2017ودرا�سة ُ ّ�شبيب ( )2015على انت�شار
الت�سويف الأكادميي و�أ�سبابه لدى طلبة اجلامعة� .أما درا�سة خمي�سات
( ،)2016ودرا�سة ماتوفو ( )Matovu, 2014فقد ركزت التحقق من
�صحة مفهوم الذات الأكادميي بني طلبة اجلامعات.

مشكلة الدراسة
انبثقت م�شكلة الدرا�سة احلالية من نتائج درا�سات �أجريت
يف هذا املجال (Khan, et al., 2014; Seker, 2015; Al-Momani,
 )et al., 2017ت�شري �إىل �أن الطلبة اجلامعيني يواجهون العديد
من امل�شكالت وال�ضغوطات التي ت�ؤدي �إىل عدم قيامهم بدورهم
الأكادميي مما يجعلهم ميار�سون الت�سويف الأكادميي عند تكليفهم
باملهام الدرا�سية اجلامعية ،ولعل عدم تقدمي الواجبات يف مواعيدها
وت�أجيل الأعمال الدرا�سية واالختبارات التي قد ت�ؤثر على حياتهم
الدرا�سية وال�شخ�صية ،والتي ت�ؤدي �إىل �ضعف م�ستوى مفهوم
الذات لدى الطلبة ،وبالتايل وقوع الطالب امل�سوف يف ا�ضطرابات
�شخ�صية كتدين مفهوم الذات التي ت�شكل �أثراً �سلبي ًا يف حياته
الأكادميية واالجتماعية ،وتكمن م�شكلة الدرا�سة يف تدين مفهوم
الذات لدى الطالب وعدم تطورها داخل اجلامعة ،الأمر الذي ي�ؤدي
�إىل �ضعف التحكم وعدم تنظيم اجلانب الأكادميي لديه .وت�أـجيل
الأمور الدرا�سية واالبتعاد عن الأو�ضاع الأكادميية التي قد ت�سبب
ا�ضطرابات �شخ�صية ،وقد ت�ؤثر بال �شك على �أدائه الأكادميي .ف�سلوك
الت�سويف ي�سيطر على املجاالت العملية و�سلوكياتها ،ويعمل على
�إعاقة حياته يف �شتى املجاالت ،ومن هنا انبثقت م�شكلة الدرا�سة
وهي عالقة الت�سويف الأكادميي مبفهوم الذات الأكادميي لدى عينة
من طلبة جامعة �إربد الأهلية يف �ضوء بع�ض املتغريات ،ومن هنا
حتاول الدرا�سة احلالية الإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
◄◄ما م�ستوى الت�سويف الأكادميي لدى طلبة جامعة �إربد
الأهلية؟
◄◄هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية بني املتو�سطات
احل�سابية يف ا�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة على مقيا�س مفهوم
164

التسويف األكادميي وعالقته مبفهوم الذات األكادميي
لدى عينة من طلبة جامعة إربد االهلية

أ.د .عبد املهدي محمد صواحلة
د .احمد محمد صواحلة

الت�سويف
الرتاكمي؟الأكادميي تعزى ملتغريات :اجلن�س ،والتخ�ص�ص ،و املعدل التعريفات اإلجرائية
◄◄ما م�ستوى مفهوم الذات الأكادميي لدى طلبة جامعة �إربد
الأهلية؟
◄◄هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية بني املتو�سطات
احل�سابية يف ا�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة على مقيا�س مفهوم
الذات الأكادميي تعزى ملتغريات :اجلن�س ،والتخ�ص�ص ،و املعدل
الرتاكمي؟
◄◄هل توجد عالقة ارتباطية بني الت�سويف الأكادميي
ومفهوم الذات الأكادميي لدى طلبة جامعة �إربد الأهلية؟

أهمية الدراسة
األهمية النظرية
1 .1انبثقت �أهمية الدرا�سة النظرية من �أهمية املو�ضوع الذي
تناولته الدرا�سة وهو عالقة الت�سويف الأكادميي لدى طلبة اجلامعة
مبفهوم الذات الأكادميي.
2 .2تعترب هذه الدرا�سة ذات �أهمية كبرية من حيث تقدميها
معلومات مهمة عن حياة الطلبة اجلامعيني ،والأ�سباب التي تدفعهم
لت�سويف �إجناز املهام الدرا�سية التي يتم تكليفهم ب�إجنازها وعالقة
ذلك مبفهوم الذات الأكادميي اخلا�ص بهم.
3 .3فتح املجال �أمام باحثني �آخرين لإجراء درا�سات جديدة
تتعلق مبتغريات جديدة ،وبيئات �أخرى.
األهمية التطبيقية
�1 .1إن هذه الدرا�سة تعمل على توفري املعلومات الالزمة
للم�س�ؤولني والقائمني على ال�سيا�سات اجلامعية والأكادميية يف
اجلامعات وجمال التعليم العايل.
2 .2م�ساعدة املر�شدين النف�سيني مبراكز الإر�شاد الطالبي
يف القدرة على توجيه الطلبة وم�ساعدتهم يف و�ضع برامج وقائية
وعالجية.
3 .3ت�ساعد نتائج هذه الدرا�سة الطلبة �أنف�سهم ملعرفة واقعهم
وكيفية التعامل مع هذه امل�شكلة باعتبار �أنهم ميرون مبرحلة
حياتية م�ستقبلية.

أهداف الدراسة
تهدف الدرا�سة احلالية لتحقيق الأهداف التالية:
 الك�شف عن م�ستوى كل من الت�سويف الأكادميي ومفهوم
الذات الأكادميي لدى طلبة املرحلة اجلامعية الأوىل (البكالوريو�س)
يف جامعة �إربد الأهلية.
 الك�شف عن الفروق يف م�ستوى كل من الت�سويف الأكادميي
ومفهوم الذات الأكادميي تبع ًا ملتغريات :اجلن�س ،التخ�ص�ص ،املعدل
الرتاكمي.
 الك�شف عن العالقة بني الت�سويف الأكادميي ومفهوم
الذات.
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الت�سويف الأكادميي :هو ميل الفرد �إىل ت�أجيل املهام املوكلة
له عن ق�صد �أو عدم �إنهاء املهمات الأكادميية والواجبات الدرا�سية،
وينتج عن ذلك ال�شعور بالتوتر االنفعايل (�أبو غزال،)2012 ،
ويقا�س يف هذه الدرا�سة بالدرجة التي يح�صل عليها املفحو�ص على
املقيا�س امل�ستخدم يف هذه الدرا�سة.
مفهوم الذات الأكادميي :هو الت�صورات التي يحملها الطالب
حول قدراته الأكادميية اخلا�صة املتمثلة يف التنظيم الذاتي
والقدرات الفكرية العامة والدافع والإبداع (Ordaz-Villegas, Acle-
 ،)Tomasini & Reyes-Lagunes, 2013ويقا�س يف هذه الدرا�سة
بالدرجة التي يح�صل عليها املفحو�ص على املقيا�س امل�ستخدم يف
هذه الدرا�سة.

حدود الدراسة وحمدداتها
 حدود ب�رشية :اقت�رصت الدرا�سة احلالية على طلبة املرحلة
اجلامعية الأوىل (البكالوريو�س) يف جامعة �إربد الأهلية ومل ت�شمل
طلبة الدرا�سات العليا.
 حدود زمانية :اقت�رصت الدرا�سة احلالية على طلبة الف�صل
الدرا�سي الأول من العام الدرا�سي 2018/ 2017م.
 حدود مكانية :مت �إجراء الدرا�سة احلالية بجامعة �إربد
الأهلية يف مدينة �إربد �شمال الأردن.
 حدود مو�ضوعية :تنح�رص احلدود املو�ضوعية للدرا�سة يف
عالقة الت�سويف الأكادميي مبفهوم الذات الأكادميي لدى عينة من
طلبة جامعة �إربد الأهلية يف �ضوء بع�ض املتغريات

الطريقة واإلجراءات
منهج الدراسة
اتبعت الدرا�سة احلالية املنهج الو�صفي� ،إذ �أنها بحثت م�ستوى
كل من الت�سويف الأكادميي ومفهوم الذات الأكادميي لدى طلبة
املرحلة اجلامعية الأوىل (البكالوريو�س) يف جامعة �إربد الأهلية يف
�ضوء بع�ض املتغريات.
جمتمع الدراسة
تكون جمتمع الدرا�سة من جميع طلبة املرحلة اجلامعية
الأوىل (البكالوريو�س) يف جامعة �إربد الأهلية ،الذي يبلغ عددهم
( )1800طالب ًا وطالبة تقريبا ،وهم على مقاعد الدرا�سة يف الف�صل
الدرا�سي الأول من العام الدرا�سي 2018/ 2017م.

عينة الدراسة
تكونت عينة الدرا�سة من ( )286طالب ًا وطالبة من طلبة
جامعة �إربد الأهلية ،فقد اختريت �شعب من م�ساق الرتبية الوطنية
بالطريقة الق�صدية لتمثيل طلبة اجلامعة ،لكون هذا امل�ساق �إجباري ًا
جلميع طلبة اجلامعة ،وامل�سجلني به من كال اجلن�سني وخمتلف
امل�ستويات والتخ�ص�صات الأكادميية .وجدول ( )1يبني التكرارات
والن�سب املئوية للخ�صائ�ص الدميغرافية والوظيفية لأفراد عينة
الدرا�سة.

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية  -اجمللد التاسع  -ع ( - )26كانون أول 2018

جدول ()1
التكرارات والنسب المئوية حسب متغيرات الدراسة

الفئات
اجلن�س

التخ�ص�ص

املعدل
الرتاكمي

التكرار

الن�سبة

ذكر

123

% 43

�أنثى

163

% 57

علمي

94

% 32.9

�أدبي

192

% 67.1

59.9 - 50

19

% 6.6

69.9 - 60

97

% 33.9

70.9 - 70

107

% 37.4

89.9 - 80

46

% 16.1

100 - 90

17

% 5.9

املجموع

286

% 100

أدوات الدراسة
أوالً :مقياس التسويف األكادميي
قام الباحثان بالرجوع �إىل املوا�ضيع املتعلقة بالت�سويف
الأكادميي باللغة العربية والإجنليزية ،كدرا�سة (Bakar & Khan,
 ،)2016ودرا�سة ( .)Steel & Ferrari, 2013ودرا�سة درادكه (،)2017
ودرا�سة �أبو غزال ( ،)2012ودرا�سة �أبو ازريق وجرادات (،)2013
ودرا�سة ( .)Khan, et al., 2014وارت�أى الباحثان ا�ستخدام املقيا�س
امل�ستخدم يف درا�سة �أبو غزال ( )2012الذي يتكون من ( )21فقرة.
صدق املقياس
قام الباحثان بالتحقق من �صدق املحتوى بعر�ض املقيا�س
ب�صورته النهائية على جمموعة من املحكمني بلغ عددهم ()8
حمكمني من ذوي االخت�صا�ص يف الرتبية وعلم النف�س بجامعة �إربد
الأهلية ،للت�أكد من مدى منا�سبة فقرات املقيا�س لهذه الفئة التي
�سوف تطبق عليها الدرا�سة ،حيث �أجمع املحكومني على الفقرات
بن�سبة ( .)% 85وهذه الن�سبة ميكن االعتماد عليها لإجراء الدرا�سة،
كما قام الباحثان ب�إجراء �صدق البناء بتطبيق املقيا�س على عينة
ا�ستطالعية تكونت من ( )46طالب ًا وطالبة من طلبة جامعة �إربد
الأهلية .وح�سبت معامالت االرتباط امل�صحح لفقرات املقيا�س،
ويظهر جدول ( )2قيم معامالت االرتباط امل�صحح ملقيا�س
الت�سويف الأكادميي.
جدول ()2
قيم معامالت االرتباط المصحح لفقرات مقياس التسويف األكاديمي

م

معامل
االرتباط
امل�صحح

م

معامل
االرتباط
امل�صحح

م

معامل
االرتباط
امل�صحح

م

معامل
االرتباط
امل�صحح

1

0.55

7

0.73

13

0.61

19

0.84

2

0.63

8

0.71

14

0.54

20

0.68

معامل
االرتباط
امل�صحح

معامل
االرتباط
امل�صحح

م

معامل
االرتباط
امل�صحح

م

م

م

21

15

0.62

3

0.62

9

0.62

0.81

4

0.58

10

0.76

16

5

0.67

11

0.73

17

0.53

6

0.57

12

0.69

18

0.70

معامل
االرتباط
امل�صحح
0.79

يالحظ من جدول (� )2أن معامالت االرتباط امل�صحح
تراوحت ما بني ( )0.84 - 0.53للمقيا�س ككل ،مما ي�شري �إىل �أن
الأداة تتمتع ب�صدق بناء مرتفع .ولقد قام الباحثان ب�إبقاء املقيا�س
على فقراته كما هي ( )21فقرة.
ثبات املقياس
قام الباحثان بالتحقق من دالالت ثبات املقيا�س بطريقتني:
الأوىل من خالل تطبيقه على عينة ا�ستطالعية بلغت ( )46طالب ًا
وطالبة من طلبة جامعة �إربد الأهلية ،ومت ح�ساب معامل االت�ساق
الداخلي كرونباخ �ألفا للأبعاد ،حيث بلغت قيمة الثبات للمقيا�س
ككل ( ،)0.87والطريقة الثانية ثبات اال�ستقرار بتطبيقه على العينة
اال�ستطالعية نف�سها ،ومت �إعادة تطبيقه بعد �أ�سبوعني من التطبيق
الأول ،حيث بلغت قيمة الثبات للمقيا�س ككل ( ،)0.91ويعد ذلك
م�ؤ�رشاً جيداً على االت�ساق الداخلي للمقيا�س.
تصحيح املقياس
يتكون املقيا�س من ( )21فقرة ،مكون من تدريج خما�سي وهو
( =5تنطبق على بدرجة كبرية جداً =4 ،تنطبق على بدرجة كبرية،
 =3تنطبق على بدرجة متو�سطة =2 ،تنطبق على بدرجة منخف�ضة،
 =1تنطبق على بدرجة منخف�ضة جداً)� ،أما الفقرات العك�سية فهي
( .)17 ،12 ،10 ،6 ،5 ،3 ،1وترتاوح الدرجات للمقيا�س ما بني
( )21-105درجة .ومتثل الدرجة ( )5تنطبق على بدرجة كبرية
جداً ،وهذا يعني �أن الدرجة ( )5ت�شري �إىل الدرجة ال ُعليا من الت�سويف
الأكادميي ،ومبعنى �آخر كلما ارتفعت الدرجة على املقيا�س كان ذلك
م�ؤ�رشاً لزيادة ال�سلوك ال�سلبي� ،أي ارتفاع �سلوك الت�سويف الأكادميي.
ومت تق�سيم م�ستوى مفهوم الذات الأكادميي لدى �أفراد عينة الدرا�سة
با�ستخدام املعادلة التالية:
طول الفئة =

احلد الأعلى – احلد الأدنى
عدد امل�ستويات املفرت�ضة

=

1-5
3

=

4
3

= 1.33

ومت توزيع املتو�سطات احل�سابية على النحو التايل :امل�ستوى
املنخف�ض يرتاوح ما بني ( ،)2.33 - 1امل�ستوى املتو�سط يرتاوح
ما بني ( ،)3.67 - 2.34امل�ستوى املرتفع يرتاوح ما بني (3.68
 .)5ثانياً :مفهوم الذات األكادميي
قام الباحثان بالرجوع �إىل املوا�ضيع املتعلقة مبفهوم
الذات الأكادميي باللغة العربية والإجنليزية ،كدرا�سة خمي�سات
( ،)2016ودرا�سة ن�صار ( ،)2016ودرا�سة (Emadian & Pasha,
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أ.د .عبد املهدي محمد صواحلة
د .احمد محمد صواحلة

 ،)2016ودرا�سة ( .)Khalaila,2015ودرا�سة (،)Matovu, 2014
وارت�أى الباحثان ا�ستخدام املقيا�س امل�ستخدم يف درا�سة ن�صار
( )2016الذي يتكون من ( )20فقرة موزعة على ُبعدين وهماُ :بعد
الثقة بالقدرات الأكادميية ،ويتكون من ( )10فقرات؛ ُبعد اجلهد
الأكادميي ،ويتكون من ( )10فقرات.

صدق املقياس
قام الباحثان بالتحقق من �صدق املحتوى بعر�ض املقيا�س
ب�صورته النهائية على جمموعة من املحكمني بلغ عددهم ()8
حمكمني من ذوي االخت�صا�ص يف الرتبية وعلم النف�س بجامعة
�إربد الأهلية ،للت�أكد من مدى منا�سبة فقرات املقيا�س لهذه الفئة
التي �سوف تطبق عليها الدرا�سة ،حيث �أجمع املحكمون على
الفقرات بن�سبة ( ،)% 85وهذه الن�سبة ميكن االعتماد عليها لإجراء
الدرا�سة ،حيث مت تعديل بع�ض الفقرات لتنا�سب الطلبة اجلامعيني.
كما قام الباحثان ب�إجراء �صدق البناء بتطبيق املقيا�س على عينة
ا�ستطالعية تكونت من ( )46طالب ًا وطالبة من طلبة جامعة �إربد
الأهلية .وح�سبت معامالت االرتباط امل�صحح لفقرات املقيا�س،
ويظهر جدول ( )3قيم معامالت االرتباط امل�صححة ملقيا�س مفهوم
الذات الأكادميي.
جدول ()3
قيم معامالت االرتباط المصحح لفقرات مقياس مفهوم الذات األكاديمي

اجلهد الأكادميي

الثقة بالقدرات الأكادميي
م

معامل
االرتباط

م

معامل
االرتباط

م

معامل
االرتباط

م

معامل
االرتباط

1

0.74

6

0.66

11

0.52

16

0.80

2

0.58

7

0.70

12

0.79

17

0.68

3

0.61

8

0.79

13

0.71

18

0.62

4

0.71

9

0.63

14

0.67

19

0.58

5

0.68

10

0.59

15

0.83

20

0.77

للمقيا�س ككل ( .)0.90ويرى الباحثان �أن هذه القيم تعطي م�ؤ�رشاً
ب�أن الأداة تتمتع مبعامالت �صدق ت�سمح با�ستخدامها يف هذه
الدرا�سة ،وجدول ( )4يبني ذلك.
جدول ()4
قيم معامالت كرونباخ ألفا (االتساق الداخلي) وقيم معامل ارتباط بيرسون لألبعاد والمقياس
ككل

الأبعاد

كرونباخ �ألفا
(االت�ساق الداخلي)

معامل ارتباط بري�سون
(ثبات الإعادة)

الثقة بالقدرات الأكادميية

0.83

0.91

اجلهد الأكادميي

0.80

0.89

املقيا�س ككل

0.82

0.90

تصحيح املقياس
يتكون املقيا�س من ( )20فقرة ،مكون من تدريج خما�سي
وهو ( =5دائماً =4 ،غالباً� =3 ،أحياناً =2 ،نادراً� =1 ،إبداً)� .أما
الفقرات ال�سلبية فت�ؤخذ ( =1دائماً =2 ،غالباً� =3 ،أحياناً=4 ،
نادراً� =5 ،إبداً) ،وترتاوح الدرجات للمقيا�س ما بني ()100 - 20
درجة .وللحكم على م�ستويات مفهوم الذات الأكادميي ،مت حتويل
هذه الدرجات بحيث تنح�رص بني ( )5 - 1درجات ،ومت تق�سيم
م�ستوى مفهوم الذات الأكادميي لدى �أفراد عينة الدرا�سة با�ستخدام
املعادلة التالية:
طول الفئة =

احلد الأعلى – احلد الأدنى
عدد امل�ستويات املفرت�ضة

=

1-5
3

=

4
3

= 1.33

ومت توزيع املتو�سطات احل�سابية على النحو التايل :امل�ستوى
املنخف�ض يرتاوح ما بني ( ،)2.33 - 1امل�ستوى املتو�سط يرتاوح
ما بني ( ،)3.67 - 2.34امل�ستوى املرتفع يرتاوح ما بني (3.68
.)5 -

يالحظ من جدول (� )3أن معامالت االرتباط امل�صحح للفقرة
مع ال ُبعد الذي تنتمي �إليه تراوحت ما بني ( )0.79 - 0.58ل ُبعد
الثقة بالقدرات الأكادميية ،وما بني ( )0.83 - 0.52ل ُبعد اجلهد
الأكادميي .مما ي�شري �إىل �أن الأداة تتمتع ب�صدق تقربي مرتفع .ولقد
قام الباحثان ب�إبقاء املقيا�س على فقراته كما هي ( )20فقرة.
ثبات املقياس
قام الباحثان بالتحقق من دالالت ثبات املقيا�س بطريقتني:
الأوىل من خالل تطبيقه على عينة ا�ستطالعية بلغت ( )46طالب ًا
وطالبة من طلبة جامعة �إربد الأهلية ،ومت ح�ساب معامل االت�ساق
الداخلي كرونباخ �ألفا للأبعاد ،حيث تراوحت ما بني (- 0.80
 ،)0.83وبلغت قيمة الثبات للمقيا�س ككل ( ،)0.82والطريقة
الثانية ثبات اال�ستقرار بتطبيقه على نف�س العينة اال�ستطالعية،
ومت �إعادة تطبيقه بعد �أ�سبوعني من التطبيق الأول ،حيث بلغت
قيمة الثبات للأبعاد ما بني ( ،)0.91 - 0.89وبلغت قيمة الثبات
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األساليب اإلحصائية
بعد جمع بيانات الدرا�سة ،مت فح�ص �أ�سئلة الدرا�سة من خالل
االختبارات الإح�صائية الآتية:
1 .1للإجابة على م�ستوى كل من الت�سويف الأكادميي ومفهوم
الذات الأكادميي ،ا�ستخدام املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات
املعيارية.
2 .2للإجابة على الفروق يف م�ستوى كل من الت�سويف
الأكادميي ومفهوم الذات الأكادميي التي تعزى ملتغريات اجلن�س
والتخ�ص�ص ،مت ا�ستخدام اختبار (ت) .T-Test
3 .3للإجابة على الفروق يف م�ستوى كل من الت�سويف
الأكادميي ومفهوم الذات الأكادميي التي تعزى ملتغري املعدل
الرتاكمي ،مت ا�ستخدام اختبار حتليل التباين الأحادي One Way
.ANOVA
4 .4للإجابة على العالقات الإح�صائية بني الت�سويف
الأكادميي ومفهوم الذات الأكادميي ،مت ا�ستخدام معامل ارتباط
بري�سون .Pearson Correlation

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية  -اجمللد التاسع  -ع ( - )26كانون أول 2018

نتائج الدراسة
فيما يلي عر�ض النتائج املتعلقة بكل �س�ؤال من الأ�سئلة التي
حاولت الدرا�سة الإجابة عنها.
◄◄ال�س�ؤال الأول :ما م�ستوى الت�سويف الأكادميي لدى طلبة
جامعة �إربد الأهلية؟
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال مت ا�ستخراج املتو�سطات احل�سابية
واالنحرافات املعيارية مل�ستوى الت�سويف الأكادميي لدى طلبة
جامعة �إربد الأهلية ،وجدول ( )5يو�ضح ذلك.

الرتبة الت�سل�سل

�أقول لنف�سي دائم ًا �س�أجنز
واجباتي الأكادميية غداً.

1

4

2

2

3

13

4

6

5

20

6

19

7

11

8

18

9

21

10

15

11

7

12

9

�أنا م�ضيع للوقت ب�شكل
كبري.

13

10

�أنهي با�ستمرار واجباتي
الدرا�سية املهمة ولدي
الوقت �إ�ضايف «احتاطي»

عندما يقرتب موعد
االمتحان �أجد نف�سي من�شغ ًال
ب�أمور �أخرى.
عندما �أواجه مهمات
درا�سية �صعبة �أ�ؤمن
ب�رضورة ت�أجيلها.
ا�شعر بعد الراحة من جمرد
التفكري ب�رضورة البدء
ب�إجناز واجباتي الدرا�سية.
يعد ت�أجيل املهمات
الأكادميية م�شكلة حقيقة
�أعاين منها ب�شكل م�ستمر.
�أفكر با�ستمرار ب�أن لدي
الحق ًا الوقت الكايف ،لذا
لي�س هنالك حاجة فعلية
للبدء بالدرا�سة.
�أقول لنف�سي ب�أنني �س�أقوم
ب�إجناز مهماتي الدرا�سية ثم
�أتراجع عن ذلك.
�أقوم بالعديد من الن�شاطات
الرتفيهية بحيث مل يبق لدي
الوقت الكايف للدرا�سة.
�أتوقف عن الدرا�سة يف وقت
مبكر لكي �أقوم ب�أ�شياء �أكرث
�أ�ؤجل اجناز املهمات
الدرا�سية بغ�ض النظر عن
كونها ممتعة �أو غري ممتعة.
�أ�ؤجل البدء بواجباتي
الدرا�سية حتى اللحظات
الأخرية.

التزم باخلطة التي �أ�ضعها
لإجناز واجباتي الدرا�سية.

2.74

1.21

متو�سط

2.73

1.29

متو�سط

2.69

1.34

متو�سط

2.56

1.10

متو�سط

2.55

1.13

متو�سط

1.13

متو�سط
متو�سط

14

12

15

14

16

8

17

3

امل�ستوى

18

6

انهي واجباتي الدرا�سية قبل
الوقت املحدد لإجنازها.

3.33

1.15

متو�سط

19

5

�أبد�أ عادة �إجناز املهمات
الدرا�سية فوراً بعد حتديدها.

2.49

3.26

2.13

متو�سط

20

17

ال �أ�ؤجل عم ًال اعتقد
ب�رضورة اجنازه.

2.36

1.18

3.19

2.70

متو�سط

21

1

�أكمل واجباتي ب�شكل منتظم
يوم ًا بيوم لذا ف�إنني ال
�أت�أخر يف املواد الدرا�سية.

2.30

1.10

منخف�ض

0.63

متو�سط

3.13

1.21

متو�سط

3.12

1.21

متو�سط

3.06

1.29

متو�سط

3.04

1.22

متو�سط

2.97

1.32

متو�سط

2.94

1.26

متو�سط

2.92

1.41

متو�سط

2.91

1.31

متو�سط

2.78

1.38

متو�سط

2.75

1.22

متو�سط

جدول ()5
المتوسطات الحسابية و االنحرافات المعيارية لفقرات مستوى التسويف األكاديمي
ككل مرتبة تنازلياً حسب المتوسطات الحسابية

الفقرات

الرتبة الت�سل�سل

الفقرات

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

امل�ستوى

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

�أ�ؤجل اجناز املهمات
الدرا�سية دون مربر حتى لو
كانت مهمة.
�أحاول �أن �أجد لنف�سي �أعذاراً
تربر عدم قيامي ب�أداء
الواجبات.
�أ�ستعجل عادة لإجناز
املهمات الأكادميية قبل
موعدها املحدد.

الت�سويف الأكادميي ككل

2.84

يبني جدول (� )5أن املتو�سط احل�سابي مل�ستوى الت�سويف
الأكادميي ككل بلغ ( )2.84مب�ستوى متو�سط .كما يبني جدول ()5
�أن املتو�سطات احل�سابية قد تراوحت ما بني ( ،)3.33 - 2.30حيث
جاءت الفقرة رقم ( )4ون�صها (�أقول لنف�سي دائم ًا �س�أجنز واجباتي
الأكادميية غداً ).يف املرتبة الأوىل ومبتو�سط ح�سابي بلغ (،)3.33
وكان م�ستوى كافة الفقرات متو�سط با�ستثناء الفقرة رقم ( )1التي
تن�ص (�أكمل واجباتي ب�شكل منتظم يوم ًا بيوم لذا ف�إنني ال �أت�أخر يف
املواد الدرا�سية) التي كانت مب�ستوى منخف�ض ،حيث كان املتو�سط
احل�سابي لها ( )2.30وجاءت باملرتبة الأخرية ،وبلغ املتو�سط
العام مل�ستوى الت�سويف الأكادميي ككل (متو�سط) ومبتو�سط ح�سابي
بلغ (.)2.84
◄◄ال�س�ؤال الثاين :هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية بني
املتو�سطات احل�سابية يف ا�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة على
مقيا�س مفهوم الت�سويف الأكادميي لدى طلبة جامعة �إربد الأهلية
تعزى ملتغريات :اجلن�س ،والتخ�ص�ص ،واملعدل الرتاكمي؟
للإجابة على هذا ال�س�ؤال مت ا�ستخراج املتو�سطات احل�سابية
واالنحرافات املعيارية ال�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة مل�ستوى
الت�سويف الأكادميي تبع ًا للمتغريات الدميغرافية والوظيفية (اجلن�س،
والتخ�ص�ص ،واملعدل الرتاكمي) ولبيان داللة الفروق الإح�صائية
بني املتو�سطات احل�سابية مت ا�ستخدام اختبار «ت» ملتغري اجلن�س
والتخ�ص�ص ،وحتليل التباين الأحادي ملتغري املعدل الرتاكمي
واجلداول �أدناه تو�ضح ذلك.
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التسويف األكادميي وعالقته مبفهوم الذات األكادميي
لدى عينة من طلبة جامعة إربد االهلية

أ.د .عبد املهدي محمد صواحلة
د .احمد محمد صواحلة

1 .1اجلن�س:

2 .2التخ�ص�ص:
جدول ()6

جدول ()7

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى التسويف األكاديمي واختبار «ت» تبعاً
لمتغير الجنس على استجابات أفراد عينة الدراسة لمستوى التسويف األكاديمي في جامعة إربد
األهلية

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى التسويف األكاديمي واختبار «ت»
تبعاً لمتغير التخصص على استجابات أفراد عينة الدراسة لمستوى أبعاد ممارسة التسويف
األكاديمي في جامعة إربد األهلية

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

املقيا�س
الذكور

الت�سويف
أكادميي
ال
الإناث

2.98

0.51

2.74

0.70

قيمة (ت)

م�ستوى
الداللة

املقيا�س

3.72

*0.001

الت�سويف
الأكادميي

* ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ()α ≥ 0.05

يتبني من جدول ( )6وجود فروق ذات داللة �إح�صائية
( )α ≥ 0.05تعزى لأثر اجلن�س على م�ستوى الت�سويف الأكادميي
ككل ،وجاءت الفروق ل�صالح الذكور.

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري
�أدبي

2.83

0.65

العلمي

2.85

0.63

قيمة (ت)

م�ستوى
الداللة

-0.19

0.848

يتبني من جدول ( )7عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية
( )α ≤ 0.05تعزى لأثر التخ�ص�ص يف م�ستوى مفهوم الت�سويف
الأكادميي ككل� .أي �أن م�ستوى الت�سويف الأكادميي لدى الطلبة
وبغ�ض النظر عن تخ�ص�صهم موجود بدرجة مت�ساوية دون وجود
فرق بني التخ�ص�ص الأدبي والعلمي.

3 .3املعدل الرتاكمي:
جدول ()8
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة لمستوى التسويف األكاديمي في جامعة إربد األهلية تبعاً لمتغير المعدل التراكمي

املعدل الرتاكمي

من 60-50

من70-60

من80-70

من90-80

ع

ع

ع

ع

�س

�س

�س

�س

من100-90
�س

ع

الت�سويف الأكادميي 0.59 2.51 0.75 2.70 0.66 2.83 0.54 2.94 0.48 3.07
س= المتوسط الحسابي؛ ع= االنحراف المعياري
جدول ()9
نتائج اختبار تحليل التباين األحادي ( )ANOVAللفروق بين متوسطات درجات المعدل التراكمي على مقياس التسويف األكاديمي

م�صدر التباين

جمموع
املربعات

درجات
احلرية

متو�سط جمموع
املربعات

بني املجموعات

687.19

4

141.80

داخل املجموعات

3942.10

281

14.03

املجموع

4629.89

285

F

املح�سوبة
2.976

م�ستوى
الداللة
*0.020

* ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ()α ≥ 0.05
يتبني من جدول ( )9وجود فروق ذات داللة �إح�صائية (0.05
≥  )αتعزى لأثر املعدل الرتاكمي على م�ستوى مفهوم الت�سويف
الأكادميي ككل .ولبيان الفروق الزوجية الدالة �إح�صائي ًا بني

املتو�سطات احل�سابية مت ا�ستخدام املقارنات البعدية بطريقة �شفيه
كما هو مبني يف جدول (.)10

جدول ()10
المقارنات البعدية بطريقة شفيه لمتغير المعدل التراكمي على مستوى التسويف األكاديمي

املتو�سط احل�سابي

من 59.9-50

من 69.9-60

من 70.9-70

من 59.9-50

3.07

من 60.9-60

2.94

0.23

من 70.9-70

م�ستوى
الت�سويف
االكادميي من 80.9-80

2.83

0.03

0.19

2.70

*0.42

0.20

0.09

من 100-90

2.51

0.04

0.09

0.24

* ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ()α ≥ 0.05
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من 80.9-80

0.11

من 100-90
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يتبني من جدول ( )10وجود فروق ذات داللة �إح�صائية
( )α ≥ 0.05بني فئتي املعدل الرتاكمي  59.9 - 50و،80.9 - 80
وجاءت الفروق ل�صالح املعدل .59.9 - 50
◄◄ال�س�ؤال الثالث :ما م�ستوى مفهوم الذات الأكادميي لدى
طلبة جامعة �إربد الأهلية؟
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال مت ا�ستخراج املتو�سطات احل�سابية
واالنحرافات املعيارية مل�ستوى مفهوم الذات الأكادميي لدى طلبة
جامعة �إربد الأهلية وجدول ( )11يو�ضح ذلك.
جدول ()11
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى مفهوم الذات األكاديمي لدى طلبة جامعة
إربد األهلية مرتبة تنازلياً حسب المتوسطات الحسابية

الرتبة

الرقم

املجاالت

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

1

2

اجلهد الأكادميي

3.30

0.40

2

1

الثقة بالقدرات الأكادميية

3.29

0.49

متو�سط

م�ستوى مفهوم الذات
الأكادميي ككل

3.29

0.35

متو�سط

يبني جدول (� )11أن امل�ستوى العام ملفهوم الذات الأكادميي
ككل (متو�سط) ومبتو�سط ح�سابي بلغ ( .)3.29كما يبني �أن
املتو�سطات احل�سابية قد تراوحت ما بني ( ،)3.30 - 3.29حيث
جاء جمال اجلهد الأكادميي الكالواملحا�سبية يف املرتبة الأوىل
ب�أعلى متو�سط ح�سابي بلغ ( )3.30وبدرجة متو�سطة ،تاله يف
املرتبة الثانية جمال الثقة بالقدرات الأكادميية مبتو�سط ح�سابي
بلغ ( )3.29وبدرجة متو�سطة �أي�ضاً .ويظهر من اجلدول �أعاله �أن
االنحراف املعياري تراوح ما بني ( )0.49 - 0.40وهذا يدل على
تقارب �إجابات �أفراد عينة الدرا�سة
وقد مت ح�ساب املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية
لتقديرات �أفراد عينة الدرا�سة على فقرات كل بعد على حدي ،حيث
كانت على النحو التايل:
جدول ()12
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات الثقة بالقدرات األكاديمية ككل مرتبة
تنازلياً حسب المتوسطات الحسابية

الرتبة الت�سل�سل

1

3

2

1

3

8

4

2

5

10

الفقرات
�إذا ثابرت واجتهدت يف
درا�ستي ،ف�إنني �أ�ستطيع
االلتحاق بالدرا�سات
العليا.
�أتابع املحا�رضة
الدرا�سية ب�سهولة
�أ�شعر �أن �أدائي جيد يف
معظم املواد الدرا�سية.
�أ�ستطيع م�ساعدة زمالئي
يف واجباتهم املدر�سية
�أجنز معظم املواد
الدرا�سية ب�صورة �أف�ضل
من �أ�صدقائي.

املتو�سط
احل�سابي

6

4

7

6

8

9

9

7

10

5

امل�ستوى
متو�سط

االنحراف
املعياري

الرتبة الت�سل�سل

امل�ستوى

4.51

1.30

عايل

4.27

0.85

عايل

3.92

1.00

عايل

3.72

1.04

عايل

3.50

1.01

متو�سط

الفقرات
�أ�شعر �أن زمالئي يف
ذكاء مني.
املدر�سة �أكرث ً
�أن�سى ما تعلمت يف
املدر�سة.
�أ�شعر �أن �أدائي �ضعيف
يف االمتحانات.
�أ�شعر باخلوف عندما
يوجه املحا�رض �س�ؤال
يل.
ي�شعر املحا�رضون �أنني
�ضعيف يف قدراتي
الدرا�سية.
الثقة بالقدرات
الأكادميية ككل

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

امل�ستوى

2.83

2.06

متو�سط

2.76

1.19

متو�سط

2.72

1.15

متو�سط

2.63

1.40

متو�سط

2.08
3.29

1.16
0.49

منخف�ض
متو�سط

يبني جدول (� )12أن املتو�سط احل�سابي للثقة بالقدرات
الأكادميية ككل بلغ ( )3.29مب�ستوى متو�سط .كما يبني اجلدول
(� )12أن املتو�سطات احل�سابية قد تراوحت ما بني (- 2.08
 ،)4.51حيث جاءت الفقرة رقم ( )3ون�صها (�إذا ثابرت واجتهدت
يف درا�ستي ،ف�إنني �أ�ستطيع االلتحاق يف اجلامعة) يف املرتبة
الأوىل ومبتو�سط ح�سابي بلغ ( ،)4.51تلتها يف املرتبة الثانية
الفقرة رقم ( )1ومبتو�سط ح�سابي بلغ ( )4.27والتي تبني �أن �أفراد
العينة يوافقون مب�ستوى عالٍ على متابعة احل�صة الدرا�سية ب�سهولة
وتبني الفقرة رقم ( )8والتي ح�صلت على الرتتيب الثالث ومبتو�سط
ح�سابي بلغ (� )3.92أن �أفراد العينة يوافقون بدرجة عالية على
فقرة �أ�شعر �أن �أدائي جيد يف معظم املواد الدرا�سية .بينما جاءت
الفقرة رقم ( )10ون�صها (�أجنز معظم املواد الدرا�سية ب�صورة
�أف�ضل من �أ�صدقائي) باملرتبة اخلام�سة ومبتو�سط ح�سابي بلغ
( )3.50وبدرجة متو�سطة ،وبلغ املتو�سط احل�سابي للفقرة رقم ()4
ذكاء مني) ()2.83
التي تن�ص (�أ�شعر �أن زمالئي يف املدر�سة �أكرث ً
وبدرجة متو�سطة �أي�ض ًا وجاءت باملرتبة ال�ساد�سة ،بينما جاءت
الفقرة رقم ( )5ون�صها (ي�شعر املعلمون �أنني �ضعيف يف قدراتي
الدرا�سية ).باملرتبة الأخرية ومبتو�سط ح�سابي بلغ ( )2.08وبدرجة
منخف�ضة.
جدول ()13
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات الجهد األكاديمي مرتبة تنازلياً حسب
المتوسطات الحسابية

الفقرات

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

امل�ستوى

16

�أبذل �أف�ضل ما عندي من
�أجل النجاح يف جميع املواد
الدرا�سية.

4.42

0.90

عايل

الرتبة الرقم
1

2

15

اهتم بالقيام بواجباتي
املدر�سية.

4.16

1.02

عايل

3

13

�أقوم برتكيز انتباهي �إىل
املعلم �أثناء الدر�س.

4.09

1.02

عايل
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التسويف األكادميي وعالقته مبفهوم الذات األكادميي
لدى عينة من طلبة جامعة إربد االهلية

أ.د .عبد املهدي محمد صواحلة
د .احمد محمد صواحلة

الفقرات

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

امل�ستوى

4

14

�أ�ستعد و�أدر�س لالمتحان بجد
ومثابرة.

4.07

1.05

عايل

5

18

�أنتظر انتهاء احل�ص�ص
الدرا�سية ب�شوق.

3.15

1.26

متو�سط

6

11

ي�رشد تفكريي يف احل�ص�ص
املدر�سية.

3.12

1.17

متو�سط

7

12

�أقوم بعمل واجباتي الدرا�سية
دون تفكري.

3.02

1.31

متو�سط

8

20

2.70

1.30

متو�سط

9

19

2.30

1.14

منخف�ض

10

17

�أ�شعر برغبتي برتك املدر�سة.

2.01

1.34

منخف�ض

اجلهد الأكادميي ككل

3.30

0.40

متو�سط

الرتبة الرقم

ل�ست على ا�ستعداد لتقدمي
جهد كبري يف واجباتي
املدر�سية.
ال ا�ست�سلم ب�سهولة عندما
�أواجه �س�ؤا ًال �صعب ًا يف
واجباتي املدر�سية.

يبني جدول (� )13أن املتو�سط احل�سابي للجهد الأكادميي ككل
بلغ ( )3.30مب�ستوى متو�سط .كما يبني اجلدول (� )13أن املتو�سطات
احل�سابية قد تراوحت ما بني ( ،)4.42 - 2.01حيث جاءت الفقرة
رقم ( )16ون�صها (�أبذل �أف�ضل ما عندي من �أجل النجاح يف جميع
املواد الدرا�سية) يف املرتبة الأوىل ومبتو�سط ح�سابي بلغ (،)4.42
تلتها يف املرتبة الثانية الفقرة رقم ( )15ومبتو�سط ح�سابي بلغ
( )4.16والتي تبني �أن �أفراد العينة يوافقون مب�ستوى عالٍ على
القيام بالواجبات املدر�سية .وتبني الفقرة رقم ( )18والتي ح�صلت
على الرتتيب اخلام�س ومبتو�سط ح�سابي بلغ (� )3.15أن �أفراد العينة
يوافقون بدرجة متو�سطة على فقرة �أنتظر انتهاء احل�ص�ص الدرا�سية
ب�شوق .بينما جاءت الفقرة رقم ( )10ون�صها (�أ�شعر برغبتي برتك
املدر�سة) .باملرتبة الأخرية ومبتو�سط ح�سابي بلغ ( )2.01وبدرجة
منخف�ضة.
◄◄ال�س�ؤال الرابع :هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية بني
املتو�سطات احل�سابية يف ا�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة على
مقيا�س مفهوم الذات الأكادميي لدى طلبة جامعة �إربد الأهلية تعزى
ملتغريات :اجلن�س ،والتخ�ص�ص ،واملعدل الرتاكمي؟
للإجابة على هذا ال�س�ؤال مت ا�ستخراج املتو�سطات احل�سابية
واالنحرافات املعيارية ال�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة مل�ستوى
مفهوم الذات الأكادميي تبع ًا للمتغريات الدميغرافية والوظيفية
(اجلن�س ،والتخ�ص�ص ،واملعدل الرتاكمي) .ولبيان داللة الفروق
الإح�صائية بني املتو�سطات احل�سابية مت ا�ستخدام اختبار «ت»
ملتغري اجلن�س والتخ�ص�ص ،وحتليل التباين الأحادي ملتغري املعدل
الرتاكمي واجلداول �أدناه تو�ضح ذلك.
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1 .1اجلن�س:
جدول ()14
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجاالت مفهوم الذات األكاديمي واختبار «ت»
تبعاً لمتغير الجنس على استجابات أفراد عينة الدراسة لمستوى أبعاد ممارسة مفهوم الذات
األكاديمي في جامعة إربد األهلية

ذكر
املتو�سط
احل�سابي
الثقة
بالقدرات
الأكادميية
اجلهد
الأكادميي
م�ستوى
مفهوم
الذات
الأكادميي
ككل

انثى

االنحراف
املعياري
0.46

3.31

0.42

3.34

0.61

3.33

املتو�سط
احل�سابي
3.27
3.27

3.27

االنحراف
املعياري
0.51
0.39

0.58

قيمة
ت

0.673
1.375

1.24

الداللة
االح�صائية

0.50
0.49

0.21

يتبني من جدول ( )14عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية
( )α ≥ 0.05تعزى لأثر اجلن�س يف جميع الأبعاد ويف م�ستوى مفهوم
الذات ككل� .أي �أن م�ستوى مفهوم الذات لدى الطلبة وبغ�ض النظر
عن جن�سهم موجود بدرجة مت�ساوية دون وجود فرق بني الذكور
والإناث.
2 .2التخ�ص�ص:
جدول ()15
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجاالت مفهوم الذات األكاديمي واختبار «ت»
تبعاً لمتغير التخصص على استجابات أفراد عينة الدراسة لمستوى أبعاد ممارسة مفهوم الذات
األكاديمي في جامعة اربد األهلية

الثقة
بالقدرات
الأكادميية
اجلهد
الأكادميي
م�ستوى
مفهوم الذات
الأكادميي
ككل

�أدبي

علمي

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

قيمة
ت

الداللة
االح�صائية

3.28

0.57

3.30

0.44

-0.37

0.708

3.35

0.42

3.27

0.39

1.43

0.151

3.31

0.54

3.29

0.57

0.55

0.578

يتبني من جدول ( )15عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية
( )α ≥ 0.05تعزى لأثر التخ�ص�ص يف جميع الأبعاد ويف م�ستوى
مفهوم الذات ككل� .أي �أن م�ستوى مفهوم الذات لدى الطلبة وبغ�ض
النظر عن تخ�ص�صهم موجود بدرجة مت�ساوية دون وجود فرق بني
التخ�ص�ص الأدبي والعلمي.

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية  -اجمللد التاسع  -ع ( - )26كانون أول 2018

3 .3املعدل الرتاكمي:
جدول ()16
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة لمستوى مفهوم الذات األكاديمي في جامعة إربد األهلية تبعاً لمتغير المعدل التراكمي

من 59.9-50

من69.9-60

من70.9-70

من80.9-80

من100-90

�س

ع

�س

ع

�س

ع

�س

ع

ع

الثقة بالقدرات الأكادميية

3.16

0.38

3.34

0.43

3.30

0.60

3.27

0.42

املعدل الرتاكمي
املجال

�س

0.34

3.20

اجلهد الأكادميي

3.30

0.43

3.35

0.43

3.25

0.39

3.29

0.40

3.37

0.29

م�ستوى مفهوم الذات الأكادميي

3.23

0.52

3.34

0.61

3.27

0.59

3.28

0.63

3.28

0.60

س= المتوسط الحسابي؛ ع= االنحراف المعياري
جدول ()17
نتائج اختبار تحليل التباين األحادي ( )ANOVAللفروق بين متوسطات درجات المعدل التراكمي على مقياس مفهوم الذات األكاديمي

م�صدر التباين
الثقة بالقدرات
الأكادميية

اجلهد الأكادميي

م�ستوى مفهوم
الذات الأكادميي

جمموع املربعات درجات احلرية

متو�سط جمموع املربعات

بني املجموعات

816.13

4

204.03

داخل املجموعات

3815.17

281

13.58

املجموع

4631.30

285

بني املجموعات

757.24

4

189.31

داخل املجموعات

4014.01

281

14.28

املجموع

4771.25

285

بني املجموعات

648.16

4

162.04

داخل املجموعات

3901.12

281

13.88

املجموع

4549.28

285

يتبني من جدول ( )17عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية
( )α ≥ 0.05تعزى لأثر املعدل الرتاكمي يف جميع الأبعاد ويف م�ستوى
مفهوم الذات الأكادميي ككل� .أي �أن م�ستوى مفهوم الذات الأكادميي
لدى طالب جامعة �إربد الأهلية وبغ�ض النظر عن معدالتهم الرتاكمية
موجود بدرجة مت�ساوية ،وهذا يدل على �أن املعدل الرتاكمي ال ي�ؤثر
على م�ستوى مفهوم الذات الأكادميي يف الأبعاد املختلفة.
◄◄ال�س�ؤال اخلام�س :هل توجد عالقة ارتباطية بني الت�سويف
الأكادميي ومفهوم الذات الأكادميي لدى طلبة جامعة �إربد الأهلية؟
للإجابة على هذا ال�س�ؤال ،مت ا�ستخراج معامل ارتباط بري�سون
ملعرفة العالقة االرتباطية بني مفهوم الذات الأكادميي والت�سويف
الأكادميي ،وجدول ( )18يو�ضح ذلك.
جدول ()18
معامل ارتباط بيرسون بين مفهوم الذات األكاديمي والتسويف األكاديمي

الت�سويف الأكادميي
مفهوم الذات الأكادميي

الت�سويف الأكادميي

الثقة بالقدرات الأكادميية

0.085

اجلهد الأكادميي

*0.279

مفهوم الذات الأكادميي

*0.216

 Fاملح�سوبة

0.721

0.811

0.677

م�ستوى الداللة

0.578

0.519

0.608

يتبني من جدول ( )18وجود عالقة ارتباطية بني مفهوم
الذات الأكادميي ككل والت�سويف الأكادميي حيث بلغ معامل ارتباط
بري�سون ( )0.216وبداللة �إح�صائية ( .)0.000وقد تبني عدم
وجود عالقة ارتباطية بني الثقة بالقدرات الأكادميية والت�سويف
الأكادميي ،حيث بلغت قيمة معامل ارتباط بري�سون ( )0.085عند
م�ستوى الداللة ( ، )α =0.01يف حني تبني وجود عالقة ارتباطية
بني اجلهد الأكادميي والت�سويف الأكادميي ،حيث بلغت قيمة معامل
ارتباط بري�سون ( )0.279وبداللة �إح�صائية (.)0.000

مناقشة النتائج
�أ�شارت النتائج �إىل �أن م�ستوى الت�سويف الأكادميي جاء
بدرجة متو�سطة ،حيث يعزو الباحثان هذه النتيجة �إىل �أن العملية
التعليمية والرتبوية يف اجلامعة مت�شابهة �إىل حد كبري مما يجعل
الطلبة يلج�ؤون �إىل امل�ستوى نف�سه من ال�سلوكيات ،كما �أن �أ�سلوب
املدر�سني وطرق تدري�سهم �أدت �إىل تعويد الطلبة على ذلك ،وقد يلج�أ
الطلبة �إىل ت�أجيل الدرا�سة �إىل وقت االمتحانات العتمادهم على
امللخ�صات والأ�سئلة ال�سابقة .كما يعزو الباحثان ذلك �إىل الأمور
الدخيلة كو�سائل التوا�صل االجتماعي والهاتف اجلوال التي تتوافر
ب�شكل مي�رس و�سهل الأمر الذي ميكن �أن يقوم بدور كبري يف عملية

* دال عند مستوى الداللة ()α =0.01
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التسويف األكادميي وعالقته مبفهوم الذات األكادميي
لدى عينة من طلبة جامعة إربد االهلية

أ.د .عبد املهدي محمد صواحلة
د .احمد محمد صواحلة

الت�سويف الأكادميي ،كما �أن الأ�سلوب الوالدي املت�ساهل وعدم
االهتمام من قبلهما ين�شئ �أبناء مت�ساهلني بعيداً عن تلبية الواجبات
والأمور التي تطلب منهم ب�شكل عام والأمور الأكادميية ب�شكل
خا�ص .وتتفق نتيجة هذه الدرا�سة مع درا�سة حما�سنة و�آخرون( (�Ma
 ،)hasneh, et al., 2018ودرا�سة املومني و�آخرون (Al-Momani, et
 ،)al., 2017ودرا�سة ُّ�شبيب ( )2015اللواتي �أ�رشن �إىل م�ستوى متو�سط
من الت�سويف الأكادميي.
و�أظهرت النتائج وجود فروق يف م�ستوى الت�سويف الأكادميي
تعزى للجن�س ل�صالح الذكور ،حيث يعزو الباحثان هذه النتيجة
�إىل �أن الذكور يقع على عاتقهم امل�س�ؤولية يف تلبية احتياجات
الأ�رسة وت�أمني الأمور املالية لها ،ولديهم الكثري من املتطلبات
التي يحتاجوها يف هذه املرحلة ملعاي�شة الواقع اخلا�ص بالبيئة
اجلامعية والذي يتطلب الكثري من امل�صاريف التي تلبي تلك
االحتياجات .وتتفق نتيجة هذه الدرا�سة مع درا�سة ُّ�شبيب (،)2015
ودرا�سة خان و�آخرون ( )Khan, et al., 2014الالتي �أ�رشن لوجود
فروق دالة �إح�صائي ًا يف الت�سويف الأكادميي تعزى ملتغري اجلن�س
ل�صالح الذكور .وتختلف نتيجة هذه الدرا�سة مع درا�سة حما�سنة
و�آخرون ( ،)Mahasneh, et al., 2018ودرا�سة دميري و�آخرون
( ،)Demir, et al., 2017ودرا�سة املومني و�آخرون (Al-Momani, et
 ،)al., 2017ودرا�سة �سيكر ( )Seker, 2015اللواتي �أ�رشن �إىل عدم
وجود فروق بني اجلن�سني.
وت�شري النتائج �إىل عدم وجود فروق يف م�ستوى الت�سويف
الأكادميي تعزى للتخ�ص�ص ،حيث يعزو الباحثان هذه النتيجة
�إىل �أن من يقبل يف جامعة �إربد الأهلية هم من ذوي التح�صيل
الأكادميي املتدين نوع ًا ما يف الثانوية العامة ،وبالتايل يعك�سون
م�ستوى من الكفاءة الذاتية املنخف�ضة بغ�ض النظر عن التخ�ص�ص،
وبالتايل ال يكونون متعجلني يف �أمورهم الأكادميية ،كما �أن
�صعوبة املواد الدرا�سية يف اجلامعة وزخامتها ت�صيب الطلبة
بنوع من التوتر ،مما يجربهم على �أخذ جزء من الوقت للرتويح عن
�أنف�سهم وي�ستغرقون وقت ًا طوي ًال لال�سرتاحة ،كل هذا على ح�ساب
ت�أدية �أعمالهم الأكادميية بال�رسعة املطلوبة ،وبالتايل يلج�ؤون �إىل
الت�سويف .وتختلف نتيجة هذه الدرا�سة مع درا�سة املومني و�آخرون
( )Al-Momani, et al., 2017التي �أ�شارت لوجود فروق يف م�ستوى
الت�سويف الأكادميي تعزى ملتغري التخ�ص�ص ل�صالح التخ�ص�ص
العلمي.
كما �أظهرت النتائج وجود فروق يف م�ستوى الت�سويف
الأكادميي تعزى للمعدل الرتاكمي ل�صالح املعدل  ،60 - 50حيث
يعزو الباحثان هذه النتيجة �إىل �أن الطلبة ذوي املعدالت الرتاكمية
املرتفعة هم �أقدر على تنظيم �أوقاتهم وحفظها ب�شكل �أمثل ،و�أنهم
م�سئولية ذاتية واجتماعية عالية ،و�أن الطالب املجتهد يف اجلانب
الدرا�سي لديه قدرات متيزه عن غريه .وقد تكون قيم �إدارة الوقت
واالح�سا�س به قيمة مهمة يف احلياة ال�شخ�صية والأكادميية للطالب
املجتهد واملتفوق اكادميياً .وميكن عزو هذه النتيجة �إىل �أن الطلبة
ذوي املعدل املنخف�ض �أقل اهتمام ًا بالعالمات ،و�أكرث قلق ًا حولها،
مما يجعلهم �أكرث تعر�ض ًا للملل من زمالئهم ذوي املعدالت الأعلى.
كما �أن ال�ضغوط االجتماعية والأ�رسية على الطلبة للح�صول على
عالمات عالية قد تكون �أكرث من ال�ضغوط التي متار�س على غريهم
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من ذوي الدرجات العالية ،مما يجعلهم �أكرث �ضيقاً .كما �أن الطلبة
ذوي املعدالت املنخف�ضة يحاولون �أن يجدوا لأنف�سهم من خالل
الت�سويف واملربرات والأعذار التي تعفيهم من حتمل امل�س�ؤولية،
لأنهم غري واثقني بقدراتهم وغري جادين بتحقيق الهدف ،ورمبا هذا
له عالقة ب�أن جميع طلبة اجلامعة �سيح�صلون على الوظيفة بعد
التخرج� ،سواء كان املعدل عالي ًا �أو منخف�ضاً .ومبا �أن جميع الطلبة
يعي�شون حتت نف�س الظروف املعي�شية ،ف�إن الت�سويف هو الأقرب
للتهرب من م�س�ؤولياتهم وواجباتهم اليومية للطلبة ذوي املعدل
املنخف�ض.
وبلغ املتو�سط احل�سابي الثقة بالقدرات الأكادميية ككل
( )3.29وبدرجة متو�سطةـ وميكن �أن تعزى النتيجة �إىل �أن الطلبة
يف جامعة �إربد االهلية �أدركوا من خالل جتربتهم الدرا�سية ما قبل
االلتحاق باجلامعة ب�أن املثابرة هي و�سيلة لتح�صيل معدالت ت�ؤهل
الطالب لاللتحاق باجلامعة ،وهذا يظهر حر�ص الطلبة اجلامعيني
على �رضورة متتع طلبة املدار�س باملثابرة واالجتهاد لأن هذا
�سينعك�س ب�شكل �إيجابي على م�ستواهم الدرا�سي ،وبالتايل ميكن �أن
ي�ساهم هذا ال�شيء بح�صولهم على مقعد يف اجلامعة .وميكن �أن تعزى
هذه النتيجة �إىل �أن هناك ن�سبة �ضئيلة من طلبة جامعة �إربد الأهلية
لديهم عدم ثقة يف قدراتهم العقلية ويلحظون ذلك من خالل تقييم
مدر�سيهم .كما ميكن �أن تعزى النتيجة �إىل �أن الطلبة يف جامعة �إربد
الأهلية مدركني متام ًا ب�رضورة �أن يبذل الطالب �أق�صى ما لديه
من جهد كي ينجح يف جميع مواده الدرا�سية .وتختلف نتيجة هذه
الدرا�سة مع درا�سة خمي�سات ( )2016التي �أ�شارت لوجود م�ستوى
منخف�ض يف مفهوم الذات الأكادميي.
و�أظهرت النتائج عدم وجود فروق يف م�ستوى مفهوم الذات
الأكادميي تعزى للجن�س ،حيث يعزو الباحثان هذه النتيجة �إىل
�أن ذلك يرجع �إىل �أن البيئة التعليمية لنف�س اجلن�سني واحدة من
حيث طرق التدري�س والواجبات املطلوبة منهم ،بالإ�ضافة �إىل
�أن االختبارات نف�سها لكال اجلن�سني .كما يرجع ذلك �إىل الثقافة
االجتماعية والتعليمية الأ�ساليب احلياتية واملهارات املعرفية
والدرا�سية .وقد يرجع ذلك �إىل املتابعة الأ�رسية نوعا ما للأبناء
لتحقيق النجاح والتفوق الأكادميي .كما يعزو الباحثان هذه النتيجة
�إىل ت�شابه الظروف االجتماعية واالقت�صادية والرتبوية التي يعي�شها
�أفراد الدرا�سة ،حيث يعي�شون يف البيئة نف�سها ويخ�ضعون لنف�س
العوامل والظروف التي يعي�شها الطلبة وما يرتتب عليها من �ضواغط
نف�سية واجتماعية واقت�صادية دون متيز بني ذكر �أو �أنثى .وتتفق
نتيجة هذه الدرا�سة مع درا�سة خمي�سات ( )2016التي �أ�شارت لعدم
توجد فروق ذات داللة �إح�صائية يف مفهوم الذات الأكادميي تعزى
للجن�س.
وت�شري النتائج لعدم وجود فروق يف م�ستوى مفهوم الذات
الأكادميي تعزى للتخ�ص�ص ،حيث يعزو الباحثان هذا الأمر
للتخ�ص�صات بغ�ض النظر عن املجال التي تنعك�س على الدار�س
بعدم القلق من �إمكانية احل�صول على وظيفة م�ستقبال ،وعليه ف�إن
طلبة التخ�ص�صات يعي�شون نف�س التحدي امل�ستقبلي فـي مواجهـه
نفـ�س املـ�صري باالنتظار لوظيفة ،مما قلل من ت�أثري التخ�ص�ص
على فهم الذات لدى طلبة اجلامعة ،كما �أن عدم وجود تباين وا�ضح
يف التخ�ص�صات املتوفرة يف اجلامعة وبالتايل مل يكن ملتغري

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية  -اجمللد التاسع  -ع ( - )26كانون أول 2018

التخـ�ص�ص �أثر جوهري يف مفهوم الذات لدى الطلبة .كما
وميكن املراجع
تف�سري هذه النتيجة باحتمـال تـ�أثري املحيط الثقايف واالجتماعي

وال�سيا�سي ال�سائد الذي هيمن على تفكري الطلبة ونف�سيتهم الناجت
عن �ضغوط احلياة الثقيلة.
كما �أظهرت النتائج عدم وجود فروق يف م�ستوى مفهوم الذات
الأكادميي تعزى للمعدل الرتاكمي .وتف�رس هذه النتيجة يف �ضوء �أن
طلبة هذه املرحلة �أ�صبحوا ينظرون �إىل �أنف�سهم ،على �أنهم خمتلفون
عما كانوا عليه قبل التحاقهم باجلامعة ،و�أن عليهم م�س�ؤولية،
وعليهم �أن يكونوا على قدر هذه امل�س�ؤولية ،وينه�ضوا ب�أعبائها،
وينجحوا يف مهامهم؛ لأن هذه املرحلة من حياتهم تعد مرحلة
حا�سمة من حياتهم وتعترب تقرير م�صري اقت�صادي واجتماعي
مل�ستقبلهم.
و�أظهرت النتائج وجود عالقة ارتباطية بني الت�سويف
الأكادميي ومفهوم الذات الأكادميي ،حيث يعزو الباحثان هذه
النتيجة �إىل �أن بع�ض الطلبة امل�سوفني يعزون ت�سويفهم الأكادميي
�إىل اخلوف من الف�شل ،نتيجة تدين مفهوم الذات لديهم ،وهذا الأمر
قد يرفع م�ستوى اخلوف من الف�شل لديه .كما �أن الت�سويف ي�ؤثر يف
تنمية مدركات املتعلمني نحو �أهدافهم و�أن�شطتهم العلمية لتحقيق
بناء على �سماتهم ال�شخ�صية املتمثلة يف فعالية الذاتية
تلك الأهداف ً
ومفهومها ومركز �ضبطهم والتحكم يف خطط حياتهم الأكادميية،
ومن ثم ف�إن نظرتهم ملفهوم الذات وت�سويفهم ي�ؤثران على �أدائهم
الأكادميي ،وعلى دافعيتهم لإجناز وحتقيق الأهداف الذاتية
واملو�ضوعية لهم .وتتفق نتيجة هذه الدرا�سة مع درا�سة املومني
و�آخرون ( )Al-Momani, et al., 2017التي �أ�شارت نتائجها �إىل وجود
عالقة ذات داللة �إح�صائية بني مفهوم الذات والت�سويف
الأكادميي ،ودرا�سة �إماديان وبا�شا (،)Emadian & Pasha, 2016
ودرا�سة بز�ش وفورال ( )Bezci & Vural, 2013التي �أ�شارت لوجود
عالقة عك�سية كبرية بني مفهوم الذات والت�سويف الأكادميي.وبينت
النتائج عدم وجود داللة اح�صائية للعالقة بني الثقة بالقدرات
الأكادميية وم�ستوى الت�سويف الأكادميي لدى افراد عينة الدرا�سة.

التوصيات
ا�ستنادا ً �إىل ما تو�صلت �إليه الدرا�سة من نتائج ،يو�صي
الباحثان بالتو�صيات الآتية:
♦ ♦تفعيل دور مراكز الإر�شاد الطالبي يف املجامعة حلاالت
الت�سويف الأكادميي وتدين مفهوم الذات الأكادميي للطلبة وو�ضع
برامج متابعة لهم.
♦ ♦تو�ضيح الأ�رضار املرتتبة على حالة الت�سويف الأكادميي
وتدين مفهوم الذات الأكادميي لدى اجلن�سني يف اجلامعات لو�ضع
حد لهذه امل�شكلة.
♦ ♦�إجراء درا�سات تتناول الت�سويف الأكادميي وعالقته
مبتغريات �أخرى ،ويف بيئة �أخرى غري البيئة اجلامعية.
♦ ♦عمل برامج توعية ون�رشات �إر�شادية للحد من ظاهرة
الت�سويف قدر الإمكان.
♦ ♦عمل برامج �إر�شادية جمعية حلاالت تدين مفهوم الذات
الأكادميي.
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