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مقدمة
ملخص:
هــدفت الدرا�سة احلالية �إىل معرفة دور الكفاءة الذاتية
وامل�ساندة االجتماعية كمتنبئـــات بالت�سويف الأكادميي لدى
درا�سيا بجامعة امللك �سعود .تكونــــت عينــــة
الطالب املت�أخرين
ًّ
درا�سيا بعمادة
الدرا�ســــة مــــن ( )132طال ًبا من املت�أخرين
ًّ
ال�سنة الأوىل امل�شرتكة بجامعة امللك �سعود ،وطبـــق علـــيهم
مقيـــا�س توقعات الكفاءة الذاتية ومقيـــا�س الت�سويف الأكـــادميي
(�إعـــداد /الباحـــث) ومقيا�س امل�ساندة االجتماعية �إعداد ديون
�سوزان ( ،)1987وانتهـت الدرا�سـة �إىل جمموعة مـن النتائج
إح�صائيا بني الت�سويف الأكادميي
منهـــا :وجود ارتباط �سالب دال �
ًّ
درا�سيا بال�سنة
أخرين
�
املت
الطالب
وتوقعات الكفاءة الذاتية لدى
ًّ
الأوىل امل�شرتكة بجامعة امللك �سعود ،كمــا ك�شــفت النتــــائج وجود
إح�صائيا بني الت�سويف الأكادميي وامل�ساندة
ارتباط �سالب دال �
ًّ
درا�سيا بال�سنة ال�سنة الأوىل
االجتماعية لدى الطالب املت�أخرين
ًّ
امل�شرتكة بجامعة امللك �سعود هـــذا �إ�ضـــافة �إىل وجـــود عالقـــة
خطيـــة عك�سية بـــني الت�سويف الأكادميي وكال من توقعات الكفاءة
الذاتية وامل�ساندة االجتماعية.
الكلمات املفتاحية :الت�سويف الأكادميي ،توقعات الكفاءة
الذاتية ،امل�ساندة االجتماعية.

Abstract:
The current study aimed at finding out the role
of self-efficacy expectancy and social support as
predictors of academic procrastination among lowperformance students at King Saud University. The
study intended to identify the role of self-efficacy
expectancy and social support as predictors of
academic procrastination. The sample of the study
consisted of 132 students who did not perform
satisfactory in their school subjects at the Common
First Year - King Saud University. To achieve the
goal, the study utilized: The self-efficacy scale and
the academic procrastination scale (both developed
by the researcher) along with the social support scale
(prepared by Suzanne›s Debts,1987).
The results yielded a negative statisticallysignificant
correlation
between
academic
procrastination and the self-efficacy expectancy of
low- performance students at the Common First
Year - King Saud University. Meanwhile, there was
a negative statisticallysignificant correlation between
the academic procrastination and the social support
for students. The results showed a negative linear
relation between academic procrastination and both
the self-efficacy expectancy and social support.
Keywords: Academic Procrastination, Self-

تتكون املجتمعات من العديد من الأنظمة التي تتكامل
فيما بينها لتكون جمتمع متناغم ًا قادراً على الإنتاج واملناف�سة،
وبخا�صة مع ما يت�سم به الع�رص احلايل من تناف�س �شديد بني
املجتمعات وتعدد وت�شابك املهام التي على الفرد القيام بها.
ويع ُّد النظام التعليمي من �أهم الأنظمة التي لها دور فاعل
وم�ؤثر يف تقدم املجتمعات؛ �إذ يعد هو الرافد الأ�سا�سي لإعداد
الكوادر الب�رشية التي تقود قطار التقدم يف �أي جمتمع ،وبخا�صة
�أن هذا النظام يت�سم بخ�صائ�ص يندر �أن تتوافر يف �أي نظام �آخر
داخل املجتمع ،حيث له فر�صة التعامل مع الإن�سان فرتة هي الأكرب
بدءا من التحاقه باملدر�سة حتى تخرجه من اجلامعة
يف حياته ً
ؤثرا ب�آلياته
وحتى يف مراحل التعليم العليا يظل النظام التعليمي م� ً
املختلفة.
ويتعر�ض الطالب خالل مراحل التعليم املختلفة للعديد من
الظروف والعوامل التي رمبا ت�ؤثر فيه ويف مدى تقدمه وجناحه
الأكادميي ،ورمبا يظهر عليه بع�ض ال�سمات التي يكون لها �أثر بالغ
يف حت�صيله الدرا�سي مثل عدم القيام ببع�ض املهام الدرا�سية� ،أو
ت�أجيل القيام ببع�ضها للحظة الأخرية.
ويع ّد ت�أجري املهام �أو ت�سويفها من العوامل املهمة التي
ت�ؤثر يف دافعية الفرد و�إجناز املهام املطلوبة منه ،وي�شري مفهوم
الت�سويف �إىل العملية التي تعيق حتقيق �أهداف الفرد؛ �إذ يتجنب فيها
�إجناز املهام غري املمتعة �أو غري ال�سارة (. )Shu& Gneezy, 2010
ويذكر �سارن (� )Sirin, 2011أن الت�سويف هي ظاهرة �أكرث
�شيوع ًا بني الطالب من �أي وقت م�ضى ،لأن لديهم الكثري من املهام
املطلوب منهم القيام بها ولديهم وقت حمدود.
وي�شري مفهوم الت�سويف �إىل الت�أجيل املتعمد للأعمال التي
يكلف بها الفرد على بالرغم من معرفته بالنتائج ال�سلبية املحتملة
لهذا الت�أجيل ( .)Henry, 2011وميار�س الطالب �أحيان ًا الت�سويف يف
املهام الدرا�سية حيث يلج�ؤون لإمتام املهام املطلوبة منهم يف
اللحظة الأخرية.
ويتمثل الت�سويف الأكادميي يف ف�شل الفرد يف �أداء املهمة يف
الإطار الزمني املرغوب �أو ت�أجيلها للحظة الأخرية ،وي�رسع الفرد يف
االنتهاء من املهمة عندما ت�ؤدي �إىل درجة من عدم االتزان االنفعال
(.)Wolters, 2003
ويرتبط الت�سويف الأكادميي �أحيان ًا لدى بع�ض الطالب بعدم
القدرة على ترتيب الأولويات �أو اخلط�أ يف ترتيبها حيث ي�شري
�سمب�سون وتومثي (� )Simpson& Timothy, 2009إىل �أن الت�سويف
الأكادميي هو خلل يف ترتيب الأولويات لدى امل�سوف فيقدم املهام
الأقل يف الأولوية على املهام ال�رضورية والتي ترتبط بالنجاح
والتفوق.
وقـد حـدد فراري ( )Ferrari, 2000ثالثــة �أمنــاط مــن
امل�ســوفني وهــم :امل�ســوف اليقظ ( )Arousalالذي ي�ستمتع بتغلبـه
علـى املهام يف اللحظة الأخيـرة وامل�سـوف التجنبـي ()Avoider
الـذي ي�ؤجـل �إجنـاز املهام التـي رمبـا جتعــل الآخــرين يفكــرون
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بــه بطريقــة �ســلبية ،و�أخيــراً امل�ســوف القراري ( )Decisionalالذي
ي�ؤجل اتخاذ قرارات معينة.
ويالحظ �أن مفهوم الت�سويف الأكادميي مرتبط بعدد من
ال�سلوكيات لدى الطالب منها الت�أجيل املتعمد للمهام� ،أو ال�صورة
الذهنية ال�سلبية املرتبطة بالكفاءة ال�شخ�صية �أو اخللل يف ترتيب
الأولويات �أو جتنب اجناز املهام غري املمتعة �أو غري ال�سارة.
وتتعدد االجتاهات املف�رسة للت�سويف الأكادميي؛ �إذ يعتقد
�أ�صحاب االجتاه ال�سلوكي �أن الت�سويف يرتبط بالأن�شطة والتكليفات
التي ترتبط بخربات غري �سارة والهروب من املهام ال�صعبة بينما
يعتقد �أ�صحاب االجتاه املعريف �أن الت�سويف الأكادميي يرتبط
مبعتقدات الفرد اخلاطئة املرتبطة بقدراتهم و�أدائهم للمهام التي
يكلفون بها� ،أما �أ�صحاب االجتاه الدافعي فريون �أن الت�سويف
الأكادميي يرتبط بانخفا�ض م�ستوى الدافعية لدى امل�سوفني(  (�Mu
.)rat, 2013& Steel, Borthen, Wambach, 2001
يف حني يرى �سارن (� )Sirin, 2011أنه من ال�صعب تف�سري
ظاهرة الت�سويف الأكادميي مبتغري �أو �سبب واحد ولكن توجد �أ�سباب
متعددة ومنها؛ ال�صورة الذاتية ال�سالبة ،وعدم الدخول يف العمل �إال
يف اللحظة الأخرية ،والبدء يف العمل بعد انتهاء الوقت املحدد له،
ومنها ما يتعلق بال�شعور بالقلق ،والإحباط ،وامللل.
وي�ضيف �سوون و�سيبا�ستيان ولويد (&Sowon, Sébastien
� )Lohyd, 2017أنه ميكن تف�سري الت�سويف الأكادميي من خالل
خم�سة عوامل رئي�سة هي :الرغبة يف التجريب ،وامل�شاعر املرتبطة
بالكفاءة ال�شخ�صية ،واالن�ضباط الذاتي ،وامليل �إىل تن�شيط التفاعل
االجتماعي والطبيعة التعاونية لل�شخ�ص ،والع�صبية وامليل �إىل
امل�شاعر ال�سلبية.
ويرتبط �أحد التف�سريات املهمة لظاهرة الت�سويف الأكادميي
بفكرة �أو معتقدات الفرد عن قدراته ال�شخ�صية �أو ما جرى التعارف
عليه ب�أنه توقعات الكفاءة الذاتية� ،إذ �إن الطلبة الذين لديهم توقعات
عالية للكفاءة الذاتية يكونون �أكرث حما�س ًا لتعلم املقررات الدرا�سية،
ودائم ًا يكثفون جهودهم نحو هذه املقررات ،ويطورن ا�سرتاتيجيات
�أكرث فاعلية يف مواجهة ال�صعوبات التي ت�صادفهم ،يف حني �أن
الطلبة الذين لديهم توقعات منخف�ضة للكفاءة الذاتية يتهربون من
�أداء واجباتهم لأنهم يعتقدون �أنهم لي�س لديهم القدرات الكافية
لإجناز مهامهم يف الوقت املحدد)Chun,Chu& Choi, 2005( .
ويذكر باندورا (� )Bandura, 1986أن توقعات الكفاءة الذاتية
تعني معتقدات الفرد حول قدرته على �أداء املهام وفق ًا للأهداف
املحددة.
مـوجهة لل�سلوك تقوم على التح�ضري �أو
أي�ضا وظيفة
ِ
وهي � ً
الإعداد للت�رصف و�ضبطه والتخطيط الواقعي له ،وتنبع �أهمية
توقعات الكفاءة الذاتية بالن�سبة للممار�سة الرتبوية والتعليمية
واالجتماعية يف كونها ت�ؤثر على الكيفية التي ي�شعر ويفكر بها
الأفراد)Schwarzer, 1994( .
وهذا يعني �أن �أحد العوامل املهمة التي ترتبط بالت�سويف
الأكادميي هي ما يعتقده الطالب حول قدراته وهي من العوامل
الداخلية املرتبطة بالطالب ذاته .وف�رست بع�ض الدرا�سات حدوث
ظاهرة الت�سويف الأكادميي ببع�ض العوامل اخلارجية املرتبطة
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باملجتمع مثل ت�أثري املعلمني والأقران و�أ�ساليب التن�شئة وامل�ساندة
االجتماعية التي يتلقاها من الوالدين (Pedro, Marta, Jose,
.)Nunez& Julio, 2009
وي�شري كابلن (� )Caplan, 1981إىل �أن امل�ساندة االجتماعية
هي نظام يت�ضمن جمموعة من الروابط والتفاعالت االجتماعية مع
الآخرين ،تت�سم ب�أنها طويلة املدى وميكن االعتماد عليها والثقة بها
وقت �إح�سا�س الفرد باحلاجة �إليها؛ لتمده بال�سند والعون.
وتتفق كل من ال�شناوي وعبد الرحمن ( ،)1994وكاترونا
( )Cutrona ,1996وجوتليب (( ،)Gottlieb ,2000ور�ضوان ،وهريدي
 )2001على �أن امل�ساندة االجتماعية هي عالقات طويلة املدى
ميكن للفرد االعتماد عليها ،وتع�ضد الفرد عند احلاجة و�أن لها �أثر
ملطف على حياة الفرد متلقي امل�ساندة ،كما تقوم ب�إ�شباع حاجات
الفرد من حب واحرتام وتقدير وتقهم وتظهر �أهمية امل�ساندة يف
وقت الأزمات كما �أنها تكون من خالل البيئة االجتماعية التي
يعي�ش فيها الفرد.
كما �إن تلقي الطالب للدعم وامل�ساندة االجتماعية من �أطراف
كثرية ،مثل :الأبوين� ،أو املعلمني� ،أو جماعة الأقران له �أهمية كبرية
أ�شكال متعددة ،فهي
يف حياته وخا�صة �إذا ما اتخذت امل�ساندة � اً
ت�ساعد يف مواجهة الإحباط و�ضغوط احلياة حيث ي�ؤكد كوين ودوين
(� )Coyne& Downey, 1991أن امل�ساندة االجتماعية من الآخرين
املوثوق فيهم لها �أهمية رئي�سة يف مواجهة الأحداث ال�ضاغطة،
و�أن امل�ساندة االجتماعية ميكن �أن تخف�ض �أو ت�ستبعد عواقب هذه
الأحداث على ال�صحة.
وتظهر بع�ض امل�شكالت الأكادميية لدى الطالب ب�سبب الطموح
العايل ،وتوقعات الو�سط االجتماعي الذي ينتمون اليه باحل�صول
على معدالت عالية ،وخا�صة �إذا ارتبطت هذه املعدالت باملهنة الذي
يعملون فيها يف امل�ستقبل متجاهلني يف ذلك عوامل متعددة منها
درا�سيا.
قدرات الطلبة ،ما ينجم عنه �شعورهم بالإحباط وت�أخرهم
ًّ
وتتعدد �أ�شكال الت�أخر الدرا�سي منها؛ الت�أخر الدرا�سي العام
ويتمثل يف الت�أخر يف جميع املواد الدرا�سية ،والت�أخر الدرا�سي
اخلا�ص ويتمثل يف الت�أخر يف بع�ض املواد الدرا�سية دون غريها،
والت�أخر الدرا�سي طويل الأمد وفيه يقل م�ستوى التح�صيل الدرا�سي
للطالب عن م�ستوى قدراته على مدى فرتة زمنية طويلة ،والت�أخر
الدرا�سي املوقفي والذي يرتبط مبواقف معينة (زهران.)1998 ،
درا�سيا هو
وي�شري ح�سيب (� )2001إىل �أن الطالب املت�أخر
ًّ
الذي ير�سب يف مادة �أو �أكرث من املواد الدرا�سية املقررة عليه خالل
العام الدرا�سي .وتركز الدرا�سة احلالية على الت�أخر الدرا�سي العام
والت�أخر الدرا�سي اخلا�ص.
وهدفت درا�سة اودا�سي (� )Odaci, 2011إىل فح�ص قدرة
الت�سويف الأكادميي وتوقعات الكفاءة الذاتية الأكادميية يف التنب�ؤ
مب�شكالت ا�ستخدام الإنرتنت ،و�أجريت الدرا�سة على( )398طال ًبا
بجامعة كارادينيز للتقنية برتكيا ،و�أظهرت النتائج وجود ارتباط
�سلبي قوي بني توقعات الكفاءة الذاتية الأكادميية والت�سويف
الأكادميي ،يف حني �أن العالقة بني م�شكالت ا�ستخدام االنرتنت
والت�سويف الأكادميي مل تكن ذات داللة �إح�صائية ،وعالوة على
ذلك كانت الكفاءة الذاتية الأكادميية متنب�أ دا ًال مب�شكالت ا�ستخدام
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الإنرتنت.
كما هدفت درا�سة �سريين (� )Sirin, 2011إىل التحقق مما
�إذا كان الت�سويف العام والدوافع الأكادميية ،والكفاءة الذاتية
الأكادميية ميكن �أن تتنب�أ بالت�سويف الأكادميي بني طالب املرحلة
اجلامعية ،وتكونت عينة الدرا�سة من ( )774طال ًبا يدر�سون الرتبية
البدنية ،و�أظهرت النتائج وجود عالقة �إيجابية بني الت�سويف
الأكادميي والت�سويف العام ،يف حني �أن العالقة بني الت�سويف
الأكادميي والدافع الأكادميي والكفاءة الذاتية الأكادميية مل تكن
ذات داللة �إح�صائية ،بالإ�ضافة �إىل �أن الت�سويف العام كان منب�أ
بالت�سويف الأكادميي.
وا�ستخدمت درا�سة كاو ( )Cao, 2012جوانب التعلم املنظم
ذاتيا للك�شف عن العالقة بني �أمناط الت�سويف الأكادميي والدافعية
ًّ
جامعيا ،و( )68من طالب
الأكادميية وذلك لدى ( )66طال ًبا
ًّ
الدرا�سات العليا و�أظهرت نتائج الدرا�سة �أن معتقدات الطالب حول
فوائد الت�سويف الأكادميي كانت �أف�ضل من معتقدات الكفاءة الذاتية
وتوجهات الهدف نحو التح�صيل يف التنب�ؤ بالت�سويف الأكادميي
كما �أن عمر الطالب كان �أكرث ارتباط ًا ب�أمناط الت�سويف الأكادميي.
واختربت درا�سة يل وبونغ وكيم )Lee, Bong & Kim, 2014
( �أثر التفاعل بني قيمة املهمة والكفاءة الذاتية ،يف الت�شا�ؤم والغ�ش
الأكادميي ،والت�سويف االكادميي والإعاقة الذاتية لدى طالب
احلادي ع�رش ،وتكونت عينة الدرا�سة من ( )114طالب ًا و�أظهر
حتليل االنحدار املتعدد �أن عالقة قيمة املهمة مع الغ�ش الأكادميي
والت�سويف الأكادميي تعتمد على م�ستوى الكفاءة الذاتية و�أن
�إدراك قيمة عالية للمهمة تنب�أت ب�شكل �إيجابي بالغ�ش الأكادميي
والت�سويف الأكادميي لدى الطالب ذوي الكفاءة الذاتية املنخف�ضة
على عك�س الطالب ذوي الكفاءة الذاتية العالية.
وهدفت درا�سة اوكال ( )Ocal, 2016اختبار دور االحرتاق
الأكادميي والكفاءة الذاتية الأكادميية ،والنجاح الأكادميي يف
التنب�ؤ بالت�سويف الأكادميي والر�ضا عن احلياة اجلامعية و�أجريت
جامعيا ،و�أ�شارت النتائج �إىل �أن االحرتاق
الدرا�سة على ( )224طالب ًا
ًّ
الأكادميي والكفاءة الذاتية الأكادميية ،والنجاح الأكادميي كانت
منبئة ب�شكل دال بالت�سويف الأكادميي ،وكان االحرتاق الأكادميي
هو �أقوى املتنبئات بالت�سويف الأكادميي.
كما هدفت درا�سة لووينجر وكو و�سونغ وماهاديفان
( )Lowinger, Kuo, Song & Mahadevan, 2016بحث العالقة
بني ال�ضغوط و�أ�ساليب الت�أقلم ،والكفاءة الذاتية ،و�إجادة اللغة
الإجنليزية ،واخل�صائ�ص الدميوغرافية كمتنبئات بالت�سويف
الأكادميي ،وتكونت عينة الدرا�سة من ( )255طالب ًا من الطالب
الأ�سيويني يف اجلامعات بالواليات املتحدة ،و�أ�شارت نتائج الدرا�سة
�إىل �أن �أ�ساليب الت�أقلم ،والكفاءة الذاتية و�إجادة اللغة الإجنليزية
كانت من العوامل املهمة للتنب�ؤ بالت�سويف الأكادميي.
ويف درا�سة يريلني وماكفري وكال�سني وروبرت (Yerdelen,
 )McCaffrey,Klassen& Robert, 2016لقد جرى بحث العالقة
بني الت�سويف الأكادميي والقلق لدى طلبة املرحلة اجلامعية
وعالقتهما بالكفاءة الذاتية؛ �إذ �أجريت الدرا�سة على ( )182طالب ًا
باملرحلة اجلامعية ،ومن خالل حتليل البيانات �أظهرت النتائج

وجود ارتباط موجب بني الت�سويف الأكادميي والقلق ،بالإ�ضافة �إىل
ارتباط القلق والت�سويف الأكادميي مب�ستويات منخف�ضة من الكفاءة
الذاتية.
ويف درا�سة لأ�رساي وا�ستيو�ساري و وهتبو وكر�ستي (Asri,
� )Setyosari, Hitipeuw & Chusniyah, 2017أجريت يف �ست
مدار�س ثانوية؛ �إذ تكونت العينة من �ست معلمات ريا�ضيات و�ستة
طالب تو�صل الباحثني �إىل عدة عوامل ت�سهم يف حدوث الت�سويف
الأكادميي وهي افرتا�ض ان املهام املوكلة �إليهم لي�ست مهمة� ،أو
مرهقة� ،أو �صعبة يف العمل ،بالإ�ضافة �إىل �سوء �إدارة التعلم ،وعدم
التنظيم الذاتي� ،أو الإجهاد والإرهاق� ،أو قلة امل�ساندة االجتماعية.
�صينيا باملرحلة
ويف درا�سة �أجريت على ( )506طالب ًا
ًّ
اجلامعية تو�صل كام وت�شو (� Zhou, 2017 &(Kamأن الكفاءة الذاتية
و�أهداف التح�صيل ميكنهما التنب�ؤ با�سرتاتيجيات الت�أقلم بالإ�ضافة
�إىل �أن عدم ا�ستخدام ا�سرتاتيجيات الت�أقلم كانت منبئة ب�شكل دال
بالت�سويف الأكادميي .كما هدفت درا�سة ووفان ()Wu& Fan, 2017
الك�شف عن العالقة بني الدافعية للتح�صيل من خالل بعدين هما:
�أهمية املهمة والكفاءة الذاتية الأكادميية والت�سويف الأكادميي من
خالل عينة مكونة ( )584طالب ًا جامعي ًا وانتهت الدرا�سة �إىل وجود
عالقة بني الدافعية للتح�صيل ببعديها والت�سويف الأكادميي.
كما ا�ستهدفت درا�سة ويندا وف�ؤاده (Winda & Fuadah,
 )2019الك�شف عن طبيعة العالقة بني وجهة ال�ضبط الداخلي
أكادمييا ،وتكونت
وامل�ساندة االجتماعية لدى الطالب امل�سوفني �
ًّ
عينة الدرا�سة من( )80طالب ًا يف املرحلة اجلامعية ،و�أو�ضح حتليل
إح�صائيا بني وجهة ال�ضبط الداخلي
التباين وجود ارتباط دال �
ًّ
إح�صائيا بني
وامل�ساندة االجتماعية ووجد ارتباط �سالب دال �
ًّ
وجهة ال�ضبط الداخلي والت�سويف الأكادميي ،كما وجد ارتباط �سالب
إح�صائيا بني امل�ساندة االجتماعية والت�سويف الأكادميي لدى
دال �
ًّ
الطالب امل�سوفني �أكادميياً ،وهذا يعني �أنه كلما انخف�ض م�ستوى
امل�ساندة االجتماعية زاد الت�سويف الأكادميي.
وقد ركزت معظم الدرا�سات ال�سابقة على الك�شف عن قدرة عدد
من املتغريات يف التنب�ؤ بالت�سويف الأكادميي ومنها؛ درا�سة �سريين
( ،)Sirin, 2011ودرا�سة كاو ( ،)Cao, 2012ودرا�سة يل وبونغ وكيم
( ،)Lee, Bong & Kim, 2014ودرا�سة اوكال ( ،)Ocal, 2016ودرا�سة
لووينجر وكو و�سونغ وماهاديفا ن �Lowinger, Kuo, Song & Ma
 ،))hadevan, 2016ودرا�سة كام وت�شو (.Zhou, 2017 &(Kam
كما يالحظ �أن بع�ض الدرا�سات تو�صلت لنتائج مهمة منها،
وجود ارتباط �سلبي قوي بني توقعات الكفاءة الذاتية الأكادميية
والت�سويف الأكادميي ( ،)Odaci, 2011و�أن �إدراك قيمة عالية للمهمة
تنب�أت ب�شكل �إيجابي بالغ�ش الأكادميي والت�سويف الأكادميي لدى
الطالب ذوي الكفاءة الذاتية املنخف�ضة (،)Lee, Bong & Kim, 2014
ووجود عالقة بني الدافعية للتح�صيل والت�سويف الأكادمييWu&( .
 )Fan, 2017كما اتفقت درا�سة لأ�رساي وا�ستيو�ساري و وهتبو
وكر�ستي ()Asri, Setyosari, Hitipeuw & Chusniyah, 2017
ودرا�سة ويندا وف�ؤاده ( ،)Winda & Fuadah, 2019على وجود
عالقة عك�سية بني امل�ساندة االجتماعية والت�سويف الأكادميي لدى
أكادمييا.
الطالب امل�سوفني �
ًّ
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القدرة التنبؤية لتوقعات الكفاءة الذاتية واملساندة االجتماعية بالتسويف األكادميي
لدى الطالب املتأخرين دراسيًّا بجامعة امللك سعود

د .السيد رمضان بريك

ويالحظ �أي�ض ًا وجود تباين بني نتائج الدرا�سات ال�سابقة
�إذ تو�صل �سريين (� )Sirin, 2011إىل �أن العالقة بني الت�سويف
الأكادميي والدافع الأكادميي والكفاءة الذاتية غري دالة �إح�صائياً،
يف حني تو�صل يريلني وماكفري وكال�سني وروبرت (Yerdelen,
)McCaffrey,Klassen& Robert, 2016

�إىل وجود عالقة ذات داللة �إح�صائية بني الت�سويف الأكادميي
وم�ستويات منخف�ضة من الكفاءة الذاتي ،وهذا االختالف بني نتائج
الدرا�سات ال�سابقة يعد م�سوغ ًا لإجراء الدرا�سة احلالية� ،سيما �أن
جمتمع الدرا�سة احلالية هم من طالب املرحلة اجلامعية الذين
لديهم خ�صائ�ص متيزهم عن الطالب يف املراحل التعليمية الأخرى
بالإ�ضافة �إىل الطبيعة اخلا�صة للمجتمع ال�سعودي والذي له من
اخل�صائ�ص ما يجعله يختلف ن�سبي ًا عن باقي املجتمعات.
وعلى الرغم من �أهمية دور توقعات الكفاءة الذاتية وامل�ساندة
االجتماعية يف التنب�ؤ بظاهرة الت�سويف الأكادميي �إال �أنه يالحظ
قلة الدرا�سات التي اهتمت بدرا�سة العالقة بني هذه املتغريات.
وات�ساق ًا مع ما جرى تناوله يف الدرا�سات ال�سابقة ،فقد �أجريت
الدرا�سة احلالية على عينة من طالب املرحلة اجلامعي املت�أخرين
درا�سيا وذلك نظراً ملا قد ي�سببه الت�سويف الأكادميي من م�شكالت
ًّ
ثم
ومن
أكادميية
ل
ا
معدالتهم
ويف
الدرا�سي
حت�صيلهم
يف
ؤثر
�
ت
رمبا
ّ
يف م�ستقبلهم الوظيفي.
مشكلة الدراسة وأسئلتها
بد�أ الإح�سا�س مب�شكلة الدرا�سة احلالية من مالحظة الباحث
النت�شار ظاهرة الت�سويف الأكادميي لدى الطالب يف املرحلة
اجلامعية؛ �إذ يعمدون �إىل ت�أخري املهام الدرا�سية للحظة الأخرية،
و�أحيان ًا ي�ؤدي ذلك �إىل ت�أخر الطالب يف �إجناز املهام �أو �إجنازها
مب�ستوى �أقل من املطلوب وبالتايل يحقق معدالت منخف�ضة ويت�أخر
درا�سيا.
ًّ
وعلى الرغم من اهتمام عدد لي�س قليال ،من الدرا�سات بدرا�سة
ظاهرة الت�سويف الأكادميي اال �أنه توجد ندرة �شديدة – يف حدود
علم الباحث -يف الدرا�سات التي حاولت الك�شف عن العالقة بني
هذه الظاهرة وتوقعات الكفاءة الذاتية للطالب كعامل داخلي مرتبط
بالطالب ذاته وامل�ساندة االجتماعية التي يتالقها من عنا�رص البيئة
ونظرا لأهمية
االجتماعية التي يعي�ش فيها الطالب كعامل خارجي
ً
الك�شف عن هذه العالقة و�إمكانية م�ساهمة ذلك يف احلد من انت�شار
هذه الظاهرة ف�إن الدرا�سة احلالية حتاول الإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
 ما م�ستوى الت�سويف الأكادميي لدى الطالب املت�أخرين
درا�سي ًا بعمادة ال�سنة الأوىل امل�شرتكة بجامعة امللك �سعود؟
 هل توجد عالقة دالة اح�صائي ًا عند م�ستوى ) α = 0.05
( بني توقعات الكفاءة الذاتية والت�سويف الأكادميي لدى الطالب
درا�سيا بجامعة امللك �سعود؟
املت�أخرين
ًّ
 هل توجد عالقة دالة اح�صائي ًا عند م�ستوى ()α = 0.05
بني امل�ساندة االجتماعية والت�سويف الأكادميي لدى الطالب
املت�أخرين درا�سيا بجامعة امللك �سعود؟
 هل ميكن التنب�ؤ بالت�سويف الأكادميي من خالل توقعات
الكفاءة الذاتية وامل�ساندة االجتماعية لدى الطالب املت�أخرين
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درا�سيا بجامعة امللك �سعود؟
أهمية الدراسة
تت�ضح الأهمية النظرية لهذه الدرا�سة من خالل تناولها
ملتغري الت�سويف الأكادميي وهو من املتغريات املهمة وخا�صة
مع انت�شار ممار�سة هذا ال�سلوك بني الطالب يف املرحلة اجلامعية
ب�شكل عام ولدى املت�أخرين درا�سي ًا ب�شكل خا�ص ،كما �إن الدرا�سة
احلالية حتاول الك�شف عن عالقة هذه الظاهرة ببعدين م�ؤثرين على
�أداء الطالب الأكادميي وهما توقعات الكفاءة الذاتية ،وامل�ساندة
االجتماعية.
�أما الأهمية التطبيقية فتتمثل فيما �ست�صل �إليه الدرا�سة
احلالية من نتائج ت�ساعد يف الك�شف عن العوامل املرتبطة بظاهرة
الت�سويف الأكادميي مما ي�سهم ب�شكل فعال يف ا�ستحداث �آليات
وبرامج لتخفيف الت�سويف الأكادميي ،بالإ�ضافة لتوعية الوالدين
واملعلمني لأهمية امل�ساندة االجتماعية التي يتلقاها الطالب
ودورها يف التخفيف من حدة انت�شار ظاهرة الت�سويف الأكادميي،
كما يوجد جانب �آخر لأهمية الدرا�سة من الناحية التطبيقية يتمثل
يف تقدمي بع�ض املقايي�س التي ميكن تقنينها وا�ستخدامها يف البيئة
ال�سعودية مثل مقيا�س الت�سويف الأكادميي وتوقعات الكفاءة الذاتية
وامل�ساندة االجتماعية ،بالإ�ضافة �إىل ما تقدمه الدرا�سة احلالية من
تو�صيات ميكن �أن ت�سهم يف اجراء بحوث م�ستقبلية ترثي جمال
الت�سويق الأكادميي.
حمددات الدرا�سة :اقت�رصت الدرا�سة احلالية على طالب
عمادة ال�سنة الأوىل امل�شرتكة بجامعة امللك �سعود للعام الدرا�سي
 ،2019/ 2018وتتحدد نتائجها ب�أدواتها وهي :مقيا�س الت�سويف
الأكادميي ومقيا�س توقعات الكفاءة الذاتية ،ومقيا�س امل�ساندة
االجتماعية ،واال�ستجابة على هذه املقايي�س من �أفراد عينة الدرا�سة
درا�سيا.
البالغ عددها ( )132طالب ًا من الطالب املت�أخرين
ًّ
التعريفات اإلجرائية للمصطلحات
 توقعات الكفاءة الذاتية :ويق�صد بها يف الدرا�سة احلالية
الأحكام التي ي�صدرها الطالب على قدراته عندما يطلب منه �إجناز
مهام حمددة وتقا�س بالدرجة التي يح�صل عليها الطالب على
مقيا�س توقعات الكفاءة الذاتية امل�ستخدم يف هذه الدرا�سة.
 امل�ساندة االجتماعية :ويق�صد بها يف الدرا�سة احلالية
كافة �أ�شكال الدعم االجتماعي التي يتلقاها الطالب من الوالدين
�أو املعلمني �أو جماعة الأقران وتقا�س بالدرجة التي يح�صل عليها
الطالب على مقيا�س امل�ساندة االجتماعية امل�ستخدم يف هذه
الدرا�سة.
 الت�سويف الأكادميي :ويق�صد بها يف الدرا�سة احلالية
ت�أجيل الطالب القيام باملهام الأكادميية املطلوبة منه ما ينتج عنه
نوع من القلق وعدم االرتياح وتقا�س بالدرجة التي يح�صل عليها
الطالب على مقيا�س الت�سويف الأكادميي امل�ستخدم يف هذه الدرا�سة.
 الت�أخر الدرا�سي :ويق�صد به يف الدرا�سة احلالية انخفا�ض
التح�صيل الدرا�سي يف جميع املواد الدرا�سية �أو يف بع�ض املواد دون
غريها بحيث يقل معدل الطالب عن .%60
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الطريقة واإلجراءات
منهج الدراسة:
ا�ستخدم الباحث املنهج الو�صفي االرتباطي.
جمتمع الدراسة وعينتها
تكون جمتمع الدرا�سة من طالب ال�سنة الأول امل�شرتكة
بجامعة امللك �سعود بالف�صل الدرا�سي ال�صيفي للعام الدرا�سي
 2019/ 2018والبالغ عددهم ( )900طالب ،وهم الذين يقل
معدلهم يف التح�صيل الدرا�سي يف مادة �أو �أكرث عن .%60
وتكونت عينة الدرا�سة من ( )132طالب ًا جرى اختيارهم
بالطريقة العمدية “الغر�ضية” (� ،)Purposive Sampleإذ متثل
العينة ( )% 14من املجتمع الأ�صلي.
أدوات الدراسة
1 .1مقيا�س الت�سويف الأكادميي
جرى �إعداد مقيا�س الت�سويف الأكادميي من الباحث وذلك
يف �ضوء بع�ض الدرا�سات ال�سابقة (((�Wu& Fan, 2017، ((Win
 ،da & Fuadah, 2019واملقايي�س املن�شورة يف جمال الت�سويف
الأكادميي ،ويتكون املقيا�س من ( )21مفردة جميعها �صيغت
باالجتاه االيجابي موزعة على �أربعة �أبعاد وهي :العوامل النف�سية
( )6مفردات ،و�إدارة الوقت ( )9مفردات ،والعوامل االجتماعية ()3
مفردات ،والن�سيان ( )3مفردات كما جرى حتديد بدائل املقيا�س
و�أوزانها وذلك من خالل �أ�سلوب ليكرت ذي التدريج اخلما�سي وذلك
كما ي�أتي� ( :أوافق ب�شدة� ،أوافق ،حمايد� ،أرف�ض� ،أرف�ض ب�شدة) مع
�أوزانها ،وحددت الأوزان ( )1,2,3,4,5للفقرات وهذا يعني �أنه
كلما ارتفعت الدرجة على املقيا�س كان م�ؤ�رشاً على وجود �سلوك
الت�سويف الأكادميي لدى الطالب.
اخل�صائ�ص ال�سيكومرتية للمقيا�س
 ال�صدق :جرى التحقق من ال�صدق الظاهري للمقيا�س من
خالل عر�ضه يف �صورته الأولية على خم�سة من ذوي االخت�صا�ص يف
وبناء على �أراء املحكمني
الرتبية وعلم النف�س بجامعة امللك �سعود
ً
ِفت ثالث فقرات ب�سبب اتفاق
لت �صياغة بع�ض الفقرات ،كما ُحذ ْ
ُع ّد ْ
املحكمني على عدم منا�سبتها للمقيا�س ،كما جرى التحقق من �صدق
البناء للمقيا�س من خالل تطبيقه على عينة ا�ستطالعية مكونة من
( )70طالب ًا من جمتمع العينة ،وقد جرى ح�ساب االرتباطات بني كل
فقرة والأداة ككل فرتاوحت معامالت االرتباط بني ( ) .22و() .66
ومعظمها دال عند م�ستوى) ( α = .01ما ي�شري �إىل �صدق املقيا�س.
 الثبات :جرى تقدير ثبات املقيا�س بح�ساب قيمة معامل
�ألفا كرو نباخ ،فبلغت قيمة معامل الثبات ( ،) .85كما جرى تقدير
ثبات املقيا�س �أي�ض ًا با�ستخدام طريقة التجزئة الن�صفية ،وقد بلغت
قيمة معامل الثبات ( ) .82وهي قيم ت�شري �إىل م�ستوى مرتفع لثبات
للمقيا�س.
2 .2مقيا�س توقعات الكفاءة الذاتية
وهو من �إعداد الباحث ؛ �إذ جرى بناء مقيا�س توقعات الكفاءة
الذاتية يف �ضوء بع�ض الدرا�سات ال�سابقة (Sirin, 2011)، (Lee,

 ،)Bong & Kim, 2014واملقايي�س املن�شورة يف جمال الكفاءة
الذاتية ،ويتكون املقيا�س من ( )20مفردة جميعها �صيغت باالجتاه
االيجابي ،وجرى حتديد بدائل املقيا�س و�أوزانها وذلك من خالل
�أ�سلوب ليكرت ذي التدريج اخلما�سي وذلك كما ي�أتي�( :أوافق ب�شدة،
�أوافق ،حمايد� ،أرف�ض� ،أرف�ض ب�شدة) مع �أوزانها ،وحددت الأوزان
( )1,2,3,4,5للفقرات ،وهذا يعني �أنه كلما ارتفعت الدرجة على
املقيا�س كان م�ؤ�رشاً على ارتفاع توقعات الكفاءة الذاتية لدى
الطالب.
اخل�صائ�ص ال�سيكومرتية للمقيا�س
 ال�صدق :مت التحقق من ال�صدق الظاهري للمقيا�س من
خالل عر�ضه يف �صورته الأولية على خم�سة من ذوي االخت�صا�ص
وبناء على �أراء
يف الرتبية وعلم النف�س بجامعة امللك �سعود
ً
لت �صياغة بع�ض الفقرات ،كما حذفت �أربع فقرات
املحكمني ُع ّد ْ
من املقيا�س ،كما جرى التحقق من �صدق البناء للمقيا�س من خالل
تطبيقه على عينة ا�ستطالعية مكونة من ( )70طالب ًا من جمتمع
العينة  ،وقد ح�سبت االرتباطات بني كل فقرة والأداة ككل فرتاوحت
معامالت االرتباط بني ( ) .17و( ) .70وبع�ضها دال عند (= α
 ،).05وبع�ضها الآخر دال عند م�ستوى ( )α = .01ما ي�شري �إىل �صدق
املقيا�س.
 الثبات :مت تقدير ثبات املقيا�س بح�ساب قيمة معامل �ألفا
كرو نباخ ،فبلغت قيمة معامل الثبات ( ،) .87كما مت تقدير ثبات
املقيا�س �أي�ض ًا با�ستخدام طريقة التجزئة الن�صفية� ،إذ بلغت قيمة
معامل الثبات ( ) .83وهي قيم ت�شري �إىل م�ستوى مرتفع من الثبات
للمقيا�س.
3 .3مقيا�س امل�ساندة االجتماعية
وهو من �إعداد ديون �سوزان ( ،)Dunn,S,1987ويتكون
املقيا�س من ( )25عبارة؛ بهدف تقدير امل�ساندة االجتماعية كما
يدركها املراهقون ،وقامت �أ�سماء ال�رس�سي و�أماين عبد املق�صود
برتجمة املقيا�س ،ولتقنينه مت تطبيق املقيا�س على عينة مكونة
من ( )100طالب ًا وطالبة من طلبة ال�صف الأول الثانوي العام،
واتبعت الباحثتان عدة �إجراءات للتحقق من �صدق الأداة ،مثل:
�صدق املحتوى ،و�صدق البناء �أو التكوين ،و�صدق املحك ،وقد
خل�صت االجراءات �إىل �صدق املقيا�س و�صالحيته لال�ستخدام فيما
�صمم من �أجله� .أما فيما يت�صل بثبات املقيا�س فقد جرى ح�سابه
بطريقتني ،هما :طريقة �إعادة التطبيق؛ �إذ بلغ قيمة معامل االرتباط
( ) .73وهو معامل ارتباط عال؛ ما ي�شري �إىل �أن املقيا�س يتمتع بقدر
عال من الثبات ،كما مت ا�ستخدام طريقة كرونباخ ،حيث بلغ معامل
الثبات “�ألفا” ( ) .86وهو معامل ارتباط عال �أي�ضاً .وقام الباحث
باخلطوات الآتية؛ للت�أكد من اخل�صائ�ص ال�سيكومرتية للمقيا�س.
 ال�صدق :جرى التحقق من �صدق البناء للمقيا�س من
خالل تطبيقه على عينة ا�ستطالعية مكونة من ( )70طالب ًا من
جمتمع العينة وجرى ح�ساب االرتباطات بني كل فقرة والأداة ككل
فرتاوحت معامالت االرتباط بني ( )0.19و( ) .68وبع�ضها دال عند
( ،)α = .05وبع�ضها الآخر دال عند م�ستوى ( )α = .01مما ي�شري �إىل
�صدق املقيا�س.
 الثبات :مت تقدير ثبات املقيا�س بح�ساب قيمة معامل �ألفا
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القدرة التنبؤية لتوقعات الكفاءة الذاتية واملساندة االجتماعية بالتسويف األكادميي
لدى الطالب املتأخرين دراسيًّا بجامعة امللك سعود

د .السيد رمضان بريك

كرو نباخ ،فبلغت قيمة معامل الثبات( ،) .87كما مت تقدير ثبات
املقيا�س �أي�ض ًا با�ستخدام طريقة التجزئة الن�صفية ،حيث بلغت قيمة
معامل الثبات( ) .85وهي قيم ت�شري �إىل م�ستوى مرتفع من الثبات
للمقيا�س.
املعاجلة اإلحصائية
جرى ا�ستخدام عدداً من الأ�ساليب الإح�صائية من خالل
الربنامج الإح�صائي ( )SPSSمتثلت يف املتو�سطات واالنحرافات
املعيارية ،واختبار (ت) ،ومعامل ارتباط بري�سون ،وحتليل االنحدار
الب�سيط ،وحتليل االنحدار املتعدد.
نتائج الدراسة ومناقشتها
النتائج املتعلقة بالإجابة عن ال�س�ؤال الأول :ما م�ستوى
الت�سويف الأكادميي لدى الطالب املت�أخرين درا�سي ًا بعمادة ال�سنة
الأوىل امل�شرتكة بجامعة امللك �سعود؟
وللإجابة عن هذا ال�س�ؤالُ ،ق ِّ�س َم م�ستوى امتالك الطالب
للت�سويف الأكادميي �إىل ثالث فئات (�ضعيف – متو�سط – مرتفع)
وذلك بح�ساب املدى ( )1=5-4ثم تق�سيمه على عدد الفئات وذلك
للح�صول على طول الفئة ( )1.33=3 ÷ 4وعليه يكون ت�صنيف
الفئات �إىل م�ستوى �ضعيف ( ( 2.33–1وم�ستوى متو�سط (–2.34
 ،)3.67وم�ستوى مرتفع ()5–3.68
بت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية
كما ُح�سِ ْ
لدرجات الطالب على املقيا�س ككل ،وعلى كل بعد من �أبعاده كما
يت�ضح من اجلدول رقم (.)1
جدول ()1
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات الطالب على مقياس التسويف األكاديمي

البعد

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

امل�ستوى

العوامل النف�سية

3.95

.69

مرتفع

�إدارة الوقت

3.92

.65

مرتفع

العوامل االجتماعية

3.68

.62

مرتفع

الن�سيان

3.69

.63

مرتفع

الدرجة الكلية

3.75

.66

مرتفع

تعمدهم لت�سويف بع�ض املهام خوف ًا من الف�شل.
كما ميكن تف�سري ارتفاع متو�سط العوامل النف�سية امل�سببة
للت�سويف الأكادميي نظراً ملا يعانيه الطالب املت�أخرين درا�سي ًا من
�ضغوط نف�سية مرتبطة ب�ضعف قدراتهم على التح�صيل
ورغبتهم يف احل�صول على معدالت مرتفعة ت�ؤهلهم
لتخ�ص�صات مميزة ،وخا�صة �أن معدل ال�سنة الأوىل امل�شرتكة
بجامعة امللك �سعود يعترب �أهم العوامل التي ت�ؤثر يف تخ�صي�ص
الطالب.
�أما بالن�سبة للعوامل االجتماعية ،فريى الباحث �أن انخفا�ض
متو�سطها لدى طالب العينة باملقارنة بالعوامل الأخرى على الرغم
من �أنها يف امل�ستوى املرتفع يرجع �إىل طبيعة املجتمع ال�سعودي
والذي يت�صف بدرجة كبرية من الرتابط االجتماعي� ،إذ ما زالت
الأ�رسة املمتدة م�ستمرة وكذلك االنتماء �إىل القبيلة.
النتائج املتعلقة بالإجابة عن ال�س�ؤال الثاين :هل توجد
عالقة ارتباطية دالة �إح�صائي ًا بني الت�سويف الأكادميي وتوقعات
درا�سيا بعمادة ال�سنة الأوىل
الكفاءة الذاتية لدى الطالب املت�أخرين
ًّ
امل�شرتكة بجامعة امللك �سعود؟
وللإجابة عن هذا ال�س�ؤال ا�ستخدم الباحث معامل ارتباط
بري�سون من خالل الربنامج الإح�صائي ( )SPSSوقد �أ�سفرت
نتائجه عما ي�أتي:
جدول ()2
معامالت االرتباط بين درجات التسويف األكاديمي وتوقعات الكفاءة الذاتية

�أبعاد الت�سويف
الأكادميي
توقعات الكفاءة
الذاتية

العوامل
النف�سية

ادارة
الوقت

العوامل
االجتماعية

الن�سيان

الدرجة
الكلية

**
0.13 -

**
0.25 -

**0.23-

**0.13
-

**0.30
-

**دالة عند مستوى الداللة (=)α 0.00

ويظهر من اجلدول (� )1أن املتو�سط احل�سابي للدرجة الكلية
للت�سويف الأكادميي ككل ( )3.75وانحراف معياري (،) .66
وبالن�سبة للأبعاد يالحظ �أن العوامل النف�سية جاءت فـي املرتبة
الأوىل مبتو�سـط ح�سابي بلغ ( )3.95وانحراف معياري ( ،) .69ثم
�إدارة الوقت مبتو�سط ح�سابي ( )3.92وانحراف معياري ( ،) .65ثم
الن�سيان مبتو�سط ح�سابي ( )3.69وانحراف معياري ( ،) .63و�أخيـراً
العوامل االجتماعية مبتو�سط ح�سابي ( )3.68وانحراف معياري
( ،) .62وجاءت الدرجة الكلية وجميع الأبعاد مب�ستوى مرتفع مما
درا�سيا بعمادة ال�سنة الأوىل
ي�شري �إىل ممار�سة الطالب املت�أخرين
ًّ
امل�شرتكة بجامعة امللك �سعود ل�سلوك الت�سويف الأكادميي.
وتعزى هذه النتيجة �إىل طبيعة عينة الدرا�سة حيث �أنهم
يعانون من ت�أخر درا�سي يف مادة �أو �أكرث ورمبا ي�ؤدي ذلك �إىل
217

يظهر من اجلدول ( )2فيما يتعلق بالأبعاد الفرعية للت�سويف
الأكادميي �أن قيمة معامل االرتباط بني العوامل النف�سية وتوقعات
الكفاءة الذاتية هي ( )- .13وهي دالة عند م�ستوى ( ،)α= .00و�أن
قيمة معامل االرتباط بني ادارة الوقت وتوقعات الكفاءة الذاتية هي
( )- .25وهي دالة عند م�ستوى ( ،)α= .00و�أن قيمة معامل االرتباط
بني العوامل االجتماعية وتوقعات الكفاءة الذاتية هي ( )- .23وهي
دالة عند م�ستوى ( ،)α= 0.00و�أن قيمة معامل االرتباط بني الن�سيان
وتوقعات الكفاءة الذاتية هي ()- .13وهي دالة عند م�ستوى (=α
 ،).00و�أن قيمة معامل االرتباط بني الدرجة الكلية للت�سويف
الأكادميي وتوقعات الكفاءة الذاتية هي ( )- .30وهي دالة عند
م�ستوى ( ،)α =.00ما ي�شري �إىل وجود ارتباط �سالب دال �إح�صائ ًيا
بني الت�سويف الأكادميي وتوقعات الكفاءة الذاتية لدى الطالب
املت�أخرين درا�سي ًا بال�سنة الأوىل امل�شرتكة بجامعة امللك �سعود،
وهذا يعني �أنه كلما زادت توقعات الكفاءة الذاتية لدى الطالب يقل
�سلوك الت�سويف الأكادميي لدية.
Oda�O
و
 ،)ci, 2011ودرا�سة درا�سة يل وبونغ وكيم (Lee, Bong & Kim,
 ، )2014ودرا�سة يريلني وماكفري وكال�سني وروبرت (Yerdelen,
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)McCaffrey,Klassen& Robert, 2016

كما تن�سجم هذه النتيجة مع ما �أكده بوال ( )Pala, 2011من
وجود �سمات �شخ�صية جتعل الطالب ميار�سون �سلوك الت�سويف
الأكادميي مثل انخفا�ض م�ستوى الكفاءة الذاتية والثقة بالنف�س.
إح�صائيا بني
ويف�رس الباحث وجود ارتباط �سالب دال �
ًّ
الت�سويف الأكادميي وتوقعات الكفاءة الذاتية ب�أن الطالب عندما
تكون لديه توقعات مرتفعة للكفاءة الذاتية ف�إن ذلك ينعك�س على
ثم يقوم باملهام املطلوبة منه يف الوقت
ثقته بنف�سه وقدراته ومن ّ
املحدد وبخا�صة �أن من الأ�سباب ال�شائعة للت�سويف الأكادميي عدم
الثقة بالنف�س واخلوف من الف�شل وبالتايل يلج�أ الطالب ل�سلوك
الت�سويف الأكادميي للتغلب على هذا ال�شعور.
كما يعزي الباحث وجود عالقة عك�سية بني الت�سويف
الأكادميي وتوقعات الكفاءة الذاتية ب�أن توقعات الكفاءة الذاتية
تعد عن�رصاً م�ؤثراً ب�شكل كبري يف عملية التعلم فهي ت�ؤثر يف طبيعة
املهام الأكادميية التي يختارها الطالب ومدى قدرتهم على القيام
بها ومثابرتهم على �أدائها ،وبخا�صة �إذا كانت بع�ض املهام تت�سم
بال�صعوبة ويحتاج القيام بها ملهارات خا�صة.
كما �أن توقعات الكفاءة الذاتية تقوم بدور م�ؤثر يف توجيه
�سلوك الطالب و�ضبطه وبالتايل ف�إن ارتفاع م�ستوى توقعات
الكفاءة الذاتية يوجه �سلوك الطالب لإجناز املهام املطلوبة منه
بكفاءة عالية ويف الوقت املحدد لها دون ت�سويف وعلى العك�س يف
حال انخفا�ض م�ستوى توقعات الكفاءة الذاتية ي�ؤدى �إىل عدم اجناز
املهام املطلوبة من الطالب يف الوقت املحدد.
النتائج املتعلقة بالإجابة عن ال�س�ؤال الثالث :هل توجد
إح�صائيا بني الت�سويف الأكادميي وامل�ساندة
عالقة ارتباطيه دالة �
ًّ
درا�سيا بعمادة ال�سنة الأوىل
االجتماعية لدى الطالب املت�أخرين
ًّ
امل�شرتكة بجامعة امللك �سعود؟
وللإجابة عن هذا ال�س�ؤال ا�ستخدم الباحث معامل ارتباط
بري�سون من خالل الربنامج الإح�صائي ( )SPSSوقد �أ�سفرت
نتائجه عما ي�أتي:
جدول ()3
معامالت االرتباط بين درجات التسويف األكاديمي والمساندة االجتماعية

�أبعاد الت�سويف
الأكادميي
امل�ساندة
االجتماعية

العوامل
النف�سية

ادارة
الوقت

العوامل
االجتماعية

الن�سيان

الدرجة
الكلية

**.37 -

**.39 -

**.45-

**.37 - **.33 -

الأكادميي �أن قيمة معامل االرتباط بني العوامل النف�سية و امل�ساندة
االجتماعية هي ( )0.33-وهي دالة عند م�ستوى ( ،)α= 0.00و�أن
قيمة معامل االرتباط بني ادارة الوقت وامل�ساندة االجتماعية هي
( )0.37-وهي دالة عند م�ستوى ( ،)α= 0.00و�أن قيمة معامل
االرتباط بني العوامل االجتماعية وامل�ساندة االجتماعية هي
( )0.37-وهي دالة عند م�ستوى ( ،)α =0.00و�أن قيمة معامل
االرتباط بني الن�سيان وامل�ساندة االجتماعية هي ( )0.39-وهي
دالة عند م�ستوى ( ،)α= 0.00و�أن قيمة معامل االرتباط بني الدرجة
الكلية للت�سويف الأكادميي وامل�ساندة االجتماعية هي ()0.45-
وهي دالة عند م�ستوى ( ،)α= 0.00مما ي�شري �إىل �أنه كلما زاد م�ستوى
امل�ساندة االجتماعية التي يتلقاها الطالب قل معه �سلوك الت�سويف
الأكادميي ،وتتفق هذه النتيجة مع ما تو�صلت اليه درا�سة �أ�رساي
وا�ستيو�ساري ووهتبو وكر�ستي (& Asri, Setyosari, Hitipeuw
 ،)Chusniyah, 2017ودرا�سة ويندا وف�ؤاده (Winda & Fuadah,
.)2019
وميكن تف�سري ذلك ب�أن امل�ساندة االجتماعية التي يتلقاها
الطالب تعزز ثقته بنف�سه وقدرته على �إجناز املهام ؛ �إذ �أن امل�ساندة
االجتماعية هي يف حقيقتها نوع من التفاعل االجتماعي مع
الآخرين ومن نتائجها تلقي الفرد لل�سند والدعم الذي يعزز ثقته
بنف�سه وقدرته على �إجناز املهام املطلوبة منه يف الوقت املحدد
وبالتايل فكلما زادت امل�ساندة االجتماعية لدى الطالب قل لديه
�سلوك الت�سويف الأكادميي.
النتائج املتعلقة بالإجابة عن ال�س�ؤال الرابع :هل ميكن التنب�ؤ
بالت�سويف الأكادميي و�أبعاده من خالل توقعات الكفاءة الذاتية
درا�سيا بعمادة ال�سنة
وامل�ساندة االجتماعية لدى الطالب املت�أخرين
ًّ
الأوىل امل�شرتكة بجامعة امللك �سعود؟
وللإجابة عن هذا ال�س�ؤال ا�ستخدم الباحث حتليل االنحدار
املتعدد وذلك من خالل الربنامج الإح�صائي ( )SPSSوقد �أ�سفرت
نتائجه عما يلي:

**دالة عند مستوى الداللة (=)α .00

ويظهر من اجلدول ( )3فيما يت�صل بالأبعاد الفرعية للت�سويف

أوالً :بعد العوامل النفسية للتسويف األكادميي

جدول ()4
تحليل االنحدار المتعدد لتوقعات الكفاءة الذاتية والمساندة االجتماعية والعوامل النفسية للتسويف األكاديمي

النموذج

اخلط�أ
املعياري

Beta

)(Constant

2.70

.51

توقعات الكفاءة الذاتية

0.21 -

.10

B
1

املعامالت

املعامالت املعدلة
T

.18-
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الداللة
الإح�صائية

5.28

.00

2.18-

.03

R

R2

.37

.14

القدرة التنبؤية لتوقعات الكفاءة الذاتية واملساندة االجتماعية بالتسويف األكادميي
لدى الطالب املتأخرين دراسيًّا بجامعة امللك سعود

املعامالت

النموذج
B

امل�ساندة االجتماعية

اخلط أ�
املعياري

Beta

.44 -

.102
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املعامالت املعدلة
T

.36

4.33-

الداللة

R2

R

الإح�صائية
.00

يبني اجلدول (� )4أن معامل ت�أثري توقعات الكفاءة الذاتية يف العوامل النف�سية هو( )- .21ويدل على وجود عالقة طردية �سالبة بني
التحديد ( )R2 = .14وهذا يو�ضح �أن توقعات الكفاءة الذاتية
وامل�ساندة االجتماعية تف�رس �أكرث من  % 14من العوامل النف�سية
للت�سويف الأكادميي.

توقعات الكفاءة الذاتية والعوامل النف�سية للت�سويف الأكادميي ،كما
يو�ضح �أن معامل ت�أثري امل�ساندة االجتماعية يف العوامل النف�سية
هو ( )- .44ويدل ذلك على وجود عالقة طردية �سالبة بني امل�ساندة
االجتماعية والعوامل النف�سية للت�سويف الأكادميي ،كما بلغ معامل

ثانياً :بعد إدارة الوقت للتسويف األكادميي

جدول ()5
تحليل االنحدار المتعدد لتوقعات الكفاءة الذاتية والمساندة االجتماعية وبعد إدارة الوقت للتسويف األكاديمي

النموذج

املعامالت
اخلط أ�
املعياري

Beta

)(Constant

2.22

.52

B

1

املعامالت املعدلة

الداللة

T

الإح�صائية

4.30

.00

الكفاءة الذاتية

.39 -

.09

.30 -

3.88 -

.00

امل�ساندة االجتماعية

.53 -

.10

.40 -

5.17 -

.00

يبني اجلدول (� )5أن معامل ت�أثري توقعات الكفاءة الذاتية يف
بعد �إدارة الوقت للت�سويف الأكادميي هو ( )- .39ويدل ذلك على
وجود عالقة طردية �سالبة بني توقعات الكفاءة الذاتية وبعد �إدارة
الوقت للت�سويف الأكادميي ،كما يو�ضح �أن معامل ت�أثري امل�ساندة
االجتماعية يف بعد �إدارة الوقت للت�سويف الأكادميي هو ()- .53

R2

R

-.47

.22

ويدل على وجود عالقة طردية �سالبة بني امل�ساندة االجتماعية وبعد
�إدارة الوقت للت�سويف الأكادميي ،كما بلغ معامل التحديد (= R2
 ).22وهذا يو�ضح �أن توقعات الكفاءة الذاتية وامل�ساندة االجتماعية
تف�رس �أكرث من  % 22من بعد �إدارة الوقت للت�سويف الأكادميي.

ثالثا :بعد العوامل االجتماعية للتسويف األكادميي
جدول ()6
تحليل االنحدار المتعدد لتوقعات الكفاءة الذاتية والمساندة االجتماعية وبعد العوامل االجتماعية للتسويف األكاديمي.

النموذج

املعامالت
اخلط�أ
املعياري

Beta

()Constant

2.38

.46

B

1

املعامالت املعدلة
T

الداللة
الإح�صائية

5.23

.00

الكفاءة الذاتية

.30-

.09

.28 -

3.53-

.00

امل�ساندة االجتماعية

.46-

.09

.40 -

5.08-

.00

يبني اجلدول (� )6أن معامل ت�أثري توقعات الكفاءة الذاتية
يف بعد العوامل االجتماعية للت�سويف الأكادميي هو ( )- .30ويدل
على وجود عالقة طردية �سالبة بني توقعات الكفاءة الذاتية وبعد
العوامل االجتماعية للت�سويف الأكادميي كما يو�ضح �أن معامل
ت�أثري امل�ساندة االجتماعية يف بعد العوامل االجتماعية للت�سويف
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R

-.45

R2

.21

�ألأكادميي هو ( )- .46ويدل ذلك على وجود عالقة طردية �سالبة
بني امل�ساندة االجتماعية وبعد العوامل االجتماعية للت�سويف
الأكادميي كما بلغ معامل التحديد ( )R2 = .21وهذا يو�ضح �أن
توقعات الكفاءة الذاتية وامل�ساندة االجتماعية تف�رس ما يقارب من
 % 21من بعد العوامل االجتماعية للت�سويف الأكادميي.

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية  -اجمللد ( - )11العدد ( - )32كانون أول 2020م

رابعاً :بعد النسيان للتسويف األكادميي
جدول ()7
تحليل االنحدار المتعدد لتوقعات الكفاءة الذاتية والمساندة االجتماعية وبعد بالنسيان للتسويف األكاديمي

املعامالت

النموذج

اخلط�أ
املعياري

Beta

)(Constant

2.29

.45

B

1

املعامالت املعدلة

ةلالدلا

T

5.10

توقعات الكفاءة الذاتية

.12-

.09

.12-

1.42-

.16

امل�ساندة االجتماعية

.44-

.08

.40-

4.98-

.00

يبني اجلدول (� )7أن معامل ت�أثري توقعات الكفاءة الذاتية يف
بعد العوامل املرتبطة بالن�سيان هو ( )- .12عند م�ستوى الداللة
( ،) .16ويعني �أنه ال يوجد ت�أثري دال اح�صائي ًا لتوقعات الكفاءة
الذاتية يف العوامل املرتبطة بالن�سيان ،كما يو�ضح ان معامل ت�أثري
امل�ساندة االجتماعية يف العوامل االجتماعية هو ( )- .44ويدل على

R

ةيئاصحإلا
.00

R2

.16

-.41

وجود عالقة طردية �سالبة بني الكفاءة الذاتية والعوامل املرتبطة
بالن�سيان ،كما بلغ معامل التحديد ( )R2 = .16وهذا يو�ضح �أن
امل�ساندة االجتماعية تف�رس �أكرث من  % 16من العوامل املرتبطة
بالن�سيان.

خامسا :الدرجة الكلية للتسويف األكادميي
جدول ()8
تحليل االنحدار المتعدد لتوقعات الكفاءة الذاتية والمساندة االجتماعية والدرجة الكلية للتسويف األكاديمي

املعامالت

النموذج
اخلط أ�
املعياري

Beta

)(Constant

2.46

.34

B

1

املعامالت املعدلة
T

الداللة R2
الإح�صائية

7.88

.00

توقعات الكفاءة الذاتية

.33 -

.06

.37-

5.15-

.00

امل�ساندة االجتماعية

.46 -

.07

.50-

6.97-

.00

ويبني اجلدول (� )8أن معامل ت�أثري توقعات الكفاءة الذاتية
يف الت�سويف الأكادميي هو ( ،)- .33ويدل ذلك على وجود عالقة
خطية عك�سية بني توقعات الكفاءة الذاتية والت�سويف الأكادميي،
و�أن معامل ت�أثري امل�ساندة االجتماعية يف الت�سويف الأكادميي هو
( ،)- .46ويدل ذلك على وجود عالقة خطية عك�سية بني امل�ساندة
االجتماعية والت�سويف الأكادميي .كما بلغ معامل التحديد (= R2
 ).34وهذا يو�ضح �أن الكفاءة الذاتية وامل�ساندة االجتماعية تف�رس
�أكرث من  % 34من الت�سويف الأكادميي ،ومن ثم تكون املعادلة
االنحدارية الدالة على التنب�ؤ كما ي�أتي:
املتغري التابع= قيمة الثابت  +معامل االنحدار  xاملتغري
امل�ستقل
الت�سويف الأكادميي = قيمة الثابت  B1 +توقعات الكفاءة
الذاتية  B2 +امل�ساندة االجتماعية.
الت�سويف الأكادميي =  ) .-33( + 2.46توقعات الكفاءة
الذاتية  ) .46 -( +امل�ساندة االجتماعية.
ومن خالل النتائج تت�ضح �إمكانية التنب�ؤ ب�سلوك الت�سويف
الأكادميي لدى الطالب املت�أخرين درا�سي ًا من خالل توقعات الكفاءة

R

.58 -

.34

الذاتية وامل�ساندة االجتماعية حيث �أنه كلما كان م�ستوى توقعات
الكفاءة الذاتية وامل�ساندة االجتماعية مرتفع لدى الطالب انخف�ض
معه �سلوك الت�سويف الأكادميي لديهم.
وتتفق هذه النتيجة مع ما تو�صلت اليه درا�سة اودا�سي
( )Odaci, 2011ودرا�سة اوكال ( ،)Ocal, 2016ودرا�سة لووينجر
وكو و�سونغ وماهاديفان )Lowinger, Kuo, Song & Mahadevan,
 ،)2016ودرا�سة يريلني وماكفري وكال�سني وربرت (Yerdelen,
)McCaffrey,Klassen& Robert, 2016
ويف�رس الباحث ذلك ب�أن ال�صورة الذهنية التي يكونها الطالب
عن قدراته ت�ؤثر ب�شكل كبري على مدى اقدامه على �إجناز املهام
املطلوبة منه ،وكذلك م�ستوى اجلهد الذي يبذله يف �أداء املهمة
فاذا كانت توقعات الكفاءة الذاتية لدى الطالب مرتفعة ،فان ذلك
يدفعه للقيام باملهمة دون ت�سويف بالإ�ضافة لبذل كل ما يف و�سعه
لإجنازها والعك�س �صحيح.
وي�ؤكد باندورا (� )Bandura, 1986أن الت�سويف الأكادميي
يتعلق بالكفاءة الذاتية للفرد ف�إذا كانت توقعات الكفاءة الذاتية
لدى الفرد مرتفعة ف�إنه يظهر دافعية عالية و�سلوك منجز يف حني
�إذا كانت توقعات الكفاءة الذاتية للفرد منخف�ضة فان الفرد �سوف
220

القدرة التنبؤية لتوقعات الكفاءة الذاتية واملساندة االجتماعية بالتسويف األكادميي
لدى الطالب املتأخرين دراسيًّا بجامعة امللك سعود

د .السيد رمضان بريك

يتجنب �أداء مهماته وم�س�ؤولياته يف الوقت املحدد .وتن�سجم هذه
النتيجة مع ما �أ�شار �إليه ولرت�س ( )Wolters,2003من �أن ال�شخ�ص
امل�سوف لديه انخفا�ض يف توقعات الكفاءة الذاتية بالإ�ضافة
�إىل عدم القدرة على التخطيط وعدم القدرة على مقاومة م�شتتات
االنتباه.
كما يت�ضح من نتائج ال�س�ؤال الرابع �أنه ميكن التنب�ؤ ب�سلوك
الت�سويف الأكادميي لدى عينة الدرا�سة من خالل امل�ساندة
االجتماعية التي يتلقونها فكلما زادت امل�ساندة االجتماعية التي
يتلقاها الطالب قل معه �سلوك الت�سويف الأكادميي لديهم ،ويرى
الباحث �أنه بالإ�ضافة �إىل ما مت الإ�شارة �إليه يف تف�سري نتائج ال�س�ؤال
الثالث ،ف�إن تلقى الطالب للم�ساندة االجتماعية وخا�صة من الأ�رسة
واملعلمني يكون له انعكا�سات �إيجابية على �سلوكه املرتبط باملهام
الأكادميية وبالتايل يكون لدية الرغبة يف �إجناز املهام املطلوبة
منه يف الوقت املحدد دون ت�سويف والعك�س �صحيح.
وتن�سجم هذه النتيجة مع ما �أ�شار الية تروورك (Tiruwork,
 )2008من �أن امل�ساندة االجتماعية التي يتلقاها الفرد ،وبخا�صة
من الأ�رسة تقوم بدور �أ�سا�سي يف اكت�ساب عادات معينة و�أن هذا
الدور يرتبط بالت�سويف الأكادميي لدى الأبناء .كما ي�ضيف ويندا
وف�ؤاده (� ،)Winda & Fuadah, 2019أنه يوجد ارتباط �سالب دال
إح�صائيا بني امل�ساندة االجتماعية والت�سويف الأكادميي لدى
�
ًّ
الطالب ،مبعني �أنه كلما انخف�ض م�ستوى امل�ساندة االجتماعية زاد
الت�سويف الأكادميي.

التوصيات
يف �ضوء �أهداف الدرا�سة ونتائجها يو�صي الباحث مبا ي�أتي:
1 .1درا�سة ال�سمات ال�شخ�صية الأكرث ارتباط ًا ب�سلوك الت�سويف
الأكادميي.
2 .2درا�سة مدى انت�شار �سلوك الت�سويف الأكادميي يف املراحل
التعليمية املختلفة.
3 .3درا�سة ت�أثري بع�ض املتغريات االجتماعية يف مدى انت�شار
�سلوك الت�سويف الأكادميي.
�4 .4إجراء مزيد من الدرا�سات لتحديد �أهم �أ�سباب انت�شار �سلوك
الت�سويف الأكادميي.
5 .5و�ضع برامج عالجية ملواجهة �سلوك الت�سويف الأكادميي.
�6 .6إجراء درا�سات مقارنة بني الت�سويف الأكادميي ك�سمة
مميزة لل�شخ�ص وكحالة عار�ضة رمبا يتعر�ض لها.
�7 .7إعادة النظر يف املهام التي تطلب من الطالب من حيث
الكم والكيف بحيث ال ت�شكل �ضغط ي�ؤدي بالطالب �إىل الت�سويف
الأكادميي.
8 .8تنظيم ور�ش عمل لأولياء الأمور واملعلمني حول �أهمية
تنمية الثقة بالنف�س لدى االبناء وبخا�صة يف املراحل العمرية
املبكرة.
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