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القدرة التنبؤية ألسلوب التعلم والدافعية األكادميية بالتسويف األكادميي في ضوء الكمالية لدى طلبة جامعة اليرموك

أ .بيان فيصل شياب
أ.د .معاوية محمود أبو غزال

املقدمة:
امللخص:
هدفت الدرا�سة �إىل الك�شف عن القدرة التنب�ؤية لأ�سلوب التعلم،
والدافعية الأكادميية ،بالت�سويف الأكادميي يف �ضوء الكمالية لدى
طلبة جامعة الريموك.تكونت العينة من ( )641طالب ًا وطالب ًة من
جامعة الريموك� ،أُختريوا بالطريقة املتي�رسة.ولتحقيق �أهداف
الدرا�سة ،ا�ستخدم مقيا�س فالرياند ورفاقه ()Vallerand et al., 1992
للدافعية الأكادميية ،ومقيا�س الزغول ( )2000لأ�سلوب التعلم،
ومقيا�س �سالين ورفاقه ( )Slaney et al., 2001للكمالية ،ومقيا�س
�أبي غزال ( )2012للت�سويف الأكادميي.ك�شفت النتائج �أن �أ�سلوب
التعلم اال�سرتاتيجي ،والأ�سلوب ال�سطحي ،وانعدام الدافعية ،قد ف�رست
جمتمع ًة ( )50.2%من التباين يف الت�سويف الأكادميي ،ومل يدخل
كل من الأ�سلوب العميق ،والدافعية الداخلية ،والدافعية اخلارجية يف
التنب�ؤ بالت�سويف الأكادميي ،وذلك كله يف �ضوء الكمالية التكيفية.
�أما يف �ضوء الكمالية غري التكيفية فقد ك�شفت النتائج �أن الأ�سلوب
اال�سرتاتيجي ،والأ�سلوب ال�سطحي ،وانعدام الدافعية ،ف�رست جمتمع ًة
( )25.6%من التباين يف الت�سويف الأكادميي.ومل يدخل كل من
الأ�سلوب العميق ،والدافعية الداخلية ،والدافعية اخلارجية يف التنب�ؤ
بالت�سويف الأكادميي لدى طلبة جامعة الريموك.
الكلمات املفتاحية :الكمالية ،الدافعية الأكادميية ،الت�سويف
الأكادميي� ،أ�سلوب التعلم.

Abstract:
The study aims to reveal the predictive ability of
the learning style and academic motivation in academic
procrastination in light of the perfectionism among
Yarmouk university students. The sample consists of
461 students selected using the convenient method from
Yarmouk University. To achieve the objectives of the
study, the scales of academic motivation (Vallerand et
al. , 1992, learning styles (Zgol 2000) , perfectionism
(Slaney et al. , 2001) , and academic procrastination
(Abu - ghazal, 2012) were administered. The results
revealed that the strategic learning style, shallow
learning style, and lack of motivation explain 50,2%
of the variance of academic procrastination. The
deep style, the internal motivation, and the external
motivation are not introduced in the prediction of
academic procrastination in the light of adaptive
perfectionism. The results revealed that the strategic
style, shallow style, and lack of motivation explained
25,6% of the variance of academic procrastination.
The deep style, internal motivation, and external
motivation are not included in the prediction of
academic procrastination.
Keywords: Perfectionism, academic motivation,
procrastination, learning styles.
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على الرغم من ال�سعي امل�ستمر لالرتقاء بالعملية الرتبوية
لت�صبح ب�أف�ضل �صورة مفيدة للطلبة وتعلمهم ،والتقدم التكنولوجي
الهائل الذي قد ي�ساعد يف عملية التعلم� ،إال �أن م�شكالت التعلم قد
تزداد يف ظل هذا التقدم ،وقد ت�صبح �أكرث تعقيداً ،وما الت�سويف
الأكادميي �إال مثال وا�ضح على هذه امل�شكالت التي ازدادت مع
ازدياد التقدم التكنولوجي (. )Thakkar, 2009ومن اجلدير بالذكر �أن
الت�سويف الأكادميي ظاهرة معقدة متعددة الأ�سباب� ،إذ �إنه ال ينتج
عن عامل واحد ،فهناك العديد من العوامل التي ميكن �أن ت�ؤدي �إىل
زيادته �أو �إ�ضعافه يف �سياق عملية التعلم ،كالدافعية الأكادميية
و�أ�سلوب التعلم والكمالية بنوعيها :التكيفية وغري التكيفية.
يعرف الت�سويف ب�أنه ت�أجيل �أداء املهام بق�ص ٍد وتعم ًد دون
ومربر (� ، )Anderson, 2004أو هو الت�أجيل الطوعي لإكمال
�سبب
ٍ
املهمات �أو البدء بها ،بحيث ي�شعر الفرد بالتوتر لعدم ت�أديته املهمة
يف الوقت املرغوب به (. )Lay & Schonwenburg, 1993كما يعرف
ب�أنه ت�أجيل الطلبة البدء يف مهامهم الأكادميية �أو �إنهائها (Vargas,
� ، )2017أو هو الت�أجيل الطوعي لإكمال املهمات الأكادميية �ضمن
الوقت املحدد �أو املرغوب فيه ،رغم اعتقاد الطالب ب�أنه �سيكون يف
حالةٍ �سيئةٍ نتيجة الت�أجيل (. )Senecal & Vallerand, 1995
وي�أخذ الت�سويف �أ�شكا ًال و�أمناط ًا عديدة ،حيث �إن هناك ثالثة
�أمناط من الأفراد امل�سوفني ح�سب منوذج فرانك «،»Frank Deley
وهم امل�ؤخرون  ،Delayersوامل�شتتون  ،Distractibleوال�ساعون
نحو الكمال  ،Perfectionistsويت�صف امل�ؤخرون ب�صياغتهم
للتربيرات حول �أنف�سهم كالتعب النف�سي ،وحول املهمات ،وحول
املوقف كالوقت غري الكايف.بينما يت�صف امل�شتتون ب�أنهم
يف�ضلون القيام بالأعمال ذات التعزيز الفوري ،وين�شغلون بها عن
الأمور الأكرث �أهميةً ،وهو ما �أطلق عليه ح�سب منوذج (�سولومون
وروثبلوم بامل�سوف امل�سرتخي ()Trelaxed Procrastination
�.أما ال�ساعون نحو الكمال فهم الأفراد الذين ين�شغلون بتفا�صيل
املهمات ب�شكل كبري ،ومبالغ به رغب ًة منهم ب�أن تكون مثالية
ودون �أخطا ٍء بحيث ال ي�سمح لهم ان�شغالهم بتفا�صيلها ب�إنهائها،
وبالتايل تقل ثقتهم ب�أنف�سهم في�سوفون املهمات يف ٍ
مرات الحقةٍ
(في�صل و�صالح. )2016 ،
ثمة �أطر نظرية متعددة ف�رست الت�سويف الأكادميي� ،إذ يعتقد
�أن�صار املدر�سة ال�سلوكية ب�أن الت�سويف الأكادميي عادة متعلمة
تن� أش� من رغبة الطالب يف الن�شاطات ال�سارة واملعززات الفورية،
يف حني ينظر �أن�صار مدر�سة التحليل النف�سي �إىل الت�سويف
كثورةٍ �ضد املطالب املبالغ بها �أو الت�سامح املفرط من الوالدين
(�أبو غزال�. )2011 ،أما وجهة النظر املعرفية ،فقد ركزت على
�أثر املعتقدات الالعقالنية ،وتقدير الذات ،واملعتقدات املتعلقة
بالوقت (. )Lay & Schouwenberg, 1993ويبدو �أن �أكرث وجهات
النظر قبو ًال يف تف�سري الت�سويف الأكادميي هي املتمثلة بالنظر
�إىل الت�سويف الأكادميي كا�سرتاتيجية تعمل على حماية ذوي
الإح�سا�س ال�ضعيف بتقدير الذات ،فريون �أن احرتامهم لذواتهم
يتوقف على الأداء املرتفع ،فيلج�أون �إىل الت�سويف لعدم اختبار
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قدراتهم (. )Burka, & Yuen, 1983

ال�سطحي (. )Marton & Saljo, 1976

أ�سباب عديدةٍ ك�صعوبة
ومييل الفرد �إىل الت�سويف �أي�ض ًا تبع ًا ل ٍ
تنظيم الوقت ،وت�شتت انتباه الفرد ،وال�شعور بالقلق خ�شية الوقوع
بالأخطاء (. )Noran, 2000و�أ�شار ايلي�س وناو�س (Ellis & Knaus,
� )1977إىل �أن الأفراد ي�سوفون ب�سبب اعتقاداتهم اخلط�أ حول قدراتهم
على �إنهاء الأمور ،فهم غالب ًا ما يتوقعون ب�أنهم قادرون على �إنهاء
الواجبات املوكلة �إليهم يف وقت ق�صري ،و�أن الوقت املتاح كبري
وكاف مقارنة مبا يحتاجون من وقت لإنهاء املهمة.ويرى ثاكار
ٍ
(� )Thakkar, 2009أن ال�سلوك امل�ستقل ي�ؤدي �إىل مبادرة �أكرب
للمهمة ،وي�ؤدي �إىل ات�ساق بني الأهداف والأفعال ،ويقل يف هذه
احلالة �سلوك الت�سويف كثرياً.وي�ؤثر بالت�سويف كما �أ�شار ا�سماعيلي
وموهادي ( ، )Esmaeili & Mohadi, 2016كل من بيئة املدر�سة،
ودور املدر�سني ،والأقران ،وال�شعور باملناف�سة ،ودور الأهل ،كلها
ذات ت�أثري كبري يف اخلوف من الف�شل الذي يعد من �أهم م�سببات
الت�سويف الأكادميي.وقد تو�صل �أبو غزال (� )2012إىل �أ�سباب
متعددة للت�سويف الأكادميي ،متثلت يف :اخلوف من الف�شل ،و�أ�سلوب
املدر�س ،واملخاطرة ،والنفور من املهمة ،واملخاطرة و�ضغط الأقران.

وي�شري مارتون و�ساجلو (� )Marten & Saljo, 1976إىل �أن
�أ�سلوب التعلم ال�سطحي يتمثل يف :الرتكيز على عملية احلفظ ال�صم،
واخلوف من الف�شل ،والرغبة يف احل�صول على عالمة فقط.كما ي�شري
(كامل� )2011( ،إىل �أنه �أ�سلوب ي�ستخدمه املتعلم بهدف تذكر
املعلومات التي يدر�سها ،وهو �أ�سلوب �سلبي.ويعرفه بيجز ورفاقه
( )Biggs et al; 2001ب�أنه الرغبة فقط يف �إعادة ا�سرتجاع ما مت
حفظه عن ظهر قلب.ويتميز �أ�صحاب �أ�سلوب التعلم ال�سطحي بعدم
ا�ستخدام التفكري الناقد ،وعدم ربط ما يتعلمونه ببنيتهم املعرفية،
والبحث عن �أق�رص الطرق للو�صول �إىل العالمة.

أكادميي
�أما �آثار الت�سويف الأكادميي ،فتتمثل يف :التح�صيل ال
ٍ
املتدين ،والندم ،ولوم الذات ،و�إعاقة التقدم املهني والأكادميي (�أبو
ازريق وجرادات. )2013 ،وغالب ًا ما يكون املت�سوف مت�أخراً وي�شكو
من �صعوبة البدء بالأعمال ب�شكل عام والدرا�سة ب�شكل خا�ص ،كما
�أنه ال يعطي الأولوية للمهمات الأهم بالن�سبة له (Devi & Dholl,
. )2017وفيما يتعلق مبواجهة الت�سويف الأكادميي ،فقد �أ�شار فوجي
(� )Voge, 2007إىل عدة ن�صائح ،منها :الوعي مب�شكلة الت�سويف عن
طريق فهم الفرد �أنه يعاين من الت�سويف و�أن نتائج الت�سويف مل
تكن هي النتائج املرغوبة ،كما ميكن �أن يقيم الفرد نف�سه و�أفكاره
وقدراته ومدى تقدمه لي�ضع �أهداف ًا تتنا�سب مع قدراته ،ف�ض ًال عن
التزام الفرد ب�إكمال املهمات بعد جتزئتها ،و�أخذ الن�صائح من الأكرث
خربة ،وو�ضع اخلطط املنا�سبة ،ومكاف�أة الذات عند كل تقدم ،كل ذلك
ي�ساعد على التخل�ص من الت�سويف.
تعد �أ�ساليب التعلم من املوا�ضيع التي حظيت باهتمام علماء
النف�س؛ لأنها الأ�سا�س ،يف معاجلة املعلومات واكت�سابها ،فح�سب
طريقة التعلم املتبعة ي�ستفيد الفرد مما يواجهه يف حياته العلمية
والعملية.وتعك�س �أ�ساليب التعلم الفروق الفردية بني الطلبة يف
�أ�سلوب درا�ستهم وتعلمهم ،فهي كما �أ�شار �أوال ( )Awla, 2014لها
�أهمية كربى يف ت�سهيل عملية التعلم يف حال �أخذت يف االعتبار
الطلبة.تعرف �أ�ساليب التعلم ب�أنها طرق الفرد اخلا�صة
عند تدري�س
ّ
مثريات �أثناء
التي ي�ستخدمها يف معاجلته ملا يتعر�ض �إليه من
ٍ
موقف التعلم (حممود. )1986 ،بينما �أ�شار �أوال (� )Awla, 2014إىل
�أنها عمليات معرفية ي�ستخدمها الفرد ب�شكل مت�سق ومتناغم �أثناء
معاجلته للمعلومات.ويرى كل من ال�ساعدي وال�شمري ()2006
ب�أنها الطريقة �أو اال�سرتاتيجية املف�ضلة التي ي�ستخدمها الطالب عند
تلقيه معلومات جديدة.
وهناك العديد من الأ�ساليب املعرفية ،منها� :أ�سلوب
التعلم العميق ،و �أ�سلوب التعلم اال�سرتاتيجي ،و �أ�سلوب التعلم

�أما �أ�سلوب التعلم العميق ،فهو على العك�س من �أ�سلوب التعلم
ال�سطحي؛ �إذ يتميز بالبحث عن املعنى ،و�إدراك العالقات والربط
بينها (. )Marton & Saljo, 1976ويعرفه بيجز ورفاقه (Biggs et
 )al., 2001ب�أنه عملية معرفية تقوم على ربط الأفكار وتنظيمها
والبحث عن املبادئ اخلا�صة بهدف فهم املحتوى.وي�شري (كامل،
(� )2011إىل �أن التعلم العميق هو �أ�سلوب يهدف �إىل الفهم ،وذلك
عن طريق درا�سة العالقات وربطها مبا يف داخل بنيته املعرفية.
ويتميز الطلبة ذوو �أ�سلوب التعلم العميق كما �أ�شار نوت�س (Knotts,
 )2013بالرتكيز على دوافعهم الداخلية والبحث عن العالقات فيما
يتعلمونه ،ويف�ضلون التعلم الناقد والتعلم العميق.
�أما �أ�سلوب التعلم اال�سرتاتيجي ،في�شار �إليه ب�أنه الأ�سلوب
الذي يوازن ما بني الأ�سلوبني ال�سابقني ،وهو الذي يتمثل ب�إدارة
الوقت ،وتنظيمه ،وتنظيم اجلهد ،مع الرغبة باختيار �أعلى الدرجات
(ال�صباطي ورم�ضان. )2002 ،
ويتميز الطلبة ذوو �أ�سلوب التعلم اال�سرتاتيجي ب�أن لديهم
مهارات تنظيمية للقدرات العقلية ،كما �أنهم ينظمون وقتهم
وجهدهم ،ويحاولون احل�صول على العالمة ب�أكرث الطرق جدارة
ونفع ًا (العتيبي. )2015 ،
وي�شري حمدان (� )1985إىل عوامل عدة ت�ؤثر على اختيار
الطالب لأ�سلوب تعلم معني ،وهي :حاجات الفرد االجتماعية
للتفاعل مع غريه ،وحاجات تتعلق بذاته ،وخ�صائ�ص تتعلق بالفرد
نف�سه ،وحاجاته اجل�سمية ،وقدراته على التعلم.كما �أن للقدرة على
التذكر �أهمية بالغة يف تبني �أ�سلوب التعلم ()Marton & Saljo, 1076
.و�أ�شار كيمرب وبلينغ (� )Kember & Pleung, 1998إىل �أهمية عامل
القدرة على ا�ستخدام اللغة يف تبني �أ�سلوب التعلم ،فذوو القدرة
املحدودة يف اللغة مييلون �إىل ا�ستخدام �أ�سلوب التعلم ال�سطحي.
(Basser

الكمالية مفهوم يعك�س �شخ�صية الإن�سان وخماوفه
 ، )et al., 2008وت�ؤثر على حتديد الأهداف ،واجتاه ال�سلوك ،واملثابرة
عليه (. )Lock & Latham, 2002فهي قوة قادرة �إما على جلب
الإحباط ال�شديد� ،أو الأداء املتميز والر�ضا ال�شديد (. )Schuler, 2002
تعددت تعريفات الكمالية ،واجمعت معظمها على �أنها ال�سعي
امل�ستمر نحو حتقيق معايري عالية قد ي�ضعها الفرد نف�سه �أو قد
ي�ضعها له الآخرون.و�أ�شار فرو�ست ورفاقه ()Frost et al., 1990
�إىل �أن الكمالية هي مطالبة الفرد الكمايل نف�سه وغريه ب�أعلى �أداء
ممكن �أن تتطلبه املهمة ،واحلكم على نف�سه ح�سب ا�ستطاعته حتقيق
132
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الأهداف التي و�ضعها.كما عرفها رام ( )Ram, 2005ب�أنها جمموعة
�أفكار و�سلوكات يهدف الفرد بها �إىل الو�صول �إىل �أهداف عالية،
وغالب ًا ما تكون غري واقعيةٍ .
وقد �صنف �سالين ورفاقه ( )Slaney et al., 2001الكمالية
�إىل نوعني كمالية تكيفية وكمالية غري تكيفية قد ا�ستند يف ت�صنيفه
للكمالية �إىل ثالثة �أبعاد ،وهي بعد التناق�ضات الذي يبني عدم القدرة
على الأداء �ضمن املعايري العالية لديهم ،وبعد املعايري العالية وهي
معايري مرتفعة يطمح الفرد لتحقيقها ،وبعد التنظيم الذي ي�سعى
من خالله �إىل احل�صول على الدرجة املطلوبة يف الكمالية.وي�شار
�إىل الأفراد ب�أنهم كماليون غري تكيفيني عندما تكون لديهم معايري
عالية ويظهرون تفاوت ًا بني القدرات التي يظنون ب�أنهم قادرون
عليها وبني �أدائهم الفعلي (تناق�ضات عالية)  ،بينما ي�شار �إىل
الأفراد ب�أنهم كماليون تكيفيون عندما يكون م�ستوى بعد املعايري
املرتفعة مرتفعا لديهم ،بينما يكون لديهم م�ستوى بعد التناق�ض
منخف�ضاً� ،أما الأ�شخا�ص غري الكماليني فهم من يح�صلون على
درجات منخف�ضة يف بعد املعايري املرتفعة.
و ُتعرف الكمالية التكيفية ب�أنها و�ضع الأفراد �أهداف ًا عالي ًة
بالرغم من �إدراكهم لوجود تعار�ض بني هذه الأهداف �أو املعايري
و�أدائهم (. )Slaney et al., 2001يف حني عرفتها ميلينا (Milena,
 )2015ب�أنها �سمة �شخ�صية م�ستقرة ن�سبياً ،وتتمثل يف ارتفاع
م�ستوى املعايري العالية ،وال�سعي نحو حتقيق الكمالية.
�أما الكمالية غري التكيفية فقد عرفها �سالين ورفاقه (Slaney
 )et al., 2001ب�أنها و�ضع الأفراد معايري عالية جداً م�صحوبة
ب�إدراكهم التناق�ض لديهم بني هذه املعايري.كما عرفها �أبو �سليمة
( )2015ب�أنها �سمة تتمثل بالتطلع والت�أمل �إىل حتقيق الأهداف
ذات املعايري ال�شخ�صية العالية ،مع توقعه الف�شل يف الوقت نف�سه
وتركيزه الكبري على الأخطاء.
ومن اجلدير بالذكر � ّأن الأفراد ذوي الكمالية التكيفية يتميزون
بالعديد من ال�صفات الإيجابية ،مثل �سعيهم الدائم �إىل الإتقان
يف العمل مع �شعور عام بالر�ضا وال�سعادة (نا�صف)2013 ،
 ،والتخطيط واملثابرة ( ، )Khani et al., 2013و�أ�ضاف �إليها رام
( )Ram, 2005احرتام الذات ،والإجناز ،وال�سعي الد�ؤوب ،والكفاءة
الذاتية ،وحتقيق الذات.واالنب�ساطية ويقظة ال�ضمري كما �أ�شار هويت
وفليت (. )Hewitt & Flett, 1991بينما يت�صف الأفراد ذوو الكمالية
غري التكيفية باخلوف امل�ستمر من عدم تقبل الآخرين لهم ،والتوتر،
والقلق ،وفقدان ال�شهية الع�صبي.وقد ت�صل عند بع�ضهم �إىل الإدمان
واالنتحار ،ومن ناحية �أكادميية يح�صل معظمهم على م�ستويات
حت�صيل متدنية ،وي�سوفون عادة �أعمالهم الدرا�سية ()Ram, 2005
واالكتئاب ،والتعلق ،وعدم الر�ضا عن احلياة (Hewitt & Flett,
. )1991ومن جهة �أخرى �أ�شار جاهيمي ودامريت�شللو (& Gahemi
� )Damirchillo, 2015إىل �أن الأفراد الكماليني غري التكيفيني ي�ضعون
مبالغ بها.
تقييمات ذاتية
لأنف�سهم
ٍ
ٍ
ومن العوامل التي قد تكون م�سببة للكمالية :االكتئاب،
والقلق ،واخلربات املبكرة للطفولة ،وعامل �ضغط الأهل(  (�Rohaf
. )za et al., 2010كما ترتبط �أ�سباب �أخرى بالكمالية كالأمرا�ض
النف�سية والأذى النف�سي الناجت عن الإهانة ،و�سوء التكيف (Flett
. )& Hewitt, 2002و�أ�شار ثوري�سون (� )Thoreson, 2009إىل عامل
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الرتتيب الوالدي ،فالطفل الأول �أي ًا كان جن�سه معر�ض للكمالية
ب�سبب االهتمام الإ�ضايف والرعاية التي يتلقاها من والديه.كما
�أن وجود �آباء كماليني ي�ساعد على اكت�ساب الكمالية عند الأبناء،
والتوقعات الوالدية ،والنقد ال�شديد �أي�ض ًا ي�ساعدان على تن�شئة الفرد
على الكمالية لي�صبح كمالي ًا فيما بعد (مظلوم. )2013 ،
حظي مو�ضوع دافعية التعلم على اهتمام العديد من العلماء
لأثرها الكبري يف جناح عملية التعلم ،ولأن عملية التعلم لي�ست
بالعملية ال�سهلة ،وحتتاج الإقدام والإ�رصار وال�صرب؛ فال ب ّد من
ا�ستثارة دافعية الطالب ل�ضمان ا�ستمرارية التعلم ،والتحدي،
ومواجهة العقبات التي تتحداه.فالدافعية هي �سبب ت�رصفات
الأفراد ،ومتثل احتياجاتهم ورغباتهم ،وحتدد اجتاه ال�سلوك وتكراره
وهيئته (. )Sharma, 2018
وتعرف الدافعية ب�أنها املحددات خليارات الفرد ومدى
مثابرته لإجناز هذه اخليارات ،كما حتدد الدافعية قوة ال�سلوك
املوجه نحو الهدف وتوجهه (. )Beck, 1978ويعرفها توق وقطامي
( )2007ب�أنها حالة نف�سية قد تكون داخلية �أو خارجية ،حترك
ال�سلوك وتوجهه لتحقيق �أهداف حمددة ،وحتافظ على �أن يبقى
ال�سلوك م�ستمراً �إىل حني حتقيق تلك الأهداف.كما يعرفها بورتون
( )Burton, 2012ب�أنها ما يدفع الفرد للت�رصف يف موقف ما.
وتعرف الدافعية الأكادميية ب�أنها قوة خارجية �أو داخلية
ت�ستثري ال�سلوك لدى املتعلم وتوجهه لتحقيق هدفه الأكادميي،
وتت�ضمن ال�شغف يف احل�صول على املعرفة� ،إذ متنحه هذه القوة
الباعث والطاقة ال�ستمرارية التعلم (�آمال. )2007 ،كما يعرفها
كااليفاين وراج�سواري ( )Kalavani & Rajeseari, 2016ب�أنها
عمليات داخلية حتفز الأن�شطة وتوجهها �إىل حتقيق �أهداف �أكادميية
حمددة.وي�شري �أبو جادو ( )2000ب�أن الدافعية الأكادميية حالة تنبع
من داخل الطالب وتدفعه �إىل الن�شاط املوجه نحو املوقف التعليمي،
واالنتباه امل�ستمر حتى يحقق هدفه التعليمي.كما تعرف ب�أنها حالة
داخلية معرفية تدفع الفرد وتوجهه للإقبال على املوقف التعليمي
بحما�س ون�شاط وا�ستمرار (قطامي وعد�س. )2017 ،
وقد �صنفت الدافعية الأكادميية �إىل ت�صنيفات متعددة
اعتماداً على م�صادرها ،ويعد �أحد �أهم ت�صنيفات الدافعية كما �أ�شار
بورتون ( )Burton, 2012ت�صنيفها �إىل دافعيةٍ داخلية وخارجية،
�إذ تعتمد الدافعية الداخلية على عوامل داخلية كامليول ،واحلاجة،
وحب اال�ستطالع ،بينما تعتمد الدافعية اخلارجية على عوامل
كال�ضغط االجتماعي ،والعقوبات ،والتعزيزات.وي�ضيف كااليفاين
وريجي�سواري (� )Kalaivani & Rajeswari, 2016أن الدافعية
الداخلية هي الدافعية املوجودة داخل الفرد وحتركه نحو املهمة،
وال تعتمد هذه الداخلية على ال�ضغوط اخلارجية.بينما حتفز الدافعية
اخلارجية الفرد �إىل القيام بالن�شاط من �أجل احل�صول على النتيجة
فقط ،وال تنبع هذه الدافعية من داخل الفرد.و�أ�شار بورتون (Burton,
� )2012إىل الفرق الأ�سا�س بني الدافعية الداخلية والدافعية اخلارجية،
وهو ال�شعور بالذنب الذي يالزم ذوي الدافعية الداخلية عند التق�صري
يف املهام بعك�س ذوي الدافعية اخلارجية.
وتت�أثر الدافعية بالعديد من العوامل كمجال الدرا�سة ،ومدة
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الدرا�سة ،واخللفية االجتماعية ،وبيئة الطلبة
. )Virgillito, 2015و�أ�شار �أماري ورفاقه ()Amrai et al., 2011
�إىل عوامل �أخرى ت�ؤثر يف الدافعية كالبيئة ،واحلالة الداخلية
للكائن احلي ،والهدف من ال�سلوك ،وامليل ،والغر�ض ،و�أدوات
حتقيق الهدف.كما �أن هناك بع�ض العوامل التي ت�ؤدي �إىل تناق�ص
الدافعية كاملناخ املدر�سي ،والت�صورات ،واملعتقدات ،والأ�رسة
(. )Rowell & Hong, 2013
وللدافعية ارتباط قوي بالتعلم ،فهي تزود الفرد باحلما�س،
والتحفيز ،والتخطيط ،والتح�ضري ،والتحمل لي�صل �إىل �أهدافه
الرتبوية (قطامي وعد�س. )2017 ،كما �أ�شار �أبو غزال (� )2015إىل
العديد من العوامل التي ت�ؤثر يف الدافعية الأكادميية ،مثل معتقدات
الطلبة حول كفايتهم الأكادميية ،و�أهداف الإجناز التي يتبنونها،
ف�ض ًال عن قيمهم الأكادميية.
ولقد �أجريت العديد من الدرا�سات التي تناولت الت�سويف
الأكادميي ،وعالقته مبتغريات الدرا�سة احلالية ،فقد ارتبط الت�سويف
الأكادميي با�سرتاتيجيات التعلم بارتباطات خمتلفة ،حيث ك�شفت
درا�سة احل�سينات ( )2018التي �أجريت على ( )135طالب ًا من
جامعة املجمعة يف ال�سعودية عن تنب�ؤ بع�ض ا�سرتاتيجيات التعلم
املنظم ذاتي ًا بالت�سويف الأكادميي.كما �أ�شار �سيل وزمال�ؤه (Saele
 ، )et al., 2017يف درا�سته التي �أجريت على ( )428طالب ًا من
طالب ال�سنة الأوىل يف الواليات املتحدة اىل وجود عالقة �سالبة
بني �أ�سلوب التعلم اال�سرتاتيجي والت�سويف الأكادميي�.أما درا�سة
التح ( )2016فقد ك�شفت نتائجها عن عالقة �سالبة بني الت�سويف
الأكادميي وا�سرتاتيجيات ما وراء املعرفة ،والتي طبقت على ()324
طالب ًا وطالب ًة من جامعة �آل البيت.و�أ�شارت نتائج درا�سة �سيل
وزمال�ؤه ( ، )Seale et al., 2013التي �أجراها على ( )428طالب ًا من
جامعة القطب ال�شمايل يف الرنويج عن ارتباط الت�سويق الأكادميي
موجب مع التعلم ال�سطحي ،بعك�س ا�سرتاتيجيتي التعلم العميق
ب�شكل
ٍ
واال�سرتاتيجي اللتني ارتبطتا ارتباط ًا �سالب ًا بالت�سويف الأكادميي.
ويف درا�سة �أجراها بابادوقان  ) )Babadogan, 2010ك�شفت النتائج
عن وجود عالقة موجبة بني طرق التعلم والت�سويف الأكادميي ,كما
مل تك�شف عن وجود عالقة بني الت�سويف الأكادميي والتح�صيل
الأكادميي.كما �أ�شار هويل و وا�ستون ()Howell & Waston, 2007
يف درا�ستهما التي �أجريت على ( )165طالب ًا يف جامعة كندا� ،إىل
ارتباط ا�سرتاتيجيات التعلم ما وراء معريف بالت�سويف الأكادميي
ارتباط ًا �سالباً.
كما �أجريت العديد من الدرا�سات التي بحثت يف ارتباط
الكمالية بالت�سويف الأكادميي ،فقد ك�شفت نتائج درا�سة قامت بها
يو�سوبوف ( )Yosopov, 2020على �أن اخلوف من الف�شل (�أحد �أنواع
الت�سويف) يعد متنبئ ًا يف املبالغة يف تعميم االخفاقات على الذات,
وهو ما يدعم االرتباط املوجب بني الكمالية والت�سويف.كما �أ�شارت
نتائج درا�سة قام بها �سميث وزمال�ؤه ( )Smith et al., 2017على
عينة مكونة من ( )317طالبٍا (مت جتميعهم بربنامج )palhousie
اىل �أن املخاوف املثالية يف الكمالية قد �ساهمت يف الت�سويف ,حيث
�أحدثت فجو ًة كبري ًة بني الذات الفعلية والذات املثالية ,والتي ت�ساهم
بدورها يف زيادة �سلوك الت�سويف.وك�شفت نتائج درا�سة هاري�سون
هاري�سون ( )Harrison, 2014التي �أجريت على ( )95طالبا من

كلية دبلن عن وجود عالقة ارتباطية �سالبة بني الكمالية التكيفية
والت�سويف الأكادميي ,وعالقة ارتباطية موجبة بني الكمالية غري
التكيفية والت�سويف الأكادميي.كما تبني عدم وجود فروق بني
اجلن�سني يف الت�سويف الأكادميي ،و�أن الأ�صغر �سنا كانوا �أكرث
ت�سويفا من الأكرب �سناً.وقام راي�س وزمال�ؤه ()Rice et al., 2012
بدرا�سة ك�شفت عن عدم وجود �أث ٍر للت�سويف على ال�ضغط النف�سي عند
ذوي الكمالية املرتفعة بعك�س ذوي الكمالية املنخف�ضة الذين زاد
الت�سويف يف ال�ضغط النف�سي لديهم.ويف درا�سة كيلبريت ورفاقه
( )Kilbert et al., 2005التي �أجريت على عينة من ( )475طالب ًا
وطالب ًة من جامعة يف جنوب �رشق الواليات املتحدة الأمريكية.
ك�شفت نتيجتها عن �أن ذوي الكمالية املو�صوفة اجتماعي ًا �أكرث مي ًال
للت�سويف من ذوي الكمالية املوجهة نحو الذات ،كما تبني �أن الإناث
�أكرث مي ًال نحو الت�سويف الأكادميي.
وتبني من درا�سة �ساير ( )Sayer, 2004التي �أجريت على
( )304طالب ًا وطالب ًة �أن الكمالية تقلل من الت�سويف الأكادميي.
كما ك�شفت نتائج درا�سة �أونويزي ()Onwueghuzie et al., 2001
عن ارتباط الكمالية التكيفية بالت�سويف الأكادميي ارتباط ًا عك�سياً,
�أما الكمالية غري التكيفية فقد ارتبطت طردي ًا بالت�سويف الأكادميي.
وقد �أجريت الدرا�سة على ( )135طالب ًا من جامعة جنوب �رشقي
الواليات املتحدة الأمريكية�.أما درا�سة فليت وزمالئه (Flett et al.,
 ، )1992والتي طبقت على ( )131طالب ًا من جامعة (تورونتو) فقد
ك�شفت عن وجود عالقة طردية بني الكمالية املو�صوفة اجتماعي ًا
وبني الت�سويف الأكادميي ،ومل تك�شف نتائج الدرا�سة عن عالقة بني
الكمالية التكيفية والت�سويف الأكادميي.
و�أجريت العديد من الدرا�سات التي بحثت يف العالقة بني
الت�سويف الأكادميي والدافعية الأكادميية ،منها درا�س ًة �أجرتها
ين ( ، )Yun,2019على عينة تكونت من ( )150طالبا جامعيا من
ارتباط
جامعة (كواالمبور) .ك�شفت نتائج الدرا�سة عن عدم وجود
ٍ
بني الت�سويف الأكادميي والدافعية الأكادميية.كما ك�شفت نتائج
درا�سةٍ �أجراها كوك ( )Kok, 2016على عينة تكونت من ()310
جامعي من جامعتني يف برياك وماليزيا عن وجود عالقة
طالب
ٍ
ٍ
ارتباطية �سالبة بني الت�سويف الأكادميي والدافعية الداخلية.كما مت
الك�شف عن عالقة ارتباطية قوية موجبة بني الت�سويف الأكادميي
والدافعية اخلارجية.
وك�شفت نتائج درا�سة ( )Cavusoglu & Karatas, 2015التي
�أجراها على ( )583من طلبة جامعة (يلدز) الرتكية عن ت�أثري �سالب
للدافعية الأكادميية على الت�سويف الأكادميي.ويف درا�سة هاري�سون
( )Harrison, 2014التي �أجراها على ( )95طالب ًا من كلية دبلن ،مل
تك�شف نتائجها عن �أية عالقة بني الت�سويف الأكادميي والدافعية
الأكادميية ،بعك�س الدرا�سة التي قام بها فيج ولوما�ش (& Vig
 )Lomash, 2014التي ك�شفت نتائجها عن �أن انعدام الدافعية
يزيد من الت�سويف الأكادميي ،بينما تقلل الدافعية املرتفعة من
الت�سويف الأكادميي ،يف حني تزيد الدافعية املنخف�ضة من الت�سويف
الأكادميي.و�أ�شار �سريينو (� )Cerino, 2014إىل عالقة �سالبة بني
الت�سويف الأكادميي والدافعية الأكادميية يف درا�سته التي �أجراها
على ( )101من طلبة جامعة الفنون ال�شعبية يف والية بن�سلفانيا
 Pennsylvaniaيف �أمريكا.
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يالحظ من خالل الت�أمل يف نتائج الدرا�سات ال�سابقة التي
تناولت الت�سويف الأكادميي وعالقته بكل من �أ�ساليب التعلم،
والدافعية الأكادميية ،والكمالية� ،أن الدافعية قد تباينت يف
ارتباطها بالت�سويف ،فالدافعية الداخلية ارتبطت بالت�سويف
الأكادميي بعالقة �سالبة ،بينما ارتبطت الدافعية اخلارجية
بالت�سويف الأكادميي ارتباط ًا موجباً ،كما �أ�شارت درا�سة كارات�س
و كافا�سوغلو (�. )Karatas & Cavusoglu, 2015أما فيما يتعلق
بالت�سويف الأكادميي والكمالية ،فقد تباينت الكمالية ح�سب نوعها
يف ارتباطها بالت�سويف الأكادميي ،حيث ارتبطت الكمالية التكيفية
ب�شكل �سالب مع الت�سويف الأكادميي ،يف حني ارتبطت الكمالية غري
التكيفية ارتباط ًا موجب ًا بالت�سويف الأكادميي ،كما �أ�شارت درا�سة
هاري�سون (�. )Harrison, 2014أما فيما يتعلق ب�أ�ساليب التعلم،
فقد ارتبطت ا�سرتاتيجيتي التعلم العميق واال�سرتاتيجي �سلب ًا مع
الت�سويف الأكادميي ،بينما ارتبطت ا�سرتاتيجية التعلم ال�سطحي
ب�شكل موجب مع الت�سويف الأكادميي (. )Seale et al, 2013

مشكلة الدراسة واسئلتها
الت�سويف الأكادميي م�شكلة تربوية خطرية ذات نتائج وخيمة
على الفرد واملجتمع على حد �سواء ،تتمثل يف :التوتر ،والندم ،ولوم
الذات ،و�ضعف التح�صيل الأكادميي ،و�إعاقة التقدم الأكادميي
واملهني.وقد بات من ال�رضوري معرفة العوامل امل�ؤثرة بالت�سويف
الأكادميي بغية التحكم به وال�سيطرة عليه ،وحتت �أي ظرف يكون
لهذه العوامل �أثر �أكرب من غريه.وقد تبني �أن لأ�سلوب التعلم والدافعية
الأكادميية �أثراً وا�ضح ًا وحا�سم ًا يف رفع م�ستوى الت�سويف �أو خف�ضه،
�إال �أن عالقة الت�سويف الأكادميي بالكمالية بنوعيها( :التكيفي وغري
التكيفي) غري وا�ضحة ،ويف بع�ض الأحيان متناق�ضة؛ �إذ �أكدت بع�ض
الدرا�سات وجود عالقة موجبة بني الكمالية غري التكيفية والت�سويف
الأكادميي ( ، )Blacker, 2011; Onwuebuzie, 2000بينما ك�شفت
نتائج درا�سات �أخرى عن وجود عالقة موجبة بني الكمالية غري
التكيفية والت�سويف الأكادميي فقط لدى الذكور(  (�Flett, Blank
stein, Hewitt, & Kolding, 1992) , (Klibert, langhinrichsen

�. )- Rohling & Saito, 2005أما الكمالية التكيفية ،فقد ارتبطت
�سلب ًا بالت�سويف ب�رصف النظر عن اجلن�س (. )Seo, 2008بينما
ك�شفت درا�سات �أخرى عن عالقة �سالبة فقط عند الإناث (Kilbert
 ، )et al., 2005يف حني مل تك�شف درا�سات �أخرى عن عالقة بني
الكمالية غري التكيفية والت�سويف(  (�Flett et al., 1992; Onwue
. )buzie, 2000; Blacker, 2011
وعليه ،تفرت�ض الدرا�سة �أن ت�أثري كل من �أ�سلوب التعلم
والدافعية الأكادميية يف الت�سويف الأكادميي قد يختلف يف حال
كان الطالب اجلامعي من ذوي الكمالية التكيفية� ،أو من ذوي
الكمالية غري التكيفية.وبالتحديد ،حتاول الدرا�سة احلالية الإجابة
عن ال�س�ؤال التايل :ما القدرة التنب�ؤية لأ�سلوب التعلم والدافعية
الأكادميية بالت�سويف الأكادميي يف �ضوء الكمالية؟

أهمية الدراسة
تنبثق �أهمية الدرا�سة النظرية من حيث �إنها من �أوائل
الدرا�سات التي ربطت بني هذه املتغريات الأربعة( :الت�سويف
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الأكادميي ،و�أ�ساليب التعلم (ال�سطحي والعميق واال�سرتاتيجي) ،
والكمالية ،والدافعية الأكادميية) ؛ �إذ ال يوجد _ح�سب علم الباحثة_
درا�سة عربية تناولت هذه املتغريات معاً؛ حيث �سترثي هذه الدرا�سة
الدرا�سات ال�سابقة التي تتعلق بالت�سويف الأكادميي بدرا�سة جديدة
تربطها بهذه املتغريات ،لذا تعد هذه الدرا�سة حماول ًة لإثراء املكتبة
بدرا�سات حول هذا املو�ضوع.
العربية
ٍ
وتنبثق �أهمية الدرا�سة التطبيقية من كونها �ست�ضع حلوال بني
�أيدي املعلمني واملر�شدين للتغلب على م�شكلة الت�سويف الأكادميي
من خالل ت�صميم برامج �إر�شادية وعالجية ت�أخذ باعتبارها ك ًال من
�أ�سلوب التعلم ،والدافعية الأكادميية ،والكمالية بنوعيها التكيفية
وغري التكيفية.

هدف الدراسة
هدفت الدرا�سة التعرف �إىل القدرة التنب�ؤية لأ�سلوب التعلم
والدافعية الأكادميية بالت�سويف الأكادميي يف �ضوء الكمالية.

سؤال الدراسة
�سعت الدرا�سة �إىل الإجابة عن ال�س�ؤال :ما القدرة التنب�ؤية
لأ�سلوب التعلم والدافعية الأكادميية بالت�سويف الأكادميي يف �ضوء
الكمالية لدى طلبة جامعة الريموك؟ ويتفرع منه ال�س�ؤاالن االثنان:
● ●ال�س�ؤال الأول :ما القدرة التنب�ؤية لأ�سلوب التعلم والدافعية
الأكادميية بالت�سويف الأكادميي يف �ضوء الكمالية التكيفية لدى
طلبة جامعة الريموك؟
● ●ال�س�ؤال الثاين :ما القدرة التنب�ؤية لأ�سلوب التعلم والدافعية
الأكادميية بالت�سويف الأكادميي يف �ضوء الكمالية غري التكيفية
لدى طلبة جامعة الريموك؟

التعريفات االصطالحية واإلجرائية
◄◄الت�سويف الأكادميي :هو الت�أجيل الطوعي لإكمال
املهمات الأكادميية �ضمن الوقت املحدد �أو املرغوب فيه ،رغم
اعتقاد الطالب ب�أنه �سيكون يف حالةٍ �سيئةٍ نتيجة الت�أجيل
( . )Senecal & Vallerand, 1995
وتعرف الباحثة الت�سويف الأكادميي �إجرائي ًا ب�أنه :ت�أجيل
الطلبة البدء يف العمل مبهامهم الأكادميية �أو �إنهائها ،ويقا�س
بالدرجة التي يح�صل عليها الطالب على املقيا�س اخلا�ص بالت�سويف
الأكادميي امل�ستخدم يف الدرا�سة.
◄◄�أ�سلوب التعلم ال�سطحي :هو �أ�سلوب لتعلم يتمثل يف
الرتكيز على عملية احلفظ ال�صم ،واخلوف من الف�شل ،والرغبة يف
احل�صول على عالمة فقط (. )Marten & Saljo, 1976
وتعرف الباحثة �أ�سلوب التعلم ال�سطحي �إجرائي ًا ب�أنه� :أ�سلوب
معريف ي�ستخدمه املتعلم يف معاجلة املعلومات التي يتعر�ض
�إليها دون �إخ�ضاعها لعمليات التفكري املعقدة ،حيث يهدف بذلك
�إىل احلفظ واال�ستذكار فقط ،ويقا�س �إجرائيا بالدرجة التي يح�صل
عليها الطالب على فقرات املقيا�س الفرعي اخلا�ص ب�أ�سلوب التعلم
ال�سطحي امل�ستخدم يف هذه الدرا�سة.
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◄◄�أ�سلوب التعلم العميق :ب�أنه عملية معرفية تقوم على ربط
الأفكار وتنظيمها والبحث عن املبادئ اخلا�صة بهدف فهم املحتوى
(. )Biggs et al., 2001
وتعرفه الباحثة �إجرائي ًا ب�أنه� :أ�سلوب معريف ي�ستخدمه
املتعلم يف معاجلته للمعلومات التي تعر�ض عليه ،مع �إخ�ضاعها
لعمليات التفكري العليا ،بهدف الفهم وربطها بالبنية املعرفية ولي�س
التذكر فقط ،ويقا�س �إجرائي ًا بالدرجة التي يح�صل عليها الطالب على
فقرات املقيا�س الفرعي اخلا�ص ب�أ�سلوب التعلم العميق امل�ستخدم
يف هذه الدرا�سة.
◄◄�أ�سلوب التعلم اال�سرتاتيجي :هو الأ�سلوب الذي يوازن
ما بني الأ�سلوبني ال�سابقني (ال�سطحي والعميق)  ،ويتمثل ب�إدارة
الوقت ،وتنظيمه ،وتنظيم اجلهد ،مع الرغبة باختيار �أعلى الدرجات
(ال�صباطي ورم�ضان. )2002 ،
وتعرفه الباحثة �إجرائي ًا ب�أنه �أ�سلوب معريف ي�ستخدمه
املتعلم مع املعلومات وامل�شكالت املطروحة من حيث الظروف
والوقت املنا�سب للدرا�سة ،والطريقة املالئمة ملعاجلة املعلومات
ح�سب طبيعتها ،ويقا�س �إجرائيا بالدرجة التي يح�صل عليها الطالب
على فقرات املقيا�س الفرعي اخلا�ص ب�أ�سلوب التعلم اال�سرتاتيجي
امل�ستخدم يف هذه الدرا�سة.
◄◄الكمالية غري التكيفية :ب�أنها و�ضع الأفراد معايري عالية
جداً م�صحوبة ب�إدراكهم التناق�ض لديهم بني هذه املعايري (Slaney
. )et al., 2001
وتعرف �إجرائي ًا ب�أنها :الدرجات العالية التي يح�صل عليها
املفحو�ص يف بعدي املعايري العالية والتناق�ضات وتقا�س بالدرجة
التي يح�صل عليها املفحو�ص على مقيا�س الكمالية امل�ستخدم يف
الدرا�سة احلالية.
◄◄الكمالية التكيفية :هي �سمة �شخ�صية م�ستقرة ن�سبياً،
وتتمثل يف ارتفاع م�ستوى املعايري العالية ،وال�سعي نحو حتقيق
الكمالية (. )Milena, 2015
وتعرف �إجرائي ًا ب�أنها :الدرجات العالية التي يح�صل عليها
املفحو�ص يف بعد املعايري العالية مع درجات منخف�ضة يف بعد
التناق�ضات ،وتقا�س بالدرجة التي يح�صل عليها املفحو�ص على
مقيا�س الكمالية امل�ستخدم يف الدرا�سة احلالية.
◄◄الدافعية الداخلية :هي الدافع املوجود يف داخل الفرد
ويحركه نحو االهتمام باملهمة نف�سها ،وال يعتمد على ال�ضغوط
اخلارجية (. )kalaivani, Rajeswari, 2016
وتعرف �إجرائي ًا ب�أنها �شعور الطالب باملتعة ،وال�سعادة،
واالرتياح ،والرغبة باكت�ساب معرفةٍ جديدة ب�شغف �أثناء الدرا�سة.
وتقا�س بالدرجة التي يح�صل عليها الطالب على املقيا�س الفرعي
للدافعية الداخلية امل�ستخدم يف هذه الدرا�سة.
◄◄الدافعية اخلارجية :هي التي تدفع الفرد �إىل �أداء
الن�شاط من �أجل حتقيق النتيجة ،وال ينبع الدافع هنا من داخل
الفرد (. )kalaivani, Rajeswari, 2016
وتعرف �إجرائي ًا ب�أنها درا�سة الطالب بهدف احل�صول على
عالمات جيدة ،ووظيفة جيدة ،وحت�سني و�ضعه املعي�شي ،وامتثا ًال

لطلبات الوالدين واملعلمني واملجتمع.وتقا�س بالدرجة التي يح�صل
عليها الطالب على املقيا�س الفرعي للدافعية اخلارجية امل�ستخدم
يف هذه الدرا�سة.
◄◄انعدام الدافعية :تعرف �إجرائي ًا ب�أنها درا�سة الطالب
دون �أي هدف حمدد ،مع �شعوره ب�أن ما يقوم به هو هدر للوقت
وبال فائدة ،وعدم �إدراكه لأ�سباب درا�سته.وتقا�س بالدرجة التي
يح�صل عليها الطالب على املقيا�س الفرعي النعدام الدافعية املطور
امل�ستخدم يف هذه الدرا�سة.

حدود الدراسة وحمدداتها
اقت�رصت هذه الدرا�سة على طلبة البكالوريو�س من جامعة
الريموك يف الف�صل الدرا�سي الأول من العام الدرا�سي (/2019
 ، )2020اختريوا بالطريقة املتي�رسة.حيث �ستعمم نتائج هذه
الدرا�سة على جمتمع الدرا�سة وعلى املجتمعات الأخرى املماثلة له.
Ú Úتتحدد نتائج هذه الدرا�سة يف �ضوء دالالت �صدق وثبات
�أدوات الدرا�سة
Ú Úطبقت هذه الدرا�سة يف ظل التعلم عن بعد يف الف�صل
ال�صيفي ،ويف ظل ظروف انت�شار وباء (الكورونا) .

منهجية الدراسة واجراءاتها
ا�ستخدم املنهج الو�صفي االرتباطي؛ لأنه يتنا�سب وطبيعة
الدرا�سة ،حيث جرى و�صف الظاهرة يف هذه الدرا�سة لدى �أفراد
العينة كما هي دون تغيري �أو تعديل.

جمتمع الدراسة
تكون جمتمع الدرا�سة من طلبة جامعة الريموك امللتحقني
بربنامج البكالوريو�س من العام الدرا�سي (، )2020 /2019
والبالغ عددهم ( )33619طالب ًا وطالبةً ،منهم ( )12535طالباً،
و ( )21084طالبةً )21026(.منهم من التخ�ص�صات الإن�سانية ،و
( )12593منهم من التخ�ص�صات العلمية ،ح�سب �إح�صائيات دائرة
القبول والت�سجيل.

عينة الدراسة
تكونت عينة الدرا�سة من ( )1.9%من جمموع حجم جمتمع
الدرا�سة ،وقد كان عددهم ( )641طالب ًا وطالب ًة وزعت عليهم
اال�ستبيانات الإلكرتونية ،واجلدول ( ( 1يو�ضح توزيع �أفراد العينة
ح�سب املتغريات الت�صنيفية.
جدول ()1
التكرارات والنسب المئوية حسب متغيرات الدراسة

اجلن�س

التخ�ص�ص

136

الفئات

التكرار

الن�سبة

ذكر

144

22.5

�أنثى

497

77.5

�إن�ساين

319

49.8
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التح�صيل

الفئات

التكرار

الن�سبة

علمي

322

50.2

ممتاز

199

31.0

جيد جدا

298

46.5

جيد

124

19.3

مقبول

20

3.1

املجموع

641

100

جدول ()2
معامالت االرتباط بين الفقرات والدرجة الكلية ألسلوب التعلم الذي تنتمي إليه

أدوات الدراسة
لتحقيق �أهداف الدرا�سة ،قاما الباحثان با�ستخدم مقيا�س
الت�سويف الأكادميي ،ومقيا�س �أ�ساليب التعلم ،ومقيا�س الدافعية
الأكادميية ،ومقيا�س الكمالية ،وفيما يلي و�صف لكل منها:
أوالً :مقياس أساليب التعلم
لتحقيق �أهداف الدرا�سة ،ا�ستخدم الباحثان املقيا�س الذي
طوره (الزغول )2006 ،لأ�ساليب التعلم ،ويتكون املقيا�س من ()30
فقرة موزعة على ثالثة �أبعاد ،هي :بعد �أ�سلوب التعلم العميق ويتكون
من ( )12فقرة ،وبعد �أ�سلوب التعلم ال�سطحي ،ويتكون من ()9
فقرات ،وبعد �أ�سلوب التعلم اال�سرتاتيجي ،ويتكون من ( )9فقرات.
ويت�ضمن كل منها جملة واحدة يجيب امل�ستجيب عليها بتحديد ما
يراه منا�سبا من �ضمن التدرجات اخلا�صة باملقيا�س ،وجرى �إيجاد
م�ؤ�رشات ال�صدق والثبات الآتية:
�Ú Úصدق املقيا�س
حتقق الزغول ( )2006من ال�صدق للمقيا�س عن طريق عر�ضه
على ( )10من املخت�صني يف علم النف�س والرتبية ،وقد اتفق �أكرث
من ( )80%منهم على �أن الفقرات جميعها تنتمي للأبعاد.كما قام
الزغول باجراء التحليل العاملي ،الذي ك�شف عن وجود ثالثة عوامل،
هي� :أ�سلوب التعلم ال�سطحي ،ويتكون من ( )9فقرات ،وبعد �أ�سلوب
التعلم اال�سرتاتيجي ويتكون من ( )9فقرات ،و�أ�سلوب التعلم العميق
ويتكون من (. )12وقد ف�رست جمتمعة (. )34.4%ويف الدرا�سة
احلالية ،قام الباحثان بالتحقق من �صدق املقيا�س الظاهري
بعر�ضه على ( )12حمكم ًا من ذوي اخلربة واالخت�صا�ص يف العلوم
النف�سية والرتبوية ،وذلك لتحديد مدى متثيل الفقرات لل�سمة املراد
قيا�سها ،والت�أكد من ل�صياغة اللغوية ،و�سالمة العبارات ،وتعديل �أية
فقرة كما يرونها منا�سبة ،وقد حددت ن�سبة اتفاق ( )90%ف�أكرث
من قرارات املحكمني لقبول الفقرة.وقد اقت�رصت مالحظاتهم على
تعديل ال�صياغة اللغوية لبع�ض الفقرات.كما جرى ا�ستخراج قيم
معامالت ارتباط فقرات كل �أ�سلوب مع الدرجة الكلية للأ�سلوب الذي
تنتمي �إليه يف عينة ا�ستطالعية من خارج عينة الدرا�سة تكونت من
( )50طالب ًا وطالبة ،وقد تراوحت معامالت ارتباط فقرات الأ�سلوب
العميق مع الدرجة الكلية للأ�سلوب الذي تنتمي �إليه بني (- 0.38
 ، )0.81وتراوحت معامالت ارتباط فقرات الأ�سلوب اال�سرتاتيجي
ما بني ( ، )0.72 - 0.33وفقرات الأ�سلوب ال�سطحي ما بني (0.50
  ، )0.71واجلدول ( )2يبني ذلك.137

رقم
الفقرة

الأ�سلوب
العميق

رقم
الفقرة

الأ�سلوب
اال�سرتاتيجي

رقم
الفقرة

الأ�سلوب
ال�سطحي

1

**.40

2

**.53

3

**.65

4

**.38

6

)*( .33

5

**.55

9

**.81

8

**.53

7

**.71

10

**.65

12

**.67

11

**.59

13

**.45

15

**.66

14

**.58

17

**.52

19

**.72

16

**.62

20

**.49

24

**.61

18

**.50

22

**.69

27

**.53

21

**.60

23

**.43

29

**.42

26

**.65

25

**.65

28

**.55

30

**.70

*دالة إحصائياً عند مستوى الداللة (. )0.05
**دالة إحصائياً عند مستوى الداللة (. )0.01

وجتدر الإ�شارة �أن معامالت االرتباط جميعها كانت ذات
درجات مقبولة ودالة �إح�صائياً ،ولذلك مل حتذف �أي من هذه الفقرات.
Ú Úثبات مقيا�س �أ�ساليب التعلم
�أوجد الزغول ( )2006م�ؤ�رشات ثبات املقيا�س من خالل
تطبيقه على عينة مكونة من ( )73طالبا وطالبة.ومت ح�ساب
معامالت ثبات االت�ساق الداخلي (كرونباخ �ألفا) للأبعاد الفرعية
للمقيا�س وكانت ) )80.للطريقة العميقة ،و ( )0.73للطريقة
ال�سطحية ،و ( )0.77للطريقة اال�سرتاتيجية.
ويف الدرا�سة احلالية جرى الت�أكد من ثبات �أداة الدرا�سة
بطريقة االختبار و�إعادة االختبار ( )test - retestبتطبيق املقيا�س،
و�إعادة تطبيقه بعد �أ�سبوعني على جمموعة من خارج عينة الدرا�سة
مكونة من ( )50طالب ًا وطالبةً ،ومن ثم ح�سب معامل ارتباط
ّ
(بري�سون) بني تقديراتهم يف املرتني.كانت القيم ترتاوح ما بني
( ، )0.89 - 0.84وهي قيم مرتفعة ودالة.
كما ح�سب معامل الثبات بطريقة االت�ساق الداخلي ح�سب
معادلة (كرونباخ �ألفا)  ،واجلدول ( )3يبني معامل االت�ساق الداخلي
وفق معادلة (كرونباخ �ألفا) وثبات الإعادة لكل �أ�سلوب.
جدول ()3
معامل االتساق الداخلي (كرونباخ ألفا) وثبات اإلعادة لمقياس أساليب التعلم

املجال

ثبات الإعادة

االت�ساق الداخلي

الأ�سلوب العميق

.87

.79

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية  -اجمللد ( - )12العدد ( - )37كانون األول 2021م

املجال

ثبات الإعادة

االت�ساق الداخلي

الأ�سلوب اال�سرتاتيجي

.84

.71

الأ�سلوب ال�سطحي

.89

.77

جدول ()4
قيم معامالت االرتباط بين فقرات كل بعد من أبعاد مقياس الدافعية األكاديمية والدرجة الكلية
للبعد الذي تنتمي إليه

رقم الفقرة

الدافعية
الداخلية

رقم الفقرة

2

**.65

1

**.36

3

**.49

7

**.64

12

4

**.56

8

**.61

19

**.84

6

**.64

10

**.46

26

**.85

9

**.76

14

**.52

11

**.68

15

**.61

13

**.71

17

**.36

16

**.74

21

**.49

18

**.70

22

**.68

20

**.48

24

**.72

23

**.67

28

**.68

25

**.79

27

**.58

وقد اعتربت هذه القيم مالئمة لغايات هذه الدرا�سة.
Ú Úت�صحيح املقيا�س
اعتمد �سلم (ليكرت اخلما�سي) لت�صحيح �أدوات الدرا�سة،
ب�إعطاء كل فقرة من فقراته درجة واحدة من بني درجاته اخلم�س
(موافق ب�شدة ،موافق ،حمايد ،ال �أوافق ،ال �أوافق ب�شدة)  ،وهي متثل
رقمي ًا ( )1 ،2 ،3 ،4 ،5على الرتتيب ،وقد �صيغت الفقرات بطريقة
موجبة ،ويجري ت�صنيف الأفراد يف العامل وفقا لثالثة م�ستويات:
من ( )2.3 - 1.00م�ستوى منخف�ض ،من ()3.67 - 2.34
م�ستوى متو�سط ،من ( )5.00 - 3.68م�ستوى مرتفع.
ثانياً :مقياس الدافعية األكادميية
مت ا�ستخدام مقيا�س فالرياند ()Vallerand et al., 1992
للك�شف عن م�ستوى ونوع الدافعية لدى الطلبة.لكونه املقيا�س الأكرث
�شيوع ًا وا�ستخدام ًا لقيا�س الدافعية الأكادميية.تكون املقيا�س من
( )28فقرة موزعة على ثالثة �أبعاد ،هي :بعد الدافعية الداخلية
ويتكون من ( )17فقرة ،وبعد الدافعية اخلارجية ويتكون من ()7
فقرات ،وبعد انعدام الدافعية ويتكون من ( )4فقرات ،حيث يت�ضمن
كل منها جملة واحدة ُيجيب امل�ستجيب بتحديد ما يراه منا�سبا من
�ضمن التدريج اخلا�ص باملقيا�س.
�Ú Úصدق مقيا�س الدافعية الأكادميية
حتقق فالرياند ( )Vallerand et al., 1992من �صدق املقيا�س
باجراء ال�صدق العاملي ،حيث ك�شفت عن وجود ثالثة �أبعاد ،هي :بعد
الدافعية الداخلية ويتكون من ( )17فقرة ،وبعد الدافعية اخلارجية
ويتكون من ( )7فقرات ،وبعد انعدام الدافعية ويتكون من ()4
فقرات.
ويف الدرا�سة احلالية ،جرى التحقق من دالالت �صدق املقيا�س
بعر�ضه على ( )12حمكم ًا من ذوي اخلربة واالخت�صا�ص يف العلوم
النف�سية والرتبوية ،وذلك لتحديد مدى متثيل الفقرات لل�سمة املراد
قيا�سها ،والت�أكد من ال�صياغة اللغوية و�سالمة العبارات ،وتعديل �أية
فقرة كما يرونها منا�سبة.وقد حددت ن�سبة اتفاق ( )90%ف�أكرث من
قرارات املحكمني لقبول الفقرة ،واقت�رصت مالحظات املحكمني
على تعديل ال�صياغة اللغوية لبع�ض الفقرات.كما جرى ا�ستخراج
قيم معامالت ارتباط فقرات كل بعد مع الدرجة الكلية للبعد الذي
تنتمي �إليه با�ستخدام معامل ارتباط (بري�سون) يف عينة ا�ستطالعية
من خارج عينة الدرا�سة ،تكونت من ( )50طالبا وطالبة ،وقد
تراوحت معامالت ارتباط فقرات بعد الدافعية الداخلية مع الدرجة
الكلية للبعد الذي تنتمي �إليه ما بني ( ، )0.48 - 0.76وتراوحت
معامالت ارتباط فقرات الدافعية اخلارجية ما بني ()0.36 - 0.72
 ،وتراوحت معامالت ارتباط فقرات انعدام الدافعية ما بني (- 0.85
 ، )0.74وهي معامالت ارتباط مقبولة لأغرا�ض الدرا�سة ،واجلدول
( )4يبني ذلك.

انعدام
الدافعية

الدافعية
اخلارجية

رقم الفقرة
5

**.80
**.74

**دالة إحصائيا عند مستوى الداللة (. )0.01

Ú Úثبات مقيا�س الدافعية الأكادميية
�أوجد فالرياند ( )Vallerand et al., 1992م�ؤ�رشات ثبات
املقيا�س من خالل تطبيقه على عينة مكونة من ( )754طالبا
وطالبة ،وبلغت قيم معامالت االرتباط للمقيا�س ككل با�ستخدام
معادلة (كرونباخ �ألفا) ( .)0.85ويف الدرا�سة احلالية مت الت�أكد من
ثبات �أداة الدرا�سة ،بطريقة االختبار و�إعادة االختبار ()test - retest
بتطبيق املقيا�س ،و�إعادة تطبيقه بعد �أ�سبوعني على جمموعة من
مكونة من ( )50طالباً ،ومن ثم ح�سب معامل
خارج عينة الدرا�سة ّ
ارتباط (بري�سون) بني تقديراتهم يف املرتني.
وجرى �أي�ض ًا ح�ساب معامل الثبات بطريقة االت�ساق الداخلي
ح�سب معادلة (كرونباخ �ألفا)  ،واجلدول ( )5يبني معامل االت�ساق
الداخلي وفق معادلة (كرونباخ �ألفا) وثبات الإعادة لكل الأبعاد،
واعتربت هذه القيم مالئمة لغايات هذه الدرا�سة.
جدول ()5
معامل االتساق الداخلي كرونباخ ألفا وثبات اإلعادة ألبعاد مقياس الدافعية األكاديمية

املجال

ثبات الإعادة

االت�ساق الداخلي

الدافعية الداخلية

.90

.88

الدافعية اخلارجية

.85

.75

انعدام الدافعية

.87

.81

Ú Úت�صحيح املقيا�س
اعتمد �سلم (ليكرت اخلما�سي) لت�صحيح �أدوات الدرا�سة،
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القدرة التنبؤية ألسلوب التعلم والدافعية األكادميية بالتسويف األكادميي في ضوء الكمالية لدى طلبة جامعة اليرموك

ب�إعطاء كل فقرة من فقراته درجة واحدة من بني درجاته اخلم�س
(موافق ب�شدة ،موافق ،حمايد ،ال �أوافق ،ال �أوافق ب�شدة)  ،وهي متثل
رقمي ًا ( )1 ،2 ،3 ،4 ،5على الرتتيب ،وقد �صيغت الفقرات جميعها
بطريقة موجبة ،ويجري ت�صنيف الأفراد يف العامل وفقا لثالثة
م�ستويات :من ( )2.3 - 1.00م�ستوى منخف�ض ،من (- 2.34
 )3.67م�ستوى متو�سط ،من ( )5.00 - 3.68م�ستوى مرتفع.
ثالثاً :مقياس التسويف األكادميي
لتحقيق �أهداف الدرا�سة ،ا�ستخدم مقيا�س (�أبو غزال)2012 ،
 ،لكونه املقيا�س الأكرث �شيوع ًا وا�ستخداماً ،حيث تكون املقيا�س من
( )21فقرة.
�Ú Úصدق املقيا�س
قام �أبو غزال ( )2012بعر�ض املقيا�س على ( )6حمكمني
خمت�صني يف علم النف�س الرتبوي والقيا�س والتقومي يف جامعة
الريموك ،وحذفت فقرتني لي�صبح املقيا�س ( )23فقرة.كما قام
با�ستخراج معامالت ال�صدق با�ستخدام معامل ارتباط (بري�سون)
بني الفقرة والأداة ككل ،وطبق املقيا�س على ( )228طالب ًا وطالب ًة
من خارج �أفراد العينة؛ وحذفت فقرتني لأن معامل ارتباطهما �أقل
من ( )0.25لي�صبح املقيا�س ب�صورته النهائية من ( )21فقرة.
تراوحت معامالت االرتباط بني الفقرة والأداة من ()0.73 - 0.36
.وال�ستخراج دالالت �صدق البناء للمقيا�س احلايل ،ا�ستخرجت
معامالت ارتباط فقرات املقيا�س مع الدرجة الكلية بعد تطبيقه
على عينة ا�ستطالعية من خارج عينة الدرا�سة تكونت من ()50
طالبا وطالبة ،وقد تراوحت معامالت ارتباط الفقرات مع الأداة ككل
مابني ( ، )0.37 - 0.83وهي معامالت ارتباط مقبولة لأغرا�ض
وبناء على ذلك مل حتذف �أي من فقرات املقيا�س واجلدول
الدرا�سة،
ً
( )6يبني ذلك.
جدول ()6
معامالت االرتباط بين الفقرات والدرجة الكلية لمقياس التسويف األكاديمي

رقم
الفقرة

معامل االرتباط
مع الأداة

رقم
الفقرة

معامل االرتباط
مع الأداة

رقم
الفقرة

معامل االرتباط
مع الأداة

1

**.47

8

**.71

15

**.69

2

**.54

9

**.69

16

**.68

3

**.52

10

**.61

17

**.61

4

**.65

11

**.83

18

**.62

5

**.42

12

**.37

19

**.67

6

**.63

13

**.54

20

**.71

7

**.83

14

**.56

21

**.44

** دالة إحصائيا عند مستوى الداللة (. )0.01

وجتدر الإ�شارة هنا �إىل �أن معامالت االرتباط جميعها كانت
ذات درجات مقبولة ودالة �إح�صائياً ،ولذلك مل حتذف �أي من هذه
الفقرات.
Ú Úثبات مقيا�س الت�سويف يف الدرا�سة احلالية
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أ .بيان فيصل شياب
أ.د .معاوية محمود أبو غزال

قام �أبو غزال ( )2012ب�إجراء ثبات املقيا�س من خالل
تطبيقه على ( )228طالب ًا وطالب ًة من خارج �أفراد العينة وح�سب
معامل الثبات بطريق (كرونباخ �ألفا)  ،وبلغ معامل االت�ساق الداخلي
للمقيا�س ( )0.90ويف الدرا�سة احلالية ،مت الت�أكد من ثبات �أداة
الدرا�سة ،بطريقة االختبار و�إعادة االختبار ( )test - retestبتطبيق
املقيا�س ،و�إعادة تطبيقه بعد �أ�سبوعني على جمموعة من خارج
مكونة من ( )50طالبا ،ومن ثم ح�سب معامل ارتباط
عينة الدرا�سة ّ
(بري�سون) بني تقديراتهم يف املرتني؛ �إذ بلغ (. )0.91وح�سب معامل
الثبات بطريقة االت�ساق الداخلي ح�سب معادلة (كرونباخ �ألفا) � ،إذ
بلغ ( ، )0.90واعتربت هذه القيم مالئمة لغايات هذه الدرا�سة.
Ú Úت�صحيح املقيا�س
اعتمد �سلم (ليكرت اخلما�سي) لت�صحيح �أدوات الدرا�سة،
ب�إعطاء كل فقرة من فقراته درجة واحدة من بني درجاته اخلم�س
(موافق ب�شدة ،موافق ،حمايد ،ال �أوافق ،ال �أوافق ب�شدة)  ،وهي متثل
رقمي ًا ( )1,2,3,4,5على الرتتيب للفقرات املوجبة ،ويعك�س التدريج
يف الفقرات ال�سالبة ،وهي. )17 ,1,3,5,6,10,12( :ومت ت�صنيف
الأفراد يف العامل وفقا لثالثة م�ستويات :من ()2.3 - 1.00
م�ستوى منخف�ض ،من ( )3.67 - 2.34م�ستوى متو�سط ،من (3.68
  )5.00م�ستوى مرتفع.رابعاً :مقياس الكمالية
لتحقيق �أهداف الدرا�سة ،ا�ستخدم مقيا�س �سالين ورفاقه
( ، )Slaney et al., 2001حيث تكون املقيا�س من ( )22فقرة موزعة
على� 3أبعاد ،وهي :املعايري العالية وله ( )6فقرات ،والتنظيم وله
( )4فقرات ،والتناق�ضات وله ( )12فقرة.وهو مقيا�س �سباعي
التدريج( ،موافق بدرجة عالية جداً ،موافق بدرجة عالية ،موافق،
حمايد ،غري موافق ،غري موافق بدرجة عالية ،غري موافق بدرجة
عالية جدا)  ،وهي متثل رقمي ًا ( )1,2,3,4,5,6,7على التوايل.
�Ú Úصدق املقيا�س
لقد �أ�شار كل من �سالين وراي�س وموبلي وتريبي و�آ�شبي
(� )Slaney, Rice, Mobley, Trippi, & Ashby, 2001إىل �أن نتائج
التحليل العاملي املكونات الأ�سا�سية (principal - components
 )Factor analysisونتائج التحليل العاملي التوكيدي ( (� CFAأكدت
توافر ثالثة �أبعاد �أ�سا�سية لقيا�س الكمالية(  (�three factor mea
. )sure of perfrctionismتتمثل املعايري العالية ()High standers
 ،والتنظيم ( ( ،orderوالتناق�ضات (. )discrepancyكما تراوحت
معامِ الت البناء ( )the structure coefficientsللفِقرات جميعها
ما بني ( ، )0.88 - 0.42كما تراوح معامل ثبات (كرونباخ �ألفا)
( )cronbach›s alphaللأبعاد الفرعية ما بني (، )0.92 - 0.82
والتي ت�شري �إىل م�ستويات مقبولة من االت�ساق الداخلي (internal
. )consistencyكما �أ�شارت االرتباطات البينية للمقيا�س الفرعي
�إىل تداخل معتدل بني ُبع َدي (املعايري العالية) و (النظام)  ،كما
مت العثور عليه يف املقيا�س الأ�صلي (. )APSكما �أ�شارت النتائج
املعتدلة للعالقات بني الأبعاد الثالثة �إىل �أنها مت�سقة مع ت�صور
يتكون من �أبعاد
الكمال ( )concepulization of perfect؛ على �أنه َّ
موجبة ،واقرتاح ب�أن هذه الأبعاد �شبه م�ستقلة من
�سالبة و�أبعاد َ
الناحية العملية (. )virtually independent
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ويف الدرا�سة احلالية ،عر�ض املقيا�س ب�صورته الأ�صلية على
( )12حمكم ًا من ذوي اخلربة واالخت�صا�ص يف العلوم النف�سية
والرتبوية ،وذلك لتحديد مدى متثيل الفقرات لل�سمة املراد قيا�سها،
والت�أكد من ال�صياغة اللغوية ،و�سالمة العبارات ،وتعديل �أية فقرة
كما يرونها منا�سبة ،وقد حددت ن�سبة اتفاق ( )90%ف�أكرث من
قرارات املحكمني لقبول الفقرة ،واقت�رصت مالحظاتهم على تعديل
ال�صياغة اللغوية لبع�ض الفقرات.كما ا�ستخرجت قيم معامالت
ارتباط فقرات كل بعد مع الدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي �إليه بعد
تطبيقه على عينة ا�ستطالعية من خارج �أفراد عينة الدرا�سة تكونت
من ( )50طالبا وطالبة ،وقد تراوحت معامالت ارتباط فقرات بعد
املعايري العالية مع الدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي �إليه ما بني
( ، )0.51 - 0.81وتراوحت معامالت ارتباط فقرات التنظيم ما
بني ( ، )0.75 - 0.85وتراوحت معامالت ارتباط فقرات بعد
التناق�ضات ما بني ( ، )0.38 - 0.82وهي معامالت ارتباط
مقبولة لأهداف الدرا�سة ،واجلدول ( )7يبني ذلك.
جدول ()7
معامالت االرتباط بين الفقرات والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي

رقم الفقرة املعايري املرتفعة رقم الفقرة التنظيم رقم الفقرة التناق�ضات
4

**.80

2

**.77

1

**.67

6

**.68

8

**.85

3

**.38

13

**.51

10

**.78

5

**.74

15

**.69

21

**.75

7

**.76

17

**.71

9

**.70

18

**.67

11

**.82

23

**.81

12

**.70

14

**.61

16

**.60

19

**.67

20

**.57

22

**.64

**دالة إحصائيا عند مستوى الداللة (. )0.01

Ú Úثبات املقيا�س
حتقق �سالين ورفاقه ( )Slaney et al., 2001من ثبات
املقيا�س با�ستخدام معادلة (كرونباخ �ألفا)  ،وقد بلغت معامالت
الثبات ( )0.85لبعد املعايري املرتفعة ،و ( )0.86لبعد النظام ،و
( )0.92لبعد التناق�ض.
ويف الدرا�سة احلالية ،جرى التحقق من ثبات املقيا�س بطريقة
االختبار و�إعادة االختبار ( )test - retestبعد تطبيقه و�إعادة تطبيقه
بعد �أ�سبوعني على جمموعة من خارج �أفراد عينة الدرا�سة ،تكونت
من ( )50طالبا وطالبةٍ  ،ومن ثم ح�سب معامل ارتباط (بري�سون)
بني تقديراتهم يف املرتني.كما ح�سب معامل الثبات بطريقة

االت�ساق الداخلي ح�سب معادلة (كرونباخ �ألفا)  ،واجلدول ( )8يبني
معامل االت�ساق الداخلي وفق معادلة (كرونباخ �ألفا) وثبات الإعادة
للأبعاد ،واعتربت هذه القيم مالئمة لغايات هذه الدرا�سة.
جدول ()8
معامل االتساق الداخلي كرونباخ ألفا وثبات اإلعادة لألبعاد

املجال

ثبات الإعادة

االت�ساق الداخلي

املعايري املرتفعة

.88

0.82

التنظيم

.91

0.79

التناق�ضات

.86

0.83

وقد �صنف الكماليني ككماليني تكيفيني اعتماداً على
ارتفاع بعد املعايري املرتفعة ( )49 - 25لديهم مع انخفا�ض بعد
التناق�ضات (�أقل من  ، )42كما �صنف الكماليني ككماليني غري
تكيفيني اعتماداً على االرتفاع يف بعدي املعايري العالية (- 25
 ، )49والتناق�ضات (. )Slaney et al., 2001( ، )84 - 42
ومن اجلدير بالذكر �أن �أعلى درجة يح�صل عليها الطالب على
بعد املعايري املرتفعة هو (� )49أي ( ، )7*7و�أقل درجة هي (� )7أي
( ، )1*7و�أعلى درجة يح�صل عليها الطالب على بعد املتناق�ضات
هي � 84أي ( ، )7*12و�أقل درجة هي � 12أي (. )1*12
Ú Úت�صحيح املقيا�س
تكونت الإجابة على فقرات املقيا�س وفق تدريج (ليكرت)
ال�سباعي ،بحيث تعطى عبارة موافق بدرجة عالية جداً ( ، )7موافق
بدرجة عالية ( ، )6موافق ( ، )5حمايد ( ، )4غري موافق ( ، )3غري
موافق بدرجة عالية ( ، )2غري موافق بدرجة عالية جداً ( ، )1وقد
�صيغت جميع الفقرات بطريقة موجبة.

إجراءات الدراسة
♦ ♦�أعدت �أدوات الدرا�سة ب�صورتها النهائية بعد الت�أكد من
دالالت �صدقها وثباتها ،وهي مقيا�س �أ�ساليب التعلم ،ومقيا�س
الدافعية الأكادميية ،ومقيا�س الت�سويف الأكادميي ،ومقيا�س
الكمالية.
♦ ♦احل�صول على كتاب ت�سهيل املهمة من جامعة الريموك.
♦ ♦توزيع اال�ستبيانات �إلكرتوني ًا على جمموعات الطلبة عرب
و�سائل التوا�صل االجتماعي مع �رشح طريقة الإجابة.

نتائج الدراسة ومناقشتها
◄◄نتيجة ال�س�ؤال الذي ن�ص على« :ما القدرة التنب�ؤية
لأ�سلوب التعلم والدافعية الأكادميية بالت�سويف الأكادميي يف �ضوء
الكمالية لدى طلبة جامعة الريموك؟ »
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال؛ �أ�ستخدم حتليل االنحدار اخلطي
املتعدد التدريجي  ،Stepwise Multiple Linear Regressionوهو
�أ�سلوب �إح�صائي يبني الأثر الن�سبي للمتغريات امل�ستقلة� :أ�سلوب
التعلم (ال�سطحي ،العميق ،اال�سرتاتيجي)  ،الدافعية الأكادميية
140

أ .بيان فيصل شياب
أ.د .معاوية محمود أبو غزال

القدرة التنبؤية ألسلوب التعلم والدافعية األكادميية بالتسويف األكادميي في ضوء الكمالية لدى طلبة جامعة اليرموك

(الداخلية ،اخلارجية ،انعدام الداخلية)  ،الكمالية (التكيفية ،غري التكيفية) بالت�سويف الأكادميي لدى طلبة جامعة الريموك ،ويبني جدول ()9
نتائج هذا التحليل:
�Ú Úأوال :الكمالية التكيفية
الجدول ()9
نتائج اختبار االنحدار المتعدد للكشف عن القدرة التنبؤية ألسلوب التعلم ،والدافعية األكاديمية بالتسويف األكاديمي وفقاً للكمالية التكيفية

معامل االرتباط ن�سبة التباين املف�رس  مقدار ما ي�ضيفه املتغري �إىل
الرتاكمية
املتعدد ()R

قيمة ()t

ثابت االنحدار

الداللة
الإح�صائية

5.260

.000

التباين املف�رس الكلي ()R2

معامل االنحدار
B

قيمة

الأ�سلوب اال�سرتاتيجي

.558

.311

.311

- .751

41.122

- 6.413

الأ�سلوب ال�سطحي

.679

.460

.149

.490

38.395

4.988

.000

انعدام الدافعية

.708

.502

.041

.217

29.851

2.711

.000

املتغريات املتنبئة

()F

 املتغري التابع :الت�سويف الأكادميي
يت�ضح من اجلدول (� )9أن املتغريات الداخلة يف التنب�ؤ بالت�سويف الأكادميي لدى طلبة جامعة الريموك هي الأ�سلوب اال�سرتاتيجي،
ف�سـرت جمتمعة ما ن�سبته ( )50.2%من التباين يف الت�سويف الأكادميي ،وكان متغري الأ�سلوب
والأ�سلوب ال�سطحي ،وانعدام الدافعية ،والتي َّ
اال�سرتاتيجي الأكرث قدرة على التنب�ؤ بالت�سويف الأكادميي؛ حيث ف�سرّ ما ن�سبته ( )31.1%من التباين ،يليه متغري الأ�سلوب ال�سطحي الذي
ف�سرّ ( )14.9%من التباين ،ثم متغري انعدام الدافعية الذي ف�سرّ ( )4.1%من التباين ،وكانت ن�سبة التباين املف�سرَّ لهذه املتغريات دالة
�إح�صائياً.عند م�ستوى الداللة (. )α<0.05هذا ومل يدخل الأ�سلوب العميق ،والدافعية الداخلية ،والدافعية اخلارجية يف التنب�ؤ بالت�سويف
الأكادميي لدى طلبة جامعة الريموك بالنظر �إىل �أن التباين املف�سرَّ الذي �أ�ضافته غري دال �إح�صائي ًا عند م�ستوى الداللة (. )α<0.05
يت�ضح �أي�ض ًا من اجلدول (� )9أن ارتفاع الأ�سلوب اال�سرتاتيجي مبقدار وحدة معيارية يقلل من الت�سويف الأكادميي مبقدار ( )0.751من
الوحدة املعيارية ،و�أن ارتفاع الأ�سلوب ال�سطحي مبقدار وحدة معيارية يزيد من الت�سويف الأكادميي مبقدار ( ، )0.490و�أن ارتفاع انعدام
الدافعية مبقدار وحدة معيارية يزيد من الت�سويف الأكادميي مبقدار ( )0.217من الوحدة املعيارية ،علم ًا �أن هذه املتغريات املتنبئة كانت
دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى الداللة (. )α<0.05
Ú Úثانيا :الكمالية غري التكيفية
الجدول ()10
نتائج اختبار االنحدار المتعدد للكشف عن القدرة التنبؤية ألسلوب التعلم ،والدافعية األكاديمية بالتسويف األكاديمي وفقاً للكمالية غير التكيفية

املتغريات املتنبئة

معامل االرتباط ن�سبة التباين
املتعدد ( )Rاملف�رس الرتاكمية

مقدار ما ي�ضيفه املتغري �إىل

معامل االنحدار

قيمة ()F

قيمة ()t
- 8.387

التباين املف�رس الكلي ()R2

B

الأ�سلوب اال�سرتاتيجي

.338

.114

.114

- .402

70.344

الأ�سلوب ال�سطحي

.475

.226

.112

.436

79.505

8.869

انعدام الدافعية

.506

.256

.031

.114

62.549

4.732

ثابت االنحدار

الداللة
الإح�صائية
.000

4.617

.000
.000

 املتغري التابع :الت�سويف الأكادميي
يت�ضح من اجلدول (� )10أن املتغريات الداخلة يف التنب�ؤ بالت�سويف الأكادميي لدى طلبة جامعة الريموك هي الأ�سلوب اال�سرتاتيجي،
ف�سـرت جمتمعة ما ن�سبته ( )25.6%من التباين يف الت�سويف الأكادميي ،وكان متغري الأ�سلوب
والأ�سلوب ال�سطحي ،وانعدام الدافعية ،والتي َّ
اال�سرتاتيجي الأكرث قدرة على التنب�ؤ بالت�سويف الأكادميي؛ حيث ف�سرّ ما ن�سبته ( )11.4%من التباين ،يليه متغري الأ�سلوب ال�سطحي الذي
ف�سرّ ( )11.2%من التباين ،ثم متغري انعدام الدافعية الذي ف�سرّ ( )3.1%من التباين ،وكانت ن�سبة التباين املف�سرَّ لهذه املتغريات دالة
�إح�صائيا عند م�ستوى الداللة (. )α<0.05هذا ومل يدخل الأ�سلوب العميق ،والدافعية الداخلية ،والدافعية اخلارجية يف التنب�ؤ بالت�سويف
الأكادميي بالنظر �إىل �أن التباين املف�سرَّ الذي �أ�ضافته غري دال �إح�صائي ًا عند م�ستوى الداللة (. )α<0.05
يت�ضح �أي�ض ًا من اجلدول (� )10أن ارتفاع الأ�سلوب اال�سرتاتيجي مبقدار وحدة معيارية يقلل من الت�سويف الأكادميي مبقدار ()0.402
من الوحدة املعيارية ،و�أن ارتفاع الأ�سلوب ال�سطحي مبقدار وحدة معيارية يزيد من الت�سويف الأكادميي مبقدار ( )0.436من الوحدة
املعيارية ،و�أن ارتفاع انعدام الدافعية مبقدار وحدة معيارية يزيد من الت�سويف الأكادميي مبقدار ()0.114؛ علم ًا �أن هذه املتغريات املتنبئة
كانت دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى الداللة (. )α<0.05
ت�شري هذه النتيجة �إىل �أن مهمة الأ�سلوب اال�سرتاتيجي يف التعلم ،والأ�سلوب ال�سطحي ،وانعدام الدافعية ،كلها دالة �إح�صائيا يف كلتا
�سواء �أكان الطالب من ذوي الكمالية التكيفية �أم غري التكيفية؛ �إذ ينخف�ض الت�سويف الأكادميي بازدياد ا�ستخدام الطالب للأ�سلوب
احلالتنيً ،
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اال�سرتاتيجي ،ويزداد الت�سويف الأكادميي بازدياد ا�ستخدام
الأ�سلوب ال�سطحي وانخفا�ض الدافعية لدى الطالب� ،أي �أن �أ�سلوب
التعلم اال�سرتاتيجي امل�صحوب مبعايري �أداء واقعية (كمالية تكيفية)
له وزن �أو م�ساهمة �أكرب يف خف�ض الت�سويف الأكادميي مقارنة
ب�أ�سلوب التعلم اال�سرتاتيجي امل�صحوب مبعايري �أداء غري واقعية
ومناق�ضة لأدائه الفعلي (كمالية غري تكيفية)  ،وهذا الأمر ي�صدق
�أي�ض ًا على كل من �أ�سلوب التعلم ال�سطحي وانعدام الدافعية� ،أي �أن
ازدياد ا�ستخدام الطالب لأ�سلوب التعلم ال�سطحي وانخفا�ض الدافعية
لديه يزيدان من الت�سويف الأكادميي لدى ذوي الكمالية التكيفية
ب�شكل �أكرب من ذوي الكمالية غري التكيفية.
وقد يف�رس ذلك �أنه كون الطالب الذي ي�ستخدم الأ�سلوب
اال�سرتاتيجي يف تعلمه وامل�صحوب مبعايري و�أهداف واقعية على
الأغلب �أن يزداد اعتقاده بقدرته على حتقيق �أهدافه ،وبالتايل
�سيقل لديه خوفه من الف�شل ،والقلق ،والتوتر ،و�سيكون �أكرث
تقب ًال لإجنازه الأكادميي؛ وبالتايل �ستعمل الكمالية التكيفية
بدورها على تقوية م�ساهمة الأ�سلوب اال�سرتاتيجي يف خف�ض
الت�سويف الأكادميي� ،إذ يعد كل من الفاعلية الذاتية واخلوف
من الف�شل �أقوى العوامل التي ت�سبب الت�سويف الأكادميي (�أبو
غزال. )2012 ،وهذا ين�سجم مع ما ك�شفت عنه نتائج الدرا�سات
التي بحثت يف �سمات الطلبة ذوي الكمالية التكيفية؛ �إذ �إن
لديهم م�ستويات مرتفعة من الفاعلية الذاتية ،والتح�صيل
الدرا�سي ،والرفاهية النف�سية ،والر�ضا عن �إجنازهم الأكادميي،
(اال�ستقاللية وال�شعور بال�سيطرة على البيئة) ،وا�سرتاتيجيات
التعلم املوجه ذاتي ًا (التفكري الناقد وما وراء املعرفة)  ،وتقدير
الذات ( ;Hsnsori, & Seohong, 2018; Stoeber, & Otto, 2006
.)Stanley et al., 2001; Fallahchai, Flllahi & Jami, 2019
ويف حال كان الطالب ي�ستخدم الأ�سلوب اال�سرتاتيجي مع
تناق�ض وا�ضح بني ما لديه من معايري و�أهداف و�أدائه احلقيقي،
ف�سيكون على الأرجح من ذوي الفعالية الذاتية املتدنية ،و�أكرث
خوف ًا من الف�شل ،و�شعوراً بالتوتر ،و�أقل ر�ضا عن �إجنازه الأكادميي،
وبالتايل �سيرتتب على ذلك انخفا�ض فاعلية الأ�سلوب اال�سرتاتيجي
يف خف�ض الت�سويف الأكادميي ،لأن التخطيط للتدري�س وتنظيمه
وتنظيم الوقت ح�سب �أ�سلوب التعلم اال�سرتاتيجي مع وجود معايري
عالية وتناق�ض بها ي�ؤدي اىل �أن يكون التخطيط غري مالئم وال
ينا�سب القدرات احلقيقية للطالب ,وبالتايل يلج�أ الطالب اىل
الت�سويف الأكادميي.
ولكون الطلبة ذوي الكمالية غري التكيفية من ذوي نقد الذات
املفرط وال�ضبط االنفعايل املتدين ،وال�شعور بالإحباط املفرط بعد
الف�شل ،وتدين يقظة ال�ضمري ،وال�سعي املفرط نحو تقبل الآخرين،
فان مثل هذه الظروف �أو ال�سمات �أي�ض ًا ال تهيئ الفر�صة املنا�سبة
لكي ي�ؤدي الأ�سلوب اال�سرتاتيجي دوره بال�شكل املنا�سب ،مما يقلل
من دوره يف خف�ض �سلوك الت�سويف الأكادميي مقارنة بالطلبة
ذوي الكمالية التكيفية الذين يتميزون بيقظة ال�ضمري ،وال�ضبط
االنفعايل ،والقدرة على اتخاذ القرار ،وا�ستخدام ا�سرتاتيجيات فعالة
يف مواجهة ال�ضغوط ،والرغبة باملهمات املثرية للتحدي (& Ulu
)Tezer, 2010; Rice & Stuart, 2010; Mills & Blankstein, 2000
.كما وتتفق نتائج هذه الدرا�سة مع درا�سات مثل درا�سة (Saele et.,

 ، )2017ودرا�سة فيج ولوما�ش (. )Vig & Lomash, 2014
وبناء على ما تقدم ،يبدو ب�أن الكمالية ب�شكليها التكيفي وغري
ً
بدور معدلٍ  Moderateيف العالقة بني الت�سويف
التكيفي؛ جاءت ٍ
الأكادميي وكل من الدافعية الأكادميية و�أ�سلوب التعلم ،فقد عملت
على زيادة حجم امل�ساهمة الإيجابية لأ�سلوب التعلم اال�سرتاتيجي
يف خف�ض الت�سويف الأكادميي ،وخف�ض الكمالية غري التكيفية
من امل�ساهمة ال�سلبية لأ�سلوب التعلم ال�سطحي يف زيادة الت�سويف
درا�سات تتحقق من هذا الدور.
الأكادميي.وهذا بالطبع يتطلب �إجراء
ٍ

التوصيات:
�1 .1رضورة لفت انتباه الطلبة �إىل النتائج ال�سلبية ال�ستخدام
�أ�سلوب التعلم ال�سطحي ،حيث �أ�شارت نتاج الدرا�سة �إىل �أثر �سلبي
له يف رفع م�ستوى الت�سويف الأكادميي لدى الطلبة ذوي الكمالية
التكيفية وغري التكيفية.
2 .2ت�شجيع الطلبة على تبني �أ�سلوب التعلم اال�سرتاتيجي،
حيث �إن نتائج الدرا�سة ك�شفت عن �أثر �إيجابي له يف خف�ض الت�سويف
الأكادميي ،فكان له الإ�سهام الأكرب يف التنب�ؤ بالت�سويف الأكادميي
لدى الطلبة ذوي الكمالية التكيفية والطلبة ذوي الكمالية غري
التكيفية.
�3 .3رضورة ت�صميم برامج تهدف �إىل رفع م�ستوى الدافعية
لدى الطلبة اجلامعيني ،لدورها الإيجابي يف خف�ض م�ستوى
الت�سويف الأكادميي� ،سيما �أن نتائج الدرا�سة ك�شفت عن �أثر �سلبي
النعدام الدافعية يف رفع م�ستوى الت�سويف الأكادميي لدى الطلبة
ذوي الكمالية التكيفية وغري التكيفية.
�4 .4رضورة ت�صميم برامج �إر�شادية وعالجية ووقائية
ت�ستهدف خف�ض الت�سويف الأكادميي ت�ستند �إىل اكت�ساب الطلبة
�أ�سلوب التعلم اال�سرتاتيجي.
5 .5ت�شجيع الطلبة على تبني الكمالية التكيفية ،فقد ك�شفت
نتائج الدرا�سة عن �إ�سهام �أكرب لأ�سلوب التعلم اال�سرتاتيجي وال�سطحي
وانعدام الدافعية يف التنب�ؤ بالت�سويف الأكادميي لدى الطلبة ذوي
الكمالية التكيفية مقارنة بالطلبة ذوي الكمالية غري التكيفية.
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