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 في تخفيض التسويف  السلبية تعديل العبارات الذاتيةأثر 
  األكاديمي وتحسني الفاعلية الذاتية األكاديمية

  
  ** جرادات عبد الكريم و*محمد ابو ازريق

  

 12/11/2012 تاريخ قبوله            26/5/2012 تاريخ تسلم البحث

 الذاتية المسببةتعديل العبارات ثر أ استقصاءهدفت الدراسة الحالية إلى  :ملخص
لتسويف األكاديمي في تخفيض التسويف األكاديمي وتحسين الفاعلية الذاتية ل

ر طوِّولتحقيق أهداف الدراسة . طالب الصف العاشر نه منعّي األكاديمية لدى
ون مجتمع وتّك .لفاعلية الذاتية األكاديميةآخر للتسويف األكاديمي، ول مقياٌس

ناًء بو .ف العاشر في إحدى مدارس لواء الرمثاالص فيطالبًا  120 الدراسة من
تم اختيار عينة مقياس التسويف األكاديمي  على درجات أفراد مجتمع الدراسة على

 مجموعة :إلى مجموعتين تم تقسيمهم عشوائيًا طالبًا 33من  تي تكونتالدراسة ال
لعبارات تعديل ال ًابرنامج تلقت المجموعة التجريبيةوقد  .، وأخرى ضابطةتجريبية
 في حين أن جلسة، 13المنتجة للتسويف األكاديمي، والذي تكون من الذاتية 

أن  إلى نتائج الدراسة أشارتوقد . معالجةأي  المجموعة الضابطة لم تتلَق
في ) α0.05<( بشكل دال إحصائيًاأعلى المجموعة التجريبية أظهرت انخفاضًا 

في كل من القياسين البعدي  ية الذاتيةفي الفاعلأعلى بشكل دال التسويف وتحسنًا 
التسويف : الكلمات المفتاحية( .مقارنة مع المجموعة الضابطة والمتابعة،

  ).األكاديمي، الفاعلية الذاتية األكاديمية، العبارات الذاتية السلبية
 

المدارس كما كانت عليه في  عد العملية التربوية فيلم َت :مقدمة
الهائل  العلمي والحضاري والتكنولوجيالتطور ف العصور الماضية،

 على ترك آثارًا إيجابية وسلبيةالذي حدث خالل مدة زمنية قصيرة 
. جوانب الحياة المختلفة سواء االجتماعية أو االقتصادية أو التربوية

فأهداف الطالب تغيرت وأولوياتهم تبدلت، كما أن طرق تعاملهم مع 
ى إلى ظهور مشكالت تربوية ، مما أدمهماتهم األكاديمية قد اختلفت
التي كانت سائدة  تلكالكم والنوع عن  في المدرسة تختلف من حيث

الماضي، ومن بين هذه المشكالت التسويف األكاديمي والفاعلية في 
   .الذاتية األكاديمية المنخفضة

وُيعرَّف التسويف عادًة بأنه الميل الالعقالني لتأخير المهمات التي   
تأجيل ما يجب عمله  كما ُيعّرف بأنه). Lay, 1986(ينبغي إنجازها 

وعّرفه شاونبرغ . (Milgram, 1988)اليوم إلى الغد 
(Schouwenburg, 1992)  بأنه إرجاء األعمال التي ينبغي إنجازها

 1995(وفاليراند  كوستنرو سينكالويرى  .اليوم إلى وقٍت آخر
Senecal, Koestner & Vallerand,( بأن الفرد  يتمثل التسويف أن  

يكون عليه أن يؤدي نشاطًا معينًا، ولكنه يفشل في أن يحفز نفسه 
  تأخير فالتسويف يتضمن. ألداء هذا النشاط في إطار وقت محدد

_________________________  
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Abstract: This study aimed to investigate the effects of the 
modification of procrastination producing self-statements on reducing 
academic procrastination and improving academic self-efficacy 
among a sample of tenth grade students. To achieve these objectives, 
two scales were developed one for academic procrastination, and the 
other for academic self-efficacy. The population of the study consisted 
of 120 tenth grade students at one of Al-Ramtha district schools, 
Jordan. Based on the scores of these students on the procrastination 
scale, 33 students were identified as procrastinators, who were 
randomly assigned to two groups, an experimental group and a 
control group. The experimental group received a program based on 
the modification of procrastination producing self-statements, while 
the control group didn't receive any treatment. Results indicated that 
the treatment program was significantly (p<0.05) more effective in 
reducing procrastination and improving self-efficacy than no 
treatment at post and follow up assessment. (Keywords: Academic 
Procrastination, Academic Self-Efficacy, Negative Self-Statements). 

  
  

البدء في مهمة ما حتى يشعر الفرد بعدم االرتياح بسبب عدم أداء 
   .ي وقت مبكرالنشاط ف

أن المسوِّف ) Ferrari & Tice, 2000(وأضاف فراري وتايس 
وهو َيعرف ماذا يريد أن يفعل ولديه ، شخصًا يؤجل أعماله

 .لكنه يؤجل إنجازها ،االستعداد إلنجاز هذه المهام المخطط لها
يونغ  دادوار يإلى أن الشاعر البريطان )Plaut, 2008(وأشار بالوت 

)Edward Young (للوقت  د وصف التسويف بأنه لٌص سارٌقق
)Procrastination is the thief of time.(  وعّرف شو وجنيزي)Shu 

& Gneezy, 2010 ( التسويف بأنه ميل الفرد إلى تأجيل المهمات
ويشمل التسويف أكثر من جانٍب . البغيضة التي تواجهه بشكل يومي

يدة من بينها ولذلك فإن له أنواعًا عد. من جوانب حياة الفرد
والتسويف في اتخاذ ، التسويف في مهمات الحياة الروتينية

 ,Milgram, Batori & Mowrer(والتسويف األكاديمي ، القرارات

1993; Iskender,  2011.(  
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فالتســويف األكــاديمي مــن أهـــم العوائــق ذات العالقــة باإلنجـــاز      
جبات الدراسية الدراسي، ويتمثل بتأجيل االبتداء أو االنتهاء من الوا

وُيعـــرَّف ). Solomon & Rothblum, 1984( بشــكل مقصــود  
ــًة     التســــويف األكــــاديمي بأنــــه تأجيــــل القيــــام بمهمــــة أكاديميــــة نتيجــ
للتناقض بين النية والفعل، مما يؤدي إلى نتائج سلبية على المسـّوف  

)Binder, 2000 .(  وأكــــد العنــــزي والــــدغيم)ــذه ) 2003 بــــأن هــ
المتعلمــين، تتمثــل بتــأخير إكمــال الواجبــات   المشــكلة، المنتشــرة بــين

ــعف        ــى ضــ ــافة إلــ ــدد، إضــ ــت المحــ ــي الوقــ ــليمها فــ ــية أو تســ الدراســ
  . االستعداد لالمتحانات، والدراسة لساعات قليلة وغير كافية

وينتشــر التســويف علــى نطــاق واســع بــين الطلبــة، فقــد أشــارت   
 بإلــى أن مــا يقــار  )  Onwuegbuzie, 2004(دراســة أونوقبــوزي  

مـــن الطـــالب الجـــامعيين يســـوِّفون دائمـــا أو غالبـــًا فـــي  % 60-40%
. كتابة األبحـاث واالسـتعداد لالمتحانـات وقـراءة الواجبـات األسـبوعية      

إلـى أن البحـث   ) Özer & Ferrari, 2011(وتوصـل أوزيـر وفـراري    
أثبــت بصـــورة دائمــة أن التســـويف أحــد أكبـــر المخــاطر التـــي تواجـــه     

وأن معظــم األدب ، مرحلـة أكاديميـة   األداء األكـاديمي للطـالب فـي كــل   
% 70المتــوافر قــد ركــز علــى تســويف طــالب الجامعــة حيــث ُقــّدر أن 

وأكــدت الدراســة أيضــا أن  . مــنهم مســوِّفون فــي المهمــات األكاديميــة   
ــة، ولكــن         ــرة التســويف كطــالب الجامع ــون فــي دائ ــة المدرســة يقع طلب

سـوِّفين  أن نسـبة الم ) 2012(كما بينت دراسة أبو غزال . بنسٍب أقل
  %. 25.2بين الطلبة الجامعيين قد بلغت 

وفيمـــا يتعلـــق بأســـباب التســـويف، فقـــد أشـــارت العديـــد مـــن        
 ;Solomon & Rothblum, 1984; Ferrari, 1992(الدراسـات  

Steel, 2007 (    إلى أن للتسويف األكـاديمي سـببين رئيسـيين أولهمـا :
ى درجــة فــاألول يقــود إلــ، كــره المهمــة: وثانيهمــا، الخــوف مــن الفشــل

ــذات      ــرام ال ــدني مســتوى احت ــة مــن القلــق وت ــه   ، عالي ــاني فان بينمــا الث
ــة ســلبية    ــرات ذاتي ــو غــزال    . يعكــس تعبي ) 2012(وأضــافت دراســة أب

أســــبابًا أخــــرى للتســــويف مــــن أبرزهــــا أســــلوب المــــدرس ومقاومــــة   
  .السيطرة وضغط األقران

وللتســـــويف عواقـــــب ســـــلبية متعـــــددة كالتحصـــــيل األكـــــاديمي 
واالنقطـاع المسـتمر عـن    ، )Tice & Baumeister, 1997(المتـدني  

ــية  ، )Spencer, 1979 Semb, Glick &(الحلقــــات الدراســ
معدل حضـور الحصـص الصـفية، والتسـرب أو الهـروب مـن        ضوانخفا

، )Ellis & Knaus, 1977, cited in Binder, 2000(المدرسـة  
ن فعنـدما يكـو  ، إضافة إلـى بـروز عواقـب انفعاليـة للتسـويف األكـاديمي      

مــدركين لســلوك التســويف لــديهم فــإنهم َيخبــرون عــددًا مــن       داألفــرا
المشــاعر الداخليــة الســلبية كالشــعور بعــدم الكفــاءة والشــعور بالــذنب  

كمـا يعـاني أصـحاب سـلوك التسـويف األكـاديمي مـن         ،والتوتر والـذعر 
مستويات عاليـة مـن القلـق والتـدخين وتنـاول الكحـول وصـعوبات فـي         

  ).  2003م،العنزي والدغي(النوم 

إلــى معتقــدات الفــرد حــول   ةهــذا ويشــير مفهــوم الفاعليــة الذاتيــ 
خطــــوات عمــــل مــــا للوصــــول للهــــدف   ذقدرتــــه علــــى تنظــــيم وتنفيــــ

ــر      . المنشــود ــة الذاتيــة تعــد محــددًا مهمــًا فــي تغيي فمعتقــدات الفاعلي

ــة مـــن    . الســـلوك ــة المنخفضـ ــة الذاتيـ وفـــي حـــين أن معتقـــدات الفاعليـ
سلوك ما، فان معتقدات الفاعليـة الذاتيـة   الممكن أن تؤدي إلى تجنب 

 ,Bandura(العالية تعد قوًة دافعًة للبدء واالسـتمرار فـي سـلوك مـا     

ــة وتعــّرف ). 1977 ــة الذاتي ــا ب أيضــًا الفاعلي ــا   أنه معتقــدات شــخص م
 & Kitsantas(حــــول قدرتــــه علــــى الــــتعلم أو أداء مهمــــة مــــا  

Zimmerman, 2009 .(   ة عـن غيـرة   وما يميز مفهـوم الفاعليـة الذاتيـ
مــن المصــطلحات النفســية  هــو أن الفاعليــة الذاتيــة تعنــي حكــم الفــرد  

  ).Bandura, 2006(على قدرته على اإلنجاز 

ــوتحــدد  ــة  دمعتق ــة الذاتي ــر  كيــفات الفاعلي ــراديفك كيــف و ،األف
ــعر ــرفون  ون،يشــ ــف يتصــ ــاألفراد. وكيــ ــذين  فــ ــة الــ ــديهم ثقــ ــة لــ  عاليــ

لمهمات الصعبة كنـوع مـن   لديهم القدرة على االقتراب من ا ،بقدراتهم
 ، ال ُيقـدم المقابـل ب .، فهم واثقون من أنهم يستطيعون أداءهاالتحدي

فيهـا  يـرون  ، ألنهـم  الصعبة المهمات علىشككون بقدراتهم تفراد المألا
ــديهم مســتوً   تهديــدًا لهــم،  ــذلك فــإن ل ــة إلنجــاز مــن  ى متــدنل  الدافعي

  Schunk, 1984).(ءها اختاروا السعي ورا التي كانوا قد األهداف

أما الفاعلية الذاتية األكاديمية فتعرَّف بأنهـا ثقـة الطالـب بقدرتـه     
وتعـد  ). Elias, 2008(على النجاح فـي المهمـات األكاديميـة الصـعبة     

معتقدات الفاعلية الذاتية األكاديميـة أمـرًا هامـًا فـي النجـاح األكـاديمي       
)Elias & MacDonald, 2007; Edman & Brazil, 2007( ،

الب ذوو الفاعليــة الذاتيــة األكاديميــة المرتفعــة يتعلمــون بمتعــٍة      فــالط
وارتياح، كما أن لـديهم الثقـة بقـدراتهم علـى النجـاح فـي االمتحانـات،        

، وهم أكثـر قـدرة علـى إدارة أمـورهم     )Elias, 2008(وكتابة األبحاث 
 & Elias, Mahyuddin, Noordin,  Abdullah(التعليميــة 

Roslan, 2009 .(ــا ال ــة    أمـ ــة األكاديميـ ــة الذاتيـ ــالب ذوو الفاعليـ طـ
المنخفضة فهم أكثر ميًال لالنخراط في مشـاكل سـلوكية كـالهروب مـن     

 ,Bandura, Barbaranelli(المدرسـة والجنـوح والفشـل الدراسـي     

Caprara & Pastorelli, 2001(     ممـا يعـرِّض نجـاحهم األكـاديمي ،
 ,Elias, Mahyuddin, Noordin,  Abdullah & Roslan(للخطر 

2009.(  

باإلنجاز األكاديمي لدى طـالب   ؤوللفاعلية الذاتية دوٌر في التنب
وكـذلك  . المرحلة الثانوية لما لها من تأثير على بذل الجهد والمثابرة

فــان لمعتقــدات الفاعليــة الذاتيــة األكاديميــة دورًا فــي التنبــؤ باإلنجــاز     
 ,Hejazi, Shahraray, Farsinejad, & Asgary(األكــاديمي 

كمــا تعــد الفاعليــة الذاتيــة األكاديميــة متغيــرًا مرتبطــًا بقــدرة  ). 2008
 ,Chu & Choi(الطالــب علــى إتمــام المهمــات األكاديميــة بنجــاح   

  ). Baird & Scott, 2007(، وبسعيه إلى تحقيق أهدافه )2005

أو /وفيما يتعلق بالدراسات التي تناولت التسـويف األكـاديمي و  
ديمية لدى طلبة المدارس، يشير األدب إلى أنهـا  الفاعلية الذاتية األكا

بدراسـة اختبـرت العالقـة    ) Jaradat, 2004(قـام جـرادات   فقـد  . قليلة
بين قلق االمتحان والتسويف األكاديمي والتحصيل الدراسـي والرضـا   

طالبـــًا فـــي المرحلـــة   ) 573(عـــن الدراســـة لـــدى عينـــة تكونـــت مـــن      
وقد أظهرت النتائج وجـود  . اختيروا من مدارس مدينة اربد، الثانوية

ارتباط ايجابي دال إحصائيا بين قلق االمتحـان والتسـويف األكـاديمي    
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ووجــــود ارتباطــــات ســــلبية دالــــة إحصــــائيا بــــين قلــــق ، )0,29= ر(
ــق االمتحــان   )0,22- =ر(االمتحــان والتحصــيل الدراســي    ــين قل ، وب

وبـــين التســـويف والتحصـــيل   ، )0,27-= ر(والرضـــا عـــن الدراســـة   
= ر(وبـين التسـويف والرضـا عـن الدراسـة      ، )0,24-= ر(الدراسي 

-0,33.(  

مقارنة ) Jaradat, 2004(جرادات  ىوفي الدراسة نفسها أجر
بين فاعلية برنامج عالج معرفي لقلق االمتحان، وبرنامج إرشادي في 
مهارات الدراسة، في تخفيض قلق االمتحان والتسويف األكاديمي 

عن الدراسة لدى عينة من  وتحسين التحصيل الدراسي والرضا
طالبًا لديهم قلق امتحان مرتفع، اختيروا من طالب الصف ) 81(

وقد تم توزيعهم إلى ثالث . العاشر في إحدى مدارس مدينة اربد
وأشارت . مجموعتين تجريبيتين ومجموعة ضابطة، مجموعات

النتائج إلى أن كال المجموعتين التجريبيتين قد أظهرتا تحسنا داًال 
ئيًا في قلق االمتحان والرضا عن الدراسة مقارنة مع المجموعة إحصا

وأظهرت مجموعة إرشاد مهارات الدراسة انخفاضا في . الضابطة
، التسويف أكبر بشكل دال إحصائيا مما أظهرته المجموعة الضابطة

في حين تفوقت مجموعة العالج المعرفي على المجموعة الضابطة 
وتبّين أنه على الرغم من أن برنامج . في تحسين التحصيل الدراسي

إال أنه لم يكن ، العالج المعرفي كان فعاًال في تخفيض قلق االمتحان
  .فاعلية في تخفيض التسويف األكاديمي اذ

إلى ) Özer & Ferrari, 2011(وهدفت دراسة أوزير وفراري 
معرفة بعض الجوانب المتعلقة بالتسويف األكاديمي كتأثير عامل 

طالبًا تركيًا في المرحلة ) 214(من  ةونت عينة الدراسوتك. الجنس
وأشارت نتائج الدراسة إلى توجه الطلبة األتراك للسلوك . الثانوية

إضافًة إلى أنهم أفصحوا . التسويفي دون وجود تأثير لعامل الجنس
الكمالية وكراهية : عن أربعة أسباب للتسويف األكاديمي لديهم هي

  .رة والمخاطرةالمهمة والتمرد ضد السيط

لدى  ةومن الدراسات التي تناولت الفاعلية الذاتية األكاديمي
ريد ودافيس وساندرز -طلبة المدارس تلك التي قام بها جونسن

 ,Jonson-Reid, Davis, Saunders, Williams(ووليمز ووليمز 

& Williams, 2005 ( حول الفاعلية الذاتية األكاديمية بين الطالب
طالب مدرسي ) 1200(وقد تكونت العينة من . فريقييناألمريكيين اإل

وهدفت الدراسة إلى فهم العوامل المرتبطة . في المرحلة الثانوية
بالفاعلية الذاتية األكاديمية لدى الطالب األمريكيين اإلفريقيين 
وإيجاد العالقة بين الفاعلية الذاتية األكاديمية وممارسة العمل 

نتائج الدراسة إلى أن العمل على بناء وأشارت . االجتماعي المدرسي
معتقدات ايجابية لدى الطالب حول أهمية التعليم أمٌر مهٌم بشكل 
خاص لزيادة الفاعلية الذاتية األكاديمية، التي تعد بدورها مفتاحًا 

 .للنجاح األكاديمي

 ,Bassi, Steca(وهدفت دراسة باسي وستيكا وفيف وكابرارا 

Fave & Caprara, 2006 (ى مناقشــة أنشــطة الــتعلم فــي ضــوء إلــ
طالبـًا ايطاليـًا   ) 130(تأثير الفاعلية الذاتية األكاديمية لـدى عينـة مـن    

وأشارت نتائج الدراسـة إلـى أن   . عامًا) 19-15(تتراوح أعمارهم بين 

الطـــالب ذوي الفاعليـــة الذاتيـــة األكاديميـــة المرتفعـــة كانـــت تطلعـــاتهم 
ــر ع    ــًا أكث ــى ويقضــون وقت ــة أعل ــى    األكاديمي ــة وعل ــات البيتي ــى الواجب ل

ــة     ــة األكاديميــ ــة الذاتيــ ــًة بأولئــــك ذوي الفاعليــ ــتعلم، مقارنــ أنشــــطة الــ
  .المنخفضة

 ,Fan, Lindt (وبحثت دراسة فان ولينـت وأرويـوجنر وولتـرز    

Arroyo-Giner & Wolters, 2009 (  دور العالقات االجتماعية فـي
. الصف العاشـر  تطوير الفاعلية الذاتية األكاديمية لدى عينة من طلبة

وأشارت نتائج الدراسة إلى وجود ارتباط ايجابي بين الفاعلية الذاتيـة  
باإلضـافة إلـى ذلـك، أكـدت النتـائج      . األكاديمية لدى الطالب وإنجازهم

  .دور العالقات االجتماعية في تقوية الفاعلية الذاتية األكاديمية

) Fan & Williams, 2010(واختبـرت دراسـة فـان وويليـامز     
فــي ) parental involvement(رة عــدة أبعــاد للتــدخل الوالــدي قــد

التنبؤ بالفاعلية الذاتية تجاه الرياضيات واللغـة اإلنجليزيـة لـدى طلبـة     
ــر ــة   . الصــــف العاشــ وأشــــارت الدراســــة إلــــى أن الطموحــــات التعليميــ

كمـا أن ألُنصـح الـذي    . للوالـدين تنبـأت بالفاعليـة الذاتيـة لـدى الطلبـة      
بأ بشكل إيجـابي بالفاعليـة الذاتيـة األكاديميـة لـدى      يسديه الوالدان تن

  .ةالطلبة في اللغة اإلنجليزي

وعند مراجعة األدب، نجد أن هناك دراسة واحدة فقط تناولت 
العالقة بين التسويف والفاعلية الذاتية لدى طلبة المدارس، وهي 

) Klassen & Kuzucu, 2008(تلك التي أجراها كالسن وكوزوكو 
من الطلبة األتراك الذين في مرحلة ) 508(تكونت من على عينة 

وأشارت نتائج الدراسة إلى أن الطالبات قد كان لديهن . المراهقة
فاعلية ذاتية مرتفعة في تنظيم الذات وحققن درجات تحصيل أعلى 
من درجات الطالب، وقد كانت الفاعلية الذاتية مؤشرًا قويًا على 

  .  التسويف

ت التي تناولت التسويف والفاعلية الذاتية أما بالنسبة للدراسا
) Tuckman, 1991(لدى الطلبة الجامعيين، فقد أجرى توكمان 

. دراسة هدفت إلى تطوير مقياس للتسويف والفاعلية الذاتية العامة
وقد تم تطبيق مقياسين أحدهما للتسويف واآلخر للفاعلية الذاتية 

ومن بين النتائج . يًاطالبًا جامع) 50(العامة على عينة تكونت من 
بين ) (-0.47التي توصلت إليها الدراسة وجود ارتباط دال إحصائيا 

  . درجات أفراد العينة على المقياسين

 Haycock, McCarthy(وقام هايكوك وماكارثي وسكاي    

& Skay, 1998 ( بدراسة حول التسويف بين طلبة الجامعة ودور
طالبًا ) 141(عينة تكونت من وشارك في الدراسة . الفاعلية الذاتية

وهدفت الدراسة إلى معرفة العالقة بين التسويف ومعتقدات . جامعيًا
وأشارت نتائج الدراسة إلى مدى التأثيرات السلبية . الفاعلية

فاألفراد ، لمعتقدات الفاعلية الذاتية على التسويف ةالملحوظ
  .أصحاب الفاعلية الذاتية المرتفعة أقل ميال للتسويف

دراسة حول فهم ) Wolters, 2003(أجرى وولترز و  
وشارك في الدراسة عينة تكونت . التسويف من منظور التعلم الذاتي

وهدفت الدراسة إلى التركيز على نوعين . طالبًا جامعيًا) 152(من 
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من المعتقدات الدافعية المؤثرة على التنظيم الذاتي للمتعلمين ومنها 
وأشارت ). goal orientations(لهدفية الفاعلية الذاتية والتوجهات ا

نتائج الدراسة إلى ارتباط تسويف طالب الجامعة بالفاعلية الذاتية 
  .األكاديمية لدى هؤالء الطالب

بدراسة هدفت إلى إيجاد فهم أفضل  ) Seo, 2008(و يوقام س
للعالقة بين الكمالية الذاتية والتسويف األكاديمي ودور الفاعلية 

) 692(وتألفت عينة الدراسة من . ثير في تلك العالقةالذاتية في التأ
وأشارت نتائج الدراسة إلى أن الفاعلية الذاتية تتوسط . طالبًا جامعيًا

حيث أن الفاعلية ، العالقة بين الكمالية الذاتية والتسويف األكاديمي
كما أن الكمالية ، الذاتية لها أثر سلبي دال على التسويف األكاديمي

  .د إلى التسويف األكاديميالذاتية تقو

يتضح من استعراض الدراسات السابقة التي تناولت موضوعي 
التسويف األكاديمي والفاعلية الذاتية األكاديمية، أن غالبية هذه 
الدراسات سعت إلى استكشاف عالقة كل من هذين المتغيرين 

وبتعبير آخر، أنها لم ُتعر . بمتغيرات أكاديمية وشخصية أخرى
كبيرًا الختبار فاعلية برامج إرشادية ترمي إلى تخفيض  اهتمامًا

. التسويف وتحسين الفاعلية الذاتية لدى عينات من طلبة المدارس
فكثير من طلبة المدارس . على الرغم من وجود حاجٍة ماسٍة لها

  .  منخفضة ةأو لديهم فاعلية ذاتية أكاديمي/يسوِّفون و

  مشكلة الدراسة 

اســات التــي تناولــت موضــوع التســويف  أشــارت العديــد مــن الدر
األكاديمي إلى اآلثار السـلبية التـي تتركهـا هـذه المشـكلة علـى الطالـب        

ــيته      ــق بإنجـــازه األكـــاديمي أو شخصـ ــواء فيمـــا يتعلـ وقـــد لمـــس  . سـ
الباحثان من خـالل عملهمـا مـع طلبـة المـدارس انتشـار هـذه المشـكلة         

ء األمـور مـن   على نطاق واسـع بيـنهم، وكثـرة تـذمر المدرسـين وأوليـا      
جــّراء تأجيــل الطلبــة إلنجــاز واجبــاتهم األكاديميــة، علــى الــرغم مــن         

  .حثهم لهم على القيام بها، ولكن دون جدوى

ــين التســويف         ــاٍط واضــح ب ــين وجــود ارتب ــٍة أخــرى، تب مــن ناحي
ــر        ــة، فقــد أشــارت دراســة أوزي ــة األكاديمي ــة الذاتي األكــاديمي والفاعلي

إلى أن هنـاك عالقـة بـين هـذين      )Özer, & Ferrari, 2011(وفراري 
ــببة   . المتغيـــرين وبـــذلك فـــإن تعـــديل العبـــارات الذاتيـــة الســـلبية المسـ

ــى        ــة علــى األرجــح أن يــؤدي لــيس إل للتســويف األكــاديمي لــدى الطلب
تخفــــيض التســــويف فحســــب، بــــل إلــــى تحســــين الفاعليــــة الذاتيــــة        

  .أيضًا ةاألكاديمي

التـــأثير  التســـويف األكـــاديمي  الدراســـات التـــي تناولـــت   أكـــدت 
الســلبي لهــذا الســلوك علــى أداء الطلبــة، إلــى جانــب انتشــاره بيــنهم         

 ,e.g., Tice & Baumeister, 1997; Onwuegbuzie( بشكل كبير

2004; Özer & Ferrari, 2011( .     وتبـين أن البـاحثين اهتمـوا أكثـر
بالتســويف األكــاديمي لــدى طلبــة الجامعــة، حيــث أن الدراســات التــي     

. لمــدارس ال تــزال قليلــة، وخاصــًة التجريبيــة منهــا بحثتــه لــدى طلبــة ا
ــرامج         ــة ب ــار فاعلي ــت اختب ــدرة الدراســات التــي حاول ــى ن كمــا يشــير إل
عالجيـــة مبنيـــة علـــى تعـــديل العبـــارات الذاتيـــة الســـلبية فـــي تخفـــيض   

ركزت علـى  ) Jaradat, 2004(فدراسة جرادات . التسويف األكاديمي
ــارات الذاتيــة الســلبية المســببة لقلــق      االمتحــان ولــيس للتســويف   العب

وهذا ما يؤكد ضرورة إجراء دراسات أخرى تركز بشـكل  . األكاديمي
رئيســــي علــــى العبــــارات الذاتيــــة الســــلبية لــــدى الطلبــــة المســــوِّفين،   
وتستقصــي أثــر ذلــك لــيس علــى التســويف فحســب، بــل علــى الفاعليــة   

 فكما يشير األدب أن هنـاك عالقـة قويـة بـين    . الذاتية األكاديمية أيضًا
هذين المتغيرين، وبالتالي فإن التغير في احدهما قد يؤدي إلى تغيـر  

  .في اآلخر

  هدف الدراسة وفرضياتها

تعـديل العبـارات الذاتيـة    الحالية إلى اختبار أثر  هدفت الدراسة 
فــي تخفــيض التســويف األكــاديمي وتحســين الفاعليــة الذاتيــة    الســلبية

ي إحــدى مــدارس األكاديميــة لــدى عينــة مــن طــالب الصــف العاشــر فــ   
وبالتحديد حاولت الدراسة اختبـار الفرضـيات    .لواء الرمثا في األردن

  :التالية

فـــي مســـتوى ) α = 0.05(ال يوجـــد فـــرق ذو داللـــة إحصـــائية  .1
التسويف األكاديمي بين متوسطي درجات المجموعة التجريبيـة  

  .والمجموعة الضابطة في القياس البعدي

فـــي مســـتوى ) α = 0.05(ية ال يوجـــد فـــرق ذو داللـــة إحصـــائ. 2
التسويف األكاديمي بين متوسطي درجات المجموعة التجريبيـة  

  .والمجموعة الضابطة في قياس المتابعة

فـــي مســـتوى ) α = 0.05(ال يوجـــد فـــرق ذو داللـــة إحصـــائية . 3
ــين متوســطي درجــات المجموعــة       ــة ب ــة األكاديمي ــة الذاتي الفاعلي

  .البعدي التجريبية والمجموعة الضابطة في القياس

فـــي مســـتوى ) α = 0.05(ال يوجـــد فـــرق ذو داللـــة إحصـــائية . 4
ــين متوســطي درجــات المجموعــة       ــة ب ــة األكاديمي ــة الذاتي الفاعلي

 .    التجريبية والمجموعة الضابطة في قياس المتابعة

  أهمية الدراسة 

ممـــا ال شـــك فيـــه أن المواظبـــة علـــى الدراســـة وتنظـــيم الوقـــت   
ية مــن األمــور األساســية فــي محافظــة   وعــدم تأجيــل األعمــال المدرســ 

. فـي عـدم فشـله فيهـا     لى أدائـه الجيـد فـي المدرسـة، وسـبب     الطالب ع
واجباته المدرسية ويؤجـل   غير مبال تجاهولكن عندما يصبح الطالب 

دراسته إلـى الوقـت الـذي ال يسـتطيع فيـه إتمامهـا، يكـون الطالـب هنـا          
لــذلك . امفــي مشــكلة يمكــن أن تــؤثر فــي دراســته وحياتــه بشــكل عــ        

جاءت هذه الدراسة كمحاولة للعمل على مساعدة الطالب المسـوِّفين  
  .في تخفيض التسويف لديهم وتحسين فاعليتهم الذاتية األكاديمية

فأهميــة هــذه الدراســة تتجّســد فــي تزويــد المرشــدين النفســيين 
ــًا فــي مســاعدة الطــالب المســوِّفين        ــامج عالجــي يكــون لهــم عون . ببرن

ــا  ــذا البرنـ ــاد    ويســـتند هـ ــال اإلرشـ ــا فـــي مجـ ــا وزنهـ ــة لهـ مج إلـــى نظريـ
والعـــالج النفســـي، فهـــو يســـتهدف تحديـــد العبـــارات الذاتيـــة الســـلبية  

وأن تحديد مثـل هـذه العبـارات مـن     . السائدة لدى الطالب المسوِّفين
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. شــأنه أن يــوفر جهــدًا كبيــرًا علــى المرشــدين، ليعملــوا علــى تعــديلها 
ن بـأداتي قيـاس تسـاعدهم    كما تزود هذه الدراسة المرشدين النفسيي

فــي قيــاس ســلوك التســويف األكــاديمي، والفاعليــة الذاتيــة األكاديميــة   
  . لدى الطلبة

ــة مــن        ــك، فــإن هــذه الدراســة أجريــت علــى عين وعــالوة علــى ذل
ــة     طـــالب الصـــف العاشـــر، الـــذين ســـيتم تحديـــد مســـاراتهم األكاديميـ

هم فـي  وتوزيعهم فـي نهايـة السـنة الدراسـية، وبالتـالي فإنهـا ستسـاعد       
ومــن المــأمول أن تثيــر هــذه  . تصــحيح مســارهم فــي الوقــت المناســب  

ــر         ــي تختب ــٍد مــن الدراســات الت ــاحثين إلجــراء مزي ــة الب الدراســة دافعي
فاعلية أساليب عالجية أخرى فـي تخفـيض التسـويف األكـاديمي نظـرًا      

  .ألن هذا الموضوع لم ينل بعد نصيبه من اهتمامهم

  مصطلحات الدراسة

تأجيـــــل الطالـــــب لمهماتـــــه األكاديميـــــة : يميالتســـــويف األكـــــاد
ــه إنجازهــا خــالل وقــت محــدد     ــوب من ــك مــن    . المطل ــد ذل ــتم تحدي وي

التســـويف  الدرجـــة التـــي يحصـــل عليهـــا الطالـــب علـــى مقيـــاس  خـــالل 
  .األكاديمي

معتقــدات الفــرد حــول قدرتــه علــى  : الفاعليــة الذاتيــة األكاديميــة
الدرجـة   مـن خـالل   ويتم تحديـد ذلـك  . إنجاز مهماته األكاديمية بنجاح

  .الفاعلية الذاتية األكاديمية التي يحصل عليها الطالب على مقياس

  حدود الدراسة 

تـــم إجـــراء قيـــاس المتابعـــة فـــي فتـــرة االمتحانـــات النهائيـــة   .1
، وقـد بلغـت الفتـرة    2012- 2011للفصل الدراسـي األول للعـام   

وقـد تكـون   . بين القياس البعـدي وقيـاس المتابعـة ثالثـة أسـابيع     
 .الفترة قصيرة نسبيًا للتأكد من فعالية البرنامج هذه

ركــــز البرنــــامج العالجــــي علــــى العبــــارات الذاتيــــة الســــلبية  .2
، ولـــم يهـــتم بالمعتقـــدات   فقـــط  المســـببة للتســـويف األكـــاديمي  

ــا نظريـــة إلـــيس، وربمـــا يكـــون    الالعقالنيـــة العامـــة التـــي تناولتهـ
  . البرنامج أكثر فاعلية لو تضمن مثل هذه المعتقدات

  طريقة واإلجراءات ال

  مجتمع الدراسة

تكـــون مجتمـــع الدراســـة مـــن جميـــع طـــالب الصـــف العاشـــر فـــي  
مدرسة الشجرة الثانوية للبنين التابعة لمديرية التربية والتعلـيم للـواء   
ــا، والمنتظمــين فــي الدراســة خــالل الفصــل الدراســي األول مــن       الرمث

) 120(وقـــد بلـــغ عـــدد أفـــراد مجتمـــع الدراســـة . 2012/2011العــام  
  .طالبًا

  عينة الدراسة

ــًا مــن بــين طــالب الصــف   ) 33(تكونــت عينــة الدراســة مــن    طالب
العاشـــر الـــذين حصـــلوا علـــى أعلـــى درجـــات علـــى مقيـــاس التســـويف  

ــة     ــي الدراســ ــاركة فــ ــة بالمشــ ــديهم الرغبــ ــاديمي، ولــ ــد ُوزع . األكــ وقــ

مجموعـة تجريبيـة   : المشاركون في الدراسة عشـوائيًا إلـى مجمـوعتين   
ــغ عــدد أفراد  ــم التعامــل معهــم مــن خــالل تعــديل      ) 15(هــا بل ــًا ت طالب

) 18(العبارات الذاتيـة السـلبية، ومجموعـة ضـابطة بلـغ عـدد أفرادهـا        
 .                                                 طالبًا لم يتلقوا أي معالجة

  أدوات الدراسة

اسـُتخدم فـي هـذه الدراســة أداتـان للقيـاس، األداة األولـى تمثــل       
يــاس التســـويف األكــاديمي، واألداة الثانيـــة تمثــل مقيـــاس الفاعليـــة    مق

وفيمــا يلــي وصــٌف لكــل مقيــاس ولإلجــراءات التــي . الذاتيــة األكاديميــة
 .اُتبعت في استخراج صدقه وثباته

  مقياس التسويف األكاديمي: أوًال

طــوَّر الباحثــان مقياســًا للتســويف األكــاديمي بعــد الرجــوع إلــى     
تكرر استخدامها في الدراسات السابقة واختيـار  بعض المقاييس التي 

مقيـــــاس إيـــــتكن للتســـــويف : وهـــــذه المقـــــاييس هـــــي. فقـــــراٍت منهـــــا
)Aitken, 1982( ،   ــان للتســـويف  ,Tuckman(ومقيـــاس توكمـ

 سلمقيااويتكــون ). Lay, 1986(، ومقيــاس التســويف العــام )1991
ــويره   ــم تطــ ــذي تــ ــب     ة،فقر) 15( من الــ ــل الطالــ ــدى تأجيــ ــيس مــ تقــ

  ).انظر الملحق أ(ه ومهماته الدراسية لواجبات

  صدق المحتوى

وألغراض هذه الدراسة، ُأجري صدق محتوى للمقياس بعرضـه  
محكمين من أعضاء الهيئة التدريسية فـي قسـم علـم الـنفس     ) 8(على 

حيــث ُطلــب مــنهم اإلدالء   . اإلرشــادي والتربــوي فــي جامعــة اليرمــوك   
ــث ا      ــن حيـ ــاس مـ ــرات المقيـ ــي فقـ ــة فـ ــآرائهم العلميـ ــة  بـ ــياغة اللغويـ لصـ

. ووضــوح المعنــى فــي الفقــرة ومــدى مناســبة تلــك الفقــرات للمقيــاس     
وأظهـــروا مـــوافقتهم علـــى جميـــع فقـــرات المقيـــاس، مـــع إجـــراء بعـــض 

 .التعديالت على الصياغة اللغوية

  صدق البناء

كمـــا ُأجـــري صـــدق بنـــاء للمقيـــاس وذلـــك بحســـاب معـــامالت        
لى المقياس لدى عينـة  االرتباط بين فقرات المقياس والدرجة الكلية ع

طالبًا من خارج مجتمع الدراسة، ويبين جـدول رقـم   ) 55(تكونت من 
  .هذه المعامالت) 1(

معامالت االرتباط بين الفقرات والدرجة الكلية على مقياس : 1جدول 
  التسويف األكاديمي

ارتباط الفقرة بالدرجة الفقرة
  الكلية للمقياس

ارتباط الفقرة بالدرجة  الفقرة
  ة للمقياسالكلي

1.50 9 .24 
2 .53 10 .48 
3.56 11 .50 
4.31 12 .55 
5.24  13 .25 
6.26 14 .23 
7.30 15 .22 
8.34   
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أن قيم معامالت االرتبـاط بـين الفقـرات     1يتبين من جدول رقم 
، وهي قـيم  )0.22 – 0.56(قد تراوحت بين  والدرجة الكلية للمقياس

وتجــدر . ممــا يشــير إلــى صــدق المقيــاس  ،)α0.05<(دالــة إحصــائيًا 
فقـرة، وعنـد إجـراء    ) 16(اإلشارة إلـى أن عـدد فقـرات المقيـاس كـان      

صدق بناء للمقياس، تبين أن ارتبـاط إحـدى الفقـرات بالدرجـة الكليـة      
ــعيفٌ  ــي     ،للمقيـــاس ضـ ــرة، وهـ ــذه الفقـ ــى حـــذف هـ ــا أدى إلـ ــدأ "ممـ أبـ

فقــد أســتقر وهكــذا، ". باالســتعداد لالمتحــان فــي الليلــة التــي تســبقه  
   .فقرة) 15(عدد الفقرات على 

  ثبات المقياس 

االتســــاق الــــداخلي وألغـــراض هــــذه الدراســــة، ُحســــب معامــــل  
ا، ألفــ  –كرونبــاخ  باســتخدام معادلــة  لمقيــاس التســويف األكــاديمي،   

طالبـًا مـن خـارج عينـة الدراسـة، وقـد       ) 55(حيث ُوزع المقياس علـى  
مــل ثبــات جيــد، ويفــي   ، وهــو معا)0.76(بلــغ معامــل ثبــات المقيــاس   

  .بأغراض الدراسة الحالية

  :تصحيح المقياس

فقـرة، تـتم االسـتجابة لهـا مـن خـالل       ) 15(يتكون المقياس مـن  
تنطبق بدرجة منخفضة جدًا، ) 1(تدريج خماسي، بحيث يمثل الرقم 

ــرقم  ــرقم   ) 2(والـ ــة، والـ ــة منخفضـ ــق بدرجـ ــة  ) 3(تنطبـ ــق بدرجـ تنطبـ
ــرقم   ــطة، والـ ــة عا ) 4(متوسـ ــق بدرجـ ــرقم  تنطبـ ــة، والـ ــق ) 5(ليـ تنطبـ

-75(وهكــذا فــإن درجــات المقيــاس تتــراوح بــين . جــدًا ةبدرجــة عاليــ

ــه كلمــا ارتفعــت الدرجــة كلمــا كــان ذلــك مؤشــرًا علــى       )15 ، بحيــث أن
ــتجيب   ــاديمي لــــدى المســ وتجــــدر . ارتفــــاع مســــتوى التســــويف األكــ

، )2 ,6 ,8 ,15(اإلشــارة هنــا إلــى أن هنــاك أربــع فقــرات ســلبية هــي  
  .دريجها بشكل عكسي قبل تحليل البياناتوالتي تم ت

  :مقياس الفاعلية الذاتية األكاديمية: ثانيًا

ــم تطــويره بمــا         ــد ت ــة فق ــة األكاديمي ــة الذاتي ــاس الفاعلي ــا مقي أم
فقد اختيرت بعض الفقرات مـن مقيـاس   . يناسب عينة الدراسة الحالية

الفاعليـــــة الذاتيـــــة األكاديميـــــة الـــــذي طـــــوره باســـــتوريلي وبيكـــــوني   
)Pastorelli & Picconi, 2001, cited in Graziano, Bonino 

& Cattelino, 2009(  سلمقياا يتكـون هـذا   .وأضيفت فقرات أخـرى 
ــة الصـــف ومـــدى     ة،فقر) 28( من ــة الطالـــب داخـــل غرفـ تقـــيس فاعليـ

انجـــازه لواجباتـــه ومهماتـــه الدراســـية، ومـــدى اســـتعداده لالمتحانـــات  
ه فـي المـواد الدراسـية    ومدى تفاعله في غرفة الصف ومسـتوى انجـاز  

  ).انظر الملحق ب(

  صدق المحتوى

وألغراض هذه الدراسة، ُأجري صدق محتوى لمقياس الفاعليـة  
ــه علـــى   ــة، بعرضـ ــة األكاديميـ ــة  ) 8(الذاتيـ محكمـــين مـــن أعضـــاء الهيئـ

ــة اليرمـــوك  ــية فـــي جامعـ ــآرائهم  . التدريسـ ــنهم اإلدالء بـ حيـــث ُطلـــب مـ
ياغة اللغويــة ووضــوح العلميـة حــول فقــرات المقياسـين مــن حيــث الصـ   

وأظهــروا . المعنــى فــي الفقــرة ومــدى مناســبة تلــك الفقــرات للمقيــاس    

موافقتهم على جميع فقرات المقياس، مع إجراء بعض التعديالت على 
  .الصياغة اللغوية

  صدق البناء

ُأجــري صــدق بنــاء للمقيــاس وذلــك بحســاب معــامالت االرتبــاط    
قيـاس لـدى عينـة تكونـت     بين فقرات المقياس والدرجة الكلية علـى الم 

) 2(طالبــًا مــن خــارج مجتمــع الدراســة، ويبــين جــدول رقــم ) 55(مـن  
 .هذه المعامالت

معامالت االرتباط بين الفقرات والدرجة الكلية على مقياس : 2 جدول رقم
  الفاعلية الذاتية األكاديمية

ارتباط الفقرة بالدرجة الفقرة
  الكلية للمقياس

جة ارتباط الفقرة بالدر  الفقرة
  الكلية للمقياس

1.65 15 .65 
2 .48 16 .56 
3.62 17 .62 
4.50 18 .65 
5.46 19 .68 
6 .49 20 .77 
7.54 21 .71 
8.38  22 .82 
9.50 23 .41 

10.63 24 .58 
11.45 25 .68 
12.46 26 .76 
13.44 27 .71 
14.58 28 .61 

ــم    ــدول رقـ ــن جـ ــين مـ ــامالت ) 2(يتبـ ــيم معـ ــين   أن قـ ــاط بـ االرتبـ
، )0.38 – 0.82(الفقرات والدرجة الكليـة للمقيـاس قـد تراوحـت بـين      

  .إلى صدق المقياس ، مما يشير)α0.05<(وهي قيم دالة إحصائيًا 

  ثبات المقياس 

االتسـاق الـداخلي   وألغراض هذه الدراسة، ُحسـب معامـل ثبـات    
 –بــاخ كرون باســتخدام معادلــة لمقيــاس الفاعليــة الذاتيــة األكاديميــة،  

طالبـًا مـن خـارج عينـة الدراسـة،      ) 55(ا، حيث ُوزع المقيـاس علـى   ألف
، وهــو معامــل ثبــات ُمــرض،   )0.94(وقــد بلــغ معامــل ثبــات المقيــاس   

 .ويفي بأغراض الدراسة الحالية

  :تصحيح المقياس

فقـرة، تـتم االسـتجابة لهـا مـن خـالل       ) 28(يتكون المقيـاس مـن   
طبق بدرجـة منخفضـة جـدًا،    تن) 1(تدريج خماسي بحيث يمثل الرقم 

ــرقم  ــرقم   ) 2(والـ ــة، والـ ــة منخفضـ ــق بدرجـ ــة  ) 3(تنطبـ ــق بدرجـ تنطبـ
ــرقم   ــطة، والـ ــرقم    ) 4(متوسـ ــة، والـ ــة عاليـ ــق بدرجـ ــق ) 5(تنطبـ تنطبـ

-28(وبـذلك فــإن درجـات المقيـاس تتـراوح بــين     . جـداً  ةبدرجـة عاليـ  
، بحيــث أنــه كلمــا ارتفعــت الدرجــة كلمــا كــان ذلــك مؤشــرًا علــى )140

  .توى الفاعلية الذاتية األكاديمية لدى المستجيبارتفاع مس
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  :برنامج تعديل العبارات الذاتية السلبية:  ثالثا

    المســـببة  لتعـــديل العبــارات الذاتيــة الســلبية   تــم إعــداد برنــامج
للتســويف األكــاديمي بعــد الرجــوع إلــى مــا ُنشــر فــي األدب حــول هــذا 

مم ُصــوقــد ). e.g. Knaus, 1973; Greco, 1985(الموضــوع 
ــن   ــامج مـ ــة    ) 13(البرنـ ــل جلسـ ــدة كـ ــت مـ ــة، بلغـ ــة تدريبيـ ) 60(جلسـ

هـــدف البرنـــامج إلـــى مســـاعدة  . دقيقـــة، وبمعـــدل جلســـتين أســـبوعياً 
المسترشــدين علــى تخفــيض التســويف األكــاديمي لــديهم مــن خــالل        

وتتضــمن كــل  . تعــديل العبــارات الذاتيــة الســلبية المنتجــة للتســويف     
ســــاليب والنشــــاطات   جلســــة مجموعــــة مــــن األهــــداف الخاصــــة واأل     

وقـــد ُعـــرض البرنـــامج علـــى محكمـــين مـــن ذوي   . والواجبـــات البيتيـــة
ــاتهم       ــذت مالحظـ ــوي، وُأخـ ــي والتربـ ــاد النفسـ ــي اإلرشـ ــاص فـ االختصـ

  :وفيما يلي ملخص جلسات البرنامج. باالعتبار

ــى  ــة األولـ ــد     : الجلسـ ــين المرشـ ــارف بـ ــى التعـ ــة إلـ ــذه الجلسـ ــدفت هـ هـ
ــهم، وللت   ــاء أنفســـ ــين األعضـــ ــاء وبـــ ــاد  واألعضـــ عريـــــف باإلرشـــ

ــايير       ــد معـ ــامج، وتحديـ ــداف البرنـ ــى أهـ ــرف إلـ ــاعي، والتعـ الجمـ
ــة      ــذ موافقـ ــاء وأخـ ــات األعضـ ــد توقعـ ــاعي، وتحديـ ــل الجمـ العمـ

  .األعضاء على البرنامج

هـــدفت هـــذه الجلســـة إلـــى تعريـــف الطـــالب بمفهـــوم  : الجلســـة الثانيـــة
التسـويف األكـاديمي وأســبابه، وعواقبـه، وكيــف يمكـن الــتخلص     

  .منه

هدفت هذه الجلسة إلى تعديل العبـارة الذاتيـة األولـى    : الثالثة الجلسة
أنــا أكــون منتجــا أكثــر عنــدما اعمــل تحــت ضــغط  الوقــت   "وهــي

، لــذلك فــإنني أؤجــل عملــي  )أي عنــدما يقتــرب وقــت االمتحــان(
  ".حتى يتراكم ومن ثم ُأكمله بسهولة

انيـة  هدفت هذه الجلسة إلى تعديل العبارة الذاتيـة الث : الجلسة الرابعة
ســـأنتظر حتـــى اللحظـــة األخيــرة ومـــن ثـــم أنجـــز العمـــل  "وهــي  

ــذلك         ــرام ل ــي، وكــل شــيء ســوف يســير علــى مــا ي المطلــوب من
  ".  لماذا ابدأ اآلن

ــة      : الجلســة الخامســة  ــارة الذاتي ــى تعــديل العب هــدفت هــذه الجلســة إل
ال أعرف كيف أتعامل مع هـذه المهمـة أو الواجـب    "الثالثة وهي 

انتظــر حتــى أعــرف كيــف أتعامــل     المطلــوب منــي، لــذلك ســوف  
  ". معه

ــة     : الجلســة السادســة  ــارة الذاتي ــى تعــديل العب هــدفت هــذه الجلســة إل
هــذه المهمــة ليســت ســهلة بالنســبة لــي، ألننــي ال  "الرابعــة وهــي 

  ".ارغب في القيام بها وهذه هي الحقيقة 

هـــدفت هـــذه الجلســـة إلـــى تعـــديل العبـــارة الذاتيـــة : الجلســـة الســـابعة
الظــروف خارجــة عــن ســيطرتي، وتمنعنــي مــن   "الخامســة وهــي 

  ".القيام بالمهمات المطلوبة مني

ــة ــة الثامنـ ــة    : الجلسـ ــارة الذاتيـ ــة إلـــى تعـــديل العبـ ــذه الجلسـ هـــدفت هـ
ــى إنجــاز المهمــات األكاديميــة      "السادســة وهــي   ــت عل ــد عمل لق

كحل الواجبات والتحضير وقتا طويًال، ولذلك لم يعد لـدي أي  
  ".يد منهاطاقة أو اهتمام إلنجاز المز

هـــدفت هـــذه الجلســـة إلـــى تعـــديل العبـــارة الذاتيـــة : الجلســـة التاســـعة
ــن     "الســابعة وهــي   ــإنني ل ــرة، ف ــى اللحظــة األخي إذا انتظــرت حت

  ".وقتا إلنجاز العمل المطلوب مني وسأستغل كل دقيقة عُأضي

هـــدفت هــذه الجلســـة إلـــى تعــديل العبـــارة الذاتيـــة   : الجلســة العاشـــرة 
العمــل اآلن فــإنني سـأفقد وقتــًا ممتعــًا  إذا قمـت ب "الثامنـة وهــي  

  ".قد أقضيه مع أصدقائي

ــرة  ــارة   : الجلســـة الحاديـــة عشـ ــة إلـــى تعـــديل العبـ هـــدفت هـــذه الجلسـ
اســترخي فالعــالم لــن ينتهــي إذ لــم أقــم   "الذاتيــة التاســعة وهــي  

  ".بواجباتي المدرسية 

هدفت هذه الجلسة إلى تعـديل العبـارة الذاتيـة    : الجلسة الثانية عشرة
سيكون أسهل عندما أكون فـي حالـة    لهذا العم"شرة وهي العا

  ".مزاجية مناسبة، وأنا اآلن لست كذلك بكل بساطة

وهي الجلسة الختامية، وهدفت إلـى اسـتعراض   : الجلسة الثالثة عشرة
ما تم في البرنامج، والربط بين جلسات البرنامج، والتعـرف إلـى   

وإنهــــاء  مالحظــــات األعضــــاء حــــول البرنــــامج وردود أفعــــالهم،
  .البرنامج

 إجراءات  الدراسة

في البداية تم توزيع المقياسين علـى المحكمـين، ومـن ثـم علـى      
ــات      ــدق والثبـ ــق مـــن الصـ ــتطالعية للتحقـ ــة اسـ ــد ذلـــك ُوزع  . عينـ وبعـ

ــي       ــر فـ ــم طـــالب الصـــف العاشـ ــة وهـ ــع الدراسـ ــى مجتمـ ــان علـ المقياسـ
مدرســة الشــجرة الثانويــة للبنــين، ومــن ثــم تــم تحديــد الطــالب الــذين  

صلوا على أعلى درجات على مقيـاس التسـويف األكـاديمي، ولـديهم     ح
طالبـًا، حيـث عينـوا    ) 36(الرغبة بالمشـاركة بالدراسـة، وكـان عـددهم     

وقـد   .مجموعة تجريبية، ومجموعة ضـابطة : مجموعتينعشوائيًا إلى 
تـــــم تعييـــــنهم بطريقـــــة ســـــحب األرقـــــام دون إرجـــــاع الـــــرقم األولـــــي  

مجموعة التجريبيـة لبرنـامج عـالج    خضع المشاركون في ال .المسحوب
ــاديمي    ) 13(وتكــون البرنــامج مــن   . جمــاعي لتخفــيض التســويف األك

ــام الباحــث األول بــدور         جلســة، واســتمر لمــدة ســتة أســابيع، وقــد ق
. أما المجموعة الضـابطة، فلـم يتعـرض أفرادهـا أليـة معالجـة      . المعالج

ــم إجــراء القيــاس البعــدي بعــد أســبوع مــن آخــر جلســة عالجيــة،          وت
قـــد أجريــــت  و. وبعـــدها بثالثـــة أســــابيع تـــم إجــــراء قيـــاس المتابعــــة    

لـدرجات المشـاركين،    )القبلي والبعـدي والمتابعـة  ( القياسات جميعها 
التســـويف (فـــي كـــال المجمـــوعتين، علـــى متغيـــري الدراســـة التـــابعين   

) 3(وتجـدر اإلشـارة إلـى أن    ). األكاديمي، الفاعلية الذاتية األكاديميـة 
ــى     طــالب تســربوا مــن ا   ــة حيــث اســتقر عــددها عل لمجموعــة التجريبي

  .    طالبًا) 15(
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  تصميم الدراسة والمعالجة اإلحصائية

  متغيرات الدراسة

  البرنامج العالجي: المتغير المستقل

الفاعليـة الذاتيـة   . 2التسويف األكاديمي      . 1: المتغيران التابعان
  األكاديمية

  :كما يليوبناًء على ذلك، يكون التصميم التجريبي 

   (G1): المجموعة التجريبية

) (R  ،ــوائي ــين عشـ ــي،  ) 1O(تعيـ ــي،  ) X(قيـــاس قبلـ ــامج عالجـ برنـ
)2O ( ،قياس بعدي)3O (قياس متابعة  

G1:   R  O1 X O2 O3  
  (G2): المجموعة الضابطة

) (R ،تعيــين عشــوائي)1O ( ،قيــاس قبلــي)- ( ،عــدم تقــديم معالجــة
)O2 ( ،قياس بعدي)3O (قياس متابعة  

G2:    R   O1 – O2 O3  

 التحليل اإلحصائي

ــابية    ــة، ُحســــبت المتوســــطات الحســ الختبــــار فرضــــيات الدراســ
للقيــاس القبلــي والبعــدي  ) ت(واالنحرافــات المعياريــة ونتــائج اختبــار   
علــى ) التجريبيــة والضــابطة( والمتابعــة لــدرجات أفــراد المجمــوعتين  

  . األكاديميةالفاعلية الذاتية ومقياس مقياس التسويف األكاديمي، 

  النتائج

اختبرت الدراسة الحالية أربع فرضيات التي تتعلق بتقيـيم مـدى   
فعالية برنامج لتعديل العبارات الذاتية السـلبية فـي تخفـيض التسـويف     

وفيمــا يلــي عــرٌض . وتحســين الفاعليــة الذاتيــة األكاديميــة ، األكــاديمي
  .  لنتائج الدراسة وفقًا لفرضياتها

ألولــى والثانيــة اللتــين تتعلقــان بالتســويف    الختبــار الفرضــيتين ا 
األكاديمي، ُحسبت المتوسطات واالنحرافـات المعياريـة، كمـا اسـُتخدم     

علـى  ) التجريبية والضابطة(لدرجات المجموعتين ) t-test(ت -اختبار
مقياس التسويف األكاديمي فـي القيـاس القبلـي، والبعـدي، والمتابعـة،      

  ).3(ويتضح ذلك في الجدول رقم 

علـى مقيـاس التسـويف األكـاديمي فـي القيـاس        ت لدرجات المجموعتين-المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ونتائج اختبار: 3ول رقم جد
  .القبلي والبعدي والمتابعة

 المتوسط العدد المجموعة القياس المقياس
 الحسابي

  االنحراف
 المعياري

t  P Cohen's d 

التسويف 
األكاديمي 

 
 قبلي

  620.-1549.476.83 يبيةتجر
 

.5400.2 

 1851.067.72 ضابطة

التسويف 
األكاديمي 

 
  يبعد

 0011.3.* 3.709-1538.607.84 تجريبية

 1849.118.32 ضابطة

التسويف 
األكاديمي 

 
 متابعة

 0041.1.* 3.081-1538.4710.11 تجريبية

 1848.618.81 ضابطة

        α  *       >0.01 

   :ما يلي ) 1(يتضح من الجدول رقم 

عدم وجود فرق ذي داللة إحصائية بين متوسـطي درجـات    -
ــى مقيـــاس        ــي علـ ــاس القبلـ ــابطة فـــي القيـ ــة والضـ ــة التجريبيـ المجموعـ
ــة      ــابي للمجموعــ ــط الحســ ــغ المتوســ ــاديمي، حيــــث بلــ ــويف األكــ التســ

ة ، بينمـــــا بلـــــغ المتوســـــط الحســـــابي للمجموعـــــ )49.47(التجريبيـــــة 
  ).51.06(الضابطة 

ــائية بـــين متوســـطي درجـــات    - وجـــود فـــرق ذي داللـــة إحصـ
المجمــوعتين التجريبيــة والضــابطة فــي القيــاس البعــدي علــى مقيــاس     
التســــويف األكــــاديمي، إذ تبــــين أن مســــتوى التســــويف األكــــاديمي      
انخفض بشـكل دال إحصـائيا لـدى أفـراد المجموعـة التجريبيـة، حيـث        

، بينمــا بلــغ   )38.60(موعــة التجريبيــة   بلــغ المتوســط الحســابي للمج   
وكـان حجـم األثـر    ). 49.11(المتوسط الحسابي للمجموعة الضـابطة  

 ).Cohen's d = 1.3(كبيرًا 

اسـتمرار ظهــور الفــرق بشـكل دال إحصــائيًا بــين متوســطي    -
ــاس التســـويف        ــة علـــى مقيـ ــي قيـــاس المتابعـ ــات المجمـــوعتين فـ درجـ

ــويف ا   ــين أن مســــتوى التســ ــاديمي، إذ تبــ ــر  األكــ ــي أكثــ ــاديمي بقــ ألكــ
انخفاضـــًا لــــدى أفــــراد المجموعــــة التجريبيــــة، حيــــث بلــــغ المتوســــط  

، بينمـــــا بلـــــغ المتوســـــط )38.47(الحســـــابي للمجموعـــــة التجريبيـــــة 
ــًا  ). 48.61(الحســـابي للمجموعـــة الضـــابطة   وكـــان حجـــم األثـــر أيضـ

وهكذا، فإن النتائج لم تدعم الفرضـيتين  ). Cohen's d = 1.1(كبيرًا 
 .انيةاألولى والث

وفيمـــا يلـــي تمثيـــل بيـــاني يوضـــح درجـــات أفـــراد المجموعـــة        
الضابطة على مقياس التسويف األكاديمي في القياس القبلي والبعـدي  

أن مســــتويات التســــويف   ) 1(والمتابعــــة، حيــــث يبــــين شــــكل رقــــم     
  .األكاديمي لدى أفراد المجموعة في القياسات جميعها متقاربة
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.كل من القياس القبلي والبعدي والمتابعة يالتسويف األكاديمي ف التمثيل البياني لدرجات أفراد المجموعة الضابطة على مقياس: 1كل ش

ــم       ــكل رقـ ــين شـ ــة، يبـ ــة التجريبيـ ــل بالمجموعـ ــا يتصـ ) 2(وفيمـ
تمثــــيًال بيانيــــًا لــــدرجات أفــــراد المجموعــــة علــــى مقيــــاس التســــويف  

البعـدي والمتابعـة، حيـث ُيظهـر الشـكل      األكاديمي في القياس القبلـي و 

ــع      ــة مـ ــدي، مقارنـ ــاس البعـ ــي القيـ ــاديمي فـ ــويف األكـ ــتوى التسـ أن مسـ
القيــاس القبلــي، قــد انخفــض لــدى غالبيــة أفــراد المجموعــة، كمــا أنــه    

  .بقي منخفضًا في قياس المتابعة
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.كل من القياس القبلي والبعدي والمتابعة يالتسويف األكاديمي ف لتجريبية على مقياسالتمثيل البياني لدرجات أفراد المجموعة ا: 2شكل 

والختبــار الفرضــيتين الثالثــة والرابعــة اللتــين تتعلقــان بالفاعليــة    
الذاتيــة األكاديميــة، ُحســبت المتوســطات واالنحرافــات المعياريــة، كمــا 

ــار  ــتخدم اختبـــ ــوعتين  ) t-test(ت -اســـ ــدرجات المجمـــ ــة(لـــ  التجريبيـــ

ــابطة ــاس      ) والضـ ــي القيـ ــة فـ ــة األكاديميـ ــة الذاتيـ ــاس الفاعليـ ــى مقيـ علـ
  ).4(القبلي، والبعدي، والمتابعة، ويتضح ذلك في الجدول رقم 

ت لدرجات المجموعتين على مقياس الفاعلية الذاتية األكاديمية في -المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ونتائج اختبار: 4جدول 
  .البعدي والمتابعةالقياس القبلي و

 المتوسط العدد الطريقة القياس المقياس
 الحسابي

  االنحراف
 المعياري

t P Cohen's d  

  0.2 538. 623.- 1578.0018.22 تجريبية يقبل الفاعلية الذاتية األكاديمية
  1881.4413.53 ضابطة

  2.421 1597.0014.04 تجريبية يبعد الفاعلية الذاتية األكاديمية
 

.022* 0.9 

  1884.6714.99 ضابطة

 0.8 *027. 2.316 1595.3318.40 تجريبية متابعة الفاعلية الذاتية األكاديمية

  10.00  1883.67 ضابطة

  α  * >0.05   
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  :ما يأتي ) 2(يتبين من الجدول رقم 

عدم وجود فرق ذي داللة إحصائية بين متوسـطي درجـات    -
ــة التجريب ــى مقيـــاس       المجموعـ ــي علـ ــاس القبلـ ــابطة فـــي القيـ ــة والضـ يـ

الفاعلية الذاتية األكاديميـة، حيـث بلـغ المتوسـط الحسـابي للمجموعـة       
، بينمـــــا بلـــــغ المتوســـــط الحســـــابي للمجموعـــــة  )78.00(التجريبيـــــة 
  ).81.44(الضابطة 

وجــود فــرق ذي داللــة إحصــائية بــين متوســطي درجــات         -
البعــدي علــى مقيــاس  المجمــوعتين التجريبيــة والضــابطة فــي القيــاس   

ــة      ــة الذاتيـ ــتوى الفاعليـ ــين أن مسـ ــة، إذ تبـ ــة األكاديميـ ــة الذاتيـ الفاعليـ
ــائيًا لــــدى أفــــراد المجموعــــة        ــة تحســــن بشــــكل دال إحصــ األكاديميــ
التجريبيـــــة حيـــــث بلـــــغ المتوســـــط الحســـــابي للمجموعـــــة التجريبيـــــة  

ــابطة    )97.00( ــة الضـــ ــابي للمجموعـــ ــغ المتوســـــط الحســـ ــا بلـــ ، بينمـــ
 ).Cohen's d = 0.9(م األثر كبيرًا وكان حج). 84.67(

اسـتمرار ظهــور الفــرق بشـكل دال إحصــائيًا بــين متوســطي    -
درجات المجموعتين في قياس المتابعـة علـى مقيـاس الفاعليـة الذاتيـة      
األكاديمية، إذ تبين أن مستوى الفاعليـة الذاتيـة األكاديميـة بقـي أكثـر      

المتوسط الحسـابي  تحسنًا لدى أفراد المجموعة التجريبية، حيث بلغ 
، بينمـــــا بلـــــغ المتوســـــط الحســـــابي )95.33(للمجموعـــــة التجريبيـــــة 
ــابطة   ــة الضــ ــًا كبيــــرًا     ). 83.67(للمجموعــ ــم األثــــر أيضــ وكــــان حجــ

)Cohen's d = 0.8 .(   وهكــذا، فــإن النتــائج لــم تــدعم الفرضــيتين
وفيما يلي تمثيل بياني يوضح درجـات أفـراد   .        الثالثة والرابعة

ــة الضـــ  ــي    المجموعـ ــة فـ ــة األكاديميـ ــة الذاتيـ ــاس الفاعليـ ــى مقيـ ابطة علـ
ــم        ــر شــكل رق ــة، حيــث ُيظه ــي والبعــدي والمتابع ــاس القبل أن ) 3(القي

مستويات الفاعليـة الذاتيـة األكاديميـة لـدى أفـراد المجموعـة جميعهـا        
 .متقاربة
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.بطة على مقياس الفاعلية الذاتية األكاديمية في كل من القياس القبلي والبعدي والمتابعةالتمثيل البياني لدرجات أفراد المجموعة الضا: 3شكل 

ــم       ــكل رقـ ــين شـ ــة، يبـ ــة التجريبيـ ــل بالمجموعـ ــا يتصـ ) 4(وفيمـ
تمثيًال بيانيًا لـدرجات أفـراد المجموعـة علـى مقيـاس الفاعليـة الذاتيـة        

لشــكل األكاديميـة فــي القيــاس القبلــي والبعـدي المتابعــة، حيــث ُيظهــر ا  

أن مستوى الفاعلية الذاتية األكاديمية في القياس البعدي، مقارنـة مـع   
القيــاس القبلــي، قــد تحســن لــدى غالبيــة أفــراد المجموعــة ، كمــا أنــه    

  .بقي في تحسن في قياس المتابعة

0

20

40

60

80

100

120

140

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

الفاعلية قبلي
الفاعلية بعدي
الفاعلية متابعة

  
  .الفاعلية الذاتية األكاديمية في كل من القياس القبلي والبعدي والمتابعة التمثيل البياني لدرجات أفراد المجموعة التجريبية على مقياس: 4شكل 
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  المناقشة 

  :سيتم فيما يلي مناقشة النتائج وفقًا لترتيب الفرضيات  

   مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية األولى

أشارت النتائج إلى وجود فرق ذي داللة إحصائية في التسـويف  
فـي القيـاس البعـدي،     ةالتجريبية والضابط األكاديمي بين المجموعتين

حيــــث أظهــــرت النتــــائج أن التســــويف األكــــاديمي لــــدى المجموعــــة       
ــةً    ــائيًا، مقارنــ ــكل دال إحصــ ــة انخفــــض بشــ ــة   التجريبيــ ــع المجموعــ مــ

مما يؤكـد فعاليـة البرنـامج العالجـي، الـذي كـان يركـز علـى         . الضابطة
استبدالها بأخرى تعديل العبارات الذاتية السلبية المسببة للتسويف و

إيجابيــة تحــث الطــالب علــى االهتمــام أكثــر بدراســتهم وإنجــاز مهــامهم  
  .األكاديمية أوًال بأول

واختلفـــت هـــذه النتيجـــة عـــن تلـــك التـــي توصـــلت إليهـــا دراســـة   
، التـــي توصـــلت إلـــى أنـــه ال يوجـــد أثـــر )Jaradat, 2004(جـــرادات 

ــامج العــالج المعرفــي فــي تخفــيض التســويف األكــاديمي، و      يمكــن لبرن
ــامج الــذي تضــمنته الدراســة       رتفســي ســبب هــذا االخــتالف، بــأن البرن

الحالية ألقى الضوء على العبارات الذاتيـة السـلبية المسـببة للتسـويف     
بشــكل محــدد، فــي حــين أن ذلــك الــذي تضــمنته دراســة جــرادات ركــز  

االمتحـــان، وتبـــّين أن  قعلـــى العبـــارات الذاتيـــة الســـلبية المســـببة لقلـــ 
وهــذا يقودنــا إلــى . ارات، يــؤدي إلــى تخفــيض القلــقتعــديل هــذه العبــ

اســتنتاج ُمفــاده انــه ُيفضــل التعامــل مــع العبــارات الذاتيــة الســلبية التــي 
تســبب بشــكل مباشــر االضــطراب أو المشــكلة التــي نتعامــل معهــا، ألن  

  .ذلك سيكون أكثر فاعلية

ــارات      ــديل العبـ ــلوب تعـ ــرت أن أسـ ــة أظهـ ــذه الدراسـ ــا أن هـ وبمـ
ة كان فعـاًال فـي تخفـيض التسـويف األكـاديمي، ودراسـة       الذاتية السلبي

جرادات أظهرت أن التدريب على المهارات الدراسـية كـان أيضـًا فعـاًال     
ــاحثين      ــام البـ ــال أمـ ــح المجـ ــر يفسـ ــذا األمـ ــويف، هـ ــي تخفـــيض التسـ فـ
مســتقبًال إلجــراء دراســات تستكشــف أي مــن األســلوبين أكثــر فاعليــة   

  .من اآلخر

ســات التـي حاولــت أن تختبـر فاعليــة   وممـا يجــدر ذكـره أن الدرا  
أساليب عالجية لمعالجة التسـويف األكـاديمي كانـت محـدودة جـدًا أو      
ــائج          ــة نتـ ــاحثين مقارنـ ــَن للبـ ــم يتسـ ــبب لـ ــذا السـ ــر، ولهـ ــم تنشـ ــا لـ أنهـ

وهـذا مـا يظهـر    . دراستهما بما توصلت إليه تلك الدراسات من نتـائج 
ليــة أســاليب الحاجــة إلــى إجــراء مزيــد مــن الدراســات التــي تختبــر فاع  

  . عالجية في تخفيض التسويف األكاديمي لدى فئات عمرية مختلفة

  مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية الثانية 

بينـــت النتـــائج وجـــود فـــرق ذي داللـــة إحصـــائية فـــي التســـويف   
فــي قيــاس  ةاألكــاديمي بــين كــل مــن المجمــوعتين التجريبيــة والضــابط 

ــتمرا    ــى اســ ــائج إلــ ــارت النتــ ــة، إذ أشــ ــويف   ةريالمتابعــ ــاض التســ انخفــ
بشـكل دال إحصـائيًا، ممـا يؤكـد      ةاألكاديمي لدى المجموعة التجريبي

ــديلها،         ــم تع ــدى الطــالب ت ــت ل ــي كان ــة الســلبية الت ــارات الذاتي أن العب

وانعكــس ذلــك علــى ســلوكياتهم األكاديميــة المتمثلــة بإنجــاز المهمــات    
هــــي  الدراســـية دون تأجيــــل، وأصــــبحت العبــــارات الذاتيــــة اإليجابيــــة 

علـى   لوإن دلَّ ذلك على شيء، فإنما يـد . الموجة لسلوكهم الدراسي
أن األســـلوب العالجـــي المتبـــع كـــان لـــه أثـــر كبيـــر فـــي تعـــديل ســـلوك   

  .الطالب

وال بـــد مـــن اإلشـــارة هنـــا إلـــى أن البرنـــامج ركـــز علـــى تحديـــد  
. العبــارات الذاتيــة الســلبية لــدى الطــالب، واســتبدالها بــأخرى إيجابيــة

ح للمشاركين خالله أن هـذه العبـارات الجديـدة ال بـد     وقد تم التوضي
ومــن . مـن تبنيهـا لــيس أثنـاء فتــرة البرنـامج فحســب، بـل طيلــة الحيـاة      

الواضح أنهم قد شعروا بالفائدة التي حصلوا عليهـا مـن جـّراء تغييـر     
عباراتهم الذاتية السلبية، واقتنعوا أن هذه الفائـدة سـوف تسـتمر فـي     

عبارات الذاتية الجديدة، وهذا ما أدى إلـى  حال استمروا باستخدام ال
ــل      ــير وحــ ــزام الطــــالب بالتحضــ ــي التــ ــة فــ ــائج االيجابيــ ــتمرار النتــ اســ

  .  تالواجبا

  مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية الثالثة

أظهـــرت النتـــائج وجـــود فـــرق ذي داللـــة إحصـــائية فـــي الفاعليـــة 
فـي   ةبطاألكاديمية بين كـل مـن المجمـوعتين التجريبيـة والضـا      ةالذاتي

ــة      ــة الذاتيـ ــتوى الفاعليـ ــائج أن مسـ ــت النتـ ــدي، حيـــث بينـ ــاس البعـ القيـ
       دال ــة بشــكل ــراد المجموعــة التجريبي ــدى أف ــة قــد تحســن ل األكاديمي

ــة األســلوب العالجــي المســتخدم فــ        يإحصــائيًا، ممــا يــدل علــى فاعلي
تحسين الفاعلية الذاتيـة األكاديميـة مـن خـالل تغييـر العبـارات الذاتيـة        

  .منتجة للتسويفالسلبية ال

وهكذا، فإن البرنامج العالجي كان له أثٌر داٌل إحصائيًا على كل 
من التسويف األكاديمي والفاعلية الذاتية األكاديمية، وهذا ُيدّعم ما 
توصلت إلية الدراسات من وجود عالقة ارتباطيه بين هذين 

، التي أشارت إلى )Tuckman, 1991(المتغيرين، كدراسة توكمان 
ارتباط دال إحصائيًا بين الفاعلية الذاتية األكاديمية وجود 

  ,Haycock(والتسويف؛ ودراسة هايكوك وماكارثي وسكاي 

McCarthy &  Skay, 1998( التي بينت أن األفراد الذين لديهم ،
فاعلية ذاتية مرتفعة أقل ميًال للتسويف؛ ودراسة كالسن وكوزوكو 

)Klassen & Kuzucu, 2008(إلى أن الفاعلية  ، التي أشارت
  .الذاتية األكاديمية ترتبط بالتسويف األكاديمي

وبما أن البرنامج ساهم في تحسين الفاعلية الذاتية األكاديمية، 
على الرغم من أنه كان ُمصمماًً لعالج التسويف األكاديمي، فإن هذا 
يشير إلى أنه قد يكون لهذا البرنامج أثار ايجابية على جوانب 

لم تتناولها هذه الدراسة، وهذا أيضًا يمكن  أكاديمية أخرى
  . استكشافه مستقبًال في دراسات أخرى

   لرابعةمناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية ا

أشارت النتائج إلى وجود فـرق ذي داللـة إحصـائية فـي الفاعليـة      
األكاديمية بين كـل مـن المجمـوعتين التجريبيـة والضـابطة فـي        ةالذاتي

ــائجقيـــــاس المتابعـــــة، إذ ب ــة   ينـــــت النتـــ أن مســـــتوى الفاعليـــــة الذاتيـــ
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األكاديميـة بقـي أكثــر تحسـنًا لـدى أفــراد المجموعـة التجريبيـة، وهــذا       
يــــدل علــــى أن فاعليــــة الطــــالب األكاديميــــة بقيــــت متــــأثرة بالبرنــــامج 

  . العالجي الذي عمل على تخفيض التسويف لديهم

وبــــذلك فــــإن أفــــراد المجموعــــة التجريبيــــة قــــد لمســــوا األثــــر   
ابي الذي تركه البرنامج على أدائهم األكاديمي، من حيـث فهمهـم   االيج

للمواد المختلفة وشعورهم بالرضا عـن إنجـازاتهم فـي المدرسـة، ممـا      
دفعهم إلى االسـتمرار فـي أداء واجبـاتهم وإيـالء المزيـد مـن االهتمـام        
لدراســـــتهم والمشـــــاركة باألنشـــــطة المختلفـــــة، والعمـــــل علـــــى حـــــل   

  .ثناء دراستهمالمشكالت التي تواجههم أ

وهكــذا، فإنــه عنــد النظــر فــي أثــر البرنــامج العالجــي علــى أداء     
المجموعــة التجريبيــة مقارنــًة مــع المجموعــة الضــابطة، نجــد أنــه كــان    
فعــاًال فــي تخفــيض التســويف وتحســين الفاعليــة الذاتيــة؛ أمــا عنــدما      

ــامج لـــدى  ) Cohen's d(ننظـــر فـــي حجـــم األثـــر   الـــذي تركـــه البرنـ
بيــة فيمــا يتعلــق بكــل مــن المتغيــرين التــابعين، نجــد  المجموعــة التجري

ــة فـــي تخفـــيض التســـويف   ــردُّ ذلـــك إلـــى أن  . أنـــه كـــان أكثـــر فاعليـ ومـ
  .البرنامج كان موجَّها في األصل لهذه الغاية

  التوصيات 

  : في ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة ُيوصى بما يلي

    العبــارات  إجــراء دراســات أخــرى تقــارن فاعليــة برنــامج لتعــديل
الذاتية السلبية مع برنـامج آخـر للتـدريب علـى مهـارات الدراسـة       

 .في تخفيض التسويف األكاديمي

   اســـتخدام أســـلوب تعـــديل العبـــارات الذاتيـــة الســـلبية لتخفـــيض
التسويف األكاديمي لدى الطـالب، فقـد تبـين أن هـذا األسـلوب      

 . ذو فاعلية عالية في التعامل مع هذه المشكلة

 اســـة الحاليـــة علـــى عينـــات مماثلـــة مـــع األخـــذ بعـــين  تكـــرار الدر
 .االعتبار زيادة المدة الزمنية بين االختبار البعدي والمتابعة

    تدريب المرشدين على أسلوب تعديل العبارات الذاتيـة السـلبية
لتطبيقــه علــى طالبهــم، وخاصــًة أن مشــكلة التســويف األكــاديمي 

 .يعاني منها العديد من طالب المدارس

 اسات أخرى تختبر مدى فاعليـة بـرامج عالجيـة قائمـة     إجراء در
 .على تعديل العبارات الذاتية السلبية لدى فئات عمرية مختلفة

        لفت نظر المرشدين واآلباء إلـى العالقـة القويـة بـين التسـويف
األكــاديمي والفاعليــة الذاتيــة األكاديميــة، لكــي يوضــحوا للطلبــة   

 .ية دون تأجيل لهاواألبناء أهمية إكمال المهمات األكاديم

     التوضيح لآلباء والمعلمين بأنه من الضروري حـث الطلبـة علـى
إنجاز واجباتهم األكاديمية أوًال بأول، ألن تراكم هـذه الواجبـات   
سوف يؤدي إلى كرههم لها، وبالتـالي إلـى إرجـائهم العمـل علـى      

 . إنجازها

   

 المراجع 

انتشاره وأسبابه : التسويف األكاديمي). 2012. (أبو غزال، معاوية
المجلة األردنية في العلوم . من وجهة نظر الطلبة الجامعيين

  .149-131، )2(8التربوية، 

سلوك التسويف الدراسي ). 2003( محمد، فريح والدغيم، العنزي
وعالقته ببعض المتغيرات الشخصية لدى طالب كلية التربية 

العدد (،ةجامعة المنصور، مجلة كلية التربية. األساسية بالكويت
  .104 - 137، )الجزء الثاني، 52

Aitken, M. (1982). A personality profile of the college student 
procrastinator. Unpublished doctoral dissertation, 
University of Pittsburgh. 

Baird, G.L., & Scott, W.D. (2007). Cognitive self-regulation 
in youth with and without learning disability: Academic 
self-efficacy, theories of intelligence, learning vs. 
performance goal preferences, and effort attributions. 
Journal of Social and Clinical Psychology, 28 ( 7), 881-
908. 

Bandura, A. (1977). Self-efficacy: Toward a unifying theory 
of behavioral change.                      Psychological 
Review, 84, 191–215. 

Bandura, A. (2006). Guide for constructing self-efficacy 
scales. In F. Pajares & T. Urdan (Eds.). Self-efficacy 
beliefs of adolescents, 5, pp. 307-337. Greenwich, CT: 
Information Age Publishing. 

Bandura, A., Barbaranelli, C., Caprara, G.V., & Pastorelli, C. 
(2001). Self-efficacy beliefs as shaper of children's 
aspiration and career trajectories. The Society for 
Research in Child Development, 72 (1), 188- 206. 

Bassi, M., Steca, P., Fave, A.D., & Caprara, G.V. (2006). 
Academic self-Efficacy beliefs and quality of  
experience in learning. J. Youth Adolescence, 36, 301–
312.  

Binder, K. (2000). The effects of an academic procrastination 
treatment on student     procrastination and subjective 
well-being. Unpublished master's thesis, Carleton 
University. Ottawa, Ontario. 

Chu, A.H.C., & Choi, J.N. (2005). Rethinking procrastination: 
Positive effect of “active” procrastination behavior on 
attitudes and performance. The Journal of Social 
Psychology, 145, 245-264. 

Edman, J.L. & Brazil, B. (2007). Perceptions of campus 
climate, academic efficacy and academic success among 
community college students: An ethnic comparison. 
Social Psychology of  Education, 12, 371–383. 

Elias, H., Mahyuddin, R., Noordin, N., Abdullah, M., & 
Roslan, S. (2009). Self-efficacy beliefs of at risk students 
in Malaysian secondary schools. The International 
Journal of Learning, 16 (4), 202-209. 

Elias, R.Z. (2008). Anti-intellectual attitudes and academic 
self-efficacy among business students. Journal of 
Education for Business, 84 (2), 110-117. 

Elias, S.M. & MacDonald, S. (2007). Using past performance, 
proxy efficacy, and academic self-efficacy to predict 



  يق وجراداتابو ازر

 27

college performance. Journal of Applied Social 
Psychology, 37 (11),  2518–2531. 

Ellis, A., &  Knaus, W.J. (1977). Overcoming procrastination. 
New York: Signet  

Fan, W., & Williams, C.M. (2010). The effects of parental 
involvement on students’ academic self-efficacy, 
engagement and intrinsic motivation. Educational 
Psychology, 30 (1), 53–74. 

Fan, W., Lindt, S.F., Arroyo-Giner, C.A., & Wolters, C.A. 
(2009). The role of social relationships  in promoting 
student academic self-efficacy and mimic approach to 
assess factorial mean invariance. International Journal 
of Applied Educational Studies, 5 (1), 34-53. 

Ferrari, J.R. (1992). Procrastinators and  perfect behavior: An 
exploratory factor analysis of self-presentation, self-
awareness, and self-handicapping components. Journal 
of Research in Personality, 26 (1), 75-84. 

Ferrari, J.R., & Tice, D.M. (2000). Procrastination as a self-
handicap for men and women: A task-avoidance strategy 
in a laboratory setting. Journal of Research  in 
Personality, 34, 73–83. 

Graziano, F., Bonino, S., & Cattelino, E. (2009). Links 
between maternal and paternal support, depressive 
feelings and social and academic self-efficacy in 
adolescence. European Journal of Developmental 
Psychology, 6(2), 241-257. 

Greco, P. (1985). Self-students of chronic  procrastinators. 
Unpublished doctoral dissertation, California School of 
Professional Psychology, San Diego, CA. 

Haycock, L.A., McCarthy, P., & Skay, C.L. (1998). 
Procrastination in college students: The role of  self-
efficacy and anxiety. Journal of Counseling & 
Development, 76 (3), 317-324.                     

Hejazi, E., Shahraray, M., Farsinejad, M. & Asgary, A. 
(2008). Identity styles and academic achievement: 
Mediating role of academic self-efficacy. Social 
Psychology of Education, 12, 123–135. 

Iskender, M. (2011). The influence of self-compassion on 
academic procrastination and dysfunctional  attitudes. 
Educational Research and Reviews, 6 (2), 230-234. 

Jaradat, A. M. (2004). Test anxiety in Jordanian students: 
Measurement, correlates and treatment. Doctoral 
dissertation, Phillips-University of Marburg, Germany. 

Jonson-Reid, M., Davis, L., Saunders, J., Williams, T., & 
Williams, J.H. (2005). Academic self-efficacy among 
African American youths: Implications for school social 
work practice. National Association of Social Workers, 
27 (1), 5-14.  

Kitsantas, A., & Zimmerman, B.J. (2009). College students’ 
homework and academic achievement: The mediating 
role of self-regulatory beliefs. Metacognition and 
Learning, 4, 97–110. 

Klassen, R.M. & Kuzucu, E. (2008). Academic procrastination 
and motivation of adolescents in Turkey. Educational 
Psychology, 29 (1), 69–81. 

Knaus, W. (1973). Overcoming procrastination. Rational 
Living, 8, 2-7. 

Lay, C.H. (1986). At last, my research article on 
procrastination. Journal of Research in Personality, 20, 
474-495. 

Milgram, N. A. (1988). Procrastination in daily living. 
Psychology Reports, 63, 752-754. 

Milgram, N., Batori, G., Mowrer, D. (1993) Correlates of 
academic procrastination.                          Journal of 
School Psychology, 31(4), 487-500. 

Onwuegbuzie A.J. (2004). Academic procrastination and 
statistics anxiety. Assessment Eval. Higher Educ., 29 (1), 
3-19. 

Özer, B.U. & Ferrari, J.R. (2011). Gender orientation and 
academic procrastination: Exploring Turkish high school 
students. Individual Differences Research, 9 (1), 33-40. 

Pastorelli, C., & Picconi, L. (2001). Autoefficacia scolastica, 
sociale e regolatoria. In G. V. Caprara (Ed.), La 
valutazione dellautoefficacia (pp. 87–104). Trento, Italy: 
Erickson. 

Plaut, D. (2008). Procrastination: Putting off 'till the tomorrow 
that never comes. Continuing Education Topics & 
Issues, January, 14-16. 

Schouwenburg, H.C. (1992). Procrastinators and fear of  
failure: An exploration of reasons for procrastination. 
European Journal of  Personality, 6, 225-236. 

Schunk, D.H. (1984). Self-efficacy perspective on 
achievement behavior. Educational Psychologist, 19, 48-
58. 

Semb, G, Glick, D.M., & Spencer, R.E. (1979). Student 
withdrawals and delayed work patterns in self-paced 
psychology courses. Teaching of Psychology, 6, 23-25. 

Senecal, C., Koestner, R., & Vallerand, R.J. (1995). Self-
regulation and academic procrastination. Journal of 
Social Psychology, 135, 607-619. 

Seo, E.H (2008). Self-efficacy as a mediator in the 
relationship between self-oriented perfectionism  and 
academic procrastination. Social Behavior and 
Personality, 36 (6), 753-763. 

Shu, S.B. & Gneezy, A. (2010). Procrastination of enjoyable 
experiences. Journal of Marketing Research, 933–944. 

Solomon, L.J., & Rothblum, E.D. (1984). Academic 
procrastination: Frequency and cognitive behavioral 
correlates. Journal of Counseling Psychology, 31,503-
509. 

Steel, P. (2007). The nature of procrastination: A meta-
analytic and theoretical review of quintessential self-
regulatory failure. Psychological Bulletin, 8, 454-458. 

Tice, D., & Baumeister, R. F. (1997). Longitudinal study of  
procrastination, performance, stress, and health: The cost 
and benefits of dawdling. Psychological Science, 8,454–
458. 

Tuckman, B.W. (1991). The development and concurrent 
validation of the procrastination scale. Educational & 
Psychological Measurement, 51, 473-480. 

Wolters, C.A. (2003). Understanding procrastination from a 
self-regulated learning perspective. Journal of 
Educational Psychology, 95, 179–187. 



  27 -15، 2013، 1، عدد 9المجلة األردنية في العلوم التربوية، مجلد 

28  

 


