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 ممخص الدراسة: 
ىدفت الدراسة إلى الكشف عن فاعمية برنامج إرشادي انتقائي في خفض مستوى 
التسويف األكاديمي لدى طالبات مرحمة ما بعد التعميم األساسي بمحافظة ظفار. وقد تكونت 

عمى مقياس التسويف ( طالبة ممن حصمن عمى أعمى درجات 03عينة الدراسة التجريبية من )
األكاديمي، تم تقسيمين إلى مجموعتين متكافئتين، مجموعة تجريبية ومجموعة ضابطة عدد 

( طالبة. تم استخدام المنيج شبو التجريبي. تمثمت أدوات الدراسة في 51طالبات كل مجموعة )
جريبية في مقياس التسويف، والبرنامج اإلرشادي االنتقائي الذي تم تطبيقو عمى المجموعة الت

( دقيقة، وط بق مقياس الدراسة عمى 03 – 51اثنتا عشر جمسة  إرشادية مدة كل منيا )
المجموعتين التجريبية والضابطة قبل وبعد تطبيق البرنامج اإلرشادي، وكذلك عمى المجموعة 

 التجريبية بعد مرور فترة متابعة مدتيا )شير ونصف من انتياء البرنامج(.
( بين 3.35سة: وجود فروق دالة إحصائيا  عند مستوى داللة )وأظيرت نتائج الدرا

متوسطي رتب درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في القياس البعدي عمى مقياس التسويف 
( 3.35األكاديمي لصالح المجموعة التجريبية، وجود فروق دالة إحصائيا  عند مستوى داللة )

بية في القياسين القبمي والبعدي عمى مقياس بين متوسطي رتب درجات المجموعة التجري
التسويف األكاديمي لصالح القياس البعدي؛ مما يؤكد فاعمية البرنامج اإلرشادي في خفض 
مستوى التسويف األكاديمي لدى عينة الدراسة. كما أشارت النتائج إلى وجود فروق غير دالة 

القياسين البعدي والتتبعي )بعد شير إحصائيا  بين متوسطي رتب درجات المجموعة التجريبية في 
من انتياء تطبيق البرنامج( عمى مقياس التسويف األكاديمي مما يشير إلى استمرارية فاعمية 

 البرنامج اإلرشادي الذي تم تطبيقو.
         مرحمة ما بعد –التسويف األكاديمي  –اإلرشاد االنتقائي  –فاعمية الكممات المفتاحية: 

 .التعميم األساسي
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Abstract 
 The study aimed to explore the effectiveness of eclectic 

counseling program in decreasing academic procrastination level among 
post-primary students in Dhofar Governorate. The sample of the 
experimental study consisted of (30) female students who obtained the 
highest scores on the scale of academic procrastination, which divided 
into two equivalent groups, experimental group and the control group, 
each of them is (15) female students. The study used the semi-
experimental method. The tools of the study included the scale of 
academic procrastination and the counseling program, which was 
applied on the experimental group in 12 extension sessions between 
45-60 minutes. The study scale was applied to the experimental and 
control groups before and after the application of the counseling 
program. As well as on the experimental group after a follow-up period 
(one month after the end of the program application). 

 The results of the study showed that there were statistically 
significant differences at the level of (0.01) between the mean rank 
scores of the experimental group and control group in the post-test on 
the academic procrastination scale in direction of the experimental 
group. Also, there were statistically significant differences at the level of 
(0.01) between the mean rank scores of the experimental group in the 
post-test and pre-test on the scale of academic procrastination in 
direction of the post-test. This confirms the effectiveness of the 
counseling program in decreasing academic procrastination level among 
the study sample. The results also indicated that there were not 
statistically significant differences between the mean rank scores of the 
experimental group scores in the post-test and follow up test (one 
month after the end of the program application) on the scale of 
academic procrastination. Which emphasize the continuity of the 
effectiveness of the program. 
Key words: Effectiveness - Eclectic counseling - academic 
procrastination - post-primary education. 
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 الدراسة:مقدمة 
تعتبر ظاىرة التسويف األكاديمي أحد الظواىر المنتشرة بين صفوف الطمبة في مراحل 
التعميم المختمفة، التي تحتاج إلى البحث والدراسة، حيث يختمف األفراد في طرق إنجازىم وأدائيم 

منيم من لؤلعمال والميمات المطموبة منيم؛ فمنيم من ينجز بشكل فوري غير قابل لمتأجيل، و 
يتباطأ ويؤجل اإلنجاز؛ كنتيجة لمتوترات واألزمات والصراعات التي يتعرض ليا األفراد في 
مجاالت الحياة المختمفة، األمر الذي يؤدي إلى تراكم األعمال والميام والتحديات المواجية لو 

 ليجعمو مسوفا  في بعض أمور حياتو.
جود نوعين من التسويف ( إلى و Choi & Moran, 2009ويشير تشوي وموران )

إحداىما: التسويف اإليجابي ويتمثل في تأجيل الفرد الميام عندما يكون مجبورا  عمى ذلك، 
عادة ترتيب أولوياتو بسبب ظرف مفاجئ وغير متوقع ليتمكن من انجاز الميام قبل المواعيد  وا 

لسمبي ويتمثل في تأجيل النيائية، وتحقيق نتائج مرضية وفعالة. أما النوع الثاني: فيو التسويف ا
الفرد ميامو الضرورية باستمرار وبدون مبرر، أو مع وجود مبرر غير منطقي وقيامو بإنجاز 

 ميام غير ضرورية.
ويمثل التسويف األكاديمي شكبل  آخر من أشكال التسويف الذي يعد ظاىرة سمبية شائعة 

 ,Ozer, Demir, & Ferarriاالنتشار بين الطمبة، حيث ذكرت دراسة أوزر وديمير وفيراري )
    %( ، كما أثبتت دراسة وانج وآخرون15( أن نسبة انتشاره بين الطمبة بمغت ) 2009

(Wang et al., 2013( أن  نحو )من الطمبة لدييم الميل لمتسويف األكاديمي. 03 )% 
( التسويف األكاديمي عمى أنو تأجيل الطالب Klingsieck, 2013ويعرف كمنقسيك )

األكاديمية حتى آخر لحظة وعدم إنياء الميام المكمف بيا في الوقت الزمني المحدد لو  لميامو
بدون مبرر منطقي، بالرغم من توقع النتائج السمبية المترتبة عمى ذلك وما ينتج عنو من توابع 

 خطيرة عميو، وآثار سمبية عمى تحصيمو األكاديمي وانجازه في دراستو.
( Joanna, 2009ف األكاديمي فقد أشار كل من جوانا )وفيما يتعمق بأسباب التسوي

( بأنيا قد تعود إلى أسباب شخصية تتمثل 5355(، وأبو غزال )Jaradat, 2004وجرادات )
في سمات الشخصية كالخوف من الفشل، واإلخفاق أو السعي نحو الكمال، وأسباب متعمقة 

واحتراميا وتقديرىا، وأسباب مرتبطة بنظرة الطالب لقدراتو ومعتقداتو عن نفسو كمفيومو لذاتو 
 بطبيعة الميام وخصائصيا من صعوبتيا أو سيولتيا.
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ويرتبط التسويف كسمة شخصية بمجموعة من السمات األخرى، وتتضمن مستوى متدن  
في الكفاءة الذاتية، ووعي منخفض، وقمة الدافعية، وتوجو نحو المستوى المنخفض في األداء، 

د واإلصرار وبالتالي انخفاض اإلجادة، األمر الذي يقود الطالب إلى باإلضافة إلى قمة الجي
مشاعر القمق والتوتر ولوم الذات، وترجع درجة ونوع أسباب التسويف األكاديمي؛ إلى درجة 
  اختبلف األفراد في ىذه السمات، ويتوقف تحديد ذلك عمى المرحمة العمرية، أو األكاديمية

 فسية، واالجتماعية لؤلفرادا، والبيئة األكاديمية، والظروف النلمفرد، وعمى الميام المكمف بي
 (.5332)عبلم، 

(، 5351(، ودراسة السممي )5350وقد كشفت العديد من الدراسات مثل دراسة عبد اهلل )     
( عن وجود عبلقة ارتباطية سمبية بين 5350(، ودراسة العبيدي )5350ودراسة الديب والسيد )

دارة  التسويف األكاديمي وبعض المتغيرات النفسية: كالثقة بالنفس، والدافعية، والتنظيم الذاتي، وا 
 الوقت، والرضا عن الدراسة، وجودة الحياة، والضغوط الحياتية، وقمق االمتحان(.

( إلى أن تأجيل الميمات األكاديمية يؤثر عمى الفرد تأثيرا  داخميا ، 5332كما أشار أحمد )     
حية النفسية مسببا  الصراع النفسي ومشاعر الذنب ولوم الذات، واإلحباط ويظير ذلك في النا

واالكتئاب واليأس مما قد يؤدي إلى اكتساب الطالب لبعض السموكيات غير األخبلقية كالكذب 
 لمحاولة تبرير موقفو من التسويف المستمر، وتأجيل تسميم ميامو األكاديمية.

ه في الناحية الجسدية كما أشار إلييا توكمان أما التأثير الخارجي تظير آثار       
(Tuckman, 2002 في شعور الطالب بالكسل، والخمول، وعدم قدرتو عمى اإلنجاز، ويؤدي )

ذلك إلى نقص الكفاءة، وعدم االلتزام بالمواعيد، وما ينتج عنو من التأثير السمبي عمى المستوى 
في الحياة؛ وبالتالي تأثيره عمى الجانب الثقافي، وتحصيمو األكاديمي، وتضييعو فرص كثيرة 

 االجتماعي في ضعف عبلقاتو االجتماعية وظيور العديد من المشكبلت أسرية.
وقد أكدت بعض الدراسات أن طمبة الصفين الحادي عشر والثاني عشر من التعميم ما 
 بعد األساسي ىم أكثر عرضة لمتسويف األكاديمي؛ حيث أشارت دراسة كبلسن وآخرون

(Klassen et al., 2009) ( مما أدى إلى ظيور 03في سنغافوره بأن نسبتيم بمغت )%
العديد من الصراعات واالضطرابات النفسية، والسموكية، واألكاديمية الناجمة عن التسويف 
لمميام األكاديمية بصورة غير منظمة وما تبع ذلك من ظيور وتعدد مسببات التسويف، وفي ىذا 

( التي أجراىا عمى عينة من طبلب الذكور بالطائف 5355لمالكي )الصدد أسفرت دراسة ا
وىدفت إلى التعرف عمى إمكانية التنبؤ بالتسويف األكاديمي لدى طبلب المرحمة الثانوية من 
درجاتيم في التعمم الذاتي واالنجاز األكاديمي إلى وجود عبلقة ارتباطية عكسية دالة إحصائيا  

 األكاديمي.  بين الدرجة الكمية واالنجاز



 كوثر شعبان إبراىيم العبيدانيةأ/        
 د/ ناصر سيد جمعة عبد الرشيد    قائيفاعمية برنامج إرشادي انت 

 د/ مصمح مسمم مصطفى المجالي
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( والتي ىدفت إلى التعرف عمى التسويف األكاديمي 5350وأكدت ذلك دراسة عريشي )
وعبلقتو بالكمالية وقمق االختبار لدى طبلب المرحمة الثانوية بمنطقة جازان، وأسفرت عن وجود 

ية، عبلقة ارتباطية موجبة بين قمق االختبار والتسويف األكاديمي، وبين قمق االختبار والكمال
 وبين التسويف األكاديمي والكمالية.

ومما سبق يتضح التأثير السمبي لمتسويف األكاديمي عمى الطمبة، األمر الذي يوضح        
الحاجة لوضع العديد من البرامج اإلرشادية اليادفة إلى خفض مستوى التسويف األكاديمي. وتعد 

مواجية مثل ىذه المشكبلت والتخفيف البرامج االرشادية أحد أىم األساليب التي تستخدم في 
منيا، وأثبتت العديد من البرامج اإلرشادية فاعميتيا في خفض مستوى التسويف األكاديمي لدى 
الفئات التي استيدفت فييا وخاصة لطمبة الجامعات وفئة المراىقين، حيث أظيرت دراسة عبد 

حد ة سموك التسويف األكاديمي ( والتي تناولت فاعمية العبلج بالواقع في خفض 5355الحافظ )
لدى عينة من طبلب جامعة عين شمس فاعمية البرنامج اإلرشادي. كما تناولت دراسة أبو 

( التحقق من أثر العبلج العقبلني االنفعالي السموكي في تخفيض 5355أزريق وجرادات )
ر باألردن، التسويف األكاديمي وتحسين الفاعمية الذاتية األكاديمية لدى طبلب الصف العاش

 وأظيرت نتائج الدراسة فاعمية البرنامج االرشادي في خفض التسويف األكاديمي.
ويعتبر اإلرشاد االنتقائي أشمل أساليب دراسة شخصية الفرد ومن ثم احتياجاتو، وظير        

(، وال بد لممرشد أن يكون م مم ا بكافة النظريات والفنيات األكثر Thornعمى يد العالم ثورن )
فاعمية في إرشاد الفرد، حتى يستطيع انتقاء النظريات والفنيات المناسبة. وتبرز أىمية اإلرشاد 
االنتقائي التكاممي في نظرتو التكاممية لكل المعرفة النفسية في نسق شامل؛ حيث يقوم عمى 

جراءات العبلج النفسي المختمف ة بما أساس التمييز، واالنتقاء، والتجميع بين نظريات وأساليب وا 
 (.5333يتناسب مع المرشد، والمسترشد، والمشكمة، والعممية اإلرشادية )سري، 

( بأن االنتقائية أصبحت اتجاىا  من االتجاىات الرئيسية 5330وقد وضح أبو عراد )       
لئلرشاد النفسي، وتضم العديد من النظريات، وذلك اعتمادا  عمى فكرة ال يوجد اتجاه إرشادي 

ة إرشادية واحدة قادرة بمفردىا عمى التعامل بنفس الدرجة والفعالية مع الجوانب واحد أو نظري
 المتعددة لمشكبلت وشخصيات المسترشدين.

وفي ضوء ما سبق ونظرا  لآلثار السمبية الناتجة عن ظاىرة التسويف األكاديمي ولمحد        
ن الحادي عشر، والثاني منيا بين طمبة مرحمة ما بعد التعميم األساسي وخاصة طمبة الصفي

عشر، باعتبارىم شريحة ميمة في المجتمع وتمثل مرحمة المراىقة الوسطى وما يصاحبيا من 
تغيرات نفسية، وفسيولوجية، وسموكية، واجتماعية، ولكونيا مرحمة مصيرية يتوقف عمييا 

تقائي في المستقبل األكاديمي والميني لمطالب، جاءت ىذه الدراسة لتطبيق برنامج إرشادي ان
 خفض التسويف األكاديمي لدى طالبات مرحمة ما بعد التعميم األساسي بمحافظة ظفار. 



 اسيوط معةجا – التربية لكمية العممية المجمة
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 مشكمة الدراسة وتساؤالتيا:
تعتبر ظاىرة التسويف األكاديمي من الظواىر المنتشرة بين الطمبة، وحيث ال توجد 

ستفادة من دراسات تناولت نسبة انتشار ىذه الظاىرة في مدارس سمطنة عمان، فقد تمت اال
إحصائيات انتشار ظاىرة التسويف األكاديمي بين طمبة المرحمة الثانوية من دراسات أجريت 

( إلى أن نسبة انتشار التسويف 5355عمى المستوى العربي واألجنبي، حيث أشار سحمول )
%(، وفي مصر بمغت 50.1األكاديمي لدى طمبة الثانوية في المممكة العربية السعودية بمغت )

أن التسويف ينتشر بين طمبة  (Klassen et al., 2009)%(، وذكر كبلسن وآخرون 51.4) 
%(، في حين بمغت نسبة طمبة الثانوية المسوفين أكاديمي ا في 43ىذه المرحمة في كندا بنسبة )

وتدل  (Ozer & Ferrari, 2011)%( حسب ما ذكر في دراسة أوزر وفيراري 11تركيا إلى )
 ائية عمى تفاقم ظاىرة التسويف األكاديمي لدى طمبة المرحمة الثانوية. ىذه المؤشرات اإلحص

كما تم حصر أكثر المشكبلت انتشارا  لدى طالبات الصفين الحادي عشر، والثاني عشر 
( معممة من معممات الصفين وسؤالين: ما ىي أكثر 53عن طريق إجراء مقابمة مع عدد )

ة، وكانت أكثر الردود تؤيد ظاىرة التسويف األكاديمي المشكبلت التي تواجو طالبات ىذه المرحم
 وتأجيل الميام والتكميفات األكاديمية المطموبة آلخر لحظة أو عدم انجازىا. 

وقد أكدت ذلك نتائج دراسة استطبلعية في الفصل الدراسي الثاني من العام األكاديمي        
عمى عينة عشوائية من طالبات  (؛ حيث تم تطبيق مقياس التسويف األكاديمي5354/5352)

( طالبة، وبعد 513الصفين الحادي عشر والثاني عشر من التعميم ما بعد األساسي بمغ عددىا )
( أظيرت النتائج أن متوسط االستجابة SPSSحساب درجات المقياس تم إدخاليا في برنامج )
يف األكاديمي (، وأن نسبة انتشار التسو 0.4عمى بنود المقياس، جاءت عالية مساوية )

%( عمى مقياس التسويف األكاديمي المستخدم في الدراسة الحالية مما 41,35المحسوبة بمغت )
 يؤكد الحاجة إلى إعداد برنامج إرشادي لخفضو.

ونتيجة لما سبق جاءت الدراسة الحالية بيدف دراسة التسويف األكاديمي لدى ىذه الفئة       
مى أسبابيا ورغبة في إيجاد الحمول المناسبة لمحد منيا ومنع من الطمبة بمحافظة ظفار؛ وقوفا  ع

تفاقميا، وذلك من خبلل تطبيق برنامج إرشادي انتقائي عمى عينة ممثمة لمجتمع الدراسة، وعميو 
 تتمثل مشكمة الدراسة الحالية في اإلجابة عمى األسئمة اآلتية: 

وى التسويف األكاديمي لدى طالبات ما فعالية البرنامج اإلرشادي االنتقائي في خفض مست - 5
 مرحمة ما بعد التعميم األساسي بمحافظة ظفار؟

ىل ستستمر فعالية البرنامج اإلرشادي االنتقائي في خفض التسويف األكاديمي لدى  - 5
        طالبات مرحمة ما بعد التعميم األساسي بمحافظة ظفار بعد فترة من انتياء تطبيق 

 البرنامج اإلرشادي؟



 كوثر شعبان إبراىيم العبيدانيةأ/        
 د/ ناصر سيد جمعة عبد الرشيد    قائيفاعمية برنامج إرشادي انت 

 د/ مصمح مسمم مصطفى المجالي
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 داف الدراسة: أى
 تيدف الدراسة الحالية إلى:

تصميم برنامج إرشادي قائم عمى اإلرشاد االنتقائي لخفض مستوى التسويف األكاديمي  - 5
 لدى طالبات مرحمة ما بعد التعميم األساسي بمحافظة ظفار.

التعرف عمى فاعمية البرنامج اإلرشادي القائم عمى اإلرشاد االنتقائي في خفض مستوى  - 5
 التسويف األكاديمي لدى طالبات مرحمة ما بعد التعميم األساسي بمحافظة ظفار.

التعرف عمى استمرارية فاعمية البرنامج اإلرشادي في خفض مستوى التسويف األكاديمي  - 0
 لدى طالبات مرحمة ما بعد التعميم األساسي بمحافظة ظفار.

 أىمية الدراسة:
 تي: ما يأيتتضح أىمية الدراسة الحالية ف

        ت ستمد الدراسة الحالية أىميتيا من كونيا تبحث في ظاىرة منتشرة، وخطيرة ليا العديد - 5
من التأثيرات السمبية، ولقيت اىتماما  لدى الكثير من الباحثين التربويين، وألنيا تؤثر عمى 
       مستوى العممية التعميمية من حيث تدني التحصيل األكاديمي أو رسوب الطالب في
بعض األحيان مسببا  تأخر ا دراسي ا لمطالب، وليا تأثيرات سمبية عمى الصحة النفسية لمطالب 
كإصابتو بالتوتر، والقمق، ولوم الذات، والشعور بالذنب، ونقص الدافعية، واإلحباط، 

 واالكتئاب، والكذب.
لعممية التربوية من يساعد البرنامج اإلرشادي المطبق في الدراسة الحالية القائمين عمى ا - 5

أعضاء الييئة التدريسية واألخصائيين النفسيين وأولياء أمور الطمبة بشكل خاص، والمجتمع 
بشكل عام عمى االستفادة من االستراتيجيات واألساليب والفنيات اإلرشادية المستخدمة في 

 محاولة الحد من ىذه الظاىرة وضمان سير العممية التعميمية بشكل أمثل.
بيق الفنيات اإلرشادية المستخدمة في البرنامج اإلرشادي في خفض التسويف األكاديمي تط - 0

من قبل الطالبات وتحسين مستوى الصحة النفسية وبالتالي التقميل من المشكبلت الناجمة 
 عن التسويف األكاديمي ورفع مستوى التحصيل األكاديمي.

             وتصنيفيا، وتخطيط الوقت، اكساب الطالبات ميارات )كميارة تحديد األىداف - 5
      وتنظيمو، وطرق وأساليب، لبلستفادة من المشتتات، واألنشطة الترفييية ( وفنيات إرشادية 
) كفنية االسترخاء والتأمل، وفنية تعزيز وتقدير الذات، وفنية الحديث الذاتي اإليجابي، وفنية 

 ي مواقف وظروف مشابية.التحميل العقبلني وغيرىا( واالستفادة منين ف
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 حدود الدراسة:
اقتصرت الدراسة عمى استخدام عدد من الفنيات التي جاءت بيا  الحد الموضوعي: - 2

النظريات النفسية: مثل النظرية العقبلنية االنفعالية السموكية، ونظرية اإلرشاد بالواقع، 
الدافعية األكاديمية، ونظرية الجشطمت في خفض مستوى التسويف األكاديمي بأبعاده: )نقص 

سوء إدارة الوقت، االعتقاد النفسي عن القدرات، االتجاىات الدراسية، السموك التجنبي( لدى 
بعض طالبات مرحمة ما بعد التعميم األساسي، وىذه األبعاد ىي التي اتفقت عمييا الدراسات 

 السابقة.
        ل من العام األكاديمي تم تطبيق الدراسة في الفصل األكاديمي األو  الحد الزماني: - 1

 م( . 5350/  5352)
طالبات الصفين الحادي عشر والثاني عشر من مرحمة ما بعد التعميم  الحد البشري: - 3

 األساسي.
 مدارس محافظة ظفار بسمطنة عمان. الحد المكاني: - 4

 مصطمحات الدراسة:
 Counseling Programالبرنامج اإلرشادي: 

عة من اإلجراءات المنظمة والمخططة في ضوء أسس نظرية يعرف عمى أنو "مجمو 
وقواعد عممية، بيدف تقديم الخدمات اإلرشادية عمى المستويات الوقائية، والعبلجية، والنمائية، 
ويتسم بأنو دراسة لمواقع وتحديد لممشاكل واألىداف والحمول، ويعتبر األساس لبناء الخطط 

 (.51 ،5355اإلرشادية" )عبد اهلل، وخوجة، 
ويعرف إجرائيا  في الدراسة الحالية بأنو مجموعة من الجمسات واألساليب والفنيات 
اإلرشادية المخططة والمنظمة عمى مبادئ وأسس اإلرشاد النفسي، والتي تيدف إلى خفض 

 مستوى التسويف األكاديمي لدى طالبات مرحمة ما بعد التعميم األساسي.
 Eclectic Counselingاإلرشاد االنتقائي: 
( عمى أنو "منظومة من اإلجراءات التي تتسق فيما بينيا، 530 ،5332عرفتو شند )

 وتتضمن عددا  من الفنيات التي تنتمي كل فنية منيا إلى نظرية إرشادية أو عبلجية معينة، 
  ويتم اختيار ىذه الفنيات بحيث تسيم كل منيا في تنمية جانب من جوانب الشخصية وفقا  

 ".لمنيج تكاممي
ويعرف إجرائيا  عمى أنو مجموعة من اإلجراءات المتكاممة التي من خبلليا يقوم المرشد 
  بانتقاء عددا  من الفنيات اإلرشادية من نظريات مختمفة بما يتوافق مع المرشد، والمسترشد، 
ونوع المشكمة، ويسيم في تنمية الجوانب اإليجابية في شخصية المسترشد لموصول بو إلى 

 فضل.مستوى أ



 كوثر شعبان إبراىيم العبيدانيةأ/        
 د/ ناصر سيد جمعة عبد الرشيد    قائيفاعمية برنامج إرشادي انت 

 د/ مصمح مسمم مصطفى المجالي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 Academic Procrastinationالتسويف األكاديمي: 
( أنو " ميل الطالب لتأجيل البدء في 5، 5350عرفو أبو غزال والعجموني وحموري )

 الميمات األكاديمية أو إكماليا ينتج عنو الشعور بالتوتر االنفعالي ".
ميام والتكميفات ويعرف إجرائيا  عمى أنو تأجيل طالبة مرحمة ما بعد التعميم األساسي ال

األكاديمية حتى قرب انتياء الوقت المخصص ليا، ويتضمن األبعاد اآلتية )نقص الدافعية 
األكاديمية، سوء إدارة الوقت، االعتقاد النفسي عن القدرات، االتجاىات الدراسية، السموك 

لمطبق في التجنبي(، ويقاس بالدرجة التي تحصل عمييا الطالبة في مقياس التسويف األكاديمي ا
 الدراسة الحالية.

 اإلطار النظري والدراسات السابقة:
 أوال : اإلطار النظري

 Academic Procrastinationالتسويف األكاديمي:  -  أ
من الظواىر الشائعة االنتشار بين الكثير من الطمبة في  األكاديميت عد ظاىرة التسويف 

و من طالب إلى آخر، فنجد البعض ي عاني من المراحل الدراسية المختمفة، وتختمف درجتو وأسباب
درجة تسويف مرتفعة بينما اآلخر قد تكون درجة التسويف لديو متوسطة أو منخفضة نوعا  ما، 
      كما ي رجع البعض أسباب تسويفو إلى أسباب نفسية، أو معرفية، أو سموكية، وفي كل 

طالب بشكل عام وعمى مستواه التحصيمي األحوال يؤثر التسويف األكاديمي تأثيرا  سمبيا  عمى ال
 بشكل خاص. 

من حيث النتائج   Academic Procrastinationمفيوم التسويف األكاديمي  -(  )أ
 السمبية المرتبطة بالتعمم, والعمميات المعرفية:

يعتبر التسويف األكاديمي من أكثر المشكبلت المرتبطة بعمميات التعمم المعرفية لدى 
       و يؤثر عمى التفكير، واالنتباه، واإلدراك، واالستذكار لدييم، مما يجعميمالطمبة، حيث أن

مشتتين ينتقمون من ميمة إلى أخرى بدون ىدف، ويسبب ذلك ضعف في التحصيل الدراسي 
Yavuz & Oznur, 2011) .) 

( وفق ىذا االتجاه عمى أنو " تأجيل الطالب لميمة ضرورية 0، ص5332ويعرفو أحمد )
ويقوم بذلك بالرغم من إحساسو بعدم االرتياح ليذا التأجيل، ونتيجة ذلك يصاحبو ، برربدون م

 مشاعر القمق، والتوتر الذي يقوده إلى انخفاض في التحصيل الدراسي".
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من حيث عدم   Academic Procrastinationمفيوم التسويف األكاديمي  -)ب(  
 م والتكميفات المطموبة:االلتزام بالفترة الزمنية المحددة إلنجاز الميا

بأنو " ميل الطمبة لقضاء أوقات  (Dietz et al., 2007, 893)وأوضح ديتز وآخرين 
مع الزمبلء وبالتالي االدعاء بعدم وجود وقت كاف  لتنظيم مياميم األكاديمية، فيعممون  ،فراغيم

 عمى تأجيميا ".
من حيث أنو يتضمن  Academic Procrastinationمفيوم التسويف األكاديمي  -)ج(  

 ثالث مكونات أساسية :
( بأنو ظاىرة معقدة من العناصر المعرفية واالنفعالية Henry, 2011عرفو ىنري )

والسموكية متمثمة في التأجيل المتعمد لمميام والتكميفات األكاديمية التي يكمف بيا الطبلب بالرغم 
 من وعيو بالنتائج السمبية ليذا التأجيل.

من حيث نقص   Academic Procrastinationالتسويف األكاديمي مفيوم  -)د( 
 الدافعية األكاديمية:

في ضوء ىذا االتجاه أن التسويف  (Zhang & Zhang, 2007)ويذكر زىانج وزىانج 
األكاديمي ىو " تأجيل الطالب القيام بميامو األكاديمية خبلل اإلطار الزمني المحدد عمى الرغم 

 بيا، ولكنو تنقصو الدافعية لذلك". من وجود النية لمقيام
وينتج التسويف األكاديمي من مجموعة أسباب وعوامل تتفاعل مع بعضيا البعض مسببة 
سموك تأجيل البدء أو إتمام ميام أكاديمية محددة قد تكون واجبات منزلية، أو أنشطة، أو 

منطقي عمى الرغم من مشروع، أو بحث، أو مذاكرة امتحان، فيتعمد الطالب تأجيميا بدون مبرر 
امكانية انجازىا في الوقت المحدد ومعرفتو باآلثار السمبية ليذا التأجيل، ولذلك ت عد معرفة أسباب 

 التسويف األكاديمي أمر ا ميم ا وضروري ا لتفادييا والمساعدة عمى خفض ىذا السموك.
 ,Pala(، ودراسة باال (Noran, 2000حيث توصمت عدة دراسات مثل دراسة نوران 

 ,Ozer & Ferrari( ودراسة أوزر وفيراري (Szalavitz, 2003( ودراسة سزالفيتز (2011
 ( إلى مجموعة أسباب، تنقسم إلى:(2011

 أسباب داخمية, متمثمة في:  -( )أ
كالخوف من الفشل، والقمق، تقدير الذات  أسباب مرتبطة بالسمات الشخصية: -( 5)

الذنب والخجل، االكتئاب، ضعف الثقة بالنفس، المنخفض، الكمالية السمبية، ومشاعر 
البلمباالة، نقص الدافعية، والضغوط الحياتية: ) ضغوط شخصية، ضغوط مينية، ضغوط 

 اجتماعية وأسرية، ضغوط مالية، صراع(.



 كوثر شعبان إبراىيم العبيدانيةأ/        
 د/ ناصر سيد جمعة عبد الرشيد    قائيفاعمية برنامج إرشادي انت 

 د/ مصمح مسمم مصطفى المجالي
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كنقص المعمومات والمعرفة، وكيفية تناول المشكمة، واكتساب معتقدات  أسباب معرفية: -( 5)
 خاطئة عن القدرات.

 كالمرض، واإلرىاق الجسمي والعقمي، الضغوط النفسية. أسباب فسيولوجية: -( 0)
أسباب، متعمقة باتجاىات الطالب الدراسية: متعمقة بطبيعة الميمة وخصائصيا  -( 5)

 كصعوبتيا أو سيولتيا.
 متمثمة في: أسباب خارجية,  -() ب 

في البيئة األسرية، وأساليب  كالمشتتات، واألمور الترفييية المتمثمة أسباب بيئية: -( 5)
التنشئة، واألصدقاء، والضوضاء، وعدم الترتيب أو التنظيم، وضعف إدارة الوقت وتنظيمو، 

 والبيئة الصفية، وأسموب المعمم وطرق تدريسو.
وىي أسباب مرتبطة بطبيعة الميمة وخصائصيا:  أسباب متعمقة بالميمة الدراسية: -( 5)

 ىية الميمة وعدم عدم الرضا عن الدراسة.كصعوبتيا أو سيولتيا أو كرا
 النظريات واالتجاىات المفسرة لمتسويف األكاديمي:

ىناك اختبلف في وجيات النظر في تفسير ظاىرة التسويف األكاديمي، مما أدى إلى      
  ظيور مجموعة من االتجاىات النظرية التي فسرت األسباب الرئيسية لحدوث التسويف ومن

 ىذه االتجاىات:
 :Cognitive orientationاالتجاه المعرفي  -)أ(

 ,Ellis & Knausأصحاب ىذه االتجاه ىما: عالما النفس ألبرت أليس، ونويس )
(؛ حيث يركز ىذا االتجاه عمى الجانب المعرفي لممسوف ومعتقداتو البلعقبلنية، التي 1977

وتراجع األداء، وقد أشارا إلى  تقوده إلى المشاعر غير السارة والسموكيات الخاصة بانيزام الذات
أن التسويف يتكون من خبلل معتقدات المسوفين الخاطئة نحو أنفسيم واعتقادىم بأنيم ال 
يمتمكون القدرات الكافية ألداء مياميم، وبأن أداءىم سيكون سيئا  إذا ما أنجزوا الميام، ويبحثون 

        عن اقتناعيم بفشميم إذا ما عن أعذار غير منطقية ليتجنبوا الميمات والمسؤوليات، فضبل  
 قاموا بالميمة.

 :Motivational Orientationاالتجاه الدافعي  -)ب(
، ويرى العالمان بأن (Deci & Ryan, 1985)قدمو عالما النفس ديسي وريان 

التسويف يحدث بسبب انخفاض الدافعية لدى األفراد عند القيام بالميام والواجبات والمسؤوليات، 
ل ىؤالء األفراد وفق ىذا التوجو إلى افتقاد الرغبة والبلمباالة في اإلنجاز، فعند تكمفتيم ويمي

بميمة ما، تجدىم ينشغمون عنيا بأمور ترفييية وغير ميمو، كما تجدىم غير واثقين بجيدىم 
 (.Steel el. al, 2001وذكائيم وطاقاتيم متوقعين الفشل فيمجئون إلى التأجيل )
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 ( : Behavioral Orientationلسموكي ) االتجاه ا -)ج( 
يرى عمماء االتجاه السموكي بأن التسويف عادة متعممة تنشأ من تفضيل الفرد 
شباع ىوى  لمنشاطات السارة والمكافآت الفورية، وذلك رغبة في اليروب من تحديات الحياة وا 

حددة لتسميم الميام، النفس، ويتكون لدى المسوف قدرات سموكية منخفضة لبللتزام بالمواعيد الم
ومن ىذه العادات: كالكسل، والبلمباالة، والكذب، أو االنشغال بميام وأنشطة أقل أىمية كقضاء 
وقت طويل عمى االنترنت أو التمفزيون، ومضيعة الوقت بدون فائدة، وبالتالي عدم القدرة عمى 

 (.5351تحقيق نتائج مرضية تحت ضغط الوقت وظروف الحياة الصعبة ) أبو جناح، 
 (  :Analytical Orientationاالتجاه التحميمي )  -) د (

يرى أنصار ىذا االتجاه أن  التسويف قد ينتج بسبب المطالب المبالغ بيا من قبل الفرد 
نفسو، فعمى سبيل المثال الطالب المسوف أكاديميا  قد تتكون لديو ثقة بالنفس زائدة ورغبة لمسعي 

نحو الكمال معايير عالية لؤلداء مما يؤدي بيم إلى التسويف،  نحو الكمال، إذ يضع الساعون
فيميمون نحو تأجيل الميام األكاديمية رغبة في الحصول عمى معمومات أفضل، فبل يحقق نتائج 

( بوجود ارتباطات موجبة دالة 5350مرضية مع ضغط الوقت، وىذا ما أكدتو دراسة عريشي )
 اديمي.إحصائيا  بين الكمالية والتسويف األك

كما يرى أنصار ىذا االتجاه بأن التسويف ينشأ نتيجة التسامح المبالغ فيو من قبل 
( وجود فروق ذات داللة إحصائية في 5350الوالدين، فقد أثبتت دراسة سممان والشواشرة )

 العبلقة بين نمط المعاممة الميمل الصادر عن األب واألم وبين التسويف األكاديمي.
 :Self- Regulation Theoryتنظيم الذاتي )  )نظرية ال -) ىـ (

فسرت العديد من البحوث التسويف عمى أنو قصور في التنظيم الذاتي، والذي يقصد 
ودوافعو، وأدائو الميام وفق معايير محدد،  Kبو قدرة الطالب عمى التحكم في أفكاره، وانفعاالتو

في تدني التحكم في الذات،  ويظير ذلك من خبلل خصائص قصور التنظيم الذاتي المتمثمة
وقصور في الميارات المعرفية، وقصور في ميارات الوقت، والقابمية لتشتت االنتباه، وعدم وضع 

 Van)األىداف وعدم تحديد األولويات، وتدني الدافعية، وقصور في تنفيذ الميام والتكميفات
Eerd, 2000; Schouwenburg, 2002). 

 أبعاد التسويف األكاديمي:
اختمفت الدراسات في اختيار أبعاد التسويف األكاديمي في إعداد المقياس تبع ا ليدف      

الدراسة واألساس النظري الذي تبناه الباحث، ويمكننا القول بأن ىذه الدراسة، جمعت بين عدة 
 اتجاىات وأخذت االتجاه التكاممي في تفسير التسويف األكاديمي، فجاءت أبعاد الدراسة كاآلتي:



 كوثر شعبان إبراىيم العبيدانيةأ/        
 د/ ناصر سيد جمعة عبد الرشيد    قائيفاعمية برنامج إرشادي انت 

 د/ مصمح مسمم مصطفى المجالي
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 (:Lack of Academic Motivationنقص الدافعية األكاديمية )  - )أ(
 ( :Poor time managementسوء إدارة الوقت )  -)ب( 
 (:Behavior abientالسموك التجنبي )   -)ج( 
 ( Psychological belief about abilitiesاالعتقاد النفسي عن القدرات )  -)د( 
 Study attitudesاالتجاىات الدراسية ) ) -)ه( 
 ( :Counseling )  Eclecticاإلرشاد االنتقائي  -ب 

تختمف البرامج اإلرشادية باختبلف النظريات النابعة منيا؛ حيث يركز كل برنامج        
إرشادي عمى نظرية واحدة قد تنجح أو تفشل في تحقيق اليدف المراد تحقيقو، وقد تناسب حالة 

ن عمى االتجاه االنتقائي في اإلرشاد النفسي والذي يتميز المسترشد أو ال، فركز بعض الباحثي
بانتقاء فنيات إرشادية من نظريات مختمفة حسب حالة المسترشد وطبيعة المشكمة ونوعيا وشدتيا 

 (.5330)أبو عراد، 
ويعتبر اإلرشاد االنتقائي اتجاى ا حديث ا في اإلرشاد النفسي، وظير عمى يد العالم ثورن 

Thorn  بأن ال بد من دراسة شخصية المسترشد ومن ثم احتياجاتو، ويتيح الفرصة الذي يرى
لممرشد باستخدام فنيات متنوعة من نظريات مختمفة بطريقة تكاممية شاممة من خبلل النظرة 
الكمية لجميع مظاىر السموك البشري وجوانبو وأبعاده المختمفة وتفسيره في ضوء تفاعل ىذه 

مع بعضيا البعض، حيث أن المرشد يحدد الفنيات التي سيستخدميا المظاىر والجوانب واألبعاد 
ويرتب استخداميا في البرنامج اإلرشادي حسب ما يتناسب مع طبيعة المشكمة وخصائص العينة 

 (.5334واألىداف المراد تحقيقيا )سعفان، 
( اإلرشاد االنتقائي بأنو: "منظومة ذات طابع متكامل 551، 5355ويعرف إسماعيل )

الفنيات اإلرشادية بحيث ترجع كل فنية إلى نظرية إرشادية معينة ويتم انتقاؤىا بشكل متكامل من 
 لتسيم كل منيا في عبلج جانب من جوانب الشخصية".

عمى أنو "منظومة  Gallant & Zhao,2011, p88)وقد عرفو جاالنت وزىاو )
ية تيدف إلى التقميل من تكاممية من التخطيط الزمني المتتابع يقدم في صورة جمسات إرشاد

مستوى سموك سمبي، كما عرفو عمى أنو كل ما يستطيع أن يقوم بو الطالب في المجاالت 
 المتعددة األكاديمية، والمينية والشخصية، واالجتماعية".

وقد تم اختيار انتقاء مجموعة فنيات من ثبلث نظريات وىي: النظرية العقبلنية 
إلى وعي الفرد بذاتو وأفكار ومعتقداتو الراسخة في ذىنو، والعمل  االنفعالية السموكية والتي تيدف

عمى تحميميا تحميبل  عقبلنيا  وتفنيدىا واستبداليا بأفكار عقبلنية منطقية، وكون أن التسويف 
األكاديمي يحدث بدون مبرر منطقي، فعند معرفة الفرد بأنو ال يوجد مبرر منطقي ليذا التسويف 

 باستبدال أفكاره البلمنطقية بأفكار منطقية تساعده عمى األداء األكاديمي. فإنو يعي بذاتو ويقوم
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أما نظرية اإلرشاد بالواقع فأىم ما تم التركيز عميو ىو إكساب الطالبات الشعور 
بالمسؤولية واالندماج وتقبل الواقع الحالي، فعند معرفة الطالبة مفيوم المسؤولية فإنيا تستطيع 

وفق المسؤول والصواب والواقع، والعمل عمى اكسابيا بعض الفنيات كفنية تقييم سموكيا الحالي 
دارة الوقت، وفنية االلتزام وعدم قبول األعذار، والمثابرة حتى يتحقق اليدف.  التخطيط وا 

وتقوم نظرية الجشطمت عمى أساس النظرة الكمية لمشيء، وأن الكل يمثل مجموع أجزائو 
ذا تم تحميل األجزاء عن الكل فإن ذلك سوف يفقد  ولكل جزء خصائص تميزه عن اآلخر، وا 

التوازن وبالتالي أي ظاىرة نفسية تتكامل في شكل وحدة كمية تمتمك خصائص معينة، وفي ضوء 
تفسيرىا عمى الفرد بأن لكل فرد دافعية لتحقيق الذات وتيدف إلى مساعدة الفرد عمى فيم إدراكو 

ة من حياتو إلى انجاز ميام وأعمال معينة، فعدم وواقعو الشخصي، ويسعى الفرد في كل مرحم
انجازه لتمك الميام أو وجود أعمال غير مكتممة يحدث خمبل  في توازن التنظيم الداخمي لمفرد مما 

 (.5355يؤثر عمى قدرتو عمى االدراك )أبو أسعد، 
 Basic principles ofالمبادئ األساسية لإلرشاد االنتقائي

Eclectic) Counseling): 
تعتبر المبادئ األساسية التي يقوم عمييا اإلرشاد االنتقائي بمثابة الخريطة التي توجو 

المذكور في ) Gladingالمرشد والمسترشد ليصموا إلى األىداف المنشودة، وذكر جبلدنج 
 ( ىذه المبادئ في النقاط اآلتية :12 - 14، 5353العطاس، 

 صي، وأن لكل فرد شخصية مختمفة عن اآلخر.أن االنتقائية تركز عمى التفرد الشخ -) أ (
 توجد بدائل مختمفة وعديدة لكل مشكمة، وال تقتصر حمول المشكمة عمى بدائل معينة. -) ب (
ال توجد نظرية إرشادية ىي األفضل. وتتعدد وتختمف الفنيات والطرق اإلرشادية  -) ج (

 باختبلف النظرية.
من استخدام نظريتين إرشاديتين، أو أكثر  ولذا ال بد أن االتجاه االنتقائي: ىو اتجاه يتض -) د (

 يكون المرشد م مم ا بالنظريات وعمى درجة من اإلتقان الستخداميا.
يمكننا الربط والدمج بين الفنيات واالستراتيجيات اإلرشادية المتنوعة، لتشكل منظومة  -) ىـ (

 متناسقة ومتكاممة.
 ثانيا  : دراسات سابقة:

ي عرض  لمدراسات السابقة ذات العبلقة بمتغيرات الدراسة الحالية، رتبت تصاعديا  فيما يم     
 من األقدم إلى األحدث،

إلى الكشف عن عبلقة قمق االختبار  (Jaradat, 2014)ىدفت دراسة جرادات 
( طالبا  من مدارس الثانوية 140بالتسويف األكاديمي والرضا عن الدراسة لدى عينة من )

ظة إربد باألردن، واستخدم الباحث مقياس التسويف األكاديمي، ومقياس قمق لمذكور بمحاف
االختبار، ومقياس الرضا عن الدراسة، وتوصل إلى وجود عبلقة ايجابية دالة إحصائيا  بين قمق 
االختبار والتسويف األكاديمي، ووجود عبلقة سمبية دالة إحصائيا  بين التسويف األكاديمي 

 والرضا عن الدراسة.
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( دراسة بيدف استقصاء أثر تعديل العبارات الذاتية 5350أجريت أبو أزريق وجرادات )
المسببة لمتسويف األكاديمي في تخفيض التسويف األكاديمي وتحسين الفاعمية الذاتية األكاديمية 
لدى عينة من طبلب الصف العاشر، استخدم مقياس التسويف األكاديمي، ومقياس الفاعمية 

( طالبا ، ق سموا إلى مجموعتين: ضابطة 00ديمية، وتكونت عينة الدراسة من )الذاتية األكا
وتجريبية، وتم تطبيق برنامج لتعديل العبارات الذاتية المسببة التسويف األكاديمي، وأثبتت النتائج 
أن المجموعة التجريبية أظيرت انخفاضا أعمى في التسويف األكاديمي وتحسنا  أعمى في 

 ة في القياسين البعدي والمتابعة مقارنة مع المجموعة الضابطة.الفاعمية الذاتي
( دراسة لمتحقق من فعالية اإلرشاد االنتقائي في خفض 5355بينما أجري إسماعيل )

الضغوط األكاديمية لدى طالبات جامعة الممك سعود، تم تطبيق مقياس الضغوط األكاديمية 
( طالبة، وتم تقسيميا إلى مجموعتين 53) )إعداد الباحثة( عمى عينة الدراسة المكونة من

متكافئتين )ضابطة وتجريبية(، وأثبتت نتائج الدراسة فاعمية البرنامج االنتقائي المستخدم في 
 خفض الضغوط األكاديمية لدى أفرد المجموعة التجريبية.

( إلى التعرف عمى فعالية برنامج إرشادي انتقائي في 5351كما ىدفت دراسة المفرحي )
مستوى االستقواء لدى عينة من الطبلب في مرحمة المراىقة المبكرة، تكونت عينة الدراسة  خفض
( سنة، تم تطبيق مقياس السموك االستقوائي 55 - 50( طالبا  تتراوح أعمارىم بين )52من )

عمى العينة، ومن ثم تم تقسيميا إلى مجموعتين )ضابطة وتجريبية(، وأثبتت النتائج فعالية 
 اإلرشادي المطبق في الدراسة عمى أفراد العينة.البرنامج 

( إلى الكشف عن العبلقة بين التسويف 5351بينما ىدفت دراسة الجنادي وعامر )
األكاديمي وأساليب المعاممة الوالدية والبيئة الصفية، وعن إمكانية التنبؤ بالتسويف األكاديمي من 

( طالبة من طالبات 535بمغت عينة الدراسة )خبلل أساليب المعاممة الوالدية والبيئة الصفية. و 
كمية التربية، واستخدم مقياس التسويف األكاديمي، ومقياس أساليب المعاممة الوالدية، ومقياس 
البيئة الصفية. وأسفرت نتائج الدراسة عن وجود عبلقة عكسية بين التسويف األكاديمي وكل من 

      ا أثبتت الدراسة عن وجود عبلقة عكسية األبعاد التالية: التوجيو لؤلفضل، التشجيع. كم
        ذات داللة إحصائية بين التسويف األكاديمي والدرجة الكمية لمقياس البيئة الصفية وكل
من االبعاد التالية: إطفاء طابع الشخصية، المساواة. وكما دلت النتائج عمى وجود عبلقة ذات 

عاد: االبتكار، التماسك، التوجو نحو الميمة، داللة إحصائية بين التسويف األكاديمي واألب
 االستقبلل، التعاون.
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( بدراسة ىدفت إلى الكشف عن العبلقة بين التسويف 5350كما قام الديب والسيد )
األكاديمي وكل من المتغيرات اآلتية: )الثقة بالنفس، والدافعية لمتعمم، وفاعمية الذات األكاديمية، 

ي، الرضا عن الدراسة، الضغوط األكاديمية، قمق االمتحان(، والتنبؤ إدارة الوقت، التنظيم الذات
بالتسويف األكاديمي من تمك المتغيرات النفسية، والتعرف عمى أي متغير من ىذه المتغيرات 
أكثر إسياما  في التنبؤ بالتسويف األكاديمي، والتعرف عمى الفروق بين التخصصات المختمفة 

كاديمي. وكشفت نتائج الدراسة عن وجود عبلقة ارتباطية موجبة لمطبلب في مستوى التسويف األ
        دالة إحصائي ا بين كل من )الضغوط الحياتية، وقمق االمتحان( وبين التسويف األكاديمي
  لدى عينة الدراسة، ووجود عبلقة ارتباطية سالبة بين )الثقة بالنفس، الدافعية لمتعمم، فاعمية

ة الوقت، التنظيم الذاتي، الرضا عن الدراسة( وبين التسويف األكاديمي الذات األكاديمية، إدار 
 لدى العينة.

( دراسة ىدفت إلى التعرف عمى العبلقة بين التسويف 5350وقد أجرى عريشي )
األكاديمي والكمالية وقمق االختبار لدى طمبة المرحمة الثانوية بمنطقة جازان، وتكونت عينة 

البة، وطبقت عمييم المقاييس التالية: مقياس "توكمان" ( طالب وط533الدراسة من )
Tuckman, 1990) ( لمتسويف األكاديمي )ترجمة الباحث(، ومقياس الكمالية إعداد "ىيمي

                     (، ومقياس قمق االختبار اعداد "سبيمبرجر" (Hill et all, 2004وآخرون" 
 (Spielberger,1980،"واستخدم اختبار "ت ،)  ومعامل االرتباط، وتحميل االنحدار، وأظيرت

النتائج: عدم وجود فروق بين الطبلب والطالبات في كل من التسويف األكاديمي وقمق االختبار، 
ووجود عبلقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيا  بين قمق االختبار، والتسويف األكاديمي، وبين 

 الكمالية، والتسويف األكاديمي.
( إلى التعرف عمى فعالية البرنامج اإلرشادي االنتقائي في 5354ىراني )ىدفت دراسة الز 

حسين التوافق النفسي وتقدير الذات، لدى طبلب المرحمة الثانوية بمصر، وتكونت عينة الدراسة 
( طالبا  بالثانوية، قسمت إلى مجموعتين متكافئتين ) ضابطة وتجريبية(، واستخدم 55من )

             نفسي )إعداد الباحث(، ومقياس تقدير الذات إعداد "سورنس"الباحث مقياس التوافق ال
(Sorense( وتم تطبيق البرنامج اإلرشادي عمى العينة التجريبية ،)طالبا ، وأشارت النتائج 55 )

إلى فعالية البرنامج اإلرشادي االنتقائي في تحسين التوافق الدراسي وتقدير الذات لدى العينة 
 التجريبية.

 يب عمى الدراسات السابقة:تعق
أثبتت كافة الدراسات السابقة فاعمية البرامج اإلرشادي االنتقائي في خفض مختمف  - 5

        المشكبلت السموكية واالضطرابات النفسية، وفي تنمية بعض الميارات السموكية التي
 تم دراستيا.

اد االنتقائي، وكيفية اختيار تم االستفادة من الدراسات السابقة في تصميم برامج اإلرش – 5
الفنيات واالستراتيجيات من النظريات المناسبة، والتي سيتم تطبيقيا عمى أفراد العينة 

 )المجموعة التجريبية( في الدراسة الحالية. 
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اتفقت معظم الدراسات السابقة عمى وجود عبلقة بين التسويف األكاديمي وبعض المتغيرات  - 0
كاديمية مثل: )االكتئاب، والقمق، والتحصيل، والدافعية، والكمالية، النفسية والمعرفية واأل

دارة الوقت(.  والعبارات الذاتية، والضغوط الحياتية، والثقة بالنفس، والتنظيم الذاتي، وا 
 عدم وجود دراسات سابقة متعمقة بالتسويف األكاديمي أجريت في المجتمع العماني. - 5

 ثالثا : فروض الدراسة 
( بين متوسطي رتب درجات 3.35د فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )توج - 5

المجموعة التجريبية والضابطة في القياس البعدي عمى مقياس التسويف األكاديمي لصالح 
 المجموعة التجريبية.

( بين متوسطي رتب درجات 3.35توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) - 5
قياسين القبمي والبعدي عمى مقياس التسويف األكاديمي لصالح المجموعة التجريبية في ال

 القياس البعدي.
ال توجد فروق ذات داللو إحصائية بين متوسطي رتب درجات المجموعة التجريبية في  - 0

القياسين البعدي والتتبعي )بعد شير ونصف من انتياء تطبيق البرنامج( عمى مقياس 
 التسويف األكاديمي.   

جراءاتيا:منيجية الد  راسة وا 
 أوال : منيج الدراسة:

تم استخدام المنيج شبو التجريبي؛ وذلك من خبلل اختبار فاعمية العبلقة بين متغيرين، 
أحدىما المتغير المستقل وىو البرنامج اإلرشادي االنتقائي وتأثيره عمى المتغير التابع وىو 

ما بعد التعميم األساسي بمحافظة التسويف األكاديمي، والعمل عمى خفضو لدى طالبات مرحمة 
 ظفار بعد تطبيق البرنامج اإلرشادي عمى المجموعة التجريبية. 

 ثانيا : مجتمع الدراسة:
الدراسة من جميع طالبات مرحمة ما بعد التعميم األساسي الصفين )الحادي  مجتمعتكو ن 

 (.5355رات، ( )قسم اإلحصاء والمؤش0505عشر، والثاني عشر( بمحافظة ظفار وعددىن )
 ثالثا : عينة الدراسة:

 عينة الدراسة االستطالعية: -أ 
( طالبة من طالبات مرحمة ما بعد التعميم 13الدراسة االستطبلعية من ) عينةتكونت 

األساسي بظفار )الصفين الحادي عشر والثاني عشر(، تم اختيارىن عشوائيا  بغرض التحقق من 
 يف األكاديمي المطبق في الدراسة الحالية.الخصائص السيكرومترية لمقياس التسو 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 عينة الدراسة األساسية: -ب 
( طالبة من طالبات 513تم تطبيق مقياس التسويف األكاديمي عمى عينة مكونة من )

%( من 2مرحمة ما بعد التعميم األساسي )الصفين الحادي عشر والثاني عشر(، ممثبلت )
عشوائيا  من عينة الدراسة ممن طبق عميين مقياس  ( طالبة03مجتمع الدراسة، وقد تم اختيار )

   التسويف األكاديمي )موضوع الدراسة(، وتم تقسيمين عشوائيا  إلى مجموعتين متكافئتين
    طالبة وذلك تمييدا  لتطبيق البرنامج (51)كل مجموعة عدد طالبات)تجريبية وضابطة(

ون المجموعة الضابطة لخفض التسويف اإلرشادي االنتقائي عمى طالبات المجموعة التجريبية د
 األكاديمي لديين.

وقد تم التحقق من تكافؤ وتجانس المجموعتين )التجريبية والضابطة( قبل تطبيق البرنامج 
اإلرشادي، وذلك من خبلل حساب داللة الفروق بين متوسطي رتب درجات المجموعتين 

ده الفرعية، وكذلك العمر الزمني، التجريبية والضابطة عمى مقياس التسويف األكاديمي وأبعا
 وكانت النتائج كما يمي:

 (2جدول رقم )
داللة الفروق بين متوسطي رتب درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في القياس القبمي 

 عمى مقياس التسويف األكاديمي والعمر الزمني
متوسط  المجموعة البعد

 الرتب
مجموع 
 الرتب

 قيمة
(U) 

 قيمة
(W) 

 قيمة
(Z) 

 مستوى
 الداللة

نقص الدافعية 
 األكاديمية

 530.13 501.13 51.43 الضابطة
 550.13  

 550.13 51.03 التجريبية 3.033 3.550-
 532.13 552.13 51.50 الضابطة سوء إدارة الوقت

 552.13  
 500.13 51.44 التجريبية 3.200 3.500-

االعتقاد النفسي 
 عن القدرات

  554.13 04.13 554.13 55.13 الضابطة
 554.13 50.13 التجريبية 3.155 3.055-

االتجاىات 
 الدراسية

 550.33 50.53 التجريبية 3.102 3.143- 550.33 00.33 550.33 55.03 الضابطة
 515.13 50.04 التجريبية 3.011 3.051- 553.13 03.13 553.13 55.30 الضابطة السموك التجنبي

 رجةالد
 الكمية

 555.13 50.53 التجريبية 3.432 3.041- 550.13 530.13 550.13 55.03 الضابطة
 551.33 50.33 التجريبية 3.441 3.005 - 551.333 531.333 553.33 51.33 الضابطة العمر الزمني

( السابق وجود فروق غير دالة إحصائيا  بين متوسطي رتب 5يتضح من جدول رقم )
درجات طالبات المجموعتين )الضابطة والتجريبية( عمى مقياس التسويف األكاديمي وكذلك عمى 
األبعاد الفرعية لممقياس، وىذا يشير إلى أن المجموعتين )الضابطة والتجريبية( متكافئتين 

ر البحث )الدرجة الكمية لمتسويف األكاديمي وأبعاده الفرعية( قبل تطبيق ومتجانستين في متغي
مما يدل البرنامج اإلرشادي. وكذلك وجود فروق غير دالة بين المجموعتين في العمر الزمني؛ 

 عمى المجموعة التجريبية. والتطابق بين المجموعتين قبل تطبيق البرنامج اإلرشادي عمى التجانس



 كوثر شعبان إبراىيم العبيدانيةأ/        
 د/ ناصر سيد جمعة عبد الرشيد    قائيفاعمية برنامج إرشادي انت 

 د/ مصمح مسمم مصطفى المجالي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 لدراسة:أدوات ا -رابعا  
 تم استخدام األدوات التالية:

 مقياس التسويف األكاديمي - أ
 البرنامج االرشادي، القائم عمى اإلرشاد االنتقائي  - ب

 وفيما يمي شرح تفصيمي ألدوات الدراسة:
 مقياس التسويف األكاديمي -أ 
 خطوات إعداد المقياس : - 2

ي، واالطبلع عمى الدراسات االطبلع عمى األطر النظرية الخاصة بالتسويف األكاديم -)أ( 
 السابقة التي تناولت التسويف األكاديمي.

االطبلع عمى المقاييس واالختبارات التي تقيس أبعاد التسويف األكاديمي، مثل مقياس  -)ب( 
(، مقياس 5355(، مقياس "أبو غزال" )5355(، مقياس "رضوان" )5354"أبو بكر" )
 (.(Tuckma, 1991توكمان" ، مقياس "(Mccloskey, 2011)"ماكموسكي" 

( عبارة تقيس خمسة أبعاد فرعية 50تم إعداد الصورة األولية، لممقياس ويتكون من ) -)ج( 
وىي: )نقص الدافعية األكاديمية، سوء إدارة الوقت، االعتقاد النفسي عن القدرات، 

تم عرض المقياس في صورتو األولية عمى  ،االتجاىات الدراسية، السموك التجنبي(
 لمتخصصين في المغة العربية حتى يتم ضبطو من الناحية المغوية.ا
( محكمين من المتخصصين في عمم النفس واإلرشاد 53تم عرض المقياس عمى ) -)د( 

النفسي؛ لمتحقق من مدى مبلئمة تمك العبارات، لقياس أبعاد التسويف األكاديمي لدى 
%( فأكثر من المختصين، وتم تعديل 23الطالبات، تم اعتماد العبارات التي اتفق عمييا )

 بعض عبارات المقياس في صورتو األولية.
( طالبة؛ لمتحقق من الشروط 13تم تطبيق المقياس عمى عينة استطبلعية ) -)ىـ( 

 السيكرومترية لممقياس من صدق وثبات.
وفقا  لمقياس "ليكرت تصحيح المقياس: بعد تطبيقو، صحح وفقا  لمعايير التصحيح  -)و( 
 ".لخماسيا

 وصف المقياس : - 1
( أبعاد كما في 1( عبارة موزعة عمى )55) منيتكون المقياس في صورتو النيائية 

 الجدول التالي:



 اسيوط معةجا – التربية لكمية العممية المجمة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 (1جدول رقم )
 توزيع عبارات مقياس التسويف األكاديمي عمى األبعاد الفرعية

 عدد العبارات العبارات األبعـاد الفرعيـة

 55 55، 53، 0،  2،  4،  0،  1،  5، 0 ، 5، 5 نقص الدافعية األكاديمية
 0 53،  50،  52،  54،  50،  51،  55،  50،  55 سوء إدارة الوقت
 2 52،  54،  50،  51،  55، 50،  55،  55 السموك التجنبي

 4 01،  05،  00،  05، 05،  03،  50 االعتقاد النفسي عن القدرات
 4 55،  53،  00،  02،  04، 00 االتجاىات الدراسية

 طريقة تطبيق وتصحيح المقياس: - 3
          المقياس بصورة فردية أو جماعية، لكل عبارة خمس اختيارات ىي: تطبيقيمكن 

)دائما ، غالبا ، أحيانا ، نادرا ، أبدا (، فإذا أجاب الفرد بـ  " دائما " يحصل عمى خمس درجات، و 
يحصل عمى ثبلث درجات، و" نادرا  " يحصل  "غالبا " يحصل عمى أربع درجات، و" أحيانا  "

عمى درجتان، و" أبدا  " يحصل عمى درجة واحدة، مع مبلحظة اختبلف اتجاىات التقدير لبعض 
( ، وبذلك تتراوح درجات المقياس 00، 04، 05، 50، 50، 55، 2، 1العبارات السمبية وىى )

 ( درجة.553 - 55بين )
 الخصائص السيكومترية لممقياس: – 4
 صدق المقياس : تم التحقق من صدق المقياس بالطرق التالية: -أ  
 صدق المحتوى : -(  2)

تم عرض المقياس عمى مجموعة من األساتذة في التربية وعمم النفس اإلرشادي، حيث 
( من المحكمين إلبداء آرائيم حول مدى مناسبة عبارات المقياس 53تم عرض المقياس عمى )

اور الفرعية، وقد تم األخذ بمقترحاتيم وتم تعديل بعض العبارات التي رأى وانتماء العبارات لممح
 %( فأكثر.23المحكمون تعديميا، واإلبقاء عمى العبارات التي حصمت عمى نسبة اتفاق )

 صدق المقارنة الطرفية: -(  1)
          %( 54%( من الطالبات، وأدنى )54وذلك بحساب داللة الفروق بين أعمى )

            البات عمى مقياس التسويف األكاديمي باستخدام اختبار "مان ويتني" من الط
Man- Whitney- Test. 



 كوثر شعبان إبراىيم العبيدانيةأ/        
 د/ ناصر سيد جمعة عبد الرشيد    قائيفاعمية برنامج إرشادي انت 

 د/ مصمح مسمم مصطفى المجالي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 (3جدول رقم )
 األدنى عمى مقياس التسويف األكاديمي يداللة الفروق بين األرباعي األعمى واألرباع

متوسط  المجموعة البعد
 الرتب

مجموع 
 الرتب

 قيمة
(U) 

 قيمة
(W) 

 قيمة
(Z) 

 مستوى
 الداللة

نقص الدافعية 
 األكاديمية

  33,533 13,55 األعمى األرباعي
33,3 

 
33,00 

 
-020,0 

 
 33,00 13,5 األرباعي األدنى 33,3

  13,01 05,55 األرباعي األعمى سوء إدارة الوقت
133,5 

 
133,53 

 
-054,5 

 
 13,53 30,1 األرباعي األدنى 335,3

االعتقاد النفسي 
 اتعن القدر 

  33,533 13,55 األرباعي األعمى
33,3 

 
33,00 

 
-530,0 

 
 33,00 13,5 األرباعي األدنى 333,3

االتجاىات 
 الدراسية

  33,05 13,55 األرباعي األعمى
33,2 

 
33,55 

 
-055,5 

 
 33,55 13,1 األرباعي األدنى 353,3

  33,22 33,55 األرباعي األعمى السموك التجنبي
33,55 

 
33,52 

 
-555,5 

 
 33,52 33,0 األرباعي األدنى 302,3

 الدرجة
 الكمية

  33,533 13,55 األرباعي األعمى
33,3 

 
33,00 

 
-530,0 

 
 33,00 13,5 األرباعي األدنى 33,3

مما سبق وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات الطالبات من األرباعي  يتضح
األرباعي األدنى عمى الدرجة الكمية لمقياس التسويف األكاديمي وأبعاده الفرعية األعمى والطالبات من 

مما يشير إلى أن المقياس لديو القدرة عمى التمييز بين المستويات المختمفة ويؤكد ذلك عمى إمكانية 
 استخدامو مع العينة الحالية.

من الصدق تؤكد من ويتبين مما سبق أن مقياس التسويف األكاديمي يتمتع بدرجة عالية 
 صحة البيانات التي تم الحصول عمييا كما تظير صبلحية المقياس لمتطبيق عمى أفراد العينة.

 ثبات المقياس : -ب 
تم التحقق من ثبات مقياس التسويف األكاديمي موضوع الدراسة من خبلل استخدام 

 الطرق التالية: 
 التجزئة النصفية: -( 2)

نة االستطبلعية، ثم تم حساب معامل االرتباط بين نصفي تم تطبيق المقياس عمى العي
وكانت درجة " Guttman ( وتم تصحيحو باستخدام معامل "جوتمان3.40االختبار، وقد بمغ )

(، وىو معامل ثبات عالي يدلل عمى درجة جيدة من الثبات تفي 3.22معامل ثبات جوتمان )
 بمتطمبات الدراسة.



 اسيوط معةجا – التربية لكمية العممية المجمة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 " :معامل ثبات "ألفا لكرونباخ - 1
لحساب الثبات، وكانت  " (Alpha Cronbach)تم استخدام معامل " ألفا لكرونباخ 

 النتائج كما في الجدول التالي:
 (4جدول رقم )

 .Cronbach’s Alpha"ألفا لكرونباخ قيم معامالت الثبات بطريقة 

 معامل ثبات ألفا لكرونباخ األبعاد والدرجة الكمية م

 3.40 نقص الدافعية األكاديمية 5
 3.25 سوء إدارة الوقت 5
 3.05 االعتقاد النفسي عن القدرات 0
 3.00 االتجاىات الدراسية 5
 3.42 السموك التجنبي 1
 3.25 الدرجة الكمية 0

من الجدول السابق أن معامل ثبات " ألفا" لمحاور المقياس تراوحت بين:  يتضح
(، وعميو يتبن أن مقياس 3.25)( ومعامل " ألفا" لمدرجة الكمية تساوي 3.05 – 3.00)

التسويف األكاديمي يتمتع بدرجة عالية من الثبات تؤكد لمباحثة صحة البيانات التي سيتم 
 الحصول عمييا، كما تظير صبلحية المقياس لمتطبيق عمى أفراد العينة.

البرنامج اإلرشادي االنتقائي في خفض مستوى التسويف األكاديمي لدى طالبات ما بعد  -ب 
 لتعميم األساسي بمحافظة ظفارا
 اليدف العامة لمبرنامج اإلرشادي: - 2

خفض مستوى التسويف األكاديمي لدى طالبات مرحمة ما  ييدف البرنامج اإلرشادي إلى     
 بعد التعميم األساسي بمحافظة ظفار.

 األىداف التفصيمية لمبرنامج :  - 1
 وأبعاده.تعريف المسترشدات بمفيوم التسويف األكاديمي  -
 الكشف عن الفوائد واإليجابيات التي ستتحقق في حال القيام بالميام األكاديمية في وقتيا. -
 توعية المسترشدات بالنواتج واآلثار السمبية المترتبة عمى التسويف األكاديمي. -
 التعرف عمى بعض أنماط الحديث السمبي واإليجابي عند القيام بالميام األكاديمية. -
 ف عمى االعتقادات النفسية السمبية عن قدراتين واستبداليا باعتقادات إيجابية.التعر  -
التعرف عمى بعض االستراتيجيات المحفزة لمذات والتي تساعد في القيام بالميمات األكاديمية  -

 بدون تسويف.



 كوثر شعبان إبراىيم العبيدانيةأ/        
 د/ ناصر سيد جمعة عبد الرشيد    قائيفاعمية برنامج إرشادي انت 

 د/ مصمح مسمم مصطفى المجالي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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إكساب المسترشدات بعض ميارات وأساليب التغمب عمى المشتتات واألنشطة الترفييية  -
 اميا كوسائل في تحقيق األىداف.واستخد

 أن تضع المسترشدات خطة لمتغمب عمى التسويف األكاديمي. -
 التعاقد عمى االلتزام بالخطة الزمنية الموضوعة. -
التركيز عمى السموكيات اإليجابية التي اكتسبيا المسترشدات من خبلل جمسات البرنامج  -

 اإلرشادي وتعزيزىا.
 فظة عمى التغيرات اإليجابية التي تم تحقيقيا خبلل فترة البرنامج.تشجيع المسترشدات لممحا -
 الفنيات اإلرشادية المستخدمة في البرنامج: - 3

تم استخدام فنيات اإلرشاد االنتقائي؛ بانتقاء عدد من فنيات النظرية العقبلنية االنفعالية 
 المحاضرة وىي كاآلتي: ونظرية اإلرشاد بالواقع ونظرية الجشطمت بما يحقق الدراسة الحالية

والمناقشة الجماعية، التغذية الراجعة، العصف الذىني، الواجبات المنزلية، التعزيز اإليجابي، 
، التحميل العقبلني،  ABCDEFنموذج االسترخاء، التخيل، لعب األدوار، األسموب القصصي، 

التعاقد والتعيد، األسئمة  تفنيد األفكار، األحاديث الذاتية، التحصين التدريجي، الكرسي الساخن،
الذكية، ال لؤلعذار، مسؤولية السموك الموجو، التخطيط لمسموك الواقعي المسؤول، تقييم 

 المسترشد لسموكو، المثابرة حتى يتحقق اليدف.
 الفئة المستيدفة من البرنامج:  - 4
التعميم  سيطبق البرنامج اإلرشادي عمى مجموعة تجريبية من طالبات مرحمة ما بعد       

 ( طالبة.51األساسي ممن حصمن عمى أعمى درجة عمى مقياس التسويف األكاديمي وعددىن )
 اإلطار الزمني لمبرنامج:  - 1

/ 5352تم تطبيق البرنامج اإلرشادي في الفصل الدراسي األول من العام الدراسي الحالي       
( جمسات أسبوعيا ، مدة كل 0دل: )( أسابيع بمع5م، وقد استغرق تطبيق البرنامج شيرا  ) 5350
 ( دقيقة باإلضافة إلى جمسة متابعة بعد شير من انتياء تطبيق البرنامج.03 – 51جمسة )

 محتوى البرنامج اإلرشادي: -0
( جمسة إرشادية باإلضافة إلى جمسة متابعة بعد شير من انتياء 55تكون البرنامج من )     

من األنشطة تيدف إلى تحقيق مجموعة من األىداف  تطبيق البرنامج، وتضمن كل جمسة عددا  
 التفصيمية والتي تسيم في تحقيق اليدف العام لمبرنامج ، وفيما يمي ممخص لمحتوى البرنامج.

 



 اسيوط معةجا – التربية لكمية العممية المجمة
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 (5جدول رقم )
 ممخص محتوى جمسات البرنامج اإلرشادي

رقم 
 الفنيات المطبقة في الجمسة أىداف الجمسة موضوع الجمسة الجمسة

 رف والتمييدالتعا األولى
 

 التعارف وبناء العبلقة المينية مع المسترشدات. -
 التعريف بالبرنامج اإلرشادي وأىميتو ومراحمو. -
 االتفاق مع المسترشدات عمى موعد تنفيذ البرنامج اإلرشادي. -

المحاضرة والمناقشة الجماعية، التعاقد، 
 التغذية الراجعة، الواجب المنزلي.

 رشاديالبرنامج اإل الثانية
 

 تعريف المسترشدات بمفيوم التسويف األكاديمي. -
 الكشف عن الفوائد واإليجابيات التي ستتحقق في حال القيام بالميام األكاديمية في وقتيا. -
 توعية المسترشدات بالنواتج واآلثار السمبية المترتبة عمى التسويف األكاديمي. -

المحاضرة والمناقشة، التعزيز اإليجابي، 
األدوار، التغذية الراجعة، الواجب لعب 

 المنزلي.

 
 الثالثة

 
أسباب التسويف 

 األكاديمي
 

 التعرف عمى الميام األكاديمية األكثر تسويفا . -
 التعرف عمى األسباب التي تدفعين إلى تسويف ىذه الميام. -
لى أي نمط تنتمي كل مسترشدة. -  تحديد أنماط المسوفين وا 
 الحديث السمبي واإليجابي عند القيام بالميام األكاديمية.التعرف عمى بعض أنماط  -

الكرسي الساخن، االسترخاء، التخيمـ 
 األحاديث الذاتية، التحميل العقبلني.

 
 

 كيف أفكر إيجابيا ؟ الرابعة
 التعرف عمى االعتقادات النفسية السمبية عن قدراتين واستبداليا باعتقادات إيجابية. -
 تجاىات إيجابية نحو انجاز الميام األكاديمية.اكساب المسترشدات ا -

المحاضرة والمناقشة الجماعية، تفنيد 
األفكار، التحميل العقبلني، األسموب 
القصصي، التغذية الراجعة، الواجب 

 المنزلي.

 تحفيز الذات الخامسة
 

 أن تحدد المسترشدات دافع ا شخصي ا لمقيام بالميام األكاديمية. -
االستراتيجيات المحفزة لمذات والتي تساعد في القيام بالميمات األكاديمية التعرف عمى بعض  -

 بدون تسويف.

المحاضرة والمناقشة الجماعية، 
 االسترخاء والتأمل، التخيل، التعزيز.

 السادسة
 المشتتات

)أنواعيا، وميارات 
 االستفادة منيا (

 التسويف األكاديمي.تحديد مشتتات االنتباه واألنشطة الترفييية المساعدة عمى  -
التغمب عمى المشتتات واألنشطة  -اكساب المسترشدات لبعض ميارات وأساليب         -

 الترفييية واستخداميا كوسائل في تحقيق األىداف.
 التقميل من المشتتات في بيئة االستذكار. -

المحاضرة والمناقشة، العصف الذىني، 
 الواجب المنزلي، التغذية الراجعة.

 

 كيف أشبع حاجاتي ؟ بعةالسا
 تعريف المسترشدات بأنواع الحاجات اإلنسانية. -
 توضيح أىمية إشباع حاجات الفرد. -

األسئمة الذكية، الواجب المنزلي، التغذية 
 الراجعة.

السموك )الواقعي،  الثامنة
 الصائب، المسؤول(

 تعريف المسترشدات بالسموك المناسب )واقعي، صائب، مسؤول(. -
 المسترشدات بالمسؤولية، وأبعادىا وأىميتيا لمفرد. تعريف -

األسئمة الذكية، التخطيط لمسموك الواقعي 
المسؤول، التغذية الراجعة، تقييم 

 السموك.

 أنواع التخطيط الزمني التاسعة
 أن تحدد المسترشدة أىدافيا. -
 تدريب المسترشدات عمى ترتيب األىداف وفق األولويات واألىمية. -
 المسترشدات بأنواع التخطيط الزمني.تعريف  -

المحاضرة والمناقشة، العصف الذىني، 
 الواجب المنزلي، التغذية الراجعة.

 العاشرة
 وضع الخطة

 

 تنظيم األىداف في جدول زمني. -
 اكساب المسترشدات بعض استراتيجيات تنظيم الوقت. -
 أن تضع المسترشدات خطة لمتغمب عمى التسويف األكاديمي. -
 لتعاقد عمى االلتزام بالخطة الزمنية الموضوعة.ا -

التحصين التدريجي، التخطيط، التعاقد، 
رفض االعذار، الواجب المنزلي، التعيد، 

 المثابرة حتى يتحقق اليدف.

 الحادية
 عشر

متابعة االلتزام بتنفيذ 
 الخطة الزمنية

 متابعة مدى التزام المسترشدات بتنفيذ الخطة الزمنية. -
 ج مميزة من الخطط الزمنية لممسترشدات.عرض نماذ-

المحاضرة، والمناقشة، الواجب المنزلي، 
 التغذية الراجعة، التعزيز اإليجابي.

الثانية 
 عشر

 الجمسة الختامية
 

 تقييم البرنامج اإلرشادي ومدى استفادة المسترشدات منو. -
 يزىا.وتعز  المسترشداتالتركيز عمى السموكيات اإليجابية التي اكتسبيا  -
 لممحافظة عمى التغيرات اإليجابية التي تم تحقيقيا خبلل فترة البرنامج. المسترشداتتشجيع  -
 االتفاق عمى األنشطة التي سوف يتم تنفيذىا فترة المتابعة. -

المحاضرة والمناقشة، االسئمة الذكية، 
 التغذية الراجعة

الثالثة 
 عشر

 متابعة
 

 برنامج اإلرشادي.التعرف عمى استمرارية فاعمية ال -
 تطبيق المقياس التتبعي لمتسويف األكاديمي. -

 المحاضرة والمناقشة،
 الواجب المنزلي،
 التغذية الراجعة



 كوثر شعبان إبراىيم العبيدانيةأ/        
 د/ ناصر سيد جمعة عبد الرشيد    قائيفاعمية برنامج إرشادي انت 

 د/ مصمح مسمم مصطفى المجالي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 نتائج الدراسة ومناقشتيا:
سوف يتم عرض نتائج تحميل آراء أفراد عينة الدراسة حول متغيرات الدراسة وذلك من 

 لنتائج عمى النحو التالي: خبلل اإلجابة عمى أسئمة الدراسة، وقد جاءت ا
 نتائج الفرض األول ومناقشتيا وتفسيرىا: –أ 

توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة نص الفرض األول عمى ما يمي: 
( بين متوسطي رتب درجات المجموعتين )التجريبية والضابطة( في القياس البعدي عمى 3.35)

، ولمتأكد من صحة ىذا الفرض تم عة التجريبيةمقياس التسويف األكاديمي لصالح المجمو 
" لحساب داللة الفروق بين متوسطي رتب Mann- Whitney testاستخدام اختبار مان وتني "

 درجات مجموعتين غير مرتبطتين، كما ىو موضح في الجدول التالي: 
 (6جدول رقم )

ة في القياس البعدي داللة الفروق بين متوسطي رتب درجات المجموعتين الضابطة والتجريبي
 عمى مقياس التسويف األكاديمي وأبعاده

 المجموعة البعد
متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

 قيمة
(U) 

 قيمة
(W) 

 قيمة
(Z) 

 مستوى
 الداللة

 نقص الدافعية األكاديمية
 050,13 55,03 الضابطة

5,133 555,133 -5,052 3,333 
 555,13 2,53 التجريبية

 سوء إدارة الوقت
 005,33 55,34 ابطةالض

55,333 505,333 -5,304 3,333 
 505,33 2,00 التجريبية

 االعتقاد النفسي عن القدرات
 055,13 55,04 الضابطة

3,133 553,133 -5,445 3,333 
 553,13 2,30 التجريبية

 االتجاىات الدراسية
 051,33 50,33 الضابطة

3,333 553,333 -5,435 3,333 
 553,33 2,33 ةالتجريبي

 السموك التجنبي
 002,13 55,14 الضابطة

0,133 550,133 -5,551 3,333 
 550,13 2,50 التجريبية

 الدرجة
 الكمية

 051,33 50,33 الضابطة
3,333 553,33 -5,002 3,333 

 553,33 2,33 التجريبية



 اسيوط معةجا – التربية لكمية العممية المجمة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ط رتب درجات طالبات يتبين من الجدول السابق وجود فروق دالة إحصائيا  بين متوس
المجموعة التجريبية ومتوسط رتب درجات طالبات المجموعة الضابطة في القياس البعدي عمى 
مقياس التسويف األكاديمي وكذلك أبعاده الفرعية )نقص الدافعية األكاديمية، سوء إدارة الوقت، 

(، كما 3,35مستوى )االعتقاد النفسي عن القدرات، االتجاىات الدراسية، السموك التجنبي( عند 
يبلحظ أن متوسط رتب درجات طالبات المجموعة التجريبية أقل من متوسط رتب درجات 
طالبات المجموعة الضابطة، وىذا يدل عمى انخفاض مستوى التسويف األكاديمي لدى طالبات 
 المجموعة التجريبية بعد تطبيق البرنامج اإلرشادي عميين مقارنة بطالبات المجموعة الضابطة

وىو ما يحدد اتجاه الفروق لصالح المجموعة التجريبية وبناء عمى ىذه النتائج يتبين تحقق 
 الفرض الثاني من فروض الدراسة.

ويمكن تفسير ذلك باألثر اإليجابي الذي أحدثو البرنامج اإلرشادي المعد لمدراسة عمى 
التجريبية واكسابين  طالبات المجموعة التجريبية، حيث أنو ساىم في توعية أعضاء المجموعة

ميارات واستراتيجيات لمتغمب عمى التسويف األكاديمي بدرجة دالة، في حين لم تظير المجموعة 
أي تحسن يشير إلى خفض مستوى التسويف  -والتي لم تتعرض ألي تدخل عبلجي -الضابطة 

 األكاديمي لديين .
فض مستوى التسويف كما توضح ىذه النتيجة فاعمية البرنامج اإلرشادي المطبق في خ

األكاديمي لدى طالبات المجموعة التجريبية، حيث كانت المجموعتين )التجريبية والضابطة( 
متكافئتين ومتجانستين قبل تطبيق البرنامج، كما يمكن تفسير ىذه الفروق التي ظيرت بين 

فنيات من  المجموعتين في القياس البعدي إلى البرنامج اإلرشادي، حيث أنو تم إكساب الطالبات
نظريات إرشادية مختمفة من خبلل جمسات إرشادية تضمنت طرق وميارات التفكير اإليجابي، 
وتحفيز الذات، وتنمية الدافعية األكاديمية، وميارات إدارة الوقت والتخطيط الجيد، وطرق تحويل 

 المشتتات واألنشطة الترفييية إلى عوامل مساعدة لئلنجاز وتحقيق اليدف.
 (، دراسة ليندور وآخرين5335النتائج مع نتائج دراسة عبد الخالق )وتتفق ىذه 

(Lindauer et al., 2005)( دراسة 5355(، دراسة إسماعيل )5334، دراسة سعفان ،)
( والتي أثبتت وجود فروق دالة إحصائيا  بين متوسط 5350(، دراسة غريزي )5351المفرجي )

مجموعة الضابطة في القياس البعدي لصالح درجات المجموعة التجريبية ومتوسط درجات ال
المجموعة التجريبية وىذا ما يدل عمى فعالية البرنامج اإلرشادي االنتقائي المطبق في الدراسة 

 عمى المجموعة التجريبية.
 نتائج الفرض الثاني ومناقشتيا وتفسيرىا:  -ب 

توى توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مسنص الفرض الثاني عمى ما يمي: 
( بين متوسطي رتب درجات المجموعة التجريبية في القياسين القبمي والبعدي عمى 3.35)

. ولمتأكد من صحة ىذا الفرض تم استخدام مقياس التسويف األكاديمي لصالح القياس البعدي
" لحساب داللة الفروق بين متوسطي رتب درجات Welcoxon testاختبار ويمكوكسون "

 ا ىو موضح في الجدول التالي:مجموعتين مرتبطتين كم



 كوثر شعبان إبراىيم العبيدانيةأ/        
 د/ ناصر سيد جمعة عبد الرشيد    قائيفاعمية برنامج إرشادي انت 

 د/ مصمح مسمم مصطفى المجالي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 (7جدول رقم )
داللة الفروق بين متوسطي رتب درجات المجموعة التجريبية في القياسين القبمي والبعدي 

 عمى مقياس التسويف األكاديمي

متوسط  المجموعة البعد      
 الرتب

مجموع 
 الرتب

 قيمة
 اتجاه اإلشارة

 قيمة
(Z) 

 مستوى
 الداللة

نقص الدافعية 
 يميةاألكاد

 3)+( 3,33 3,33 بعدي 3,335 0,555- 51(-) 553,13 2,33 قبمي
 5)+( 4,33 4,33 بعدي 3,330 0,355- 55(-) 550,33 2,34 قبمي سوء إدارة الوقت
االعتقاد النفسي 

 عن القدرات
 55(-) 531,33 4,13 قبمي

 3)+( 3,33 3,33 بعدي 3,335 0,055-
االتجاىات 

 الدراسية
 3)+( 3,33 3,33 بعدي 3,335 0,553- 51(-) 553,33 2,33 قبمي

 3)+( 3,33 3,33 بعدي 3,335 0,550- 51(-) 553,33 2,33 قبمي السموك التجنبي
 الدرجة
 الكمية

 3)+( 3,33 3,33 بعدي 3,335 0,532- 51(-) 553,33 2,33 قبمي

متوسطي رتب درجات  يتبين من الجدول السابق وجود فروق دالة إحصائيا  بين
طالبات المجموعة التجريبية في القياسين القبمي والبعدي عمى مقياس التسويف األكاديمي 
ومحاوره الفرعية: )نقص الدافعية األكاديمية، سوء إدارة الوقت، االعتقاد النفسي عن القدرات، 

اس البعدي، كما ( لصالح القي3,35االتجاىات الدراسية، السموك التجنبي( عند مستوى داللة )
يبلحظ أن متوسط رتب اإلشارات السالبة أكبر من متوسط رتب اإلشارات الموجبة والذي يدل 
عمى أن متوسط درجات التسويف األكاديمي لدى طالبات المجموعة التجريبية بعد تطبيق 
البرنامج أقل من متوسط درجات التسويف األكاديمي لديين قبل تطبيق البرنامج أي أن ىناك 

روق دالة إحصائيا  بين القياسين القبمي والبعدي لصالح القياس البعدي، وبناء عمى ىذه النتائج ف
 يتبين تحقق الفرض الثالث من فروض الدراسة.

وتتفق نتائج ىذه الدراسة مع العديد من الدراسات التي تؤكد عمى فعالية البرامج 
( التي 5354ثل دراسة أبوبكر )اإلرشادية المختمفة في خفض مستوى التسويف األكاديمي م

عمى فاعمية البرنامج اإلرشادي القائم عمى العبلج بالقبول وااللتزام في خفض أكدت نتائجيا 
أن  ( التي أكدت نتائجيا5355عبد الحافظ )  ، ودراسةالتسويف األكاديمي لدى عينة الدراسة

تسويف األكاديمي لدى عينة البرنامج اإلرشاد بالواقع المطبق كان فعاال  في تقميل مستوى ال
         التي أثبتت نتائجيا  (Dryen & Sabelus, 2010)، ودراسة دراين وسابيمس الدراسة

انخفاض مستوى التسويف األكاديمي بعد تطبيق برنامج إرشادي عقبلني انفعالي سموكي عمى 
 عينة الدراسة.



 اسيوط معةجا – التربية لكمية العممية المجمة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ومناقشتيا وتفسيرىا: الثالثنتائج الفرض  –ج 
ال توجد فروق ذات داللو إحصائي ا بين متوسطي الث عمى ما يمي: نص الفرض الث

رتب درجات المجموعة التجريبية في القياسين البعدي والتتبعي )بعد شير ونصف من انتياء 
، ولمتحقق من ىذا الفرض تم استخدام اختبار تطبيق البرنامج( عمى مقياس التسويف األكاديمي

الفروق بين متوسطي رتب درجات مجموعتين مرتبطتين،  " لداللةWilcoxon testويمكوكسون "
 كما ىو موضح في الجدول التالي:

 (8جدول رقم )
داللة الفروق بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية في القياسين البعدي والتتبعي عمى 

 مقياس التسويف األكاديمي

متوسط  المجموعة البعد     
 الرتب

مجموع 
 الرتب

 قيمة
 رةاتجاه اإلشا

 قيمة
(Z) 

 مستوى
 الداللة

نقص الدافعية 
 االكاديمية

 5(-) 33,0 13,5 تتبعي 3,523 055,5 - 3)+( 3 ,33 33,33 بعدي
 

 سوء إدارة الوقت
 5(-) 0,33 5,13 تتبعي 3,514 5,555 3)+( 3,33 3,33 بعدي

 
االعتقاد النفسي 

 عن القدرات
 3)+( 33,3 33,3 بعدي

 3(-) 33,3 33,3 تتبعي 5,333 333,3
 

االتجاىات 
 الدراسية

 3)+( 3,33 3,33 بعدي
 3(-) 3,33 3,33 تتبعي 5,333 3,333

 
 السموك التجنبي

 3(-) 3,33 3,33 تتبعي 3,300 5,255 - 5)+( 53,33 5,13 بعدي
 الدرجة
 الكمية

 0(-) 33,55 13,1 تتبعي 050,3 3,531 - 0)+( 33,53 5 ,13 بعدي
دول السابق يتضح وجود فروق غير دالة إحصائية بين متوسطي رتب درجات من الج

طالبات المجموعة التجريبية في القياسين البعدي التتبعي عمى مقياس التسويف األكاديمي ككل 
وكذلك عمى أبعاده الفرعية )نقص الدافعية األكاديمية، سوء إدارة الوقت، االعتقاد النفسي عن 

لدراسية، السموك التجنبي(، وعميو يمكن القول بتحقق الفرض الرابع من القدرات، االتجاىات ا
 فروض الدراسة.

وقد يعزى ذلك بسبب استمرارية فعالية البرنامج اإلرشادي المطبق مع الطالبات واألثر 
العميق الذي حققو البرنامج لديين والذي بدوره يؤكد عمى أىمية اإلرشاد االنتقائي في استمرار 

ف األكاديمي وثبات حالة التحسن لما بعد فترة المتابعة وعدم حدوث تراجع؛ حيث خفض التسوي
تم مراعاة الفروق بين الطالبات من حيث خصائصين وسماتين والفروق الفردية فيما بينين. كما 
حاولت تناول مشكمة كل طالبة من جميع جياتيا في سبيل تحقيق أفضل نتيجة ممكنة، وقد تم 

ى ضرورة االستمرار في ممارسة الفنيات التي طبقت في الجمسات اإلرشادية توجيو الطالبات إل
        عمى اختبلفيا، وحثين عمى مواصمة المشاركة في المواقف االجتماعية المختمفة بأكبر

 قدر ممكن.



 كوثر شعبان إبراىيم العبيدانيةأ/        
 د/ ناصر سيد جمعة عبد الرشيد    قائيفاعمية برنامج إرشادي انت 

 د/ مصمح مسمم مصطفى المجالي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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( Wang, et al, 2015وتتفق نتائج ىذه الدراسة مع نتائج دراسة وانج وآخرين )
ج بالقبول وااللتزام والعبلج المعرفي السموكي لو أثر في خفض والتي أسفرت عمى أن العبل

التسويف األكاديمي لدى العينة التجريبية واستمرار فاعمية البرنامج اإلرشادي في القياس التتبعي 
 مما يدل عمى أىمية البرامج اإلرشادية وأثرىا اإليجابي المستمر عمى العينة التجريبية.

 (، دراسة ليندور وآخرين  5335تائج دراسة عبدالخالق )كما تتفق ىذه النتائج مع ن
(Lindauer et all, 2005)( دراسة 5355(، دراسة إسماعيل )5334، دراسة سعفان ،)
( والتي أثبتت وجود فروق غير دالة إحصائيا  بين 5350(، دراسة غريزي )5351المفرجي )

تتبعي وىذا ما يدل عمى استمرارية متوسط درجات المجموعة التجريبية في القياسين البعدي وال
 البرنامج اإلرشادي االنتقائي المطبق في الدراسة عمى المجموعة التجريبية مما يدل عمى فعاليتو.



 اسيوط معةجا – التربية لكمية العممية المجمة
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 التوصيات:
من خبلل ما أسفرت عنو الدراسة الحالية من نتائج وفي ضوء اإلطار النظري، نعرض 

 مجموعة من التوصيات، والتي يمكن إيجازىا فيما يمي:
االىتمام بطمبة مرحمة ما بعد التعميم األساسي باعتبارىا مرحمة مصيرية يسعى فييا الطالب  - 5

 لمحصول عمى نسبة تؤىمو لمدراسة الجامعية.
تنمية التفكير اإليجابي لدى الطمبة واكسابيم ميارات تحفيز الذات والتخمص من االعتقاد  - 5

 النفسي السمبي عن الذات.
التعميمية المختصة بالتوعية واإلرشاد متمثمة في قسم التوعية التربوية قيام المؤسسات  - 0

والرعاية الطبلبية بتنظيم فعاليات لتوعية الطمبة والمعممين وأفراد المجتمع عامة حول كيفية 
 التغمب عمى التسويف االكاديمي لدى الطمبة.

ميمية عن كيفية التخطيط عقد دورات تدريبية لمطمبة من قبل المختصين في المؤسسات التع - 5
دارة الوقت، وكيفية تعديل األفكار واالحاديث السمبية إلى إيجابية باعتبارىا من  الجيد وا 

 مسببات التسويف األكاديمي.
تقميل المشتتات واألنشطة الترفييية في البيئة التعميمية لمطالب كالقاعات الدراسية ومكاتبيم  - 1

 المنزلية، والمكتبات.
لبرنامج اإلرشادي االنتقائي لخفض مستوى التسويف األكاديمي وتطبيقو عمى عينات تبني ا - 0

 أخرى من الطمبة.



 كوثر شعبان إبراىيم العبيدانيةأ/        
 د/ ناصر سيد جمعة عبد الرشيد    قائيفاعمية برنامج إرشادي انت 

 د/ مصمح مسمم مصطفى المجالي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 قائمة المراجع:
 أوال: المراجع العربية.

(. فاعمية برنامج إرشادي جمعي يستند إلى العبلج 5355أبو أسعد، أحمد عبد المطيف )
اج من الرجال. الجشتالي في تحسين ميارات التواصل الزواجي عند األزو 

 .550 -40(، 533) 51، المجمة التربوية، الكويت
(. أثر تعديل 5350أبو أزريق، محمد محمود عيسى، وجرادات، عبد الكريم محمد سميمان )

 العبارات الذاتية السمبية في تخفيض التسويف األكاديمي وتحسين 
(، 5) 0 وية،المجمة األردنية في العموم التربالفاعمية الذاتية األكاديمية. 

51 - 54. 
أثر العبلج (. 5355أبو أزريق، محمد محمود عيسى، وجرادات، عبد الكريم محمد سميمان )

العقبلني االنفعالي السموكي في تخفيض التسويف األكاديمي وتحسين 
. رسالة ماجستير، الفاعمية الذاتية األكاديمية لدى طبلب الصف العاشر

 كمية التربية، جامعة اليرموك.
فعالية العبلج بالقبول وااللتزام في خفض التسويف (. 5354بو بكر، أحمد سمير صديق )أ

األكاديمي لذوي صعوبات التعمم االجتماعية واالنفعالية بالمرحمة 
 . رسالة دكتوراه، كمية التربية، جامعة المنيا، مصر.الجامعية

الدراسات العميا بجامعة  (. نمط التسويف األكاديمي لدى طبلب5351أبو جناح، مفتاح محمد )
         ، كمية التربية بالخمس، جامعة المرقب، ليبيا، مجمة التربويالمرقب. 

 (4 ،)032- 004 . 
فعالية اإلرشاد االنتقائي في خفض مستوى سموك العنف (.  5330أبو عراد، عبداهلل عمي ) 

ة . رسالة دكتوراه منشورة، كميلدى عينة من المراىقين بمكة المكرمة
 التربية، جامعة أم القرى.

(. التسويف األكاديمي: انتشاره وأسبابو من وجية نظر الطمبة 5355أبو غزال، معاوية محمود )
 .550 – 505(، 5) 2 المجمة األردنية في العموم التربوية،الجامعيين. 

(. 5350أبو غزال، معاوية محمود، والعجموني، محمود حسن، والحموري، فراس أحمد )
ت األىداف وعبلقتيا بتقدير الذات والتسويف األكاديمي لدى طمبة توجيا

 54، الكويت، المجمة التربويةجامعة اليرموك بالمممكة األردنية الياشمية. 
(532 ،)555 – 515. 
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(. التمكؤ األكاديمي وعبلقتو بالدافعية لئلنجاز والرضا عن 5332أحمد، عطية عطية محمد )
المجمة االلكترونية مك خالد بالسعودية. الدراسة لدى طبلب جامعة الم

 م، 5352/  0/  5،  تاريخأطفال الخميج ذوي االحتياجات الخاصة
1801.htm-http://www.gulfkids.com/ar/book14 
ي خفض الضغوط األكاديمية (. فعالية اإلرشاد االنتقائي ف5355إسماعيل، ىالة خير سناري )

(، 20، مصر، ). مجمة كمية التربية بالزقازيقلدى طالبات الجامعة
555- 544. 

(. التسويف األكاديمي وعبلقتو بأساليب 5351الجنادي، لينة أحمد، وعامر، ابتسام محمود )
مجمة كمية المعاممة الوالدية والبيئة الصفية لدى طالبات جامعة القصيم. 

 .  555 -(، 535)  4050عة بنيا، مصر، ، جامالتربية
(. فاعمية برنامج إرشادي انتقائي 5350الحمداني، ربيعة مانع زيدان، العبيدي، صباح مرشود )

في تنمية المرونة النفسية لمطمبة ذو الجفاف العاطفي في المرحمة 
 . رسالة دكتوراه، كمية التربية، جامعة تكريت.اإلعدادية

(. بعض المتغيرات المسيمة في التمكؤ 5350سيد، نبيل عبداليادي )الديب، محمد مصطفى، ال
، جامعة طنطا مجمة كمية التربيةاألكاديمي لدى طبلب كمية التربية. 

 .555 -5(، 05بمصر، )
فعالية برنامج سموكي معرفي في خفض التمكؤ (. 5355رضوان، سياد محمد إبراىيم ) 

. رسالة دكتوراه، معيد الدراسات األكاديمي لدى المراىقين المعاقين سمعيا  
 والبحوث التربوية، جامعة القاىرة.

(. فاعمية اإلرشاد االنتقائي في عبلج 5351الرشيد، لولوة بنت صالح رشيد، أبوبكر، نشوة كرم )
          الرىاب االجتماعي لدى عينة من طالبات جامعة القصيم

، 00( 5مصر، )، مجمة كمية التربية في عين شمس)دراسة تجريبية(. 
550- 515. 
، رسالة ماجستير التفكير البلعقبلني وعبلقتو بإدارة الوقت(. 5353الزىراني، حسين بن عمي )

 غير منشورة، كمية التربية، جامعة أم القرى، الرياض.
(. فعالية برنامج إرشادي انتقائي تكاممي في 5354الزىراني، فيصل بن صالح بن حسين ) 
مجمة ي وتقدير الذات لدى طبلب المرحمة الثانوية. تحسين التوافق النفس

 .000 -510، 50، مصر، ع اإلرشاد النفسي
(. التسويف األكاديمي والمعتقدات ما وراء المعرفية حولو 5355سحمول، وليد شوقي شفيق )

       ، مصر،مجمة كمية التربية بالزقازيقوعبلقاتيما بالتحصيل األكاديمي. 
 (25 ،)510-555. 

http://www.gulfkids.com/ar/book14-1801.htm
http://www.gulfkids.com/ar/book14-1801.htm
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 ، القاىرة: عالم الكتب.5. طعمم النفس العبلجي(. 5333إجبلل محمد )  سري،
(. فعالية برنامج إرشادي انتقائي في خفض اضطراب 5334سعفان، محمد أحمد محمد إبراىيم )

 –المؤتمر العممي الحادي الشخصية النرجسية لدى عينة من الراشدين. 
 .555 – 50(، مايو، 5، مصر، )التربية وحقوق اإلنسان

(. مستوى التسويف األكاديمي والدافعية الذاتية والعبلقة 5351السممي، طارق عبدالعالي ) 
بينيما لدى طبلب كميات مكة المكرمة والميث في المممكة العربية 

 .005 -000(، 5) 50، مجمة العموم التربوية والنفسيةالسعودية. 
أنماط المعاممة وعبلقتيا (. 5350سممان، حسين ميرزا حسين، الشواشرة، عمر مصطفى )

. رسالة ماجستير، كمية بالتسويف األكاديمي لدى طمبة جامعة اليرموك
 التربية، جامعة اليرموك.

(. فاعمية برنامج إرشادي معرفي سموكي لتنمية الميارات االجتماعية 5331شند، سميرة محمد )
 مجمة كمية في تحسين تقدير الذات لدى عينة من طمبة كمية التربية.

 .025 -055(، 55) 0، عين شمس، التربية
(. فاعمية برنامج إرشادي انتقائي تكاممي في تنمية مكونات اإليجابية 5332شند، سميرة محمد )

 -535، 41، مصر، مجمة القراءة والمعرفةلدى عينة من المراىقين. 
500 . 

سموك التسويف  . فاعمية العبلج بالواقع في خفض حدة(5355عبد الحافظ، أشرف عبدالسميع )
. رسالة ماجستير، كمية التربية، األكاديمي لدى عينة من طبلب الجامعة

 جامعة عين شمس.
(. فاعمية اإلرشاد االنتقائي عديد الطراز في تنيمة ميارات 5335عبدالخالق، شادية أحمد )

المؤتمر السنوى السابع ) إدارة التفاوض لدى عينة من طالبات الجامعة. 
 .500 -505(، 4، )مية في مصر(االزمة التعمي

(. التمكؤ األكاديمي وعبلقتو ببعض مصادر الضغوط لدى 5355عبدالعظيم، فايقة أحمد )  
عينة من أعضاء ىيئة التدريس في ضوء بعض المتغيرات الديمغرافية. 
، المؤتمر السنوي السادس عشر لئلرشاد النفسي بجامعة عين شمس

 . 055 -155(، 5مصر، )
(.  التسويف وعبلقتو بالصحة النفسية لدى األطفال والمراىقين. 5350محمد قاسم ) عبد اهلل، 

          55، الكويت، مجمة الطفولة العربيةدراسة ميدانية في مدينة حمب. 
 (10  ،)12 – 24. 
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 –اإلرشاد النفسي الجماعي األسس (. 5355عبداهلل، ىشام محمد، خوجة، خديجة محمد )
 خوارزم العممية.، جدة:  -النظريات 
(. التمكؤ األكاديمي وعبلقتو بجودة الحياة المدركة عند 5350العبيدي، عفراء خميل إبراىيم )

، مجمة دراسات عربية في التربية وعمم النفس بالسعوديةطمبة الجامعة. 
01 (5 ،)554- 545. 
تبار لدى (. اإلرجاء األكاديمي وعبلقتو بالكمالية وقمق االخ5350عريشي، صديق أحمد ) 

، جامعة مجمة اإلرشاد النفسيطبلب المرحمة الثانوية بمنطقة جازان. 
 .550 -25(، 52عين شمس، ) 

         (. فاعمية برنامج إرشادي انتقائي في تحسين مستوى5353العطاس، عبداهلل أحمد )
            النضج الميني لدى عينة من الطمبة المستجدين بجامعة أم القرى

المؤتمر اإلقميمي الثاني لعمم النفس، رابطة و تجريبية(.  دراسة شب)
 .25 -15(، 5، القاىرة، )األخصائيين النفسيين المصرية

(. محددات التسويف األكاديمي وعبلقتيا ببعض المتغيرات 5332عبلم، حسن أحمد عمر ) 
، . مجمة كمية التربيةالنفسية واألكاديمية لدى عينة من طبلب الجامعة

 .030 -515(، 55) 5مصر، 
فعالية برنامج إرشادي انتقائي في خفض القمق االجتماعي لدى (. 5350غريزي، ميادة فارس ) 

. رسالة ماجستير غير منشورة، كمية طالبات جامعة ظفار بسمطنة عمان
 اآلداب والعموم التطبيقية، جامعة ظفار.

م ذاتي التنظيم واإلنجاز التمكؤ األكاديمي وعبلقتو بالتعم(. 5355المالكي، عبدالعزيز )
. رسالة ماجستير غير منشورة، األكاديمي لدى طبلب المرحمة الثانوية

 كمية التربية، جامعة الطائف.
/ 53/5المديرية العامة لمتربية والتعميم بمحافظة ظفار، قسم اإلحصاء والمؤشرات، بتاريخ 

 م.5352

شادي انتقائي في خفض مستوى (. فعالية برنامج إر 5351المفرجي، سالم محمد عبداهلل )
مجمة التربية االستقواء لدى عينة من الطبلب في مرحمة المراىقة المبكرة. 

 .03 -55، 55( 505، مصر، )جامعة األزىر
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