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 أمناط التسويف وعالقتها بالكفاية الذاتية املدركة لدى الطلبة الفاشلني دراسيا

 

  (1)سناء مجول فيصل

 (2)علي عبد الرحيم صالح
 

، تستهدف الدراسة تعرف انمااط التساويف وعالقتهاا بالكفاياة الذاتياة المدركاة لادة الفلشاة الفاسالي   راسايا :الملخص

جامعااة  -ماا  الفاساالي   راساايا فااي كليااة اآل ا   طالشااا وطالشااة 100 الشاحثاااب بايتياااروآلجاال تيقيااا اااذا الهاادف قااا  

، Delayers )الماخيروبالعشوائي. ولقياس ااذا الهادف تان بنااء مقيااس انمااط التساويف  باألسلو القا سية ايتيروا 

، ( فقار 21النهائياة ما  )والاذ  تكاوب بصاي ت   Distractibles) المشتتوب، Perfectionists الساعوب نيو الكمال

وقاد اساتجر  ، ( فقار 20ما  ) بصاي ت  النهائياة والاذ  تكاوب الكفاياة الذاتياة المدركاةكذلك قا  الشاحثاب بشناء مقيااس 

 (0,80)إذ بلغ ثشات مقياس انماط التسويف بفريقة اعا   االيتشاار  ،لكل م  األ اتي  سروط الصدق والثشات ابالشاحث

وبفريقاة الفاا  (0,78)في حي  بلغ ثشاات مقيااس كفاياة الاذات بفريقاة اعاا   االيتشاار  (0,77)وبفريقة الفا كرونشاخ 

ماا  الاانمت التسااويفي )الساااعي نيااو إلااإ إب الفلشااة الفاساالي   راساايا  وتشااير أااان نتااائا الدراسااة .(0,71)كرونشاااخ 

وجو  عالقة ارتشاطية ساالشة باي  نمات و ،اب الفلشة المسوفي   راسيا يتسموب بتدني الكفاية الذاتية المدركةو، الكمال(

. وأيتاتن (-0.652)بل ا   التسويف الساعي نيو الكماال وتادني الكفاياة الذاتياة المدركاة لادة الفلشاة الفاسالي   راسايا

 الشاحثاب الدراسة بجملة م  التوصيات والمقترحات المهمة.
 

 الدراسي.الفشل ، بالكفاية الذاتية المدركة، : التسويفالكلمات المفتاحية

 

The Relationship between Types of Procrastination and perceived self-

efficacy Among Failing Students 
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Abstract: The study aim at identifying the relation between Types of Procrastination 

and perceived self-efficacy among Failing Students. The sample consists of (100) 

female-male Failing Students, they are chosen according to random style with equal 

distribution. In order to measure this aim, the standard of Types of Procrastination has 

established which consists of 21 items, and the standard of perceived self-efficacy 

which consists of 20 items. The two researchers find out that the conditions of analyzing 

the items, validity and immutability. The immutability of types of Procrastination 

reached by the methods of re-test (0.801) and in the method of internal consistency 

(0.77). While the standard of perceived self-efficacy in the method of re-test (0.78), and 

in the internal consistency (0.71). The results of the study refers that Failing Students 

have type of perfectionist, and they have Low level of perceived self-efficacy,. And 

there is a Negative relation between type of perfectionist and perceived self-efficacy, 

which becomes 0.652-. 
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 االطار النظري :

 :Types of Procrastination أنماط التسويف -

 مقدمة:

احد المشكالت الشائعة التي يعاني منها بعض االفارا  فاي حيااتهن  procrastination يُعد التسويف 

التاي يكلاف بهاا علاإ الار ن ما  وعيا   لألعماالإذ يتضم  اذا السلوك تأجيل الفر  المتعمد ، اليومية

( لاذلك يتجناا المساوف العمال بالمهماات التاي Henry,2011) للنتائا السلشية الميتملة لهذا التأجيال

يجاا عليا  انجااااا والمماطلاة فاي القياا  بهاا حتااإ مجايء الموعاد النهاائي لهاا مثال تأجيال االعمااال 

مماا ياخ   ذلاك الاإ ، لصاية وااللتااماات المهنياةاالسرية والواجشات الدراساية والقضاايا المتعلقاة با

نتيجاة  (Schraw et.al , 2007) سعوره بالض ت النفسي الشديد وافتقا  الكفاياة واالحسااس بالاذنا

ووظفااوه فااي مجتلااف المجاااالت اليياتيااة ، لااذلك نااال اااذا المفهااو  ااتمامااا واسااعا ماا  علماااء الاانفس

م  اوائل علماء النفس الاذي   Knausويعد العالن نويس ، كالتعلين واال ار  والجيش والصية النفسية

الاذ  عارف التساويف بأنا  ، 1971ااتموا بدراسة اذا المفهو  في المجال االكا يمي والتربو  عاا  

سلوك يتضم  تأجيال وتاأيير الفالاا ا اء واجشاتا  ومواعياده الدراساية بفريقاة تاخ   الاإ تراكمهاا 

وتشااير الدراسااات النفسااية اب التسااويف فااي المجااال  (Steel ,2002)وصااعوبة القيااا  بهااا فيمااا بعااد 

الإ تادني   ير جيد  إذ يخ   التسويف بوصف  عا    راسية، االكا يمي ل  نتائا وييمة علإ الفالا

 Dewitte)&   مساتوة التيصايل الدراسااي وتأجيال االمتياناات الدراسااية وتاراكن اعشااء الدراسااة

Schouwenburg, 2002) فيارار  ساة را كذلك تشير (Ferrari, 2000)  اب لهاذا السالوك نتاائا

بالقيمااة  االحساااس وافتقااا ، والشااعور بااالتقيين الساالشي الااذات وييمااة علااإ المسااوفي  مثاال سااوء فهاان

أب  Ferrari & Scherفيارار  وساير  فضال ع  ذلك وجادت  راساة، worthlessness )التفااة(

، وعاداا المياد  لا  عالقاة كشيار  باالجوف ما  الفشالتأير القيا  بالواجشات الدراسية المفلوباة فاي م

ولايس  (Ferrari & Scher,2000واالكتئا  )، والشعور بالذنا، والرفض االجتماعي م  االقراب

إذ اب أ لاا ، ذلك فقت بل أب التعو  علإ التسويف لها نتائا وييمة علاإ مساتقشل الشاجل المساوف

يادفعوب  وال يساد وب  ياونهن ويخجلاوب او، هاناألسجاص المساوفي  يههاروب اامااال كشيارا فاي عمل

 ,Steel) ويههروب تاأيرا فاي اتجااذ قاراراتهن اال ارياة والسياساية واالسارية، فواتيران وضرائشهن

2009). 

فاي المجاال  التساويف تفااوت نسا مرتفعة ومتفاوتة فاي انتشاار وبهذا الصد  تقدر الدراسات النفسية

اب التسااويف وصاال لاادة عينااة ماا  طلشااة  O’Brien, 2002 أوبااري  إذ تقاادر  راسااة، االكااا يمي

% ما  الفلشاة  75الإ اب نسشة  Potts, 1987 بوتس % في حي  اسارت  راسة 85الجامعة بنسشة 

% م  اذه العينة تتمناإ اب تاتجلل ما  سالوك 95وأب ما يقار  ، ذكروا انهن م  المسوفي   راسيا

فضاااال عااا  ذلاااك اساااارت ، (Steel,2002)التساااويف بعاااد أب اصاااشح لاااديهن عاااا   سااالوكية سااايئة 

، الإ اب طلشة الجامعة ايتلفوا في تساويفهن للمهماات الدراساية المجتلفاة Anthony "أنثوني"  راسة

% ما  الفلشاة يخجلاوب القياا  بواجشااتهن الدراساية التاي يكلفهان بهاا اسااتذ   42 أب ماا نساشت  إذ اظهر

ما   % 60فيماا يخجال ، ء االمتيانات الدراسايةاجرا م  الفلشة %40نسشة  ويخجل، الجامعة سهريا

لااذا يمكاا  القااول اب التسااويف ظاااار  ، فااي الصااف امالئهاان قااراء  المهمااات االسااشوعية امااا  الفلشااة

 , Schraw et.al) ساكروا واماال ه (. ويارةAnthony,2004) لجميا  الفلشاة ومخذياة ماعجاة

د  فااي ضااوئها التسااويف لاادة أب اناااك ثالثااة سااروط يجااا اب تههاار حتااإ نسااتفي  اب نياا (2007

 اي:، االفرا 

 . إب يكوب للتأجيل نتائا عكسية.1

 . إب ال يكوب للتأجيل معنإ أ  ليس اناك ادف مشرر م  التأجيل.2

  اتجاذ القرارات في الوق  الميد  وصعوبة إنجاا المها  ضعف . أب يترتا علإ التأجيل3

 وم  امثلة التسويف التي يقو  بها المتعلمي  عا  :

 تأجيل الدراسة وعمل الواجشات المدرسية.-
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 تأجيل االمتيانات الدراسية.-

 التهر  م  تنهين اال راض الدراسية بدال م  الشدء بها.-

 التهر  م  المشاركة في التنهيمات الدراسية واالجتماعية واالعمال المهنية.-

 كل جماعي.التهر  م  المشاركة م  جماعات الصف في ا اء الواجشات الدراسية بش-

ويشير الشاحثوب أب االسشا  التي تدف  الفلشة الإ التسويف تتمثل بضعف امكانياات الفار  فاي وضا  

ثقااة الفاار  بشااأب قدراتاا  الدراسااية فااي انجاااا  ضااعف، برناااما  راسااي ويفااوات  راسااية ناجيااة

بوجاو  كاذلك تخكاد بعاض الدراساات النفساية ، وانجفاض الدافعياة نياو الدراساة، الواجشات المفلوبة

وضااعف ، وتاادني الر شااة فااي النجاااق والتفااوق فااي الييااا  الدراسااية عالقااة ارتشاطيااة بااي  التسااويف

األنشافة  او النفاور ما ، أثاار  الفلشاة وجاذبهن نياو الدراساة فاي قادرتها افتقاا  الشراما المدرساية أو

 Schouwenburg, 2002) &(Dewitte  والجاوف ماا  الفشال، وقلاا االمتيانااات، الدراساية

(Rothblum et.al ,1986) (Lawless, 2010)  وبهاذا الصاد  ظهارت مجموعاة ما  التوجهاات

 وم  اذه التوجهات:، االسشا  الرئيسة ليدوث التسويف لدة الفلشة فسرت النهرية

قد  اذا التوج  عالما النفس الشرت اليس وناويس ، Cognitive orientation . التوجه المعرفي1

1977  ,Ellis  & Knaus  اللااذاب يااراب اب التسااويف يتمثاال بمعتقاادات المسااوفي  الجاطئااة حااول

إذ يعتقاد المساوفوب ، انفسهن ويوفهن الالعقالني م  انجاا المهاا  التاي يكلفاوب بهاا علاإ اكمال وجا 

واب ا ائهان سايكوب سايئا اذا ماا ، المهاا  الجارجياة إل اء ويجاموب أنهان ال يمتلكاوب القادرات الكافياة

لاذا نجادان يشيثاوب عا  مشاررات واعاذار ساهلة ومناساشة ، ماات فاي الوقا  الياضارقااموا بهاذه المه

فضاال عا  االقتنااا باانهن سيفشالوب حتماا ، يتجنشوب في ضوئها المهمات والمسخوليات الملقا  علايهن

 (Knaus,1977 &Ellis) في القيا  بهذه الواجشات

  Deci &الانفس  يساي ورياابقدما  عالماا ، Motivational Orientation . التوجهه الهدافعي2

Ryan ,1985  اب التسويف يههر نتيجة انجفاض  افعية االفارا  للقياا  بأعماالهن الجاصاة وبرأيهن ،

فياي  ، إذ نجد اب المسوفي  تنقصهن الدافعية للقيا  بالواجشاات والمساخوليات بيمااس ونشااط كشياري 

ب ويتهرباوب عا  ا ائهاا أو قاد يشا لوب بهاذه الواجشاات ناراان يتلكئاوب ويتململاو االفرا  يكلف اخالء

لاااذلك يتسااان المساااوفوب وفاااا ااااذا النماااوذ  ، انفساااهن فاااي اساااياء أيااارة اكثااار متعاااة ومر وبياااة

كااذلك نجاادان  ياار واثقااي  بجهاادان او بااذكائهن ، االاتمااا  فااي االنجاااا الر شااة وقلااة وافتقااا  بالساالشية

و يخجلونها او ال ينجاواا بالصاور  وم  ثن يتركوب المهمة أ، وطاقاتهن وسرعاب ما يتوقعوب الفشل

أب تيفيا المسوفي  بالعشارات التشجيعية Deci & Ryan ,1985    يسي ورياب ويقترق، المفلوبة

والمكافئاااات الجارجياااة يمكااا  أب تمنااا  ااااذا السااالوك وتنشااافهن مااا  جدياااد نياااو القياااا  بواجشااااتهن 

 (stell et.al ,2001) المجتلفة

بدراسة السمات والجصاائل  التوج  اذا إذ يهتن، Personal orientation . التوجه الشخصي3

التي تميا االفرا  المسوفي  ع  بعضهن الشعض اثناء تلكئهن ومماطلتهن فاي ا اء اعماالهن وواجشااتهن 

 اي:، وم  النماذ  التي ظهرت م  ضم  اذا التوج ، الشجصية

اك نمفااي  ماا  االفاارا  اب اناا االنمااوذ  ياارة اااذا  Chu&Choi,2005  إنمههو ج جههو وجههوي أ.

 passive versus active المسااااوفي  )المسااااوفي  النشاااافي  مقاباااال المسااااوفي  الساااالشيي 

procrastinators) ،اعمااالهن وواجشاااتهن  تااأيير بضااعف الر شااة فااي يتساان المسااوفي  الساالشيي  إذ

ضااعف  ولكاانهن  الشااا مااا ينتهااوب فااي نهايااة االماار الااإ التأجياال والمماطلااة فااي ا اء اعمااالهن بسااشا

بشاأب كيفياة بادأ انشافتهن والتجفايت المناساا للقياا  بهاا مماا  قدراتهن علإ اتجااذ القارارات المناساشة

عنادما  واالكتئاا  بالض ت النفسي والتشاا   لذلك يشعر المسوفي  السلشيي ، يدفعهن ذلك نيو التأجيل

، باالنفس نا وفقاداب الثقاةفضال ع  الشعور بالذ، يقتر  الموعد الميد  لتقدين الواجشات المكلفي  بها

إذ نجادان يمتلكاوب القادر  علاإ اتجااذ القارارات ، اما المسوفي  النشفي  فهان علاإ النقايض ما  ذلاك

ولديهن معرفة حول كيفية القيا  بواجشاتهن واعماالهن ولكانهن يتعمادوب تأجليهاا فاي ضاوء الشيا  عا  

د المساوفوب النشافوب يتساموب ور ان ذلاك فانناا نجا، يركااوب ااتماامهن عليهاا التاي، انشفة ايارة
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بالقدر  علإ التيد  والمثابر  والقدر  علإ انجاا واجشاتهن في الدقائا االيير  م  موعاد تقادين ااذه 

 (Chu&Choi,2005) الواجشات

، الاإ ناوعي  المسوفي  اذا االنموذ  يصنف، Solomon and Rothblum (1984) ب.إنمو ج

االفاارا  مسااخولياتهن  ياارة وفياا  The relaxed procrastinator المسههوا المسههتر ي امااا

وسشا ذلك النهن ال يجدوب فيها الراحة والمسر  بال باالعكس ، اعشاء ثقيلة عليهن علإ انها وواجشاتهن

، لذلك يتجنشونها في ضاوء توجيا  طااقتهن نياو مهاا  اكثار متعاة وساهولة، يشعروب باالستياء والملل

الاذ  يشاعر عاا   باإلراااق  The tense-afraid procrastinator المسوا المتهورر الخها ف

والمعتقاادات  ياار الواقعيااة فااي مااا يتعلااا بتقاادين واجشاااتهن بالوقاا  المفلااو  سااواء كاناا  ، والضاا ت

اذ يياول االفرا  في اذا النمت عا   اب يضاعوا النفساهن اااداف ويفات ، اسرية ومدرسية او عملية

مماا ياخ   الاإ ،  ير منفقياة وبأوقاات  يار مناساشة ضجمة في تنفيذ اعمالهن والتجفيت لها بصور 

بصعوبة انجاا اذه الواجشات في الوق  الميد  علإ اكمل وج  مهماا قااموا با   االفرا  اعتقا  اخالء

وبااذلك ، لااذا يشاعروب بااالجوف والساالشية والضايا وفقااداب القاادر  علاإ التركيااا والنجاااق، ما  جهااو 

وتخجال إلاإ ، وتشدأ يففهان وااادافهن باالنهياار، التأييرتصشح اعمالهن عشار  ع  حلقة م  الفشل و

 (Solomon & Rothblum ,1984)اليو  التالي أو األسشوا القا   مرارا وتكرارا

 ج. نظرية فرانك دالي في انماط التسويف:

إذ توصال فراناك  الااي ، تعاد ااذه النهرياة ما  احادث النهرياات التاي فسارت التساويف لادة االفارا 

Daley Frank لإ ر ية متعمقاة فاي معرفاة اساشا  التساويف لادة االفارا  وكياف انا  يجتلاف ما  ا

اب ليس سشا التساويف انجفااض  افعياة الفار  او ضاعف مقدرتا   Daley فيرة  الي، فر  الإ اير

فاي ا ار  وقتا  وساخوب حياتاا  فيساا بال اب التسااويف نااجن عا  تادني وعااي الفار  بذاتا  وامكاناتاا  

ساااايتمك  ماااا  تيديااااد  علااااإ نيااااو افضاااال فاناااا  نفساااا  الفاااار  عاااارففاااا ذا ، وقدراتاااا  الجاصااااة

، لاا  لتيقيااا االاااداف والواجشااات وفااا اولوياتهااا وااميتهااا بالنسااشة واسااتثمار وقتاا  وامكاناتاا  اادافاا 

وبذلك فاب التسويف يتعلا بسمات االفرا  الشجصية وافكاران الجاصة بشاأب قادراتهن واامياة القياا  

وبهاااذا توصااال  (Daley,2013) ماعياااة والدراساااية بصاااور  منهماااةبواجشااااتهن ومساااخولياتهن االجت

نتيجة الدراسات التاي قاا  بهاا علاإ العدياد ما  االفارا  المساوفي  الاإ اب معهان النااس  Daley  الي

 اي: ، ينقسموب علإ ثالثة انماط رئيسة م  التسويف

او واجاااا  اولئاااك االفااارا  الاااذي  يجااادوب صاااعوبة فاااي بااادأ أياااة مهماااة :Delayers . المهههو رون1

وذلك بسشا التشريرات التي يتشنااا ااخالء حاول انفساهن والمهماات ، اجتماعي و راسي ومهني معي 

 الجارجية مثل:

 انا تعا جدا.، Fatigue التعا -

 ليس لد  الوق  الكافي للقيا  بهذه المهمة.، Busyness االنش ال -

 ترياء.انا احتا  الإ االس، Self-indulgence االن ماس في الذات -

 انا بياجة الإ اجاا .، Misplaced self-regard اعتشار الذات  ير المناسا -

انااا ، اناا ال ار اا بعمال ذلاك االب، Wrong frame of mind االطاار الجااطل للعقال -

 اسعر بانني سأقو  ب  علإ نيو جيد في وق  الحا.

اناا سااقو  ، العمل الياو لقد تأيرنا جدا لشدء ، Late day blues التجفيت في وق  متأير -

 (Daley,2015) ب   دا عندما اكوب نشت

: اولئك االفرا  الذي  ينشا لوب فاي تفاصايل المهماة الاإ Perfectionists . الساعون نحو الكمال2

الدرجة التي ال يستفيعوب انهائهاا النهان يعتقادوب انهان  يار مساتعدي  بعاد علاإ انهااء عملهان بشاكل 

 بالفريقة االتية:فهن يفكروب ، مثالي

 .incomplete اب عملهن ناقل -

 .incompetent انهن ليسوا كفوئي  -

 ب نجاا المهمة مر  ثانية. في قيامهن الثقة يفقدوب -
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 (Daley,2015) انهن ييتاجوب الإ وق  طويل ومراجعات كثير  النجاا المهمة -

شا ال باالنشافة التاي تجلاا لهان اولئاك االفارا  الاذي  يفضالوب االن :Distractibles . المشتتون3

و الشاا ماا يتضام  التشاويش ، الشعور باالرتياق الساري  علاإ حساا  تأجيال واجشااتهن ومساخولياتهن

 االنش ال بـ:

 االلعا  والتلفايوب. -

 الكومشيوتر. -

 تناول الفعا . -

 الذاا  الإ مراكا التسوق. -

 االنترن . -

االفاارا  فاي االناواا الساابقة يخجلاوب واجشااتهن ومهااامهن اب جميا   Daley وبهاذا الصاد  وجاد  الاي

ويجسروب في ضوئها الكثير م  مشاعر الفجر والنجااق واالنجااا والعالقاات االجتماعياة ، المفلوبة

وساايعانوب اثاار ذلااك الكثياار ماا  مشاااعر االلاان وتاادني فااي مسااتوة احتاارا  الااذات الب تاجياال ، الفيشااة

عنا  يمساة  وساينتا،   الاإ الماياد ما  الضا وط والجساائرالواجشات وتراكمها لادة الفار  سيعرضا

 (Daley,2013) وكرااية الذات(، والكأبة، واالستياء، والشعور بالذنا، مشاعر رئيسة )القلا

 

 : perceived self-efficacy الكفاية الذارية المدركة -

الكنااد  الشااارت ظهاار مفهااو  الكفايااة الذاتيااة المدركاااة فااي ضااوء الشياا  الااذ  نشاااره عااالن الاانفس 

 :Self-efficacy بعناواب )الكفاياة الذاتياة: نياو نهريااة موحاد  لت ييار السالوك Bandura بانادورا

toward a unifying theory of behavioral change  فااي مجلااة مراجعااات نفسااية عااا )

والت ييار  الذاتية إذ ااتن باندورا بمعرفة العالقة المشاسر  بي  نهر  الشجل وا راك  لكفايت ، 1977

تيقياا  فاي الفر  واكتسا  سلوكيات ومهارات جديد  تساعده  افعية وذلك في ضوء ايا  ، السلوكي

ويارة  (Lent et.al, 1994) ااداف  وحاجاتا  ومواجهاة الضا وط والمثيارات الشيئياة الماعجاة الا 

، وامكاناتا  الفر ياةباندورا اب الكفاية الذاتياة المدركاة تتعلاا بمعتقادات الفاـر  وافكااره حاول قدراتا  

فهااو تقيااين وا راك معرفااي للمقاادرات الشجصااية وفقااا للجشاارات التااي اكتسااشها الفاار  اثناااء التنشاائة 

لذا يشير اذا المفهو  الإ المسار الذ  ، االجتماعية والتجار  واالحداث التي واجهها في وق  سابا

كاذلك يشاير ، المواقاف الجارجياةيتشع  الفـر  بوصف  اجراءات سلوكية للتعامل النشت م  االحاداث و

، إلاإ ماـدة اقتنااـاا الفار  بفاعليتاا  الشجصاية وثقتاا  ب مكاناتا  التااي تقتضايها اااذه المواقاف )اليوسااف

علإ ممارسة الاتيكن فاي  علإ معتقدات الفر  فـي قدرتـ  الذاتية المدركة الكفاية وبذلك تخكد (2013

الذاتياة المدركاة فاي جااء  الكفاياة إذ تعتماد، لكهاـاوالمهارات الـتي يمت، االحداث التي تخثر في حيات 

الصاااور  التاااي يفورااااا الفااار  عااا   مااا  ياااالل (Self-perception) منهاااـا علاااـإ إ راك الاااـذات

ومعتقداتا  فاي إنجااا مساتويات ، الجهد المشاذول فاي أ اء المهماات تأثيراا علإ مـستوة ومدة نفس 

لذاتيااة ليساا  مجاار  مشاااعر عامااة ولكنهااا تقااوين ماا  ( فالكفايااة ا2009، متشاينااة ماا  المهااا  )العتيشااي

ومادة مرونتا  فاي ، ومقادار الجهاد الاذ  يشذلا ، ومدة مثابرت ، جانا الفر  لذات  عما يستفي  القيا 

 (2013، التعامل م  المواقف الصعشة والمعقد  ومقدار مقاومت  للفشل )السويف

إلاااإ أب  (Schwarzer& Jerusalem,1989) فضاااال عااا  ذلاااك وجاااد سفارتسااار و جياااروايلين

الذاتياة تتعلاا بماادركات الفار  حاول إمكاناات الضاشت الااذاتي )مادة قادر  الفار  فااي  الكفاياة مادركات

فاي مواقاف  الكفاياة وتوقعاات، السيفر  علاإ انفعاالتا  و وافعا  الجاصاة اماا  الم رياات الجارجياة(

يري  واقامة العالقات االجتماعياة( المتفلشات االجتماعية )معتقدات الفر  بشأب قدرت  علإ اقناا اال

والمدركات الجاصة بمواقف اإلنجااا )قناعاة الفار  بقدراتا  ومهاراتا  الجاصاة علاإ تيقياا اادافا ( 

 (.1997، )رضواب

(الااإ أب اناااك بعااض المجاااالت التااي تتعلااا Schwarzer& Jerusalem,1995) كااذلك توصاال

 اي، بمستوة الكفاية الذاتية
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مثاال فاااي معتقاادات الفااار  وافكاااره بقدراتااا  ومهاراتاا  المتعلقاااة بااا اء المهاااا  المجااال المعرفاااي: يت -

"اناي ساجل كفاوء" و"اناي  ويتعلا اذا المجال بدرجة كشير  بفهن الفر  لذات  مثال اعتقاد، الجارجية

 مليء بالييوية والنشاط" أو "اني سجل ماار وصلا"

و  يشااذلها فااي سااشيل انجاااا المهمااات المجااال الاادافعي: تتمثاال بتقاادير الفاار  لمااا ييتاجاا  ماا  جهاا -

نتاائا  وجادت واذه ذات عالقة باستمرار الفر  وسعية المتواصال فاي تيقياا اادافا . وقاد، المفلوبة

 وأنهان أب األفرا  الذي  لديهن كفاية ذاتية بمساتوة عاال يجتااروب المهاا  األكثار تياديا لهان الدراسات

ويضاعوب ألنفساهن أاادافا بعياد  المادة ويلتاماوب  ويقااوموب الفشال، يشذلوب جهدا كشيرا في أعمالهن

 بها.

تقاادير الفاار  الااذاتي حااول قدرتاا  فااي الت لااا علااإ مواجهااة الضاا وط  يتمثاال فااي المجااال التااوافقي: -

(. مقابال ذلاك Schwarzer & Jerusalem,1995والت لاا علاإ عاد  كشيار ما  مشاكالت اليياا  )

 اي:، مستويات م  السلوك ثالثة يف ( اب الكفاية الذاتية تخثر1997، يشير )رضواب

تكوب كاذلك. فا ذا  المستوة األول: يمك  للمواقف التي يمر بها الفر  أب تكوب مواقف ايتيارية أو ال

ما كاب الموقف واقعاً ضام  إمكاناات حرياة الفار  فاي االيتياار فا ب ايتيااره للموقاف يتعلاا بدرجاة 

في  فيهااا الساايفر  علااإ مشااكالتها ومتفلشاتهااا أ  أناا  ساايجتار المواقااف التااي يساات، كفاءتاا  الذاتيااة

ويتجنا المواقف التي تيمل ل  الصعوبات في طياتهاا. ففالاا الصاف العاسار ما  المرحلاة الثانوياة 

يجتااار  إذ يفتاارض اب، الااذ  علياا  االيتيااار بااي  الفاارا العلمااي أو األ بااي فااي الصااف اليااا   عشاار

بعاد أب جار   فاي  -ار ماا تتاوافر لا  حرياة االيتيااربمقاد -الفرا الذ  يتوق  في  لنفس  تيقيا النجاق

ف علإ نقاط ضعف  وقوت .  السنوات السابقة قدرات  في الموا  العلمية واأل بية المجتلفة وتعر 

سد  المساعي والمثابر  المشذولاة  الذاتية في ضوء الكفاية  رجة في  تيد  المستوة الثاني والثال : إذ

الذاتية ساوف يشاذل ما  الجهاد  الكفاية الذ  يشعر بدرجة عالية م  في أثناء حل مشكلة ما. فالشجل

الذاتياة. فالتقادير المساشا المرتفا   الكفاياة الاذ  يشاعر بدرجاة أقال ما  الفار  والمثابر  أكثر ما  ذلاك

النهاار عاا  ، أيضااا النجاااق ب ااض مساااعي  سااوف تقااو ه، للكفاااء  الذاتيااة ساايعفي الفاار  الثقااة بااأب

لشاذل القلياال ما  الجهااد  التقادير المانجفض للكفاااء  الذاتياة سايدف  الفاار  أيضاافاي حااي  أب ، صاعوبتها

والمثابر . واذا ما يفلا علي  سفارتسر تسمية اإلرا   التي تقو  علإ تيويل نية سلوك ما أيضا الاإ 

وعلااإ الميافهااة علااإ اسااتمرارية واسااتدامة اااذا الساالوك أمااا  العقشااات التااي تواجهاا  ، ساالوك فعلااي

 (.1997، )رضواب

، أفضاال منشاال باااأل اء المسااتقشلي (Bandura, 1991) وبااذلك تعااد الكفايااة الذاتيااة وفقااا لشاناادورا

الذاتياة  الكفاياة تقريار إذ توجد عالقة موجشة باي ، والمثابر  واإلصرار في مواجهة المواقف الصعشة

فاااااي  كماااااا أب اعتقاااااا  األفااااارا  فاااااي كفااااااءتهن الذاتياااااة ياااااخثر، واأل اء الفعلاااااي وإنجااااااا المهاااااا 

 الفر  قدر  في وتنعكس (2006وطموحاتهن وكن الجهد الذ  يشذلون  في موقف ما )عشدهللا  ايتياران

، يساااااتجدمها التاااااي التكياااااف ووساااااائل، أفعالااااا  ياااااالل مااااا  الشيئاااااة معفياااااات يفااااا الاااااتيكن علاااااإ

 (.Bandura, 1997الييا  ) مواجهة ض وط في بالنفس والثقة

 

  صا ص االفراد  وي الكفاية الذارية:

تادل ، Cognition Mirrors أب الكفاياة الذاتياة تعاد بمثاباة مراياا معرفياة Bandura, 1997 شايري

إذ اب الفار  الاذ  يمتلاك إحسااس ، وأعمالا ، علإ مدة قدر  الفر  علإ التيكن فاي أفعالا  الشجصاية

مواجهاة ويكاوب أكثار قادر  علاإ ، عال بالكفاية الذاتية يمكا  أب يسالك بفريقاة أكثار نشااطا وحيوياة

بينمااا الشااعور ، ووضاا  أاااداف مستقشليـااـة ذات مسااتوة عااال، واتجاااذ القاارارات، تيااديات بيئتـااـ 

واماتالك أفكاار ، وانجفااض التقادير الاذاتي، والعجاا، والقلا، الذاتيــة يرتشت باالكتئا  الكفاية بنقل

ا توصال  وااذا ما (Bandura, 1997)والنماو الشجصاي ، تشا مية ع  مادة القادر  علاإ اإلنجاـاا

الي  العديد م  الدراسات في اب االفرا  ذو  الكفاية الذاتية المرتفعة يتسموب بالعديد م  الجصاائل 

( اب الفلشاة ذو  الكفاياة العالياة يتمتعاوب بمساتوة عاال 2004، إذ تشير  راساة )عالوناة، االيجابية
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نجادان اكثار الفلشاة تيصايال لاذلك ، م  المثابر  واال اء الجيد والفموق المرتف  عند انجاا المهمات

( كاااذلك اظهااارت االبيااااث التاااي قاااا  بهاااا عاااالن 49ص، 2004، واسااارعهن ا اًء وانجاااااا )عالوناااة

اب الفلشااة ماا  ذو  الكفايااة الذاتيااة المرتفعااة كااانوا افضاال ماا  ذو   (Ormrod) اورماارو  الاانفس

علاإ يشارات الاتعلن الجاصاة إذ اظهروا ثقة كشير  في السايفر  ، الكفاية المتدنية في اال اء االكا يمي

مشاااعر  وأظهااروا، واالكثار التاامااا بااا اء واجشااتهن، وكااانوا اكثار مشاااركة فااي انشافة الصااف، بهان

كماا لان ، التعليمياة وتشي  اب لاديهن اساتمتاا وانادما  فاي الجشارات، التيد  للمواقف التعلمية الصعشة

 ,Ormrod) نااااتهن الدراسااايةيههااار الفلشاااة اياااة مشااااعر مااا  القلاااا واالرتشااااط عناااد ا اء امتيا

الفلشاة ذو  الكفاياة الذاتياة المرتفعاة  اب الاإ  Grahamكرااا  وبهذا الصد  اسارت  راسة (1999

كماا ، يكونوا اكثر تيصيال في ما   الهندسة والرياضيات والعلو  م  الفلشاة ذو  الكفاياة المنجفضاة

 وواجشاتهن الوظيفية بعد التجار  ما  الجامعاةتعد الكفاية الذاتية متنشأ جيدا بنجاق الفلشة في مواقعهن 

(Graham, 2011) ماااكرثي فضااال عاا  ذلااك وجاادت  راسااة McCarthy  اب احااد ساامات الفلشااة

اذ يههر اخالء الفلشاة مايال الاإ انجااا واجشااتهن بتاأثير حاوافا ، الدايلية ذو  الكفاية الذاتية الدواف 

لذلك ، اف  الجارجية كالمكافآت الما ية والدرجاتوليس  الدو  ايلية كالتيد  وتيقيا الذات والمتعة

الاذات و  وتيفياا ويتساموب بالجهاد والمثاابر ، نجدان اكثر قدر  علإ تيدياد وتيقياا ااادافهن الذاتياة

بالفلشااة ذو   مقايسااة ومواصاالة انجاااا المهمااات حتااإ اتمامهااا بشااكل كاماال، باالنفعاااالت االيجابيااة

 (McCarthy et.al, 1985)ة الملل والعجا واشوط الهمة الكفاية المنجفضة الذي  يصابوب بسرع

مجموعة  Judge &Bono وبونو جو  لذلك يههر الفلشة ذو  الكفاية الذاتية المرتفعة وفا  راسة

مااا  الجصاااائل الشجصاااية االيجابياااة مثااال القااادر  علاااإ التجفااايت والتكياااف النااااجح مااا  المواقاااف 

، وال يستسلموب الإ مشاعر الجيشاة واالحشااط، تيليلبسعة االفا في التفكير وال ويتسموب، الجارجية

وان م  اصيا  العاو الدايلي النهن يعاوب اساشا  نجااحهن او ايفااقهن الاإ قادراتهن ومجهاو اتهن 

 (Judge &Bono, 2001) الذاتية

 

 الكفاية الذارية: باندورا في نظرية

وإنمااا يسااعوب ، للتااأثيرات الشيئيااةياارة عااالن الاانفس الشاارت باناادورا اب األفاارا  ال يسااتجيشوب بشساااطة 

بنشاط لتفسير المعلومات الجارجية م  اجل تيقيا ااادافهن واساشاا حاجااتهن والتكياف ما  االحاداث 

وعلااإ الاار ن ماا  ااميااة ذلااك لكاال فاار  إال اب االسااجاص يجتلفااوب فااي (1999، )باناادورا الجارجيااة

التاي تتمثال ، متلكونا  ما  كفاياة ذاتياةويرجا  ذلاك الاإ ماا ي، سعيهن ونشاطهن نيو القيا  بهاذه المهاا 

، بمعتقاادات الفاار  تجاااه قدراتاا  نيااو إنجاااا المهااا  أو األاااداف التااي ير ااا فااي تيقيقهااا )لااوك واثااا 

( او انها تقدير الفر  لقدرتا  علاإ القياا  بااال اء الجياد عناد التعامال ما  مجموعاة متنوعاة ما  2002

بما يشذل  م  جهد ومثابر  نيو المهاا  الصاعشةو والتاي تاياد لذا تتعلا الكفاية الذاتية ، المواقف الشيئية

وبذلك يمك  القاول (Axtell& Parker,2003منها" ) م  فرصة انجاااا علإ اتن وج  يتن االنتهاء

 ً ً  بأب الكفاية الذاتية وفا ر ية باندورا تعد جانشاا فضاال ، ما  جواناا الدافعياة والسالوك الششار  مهماا

وا ار  اعمالاااااا  ، لفاااااار  التااااااي يصاااااان  ماااااا  ياللهااااااا حياتاااااا عاااااا  تااااااأثير اااااااا علااااااإ افعااااااال ا

الب اعتقاااا  الفاار  بأنااا   يااار قااا ر علاااإ القياااا  بالمهااا  المكلاااف بهاااا  (Bandura,1986ومسااتقشل )

وتقلال ما  مشااركت  فاي ، باستجدا  مهارات  تفقده الكثير م  الفرص وتعمل علإ تدني احترام  لذاتا 

 &Snyderوتاااخ   الاااإ الشاااعور بالفشااال، اليياتياااةمجتلاااف االنشااافة التعليمياااة واالجتماعياااة و

Lopez,1990)   تتمثال ، ووض  باندورا ثالثة مقاييس مهمة للتعرف علإ الكفاية الذاتياة لادة الفار

 بـ

، تقاااس بمسااتوة الصااعوبة )السااهولة :التاايSelf-efficacy magnitude . حجاان الكفايااة الذاتيااة1

مفلو  من  عند تنفيذ المهمة مثل ما مدة سهولة او الصعوبة( فهي مدة سعور الفر  بما ، االعتدال

 صعوبة العمل الصفي او االمتياب الدراسي.
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:وتشاير الاإ كمياة الثقاة التاي يمتلكهاا الفار  حاول Self-efficacy strength . قاو  الكفاياة الذاتياة2

 المكلف ب . مثل ثقة الفر  بان  سيشرا في ا اء العمل، تيقيا النجاق في مستويات الصعوبة المجتلفة

تشاير الاإ الدرجاة التاي يتوقا  فاي  إذ :Generality of self-efficacy .عمومياة الكفاياة الذاتياة3

 &Van der Bijlضاااوئها الفااار  بانااا  يساااتفي  اب يواجااا  مجتلاااف مواقاااف اليياااا  بنجااااق )

Shortridge-Baggett,2002) 

 اي:، الإ اب اناك اربعة مصا ر للكفاية الذاتية Bandura, 1977)) ويشير باندورا

: تمثل المصدر األكثر تاأثيراً فاي فعالياة Performance Accomplishment أ.اإلنجااات األ ائية

فالنجاق عا   يرفا  توقعاات ، الذات لدة الفر  ألنها تعتمد أساساً علإ الجشرات التي يمتلكها الفر 

 . متكرر يجفضهاالكفاية الذاتية بينما اإليفاق ال

: ويشاير ااذا المصادر إلاإ الجشارات  يار المشاسار  Vicarious Experience  .الجشارات الشديلاة

فر ية أ اء اآليري  لألنشافة والمهاا  الصاعشة يمكا  أب تناتا ، التإ يمك  أب ييصل عليها الفر 

  باذل الماياد توقعات مرتفعة م  المالحهة الجيد  أو المركا  والر شاة فاإ التيسا  والمثاابر  ما

ومالحهاة اآلياري  " فااألفرا  الاذي   بااألنموذ  ويفلا علاإ ااذا المصادر " الاتعلن، م  الجهو 

اااذه المالحهاات لتقاادير فعااليتهن الجاصااة )عشاد القااا ر  توظياف يالحهاوب نماااذ  ناجياة يمكاانهن

 (.2007، وأبو ااسن

 ما  لياات التشاجي  والتادعين: يشير اذا المصادر الاإ عم.Verbal Persuasion اللفهي  .اإلقناا

 أو، الاامالء، كاالمعلموب( الاتعلن بيئاة فاي االفارا  االجتمااعيو باإلقنااا ويفلاا عليا ، اآلياري 

ً  المتعلن إقناا يمكنهن( الوالداب أو األقراب  يكاوب وقاد، ياصاة مهاا  في علإ النجاق بقدرت  لفهيا

ً  اللفهي اإلقناا إذ يقن  الفر  نفس  وييفاااا ، م  الذاتاليدي  االيجابي  صور  يأيذ حي   ايليا

 نيو النجاق وحل المشكالت والصعوبات التي تواجه  

 تقليال فاي تتمثال :Psychological & Physiological Stateواالنفعالياة  الفسايولوجية اليالة  .

 السالشية االنفعالياة مياولهن تعاديل عا  فضاالً  األساجاص يصادراا التاي األفعاال الشاديد  ر و 

الفعل  ر  يفور  أب الصد  اذا في إلي  اإلسار  تجدر ومما، الشدنية ألحوالهن وتفسيراتهن السلشية

 وتفسيرهو فاألساجاص اذا الفعل ر  إ راك كيفية إنما الياسن العامل اي ليس  والشدني االنفعالي

ً  يمتلكوب الذي  ً  إحساسا ن عامال أنهااعلاإ  انفعااالتهن لتفساير قابلياة أكثار ان بالفاعلية مرتفعا  مانهم

 علإ االنفعاالت اذه يفسروب مثل قدراتهن في يشكوب الذي  األسجاص أب حي  في لأل اء وميمسر

( يوضح اثر المصا ر االربعة 3(.والشكل )156ص، 2012، لأل اء )سااي  معيقة وميشفة أنها

 .التي اقترحها باندورا في كفاية الذات وا اء االفرا 

  

 

 

 

 

  

 

 (.187ص، 2007، )عشد القا ر وأبو ااسن
 

 

 مشكلة الدراسة:
، تياول الدراسة اليالياة الكشاف عا  العالقاة باي  انمااط التساويف والكفاياة الذاتياة المدركاة

العالقة بي  تأجيل طلشة الجامعاة لواجشااتهن ومساخولياتهن االكا يمياة وماا يمتلكونا  ما  وذلك لمعرفة 

إذ اب كال المت يراب لهما عالقة باستعدا ات الفلشاة للدراساة ومساتوة ، معتقدات حول كفايتهن الذاتية

 اإلنجازات األدائية

 األداء الخبرات البديلة 

 الحالة الفسيولوجية

 االقناع اللفظى
 أحكام كفاية الذات
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الا وبذلك تتعلا مت يرات الدراسة بشجصية الف، توجههن نيو تيقيا اادافهن وطموحاتهن الدراسية

وبهاذا ، الجامعية و افعيت  نياو الاتعلن واكتساا  الجشارات االكا يمياة وقدرتا  علاإ التوافاا الدراساي

تفاتح الدراسااة الياليااة الشااا  نيااو معرفااة امكانيااة انماااط التسااويف لاادة طلشااة الجامعااة فااي ضااوء مااا 

 يمتلكون  م  كفاية ذاتية مدركة.

ال بيااات الجاصااة بانماااط التسااويف وتشلااورت مشااكلة الدراسااة الياليااة فااي ضااوء مراجعااة ا

األمار الاذ  ولاد ، واالطالا علإ تفشيقاتهما التربوية في المجال االكاا يمي، والكفاية الذاتية المدركة

لاذا تههار مشاكلة الدراساة اليالياة ما  ، لدة الشاحثاب االحساس بضرور  الكشف ع  العالقة بينهماا

 االجابة ع  التسا الت االتية:

 جامعة القا سية؟ – اآل ا سويف السائد  لدة الفلشة الفاسلي   راسيا في كلية . ما انماط الت1

 . ال اناك فروق ذات  اللة احصائية في انماط التسويف تعاة لجنس الفلشة الفاسلي   راسيا ؟2

 . ما مستوة الكفاية الذاتية المدركة لدة الفلشة الفاسلي   راسيا ؟3

 ة في انماط التسويف تعاة لجنس الفلشة الفاسلي   راسيا ؟. ال اناك فروق ذات  اللة احصائي4

. اال انااك عالقاة ذات  اللاة احصاائية باي  انمااط التساويف والكفاياة الذاتياة المدركاة لادة الفلشاة 5

 الفاسلي   راسيا؟

. ال اناك قيمة تنشخي  ذات  اللة احصائية للكفاية الذاتية المدركة في ظهاور انمااط التساويف لادة 6

 ة الفاسلي   راسيا؟الفلش

 

 أهمية الدراسة:

تنشثااا ااميااة الدراسااة الياليااة ماا  كونهااا تشياا  فااي ظاااار  تربويااة واكا يميااة بال ااة الجفااور  علااإ 

إذ يتسان الفلشاة المساوفي   راسايا ، العملية االكا يمية وسجصية الفالا الجامعي ومساتقشل  الدراساي

وتكوب لاديهن مساتويات منجفضاة ما  الدافعياة نياو  ،في الشتء والتلكخ عند انجاا واجشاتهن الدراسية

إذ اب م  سمات المسوفي  قلة االنجااا وضاعف الثقاة باالنفس وضاعف الر شاة فاي ، الدراسة والعمل

فضال ع  ذلاك تههار اامياة الدراساة  (Dewitte & Schouwenburg, 2002)تيمل المسخولية 

الذي  يتسموب باإليفاق والتهار  ، ي   راسيافي الكشف ع  مستوة الكفاية الذاتية لدة الفلشة الفاسل

 (Dworkin, 1989)وتدني الفموق الدراساي ، م  الدراسة وانجفاض مستوة التيصيل االكا يمي

لذلك يمك  اب تكشف نتائا الدراسة اليالياة عا  بعاض االساشا  ذات العالقاة بضاعف توافاا الفلشاة 

وتتايح الدراساة ايضاا فاي ضاوء تعارف ، اسايةالجامعيي  والتلكخ في انجاا الواجشاات والمهماات الدر

انماط التسويف ومستوة الكفاية الذاتية لدة الفاسلي   راسيا تقدين معلومات وبيانات تسااعد الشااحثي  

والمرسادي  وذو  العالقااة بالعملياة االكا يميااة فاي تصاامين بااراما ارساا ية مناسااشة تاياد ماا   افعيااة 

را تهاان فااي الوصااول الااإ مسااتويات جيااد  ماا  اال اء اااخالء الفلشااة وتيسااي  مسااتوة مثااابرتهن وا

 االكا يمي الناجح.

 حدود الدراسة:
تتيد  الدراسة اليالية بالفلشة الفاسلي   راسيا )الذي  رسشوا سنة  راسية فاكثر( في كلياة اآل ا  فاي 

 .2016-2015جامعة القا سية م  الذكور واالناث في العا  الدراسي 

 مصطلحات الدراسة

 الدراسة بالمصفليات اآلتية:تتيد  

: مجموعة م  االنماط الشجصاية تتسان بتأجيال Types of Procrastination . أنماط التسويف1

نتيجااة عااد  ، والواجشااات التااي يجااا انجاااااا فااي الياضاار الااإ وقاا  أياار باألعمااالوتااأيير القيااا  

بشاكل مثاالي او االنشا ال فاي المعرفة حول كيفية القيا  بها أو الشاعور باأنهن ال يساتفيعوب انجااااا 

وتقااس اجرائياا بالدرجاة التاي ييصال  (Daley, 2013)انشافة أيارة تجلاا لهان الراحاة والمتعاة 

 عليها الفالا في ضوء اجابت  علإ المقياس انماط التسويف المعد  في الدراسة اليالية.
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 تا بقدر يتعلاا فيما الذاتيةالفر   توقعات :perceived self-efficacy. الكفاية الذارية المدركة 2

. (Bandura, 1977) والمهماات المواجهاة بصاور  ناجياة ومفلوباة المواقاف علاإ الت لاا فاي

وتقاااس اجرائيااا بالدرجااة التااي ييصاال عليهااا الفالااا فااي ضااوء اجابتاا  علااإ مقياااس الكفايااة الذاتيااة 

 المدركة المعد  في الدراسة اليالية.

الحصللوع ىلللى اقللا الللدرجات لل بللور الللى اليرحلللة الدراسللية فشللا اللاللل  فلل  : الفشههل الدراسههي .3
 (2015االمن المتيد  للتربية والتعلين ، )ينظية  الالحقة

  اإلجراءات
 مجتمع البحث وعينته:

ب مجتم  الشيا  الياالي ما  الفلشاة الفاسالي   راسايا ما  طلشاة كلياة اآل ا  فاي جامعاة القا ساية  تكو 

. 2016- 2015( طالشاة للعاا  الدراسااي 113( طالشاا و)220بواقا  )( طالشاا 333الاذي  بلاغ عاد ان )

بعااداا قااا  الشاحثاااب بايتيااار عينااة الشياا  ماا  الفلشااة الفاساالي   راساايا بالفريقااة العشااوائية التناسااشية 

بواقاا  ، .( طالشااا ما  الاذكور واالناااث ما  اقسااا  كلياة اآل ا  فاي جامعااة القا ساية100والتاي بل ا  )

 % م  المجتم  الكلي. 30والتي مثل  نسشة ، الشة( ط34( طالشا و)66)

 أدارا البحث: 

 -:Types of Procrastinationاالداة االولى: انماط التسويف 

تفلاا تاوفر أ ا  تتصاف بالصادق والثشاات ل ارض تعارف انمااط ، ب ية تيقيا أاداف الشي  اليالي

وقا  الشاحثاب )بعاد االطاالا علاإ ، القا سيةالتسويف لدة الفلشة الفاسلي  في كلية اآل ا  في جامعة 

بعااض المقاااييس االجنشيااة الجاصااة بالتسااويف وانماطاا 
1

( فقاار  مشااتقة ماا  نهريااة 21( بصاايا ة )

Daley, 2013  وتيدياد ، حول انمااط التساويف تتساا ما  التعرياف النهار  للمفهاو  وعيناة الشيا

الشاحثاب بتيديد صاالحيتها وعرضاها علاإ الشدائل التي تناسا اإلجابة ع  تلك الفقرات قشل أب يقو  

 الجشراء.
 

 صالحية المقياس:

قاا  الشاحثااب بعارض مقيااس انمااط ، م  اجل التع رف علإ مدة صالحية المقياس وتعليمات  وبدائلا 

. نهادرا(، قلهيال، احيانها، غالبها، )دا مهاالتي تتمثال باـ فقر  وبجمسة بدائل ( 21)التسويف المكوب م  

، ( يشراء10والشالغ عد ان ) المجتصي  والجشراء الذي  لديهن كفاية في علن النفسعلإ مجموعة م  

ومادة مالئمتا  للهادف الاذ  وضا  ، لشياب آرائهان ومالحهااتهن فيماا يتعلاا بمادة صاالحية المقيااس

%( فااكثر ما  أجال تيليال 80وبعد جم  آراء الجشراء وتيليلها اعتماد الشاحثااب نساشة اتفااق )، ألجل 

التفاق باي  الشااحثي  ( وبعد استجرا  نسشة ا157ص، 1985، بي  تقديرات الميكمي  )عو  التوافا 

 بعد عرض  علإ الجشراء مكوب م  وبهذا بقإ المقياس، ب جمي  الفقرات كان  صالية للقياسأتشي  

 . فقر ( 21)

 التطبيق االستطالعي األول للمقياس:

س انماط التسويف علإ مجموعة ما  الفلشاة الفاسالي  قا  الشاحثاب بالتفشيا االستفالعي األول لمقيا

وذلاك لمعرفاة مادة وضاوق فقارات المقيااس وتعليماتا  ،  راسيا في كلية اآل ا  في جامعاة القا ساية

وذلااك علااإ عينااة عشااوائية ، فضااالً عاا  حسااا  الوقاا  المساات رق ل جابااة، وبدائلاا  ووضااوق ل تاا 

الفاسلي   راسيا في كلية اآل ا . وتشي  أب التعليماات كانا  ( طالشا وطالشة م  الفلشة 20مكونة م  )

 (  قيقة.7 -5واب الوق  المست رق في اإلجابة يتراوق بي  )، واضية والفقرات مفهومة
 

 

                                                
1
 Aitken, 1982:   فقر  19يتكوب م. 

 .فقر  16: يتكوب م  Tuckman, 1991 .مقياس2

 .فقر  20 يتكوب م  :Díaz-Morales et.al,2006 . مقياس2
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 رصحيح المقياس:

، يفلاا منا  االجاباة عنهاا، فشعاد قاراء  الفالاا للفقار ، طريقاة ليكارت فاي االجاباةاستعمل الشاحثاب 

ف ذا كان  أجابت  ع  فقر  المقياس باـ ) ائماا( تعفاإ لا  )يمساة  رجاات( ، ويقيم علإ وفا ما يراه 

 في حي  اذا كان  أجابت  ع  فقر  المقياس بـ )نا را( تعفإ ل  ) رجة واحد (.
 

قا  الشاحثاب باستجرا  القو  التميياياة للمقيااس التطبيق االستطالعي الثاني )عينة رحليل الفقرات(: 

مكونة ينة عشوائية م  الفلشة الفاسلي   راسيا في كلية اآل ا  في جامعة القا سية بعد تفشيق  علإ ع

( طالشاا وطالشاة. ويقصاد باالقو  التميياياة للمقيااس ااو مادة قادر  الفقار  علاإ التميياا باي  100) م 

األفااارا  المتميااااي  فاااي الصااافة التاااي يقيساااها اإليتشاااار وباااي  األفااارا  الضاااعاف فاااي تلاااك الصااافة 

(Gronlund , 1971 , P. 250):وتن  استجرا  تمييا الفقر  بفريقتي  اما . 

 :Extreme Groups Methodأ. طريقة المجموعتين المتطرفتين 

قاا  الشاحثااب بترتيشهاا تنااليااً ، واعفاء  رجة كلية لكال اساتمار بعد تصييح إستمارات المفيوصي  

 %( العليااااا ماااا  اإلسااااتمارات بوصاااافها 27ماااا  أعلااااإ  رجااااة الااااإ أ نااااااا ثاااان أيااااذت نسااااشة الااااـ )

ونسااشة الااـ ، ( اسااتمار 27حاصاالة علااإ أعلااإ الاادرجات وساامي  بالمجموعااة العليااا والتااي بل اا  )

( اساتمار  27بل ا  )%( الدنيا والياصلة علإ أ نإ الدرجات وسمي  بالمجموعاة الادنيا والتاي 27)

%( العليااا  27أعتمااا  نسااشة الااـ )إب  Mehrensو ميهرنااا  Ebelوفااي اااذا الصااد  أكااد إيشاال ، أيضااا

، مجمااوعتي  حاصاالتي  علااإ أفضاال مااا يمكاا  ماا  حجاان و تمااايا )رضااواب ابالاادنيا تيقااا للشاحثااو

، التساويف وم  أجل استجرا  القو  التميياية لكل فقر  م  فقرات مقياس انماط (.331ص ، 2006

لعينتاااي  مساااتقلتي  لمعرفاااة  اللاااة الفااارق باااي   (T-test)قاااا  الشاحثااااب باساااتعمال االيتشاااار التاااائي 

 ( يوضح ذلك. 1المجموعتي  العليا والدنيا لدرجات كل فقر  م  فقرات المقياس وجدول )

 :Internal Consistency Methodللمجال ب. عالقة درجة الفقرة بالدرجة الكلية 

وااذا ، ارتشاط  رجة الفقر  بالدرجة الكلية للمجال التي تنتماي اليا  مخسار لصادق الفقار يعد 

ولتيقياا  (Anastasi, 1976, p.28)يعني اب الفقر  تسير بنفس االتجاه الذ  يسير فيا  المجاال ككال 

ذلك اعتمد الشاحثاب في استجرا  صدق فقرات المقياس علإ معامل ارتشاط بيرساوب باي   رجاة كال 

إذ تان تفشيقا  علاإ ،   والدرجة الكلية للمجال الذ  يمثل نمفا معينا م  انمااط التساويف الدراسايفقر

واظهاارت النتاااائا اب جميااا  ، ( طالشاااا وطالشااة مااا  الفاساالي   راسااايا100ذات العينااة المخلفاااة ماا  )

شااط تكاوب الفقار  ذات ارتإذ  .(Nunnally , 1994) ناانلليعلإ وفا معياار معامالت االرتشاط  الة 

( 1.98كاذلك مقارنتهاا بالقيماة الجدولياة الشال اة )، فااكثر (20 ,0)جيدا عندما يكوب معامل ارتشاطها 

 ( يوضح ذلك.1. وجدول )98وبدرجة حرية  0.05عند مستوة  اللة 

( القو  التميياية لمقياس انماط التسويف بأسلو  المجموعتي  المتفرفتي  وعالقة 1جدول )

 الكلية للمجال رجة الفقر  بالدرجة 

ل
جا
لم
ا

 

 رقن
 الفقر 

 المجموعة الدنيا المجموعة العليا
القيمة التائية 
 الميسوبة

ل االرتشاط بي  معام

الفقر  والدرجة 

 الكلية

الوست  النتيجة

 اليسابي

االنيراف 

 المعيار 

الوست 

 اليسابي

االنيراف 

 المعيار 

ن
و
 ر

و
لم
 ا
ن
و
وف

س
لم
ا

 

         
  الة 0.56 4.72 0.95 1.92 1.36 3.44 1

  الة 0.71 6.15 0.83 3.00 0.93 4.48 2

  الة 0.66 8.60 0.93 1.59 1.17 4.07 3

  الة 0.71 7.56 1.10 1.70 1.09 3.96 4

  الة 0.72 5.31 1.30 2.33 1.15 4.11 5

  الة 0.78 8.21 0.80 1.51 1.21 3.81 6

  الة 0.60 2.19 1.55 2.74 1.41 3.62 7

سو
لم
ا

 

ن 
و
ف

ن 
و
ع
سا

ال

و 
ح
ن

ال
كم

ال
 

  الة 0.64 4.43 1.14 2.18 1.18 3.59 8

  الة 0.72 5.16 1.32 2.07 1.02 3.74 9

  الة 0.65 3.61 1.10 2.00 1.07 3.07 10
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ل
جا
لم
ا

 

 رقن

 الفقر 

 المجموعة الدنيا المجموعة العليا
القيمة التائية 

 الميسوبة

ل االرتشاط بي  معام
الفقر  والدرجة 

 الكلية

الوست  النتيجة

 اليسابي

االنيراف 

 المعيار 

الوست 

 اليسابي

االنيراف 

 المعيار 

  الة 0.71 5.59 1.00 2.40 1.12 4.03 11

  الة 0.44 3.67 1.08 3.29 0.68 4.37 12

  الة 0.32 5.41 1.36 2.37 1.19 4.15 13

  الة 0.58 3.91 1.10 2.29 1.18 3.51 14

ن
و
تت
ش
لم
 ا
ن
و
وف

س
لم
ا

 

  الة 0.63 6.64 1.15 2.48 0.82 4.29 15

  الة 0.61 3.06 1.12 2.48 1.18 3.44 16

  الة 0.76 4.81 0.94 1.85 1.52 3.51 17

  الة 0.61 4.67 1.18 1.88 1.47 3.59 18

  الة 0.62 3.94 1.01 2.51 1.31 3.77 19

  الة 0.60 4.98 1.13 1.70 1.36 3.40 20

  الة 0.68 5.34 1.35 1.59 1.52 3.51 21

( الساالو  52( و  رجااة حريااة )0, 05مسااتوة  اللااة ) عنااد 2، 000مميااا  عنااد مقارنتهااا بالقيمااة الجدوليااة  جمياا  الفقاارات: مالحظههة

 للمجال لعالقة  رجة الفقر  بالدرجة الكلية 98و رجة حرية  98, 1وقيمة جدولية ، المجموعتي  المتفرفتي 
 

 

 ( فقر .21وبذلك بقإ المقياس بعد اجراءات التمييا باألسلوبي  السابقي  يتكوب م  )

 موشرات صدق المقياس: 
يعاد الصادق ما  الجصاائل الالاماة فاي بنااء المقااييس لكونا  يشاير الاإ قادر  المقيااس علاإ قيااس 

( واساااتجر  للمقيااااس الياااالي 360ص، 1980، )فااار الجاصاااية التاااي وضااا  مااا  اجااال قياساااها 

 المخسرات اآلتية: 

( إلااإ اب افضاال طريقااة للتيقااا ماا  Ebelيشااير ايشاال ) :Face Validityالصههدق الظههاهري -1

الصاادق الهاااار  تتمثاال فااي عاارض فقاارات المقياااس علااإ مجموعااة ماا  الميكمااي  للُيكاان علااإ 

(. وتيقا اذا الناوا ما  الصادق Ebel, 1972, P.55صالحيتها في قياس الجاصية المرا  قياسها )

في المقياس اليالي وذلك عندما عرض  فقرات  علإ مجموعة م  الجشاراء بشاأب صاالحية المقيااس 

 ومالئمت  لمجتم  الدراسة. 

وتيقا ذلاك ما  ياالل اساتجدا  قاو  تميياا الفقارات فاي  :Construct Validityصدق البناء  .2

 وعالقة الفقر  بالدرجة الكلية للمجال. ، ي ضوء أسلو  المجموعتي  المتفرف

 الثبات:موشرات    

أو قريشاة  –أ  أنها تعفي النتائا ذاتها ، ينش ي أب تكوب األ ا  المستجدمة في الشي  متصفة بالثشات 

(. وقاد طشاا 30ص، 1981، أذا أعيد تفشيقها علإ إفرا  العينة في وقتي  مجتلفاي  )الاوبعاي -منها 

وطالشة م  الفاسلي   راسيا ما  طلشاة كلياة اآل ا  فاي ( طالشا 40) المقياس علإ عينة بل  الشاحثاب 

 جامعة القا سية. وأستعمل الشاحثاب في ايجا  الثشات الفريقتي  اآلتيتي :

تقو  اذه الفريقة علإ اعا   تفشيا المقياس علإ عينة الشي  في التفشياا االول  اعادة اال تبار: ـ1

 علإ عينة بل ا وبهذا قا  الشاحثاب بتفشيا مقياس انماط التسويف ، د فتر  امنية معينةلمر  ثانية بع

أعاا   تفشياا المقيااس علاإ وما  ثان ، م  طلشاة كلياة اآل ا  ( طالشا وطالشة م  الفاسلي   راسيا30)

 وباساتعمال معامال ارتشااط بيرساوب، ( يومااً ما  التفشياا األول21العينة ذاتها وبفاصال امناي بلاغ )

 (:3كما في الجدول )بي   رجات األفرا  في التفشيقي  ظهر اب معامل الثشات في اعا   االيتشار 

تقااو  فكاار  اااذا المعاماال علااإ حسااا  االرتشاطااات الدايليااة بااي   رجااات  . معادلههة ألفهها كرونبهها :2

مجموعة الثشات لكل فقر  والادرجات علاإ أ  فقار  أيارة ما  جهاة و ما  الادرجات علاإ االيتشاار 

وجااد ، (. وباسااتعمال معا لااة الفااا كرونشاااخ للثشااات149ص ، 1985، ككاال ماا  جهااة أياارة. )عااو  
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وااو ثشاات  (75 ,0)( بصورت  الكلية بلغ 2الشاحثاب أب ثشات المقياس وفا مجاالت  كما في الجدول )

 (70 ,0)جياادا احصااائيا عنااد مقارنتاا  بمعيااار الفااا للثشااات الااذ  ياارة اب الثشااات يكااوب جياادا اذا بلااغ 

 فاكثر.

 ( ثشات المقياس وفا مجاالت  بفريقة اعا   الثشات وطريقة الفا كرونشاخ2جدول)
 الثشات بفريقة الفا كرونشاخ الثشات بفريقة اعا   االيتشار مجاالت المقياس ت

 0.78 0.81 المسوفوب المخيروب 1

 0.76 0.84 المسوفوب الساعوب نيو الكمال 2

 0.77 0.78 المسوفوب المشتتوب 3

 0.77 0.80 المقياس ككل 4

 

الذ  يرة أب الثشات يكوب جيادا اذا ، مقارنت  بمعيار الفا كرونشاخ للثشاتويعد معامل الثشات جيد عند 

 ((Ebel, 1972, P.59 فأكثر (70 ,0)كاب 

 النها ية: بصيغتهالمقياس    

( فقارات لكال نمات تساويفي يساتجيا 7فقار  بواقا  ) (21)اصشح المقياس بصي ت  النهائية يتألف م  

وباذلك فاأب المادة النهار  ألعلاإ  رجاة لكال ، إ يمسة بادائلضوئها الفالا الفاسل  راسيا علفي 

 (.21( وبمتوست فرضي )7( وا نإ  رجة اي )35مجال يمك  اب ييصل عليها الفالا اي )

 

 -:perceived self-efficacy . الكفاية الذارية المدركةاالداة الثانية

تفلا توفر أ ا  تتصاف بالصادق والثشاات ل ارض تعارف الكفاياة ، ب ية تيقيا أاداف الشي  اليالي

( فقاار  21وقااا  الشاحثاااب بصاايا ة )، الذاتيااة المدركااة لاادة الفلشااة الفاساالي   راساايا فااي كليااة اآل ا 

،   للمفهاو  وعيناة الشيا حول الكفاية الذاتية تتسا م  التعريف النهر باندورامستوحا  م  نهرية 

وتيديد الشدائل التي تناسا اإلجابة ع  تلك الفقرات )بعد االطالا علاإ المقااييس االجنشياة والعربياة 

للكفاية الذاتية المدركة المفشقة علإ طلشة الجامعة( قشال أب يقوماا بتيدياد صاالحيتها وعرضاها علاإ 

 الجشراء.

 صالحية المقياس:

قا  الشاحثااب بعارض مقيااس الكفاياة ، حية المقياس وتعليمات  وبدائل م  اجل التع رف علإ مدة صال

، قلهيال، احيانها، غالبها، )دا مهاالتاي تتمثال باـ فقار  وبجمساة بادائل ( 21)الذاتية المدركة المكاوب ما  

( 10والشاالغ عاد ان) علإ مجموعة م  المجتصي  والجشراء الذي  لديهن كفاية في علن النفس. نادرا(

ومادة مالئمتا  للهادف الاذ  ، لشياب آرائهان ومالحهااتهن فيماا يتعلاا بمادة صاالحية المقيااسيشراء 

%( فاااكثر بااي  80وبعااد جماا  آراء الجشااراء وتيليلهااا اعتمااد الشاحثاااب نسااشة اتفاااق )، وضاا  ألجلاا 

( ولان يااتن حاذف أثار ااذا االجااراء اياة فقار  ما  فقاارات 157ص، 1985، تقاديرات الميكمي )عاو  

 . فقر ( 21)بعد عرض  علإ الجشراء مكوب م  هذا بقإ المقياسوب، المقياس

 التطبيق االستطالعي األول للمقياس:  

قا  الشاحثااب باالتفشيا االساتفالعي األول لمقيااس الكفاياة الذاتياة المدركاة علاإ مجموعاة ما  طلشاة 

قيااس وتعليماتا  لمعرفة مدة وضوق فقرات الم، الفاسلي   راسيا في كلية اآل ا  في جامعة القا سية

علاإ عيناة عشاوائية مكوناة ما  ، فضالً ع  حسا  الوق  المست رق ل جابة، وبدائل  ووضوق ل ت 

أب التعليماات كانا   اب( طالشا وطالشة ما  الفاسالي   راسايا ما  طلشاة كلياة اال ا . وتشاي  للشاحثا20)

 (  قيقة.8 -6) إذ كاب الوق  المست رق في اإلجابة يتراوق بي ، واضية والفقرات مفهومة

 رصحيح المقياس:   
ف ذا كان  أجابت  ع  فقر  المقيااس ، علإ فقرات المقياسطريقة ليكرت في االجابة  استعمل الشاحثاب

بااـ ) ائمااا( تعفااإ لاا  )يمسااة  رجااات( واذا كاناا  أجابتاا  عاا  فقاار  المقياااس االرجههاا االيجههابي ذات 

االرجهاا السهلبي بـ)نا را( تعفإ ل  ) رجة واحد ( في حي  اذا كان  اجابت  علاإ فقار  المقيااس ذات 
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بـ ) ائما( تعفإ ل  ) رجة واحد ( واذا كان  أجابتا  عا  فقار  المقيااس باـ)نا را( تعفاإ لا  )يمساة 

  رجات(.

 لتطبيق االستطالعي الثاني )عينة رحليل الفقرات(:ا   

قا  الشاحثاب باستجرا  القو  التميياية للمقياس بعد تفشيق  علإ عينة عشوائية م  طلشة كلياة اآل ا   

( طالشا وطالشة م  الفاسالي   راسايا ما  طلشاة كلياة اآل ا . وتان  100) مكونة م في جامعة القا سية 

 سلوبي  اما:استجرا  تمييا الفقر  بأ

 :Extreme Groups Methodأ. طريقة المجموعتين المتطرفتين 

 بعااااااد تصااااااييح إسااااااتمارات المفيوصااااااي  قااااااا  الشاحثاااااااب بترتيشهااااااا تناالياااااااً ماااااا  أعلااااااإ 

 %( العليااااا ماااا  اإلسااااتمارات بوصاااافها 27 رجااااة كليااااة الااااإ أ نااااااا ثاااان أيااااذت نسااااشة الااااـ )

ونساشة الاـ ، ( اساتمار 27لتاي بل ا  )حاصلة علإ أعلاإ الادرجات وسامي  بالمجموعاة العلياا وا

( 27%( الاادنيا والياصاالة علااإ أ نااإ الاادرجات وساامي  بالمجموعااة الاادنيا والتااي بل اا  )27)

، استمار . وم  أجل استجرا  القو  التميياية لكل فقر  م  فقرات مقياس الكفاية الذاتية المدركاة

مسااتقلتي  لمعرفااة  اللااة الفاارق بااي  لعينتااي   (T-test)قااا  الشاحثاااب باسااتعمال االيتشااار التااائي 

 ( يوضح ذلك.3المجموعتي  العليا والدنيا لدرجات كل فقر  م  فقرات المقياس وجدول )

 :Internal Consistency Methodب. عالقة درجة الفقرة بالدرجة الكلية للمقياس  

بيرساوب باي  لتيقيا ذلك اعتمد الشاحثااب فاي اساتجرا  صادق فقارات المقيااس علاإ معامال ارتشااط 

ما   طالشا وطالشة( 100إذ تن التفشيا علإ عينة مخلفة م  )،  رجة كل فقر  والدرجة الكلية للمقياس

 الاة عناد مقارنتهاا بالقيماة الجدولياة كانا  واظهرت النتاائا اب معاامالت االرتشااط ، الفاسلي   راسيا

إذ كاب معامل ارتشاطهاا  (19)عدا الفقر  ما  98وبدرجة حرية  0.05( ومستوة  اللة 1.98الشال ة )

تكاوب الفقار  إذ لعالقاة الفقار  بالدرجاة الكلياة ـ  (Nunnally , 1994) ضاعيفا مقارناة بمعياار ناانللي

 ( يوضح ذلك.3جدول )و .فاكثر (20 ,0)ذات ارتشاط جيدا عندما يكوب معامل ارتشاطها 

  المجموعتي  المتفرفتي  ( القو  التميياية لمقياس الكفاية الذاتية المدركة بأسلو3جدول )

 وعالقة  رجة الفقر  بالدرجة الكلية
 المجموعة الدنيا المجموعة العليا رقن

القيمة التائية 
 الميسوبة

ل االرتشاط معام

بي  الفقر  

 والدرجة الكلية

 

 النتيجة
 الفقر 

الوست 

 اليسابي

االنيراف 

 المعيار 

الوست 

 اليسابي

االنيراف 

 المعيار 

  الة 0.44 2.65 1.25 2.11 1.31 3.03 1

  الة 0.75 6.71 0.83 2.00 1.05 3.74 2

  الة 0.46 4.42 1.15 1.88 1.24 3.33 3

  الة 0.72 7.25 0.97 2.11 1.05 4.11 4

  الة 0.55 3.60 1.07 2.81 0.96 3.81 5

  الة 0.64 5.51 1.20 2.07 1.11 3.81 6

  الة 0.63 6.43 0.46 1.29 1.16 2.85 7

  الة 0.42 4.45 0.46 1.29 0.97 2.22 8

  الة 0.69 7.11 1.25 2.55 0.64 4.48 9

  الة 0.64 5.05 0.96 2.00 1.08 3.40 10

  الة 0.48 3.46 1.44 2.40 1.37 3.74 11

  الة 0.53 4.30 1.32 2.85 0.92 4.18 12

  الة 0.65 5.68 1.07 1.92 1.08 3.59 13

  الة 0.36 2.65 0.82 1.70 1.28 2.48 14

  الة 0.08 2.60 0.69 1.77 1.54 2.62 15

  الة 0.58 5.16 1.15 2.44 0.81 3.85 16

  الة 0.45 4.17 1.24 2.18 0.60 3.29 17
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 المجموعة الدنيا المجموعة العليا رقن
القيمة التائية 

 الميسوبة

ل االرتشاط معام
بي  الفقر  

 والدرجة الكلية

 

 النتيجة
 الفقر 

الوست 

 اليسابي

االنيراف 

 المعيار 

الوست 

 اليسابي

االنيراف 

 المعيار 

  الة 0.44 2.72 1.27 2.15 1.33 3.09 18

  ير  الة -0.008- 0.390 1.44 3.2222 1.33 3.44 19

  الة 0.48 3.59 1.54 2.50 1.39 3.80 20

  الة 0.08 2.70 0.79 1.77 1.58 2.63 21

( 52( و  رجة حرية )0, 05مستوة  اللة ) عند 2، 000عند مقارنتها بالقيمة الجدولية ، (19عدا الفقر  )مميا  ما  جمي  الفقرات: مالحظة

 لعالقة  رجة الفقر  بالدرجة الكلية 98و رجة حرية 1,98 وقيمة جدولية 
 

 

وباألساالوبي  ( فقاار . 20السااابقي  مكااوب ماا  ) باألساالوبي اصااشح المقياااس بعااد اجااراءات التمييااا 

 المذكوري  سلفا.

 موشرات صدق المقياس:    
يعاد الصادق ما  الجصاائل الالاماة فاي بنااء المقااييس لكونا  يشاير الاإ قادر  المقيااس علاإ قيااس 

(. واساااتجر  للمقيااااس الياااالي 360ص، 1980، الجاصاااية التاااي وضااا  مااا  اجااال قياساااها )فااار 

 المخسرات اآلتية: 

تيقااا اااذا النااوا ماا  الصاادق فااي المقياااس اليااالي عناادما :Face Validity.الصههدق الظههاهري 1

 عرض  فقرات  علإ مجموعة م  الجشراء بشأب صالحية المقياس ومالئمت  لمجتم  الدراسة. 

تيقاا ذلاك ما  ياالل اساتعمال قاو  تميياا الفقارات ما   :Construct Validityصدق البنهاء . 2

 وعالقة  رجة الفقر  بالدرجة الكلية للمقياس.، يالل أسلو  المجموعتي  المتفرفي 

 :موشرات الثبات 
م  طلشة كلية اآل ا  في جامعة وطالشة ( طالشة 40) أعتمد الشاحثاب في إيجا  الثشات علإ عينة بل  

 في ايجا  الثشات الفريقتي  اآلتيتي : القا سية. وأستعمل الشاحثاب

تقو  اذه الفريقة علإ اعا   تفشيا المقياس علإ عينة الشيا  فاي التفشياا االول اعادة اال تبار ـ 1

علإ عيناة وبهذا قا  الشاحثاب بتفشيا مقياس الكفاية الذاتية المدركة ، لمر  ثانية بعد فتر  امنية معينة

أعاا   تفشياا المقيااس وما  ثان ، م  طلشة كلياة اآل ا  سلي   راسيا( طالشا وطالشة م  الفا30) بل  

وباسااتعمال معاماال ارتشاااط ، ( يوماااً ماا  التفشيااا األول21علااإ العينااة ذاتهااا وبفاصاال امنااي بلااغ )

و ااو  (0.78)بيرسوب بي   رجات األفرا  في التفشيقي  ظهار اب معامال الثشاات فاي اعاا   االيتشاار

  والذ  يرة اب الثشات يكوب جياد اذا كانا، معامل ثشات جيد إحصائيا عند مقارنت  بمعيار الفا للثشات

 فاكثر. (70 ,0) قيمت 

( 0.71ووجد أب الثشات يشلغ )، معا لة الفا كرونشاخ للثشاتالشاحثاب استعمل  معادلة ألفا كرونبا :. 2

 .(70 ,0)ات والذ  يشلغ واو ثشات جيد عند مقارنت  بمعيار الفا للثش

 المقياس بصيغته النها ية   

إ يمسااة ضااوئها الفالااا علاافقاار  يسااتجيا فااي  (20)اصااشح المقياااس بصااي ت  النهائيااة يتااألف ماا  

( 100وبذلك فأب المدة النهر  ألعلإ  رجة للمقياس يمكا  اب ييصال عليهاا الفالاا ااي )، بدائل

 (.60( وبمتوست فرضي )20وا نإ  رجة اي )

 تطبيق النها ي: ال  

( 100طشقاا علااإ عينااة قوامهااا)، بعاد أب اسااتوفإ المقياساااب سااروطهما النهائياة ماا  الصاادق والثشااات

 50ما  الاذكور و 50وبواقا  ، طالشا وطالشة م  الفاسلي   راسيا في كلية اآل ا  في جامعاة القا ساية

 م  االناث في الدراسات الصشاحية. 
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 الوسا ل اإلحصا ية: 

استعمل الشاحثاب مجموعة م  الوسائل األحصائية ما  ياالل برنااما ، بيانات الشي  الياليلمعالجة 

و ، Statistical Package for Social Science (SPSS)اليقيشة االحصائية للعلاو  االجتماعياة

 اذه المعا الت اي: 

اليساابي لعيناة .االيتشار التائي لعينة واحد  ل ارض تعارف  اللاة الفارق االحصاائي باي  المتوسات 1

 الشي  والمتوست الفرضي.

.االيتشااار التااائي لعينتااي  مسااتقلتي  واسااتعمل فااي حسااا  القااو  التمييايااة لفقاارات مقياااس انماااط 2

 التسويف والكفاية الذاتية المدركة واستجرا   اللة الفرق للعينة علإ وفا مت ير النوا.

اسااتعمل فااي حسااا  معاماال  Pearson Correlation Coefficient. معاماال ارتشاااط بيرسااوب 3

الثشات بفريقة اعا   االيتشار وعالقة الفقر  بالدرجة الكلية والعالقة االرتشاطية باي  انمااط التساويف 

 والكفاية الذاتية المدركة.

فاي حساا  االتسااق الادايلي لمقيااس انمااط  Coefficient Alpha. معامال ألفاا كرونشااخ للثشاات 4

 الذاتية المدركة.التسويف والكفاية 

. معا لة تيليل االنيدار الشسيت لمعرفة مادة اساها  الكفاياة الذاتياة المدركاة بانمااط التساويف لادة 5

 الفلشة الفاسلي  في كلية اآل ا  في جامعة القا سية.

 

 عرض النتا ج ورفسيرها
 –كليهة االداب فهي ما انمهاط التسهويف السها دة لهدط الطلبهة الفاشهلين دراسهيا : نتا ج السوال األول

 ؟جامعة القادسية

استعمل الشاحثاب االيتشار التائي لعينة ، للتعرف علإ انماط التسويف لدة عينة الشي  

في ضوء االستعانة بالوست اليسابي والوست الفرضي واالنيراف المعيار  والقيمة التائية ، واحد 

 يوضح ذلك:( 4وجدول )الميسوبة والجدولية و رجة اليرية لكل نمت تسويفي. 
 (4الجدول )

  االيتشار التائي لعينة واحد  لمعرفة انماط التسويف لدة عينة الشي 

 العوامل
 المتوسط
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 قيمة ت
درجة 
 الحرية

 التسلسل
وفق الوسط 

 الحسابي

مستوى داللة 

0.05 

 غير دالة 2 99 -0.48 5.74 20.72 المسوفون المؤخرون
الساعون نحو المسوفون 

 الكمال
 دالة 1 99 3.23 4.87 22.58

 3 99 -2.40 5.48 19.68 المسوفون المشتتون
دالة لصالح عدم 

 وجود النمط

 

وم  الجدول اعاله يتضح بأب نمت التسويف الساعي نيو الكمال يمثل النمت التسويفي الشائ  لدة 

إذ بلغ ، والتسويف المشت (، المخيرالفلشة الفاسلي   راسيا م   وب النمفي  االيري  )التسويف 

وقيمة  (4.87)بانيراف معيار   (22.58)المتوست اليسابي للنمت التسويفي الساعي نيو الكمال 

 (.99و رجة حرية ) 05 ,0عند مستوة  اللة  (3.23)تائية ميسوبة 

موعة اب الفلشة الفاسلي  يتسموب بمج Daley, 2013ويمك  تفسير اذه النتيجة علإ وفا نهرية 

مثل االعتقا  بانهن  ير قا ري  علإ انجاا واجشاتهن بشكل ، م  الجصائل تدفعهن نيو التسويف

واب ال  اعي للمثابر  في انجاا ، واالعتقا  بانهن  ير كفوئي ، جيد وبصور  تيقا لهن النجاق
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الواجشات  لذلك يروب انهن ييتاجوب الإ تأجيل اذه، واجشاتهن النهما مهما حاولوا سيفشلوب في ذلك

ويفترض الشاحثاب اب سشا ظهور اذا النمت لدة ، الإ وق  اطول م  اجل انجاااا بشكل جيد

مما يخ   ، وسوء ا ار  الوق ، الفاسلي   راسيا يرج  الإ كثر  الض وط التي يعاني منها الفلشة

 ذلك الإ سعوران بالقلا الذ  يدفعهن الإ تأجيل واجشاتهن وامتياناتهن الدراسية. 

 

هل هناك فرق  و داللة احصا ية في انماط التسويف رعزط لجنس الطلبة الثاني:  السوال تا جن

 الفاشلين دراسيا ؟

اسااتعمل الشاحثاااب االيتشااار التااائي لعينتااي  علااإ وفااا مت ياار النااوا للتعاارف علااإ انماااط التسااويف 

الفاسالي   راسايا ما   مستقلتي   ير متساويتي  في اليجن م  اجل مقارنة باألوسااط اليساابية للفلشاة

 ( يوضح ذلك:5وجدول ) الذكور واالناث علإ اذه االنماط.
 (5جدول )

 االيتشار التائي لعينتي  مستقلتي  لمعرفة  اللة الفرق النماط التسويف علإ وفا مت ير النوا 

 الوسط الحسابي العدد العينة البعد
االنحرافات 

 المعيارية
القيمة التائية 

 المحسوبة
 الداللة

 5.45 21.12 66 الذكور المسوفون المؤخرون
0.92 

غير 
 6.29 19.94 34 االناث دالة

المسوفون الساعون 
 نحو الكمال

 4.95 22.03 66 الذكور
1.62 

غير 
 4.60 23.64 34 االناث دالة

 4.99 19.84 66 الذكور المسوفون المشتتون
0.39 

غير 
 6.38 19.35 34 االناث دالة

 

 

وترج  ، اذه النتيجة الإ عد  وجو  فرق احصائي بي  الذكور واالناث علإ انماط التسويفتشير 

والتشاب  في االفكار ، الإ تقار  كال الجنسي  في المستوة االكا يمي المنجفضاذه النتيجة 

وتدني مستوة ، وانجفاض  افعيتهن الدراسية، والمعتقدات حول التأير في انجاا الواجشات الدراسية

كذلك يمك  اب يرج  الإ اتسا  كال الجنسي  بالعديد م  الجصائل ، المثابر  واليافا للنجاق

والتقيين ، وضعف التجفيت للييا  اليومية، والعوامل المخ ية الإ التسويف مثل سوء ا ار  الذات

 وفقداب الر شة في التعلن.، وعد  االستمتاا بالييا  االكا يمية، السلشي للذات

( حول 2012، و)ابو  اال (Solomon & Rothblum, 1984)النتيجة م   راسة  واتسق  اذه

 عد  وجو  فرق ذو  اللة احصائية بي  الذكور واالناث علإ مقياس التسويف االكا يمي.
 

 ما مستوط الكفاية الذارية المدركة لدط الطلبة الفاشلين دراسيا ؟الثالث.  السوال نتا ج

( وانيراف معيار  57.22الفلشة الفاسلي   راسيا في كلية اآل ا  )ظهر المتوست اليسابي لدة 

( وعند مقارنة المتوست اليسابي لعينة الشي  72فيما كاب المتوست الفرضي )، (10.00قدره )

بالمتوست الفرضي للمقياس وباستعمال االيتشار التائي لعينة واحد . ظهر اب القيمة التائية الميسوبة 

وتشير تلك النتيجة الإ وجو  فرق ذو  اللة  (98 ,1)  القيمة الجدولية م أكشر( واي -2.77)

 ,0)  عند مستوة  اللة احصائية ولصالح المتوست الفرضي الذ  او اكشر م  الوست اليسابي 

لذا فاب عينة الشي  )طلشة كلية اآل ا ( ال يتسموب بالكفاية الذاتية ، (99( و بدرجة حرية )05

 يوضح ذلك.( 6وجدول )، المدركة
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 ( الفرق بي  المتوست اليسابي والمتوست الفرضي لمقياس الكفاية الذاتية المدركة6) جدول

 عد  أفرا 

 العينة

 المتوست

 اليسابي

 االنيراف

 المعيار 

 المتوست

 الفرضي

  رجة

 اليرية

القيمة التائية 

 الميسوبة

القيمة 

التائية 

 الجدولية

 مستوة

 الداللة

  الة 98 ,1 - 2.77 99 60 10.00 57.22 100

 

الإ اب الفلشة يتسموب بمجموعة م   1977، باندورايمك  تفسير اذه النتيجة علإ وفا نهرية 

التوقعات السلشية بشأب قدرتهن وكفايتهن علإ ا اء واجشاتهن ومسخولياتهن اليياتية المتنوعة 

واالجتماعية( لذلك يههروب مستوة ا ائي ضعيف عند القيا  بهذه الواجشات ، والمدرسية، )االسرية

ويشذلوب القليل م  الجهد نيو تيد  ومواجهة المها  الصعشةو مما يخ   ذلك الإ تضائل فرصة 

وضعف القدر  علإ توجي  افكاران ، الشعور بالفشلو، انجااان لهذه المهمات علإ اتن وج 

 النجاق وااللتاا  بالتعليمات والقواعد االكا يمية واالجتماعية.ور شاتهن و افعيتهن نيو 

( التي (Lackaye, 2006و راسة  (Jessica, et al, 2002)واتسق  اذه النتيجة م   راسة 

بشأب تدني الكفاية الذاتية لدة الفلشة الذي  يعانوب م  تكرار الفشل الدراسي وصعوبات التعلن 

 الدراسية. 

هل هناك فرق  و داللة احصا ية في الكفاية الذارية المدركة رعزط لجنس بع: الرا السوال نتا ج

 الطلبة الفاشلين دراسيا ؟

وبانيراف ( 58.90) علإ مقياس الكفاية الذاتية المدركةظهر المتوست اليسابي للفلشة الذكور 

معيار  ( وبانيراف 53.94) اإلناثفي حي  ظهر المتوست اليسابي للفالشات ، (9.18) معيار 

ظهر أب القيمة ، (. وباستعمال االيتشار التائي لعينتي  مستقلتي   ير متساوية في اليجن10.82)

         عند مستوة  اللة (98 ,1)( واي اكشر م  القيمة الجدولية 2.40التائية الميسوبة كان  )

 كلية اآل ا لفلشة بي  المتوست اليسابي   اللة احصائيةفرق ذو  الإ أن  يوجد(. مما يشير 05 ,0)

واذا يعني اب الذكور اكثر ، )الذكور واالناث( علإ مقياس الكفاية الذاتية المدركة لصالح الذكور

 ( يوضح ذلك.7وجدول )،  رجة بالكفاية الذاتية م  االناث ر ن عد  اتسامهن بها

 إناث(، ور( المواانة علإ مقياس الكفاية الذاتية المدركة علإ وفا مت ير النوا )ذك7جدول )

 

ويرج  ، الذكور في الكفاية الذاتية المدركة الإ اب االناث اكثر تدنيا م يمك  تفسير اذه النتيجة 

ارتفاا الكفاية الذاتية لدة الذكور الإ عوامل عديد  منها تفش  الذكور علإ االقدا  واالستقاللية 

وحرية االيتيار والتعشير ع  الذات في حي  يرج  تدني الكفاية الذاتية لدة االناث الإ تفشعه  علإ 

الشي  او مواصلة التعلين وعد  السماق له  بالتعشير ع  الجضوا والفاعة وعد  الجرو  م  

إذ اب طشيعة المجتم  العراقي بصور  ياصة يكشح امكانية المرأ  في ، رأيه  اما  رأ  الرجل

مما يخ   ذلك الإ  -التي يتمت  بها الرجل–المجتم  وييرمها م  اليقوق واالمتيااات االجتماعية 

فضال ع  االيتالف ، وتيد  المثيرات والهروف الجارجية عرقلة طاقته  ور شته  في االنجاا

في التوج  نيو الييا  وتيقيا الذات ومستوة التفا ل والتعشير ع  االمكانيات والقدرات المعرفية 

وبذلك يفترض الشاحثاب اب اذا الفرق يرج  الإ االيتالف في ، والنفسية واالجتماعية المجتلفة

إلمكانيات والقدرات الجاصة علإ ا اء الواجشات وتيد  الض وط المعتقدات والتوقعات الجاصة با

 الشيئة.

 الجنس
 عد 

 األفرا 

 المتوست

 اليسابي

االنيراف 

 المعيار 

  رجة

 اليرية

 القيمة التائية

 الميسوبة

 القيمة التائية

 الجدولية

 مستوة

 الداللة

 9.18 58.90 66 الذكور
  الة 98 ,1 2.40 98

 10.82 53.94 34 اإلناث
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( التي اسارت الإ وجو  فرق ذ   اللة احصائية بي  2007، وتتسا اذه النتيجة م   راسة )يالد 

 الفلشة الذكور واالناث علإ مقياس الكفاية الذاتية لصالح الذكور.
 

 

داللة احصا ية بين انماط التسويف والكفاية الذارية هل هناك عالقة  ات الخامس:  السوال نتا ج

 .المدركة لدط الطلبة الفاشلين دراسيا؟

بااي  انماااط التسااويف والكفايااة الذاتيااة المدركااة تاان حسااا  معاماال االرتشاطيااة للتعاارف علااإ العالقااة 

وظهار ، ارتشاط بيرسوب بي   رجات انماط التسويف و رجاتهن علإ مقيااس الكفاياة الذاتياة المدركاة

مستوة ارتشاطية سالشة عند الذاتية المدركة أب جمي  معامالت االرتشاط بي  انماط التسويف والكفاية 

 يوضح ذلك: ( 8( وجدول)98)و رجة حرية  (05 ,0)الداللة 

 ( 8جدول )

معامل االرتشاط والقين التائية الميسوبة والجدولية لدرجات انماط التسويف والكفاية الذاتية 

 دة الفلشة الفاسلي   راسياالمدركة ل

 نوع العالقة
معامل 

 االررباط

القيمة التا ية 

 المحسوبة

 درجات

 الحرية

نوع 

 العالقة 

مستوط 

الداللة 
0.05 

 98 1.70 -0.16 الكفاية الذاتية المدركة –المسوفوب المخيروب 
سالشة 

 ضعيفة

 ير 

  الة

والكفاية الذاتية  –المسوفوب الساعوب نيو الكمال 

 المدركة.
0.65- 9.31 

سالشة  98

 مرتفعة
  الة

 1.83 -0.18 الكفاية الذاتية المدركة –المسوفوب المشتتوب 
سالشة  98

 ضعيفة

 ير 

  الة
 

 

تشير اذه النتيجة الإ أب النمت التسويفي الساعي نيو الكمال يرتشت بصور  عكسية )سالشة( م  

التسويفي المخير والمشت  لدة الفلشة الفاسلي  الكفاية الذاتية المدركة بدرجة اكشر م  النمت 

واذا يعني أب كل ايا   في التسويف )وفا النمت الساعي نيو الكمال( يقابلها تدني في ،  راسيا

( المشي  2ويمك  مالحهة مجفت انتشار الدرجات للمت يري  في سكل )، الكفاية الذاتية المدركة

 ا ناه. 

بي   رجات الفلشة الفاسلي   راسيا علإ مقياس النمت التسويفي ( يوضح العالقة االنتشارية 2سكل)

 الساعي نيو الكمال وتدني الكفاية الذاتية المدركة.
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باب تدني ، يمك  تفسير اذه النتيجة المنفقية وفا االطار النهر  للتسويف والكفاية الذاتية المدركة

إذ يعاني ، والسيما النمت الساعي نيو الكمالالكفاية الذاتية يشكل احد العوامل المخ ية الإ التسويف 

، اذا النمت المسوف م  االعتقا  بضعف قدراتهن وامكانياتهن الذاتية في انجاا واجشاتهن الدراسية

مما يخ   ذلك الإ عد  ، ويجافوب م  عد  االيفاء بمسخولياتهن بشكل مثالي، ويفتقدوب للثقة بذاتهن

واذا ما اسار الي  الشرت ، اجشاتهن الدراسية واليياتية المجتلفةالرضا ع  الذات والمفالشة بتأجيل و

إذ يرة اب الفلشة الذي  يعانوب م  تدني ، في نهريت  ع  الكفاية الذاتية (Bandura , 1977)باندورا 

وال يههروب مثابر  وحماس عال إلااحة ، الكفاية الذاتية ال يتجفوب تلك الصعوبات والمشكالت

ت التي تواجههن في سشيل تيقيا  رجة عالية في االمتيانات والواجشات المعيقات والصعوبا

لذا تخ   اذه المعتقدات الإ ميل الفلشة ، الدراسية النهن يعتقدوب بضعف امكانيتهن علإ تيقيا ذلك

 نيو التسويف وتياسي عمليات التعلن واالنجاا.

هل هناك قيمة رنبويه  ات داللة احصا ية للكفاية الذارية المدركة في السادس:  السوال نتا ج

 دراسيا؟ظهور انماط التسويف لدط الطلبة الفاشلين 

بما اب عالقة الكفاية الذاتية المدركة بالنمت التسويفي المخير والمشت  ضعيفة فاب ليس اناك م  

ههوراما ما عدا النمت التسويفي  اعي نيو تعرف مدة اسها  تدني الكفاية الذاتية المدركة ب

 الجفي الشسيت وبالفريقة االنيدار تيليل استعمال تن الهدف اذا ولتيقيا، الساعي نيو الكمال

 R ٢التيديد  معامل قيمة استجرج  إذ، علإ الشيانات المستجرجة Enter  نوا م  االعتيا ية

(Coefficient of Determination)  (0.42)مقداراا  التي كاب االنيدار تشاي  تيليل يالل م 

عندما نقارب القيمة الفائية الميسوبة للنموذ  ، التنشخ في االنيدار تيليل نموذ  جو   علإ تدل واي

( والتي 99و رجة حرية ) (05 ,0)عند مستوة  اللة  (94 ,3)بالقيمة الجدولية الشال ة  (72.53)

 ( يوضح ذلك.8وجدول ) .مت ير  الشي  التشاي  المشترك بي م   (%43)تفسر ما مقداره 

  رجات تدني الكفاية الذاتية المدركة )المت ير المستقل( في  رجات  انيدار ( معامل8جدول)

 النمت التسويفي الساعي نيو الكمال )المت ير التاب (

 مصدر التشاي 
مجموعة 

 المربعات

 ات رج

 اليرية

متوست 

 المربعات
 ف

الداللة 

 االحصائية

 1002.234 1 1002.23 المجموعاتبي  

 13.818 98 1354.12  ايل المجموعات  الة 72.53

 - 99 2356.36 المجموا الكلي
 

 ولمعرفة مدة اسها  تدني الكفاية الذاتية المدركة في التنشخ بالنمت التسويفي الساعي نيو الكمال تن

والقيمة التائية(  Bateومعامل االنيدار بيتا ، والجفأ المعيار  لها Bاالنيدار )معامالت استجرا 

للمت ير المستقل )تدني الكفاية الذاتية المدركة( في  رجات المت ير التاب  )النمت التسويفي الساعي 

 ( يوضح ذلك: 9نيو الكمال(. وجدول )

 ال( اسها  تدني الكفاية الذاتية المدركة في التنشخ بالنمت التسويفي الساعي نيو الكم9جدول )

 المتغير المستقل
 معامل
 B االنحدار

 الخطأ
 المعياري

االنحدار  معامل
 Beta  المعياري

 القيمة
 التائية

 الداللة
 االحصائية

 دالة -8.51- -0.65- 0.03 -0.31- التشويهات المعرفية

 

الساعي يتشي  م  الجدول اعاله اب تدني الكفاية الذاتية المدركة يساان في التنشخ بالنمت التسويفي 

المعيار   االنيدار معامل قيمة كان  إذ، نيو الكمال لدة الفلشة الفاسلي   راسيا في كلية اال ا 

(Beta)  واي  الة احصائيا عند مستوة  (-8.51-)والقيمة التائية الميسوبة ل   -0.65-المقابلة لها

دة الفلشة الفاسلي  المدركة لان  كلما تدن  الكفاية الذاتية  . وتشير اذه النتيجة الإ(05 ,0) اللة 
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      ارتفاا النمت التسويفي الساعي نيو الكمال بمقدار الإ يخ   واحد  قياس وحد  بمقدار راسيا 

 السخالوحد  قياس. وتدعن اذه النتيجة العالقة االرتشاطية التي توصل اليها الشاحثاب في  (0.31-)

 الجامس.
 

 

 التوصيات:

الشاحثاب الإ كل م  كلية اآل ا  والمخسسات االكا يمية التابعة في ضوء نتائا الشي  يوصي 

 لجامعة القا سية وواار  التعلين العالي باآلتي:

عقد ورش العمل والشراما النفسية والتربوية الها فة نيو تشجي  الفلشة المسوفي   راسيا ورف   .1

 روحهن المعنوية و افعيتهن االكا يمية.

ملة م  الفلشة المسوفي   راسيا وتيفياان معرفيا وسلوكيا ت يير وسائل التدريس المستع .2

 بواسفة المكافئات والتعاياات االيجابية.

تعايا  ور االرسا  التربو  والنفسي الجامعي في التوج  نيو مساعد  الفلشة الفاسلي   راسيا  .3

 وتفوير امكانياتهن في مواجهة وحل الض وط النفسية التي يعانوب منها.

واالجتماعات والمشاورات النفسية نيو تعايا امكانيات الصالبة النفسية لدة عقد الندوات  .4

 الفلشة المسوفي .

 

  المقترحات:

 يقترق الشاحثاب اآلتي:، استكماال للشي  اليالي

 .وضشت الذات لدة الفلشة الفاسلي   راسيا العالقة االرتشاطية بي  انماط التسويف راسة  .1

 باالتجاه نيو التعلين الجامعي. راسة انماط التسويف وعالقتها  .2

لدة طلشة الجامعة الفاسلي   راسيا واقرانهن  راسة الصالبة النفسية وعالقتها العجا المتعلن  .3

 .العا يي 

 

 المصادر 
 العلو  في األر نية الفلشة الجامعيي  المجلة نهر وجهة م  وأسشاب  انتشاره :األكا يمي (: التسويف2012معاوية )،  اال أبو

 . 131- 149، 2عد ، 8 مجلد، التربوية

ترجمة ايد عشد هللا الكيالني و عشد ، القياس و التقوين في علن النفس و التربية ( 1989) روبرت و الياابي  ايج  ، ثورندايك

 عماب، مركا الكتا  األر ني، الرحم  عدس

 رساالة، المت يارات ضاوء بعاض فاي الناصار  مديناة فاي الثانوياة المادارس طلشة لدة الذات فاعلية( ٢٠٠٧ )هللا عشد، يالد 
 .اربد، اليرموك جامعة، منشور   ير ماجستير

ة )الشنــــاء النهار  والقيااس(1997سامر جميل )، رضواب مجلاة ساخوب اجتماعياة فاي جامعاة ، (: تـوقـعـات الكـفـاء  الذاتـيـ 
 . 51-25صفية  1997يريف  -السنة الرابعة عشر –العد  الجامس والجمسوب ، الشارقة

 القاار .، مركا الكتا  للنشر، 1ط، (: المديل إلإ القياس في التربية الشدنية والرياضية2006ميمد نصر الدي  )، رضواب

 الموصل.، جامعة الموصل، (:االيتشارات والمقاييس النفسية1981عشد الجليل و آيروب)، الاوبعي

(: الشناء العاملإ للذكاء فإ ضوء تصنيف جار نر وعالقت  بكال 2007ميمد )السيد ، فتيي عشد اليميد وأبو ااسن، عشد القا ر

، مجلة كلية التربية في جامعاة الاقااايا، م  فعالية الذات وحل المشكالت والتيصيل الدراسإ لدة طال  الجامعة
 .242-171ص، 55العد  

تية واستراتيجيات مواجهة الض وط لدة معلمي المرحلة الذكاء الوجداني وعالقت  بالكفاء  الذا :(2006جابر عشد هللا)، عشد هللا
 القاار :  ار  ريا.، المجلد الجامس العد  الثال ، مجلد  راسات عربية في علن النفس، االبتدائية

متفلا تكميلي لدرجة الماجستير)اتجاذ القرار وعالقت  بكل م  فاعلياة الاذات  :(2009بندر ب  ميمد حس  الايا   )، العتيشي
 ساند  االجتماعية لدة عينة م  المرسدي  الفالبيي  بميافهة الفائوالم

 اربد.، القياس والتقوين في العملية التدريسية المفشعة الوطنية، (1985احد سليماب )، عو  
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 مقياس الكفاية الذاتية المدركة مقياس انماط التسويف 

 نادرا قليال احيانا غالبا دائما ت نادرا قليال احيانا غالبا دائما ت

اعتقد ان تاجيل واجباتي الدراسية ستعطيني الفرصة  1
 أفهمها جيدا )س(حتى 

انتباهي  تشتت االمور التي على السيطرة في صعوبة اجد 1
 المحاضرة.* اثناء

 .الحرجة المواقف في متأنية قرارات اتخذ 2 )م(يصعب علي البدء بقراءة محاضراتي الدراسية 2

اعتقد ان المذاكرة لجميع المواد تصيب الطالب  3
 بالمرض)ش(

 في نجاحي. كبير نصيب أن لقدراتي  3

الن الذين يقرؤون أعتقد أنه يجب االستمتاع بالحياة  4
 يصبحون معقدين فيما بعد)ش(

 *حياتي. مجريات في التحكم في صعوبة اجد 4

ان تأجيلي واجباتي يعطيني الوقت ألتحضر لها  5
 جيدا)م(

 *.دونما تخطيط ورغباتي مشاعري وراء انجرف 5

مهما قرأت وذاكرت فاني ابقى قلقا من عدم حفظي  6
 )س(للمادة 

عندما يكون الموقف صعباً ال أستطيع التفكير بـ ماذا  6
 أفعل.*

اتحاشى الظهور امام اساتذتي حرجا من سؤالهم عن  7
 اداء من الواجبات الدراسية)م(

ينخفض مقدار استيعابي للفكرة عندما يزعجني شخصا  7
 ما. *

باألسف للطلبة االوائل النهم يضيعون الكثير من اشعر  8
 المتعة في سبيل انجاز واجباتهم الدراسية)ش(

اسيطر على افكار الفشل عندما يواجه عملي بعض  8
 المواقف المزعجة.

بشكل احتاج الى من يضغط علي حتى أنجز واجباتي  9
 )س(تام

 عندما أبدأ المهمة أشعر بأنى متجه للفشل المحالة.* 9

اتغيب عن بعض الدروس كي انجز واجباتي و  10
 )س(على اكمل وجهامتحاناتي 

أفضل المهام السهلة عن المهام الصعبة حتى لو كنت  10
 احبها.*

اشارك في الحفالت و االنشطة االجتماعية في الكلية  11
 كي اتخلص من الواجبات المملة)ش(

 اجد صعوبة في اقناع االخرين بوجهة نظري.* 11

احاول اقناع زمالئي بان يؤجلوا الواجبات التي يعطيها  12
 اساتذتنا لنا )م(

 لدي الثقة بقدراتي في الحكم على االمور عادة.  12

مشكلتي اني اهتم كثيرا بقراءة التفاصيل الدقيقة للمادة  13
 )س( الدراسية مما يؤخرني على انجازها.

في  سرعان ما اشعر بالعجز والملل عند اواجه صعوبة 13
 حل مشكلة ما. *

انشغالي المتكرر ان احد اسباب فشلي في الدراسة  14
 الواجبات الدراسية)س(بضعف قدرتي على انجاز

افقد القدرة في االجابة على االمتحان اذا وقف المراقب  14
 فوق راسي.*

اشغل نفسي بأشياء ممتعة كي أتخلص من شعور الملل  15
 في دراستي )ش(

منع نفسي من التفكير في امور محزنة لدي القدرة في  15
 حدثت في الماضي

االساتذة طلبتهم باداء الواجبات و  من الخطا ان يكلف 16
 التقارير الدراسية)م(

سرعان ما افقد الحماسة عندما ابدأ بتنفيذ الخطط التي  16
 قررتها لحياتي.*

ان احد اسباب تاجيل امتحاناتي افكار الفشل التي  17
 قرب موعد االمتحان)م(تجتاحني عند 

من مهمة  باكثر اجد نفسي مربكا عندما يطلب مني القيام 17
 واحدة.*

اشعر بالسعادة و انا بعيد عن اداء واجباتي  18
 الدراسية)ش(

لدي المثابرة والعزيمة الكافية في السيطرة على االحداث  18
 غير المتوقعة. 

بانجاز أفتقد المتعة والترفيه في حياتي النشغالي  19
 واجباتي الدراسية )ش(

ال ارد على االشخاص الذين يزعجونني مهما سخروا  19
 مني.

أفتقد الدافعية الكافية إلنهاء واجباتي بموعدها المحدد  20
 وبشكل مثالي)س(

لدي القدرة على استيعاب النتائج التي تأتي على غير ما  20
 اتوقعه.

 - - امتحاناتي )م( مذاكرة  اخلق االعذار حتى اؤجل 21

 

******************** 


