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دادإـع
 

 أستاذ علم النفس الرتبوى

 جامعة الزقازيق –كلية الرتبية 
 املساعد أستاذ علم النفس الرتبوى

 جامعة الزقازيق –كلية الرتبية 

 القد  لبلودد األ لديددللطل  با حد  لببللىدد    دد  هدف  لبحثددل لبثددلب  لبد  لبلىدد     دد  
لن لبلدفق  لبفسود  للب  دل  دن لبف للد  لببللىمد  بادهد  لدل هدف  لبد  لبلىد     د  لبسد ل  قد  

أل لديدددللطل   ل ىدددللع لبس  مددد  للبلدددل و  دددو لبددد  لبفددد و  ا ددد    ل دددل   للبلودددل   لبف للددد  لبلوددد ا
  طلبًحددل لطلبحدد  430  مفدد  لبحثددل لددن وك  دد   لبس قدد  لدلبدد   لبس قدد  لب ل ىدد  د لقدد   دد   ابدد  

 150د  طلبًحدددل لطلبحددد   لبس قددد  لدلبددد  280 دددلبس قلمن لدلبددد  للب ل ىددد   بللىددد  لب قدددل ا د لدددفاه 
لف  لثلل م  أشا   ل ث ل  لىمدل    21د لقف ب غ لل لط أ لل هه   لبس ق  لب ل ى لطلبح  طلبب 

للصدددددس قلال  ب ىمفلددددمن لبلوددددل  لمند t-testد لبللددددل فلت لرلحددددل   ال   لددددف لال لثالثدددد  أشددددا  5
ل ددد ل قددد   لل  د و صددد   لبفلدددل   لبددد   Path Analysisلألددد  ح وث مددد  لبلودددل  لال وحدددل  

بصدلب  لل لدط  ق دط  لو األ لبلى ق ل ل  لال لبذ    للإل ل  قل ُ ىف  لبلحصل ًمل بمن لل لا
ل  لال لبذ   د قل حمن ال و  ف ق ل  للب  لحصل ًمل بمن لل لال ل  لال لبذ    للإل دل  قدل 

 ددفت ل دد ل  لددل أشددل ال  لددل   لبحثددل لبدد   .ب لودد األ لديددللطل   مدد  لد ىددلل لقددل لبف  دد  لبك مدد  
 لددال ل  ددلال لبس قدد  لدلبدد  للبس قدد  لب ل ىدد  قددل  لمددو لد ىددلل لقددل قدد   لل  لحصددل ًمل بددمن لل

  للبد  لحصدل ًمل بدمن ل وحلطم  للبح ل  ل  الق  لإل لق  لب   .ب لو األ لديللطل لبف    لبك م  
ب لدفق  ل لمدو لد ىدلل للبف  د  لبك مد  لدن  اد   ب لود األ لديدللطل  لمو لد ىلل للبف    لبك م  

ل د ل ل وحدل  لل  لحصدل ًمل بدمن  لمدو  لإل لق  لب   .لن  ا  لر    لببللى بف  ط ح   لبفسو 
ب   ددل  ددن لددن  ادد  ل لمددو لد ىددلل للبف  دد  لبك مدد   ب لودد األ لديددللطل لد ىددلل للبف  دد  لبك مدد  

ل د ل وديثم  ط ح  لببللى .  لل و ص    لل   لبحثل لبد  لن  ا  أر   بف   لبف لل  لببللىم 
لب  دددل  دددن لبف للددد  ل  لبلدددفق  لبفسوددد   ددد   ددد  لدددن   ب لوددد األ لديدددللطل لل  لحصدددل ًمل  لدددلبب

لبلددفق  لبفسودد    دد   ب   ددل  ددن لبف للدد  لببللىمدد ل دد ل ودديثم  ل  ددب لل  لحصددل ًمل ل  دلببللىمدد 
 بف  ط ح  لببللى .
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ؤلود  طشاف  لبلفل لبم ت ثد  ع   لمد  لى قمد  أثد ال   د  بفدل  لبالبدبد لوىدف لببللىد   ل
وى ملم  بال لل هل لبحل   للبلاه د قلىف لبل ح د  لببللىمد  لدن أهده ل لحد  لبلى دمه قاد  ول د    فدل 
لالددددل لددددن أ  ددددلل لبلبللددددو قا حدددد  لببللىدددد  طل  دددد ل  لددددلل لدلدددد  للدللع لبسل  دددد  قددددل  ل مددددلال 

ل لب ادلو لبلغمم ل ل  أيلل اب      لبلول   لإل للل ل أللإلقلصلل  أللب  لقل لو للل أهلم  هدذ
د د  طل دد  أحددف شدد ل   لبلبللددو لبلددل ولصددل  لبثم اد  للبفشددل  لو ددو   دد   لو اددل لوددؤبم  لب مددلت 

  .  لبلالت لب لص  بلثفيل لوا ا  لبلبللو
للو لبلا   لبو او لبذ  طشافه لبىص  لبثلب  قل  ه لبلىل   للبلى  للال لبلدل طبدب 

ح دد  لببللىمدد  قم بددي لبا حدد  لبدد  لددل طوددل    ددل لبللى لددمن لإلبلددلت باددل لقالاددل لرلصدد  قددل لبل  
للبل  وظا   ففلل ي ل د  لبالبدب  ،(Academic Procrastination)بالتسويف األكاديمى 

لببللى  لبىفيف لن لبلالت لبلا  ح لف  ل بل هل ق  لق  لثفل لال أ   الطولامو ل بل هل  ش   
  لبددفسو للبلل صصددمن قدد   مسمدد  يللدد  قم بددي لبدد  ول مدد  ل دد  هددذه لبلاددلتد للددن هفددل لهددله   لددل

لوددل فع لبا حدد  قدد  هددذه لبل ح دد    دد  وث ادد هه لددن لظددله  لبودد  ح لبودد حل لبلددؤث      حمددلواه 
 ( Brownlow&Reasinger,2000,16 ) لديللطلم   

  لبد  أل لبلود األ طظاد   لمبد   Sokolwska , 2009 , 13لقف أشل  ل   ب لد ل    
م  للإل للل مدد  لبلددؤث ع قددل ش صددم  لبالبددب للبلددل وظادد لن بلدديثم  لبل  دد  لددن لبى للدد  لبفسودد

ردددددال  لددددد   للل وددددد  ب  قددددد  للإل فقل مددددد  لل  سدددددل  لبفلقىمددددد  لبذلومددددد  بددددد  لقشددددد   قدددددل للدددددل فلت 
 للل لومبملال لبلفظمه لبذلول ب لى ه.

أل لبلو األ لديللطل   ( Steel &Ferrai,2013,52 )ي  لن   لللم  لقم ل    لا   
ه  لبلفلش ع قل حملوفل لبم لم  د لقمال طضا  لبالبب بلي م   ىد  لب ل حدلال طىف لن بمن لبظ ل 

  أل 2د 2008ق دف أشدل   ام  لثلدف    . للبلالت لبلا  ب  لف  للبلل طبب   مد  لال لادل  لفادل
بك  طلبدب لبل  د  لدن لدهدفل  لبلدل طودىل لبد   وث م ادل لبكدن قدف ط ل دل لبا حد  قملدل بمدفاه 

لت للب ل حلال لبلا  ب  لفاهد قافدلح لدن طثدلل  ل بدل  لوث مد  أهفلقد   شد   قل  مسم  لوللت لبلا
 . ق    للل وحلطؤ للفاه لن يؤ   أل ي  ئ وث م ال حل  أر  بثظ  لل ف 

  لبدد  لبلودد األ لديددللطلل   دد  أ دد  وي مدد   131د  2012لاشددم    لىللادد  لثلدد ل    
أل لبلل قو  لب غه لدن ل ل دلل لبالبدب  ديل لبالبب إليلل  لبلالت لديللطلم   لن لب ق  لبلثفل 

 ل بل ه بل   لبلالت يؤث    م  ق  ألل   لوثصم   لديللطل . 
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   أل لبلود األ لديدللطل  هد  وي مد  Yockey, 2016 , 171يلدل أشدل    يد       

ت لبالبب لبحف  قل لبلالت لبلل يف   ل بل هل لافل   ن هذل لبلي م  شى  ه  دلبل و  لإل سىدلبل بىدف
 لوففع لبم  قل لب ق  لبلثفل بال.ويليل  ب لال  لب

قلبالبب لبلل كئ أيللطلمل ط  ت بليرم  ألل  لل حلو  لديللطلم  أل لوللت لالل  للل يؤل  
لبدد  ق ددفلل لروددل ع قدد ة وى ملمدد  ح م مدد  لبلبلددلبل طضددا  لبالبددب لبدد   ددفت لولددلت لاللدد    دد  

  Capan , 2010 , 1665لبلى ملم     أيل  ل   للل يؤث   ش   ل ح      لبىل م  
لوش   ل للد  ش صدم  لبالبدب لببدللىل  ب ل حادل لبللىدفلع أهلمد   لبغد  قدل لمدفلل   ده 
لبدددفسو للبل لقددد  لديدددللطلل رلصددد  لأل لبلدددفق  لبفسودددل يدددؤث  قددد  ش صدددم  لبالبدددب ل لف  لوددد  

لبلسدلل  للبل قدو    صس   لل  طىف لسا ت  سول ي وحط  صد  ع لل دث   Flowقلبلفق    لل    د
 لبفلل   لإلطبلبم   ث  لبلول ح   لإل لق  لب  ل وحلط   لإلحولس  لب ف ع للبسىلبم  لبش صم  قل 

  Ishimura& Kodama, 2006, 23ل لب  لبميس للبلح ف لبفسول للبو   ل  
لإلطبلبمد  لبلدل ودؤث  قد  لدف  لال للد  ح   لال   لبلفق  لن  لن لبلسلهمه لبوم  ب  م

وىل      وث م  لبل ل ل بمن لل لح لبسد ل بلال ود  لبصدى ب  لبفشدل  لقدل هدذه لبثلبد  لدن لبس ل ل 
لبلددد ل ل ط ددد ل لبسددد ل   ددد  ث ددد   ددديل  ددد  شدددل  وثددد  لبودددما ع لالصدددل لبفشدددل   دددلبل ل ط ل دددفت 
لبلفلق  قل لبللا حلال  لإل لق  لب  ل  ل ل     لبم  لن لبل  مد  للإل دفلل   لدو ق دفلل ل دل 

          de Manzano eta.,2010,302و  لللا حلو  لبش صم  أثفل  ألل  لبلال   لبس ل الحلمل ل
  أل لبلددفق  رحدد ع ل لبمدد   Rah&Hoe , 2003 ,562لأل دد   دد  لددن   له لهدد     

وثددف  بدددف  لبسدد ل لدددن لقدد  درددد   فددفلل يدددؤل  لبلاددلت  يقصدددل ل  ددلال لإل الدددلح لالثددفل هدددذل 
لل  سدل  لبد  ل لد ل   لب لدلل أللبل دلل  لإل دلق  لبد   لبلفق  لن رال  لإل شدغل  لبلدلت  دلدلل 

 وملل لبس ل لب  لحلمل لو  لبذلوم  للبو ل  لبل  دل ل لبلصدث ح  لبحابد  للبللىد  لبث م مد     بدل  
 لبلال  لبل   ع.

طل ددددد  أحدددددف لبلسدددددلهمه  (Psychological Flow)ومصطططططلتد التططططط    ال  سططططط   
مه للبلدددل و  ددد    ددد   ىددد  لدددن لبب ل دددب لإل سىلبمددد  لبودددم  ب  م  لبلدددل ولودددو ب ىفيدددف لدددن لبلسدددله

لالطبلبمددد  ل ددد  لبشدددى    لبودددىللع للبوددد ل  للبللىددد  ل دددذب  لبل  مددد    ددد   ىددد  لدددن لبب ل دددب 
 لبلى قمددددددددد  ل ددددددددد  لال الدددددددددلح لبسكددددددددد   للاللدددددددددلغ ل  للال لحدددددددددله للبم ظددددددددد  للبل  مددددددددد  للاللدددددددددلمىلح

  de Manzano eta.,2010,303    
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  لبد  أل لبلدفق  لبفسودل ول د  حلبد  20د 2015قادب    للن هفل أشدل ال  لطلدلل لثلدف
ل ل سدد  لددن لإلطبلبمدد  للإل لل مدد  لبل لدد ع  للبلدد  ولثددفل لولث دد   فددفلل ط دد ل لبسدد ل لفال ددل   دد  

 يمل   لالو  قل لال  و م  لللقى .  

  أل لبالبب ال  رح ع لبلفق  بمو لن لبلثلل  Heknter 1996, 11لأشل  ه فلم    
أل لدن    Lee , 2005 , 5يلدل أيدف   د  ابد   بدل    لبل   د  لبمد د .  لبلى ملمد أل يؤ د  لاللد

 .فق  يلبفب حفل  ظله ع لبلو األ ب رال  ألل  لبالبب بفشل  لل لن رال  رح ع لبل
 لقملدددددل ط دددددلت  ىالقددددد  لبلوددددد األ لديدددددللطلل  لبلدددددفق  لبفسودددددل و صددددد    لدددددل    ثدددددل

 Seo, 2013,1109 بدد  لحصدل مل بدمن أ ىدلل لبلود األ لديددللطلل لل   لبد  ل د ل  القدد  لطبلبمد
لأ ىددلل لبلددفق  لبفسوددل حمددل أشددل ال  لددل   لبحثددل لبدد  أل ط حدد  لببللىدد  لبلل ك ددمن لبددذين ل   دد ل 

 لبلذلي ع  ل  ل أي   ل غلللل لوفق ل   لل أقل ح ل  ف لإلللثل لال. 
   لبد  أل لمد   طدالح لببللىد   ثد Lee, 2005, 13قدل حدمن و صد    لدل    ثدل  

اه ود ل ل بدمن لاددل لواه لبلود األ ل وحاد  لدلبحل   حد ع لبلدفق  لرص صدل لباددالح لبدذين بدمو بدفي
 .  لل أظا ال  لل    ث   ل  ل  الق  لطبلبم  بمن لبلفق  لبفسول للبفلقىم  لبذلوم  لقف لواهد

لو   لبحلح للل أل ظله ع لبلو األ لديللطل  وىدف لدن لبلشدلي  لبل ث ظد  قد  لبللىفدل 
  لبددد لهن لول ددد  راددد  ع  حمددد ع بلدددل بادددل لدددن أثدددل   ل حمددد  لدددلبح    ددد   ددد  لدددن لبالبدددب قددد  لب قددد

للبلبللددو  شدد    ددلت للددل لقددو لبحلح لددلل ب لىدد     دد  لاللددحلح لبلدد  وث دد    ددل لبالبددب  ددن 
لبف لل  حل  طولامو ليلل  ل للل  لببللىم  بفلل   ل   د  لل أل ط ح  لببللى  طثلل  ل لب  

ىل لبلال دده لبددذ  طث دد  بادده لإل ومددلن للب  ددل  ددن لبثمددلع لببللىمدد  لابدد  لددن ودد لق  لبلفددلج لببددلل
رددال  و حمدد  لبثل ددلال لبلى قمدد  للبفسوددم  للال للل مدد  بددفياه للددل طل ددفاه لددن لإل بددل  لديددللطلل 

 ملواه لببللىم  لوث م  أهفلقاه.للبلللو  ث
يددددلل ابدددد  قدددد  لاىددددف   ددددل لبا حدددد   ددددن لؤلوددددلاه لببللىمدددد   ب ل حاددددل لبل ل سدددد  لدددد ل  أ

لفلهبال ألأ ظللال  ألإلل لوال  ألأ شالال لبصسم   لغم  لبصسم     هذل طىف لؤش ل   د  قل  مد  
لبلؤلو   لويليلادل دللل هدل قدل لبلبللدو لدن  اد  للؤشد ل   د  لدف  للدلسللواه لفادل بدمو ق دط 
 قدددددددددددل وثصدددددددددددم اه لبف للدددددددددددل دلإ لدددددددددددل قدددددددددددل وددددددددددديهم اه لبشدددددددددددلل    لمدددددددددددل للافمدددددددددددل لدددددددددددن  اددددددددددد 

  . Nanta, 2007 , 446أر    
لاىف لبلى     ل لول     ل لبا ح   ن لب دفللال لببللىمد  لبل فلد  باده لد ل   ل د  
رفللال للل ا  ألوى ملم  أل ل هللل طول ف   ل لف لبسب ع بمن لل لح لبا ح  بب لع لب فللال لبمن 
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للىم  يفف   للقو لب فللال لبث م م  لبل فل  باهد لرلص  أل ل   و   ل لبا ح   ن لبثملع لبب
 ددلن لبلددفلر  لبثفي دد  بلادد ا  لبلى ددمه لبىددلبل  لأحددف ل   ددلال لببدد لع للإل للددلل د لاللددملل أل 

  للى  لب قل ا  لف  ط  قل ب  لل    لع لبلى مه ق  لب ق  لبثلب .
لقملددددل ط ددددت  القدددد  لبلودددد األ لديددددللطلل   لب  ددددل  ددددن لبف للدددد  لببللىمدددد  ق ددددف أشددددل   

أل ل  دل  لبا حد  ب لادلت للب ل حدلال لبل   د  لبدماه لثفدل  لبىل مد   ) 6د 2008  ام  لثلف لمف د
 لبلى ملم  وك ل لصث ب   لشل   لب    ل فت لب  ل  ن لبف لل  ل  ت لبفلقو بال بل . 

لقملددددل يلى دددد  بلدددديثم  للغمدددد  لبفدددد و  ا دددد    ل ددددل    يحددددف لبللغمدددد لال لبفطل   لقمدددد    دددد  
 ) Wilson,2012ل   ) Havel,1993  لددن   دد ق ددف أشددل ال  لددل    ثددل لبلودد األ لديددللطل 

أل لإل دددل  أي ددد  لدددن لبدددذ    قددد  لودددل   ودددي م اه ب لادددلت لديللطلمددد د قددد  حدددمن أرل دددل لىاددده 
(Ozer etal.,2009)  ق ددف أظادد ال  لددل    ث دد  أل لبلودد األ لديددللطل   فددف لبددذ    أي دد  لددن

ل بدل  لبلادلت لبل   د   لد ل  لأ  و لبوحب ق  اب  لب  لبلل ل لبش ص  لدن  مفد  لبدذ     ثد 
بدده وبددف أ  قدد ل  قدد  للغمدد  لبلودد األ لديددللطل  )  Sirin,2011لبددماهد لال أل   لددل    ثددل  

قيشل ال  لل    ث    فت ل  ل ق ل  الال لالب  لحصل م  بمن   ا     ل ل  طى   بللغم  لبف و 
 لبذ    للإل ل  ق  ل  ح لبلو األ لديللطل  بفياه.

 لدددل   لبحثددد   لبودددل    وحدددلين للردددلال  قددد   يلضددد  ل ددد ل  للدددن ردددال  لبىددد   لبودددلب
 لبلو األ لديللطل . ل       إبليثم  للغم  لبف و  ا    ل  لب لص 

ل االقدددل لدددن لب لقدددو لبىل ددد  لبدددذ  و ددد ت  ددد  لبحدددلح لمن  وتتضطططد مةطططبتث الحاططط  الاطططال  
يددللطل  بددمن لبثددلبملمن  ي ضددل  هم دد  وددف او  لببللىدد  ق ددف الحظددن ل لشددل  ظددله ع لبلودد األ لد

لبا حدد  لأل لبا حدد  طوددلىفلل بالللثل ددلال قدد  لب ثظددلال لالرمدد ع لا   دد ل لبلاددلت لبلا  بدد  لددفاه 
 ن لبل  ف لبلثفل لاب  دلحلح  فيفع لفال  دفت   دلهه  دن ل للدلاه قد  لبك مد  لبلد  يفللد ل 

 ع لبلود األ لبمال ل ذب   فت لشل لياه ق  أ شا  لبك م د للن هفل ل فال لبحلح للل ل لشل  بظله
لديللطل  بمن لبا حد   دلب غه لدن لط دل اه  ي ادل ودؤث    دماه قد  قد  لودل   وثصدم اه لل بدل هه. 
يلل أل لولشل  ظله ع لبلو األ لديللطل  بمن ط ح  لببللى  أل ل  لبغ لب ا  ع د ال وافل لودل  

ل   لبلثصدددم  لبىل مدد  لبلى ملمددد  لوددؤث  لددد حل   دد  لبالبدددب بلددل بادددل لددن أثددد   ددلبغ قددد  وددف   لوددد
لبف للدد  بفطدد  بدد  لوددؤل  لبدد  ل لشددل  لب  دد  لق ددفلل ث دد  لبالبددب بفسودد د بددذل  ددل  لبحثددل لبثددلبل 
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بلو مط لبض       ل لل  ل   هذه لبللغم لال لب الث  للبلى  لىل بف  ط ح  لببللىد  للدل ي د   
 لدط  لبفظ ا  لب لص  باذل لبلبل .

 حا  الاال     األسئتث التاليث:تتمثل مةبتث ال

لبلو األ ق   للإل ل حصل م  بمن لل لا  ل  لال لبذ    للالب   لال  ال   ف ق  وه   -1
 لديللطل  بف  ط ح  لببللى ؟

لدلب  ل لب ل ى  ق   لمنحصل م  بمن لل لا  ل  لال لبس قللالب   لال  ال   ف ق  وه   -2
 لبلو األ لديللطل  بف  ط ح  لببللى ؟

ل  لبلود األ لديدللطل  بدف  ط حد  لببللىد بدمن للبد  لحصدل مل  ل وحلطمد قد  ه  و  ف  ال -3
 ؟لبلفق  لبفسو  بفياه

  لبلودد األ لديددللطل  بددف  ط حدد  لببللىدد بددمن للبدد  لحصددل مل  ل وحلطمدد هدد  و  ددف  القدد   -4
 ؟للب  ل  ن لبف لل  لببللىم  باه

للىددد  ل ددد  لدددن بدددف  ط حددد  لبب لبلوددد األ لديدددللطل و  دددف  القددد  وددديثم  لوددديث  بدددمن هددد   -5
 ؟ لب  ل  ن لبف لل  لببللىم  ل لبلفق  لبفسو 

 يه ف الحا  الاالى التعرف عتى: 
لبلودددد األ لديددددللطل  بددددف  ط حدددد  قدددد   للإل ددددل بددددمن لل لددددا  ل  ددددلال لبددددذ     لبسدددد ل   -1

 لببللى .

ل  بددف  لبلودد األ لديددللطلدلبدد  ل لب ل ىدد  قدد   لمن  بددمن لل لددا  ل  ددلال لبسدد قل سدد  لب -2
 ط ح  لببللى .

 ل لبلفق  لبفسو  بفياه. لبلو األ لديللطل  بف  ط ح  لببللى ىالق  بمن لب -3

 للب  ل  ن لبف لل  لببللىم  باه.  لبلو األ لديللطل  بف  ط ح  لببللى ىالق  بمن لب -4

لبلدددفق  بدددف  ط حددد  لببللىددد  ل ددد  لدددن  لبلوددد األ لديدددللطل لددديث  بدددمن لبلددديثم  ل لب  القددد  -5
 . ب  ل  ن لبف لل  لببللىم ل ل لبفسو 
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ل  د و لبحثدل أن  تانمن خالل العرض الساب  لمتغيرات الحا  الاال  وج ت الحاحث
لل ل م  لالللسللع لن  لل   لبحثل قل و  م   ظ  لب ل لمن   ل هلم   حم ع لن حمل أ لبثلب  ب  

س  لبلو األ لديللطلل بف  ط ح  لببللى  لبىل م  لبلى ملم  لب    ل ع ل و ب لل  وف احم  ب 
لشل    قل وفلم  لوثومن    لن لبلفق  لبفسول  ل  لهه  ن لبثملع لببللىم  حل  طولاى ل لب

 .لبلبللو لوا ا ه

يلل وح   أهلم  لبحثل لبثلب  لن رال  ل وحلط   لب لقو لبلمفل ل لح  لبلشد الال ل  د  
لددددن ألبمددددل  لدلدددد   أل لبحددددلح من أل لل ددددذ  لب دددد ل   رحدددد لال لب لقددددو لبل بدددد   ب لاللددددمن  لبلددددف او

 .د لال لق  لب  لالللسللع لن  لل   لبحثل قل و فطه لإل شلل لبفسول با ح  لببللى 

لبلد  لدلل أهلم  لبحثل لبثدلب  قد     د  لدن لبحثد   لب  م د  قد  حدفلل   ده لبحلح  لو للل
لب  دل  دن لبف للد  د لبلدفق  لبلى قد د لبلود األ لديدللطل وفللب  ل لل  هذه لبللغمد لال لب الثد   

   للبلى  لىل.لببللىم 

بددف   لبلودد األ لديددللطل يلددل وحدد   أهلمدد  هددذل لبحثددل لددن رددال  لبلىدد     دد  لوددل   
للبددذ  طىددف لددن أبدد   لبى للدد  لبلددؤث ع قددل ل وسددلو أل ل  سددل  لوددل   لبلثصددم   لببللىدد ط حدد  

لبلوددد األ   لبلىددد     ددد  لدددف  لردددلال  قددد لبثدددلب لديدددللطلل بدددفياهد  لدددل وحددد   أهلمددد  لبحثدددل 
  . لبل ح   لببللىم  ل ذب  بمن ط ح  لبس قلمن لاللب  للب ل ى  بمن لباالح للبالبحلال لديللطل 

طددد   ظ اددد  ب للغمددد لال لبفسودددم  لبل وحاددد   لإل دددلق  لبددد  لدددل يددد ق ه لبحثدددل لبثدددلب  لدددن أ
ع لبلود األ لديدللطلل بساده  ل   و لبحثلد ل ذب  لبثل   لبل ث  لب  ل ادف لدن لبحثد   بظدله  

ل هل أل لبثف طحمىلال لإب ل  لبض       ل ل ل لبللغم لال لبلل طل ن أل ط  ل بال لل  قل ل لش
د  ذب  لثللب  لب ص   لب  وص    ظ    ن  ى  لبى لل  لبلل وواه قل لفال با ح  لببللى 

 .وف   لول   لبلثصم  لديللطلل بف  ط ح  لببللى 

بحثددل لبثددلب  لددن رددال  لبىمفدد  لبلددل وفللباددل لبحثددل لهددل ق دد  ط حدد  وحدد   أهلمدد  ل يلددل
لببللى  للبذين طل   ل  لللل بلول ح  لالل  ل اضلال لباده لل لاده لحمد   قدل لفظ لد  لبلفلمد  

  . لبلول ح م  قل لبلبللو
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 ديلدددل ووددداه  لدددل   هدددذل لبحثدددل قددد  ل ددد ل  ل للدددلال  ث مددد  الال لبصددد    للغمددد لال أرددد   
ل هذل لبحثل ط فت ألللال   لم  لصسم  وسل   لبمال لبل لح  لبى بم  ق  حفلل   ه  لال لق  لب  أ

 .للللبحلح 

 Academic Procrastination اوال: التسويف األكادميى  
لا صف    وي م  ط ح  لببللىد   شد   لودلل  ب حدف  قد  ألل  لإ بدل  لبلادلت لديللطلمد   

ه ل ددفت قدف واه   دد  ل بل هددل قدد  لب قد  لبلثددفل بددذب  للددل يدؤث   ا ا دد  لدد حم    دد  لبلودففع لبددما
 وثصم اه لديللطل .

 لبف  دد  لبلددل طثصدد    ماددل لبا حدد  قددل لبل مددلس لبلىددف بددذب  لا ددلس قدد  لبحثددل لبثددلب  
  ىلل ق  م   لبللبل   أ ثالث للبذ  يلضلن  

  لوشم  لب  و د  لدقكدل  للب فل دلال ى(الحع  المعر ى لتتسويف األكاديمى )التسويف المعر  -1
للبلص  لال لبل  طلل كال لبا ح  ق  وي م اه ب لالت لديللطلمد  لبل   د  لبدماه للبلا د ح لدفاه 

 للل ال للل يؤث   ش   ل ح      وثصم اه لديللطل .
  لاشدم  لبد  لدف  شدى   لبا حد  الحع  اإلن عالى لتتسويف األكطاديمى )التسطويف اإلن عطالى( -2

ضددددم  للبضددددب   فلمبدددد  بلددددي م اه لبلاددددلت للب ل حددددلال لبلوددددففع لبددددماه ل ددددفت قددددف واه   دددد   لب
 لإل لال  لفال ق  لب ق  لبلثفل بذب .

  ولل دد  قدد  لدقىددل  للبودد   ملال الحعطط  السططتولى لتتسططويف األكططاديمى )التسططويف السططتولى( -3
 لبماه.لبل  يل ذهل لالحىال لبا ح    لم   ب لللط   ق  ل بل  لبلالت لبل     

 Psychological Flowالتدفق النفسى ثانيا: 

هدد  حلبدد   سوددم  وفوددلح قماددل لشددل   ل فل مدد  لطبلبمدد  وددؤل  لبدد  لوددل   أل دد  ب ثددل ع 
أل ط ح  لصلل  لبالق  لبفسودم  لبود حم   دلبل و  للب د   للب  د   الببللبفشل د طولامو قمال لب

ل  دددد  للبلدددد  وشددددلل    دددد  أ  دددد  ل  ددددلال للبل دددد  للإللددددل رل .... لبددددىد ب  صدددد   لبدددد  لب حدددد ع لب
لإللدددللللو للب  ددد   دددلبفسو للبل  مددد  للإلحودددلس  دددلبلث ه للبودددما ع للبضدددحط لق دددف لبددد    لبكللددد  
 لبدددذلال للبل دددلل لل ودددملح لدقكدددل  لعبمددد  لدلل  لدددو لب دددف ع   ددد  لل لع لب قددد  للإل دددفلل  لبدددفلر   

 .  لبكلل  ق  لبىل 
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لبل مددلس لبلىددف بددذب   طثصدد    ماددل لبا حدد  قددل  لبف  دد  لبلددللا ددلس قدد  لبحثددل لبثددلب  
    لبللبل بعاد  رعيثأ أربعث للبذ  يلضلن

  لوشم  لب  أل لالهفل  لبل  و فت ب ا ح  وك ل لل ث  للفللح  ب ف لواه األه اف الواضاث -1
 للل ل ملواه للال لواه.

ل لحددلهاه  ثدد    لاشددم  لبدد  لددف  ل ددفلل  لبا حدد  لقددف واه   دد  لإلحلسددل   اإلنطط ماو والترليطط  -2
 لبل م لال لبل وحا   لبلالت لبلا  ب  ل    لبل م لال غم  لبل وحا  بال ق  الال لب ق .

  لا صددددف بادددل لحودددلس لبا حدددد    ملددد  لب قددد  ل ددددفت ل لحدددلهاه لبدددد   قططط ان الةططططعور بالو ططط  -3
 للا حلواه للحلمل لواه لبذلوم  أثفل  ألل  لبلال  لبل   ه.

بدددد  ل دددد ن لبفبددددلن للبسشدددد  لوىددددفي  لبا حدددد  القىددددلباه لوشددددم  ل التغذيططططث الراجعططططث ال وريططططث: -4
 لل   ملواه  لمب  بذب .

        Satisfaction of University Study ثالثا: الرضا عن الدراسة اجلامعية 
 لىحم   ن  ح  ب يللطلم  لبلل وفقو لباللدلبل    لن لبى لل  لبفسوم  للبحم م  طشم  لب  

 ى . لببلل ن لبف لل   هه  للول   
 لبف  دد  لبلددل طثصدد    ماددل لبا حدد  قددل لبل مددلس لبلىددف بددذب  لا ددلس قدد  لبحثددل لبثددلب  

    لبللبل بعاد  رعيثخمسث أللبذ  يلضلن  
  لوشدددم  لبددد  لودددل     دددل لبا حددد   دددن لثلددد   الرضطططا عطططن الم طططاها والمقطططررات ال راسطططيث -1

 لبلفله  لبل فل  لبماه للف  أهلملال لقل فوال ب لبللو.
  لوشدم  لبد  لودل     دل لبا حد   دن لبا ا د  لبلد  توب اإلمتاانات والتقطوي الرضا عن أس -2

 وب   بال لإلللثل لال لألليفال لل ل له ألقلوال لألليفال. 
  لوشدددم  لبددد  لودددل     دددل لبا حددد   دددن لد شدددا  الرضطططا عطططن ال ةطططافات المتطططو ر  بال تيطططث -3

 لل م  للبل قمام  للبى لم . لبلىل   بال    ملاه للف  وف  ال لن لبفلحم  لب  لقم  للإل ل
لوشددم  لبد  لوددل     دل لبا حدد   ددن  الرضطا عططن تعامططل عضططو هيئططث التطط ري  مط  فالبطط : -4

 لبىالقلال لبللحللب  بمفاه لبمن ألللا لبل    للف  للل اه ب لشلي  لبل  و ل ااه.
لوشددم  لبدد  لوددل     ددل لبا حدد   ددن  الرضططا عططن التعامططل بططين اللتحططث بعضططه  الططحع : -5

 لبللحللب  بمفاه لبمن  لال اه ل ذب  ل فل  لبلىللل للإلحل لت لبللحلل  بمفاه. لبىالقلال
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 :  Academic Procrastination: التسويف األكادميى              أوال
للددل الشدد  قمدد  أل بكدد  طلبددب هددف  طوددى  لل لددل لبدد  وث م دد  لبكدد  طث دد  ابدد  قمبددب 

ولل  لىمل ق  وث م  غ    لبكدن  بدف أل لبا حد  ط ل سد ل قملدل بمدفاه قد    م  لبىل   ش   ل
يمسم  ل بل  و   لدهفل  لبل   ه قلفاه لن ط  ت    بل  لبلالت  شد   لحلشد  للدفاه لدن يحادئ 

 .طول   ظله ع لبلو األ أل لإل  ل  ق  وث م  و   لبلالت حل  أر  بثظ  لهذل لل

  Dewitte& Schouwenburg , 2002 , 469لاشم     لن  للا  ل ش لافح     
ب لو األ لديللطل      ل   لل  ش صم  وظا  قل لم  لبالبب لب  لبلديرم  لبللكد   إل بدل  

  . لبلالت لبل   ه لو ل ال ه لح  لال غم  لفا م  بلي م  هذه لبلالت  ن ل ل مفهل لبلثفلع
للطل  هدد  وي مدد    أل بلودد األ لديدد Pieearelli, 2003 , 29بدد    ليلددل  أ   بم  

لبالبددب  شدد   لل دده لبحددف  قددل لبلاددلت لبلددل يفدد   ل بل هددل للددل يفددل   فدد  شددى  ه  ددلبل و  لإل سىددلبل 
 للب     ظ ل بىفت ويليل  ب لال  قل لب ق  لبلثفل بال. 

  د  أل  ) 68د 2004  يلل لوسد  لىاده  د  لدن    حدف لبد حلن لثلدف ل للطد  لثلدف   
طلم  حل  أر  لقم   لصى بلاه قل لوللت لبلالت للد شا  لبثملوم  وي م  لبا ح  ب  ل حلال لديلل

ل فت قف واه   د  لو دلا لب د ل لال لبلد وحط  ديلل  لبلادلت لديللطلمد  ل دذب  ودير هه  دن لإللدلىفلل 
 .التسويف األكاديمى لتلتحثب للثل لال حل  لب ثظلال لدرم ع لهذل طا     م  

 Babadogan, 2010, 3263    Sokolowskaلقف لوس  لبىفيف لن لبحلح من ل د   

,2009 , 2    , Ajaya & Osiki , 2008 , 126   د  لل لبلود األ لديدللطل  طشدم  لبد    
وي مد  لبىلد  قددل لبلالد  ب غدف لاددله ابد   ا ا د  غمدد    ال مد  قدل طحمىلاددل لال يدله  ألل  لبلالدد  

  .    سىلالال لطبلبم  أل ل حم لا  ل اب  لصث بل  ب  قل لب ق  لبلفللب للبلثفل باللبلا   
   لرل ددل لىادده  ىدد  لبشددئ حمددل  أ  أل  Steel , 2010,926لال أل   للددلم     

 لبلو األ لديللطل  ه  وي م  لبىل  ق  ألل  لبلال  لولرم هل  ا ا    لفط .
لددددددو   للددددددلم     ي دددددد  لبلدددددديرم   ) 152د  2013لقددددددف لوسدددددد  لىدددددد     سدددددد ل  لبدددددد لهمه    

طشددددى   لبالبددددب قددددل بددددف  أل ل اددددل  لالدددد  ل للددددم  قددددل لب قدددد  لبلثددددفل باددددل للبللىلددددف لددددن قحدددد  
 .قمال لبالبب  ىفت لال وملن
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  لبلوددد األ لديدددللطل   ي ددد  وي مددد  207د 2015ل  قددد    للبمدددل رمددد    حدددف لب هدددلح   
ط حدددد  لببللىدددد  ب لاددددلت لديللطلمدددد  للد شددددا  لبلى ملمدددد  ل ددددفت لالبلدددد لت   يللباددددل لإهلددددل  لب قدددد  

 صددى ب  لولددلت لبلاددلت لحل ددلواه لبدد  ل اددف لددن لب قدد  إل بددل  و دد  لبلالدد  لبلددل طبددب لأل ددل اه 
.  لدددددل أيدددددف  لإل لادددددل  لفادددددل أل ويرم هدددددل لبددددد  لقددددد  الحددددد  لل بل هدددددل قدددددل  الطددددد  لب قددددد  لبلثدددددفل

 Yockey, 2016,172  أل لبلودد األ لديدللطل  يلل دد  قدد  وي مد  لبا حدد  لبللىلددف ب ل حددلواه  
 للللثل لواه لبف للم .

لبلبلددلب  قلبلودد األ لديددللطل  هدد  طل ددد  لبلدديرم  أل لبلي مدد  لبلادد  ل ب حددف  أل ليلدددل  
لبلالت لديللطلم   ن قصف للل لح   لو لإلحودلس  ىدفت لال ومدلن للبشدى    لبضدم  ب لدير  أل 
وي مددد  هدددذه لبلادددلت  ظددد ل إلقلفل ددد  لبدددفلر ل  ضددد ل ع ل بدددل  هدددذه لبلادددلت للددد   قدددل للل ع لب قددد  

 يشدددددمل  أرددددد   غمددددد  لال لددددد  ل دددددفت قدددددف ع لبسددددد ل   ددددد  وثسمددددد  الوددددد  ال بدددددل  لبلادددددلت للإلهللدددددلت  
   353د  2016  ل حف لب حلن لثلف د   صلت  لى

لوىددف  ظ ادد  لبىدددال  لبى ال دد  لإل سىدددلب  لددن أبددد   لبفظ اددلال لبلسوددد ع بظددله ع لبلوددد األ 
 اس  هددد  و ددد  لديدددللطل  ق دددف أشدددل  أصدددثلح لبفظ اددد  لبددد  أل لبودددحب ل ل  لددد  ح لالقددد لل لبلوددد

لالقكدددل  للبلىل دددفلال لب لط ددد  لبلددد  طثل ادددل لالقددد لل  دددن أ سوددداه قددد   دددفت قدددف واه   ددد  للدددلالح 
لبلال لال لبال ل  اليلل  لبلالت لبلا  ب  لفاهد  لل أيفل     أ د   فدفلل طبحد  لبلود ق ل   د  

 ددفلواه لولددلت لاددللاه لدد   ط  لدد ل  لولللاددل لبكددن  شدد   غمدد  لال دده لهددذل بددفل ع ي اددف لددن لىل
   Wang, 2013 , 452 لأقكل هه لبو حم  لا اف لن حفع لب    للب    بفياه  

لن لثلدف ل للطد     حدف لبد ح  لHolmes , 2002 , 803لقف أوسد  لبىفيدف لدن لبحدلح من ل د   
     أل هفلح أ بى  أ  لو ب لو األ    ) 12د  2008د ل  ام  لثلف لمفد 68د2004لثلف    

  . لالل   قل  لومن لبثملع لبم لم  لأ شالال لصى ب   فلبلال لل بل هل  م: التسويف العاأوال
لاىفددد   دددفت قدددف ع لبالبدددب   ددد  لو دددلا لب ددد ل  قدددل لب قددد    : التسطططويف  ططط  اتقطططا  القطططرارتثانيطططا

لبلفللب ل ل  ب ل لقل أل لبل    لال لدلللم  أل لب ل  ا  لبللى     يل   
 . لبثملع لبىلل 

لاشددى  لبالبددب قددل هددذه لبثلبدد   ي دد  لصددلح  لبشدد    فددف لثللبلدد   :ولىثالثططا: التسططويف السططت
لبلىددلطف قددل حملودد  لبم لمدد  للددل يددؤل  لبدد    لقددب لرملدد  لشددى    ددلبل و  

  . ل فت لال وملن
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لهدد  لدد  ح يلل دد  قددل وي مدد  لبالبددب ب  ل حددلال للبلاددلت لديللطلمدد   :رابعططا: التسططويف األكططاديم 
  . حل  أر  لقم   لل ف 

أل ل  ح لبلو األ لديللطل  ب  لظا لل  (Chu& Choi, 2005,256 )  لنلا    
لهدده لبلودد ق ل لبل  مددفي ل لبددذين ي   دد ل ل بددل  لبلاددلت  سططتوا المسططو ين السططتحيينلالل  لهدد  

لبل  دد ع لبدد  لب ثظددلال لالرمدد ع  وددحب  ددفت قددف واه   دد  ل بددل  لبلاددلت قدد  لب قدد  لبلثددفل باددلد 
لهدده لبددذين ط  لدد ل بلي مدد  لبلاددلت  شدد   للىلددف  ون ال عططالون سططتوا المسططو للبفدد و لب ددل   هدد  

 ف لبلثفل لاث    ال بفلل   ل  م .لل ص ل لهه قلل لل     ل بل  و   لبلالت ق  لبل  
أل هفددلح    ددلل لددن لبلودد األ    Seo, 2013 , 1110يلددل أيددف   دد  ابدد   لددم    

  لبالبدب ب لالدد  دردد  بثظدد  لهد  طشددم  لبدد  وي مدد التسططويف األكططاديمى ال ةطط لديدللطل  هلددل 
له  طشدم  لبد  لبلح دف التسويف األكاديمى الستحى ب ف و      لبل ل ل بمن لال لو   للبف و لدر  

 لبذ  طصلحح  لب    للب   . 
تسطويف ق  أل هفدلح    Irfan etal., 2015 , 185لقف أوس  لىاه   لي قلل للر لل   

بلي مد  لب ل حدلال لدو قف ود    د  لولللادل لوود ملال  للبدذ  يلضدلن قمدلت لبالبدب أكاديمى إيجابى
لالضددلن قمددلت لبالبددب بلي مدد   تسططويف أكططاديمى سططتحىقدد  لب قدد  لبلثددفل باددل. ل دد و أردد  لهدد  

 للبلثفل بال. لب ل حلال لو  فت قف و      وو ملال ق  لب ق  لبلفللب
ل  )67د 2004لقددددددددددف أشددددددددددل   دددددددددد  لددددددددددن    حددددددددددفلب حلن لثلددددددددددف ل للطدددددددددد  لثلددددددددددف د 

 Onwuegbuzie, 2004,5   ل  Sokolowska,2009,2 ل  Bezci&Vural, 

   ىفين   موممن       أل ل  ح لبلو األ لديللطلل يلك ل لن2013,167
لاشم  لب  لبلى  للال لبذلوم  للدقكل  لبال  ال م   ن قف لواه للب د   لدن  :ال: الحع  المعر  أو 

مه لبو حل ب ذلالد ل فت لب دف ع لبسش د للبكللبم  لبلس ط د  للبف ف لبذلول , للبل م
 لومبملال لبلفللددح    دد  لبل اددمط لإلل ع لب قدد  لوفظملدد د ل ددفت لى قدد  لاللددل

 دلل  لبلال .
لاشدددم  لبددد  ل دددفلل  لبالبدددب قدددل حلبددد  لدددن لإلحبدددلت أل لبلبفدددب دلل   :: الحعططط  السطططتول ثانيطططا

  لبلالدددد  لا  ددددو ابدددد  بثلبدددد  لددددن لبلحل ددددف دلل  لبلالدددد  للبلحلبغدددد  قددددل و ددددفي
لب قددددد  لبدددددال ت ال بدددددل  لبلالددددد  للدددددىل لبالبدددددب لبددددد  لال دددددفلل  قدددددل لبلادددددلت 
للد شددددددا  لدي دددددد  لدددددد ل ل للددددددىللع لددددددن لد شددددددا  لبلددددددل ولا ددددددب لبل ددددددلب ع 

  . لبذ  لبباف لوثل  لبلشل 
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أل لددن أهدده لظددله  لبلودد األ  Brownlow& Reasinger, 2000,17)لقددف أشددل   
يللطلمد  لبل  دل بادل حلد  لدل   للدير ع  لإل دلق  لديللطلل ه  و ح لبالبب دلل  لبلالدلال لد

لبدد  لباللحددلالع  فددف لبلذ م بلبفصددل     دد   دد ل ع لولددلت لبىلدد  قددل لب قدد  لبصددثم  لقحدد  قدد لال 
 لدللل لهف  لإ ل   لب ق  قل لبفشلطلال غم  لبسىلب . 

  أل لددددددددن أحددددددددف لبىاللددددددددلال لبحددددددددل  ع بودددددددد  ح Nora,2000,3لقددددددددف أشددددددددل ال   دددددددد  ل    
لطل  ب ا حددددد  هددددد   دددددفت ل بدددددل  لبلالددددد  لافشدددددي ابددددد  لدددددن ردددددال   دددددىل لب  ددددد  لبلوددددد األ لديدددددل

 ددددلبفسو للددددن ثدددده يددددؤل  لبدددد  لب دددد   لددددن لبسشدددد د لاددددؤل  ابدددد  لبدددد  لبلدددديرم  قددددل ألل  لبلاددددلت 
للب ل حددددددلال بلب ددددددب لدلل  لبضددددددىمل لبددددددذ  ال ي قددددددل لبدددددد  و قىددددددلال ل ردددددد ان لبلبلدددددد ب  يددددددؤل  

 لب   ىل ألل  لبلال  بف  لن ل بل هل.
أصددثلح لدد  ح لبلودد األ لديددللطلل طىددل  ل لددن لوددل الال ل وسىدد  لددن لب  دد د  لددل أل  

لصى بلال قل لبف تد للبلفرمن د لوىلطل لبكث    لإل لق  لب  ق   لل لال لبلثضم  بالللثلل 
للبلمدد  لبدد  لبحفلطدد  لبللددير ع قددل ل بددل  لب ل حددلال لبف للددم   لددل أ ادده غمدد   ل ددمن  ددن ل ددىاه 

   Steel& Ferrai , 2013 , 52 ل للدم  لف سضد  لللف مد   لبف للل لاثص  ل     لىدفالال
 لإل لق  لب  أل لباالح لبذين طىل  ل لن ل  ح لبلو األ لبف للدل يحث د ل  اد   للىدفلع  دن 
حللط  بص  واه لبذلوم  أللت ل ر ان لإظال هل  لظا  لطبلبل  لإل لق  لب  وبفحاه ب ى لح  ن 

لبدذب  قاده طثلدل  ل لبد   دياه صدى ب  قدل لبلفظدمه لبدذلولط ا  لد ذل  لبكلا   د قلبلو قمن بف
    11د 2008لث ح رل  ل بكل يفب لل أ للباه     ام  لثلف لمف د 

للن ثده ي  دو لبلود األ لديدللطلل دلدحلح  فيدفع لفادل  دىل لب دف ع   د  للل ع لب قد  
ل ل دلل  لبلالدد  لوفظملدد  د للب دد   للب  دد  لبلدد وحط  لبسشدد  لبددلدرت   لددل لقلدد ح لبل  ددف لبفادد

للال لاددل  لفالدل ددذب   ددفت لب ددف ع   دد  لبل  مدد  للبلثلقظدد    دد  لوددل   ل وسددو لددن لبم ظدد   فددف 
  .Bunam,2010,1667ألل  لبلالت   

  قددد  أل لبلوددد األ لديدددللطلل ي  دددو Yockey,2016,172لقدددف لوسددد  لىددد   يددد       
ال لن ل بل ه لبلالت الال لدلب اد  دلحلح ولل   قل ل بل  لبالبب بأل شا  لبلل وىام  للى  بف

لبل وسىددد  ل ددد   لشدددلهفو  ب ل سدددل  بدددفال لدددن لاللدددلذ ل  ل دددذب  لباددد لح لدددن لبلادددلت غمددد  لبودددل ع 
 للبصىح  للبلل   دل ىل لال ع للل ع لب ق  د للب    لن لبسش  . 
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  أل هفلح قف ل  حم  لدن لبلد ل ط بدمن لساد ت Thatcher etal.,2008,236لقف أشل    
لبلودد األ لديددللطل  للبلددفق  لبفسوددل قددلبلسا ت لدل   لبلودد األ لديددللطل   يددف   لبدد   يدد  لددن

لبلللط   لوبفب  ل  لل قل لبمف  لىف  وي م   لد  لبمدف لبد  لبغدفد ألدل لبلساد ت لب دل ل  لبلدفق  
 لبفسول  قمف  ل لب  لالللغ ل  قل لبىل  لو  م  لال لحله.

 Psychological Flowثانيا: التدفق النفسى 
طل ددد  لساددد ت لبلدددفق  لبفسودددل لسا لدددل ب  حددد ع لإل ودددل م  لبل  دددل قددد  لبدددل    ددده لبدددفسو  

للبصدددث  لبفسودددم  لالطبلبمدددد  د لال ودددب   ددد  حددددفل  لبلدددفق  لبفسوددد  لبىفيددددف لدددن لدثل لإلطبلبمدددد  
 للبللل  دددد  قدددد  لبشددددى    لبوددددىللع ل اددددللع ث دددد  لبسدددد ل قدددد   سودددد  لغم هددددل لددددن لبفدددد لح  لإلطبلبمدددد  

 . 155د 2013لهمه د   س ل  لب  
قمىلحدد  لبلددفق  لبفسودد  أحددف هددذه لبلسددلهمه لبثفي دد  قدد  لبددل    دده لبددفسو لإلطبددلب  للبلدد  
واددف  لبدد  وى ادد  لبب ل ددب لإلطبلبمدد  قدد  ش صددم  لبسدد لد لول دد  ظددله ع لطبلبمدد     لحل هددل رحدد ع 

قدددد  حدددد   الومدددد  ولث دددد   فددددفلل يفودددد  لبسدددد ل  سودددد  أثفددددل   ل مدددد  لبلسكمدددد  للبلددددفب  لإ لددددل  لبى دددد 
لبلشدد الالد قمددفغلو لبسدد ل قدد  وفسمددذ لبلاددلت للد لددل  لبلا  بدد  لبل وحادد  باددذه لبلشدد الال ل ل  ددًل 
 ثلبدد  لددن لبفشدد ع للإلبلاددل  للبلدد  ووددل فه   دد  ليلشددل  بابدد  لبثمددلع للىفلهددلد لوصددح  حملودد  

  .295د 2015هللق  ل في ع  يل ُوىلش  ليفلس لثل ل غ ابد 
أل لبلددفق  هدد  حلبدد  لددن  وددملل لبددذلال قىفددفلل  )136د 2000لاشددم  لل مم    بلددلل    

طص  لبس ل لبد  حلبد  لبلدفق  طودلغ   ولللدل قدل لبىلد  لبدذ  ط د ت  د  لبد  لبف  د  لبلدل طس دف قمادل 
لب  ل بذلو  ولللل لباذل لإلحولس وك ل بثظلال لبلفق  بثظلال غملح لبذلال  لب غه لن لص   

 لل . لدق لل لب  أقصل ل  لال لال اللح قل لد
  لبلفق  لبفسو   ي   حلبد  اهفمد   Lutz& Guiry , 1994 , 45لاى    ب و ل م     

لإثدددل ع للر مددد  لطبلبمددد  يفشدددغ  قمادددل لبسددد ل قدددل  شدددل  لدددل لاشدددل ح  ىلددد  قدددل لد شدددا  للدحدددفل  
 لبلثحح  ب فسو لاوى  بلث م  لبلال    لق  لب لل   للبا   لبلل ف  

  لبلدددددددفق   ي ددددددد  Csikszentmihaly&Lofever 1996,815,ل ددددددد    ددددددد  لدددددددن    
لحودلس   ددل طشددى   دد  لدقدد لل  فددفلل يلصدد ق ل  ل ددفلل  وددلت لددو لبىلدد  أل لبلالدد  لبلددل ط  لدد ل 
بال , لقل حلب  لبلفق  ط  ل لبل   لففلبل أل لودلغ قل  صد  ع وللد  قدل  شدل  لدل لدن ل د  ابد  

ل هفددلح شددى    لب قدد   ثمددل لبفشددل  الودد  لهددل حلبدد  يفودد  قماددل لبلدد   الودد  للددن للل أل ط دد  
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ط  ل وفق  و  ل ل بك  قى  ل   ح    ل   وسكم  د لبلبللبل هل حلب  وول بل     لبل     لق  
 . لفظ للال ش صمل  لوفقى  لب  أل ي ظل    قف لو  للال لو  لب  أقصل حف لل ن

ع     ي   شى   لبس ل  لبودما  Ghani etal. , 1991, 230 لل   ق    ل   للر لل    
لبكلل       لل طثمط    لوثف   ل م  لبلفق   لمب  بوححمن هد  لال ل دلل  دلبل ل ل بدمن وثدفطلال 

 لبل قل للبلال لال لبش صم  ل لبل  م  لبشلل      لبفشل  للإللللللو  للل و .

لبلددفق  لبفسودد   ي دد  حلبدد  لددن  وددملل لبددذلال   134د2000ل دد    لل ممدد    بلددلل   
لبشددى    لبودد ل  للبددذ  ط دد ل هدد  لبددفلقو للبلثسدد  للبددذ  طودداه قددل  للاللددلغ ل  قددل لاللل  لددو

 ل سمل لن لال ا ل لال لال سىلبم .لب
لحلب  لبلفق  لبفسو  هد  حلبد  يفشدغ  قمادل لبسد ل قدل  شدل  لدل  ثمدل ال يحدفل أل هفدلح 
شل  أر  لاه قل اب  لب ق  لوك ل هذه لبلب ب  لللى   فل لا د ت قمادل لبسد ل  ىلد  ابد  لالدل 

   Stefan&Falko.,2008,38س  لدل  بلث م  هذل لبشل    ي 
   ي د  حلبد  ولل دد  قد  للاللدلغ ل  للال غلدلس للبودد    Lee , 2005, 6لأشدل   بد    

للبفق  قل ألل   ل  لل ب  ص   لب  أ  ل لول   لن لدلل  ل  ل    ثلب  لن لبشى    لبوىللع 
  وملل لبذلال  فف لب ملت  لبىل .لبل لل ل للاللللللو لبش صل لل  سل  لإلحولس  لب للل ل 

قلبلفق  لبفسول ه  لبل ل ل بمن لل لح لبس ل بلال لو  لبصى ب  لبفشل  لا د ل لبسد ل   د  
 .    Ishimura& Kodama,2006,23ث    يل    شل  وث  لبوما ع    

 ل  لدددددددددمف لبحادددددددددلة   ) 315د  2009لاددددددددد    ددددددددد  لدددددددددن  لثلدددددددددف لبودددددددددمف صدددددددددفي    
   أل لبلدفق  لبفسود  طل د  حلبد  لدن   de Manzano eta.,2010,302  ل  35د  2010 

حلالال لبذ ل  لإل سىلب  قا  طل   أقصل ل    قل وى ا  لال سىلالال لبلل و دفت لدلل  للبدلى ه د 
لوىف رح ع لبلفق  حلب  رلص      ق ل وثف  لن لق  در  حمل طىلح  لبلدفق  لبفسود  شدى   

للال غللس قل لبفشل  لب  حف  وملل لبذلال لاول ف     لبل سمل   لقل ل  ل ل  لبو ل  لبل  ل ل
لن لإل ا ل لال لإل سىلبم  لن ق   لليل لح ل ففلل طشى  لبس ل  لبل   وك ل حلب  لبلفق  أق  لل 

 طل ن أل  بلل و لسل.
  قد  أل لبلدفق  لبفسود  طظاد   3د 2009لقف أوس   لىاده  للدل   حدف لبودلمو  لظد     

غ ل  لبلدددلت  دددلدلل  لثللبددد   ب  صددد   لبددد  لودددل    دددلبل لدددن لدلل  للبشدددى   لدددن ردددال  لإللدددل
  لبوىللع د ل وملل لحلمل لال لبذلال.
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أل لبلفق  لبفسو  هد  وب اد   (Mosing etal., 2012, 699)لاذ   ل لمف  للر لل  
 دد    الومدد   ولل دد  قدد  لبل  مدد  بف  دد   لبمدد   فددف ألل  لبلاددلت لبلا  بدد د ل ددذب  ق ددفلل لبالبددب ب

لبددددذلو  للب ددددف ع   دددد  لبددددلث ه للإلحوددددلس  لبللىدددد د لاثددددف  لبلددددفق  أثفددددل  لاللل  لبفشددددط ب لاددددلت 
 .لبصىح د لا وحط لبلفق   ش    حم   ش صم  لبالبب

  أل لبلود األ  Steel& Ferrai , 2013 , 51لاد    د  لدن  للدلم  لقمد  ل        
   فدفلل ط د ت  لولدلت لبلادلت لبل  د ه لديللطل  طىدف حلبد   سودم  وثدف  بدف  لبالبدب لدن لل درد

لفدد   لقصددل ل  دد  لددن لدلل  لو  مدد  لال لحددله لددو ق ددفلل لبشددى    لب قدد  للبدد  ل  لبددذلال أثفددل  
 لدلل  للبلغذط  لب ل ى  لبلحلش ع للاللللللو لبذلول.  

  لبلدفق  لبفسود  204د 2017لاى      لن  لثلف     لهملت صلب  لهفي  لثلف   
 مد  ط د ل قمادل لبشد ت لغلد  ًل  شدى   لدن لبل  مد  للإل الدلح لبكللد  قد  لبفشدل د  ي   حلب    

لو لإلهلللت  لبفبلن ق  هذل لبفشل د للبل  م  لو   ت لبشى    لبذلال أ  لل  لبىل   لب   د 
 .للل  لبذلال  لبفشل  لق ف لب    لبذلو  لق ف لإلحولس  لب للل للبل لل

  لسل  دط ظ اد  لبلدفق  لبفسود  أصدثلح أل (Huang etal., 2018, 1289) لاضدمل 
أل لبلددفق  هدد  وب بدد  وثددف   فددفلل يف دد   لدقدد لل    لحددله لاغلدد لل أ سودداه قدد  أ شددا  لثددفلع 
 ففلل ولالب  لال لال لإل ل لال لدق لل لو لبلثفطلال لبل  ي ل ا هلد ألل لال  ل   هذه لبلال لال 

ل  لبضدددب  للإلححدددل  للباللحدددلالال بدددفاًل لدددن للإلل ل دددلال ال ولادددلب  لدددو لبلثدددفطلال قمشدددى  لدقددد ل
لبشددى    لبلددفق د قفظ ادد  لبلددفق  لسمددفع قدد  لللكشددل  لوبلهددلال لدقدد لل لرحدد لواه للدد   ملواه قدد  

   أل لبلفق  لبفسودل   de Manzano eta.,2010,302يلل أشل     . لملقلال لل لقل ل ل س 
أ شا  للل ل لب  لا ط  ل لبفشل  طثف  بف  لبك م  لن لدش لة حل  ألب   لبذين طلل ل ل 
 لبللل س هفقل قل حف الو  لاشى  لبس ل قم   لبللى  للبو ل . 

ل د ل للىدفل لبلودل الال       أل لبلدفق  لبفسودلSeo, 2011, 210لقدف أشدل   لدم     
   يلضلن ثال  لول الال لهلل  لبل ب قا  للغم  

لن رحد لال وب دب لبود ل  للإل شد لن  لدل للبلدل ولضد الايا  السار  أو المحهجث  المستوى األول
 أ ال ولضلن ل سىلالال لطبلبم   حم ع.

 لبلل وولغ   طلقلال ل شلطلال لبس ل  اإلنغماس أو اإلن ماو    الايا   المستوى الثانى
للبل  وشم  لب  قمل  لبثملع لبل  طىمشدال  الايا   ات المع ى وداللتها و يمتها  المستوى الثال 

 ط  ت    لن أ لل  وولث  لبل في . لبس ل لأهلم  لل 
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 )19د  2015ل   بمىد  بدن لبشدمى       Ullen etal., 2012, 168يلل  أ     لدن  
  لل لبلددفق  لبفسوددل ل دد ل للىددفل لد ىددلل لبددمو 324-323د 2015(ل ليفددلس لثلدد ل غ اددب  

بمددد د ل لب  ددد  أحدددلل  لبحىدددف قاددد  يلضدددلن لبىفيدددف لدددن لد ىدددلل لبللل  ددد  قددد   لب حددد ع لبذلومددد  لإلطبل
 دددلبفسود ل لب دددف ع   ددد  لو دددلا لب ددد ل الد لإ ددد ل  لبلىدددفطالالد ل ددد ن لبادددف د ل لل لع لب قددد د ل 

   لإل فلل د ل لبل  م      لبلال د ل لبل ل ل بمن لبلثفطلال ل لب ف لال 

  لا صدف بادل لبود ل  لبل  دل   حلد  لبفشد ع للبشدى   لبدفلر   لبلللدو القحر  الذاتيث اإليجابيث -1
 .ب  لبفال م  بثلب  لبلفق  لبفسو لو صل و   لب ح ع  ي ال لبفلمبذلو  

لهددد  لدددل  ش صدددم  طشدددى  قمادددل لبسددد ل  لبكسدددل ع للب دددف ع   ددد  ل ل اددد  لبظددد ل   الثقطططث بطططال   : -2
لبل ل س  لول فلًل أقص  لل وفلب  ب  لل ل لو  لقف لو  بلث م  أهفلق  لبل   ع لهد  لد ا  لطبدلب  

 .ل لب  لبلول   لبلا  ح لن لدلل بذ  يؤل  لب  لص   لبس  لن لبسك  للبشى   للبو  ح ل

بودددما ع   لا صدددف باددل لب دددف ع   دد  لبضدددحط للالقطط ر  عتطططى إتقطططا  القطططرارت ويجطططرا  التعططط يالت -3
 .بلى قلال لبىل  بفلل لبا ل

 .ق     م  بملل ن لبش ت لن وث م    لا صف    وثفيف لباف  للب  وضوح اله ف -4

  لط ددددلو لبدددد لن لددددو لب ددددف ع   دددد  لبددددلث ه لببمددددف قدددد  لب قدددد  لا صددددف  دددد  وحددددفيإدرا  الو طططط  : -5
 .وب ب  لبلفق  لبفسو  ال ش    فيفللإلحولس    ل ل  بحا   أل  و  ل  لباذل قلك ل 

  لا صددف  د  والشدد  لإلهللدلت  لبدذلال للإللددلغ ل  لبلدلت قدد  لبىلد   شدد   يدؤل  لبدد  اإلنط ماو -6
 . لبل  ل م  لل بم  لإلحولس  يل لدلل  يلوه

لب مددلت للبددذ  طودداه قدد  لبل سمددل لددن لإل ددا لح لإل سىددلب د لوموددم   رليطط  عتططى المهمططث:الت -7
 . لبىل  لن غم  لبا ل  حم 

لا صدددف  ددد  لإلحودددلس لبللددد ل ل بدددمن للا حدددلال لبفشدددل   التطططوابن بطططين التاططط يات و القططط رات: -8
لبلدف ح لقدف لال لبشد ت  ثمدل ال وصد  لبلالبددب للبلثدفطلال لبد  لبثبده لبكحمد  لبدذ  ي مدد  

 .س  بف    وؤل  لب  لبشى    لبل  لب    لال وف 
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أبعطططاد التططط      155-154د 2018لقددد   سدددو لبودددمل  حدددفلال  هحددد  لدددلل  لثلددد لد 
 ال  سى  ى ستث أبعاد هما: 

لاىفدد  لإللددلغ ل  لبلددلت قدد  لبلالدد  لبلدد   الترليطط  التططام واإلنطط ماو ال تططى  ططى أدا  المهمططث: -1
  لو  ل مدد د لأل ي  دد  لبسدد ل  دد  طلقلدد  لقكدد ه لو  مدد ه يؤلياددل لبسدد ل قدد  لب ثظدد  لبثلبمدد   االقدد

 . لب  لبىل  لبذ  بمن يفط 

لا صدف  د  لبشدى    دلبل ل ل بدمن للا حدلال لبلالد   التوابن بين المهار  والتاط ى )المهمطث(: -2
للبلاددل لال لبش صددم  لبلدد  طلل كاددل لبسدد لد قدد ل قلقدد  لبللا حددلال لاددل لال لبسدد ل شددى   ددلب   د 

 . لبس ل لبلال  لبل  ط  ت بال شى   لبل  لإل قلق  لال لال 

  لوىفدد  شددى   لبسدد ل  لب  دد  قدد  وضططوح األهطط اف والةططعور بالقطط ر  عتططى الططتاب   ططى األدا  -3
ألل ه ب لال  لبل  بمن يفط د لأل هذه لبلال  لل ث  لدهفل د لو شى  ه  لب ف ع     لبضدحط 

 .  ال للل بذ  لبا ل  حم  بذب للبوما ع للبلىلل  لو أ  لل ُطولبف ق  لبلال  لبل  يؤلي

  لا صدددف  ددد  لبشدددى    لبللىددد  لبفلر مددد  أثفدددل  لدلل د اإلسطططتمتال الطططذاتى واإلثابطططث ال اختيطططث -4
للب غحدد  قدد  لإللددلل ل  للل ل لظددل  لثل دد  رل  مدد  أل لثسدد  رددل   د لأل ط دد ل ألل  لبلالدد   

لت لبلالددد  قددد   سوددد  هددد  لبلصدددف  لبث م ددد  ب لدددللللو بدددفلل ل ددد ل  غحددد  ل ثددد  بوددد    لولددد
 . ص  وال لبفال م 

  لا صدددف  ددد  والشددد  لإلهللدددلت  لبدددذلال أثفدددل  ألل   قططط ان الةطططعور بالو ططط  والطططوعى بالطططذات -5
لبلالد د ل دفت لإلبلسددلال د   غحد  الومدد   دلبب و أل لبفد تد للبشددى    ديل لب قدد  طودم   شدد   

 . غم  لفلظهد أثفل  ألل  لبلال 

ا صف بادل لبلى قد  لبلودح   إلوبدله لدلل د لو مدمه لدف    ل التغذيث الراجعث الواضاث وال وريث -6
  ددل لبسدد ل  ددن لإل بددل  لبددذ  طث  دد  قملددل ط ددت أهددفل  لبلالدد  لبلدد  بددمن يفطدد  لب لحددف و دد  

  . ل ر د لو لل ل م  وىفي  لبس ل بلول ه   للل ل  أثفل  لب ملت  لبلال 

بل وسدو يللمد لل  لبىفيدف لدن للن ثه ق ل لدق لل لبذين طلل ك ل حلب  لن لبلدفق  لبفسود  ل
لالثددل  لالطبلبمدد  قدد  ش صددملاه ق ددفياه لوددل   ل وسددو لددن لبالدد ن لللقددو لال بددل  ل ددذب  لب  دد  
 ددلبفسو للاللددل البم  ل ددفت لبشددى    ددلب    للبل دد  ل اددللع لوددل   لبلسكمدد  لالبددفل   بددفياه  لددل 

 . ) 3د 2009د  و أ لظطلل ك ل لب ف ع     ل ل ا  لبلثفطلال قل لدلل    ألل   حف لبولم
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يلل أل ب لفق  لبفسو  أهلم   حم ع ق   ل مد  لبدلى ه قاد  طودل ف لبالبدب   د  لبل  م قد  
لد شددا  لبلددل ط دد ت لبالبددب  يلل اددل لال ددن بأللدد ع قددل ل لح اددل لبلح دد ع لددو لدطسددل  أل وى لادده 

  . Samuel,1997, 199يمسم  لب ص   لب  ل   هذه لبثلب   
لبلددفق  لبفسودد  حلبدد     مدد  ط دد ل قماددل لبالبددب  لسططاب  يتضططد أنومططن خططالل العططرض ا

لغل  ل  شى   لن لبل  م  للل  لبىل   لب  ل ل فت لبسص  بمن لبذلال للبفشل    لال دلق  لبد  
لال اللح لبكلل  قل لبفشدل  لدو لالهللدلت  لبفبدلن قدل هدذل لبفشدل  د  لدل ل ادل وىدف  ل ل د  ل لقديع 

ادددل يفالددد  لبالبدددب قدددل لبلالددد  أل لبفشدددل  لا لدددو لدددن لال لوددد  وى اددد  ح م دددل بالبدددب قلدددن رالب
 لدل أل لبلددفق   .  Ullen etal., 2012, 168لقف لود  ب ثدف لدقصدل قمبدف لدا ب  قدل لدلل  

لبفسو  ه   حلب  ل سىلبم  وثف   ففلل ط  ل لبس ل لفدفلبل   مدل قدل لدلل  قدل ل قدل وكد ل قمد  
لبلثف  لقمال طىمف لبس ل حلبد  وغمد  ب د  ل قدل لدلل  لبلال لال لبش صم  لل ل    لو للا حلال 

 لل غللس قل لبفشل .
يلددل ل ددفال لبحلح لددلل أل لىظدده لبحددلح من لبوددل  من أوس دد ل   دد  أل لبلددفق  لبفسودد  طل دد  
حلب   سوم  طل  بال لبالبب لن لقد  درد   فدفلل يدؤل  لبلادلت لبل  د ه  لقصدل ل  دلال لدلل  

لددد ل ل بدددمن لادددل لال لبالبدددب لوثدددفطلال لبل قدددل لدددو لالحلسدددل  لاظاددد  ابددد  لدددن ردددال  وث مددد  لب
 لال لحدددله   ثددد  لبل مددد لال لبل وحاددد   لبلادددلت للد لدددل  للد شدددا  لبلدددل يؤليادددل لدددو لل ل مددد   ددد   
لبل م لال غم  لبل وحا  بال قل  سو لب ق  دل ذب  غمدلح لإلحودلس  لب قد  ل دفت ل لحدله لبا حد  

د  لإل دلق  لبدد  ل د ن لبفبددلن للبسشدد  بدف  لبا حدد  لوىددفي   لبد  لحلمل ددلواه لبذلومد  أثفددل  لبىلدد 
 أقىلباه وحىل بذب .

      Satisfaction of University Studyالرضا عن الدراسة اجلامعيةثالثا:  

ب ف وىفلال لبلى اسلال ح   لسا ت لب  ل للب  ل  ن لبثملع  ش    لت لال ل   به يلا   
قدد  حددفلل  –لب  ددل  ددن لبف للدد  لببللىمدد   شدد   رددلة  لبىفيددف لددن لبحددلح من لبدد  ل للدد  لسادد ت

ق ف لهدله لىظده لبحدلح من لبودل  من لبد  لبلىد     د  لودل     دل لبالبدب  دن   -  ه لبحلح للل
 لبف لل  لن رال  لبلفلج لبلف ل  لبمو لببللى .

   لب  دل  دن لبثمدلع لببللىمد    ل د  لدف   Chuah, & Ramalu,2011, 2طىد    
ف  م  لبثمله للف  لشحلو لبالبب بثل لو  لبفسودم  ل  دله  فادل.  لدل أوسد  لىاده و ممه لبالبب ب
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 Karbach etal.,2016,1   دلل لب  دل  دن لبثمددلع طشدم  لبد  لدف  و حد  لبالبدب بذلود  قادد   
 ل  طشى  بال لبالبب أثفل  ل للل .ول   حلب  لن لال وملن لبفسو  لب

أل لب  ددل  ددن لبف للدد    Weerasinghe, & Fernando,2017,533لقددف أشددل   
لببللىم  طشم  لب  لشل   لبا ح   ثد  ل للدلاه  لببللىد  للدف  و دح اه ب ف للد   لببللىد . قاد  
شى   للر   بف  لبالبب طظا  لن رال  لد   ملو  لوصد قلو  لبل ل سد  للبلد  وحدمن لدف  و ح د  

 ب ف لل   لببللى .
 لددل ؛  رل  مدد أل  للر مدد لد ل بى للدد  لددن ل لبىفيددف   لببللىد  الديث  لب  ددل  ددن لبف للدد ل 

 ,Nantaق ددف أشددل   سددل    ددل لبالبددب  ددن ل للدل د ل وسددلو أل لبدد  ل  هدذه لبى للدد  وددؤل   أل

لبالبدب  سود ؛    للد  ولى د   بد ل   دويلببللى   ن لبف لل  طلبا ح  أل   ل     446 , 2007
د شدحلو حل لود  لبفسودم إل  ملبف للدلبل د  لال   ال لد صم  د للدف  لوثا ل   للول   ق  لولل   

  لى ملمدد دلبىل مدد  لب أثفددل أ ضددل  هم دد  لبلددف او  لدد  طوددل فلالألددلبمب لبلددف او لب  لال ددلق  لبدد 
 .ل ه لبف للل ب    لول   ل و  يفى مف لللبح لل  لبأل ل      ل لبالبب  ن يلل 

  للد   لبل  د هفدلح أل   Weerasinghe, & Fernando,2017,534  يلدل حدفل
 لإل ددلق  لبدد  لددل ا دد ه لبحددلح من لبوددل  من ل   لببللىدد لوددل   لب  ددل  ددن لبف للدد     دد  وددؤث  
 ل مدلال و مدمه ألل   أثفدل صدل  إل   د  م  للبلهم د  لبلدف او ب ىدف  لل ل ل لع  ضد  ق  ولل   

 .إلللثل لالل ق لبا ح  ل فت وغل ل أ ضل  هم   لبلف او  ن  ل ملال لبغف 
لبالبدددب  دددن لبف للددد  لببللىمددد  وشدددم  لبددد  لدددف  و حددد   للدددن ثددده  أال لبحلح لدددلل أل   دددل

لبالبددب ب لؤلودد  لبلى ملمدد   لببللىدد   للددل ولضددلفال لددن لفددله  ل للددم  ل ددذب   القدد  لبالبددب 
ب لال دد  د  لإل ددلق  لبدد   القلدد  لددو ل ضددل  هم دد  لبلددف او للددف  و ح دد  لبدد   ظدده لالللثل ددلال 

 ددن ودد لق  لد شددا  لبل ل سدد     ملدد  لدد ل  لبلىلدد   باددل  لبلؤلودد  لبلى ملمدد  لأطضددل لددف    ددله 
 يل   لد شا   لال للل م د لب  لقم د لبل قمام  د...... .

 البحوث المرتبطة
  ،ططى ضططو  باطط  العال ططث بططين التسططويف األكططاديمى وبعطط  المتغيططرات ال يموجرا يططث )ال ططول 

 العمر، ال ر ث ال راسيث(
بدددمن  ددد  لدددن لبلوددد األ  ب لىددد     ددد  لبىالقددد   (Al attiyah,2011) هدددف   ثدددل

لديللطلل لللقىم  لبلاللمذ للىل فلال لبكسل ع لبذلوم  بفياه د  لل هف  لبحثل لبد  لبلىد     د  
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  358لبس ل  ق  لبلو األ لديللطل  وحىل بللغم  لبف ود لطح  لبحثل   ل  مفد  ل   د  لدن   
 دد ل  القدد  ل وحلطمدد  للبدد  و لمددذل لو لمددذع لددن واللمددذ لبل ح دد  لالبلفل مدد د لأظادد ال  لددل   لبحثددل ل 

لحصددل مل بددمن لبلودد األ لديددللطلل ل دد  لددن لبفلقىمدد  للبكسددل ع لبذلومدد  د لأطضددل ل دد ل قدد ل  بددمن 
لبذ    للإل ل  قل لبلو األ لديللطلل بصلب  لبذ   د  لال لق  لب  ل  ل ق ل  بمن لبلو األ 

 . لبلاللمذ لف سضل لبلو األبصلب  لديللطلل لبل وسو للبلف س  قل لبفلقىم  للبكسل ع لبذلوم  
   ددلبلفحؤ  لبلودد األ لديددللطلل باددالح لببللىدد  لددن Farouk ,2011)  للهددله  ثددل

   د   مفد  لبحثدل لدن د لقد   د   ابد  وكيللطلم  للبكسل ع لبذلوم  بدفياهلبل كؤ لبىلت للبفلقىم  لد
د   للبكسدل ع لبذلومد لديللطلمد  د لطح    ماه ل ليمو لبلود األ لديدللطلل ل لبفلقىمد  طلبحل774 

لأظادد ال لبفلددل    ددفت ل دد ل  القدد  ل وحلطمدد  للبدد  لحصددل مل بددمن لبلودد األ لديددللطلل للبفلقىمدد  
د  لدل أظاد ال كؤ لبىلت لؤشد ل ب ل كدؤ لديدللطللد  لل لل لبل لم  للبكسل ع لبذلوم  لديللطلم لديللط

د قد  ل صدت للبصدل لبف للدل  دو بللغمد  لبلبفلل   ل  ل ق ل  للب  قل لبلو األ لديللطلل ي
 حمن أشل ال  لل   لبحثل لب   فت ل  ل ق ل  للب  ق  لبلو األ طى   بللغم  لبف و.

لبدد  لبلىدد     دد  لبسدد ل  بددمن طددالح لببللىدد    ( Goa , 2012باطط  ) لقددف لددى  
د  لدل هدف  لبحثدل لبد  لبلىد     د  ود األ لديدللطل  للبفلقىمد للبف لللال لبى مل ق     لن لبل

بددمن لبا حدد  قدد  لبلودد األ لديددللطل  لبلدد  و  ددو لبدد  لبىلدد د لوك  دد   مفدد  لبحثددل لددن لبسدد ل  
  طلبحدددل لأظاددد ال لبفلدددل   أل ل ودددحط  لددد  لبالبدددب  ي لدددل  لبلوددد األ ق دددف ل دددف لل لبادددالح 66 

لدصدغ  لددفل أي دد  لددمال ب لودد األ لديددللطل  لبفشددط بمفلددل  ددلل لباددالح لديحدد  لددفل طلم دد ل لبدد  
 . ديللطل  لبو حلر   قل لبلو األ للبف
 العمر، المتغيطرات ال يموجرا يطث )ال طول،  ى ضو  با  العال ث بين الت    ال  سى وبع ل

 ال ر ث ال راسيث(
 ثددل لبىالقدد  بدددمن لبلددفق  لبفسودد  لبىددد   (2009مامططط  السططي   ططط ي   )قددف وفددلل   

لبالدددد ند لبى للدددد  لبفسوددددم  ل دددد  لال للددددلل   دددد  لبددددفسو للبل ددددلب ع للب  ددددل  ددددن لبددددذلال للوددددل   
 لال لق  لب  لبلى        الق  لبلفق  لبفسو  بحى  لبللغم لال لبفطل   لقمد  ل د  لبفد و ل د و 

  طلبحددل لبلل لددط 616لبف للدد  للبلوددل   لالقلصددلل  للال للددل لد لوك  دد   مفدد  لبحثددل لددن  
 للددل لو صد  لبحثددل لبد  لبىفيددف لددن لبفلدل   لفاددل   دفت ل دد ل  القد  للبدد  لحصددل مل  22 لد   

بمن لبلفق  لبفسو  لبى  لبللغم لال لبفطل   لقم  ل   لبف و ل  و لبف للد  للبلودل   لالقلصدلل  
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د لو  دف  القد  لطبلبمد  بدمن لبلدفق  لبفسود  لبىد  لبى للد  لبش صدم  ل د  لال للدلل لال للل ل
 د وثل  لبلو  بم . سود لبل لب عد قل  م  لبذلالد لول   لبال ن    لبف

لبدد  ل للدد  لبىالقدد  بددمن لبلددفق  لبفسودد   ثلبدد   (2010ص  )   سططي  الحهططاهددف   ثددل 
لطبلبم  للب    لال للل ل  ثلب  ل حم  بف  لول فلل لال ل    د  لل هف  لبحثل لب  لبلى   
    لبس ل  بمن لبذ    للال دل  قد  لبلدفق  لبفسود  د لقد   د   ابد  وك  د   مفد  لبحثدل لدن 

  لن لس طل للل فلت لال ل  د د لقدف أشدل ال لبفلدل   أل   طلبحل لطلبح  قل لبل ح   لب ل  ا256 
لبف    لبك م  ب لفق  لبفسول  ل   بصدلب  لبدذ   د  لدل و صد    لدل   لبحثدل لبد  ل د ل ل وحدل  

 ل  ب لل  لحصل مل بمن لبلفق  لبفسول للب    لال للل ل.
     لبلى       لف  للالت  2013  اسما   تاى ومر   ع مى  )للهلل     لن 

لن لبلسكم  لالطبلبل للبو  ح لبل  مف  قل لبلفحؤ  لبلفق  لبفسول بف   مف  لن لبللس قمن ل للمل 
  طلبحدل لطلبحد  لأظاد ال لبفلدل    دفت ل د ل 130لن ط حد  لببللىد د لوك  د   مفد   ثد اه لدن  

ال قدد ل  قددل لبلددفق  لبفسوددل للبودد  ح لبل  مددف  طىدد   بللغم لبفدد و  لبددذ    للإل ددل  د  لددل أشددل  
 لبفلل   ل  ل  الق  ل وحلطم  لطبلبم  للب  لحصل مل بمن لبلفق  لبفسول للبو  ح لبل  مف    

 ى ضو  با  العال طث بطين الرضطا عطن الايطا  الجامعيطث وبعط  المتغيطرات ال يموجرا يطث ل 
 )ال ول، العمر، ال ر ث ال راسيث(

 ل دب لبثمدلع لبا حد   دن    لبد  و مدمه   دل Jougensen et al., 2011هدف   ثدل  
يللطلل لشل    مف  لبحثدل د  لال لق  لب  لبكشل  ن لبس ل  بمن لب  ل للبفبلن لدلببللىم 

  لبد  للغمد  لبفد و لقف أشدل ال  لدل   لبحثدل ل د ل قد ل  قدل ل  د  لب  دل وىد   د  طلبحل6065 
 بصلب  لإل ل .

 دل  ثدل هدف  لبد  لبلىد     د  ل  د     (2011عح الامي  سع  واخرون ) لأ     
لبا ح  لب  ابمن  ن لبف لل  قل   م  لبل بم   للى  لبو الل قلب س , لقف ب غ  دفل أقد لل لبىمفد  

  طلبحددل لطلبحدد  دلقددف أشددل ال  لددل   لبف للدد  لبدد  أل لبا حدد  لبددفلل للددلبل لال لل لددا  لددن 387 
 لب  ددل و اددف   دد  لبلل لددط د  لددل أشددل ال  لددل   لبف للدد  لبدد   ددفت ل دد ل قدد ل  للبدد  قددل لل لددط

 لغم   لبف و ل لبلؤه  لديللطلل.ل    لب  ل وى   بل
 ثددل هددف  لبدد  لبلىدد     دد   (2013مامطط  امططين وعحطط ال تاح  ططالد  )يلددل أ دد    

ل      ل ط ح  لببللى   ن لب فللال لببللىم  , لبلث م  اب  طح  لبحثدل   د   مفد  ل   د  
 ددددن لب ددددفللال لببللىمدددد    طلبحددددل لطلبحدددد  لأظادددد ال لبفلددددل   أل ل  دددد    ددددل لبا حدددد  449لددددن   



2018  (8ج)أكتوبر ( 116)العدد   جملة كلية الرتبية ببنها  

 

 23 

لل لا  لأ   و  ف ق ل  الال لالب  لحصل م  قدل لبدل  لب دفللال لبل لحمد  وىد   بللغمد  لبك مد  
  . بصلب  لبك ملال لإل ول م  بمفلل الو  ف ق ل  وى   بللغم  لبف و

بحثدددل هدددف  لبددد  لبلىددد     ددد  للقدددو   دددل ط حددد   (2014نحيتطططث يوسططط   ) لقللددد   
بك ادد   ددن لب حددد لال لديللطلمدد  للبى لمدد  قدددل  دد    ىدد  لبللغمددد لال لبف للددلال لبى مددل  بللىددد  ل

  طلبحددددل لطلبحدددد  د لأظادددد ال  لددددل   للبحثددددل أل ط حدددد  290لطحدددد  لبحثددددل   دددد   مفدددد  ق للاددددل  
لبف لللال لبى مل يلللى ل  لول     ل لل لط  ن رحد لواه  شديل لبلودبم  للإل شدلل لديدللطللد 

سدو  دن رحد لواه  ثد  أ ضدل  هم د  لبلدف اود للبلفدله  يلل أ اه يلللى ل  لول   بمفلل   ل ل و
لبف للدددم  د لإ ددددفلل لبحثدددد   للدلددددلوذع لبلشدددد قمند  لددددل أظاددد ال لبفلددددل    ددددفت ل دددد ل قدددد ل  بددددمن 

  . لل لالال لب  ل  ن لبف لل  وى   لب  لبف و
 و ى ضو  با  العال ث بين لل من التسويف األكاديمى والت    ال  سى  

لبىالقددد  بدددمن  ددد  لدددن لبفلقىمددد  لبذلومددد  للبلدددفق  لبفسوددد   بحثدددل (Lee , 2005قدددلت  
  271للبلو األ لديللطلل بمن ط ح  لببللى د لق   د   ابد  طحد  لبحثدل   د   مفد  قدف هل  

د لو صد   لبفلدل   لبد  ل د ل  القد  لد حم  بدمن لدف  24-18مل لول للن أ لل هه لن طلبحل  للى
ىمد  رل  مد د ألدل لال  ل د  لبفلقىمد  للر مد  قلبىالقد  لبفلقىم  للبلود األ لديدللطلل لال  ل د  لبفلق

د  لددل أشددل ال  لددل   لبحثددل لبدد  ل دد ل  القدد  للبلودد األ لديددللطل   ل دد  لطبلبمدد بددمن لبفلقىمدد  
 . ل وحلطم  للبح  للب  لحصل مل بمن لبلو األ لديللطلل ل لبلفق  لبفسو 

ظ   للبىل ل بمن لب   ثل لبلفر  لبف (Thatcher etal.,2008) يلل لى     لن 
  1399لبلو األ لديللطل   ح  لال ل    للبلفق  لبفسول لطح   ث اه      مفد  ل   د  لدن  

د لقددف أشددل ال لبفلددل   لبدد  ل دد ل  القددلال ل وحلطمدد  ل  حدد  للبدد  لحصددل م  بددمن لوددل فلل بال ل  دد 
 . طل   ح  لال ل    للبلفق  لبفسوللبلو األ لديلل

ل   ثددل ب لىدد     دد  لبىالقدد  بددمن لبلددفق  لبفسودد  ل  ددل    (Seo , 2011) يلددل لهددله
  طلبحددل لددن 172لبلودد األ لديددللطلل للبلثصددم  لديددللطللد لطحدد  لبحثددل   دد   مفدد  قددف هل  

طددالح لببللىدد د لو صدد   لبفلددل   لبدد   ددفت ل دد ل  القدد  بددمن  لبلودد األ لديددللطلل للال بددل  
ل وحا  لطبلبمل  بلمو أ ىلل لبلفق  لبفسو  لديللطلل  لل أل لبلو األ لديللطلل  ي ىلله لب الث  

لا أل لبل كؤ بف  لباالح لل  ل اه ب لذلي ع قح  ل  ف لالللثلل لحلش ع  ى اه يفغلو ل  وا ب  
 .   لبلل طس فلل قمال لب  ل  لب ق قل لالللذ ل  ب ف  
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  قطططططط   ططططططام لللددددددلل ل ل بحثددددددل لبىالقدددددد  بددددددمن لبلودددددد األ لديددددددللطلل ل لبلددددددفق  لبفسودددددد  
(Seo , 2013)  ثدل لبىالقدد  بدمن لبلددفق  لبفسود  للبلفظددمه لبدذلول  لفح ددلال  دلبل كؤ لديددللطلل 

  طلبحدددل  للىمدددل لدددن  للىددد     ادددل دلقدددف 178لبفشدددط د لل ددد   لبحثدددل   ددد   مفددد  ل   ددد  لدددن  
و ص   لبفلل   لبد  أل لبلدفق  لبفسودل ل ودحط ل وحلطدل لطبلبمدل  لبلود األ لديدللطلل لبفشدطد   لدل 

مه لبدددذلول ل وحلطدددل لطبلبمددل  لبلوددد األ لديدددللطللد  لدددل أشددل ال  لدددل   لبحثدددل لبددد  أل ل وددحط لبلفظددد
لبلفق  لبفسو   لل أي   ويثم لد  لل أظا ال لبفلل   أل طالح لببللى  يلللى ل  لول   لل لدط 
لددن لبلددفق  لبفسودد  ل لبلودد األ لديددللطلل للبلفظددمه لبددذلولد لأل لبلددفق  لبفسودد  للبلفظددمه لبددذلول 

 هللمن  لبلو األ لديللطلل  لفح من 
  و ى ضو  با  العال ث بين لل من التسويف األكاديمى والرضا عن الايا  الجامعيث 

 دددل  ل   ثدددل  ىفددد لل لبلوددد األ لديدددللطلل ل القلددد   (2008 عليطططث مامططط   )ق دددف قدددلت 
 لط د  لبفلقىم  بال بل  للب  ل  ن لبف لل  بف  طالح  للى  لبل   رلبف  لبلل ك  لبى بم  لبودى

لهف  لبحثل لب  لبلىد     د   القد  لبل كدؤ لديدللطلل بدحى  لبللغمد لال لبفسودم   لب  دل  دن 
لبف لل  , للبفلقىم  بال بل  لديللطلل  للب ق        ى  لبللغم لال لبفسودم  لالرد    لبضدحط 
لبدددفلر ل للب دددل  ل لبلدددل طل دددن أل ووددداه قدددل لبلفحدددؤ  لبلوددد األ لديدددللطلل بدددف  ط حددد  لببللىددد  
ل ددذب  هددف  لبحثددل لبدد  لبلىدد     دد  لبسدد ل  قددل لبلودد األ لديددللطلل بددمن ط حدد    ملددل لب غدد  

لقدد   دد   ابدد   ل دد   . لبى بمد  للبشدد اى  قددل  للىدد  لبل دد  رلبددف قددل لبلل كدد  لبى بمدد  لبوددى لط 
  طلبحل لطلبح  لن   ملل لب غ  لبى بم  ل  م  لبش اى  قل  للىد  200لبحثل      مف  ق للال  

  لدف . لو صد    لدل   لبحثدل لبد  21 -17لو للح  أ لدل هه لدل بدمن    رلبف قل لبوى لط لبل  
ل دددد ل قدددد ل    ه ادددد  بددددمن طددددالح   ملددددل لب غدددد  لبى بمدددد  للبشدددد اى  قددددل لبف  دددد  لبك مدددد  ب لودددد األ 
لديدددللطلل ل لمدددو أ ىدددللع  للدددل فل  لببل دددب لب  دددفل ل لفددد  للل هدددذه لبسددد ل  بصدددلب    مددد  لبشددد اى  

ل د ل قد ل  للبد  لحصدل مل بدمن ل وسىدل للف سضدل لبلود األ لديدللطلل قدل لبف  د    لال لق  لب 
لبك م  ب   ل  ن لبف لل  بصلب  لف سضل لبلود األ لديدللطللد  لدل لظاد ال لبفلدل   ل د ل قد ل  
بددددمن ل وسىددددل للف سضددددل لبلودددد األ لديددددللطلل قددددل لال بددددل  لديددددللطلل حمددددل أل ال  لبلودددد األ 

   .ل  لبضحط لبفلر ل  لبل ل    بذل  لبلو األ لديللطلل لبل وسولديللطلل لبلف س  يللم ل 
ب لىد     د  أثد   د  لدن لبدذ ل  لبىدلطسل للب  دل  دن  (Chow , 2011)يلدل لدى  

د  لدل ود األ لديدللطلل بدف  ط حد  لببللىد لبثملع لبلف لم  لو في  لبذلال لقىلبمد  لبدذلال   د  لبل
 ديددددللطلل بددددحى  لبللغمدددد لال لبفطل   لقمدددد  هددددف  لبحثددددل لبدددد  لبلىدددد     دددد   القدددد  لبلودددد األ ل
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  طلبحددل 350 لبفد و للبىلدد  للبثلبد  لال للل مدد  للبثلبدد  لالقلصدللط   لوك  دد   مفدد  لبحثدل لددن  
لطلبح   للىم  لن  للى   ابمفل قل  ففل لو ص  لبحثل لب   فيف لن لبفلل   لفال  فت ل د ل 

لبثلبد  لال للل مد د د بللغمد  لبفد ود لبىلد ق ل  بدمن أقد لل لبىمفد  قدل لبلود األ لديدللطلل وىد   
ق  حدمن ل د ل قد ل  بدمن أقد لل لبىمفد  قدل لبلود األ لديدللطلل وىد   بللغمد  لبثلبد  لالقلصدللط  
حمدددل أل لبا حددد  لبلفللدددمن باح دددلال ق مددد ع طوددد ق ل بف  ددد  ليحددد  لابددد   ودددحب ق  اددده حددد   لحلمل دددلال 

 لددل أشددل ال  لددل    ث دد   .حدد   حددلبلاه لبلللطدد  لبف للدد  لببللىمدد  لللا حلواددل للددل طبى ادده أي دد  ق  ددل
ل دد ل  القدد  للبدد  لحصددل مل بددمن لبلودد األ لديددللطلل للب  ددل  ددن لبثمددلع لبلف لددم  حمددل أل لبا حدد  

   . ل  ل أي   لمال ب لو األ للن قمل ل أ سواه   ا ا   لطبلبم  أي   دلبذين قمل ل أ سواه  ا ا   ل حم 

القل لن لش    لبحثل لأهفلق  لإطل ه لبفظ   للبحث   لبلل وه لالطالو   مال طل ن ل ا
  بلصملغ  لبس ل      لبفث  لبلل

 بددمن لل لددال ل  ددلال لبددذ    للإل ددل    لحصددل مً  بدد للالالال   ل   ددف قدد  و  ال ال ططرض االول
 .لبلو األ لديللطل  با ح  لببللى قل 

 :بددمن لل لددال ل  ددلال لبس قدد  لدلبدد    لحصددل مً  بدد للالالال   ل   ددف قدد  وال  ال ططرض الثططانى
 .لبلو األ لديللطل  با ح  لببللى للبس ق  لب ل ى  قل 

  : لبلود األ لديدللطل  با حد  لببللىد بدمن  للب  لحصل مل و  ف  الق  ل وحلطم ال رض الثال 
 ل لبلفق  لبفسو  بفياه.

 : ود األ لديدللطل  با حد  لببللىد لبلبدمن  للبد  لحصدل مل و  ف  الق  ل وحلطمد  ال رض الراب 
 .ل لب  ل  ن لبف لل  لببللىم  بفياه

  : ل د  لدن  لبلو األ لديللطل  با ح  لببللىد و  ف  الق  ويثم  لويث  بمن ال رض القام
 للب  ل  ن لبف لل  لببللىم   باه. لبلفق  لبفسو 

فلت لبل  دددد  لددددن لدلددددلبمب ل للددددف لبحثددددل لبثددددلبل   دددد  لبلددددفا  لب صددددسلد لودددده للددددل 
ب ىمفلددمن  t-testلرلحددل   ال  د لىللدد  لبسددل   ل حددلجد لبلث مد  لبىددلل   لبل  مددف لإلحصدل م  ل دد   

 حمدل ل ادل لال لد  دPath Analysisلألد  ح وث مد  لبلودل  للصدس قلال لال وحدل   لبلودل  لمند
 دهفل  لبحثل للرلحل  صث  ق ل  .
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  طلبددب لطلبحدد   ددلبس قلمن لدلبدد  للب ل ىدد  200بحثددل لاللددلاال م  لددن  وك  دد   مفدد  ل
لدددن  150لدددن لبدددذ   د  50طلبدددب لطلبحددد    ددد  ق قددد  ل للدددم    100 بللىددد  لب قدددل ا د ب لقدددو 

لدددف لالد لقدددف  5 دددل ث ل  لىمدددل    لً شدددا  ل بىددد  لدددف  ل  21لإل دددل  د لقدددف ب دددغ لل لدددط أ لدددل هه 
 لن ثحلال لصف  ألللال لبحثل.                                                                        للل فل  بمل لال هذه لبىمف  قل لبلث   

  طلبًحدل لطلبحد   دلبس قلمن لدلبد  للب ل ىد  430ألل  مف  لبحثل لبفال م  ق ف وك  د  لدن  
س قد  لب ل ىد د  لبطلبدب لطلبحد   150طلبًحدل لطلبحد   لبس قد  لدلبد د  280 بللى  لب قل ا د لفاه 
د لقدف  لدف لال لثالثد  أشدا  5لف  لثلل م  أشا   ل ث ل  لىمدل    21لقف ب غ لل لط أ لل هه 

 .  للل فل  بمل لال هذه لبىمف  قل لبلث   لن ق ل  لبحثل

 (.  تانعداد الباحثإ)  التسويف األكادميىأوال:  مقياس 

   ددل لإلطدددل  لبفظدد   بلساددد ت وددد األ لديددللطل لبلقدددل بفددل  ل مددلس  لددللل للددفال لبحلح 
لل ل ىددد  لبحثددد   لبودددل    لبلودددل فل  بادددذل لبلساددد ت ل دددذب  لاللدددلسللع لدددن  لبلوددد األ لديدددللطل 

  ب ل  د  ل  اودمفب لبىفيف لن لبل ليمو لد فحم   لبلل لهلل  بف لل  هدذل لبللغمد  ل د  ل مدلس  
 Brownlow & Reasinger,2000   مد ل   للدلم  لقل مدلس   ل    Steel & Ferrari, 

 صددملغ   دددفل لدددن  لدددلللقددف قللددد  لبحلح  د Yockey,2016   يدد   ل مدددلس   ددذب    ل 2013
  مودد   لددل  ثالثططث أبعططادلودده ودد  اىاه   ددل با حدد  لببللىدد   لبلودد األ لديددللطل لبىحددل لال ب مددلس 

  لل هددددللهددددذه لد ىدددد لبلودددد األ لديددددللطل حددددفلوال لىظدددده لبحثدددد   لبوددددل    لبلوددددل فل  بل مددددلس 
. لقددف وكدد ل لبل مددلس للبلودد األ لبودد    د للبلودد األ لإل سىددلب  أل لب  ددفل  د لبلودد األ لبلى قدد 

د لقدف وده  د   لد ىلل لب الث  لبل  لح  ا  هدل  حل ع  قل ص  و  لدلبم  ل       ل 39لن  
هذه لبىحل لال   ل لبل    لدن لدلدلوذع لبلل صصدمن قدل لبد ب    ده لبدفسو للبصدث  لبفسودم  

   دللع صدملغ   ىد  لبىحدل لال  لدل يل لقد    لدلل للى  لب قل ا د لقف قلل  لبحلح  –  م  لبل بم   
لو أ ل  لبلث لمن للببفل  لبللبل ي    و  او أ قلت لبىحل لال لبلل يلضلفال     ىف لن لد ىلل 

  .لبلو األ لديللطل لب الث  لبلل طشلل    ماه ل ملس 
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 (1جدول )
 ام العبارات اليت يتضمنها كل بعدوأرق دميىالتسويف األكاأبعاد 

 عدد العبارات أرقام العبارات األبعاد
 13 37-34-31-28-25-22-19-16-13-10-7-4-1 التسويف املعرفى -1
 13 38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2 التسويف اإلنفعاىل أو الوجدانى -2
 13 39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3 التسويف السلوكى -3

 39  إمجالي العبارات

لقف وه للل فلت ل ملس بم  ال رلللل لبلف ا  د حمل وه ل و رلو  رمل لال أللت    
لوفاح  أحمل ًل دل وفاحد  غلبحدًل د لوفاحد   ل د حل ع لهل ال وفاح    ل لإلطال  د لوفاح   لل ً 

وددده  حددل لال لبل مددلس لبددد  لوف  د     ددل لبل ومددب5 -4 -3 -2 -1لل لددًل د لو ددف   لبدددف  لال   
-26-24-17-11-9-8-2 حددل لال لطبلبمدد  لأردد   لدد حم  ل ل دد  لبىحددل لال لبودد حم  أ قللاددل  

لوللددف لبف  ددد  لبك مددد  ب ل مدددلس بدددمن   ل  وصددث  قددد  لالوبدددله لبى وددد د 27-29-30-32-38
 اهلبلو األ لديللطل  بدف  ط حد  لببللىد  لودل م   لوشم  لبف    لبل وسى  لبل  اللع 39-195 
 . لالت للد لل  لبل     لبماهب

لبلودددد األ لب ادددد لال لبللبمدددد  ب لث دددد  لددددن ثحددددلال لصددددف  ل مددددلس  لددددلللقددددف لوحىدددد  لبحلح 
  .طلبب لطلبح  200 ىف واحم  لبل ملس     أق لل لبىمف  لالللاال م   ل=لديللطل  

 اس  ـــات املقيـــــــأواًل: ثب
 بطريقتين هما:يمى التسويف األكادتم حساب ثبات عبارات مقياس  -1
بكددد  ُ ىدددف  ق  دددل   ددد  حدددفع   ىدددفل  Alpha-Cronbachحودددلح لىللددد  أبسدددل بدددد   ل حدددلج   أ 

 حل لال    ُ ىف  ق  ل د لقل    لد ع يدله حدذ  ل  دلال لحدف  لبىحدل لال لدن لبف  د  لبك مد  
ب ُحىددف لبس  ددل لبددذ  وفللددل بدد  لبىحددل عد لألددس ال و دد  لب ادد ع  ددن أل  لمددو لبىحددل لال ثلبلدد د 

 ددف أل لىللدد  أبسددل بكدد  ُ ىددف قددل حلبدد  غمددلح لبىحددل ع أقدد  لددن أل طوددلل  لىللدد  أبسددل حمددل لُ 
 ىدف لبىلت ب ُحىف لبس  ل لبذ  وفللل لبم  لبىحل ع قل حلبد  ل  لهدلد أ  أل ودفر   حدل لال  د  

س  م  ال يؤل  لب  ل  سل  لىلل  ثحلال لبُحىف لبس  ل لبذ  وفللل لبم . لابد  لب لن لد ىلل
دف  لبلود األ لبلى قد  قدل لبُحىدف لدل    25 للل فل   حل ع للحفع لهدل لبىحدل ع  قده    حمدل ُل د

 أل لللحىلل هذه لبىحل ع يؤل  لب  ل وسلو لىلل  ثحلال لبُحىف لبس  ل لبذ  وفللل لبم .
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وحل  بمن ل  لال لبىحدل ع للبدف  لال لبك مد  ب ُحىدف لبس  دل لبدذ  وفللدل بد  حولح لىللالال لال    ح 
دف أل  لمدو لىدللالال  لبىحدل ع لابد  ب ىحدل لال لبلدل وده لإل  دل    مادل قدل لب اد ع لبودل   د قُ  د

 د للل يف      لالوول  لبفلر ل لثحلال  حدل لال 0,01لال وحل  للب  لحصل ًمل  فف لول    
لبلدددل وددده لإل  دددل    مادددل قدددل لب اددد ع لبودددل   . للببدددفل  لبلدددلبل ل  لبلوددد األ لديدددللطل مدددلس 

  لبا ا لمن لبول  لمن.لبلو األ لديللطل  ي    لىللالال ثحلال  حل لال ل ملس 
 (2جدول )

 (200)ن =   التسويف األكادميىمعامالت ثبات عبارات مقياس 

 الُبعد

رات
عبا

ال
 

معامل 
 ألفا

معامل 
االرتباط 

 بالُبعد
عبا الُبعد

ال
رات

 
معامل 

 ألفا

معامل 
االرتباط 

 بالُبعد
 الُبعد

رات
عبا

ال
 

معامل 
 ألفا

معامل 
االرتباط 

 بالُبعد

التسويف 
 املعرفى
 
معامل 
ألفا = 
0.690 

1 0.625 0.65** 

التسويف 
 اإلنفعاىل

 
معامل ألفا 

 =0.683 

2 0.638 0.69** 

التسويف 
 السلوكى
 
معامل 
ألفا = 
0.763 

3 0.635 0.60** 

4 0.645 0.59** 5 0.512 0.78** 6 0.609 0.72** 

7 0.789 0.70** 8 0.570 0.70** 9 0.635 0.67** 

10 0.660 0.81** 11 0.646 0.67** 12 0.641 0.62** 

13 0.626 0.86** 14 0.563 0.57** 15 0.571 0.79** 

16 0.683 0.80** 17 0.549 0.70** 18 0.671 0.53** 

19 0.529 0.55** 20 0.652 0.58** 21 0.735 0.73** 

22 0.66 0.46** 23 0.490 0.78** 24 0.785 0.59** 

25 0.639 0.16 26 0.624 0.65** 27 0.681 0.79** 

28 0.524 0.64** 29 0.631 0.67** 30 0.647 0.83** 

31 0.546 0.61** 32 0.648 0.62** 33 0.757 0.70** 

34 0.511 0.69** 35 0.645 0.61** 36 0.794 0.50** 

37 0.517 0.71** 38 0.650 0.61** 39 0.792 0.61** 

 (0.01** دال إحصائًيا ع   مستوى )

 :التسويف األكاديمىحساب ثبات األبعاد الفرعية والثبات الكلي لمقياس  -2
 ادد ا لمن  للطل  لبلودد األ لديددودده حوددلح ثحددلال لد ىددلل لبس  مدد  للب حددلال لبك ددل بل مددلس 

لدلبدد   ددن ط ادد  لىللدد  أبسددل بددد   ل حددلجد للب ل مدد   ددن ط ادد  لىللدد  لب حددلال  ا ا دد  لبلب  دد  
د قُ  ددف أل لىددللالال ثحددلال لد ىددلل لبس  مدد   Spearman-Brownبدد للل  -لبفصددسم  بددد لددحم للل
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حددلال أ ىددلله للب حددلال لبك ددل ب ل مددلس  ددلبا ا لمن ل وسىدد د للددل يددف    دد  لب حددلال لبك ددل ب ل مددلس لث
   لبللبل 3لبس  م د  لل  لببفل   

 (3جدول )
 (200)ن =  التسويف األكادميىملقياس معامالت ثبات األبعاد الفرعية والثبات الكلي 

عدد  األبعاد الفرعية م
 العبارات

 معامل الثبات
 معامل ألفا
 لـ كرونباخ

معامل الثبات بطريقة التجزئة 
 براون -النصفية لـ سبريمان

 0.652 0.636 12 التسويف املعرفى 1

 0.723 0.673 13 التسويف اإلنفعاىل 2

 0.783 0.753 13 التسويف السلوكى 3

 0.900 0.869 38 املقياس ككل 

 التسويف األكادميىثانًيا: الصدق العاملي ملقياس 

لبلودد األ ودده لبلث دد  لددن لبصددف  لبىددلل ل أل صددف  لبحفددل  لبكددللن  أل لبلثلددل  بل مددلس 
 Confirmatory Factorألدد  ح لبلث مدد  لبىددلل ل لبل  مددف   ددن ط ادد  للددل فلت ديددللطل ل

Analysis  د لابدد   ددن ط ادد  لرلحددل   لدد ا  لبى للدد  لب الثدد  لبكللفدد  بددف  لبىمفدد  لاللددلاال م
لبلوددد األ لقدددل  لددد ا  لبى للددد  لب الثدد  لبكللفددد  وددده لقلددد ل  أل  حدددل لال  د طلبددب لطلبحددد  200 

للبلوددددد األ لإل سىدددددلب  أل د لبلوددددد األ لبلى قددددد  الثددددد    للددددد   للفددددد  هدددددل   ولشدددددحو ب لديدددددللطل 
  .للبلو األ لبو    د لب  فل  

  دد  لؤشدد لال  لبلودد األ لديددللطل لقددف حظددل  لدد ا  لبى للدد  لب الثدد  لبكللفدد  بل مددلس 
  أل  لد ا  لبى للد  لب الثد  لبكللفد  بل مدلس 4 لل يلض  لن لببفل   قده   دحون لال     مفع

 2قف حظل     قمه  مفع ببلمو لؤش لال حون لبلال   د حمل لل قمل   ل أل لديللطل لبلو ا
غم  للب  لحصل ًملد لقمل  لؤش  لبصف  لب ل ل لبلل قو ب فل ا  لبثلبل   ل ا  لبى لل  لب الث  
لبكللف   أق  لن  ظم وال ب فل ا  لبلشحود لأل قمه   م  لبلؤش لال لقى  قل لبلدف  لبل دلبل بكد  

 د للل يف      لال    لبفل ا  لببمفع ب حمل لال ل  و لالرلحل  لؤش 
 



  حليم د / شريى مسعد ، عبد الفتاحد / فاتن فاروقا.
 

 30 

 (4جدول )
 التسويف األكادميىمؤشرات حسن املطابقة لنموذج العوامل الثالثة الكامنة ملقياس 

 املدى املثالي للمؤشر قيمة املؤشر اسم املؤشر م

1 
X    2االختبار اإلحصائي كا

2
 

 dfدرجات احلرية   
 2مستوى داللة كا

106.22 
83 

0.09 
 غري دالة إحصائًيا 2أن تكون قيمة كا

X      2نسبة كا 2
2
 / df 1.28 ( إىل )(5)صفر 

 (1)صفر( إىل ) GFI 0.88مؤشر حسن املطابقة     3
 (1)صفر( إىل ) AGFI 0.83مؤشر حسن املطابقة املصحح     4
 (0.1)صفر( إىل ) RMSR 0.07جذر متوسط مربعات البواقي    5

 (0.1)صفر( إىل ) RMSEA 0.05جذر متوسط خطأ االقرتاب     6

7 
    ECVIمؤشر الصدق الزائف املتوقع للنموذج احلالي 

 مؤشر الصدق الزائف املتوقع للنموذج املشبع        
1.77 
2.42 

أن تكون قيمته للنموذج احلالي أقل من 
 نظريتها للنموذج املشبع

 (1)صفر( إىل ) NFI 0.91مؤشر املطابقة املعياري     8
 (1)صفر( إىل ) CFI 0.98مؤشر املطابقة امُلقارن     9

 (1)صفر( إىل ) RFI 0.89مؤشر املطابقة النسيب     10

للببددددددددفل  لبلددددددددلبل ي  دددددددد  وشددددددددحىلال لبىحددددددددل لال  لبى للدددددددد  لب الثدددددددد  لبكللفدددددددد  بل مددددددددلس 
 .لبلو األ لديللطل 

 (5جدول )
 ، مقرونة بقيم )ت(  التسويف األكادميىنة ملقياس تشبعات العبارات العوامل الثالثة الكام

 واخلطأ املعياري لتقدير التشبع، والداللة اإلحصائية للتشبع
 مستوى الداللة قيمة )ت( اخلطأ املعياري لتقدير التشبع التشبع العوامل املشاهدة م
 0.01 4.78 0.13 0.63 التسويف املعرفى 1
 0.01 5.77 0.13 0.74 التسويف اإلنفعاىل 2
 0.01 6.35 0.13 0.81 التسويف السلوكى 3

يلضدد  لددن لببددفل  لبوددلب  أل  دد  لبلشددحىلال أل لىددللالال لبصددف  للبدد  لحصددل ًمل  فددف 
. أ  أل لبلو األ لديللطل   للل يف      صف   لمو لبى لل  لبس  م  بل ملس 0,01لول    
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لبلثلدل أل لبكدللن بادذل لبل مدلسد لأل  لبلث م  لبىلل ل لبل  مف  قفت لبماًل ق ًال     صف  لبحفل 
 .ب لو األ لديللطل  38 حل ع  ن ثالث    لل   للف  ولشحو  لبىحل لال لبد لبلو األ لديللطل  

 لبلودددد األ لديددددللطل ثحددددلال لصددددف  ل مددددلس  لددددلللددددن لإل دددد ل لال لبوددددل    وييددددف ب حلح ل 
ف  د  لبىلبمد    د  هدذل . حمدل وشدم  لبط حد  لببللىد بف   لبلو األ لديللطل لصالحمل  ب ملس 

بدددف  لبلودددلبمبد ألدددل لبف  ددد  لبلف سضددد    ددد  هدددذل  لبلوددد األ لديدددللطل لبل مدددلس لبددد  ل وسدددلو 
 .بف  لبلولبمب لبلو األ لديللطل لبل ملس قلشم  لب  ل  سل  

 (تانعداد الباحثإ) التدفق النفسىمقياس  ا:ثاني
لبلددفق     لبفظدد   بلسادد ت  ددل لإلطددل لبلددفق  لبفسودد قددل بفددل  ل مددلس  لددللل للددفال لبحلح 

لل ل ىددد  لبحثددد   لبودددل    لبلودددل فل  بادددذل لبلساددد ت ل دددذب  لاللدددلسللع لدددن لبىفيدددف لدددن  لبفسوددد 
   لطشدددددمل  ل ل   لللدددددللبل دددددليمو لد فحمددددد   لبلدددددل لهللددددد  بف للددددد  هدددددذل لبللغمددددد  ل ددددد  ل مدددددلس   

 Ishimura & kodama, 2006  لأرد لل     ل  لدل  ل   ل دذب  ل مدلسde Manzano 

etal. , 2010  للبمن للر لل   لل ملس   Ullen etal., 2012 صدملغ   لدلل  لقدف قللد  لبحلح 
أ ىدلل   مود   لدل  ل بىد لوه ود  اىاه   دل با ح  لببللى   لبلفق  لبفسو  فل لن لبىحل لال ب ملس 

لالهددفل  لهددذه لد ىددلل هددل    لبلددفق  لبفسودد حدفلوال لىظدده لبحثدد   لبوددل    لبلوددل فل  بل مددلس 
. ق فلل لبشى    لب ق  للبد     لبدذلالد للبلغذطد  لب ل ىد  لبس  اد د  لال فلل  للبل  م د   ل ث لب

لبلدد  لددح   لال بىدد  حددل ع  قددل صدد  و  لدلبمد  ل   دد    ددل لد ىدلل  20لقدف وكدد ل لبل مددلس لدن  
ا  هل د لقف وه  د   هدذه لبىحدل لال   دل لبل  د  لدن لدلدلوذع لبلل صصدمن قدل لبدلب    ده 

   ددللع صددملغ   لددلل للىدد  لب قددل ا د لقددف قللدد  لبحلح  –للبصددث  لبفسوددم     مدد  لبل بمدد  لبددفسو 
 ى  لبىحل لال  لل يل لقد  لدو أ ل  لبلث لدمن للببدفل  لبلدلبل ي  د  و  ادو أ قدلت لبىحدل لال لبلدل 

       . لبلفق  لبفسو لبلل طشلل    ماه ل ملس  لال بى يلضلفال     ىف لن لد ىلل 
 (6جدول )

 و أرقام الفقرات بكل بعد التدفق النفسى عاداب
 العبارات عدد العباراتأرقام  العامل

 5 17-13-9-5-1 االهداف الواضحة
 5 18-14-10-6-2 االندماج والرتكيز

 5 19-15-11-7-3 فقدان الشعور بالوقت والوعى بالذات

 5 20-16-12-8-4 والتغذية الراجعة الفورية
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د حمل وه ل و رلود  رمدل لال ألدلت  د  م  ال رلللل لبلف ا ل فلت ل ملس بلقف وه لل
    ددل لبل ومددب 1-2-3-4-5د لو ددف   لبددف  لال   لبددفلد  ددلل ل د أحمل ددًلدغلبحددلد لل لددل حددل ع لهددل 

ل غلدلس ط حد    لوشدم  لبف  د  لبل وسىد  لبدل  ادللع 100-20لوللف لبف  د  لبك مد  ب ل مدلس بدمن  
لب اد لال لبللبمد  ب لث د   لدلللقدف لوحىد  لبحلح بل   د  لبدماه. لببللى  لو  م هه ق  لولدلت لبلادلت ل

 ىدددف واحمدد  لبل مددلس   دد  أقدد لل لبىمفدد  لاللدددلاال م  لبلددفق  لبفسودد  لددن ثحددلال لصددف  ل مددلس 
  .طلبب لطلبح  200 ل=

 :اســـــــــات املقيـــــــــأواًل: ثب

  التدفق النفسى أواًل: ثبات مقياس
 بلريقتين هما:الت    ال  سى اس ت  حساب ثحات عحارات مقي -1
حولح لىلل  أبسل بك ل حلج  بك  ُ ىف  ق  ل     حفه   ىفل  حل لال    ُ ىف ق  ل د لقدل   أ 

يدد  لدد ع يددله حددذ  ل  ددلال لحددف  لبىحددل لال لددن لبف  دد  لبك مدد  ب ُحىددف لبس  ددل لبددذ  وفللددل بدد  
ل لىللدد  أبسددل بكدد  لبىحددل عد لألددس ال و دد  لب ادد ع  ددن أل  لمددو لبىحددل لال ثلبلدد د حمددل ُل ددف أ

ُ ىف قل حلب  غملح لبىحل ع أق  لن أل طولل  لىلل  أبسل لبىلت ب ُحىف لبس  ل لبذ  وفللل لبم  
د أ  أل ودددفر   حدددل لال  ددد  ُ ىدددف ق  دددل ال يدددؤل  لبددد  ل  سدددل   لبىحدددل ع قدددل حلبددد  ل  لهدددل

 لىلل  ثحلال لبُحىف لبس  ل لبذ  وفللل لبم .
بىحدل ع للبدف  لال لبك مد  ب ُحىدف لبس  دل لبدذ  وفللدل بد  حولح لىللالال لال وحل  بمن ل  لال ل  ح 

ددف أل  لمددو لىددللالال لال وحددل  للبدد  لحصددل ًملد للددل يددف    دد  لالووددل  لبددفلر ل  لبىحددل عد قُ  د
  ي  ددد  لىدددللالال ثحدددلال 8. للببدددفل   قددده  لبلدددفق  لبفسوددد لثحدددلال  لمدددو  حدددل لال ل مدددلس 

  لبا ا لمن لبول  لمن.لبلفق  لبفسو   حل لال ل ملس 

 :الت    ال  سىحساب ثحات األبعاد ال رعيث والثحات ال ت  لمقياس  -2
 اد ا لمن  لدلبد  لبلدفق  لبفسود  وه حولح ثحلال لد ىلل لبس  م  للب حدلال لبك دل بل مدلس 

  ددن ط ادد  لىللدد  أبسددل بددد   ل حددلجد للب ل مدد   ددن ط ادد  لىللدد  لب حددلال  ا ا دد  لبلب  دد  لبفصددسم 
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د قُ  ددف أل لىددللالال ثحددلال لد ىددلل لبس  مدد  للب حددلال Spearman-Brownبدد للل  -بددد لددحم للل 
لبك ل ب ل ملس  لبا ا لمن ل وسى د للدل يدف    د  لب حدلال لبك دل ب ل مدلس لثحدلال أ ىدلله  لبس  مد د 

      لبللبل 7يلل  لببفل   قه  

 (7دول )ـــــــج
 (200)ن = التدفق النفسى معامالت ثبات األبعاد الفرعية والثبات الكلي ملقياس 

 األبعاد الفرعية م
 عدد

 العبارات

 معامل الثبات
 معامل ألفا
 لـ كرونباخ

 ريقة التجزئةمعامل الثبات بط
 براون -النصفية لـ سبريمان

 0.826 0.723 5 االهداف الواضحة 1

 0.638 0.584 5 االندماج والرتكيز 2

 0.617 0.541 5 فقدان الشعور بالوقت والوعى بالذات 3

 0.748 0.764 5 التغذية الراجعة الفورية 4
 0.848 0.869 20 املقياس ككل 

 النفسي   لتدفقثانًيا: صدق مقياس ا

    ق العحارات: -1

 ددددددن ط ادددددد  حوددددددلح لىللدددددد  لبلددددددفق  لبفسودددددد  ودددددده حوددددددلح صددددددف   حددددددل لال ل مددددددلس 
قددددل حلبدددد   لال وحددددل  بددددمن ل  دددد  لبىحددددل ع للبف  دددد  لبك مدددد  ب ُحىددددف لبس  ددددل لبددددذ  وفللددددل لبمدددد  لبىحددددل ع

حددددذ  ل  دددد  لبىحددددل ع لددددن لبف  دددد  لبك مدددد  ب ُحىددددف لبس  ددددل لبددددذ  وفللددددل لبمدددد  لبىحددددل ع  ل لحددددل  أل 
  لبلددددددلبل ي  دددددد  لىددددددللالال 8  مدددددد   حددددددل لال لبُحىددددددف لبس  ددددددل لثً ددددددل ب ىحددددددل ع. للببددددددفل   قدددددده  

 .لبلفق  لبفسو صف   حل لال ل ملس 



  حليم د / شريى مسعد ، عبد الفتاحد / فاتن فاروقا.
 

 34 

 (8دول )ـــــــج
 (200)ن = النفسى التدفق معامالت ثبات وصدق عبارات مقياس 

 معامل ألفا العبارات الُبعد
معامل االرتباط 

 (1بالُبعد )
معامل االرتباط بالُبعد  يف حالة 

 حذف درجة العبارة من الُبعد

 
 االهداف الواضحة
للُبعد  =  معامل ألفا العام

0.723 

1 0.713 0.42** 0.33** 

5 0.702 0.28** 0.38** 

9 0.696 0.49** 0.42** 

13 0.663 0.46** 0.54** 

17 0.677 0.45** 0.49** 

 
 االندماج والرتكيز

معامل ألفا العام للُبعد  = 
0.584 

2 0.529 0.58** 0.35** 

6 0.563 0.42** 0.25** 

10 0.524 0.20** 0.37** 

14 0.535 0.26** 0.33** 

18 0.522 0.53** 0.36** 

 
فقدان الشعور بالوقت 

عامل ألفا م والوعى بالذات
 0.541العام للُبعد  = 

3 0.470 0.43** 0.35** 

7 0.469 0.56** 0.34** 

11 0.469 0.44** 0.39** 

15 0.505 0.54** 0.27** 

19 0.509 0.57** 0.26** 

 التغذية الراجعة الفورية
معامل ألفا العام للُبعد  = 

0.764 

4 0.737 0.56** 0.49** 

8 0.707 0.62** 0.57** 

12 0.728 0.65** 0.52** 

16 0.694 0.64** 0.61** 

20 0.738 0.49** 0.49** 

 معامل االرتحاط بالُحع      حالث وجود درجث العحار  ضمن ال رجث ال تيث لتُحع   -1
  0,01       ** لل  لحصل ًمل  فف لول    0,05* لل  لحصل ًمل  فف لول    
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 يتضد من الج ول الساب  ما يت :و 

   أل لىللددد  أبسدددل بدددد   ل حدددلج بكددد  ُ ىدددف ق  دددل قدددل حلبددد  حدددذ   ددد   حدددل ع لدددن  حل لوددد  أقددد
لدددن أل طودددلل  لىللددد  أبسدددل لبىدددلت ب ُحىدددف لبس  دددل لبدددذ  وفللدددل لبمددد  لبىحدددل ع قدددل حلبددد  ل ددد ل 
 لمدددددددو لبىحدددددددل لالد أ  أل ودددددددفر  لبىحدددددددل ع ال يدددددددؤل  لبددددددد  ل  سدددددددل  لىللددددددد  ثحدددددددلال لبُحىدددددددف 

د للددددل يددددف   لددددلحىللهل يددددؤل  لبدددد  رسدددد  هددددذل لبلىللدددد لبس  ددددل لبددددذ  وفللددددل لبمدددد د لأل ل
 لبفسول.  لفق     ثحلال  لمو  حل لال ل ملس لب

  أل  لمو لىللالال لال وحدل  بدمن ل  د   د   حدل ع لدن لبىحدل لال للبف  د  لبك مد  ب ُحىدف لبس  دل
ذ  لبذ  وفللل لبم  لبىحل ع  قل حلب  ل د ل ل  د  لبىحدل ع قدل لبف  د  لبك مد  ب ُحىدف لبس  دل  لبد

  للل يف      لالوول  لبفلر ل لثحلال  لمو 0,01وفللل لبم   للب  لحصل ًمل  فف لول    
 لبفسول. لفق  حل لال ل ملس لب

   أل  لمددو لىددللالال لال وحددل  بددمن ل  دد   دد   حددل ع لددن لبىحددل لال للبف  دد  لبك مدد  ب ُحىددف لبس  ددل لبددذ
لبك مدد  ب ُحىدف لبس  دل لبددذ  وفللدل لبمدد    وفللدل لبمد  لبىحددل ع  قدل حلبد  حددذ  ل  د  لبىحددل ع لدن لبف  د 

 لبفسول. لفق   للل يف      صف   لمو  حل لال ل ملس لب0,01للب  لحصل ًمل  فف لول    
  ال  س : ت     ق األبعاد ال رعيث لمقياس ال -2

 دن ط اد  حودلح لىللد   لبفسودل لدفق وه لبلث د  لدن صدف  لد ىدلل لبس  مد  بل مدلس لب
د قكل دد  لىددللالال لال وحددل   لبفسوددل لددفق  دد  ُ ىددف للبف  دد  لبك مدد  بل مددلس لبلال وحددل  بددمن ل  دد  

 0,729 د لالهدفل  لب ل دث   0,629   يلدل ي دل لبفسودل لفق لد ىلل  لبف    لبك م  بل ملس لب
لبلغذطدددد    0,610 ق ددددفلل لبشددددى    لب قدددد  للبدددد     لبددددذلال د  0,621 د  لال ددددفلل  للبل  مدددد   ل

 د 0,01ل لىددللالال ل وحددل  ل وسىدد  ل لمىاددل للبدد  لحصددل ًمل  فددف لوددل     د لهددلب ل ىدد  لبس  ادد 
 لبفسول. لفق للل يف      صف  لد ىلل لبس  م  بل ملس لب

  ال  س : ت   الص ق ال ت  لمقياس ال -3
د لبفسودددل  دددن ط اددد  حودددلح لبصدددف  لبدددذلول لدددفق وددده حودددلح لبصدددف  لبك دددل بل مدددلس لب

لب حدلال لبك دل ب ل مدلس لبفدلو  لدن ط ا د  أبسدل بدد   ل حدلجد  لاب   ثودلح لببدذ  لبل بمىدل بلىللد 
 لل يف      لبصف  لبك ل ب ل ملس.د ل د له  لىلل  ل وسو  ًفل  0,922قُ  ف أل طولل   

لبفسودل لصدالحمل   لدفق ن ثحدلال لصدف  ل مدلس لبملن لإل  ل لال لبودل    وييدف ب حدلح لل 
م  لبف  دد  لبىلبمدد    دد  هددذل لبل مددلس لبدد  حمددل وشدد لببللىدد .  حدد لبفسوددل بددف  ط لددفق ب مددلس لب
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د ألددل لبف  دد  لبلف سضدد    دد  هددذل لبل مددلس قلشددم  لبدد   لبفسوددل بددف  لبلوددلبمب لددفق ل وسددلو لب
   . لبفسول بف  لبلولبمب لفق ل  سل  لب

 (تانعداد الباحثإ)  الرضا عن الدراسة اجلامعيةمقياس  :ثالثا
   دل لإلطدل  لبفظد   بلساد ت لبف لل  لببللىم لب  ل  ن قل بفل  ل ملس  لللل للفال لبحلح 

لل ل ى  لبحث   لبول    لبلول فل  باذل لبلسا ت ل ذب  لاللدلسللع لدن لبىفيدف لدن لب  ل  ن لبف لل  
 اللددل     Nanta,2007    ل لددللبل دليمو لد فحمدد   لبلددل لهللدد  بف للدد  هدذل لبللغمدد  ل دد  ل مددلس  

  يددددددددددل بملف للردددددددددد لل ذب  ل مددددددددددلس    ل ددددددددددGlaesmer etal., 2011    للردددددددددد لل 
 Karbach etal. , 2016 لب  ددل  ددن  صددملغ   ددفل لددن لبىحددل لال ب مددلس  لددلل  لقددف قللدد  لبحلح

أ ىددلل   مودد   لددل حددفلوال لىظدده لبحثدد   لبودددل     رلوددد لودده ودد  اىاه   ددل لبف للدد  با حدد  لببللىدد  
، ضططا عططن الم ططاها ال راسططيثالر   لهددذه لد ىددلل هددل لب  ددل  ددن لبف للدد  لببللىمدد لبلوددل فل  بل مددلس 

الرضطا عطن االنةطلث المتطو ر  بال تيطث، الرضطا عطن تعامطل ، الرضا عطن اسطتوب االمتاانطات والتقطوي 
. لقددف وكدد ل عضططو هيئططث التطط ري  مطط  فالبطط ، والرضططا عططن التعامططل بططين اللتحططث بعضططه  الططحع 

لدح  ا  هدل د لقدف وده  لبلد  لب لود  حل ع  قل ص  و  لدلبمد  ل   د    دل لد ىدلل  25لبل ملس لن  
 ددد   هدددذه لبىحدددل لال   دددل لبل  ددد  لدددن لدلدددلوذع لبلل صصدددمن قدددل لبدددلب    ددده لبدددفسو للبصدددث  

   ددللع صددملغ   ىدد  لبىحددل لال  لدددل  لددلل للىدد  لب قددل ا د لقددف قللددد  لبحلح  –لبفسوددم     مدد  لبل بمدد  
لضددلفال  دد   ىددف لددن يل لقدد  لددو أ ل  لبلث لددمن للببددفل  لبلددلبل ي  دد  و  اددو أ قددلت لبىحددل لال لبلددل ي

   .لب  ل  ن لبف لل  لببللىم لبلل طشلل    ماه ل ملس لب لو  لد ىلل 

 (9جدول )
 و أرقام الفقرات بكل بعد الرضا عن الدراسة اجلامعية ابعاد

 العبارات عدد العباراتأرقام  العامل
 5 21-16-11-6-1 الرضا عن املناهج الدراسية
 5 22-17-12-7-2 قويمالرضا عن اسلوب االمتحانات والت

 5 23-18-13-8-3 الرضا عن االنشطة املتوفرة بالكلية

 5 24-19-14-9-4 الرضا عن تعامل عضو هيئة التدريس مع طالبه
 5 25-20-15-10-5 الرضا عن التعامل بني الطلبة بعضهم البعض
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  د حمل وه ل و رلود  رمدل لال ألدلت  دل فلت ل ملس بم  ال رلللل لبلف ا لقف وه لل
د لو ددددف  ال وفاحدددد  لبددددفلد ال وفاحدددد  دأحمل ددددلً وفاحدددد  د وفاحدددد  غلبحددددلد وفاحدددد  لل لددددل حددددل ع لهددددل 
  لوشم  125-25    ل لبل ومب لوللف لبف    لبك م  ب ل ملس بمن  1-2-3-4-5 لبف  لال   

لب ادد لال  لددلللقددف لوحىدد  لبحلح   ددل ط حدد  لببللىدد   ددن لبف للدد   لبك مدد . لبف  دد  لبل وسىدد  لبددل 
 ىددف واحمدد  لبل مددلس   ددل ط حدد  لببللىدد   ددن لبف للدد    ب لث دد  لددن ثحددلال لصددف  ل مددلس لبللبمدد

  .طلبب لطلبح  200    أق لل لبىمف  لالللاال م   ل=

 :اســــــات املقيــــــأواًل: ثب
 الرضا عن الدراسة الجامعية مقياس أواًل: ثبات

 بلريقتين هما: الرضا عن ال راسث الجامعيثت  حساب ثحات عحارات مقياس  -1

حولح لىلل  أبسل بك ل حلج  بك  ُ ىف  ق  ل     حفه   ىفل  حل لال    ُ ىف ق  ل د لقدل   أ 
يدد  لدد ع يددله حددذ  ل  ددلال لحددف  لبىحددل لال لددن لبف  دد  لبك مدد  ب ُحىددف لبس  ددل لبددذ  وفللددل بدد  
لبىحددل عد لألددس ال و دد  لب ادد ع  ددن أل  لمددو لبىحددل لال ثلبلدد د حمددل ُل ددف أل لىللدد  أبسددل بكدد  
ُ ىف قل حلب  غملح لبىحل ع أق  لن أل طولل  لىلل  أبسل لبىلت ب ُحىف لبس  ل لبذ  وفللل لبم  

د أ  أل ودددفر   حدددل لال  ددد  ُ ىدددف ق  دددل ال يدددؤل  لبددد  ل  سدددل   لبىحدددل ع قدددل حلبددد  ل  لهدددل
 لىلل  ثحلال لبُحىف لبس  ل لبذ  وفللل لبم .

بك مد  ب ُحىدف لبس  دل لبدذ  وفللدل بد  حولح لىللالال لال وحل  بمن ل  لال لبىحدل ع للبدف  لال ل  ح 
ددف أل  لمددو لىددللالال لال وحددل  للبدد  لحصددل ًملد للددل يددف    دد  لالووددل  لبددفلر ل  لبىحددل عد قُ  د

  ي  ددد  11. للببدددفل   قددده  لب  دددل  دددن لبف للددد  لببللىمددد لثحدددلال  لمدددو  حدددل لال ل مدددلس 
 ول  لمن. لبا ا لمن لب لب  ل  ن لبف لل  لببللىم لىللالال ثحلال  حل لال ل ملس 

 :الرضا عن ال راسث الجامعيثحساب ثحات األبعاد ال رعيث والثحات ال ت  لمقياس  -2

 لب  دددل  دددن لبف للددد  لببللىمددد وددده حودددلح ثحدددلال لد ىدددلل لبس  مددد  للب حدددلال لبك دددل بل مدددلس 
 اد ا لمن  لدلبد   دن ط اد  لىللد  أبسدل بددد   ل حدلجد للب ل مد   دن ط اد  لىللد  لب حدلال  ا ا دد  

د قُ  ددف أل لىددللالال ثحددلال لد ىددلل Spearman-Brownبدد للل  -بفصددسم  بددد لددحم للللبلب  دد  ل
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لبس  م  للب حدلال لبك دل ب ل مدلس  دلبا ا لمن ل وسىد د للدل يدف    د  لب حدلال لبك دل ب ل مدلس لثحدلال 
      لبللبل 10أ ىلله  لبس  م د  لل  لببفل   قه  

 (10جدول )
 (200)ن = الرضا عن الدراسة اجلامعية لكلي ملقياس معامالت ثبات األبعاد الفرعية والثبات ا

 األبعاد الفرعية م

 عدد

 العبارات

 معامل الثبات

 معامل ألفا

 لـ كرونباخ

معامل الثبات بطريقة التجزئة 

 براون -النصفية لـ سبريمان

 0.831 0.823 5 الرضا عن املناهج الدراسية 1

 0.805 0.802 5 الرضا عن اسلوب االمتحانات والتقويم 2

 0.584 0.525 5 الرضا عن االنشطة املتوفرة بالكلية 3

 0.670 0.590 5 الرضا عن تعامل عضو هيئة التدريس مع طالبه 4

 0.782 0.777 5 الرضا عن التعامل بني الطلبة بعضهم البعض 5

 0.842 0.891 25 املقياس ككل 

 الرضا عن الدراسة الجامعيةثانًيا: صدق مقياس 

  ق العحارات:   -1

 ن ط ا  حودلح لىللد   لب  ل  ن لبف لل  لببللىم وه حولح صف   حل لال ل ملس 
لال وحدل  بدمن ل  د  لبىحدل ع للبف  د  لبك مد  ب ُحىدف لبس  دل لبدذ  وفللدل لبمد  لبىحدل ع قدل حلبد  حددذ  

   حددل لال ل  دد  لبىحددل ع لددن لبف  دد  لبك مدد  ب ُحىددف لبس  ددل لبددذ  وفللددل لبمدد  لبىحددل ع  ل لحددل  أل   مدد
  لبلددلبل ي  دد  لىددللالال صددف   حددل لال ل مددلس 11لبُحىددف لبس  ددل لثً ددل ب ىحددل ع. للببددفل   قدده  

 .لب  ل  ن لبف لل  لببللىم 
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 (11جدول )
 (200)ن =  الرضا عن الدراسة اجلامعيةمعامالت ثبات وصدق عبارات مقياس 

معامل  العبارات دــــــــــالُبع
 ألفا

معامل االرتباط 
 (1)بالُبعد 

معامل االرتباط بالُبعد  يف حالة 
 حذف درجة العبارة من الُبعد

 الرضا عن املناهج الدراسية
 0.627معامل ألفا العام للُبعد  = 

1 0.59 0.58** 0.36** 

6 0.599 0.56** 0.32** 

11 0.588 0.53** 0.39** 

16 0.585 0.58** 0.39** 

21 0.596 0.55** 0.34** 

وب االمتحانات الرضا عن اسل
معامل ألفا العام للُبعد  =  والتقويم

0.553 

2 0.489 0.60** 0.43** 

7 0.519 0.60** 0.28** 

12 0.518 0.48** 0.28** 

17 0.53 0.50** 0.23* 

22 0.522 0.59** 0.27** 

 الرضا عن االنشطة املتوفرة بالكلية
 0.766معامل ألفا العام للُبعد  = 

3 0.746 0.57** 0.44** 

8 0.754 0.53** 0.36** 

13 0.761 0.42** 0.29** 

18 0.761 0.40** 0.28** 

23 0.757 0.45** 0.32** 

الرضا عن تعامل عضو هيئة التدريس 
 مع طالبه

 0.714معامل ألفا العام للُبعد  = 

4 0.679 0.58** 0.49** 

9 0.707 0.46** 0.26** 

14 0.709 0.42** 0.23* 

19 0.668 0.68** 0.56** 

24 0.704 0.35** 0.28** 

الرضا عن التعامل بني الطلبة بعضهم 
 البعض

 0.739معامل ألفا العام للُبعد  = 

5 0.736 0.36** 0.25** 

10 0.709 0.66** 0.52** 

15 0.716 0.61** 0.42** 

20 0.713 0.66** 0.45** 

25 0.712 0.61** 0.49** 

 رتحاط بالُحع      حالث وجود درجث العحار  ضمن ال رجث ال تيث لتُحع معامل اال  -1
 (0.01** دال إحصائًيا ع   مستوى ) (   0.05وى )* دال إحصائًيا ع   مست 



  حليم د / شريى مسعد ، عبد الفتاحد / فاتن فاروقا.
 

 40 

 يتضد من الج ول الساب  ما يت :و 

  أل لىلل  أبسل بد   ل حلج بكد  ُ ىدف ق  دل قدل حلبد  حدذ   د   حدل ع لدن  حل لود  أقد  لدن أل
ل  أبسل لبىلت ب ُحىف لبس  ل لبذ  وفللل لبم  لبىحل ع قل حلب  ل  ل  لمو لبىحل لالد طولل  لىل

أ  أل وفر  لبىحل ع ال يؤل  لب  ل  سل  لىلل  ثحلال لبُحىف لبس  دل لبدذ  وفللدل لبمد د لأل 
الرضطا د للل يف      ثحلال  لمو  حل لال ل مدلس  لللحىللهل يؤل  لب  رس  هذل لبلىلل 

 . امعيثعن ال راسث الج

  أل  لمو لىللالال لال وحدل  بدمن ل  د   د   حدل ع لدن لبىحدل لال للبف  د  لبك مد  ب ُحىدف لبس  دل
لبذ  وفللل لبم  لبىحل ع  قل حلب  ل د ل ل  د  لبىحدل ع قدل لبف  د  لبك مد  ب ُحىدف لبس  دل  لبدذ  

 لمو    للل يف      لالوول  لبفلر ل لثحلال0,01وفللل لبم   للب  لحصل ًمل  فف لول    
 .الرضا عن ال راسث الجامعيث حل لال ل ملس 

  أل  لمو لىللالال لال وحدل  بدمن ل  د   د   حدل ع لدن لبىحدل لال للبف  د  لبك مد  ب ُحىدف لبس  دل
لبذ  وفللل لبم  لبىحل ع  قدل حلبد  حدذ  ل  د  لبىحدل ع لدن لبف  د  لبك مد  ب ُحىدف لبس  دل لبدذ  

  للدل يدف    د  صدف   لمدو  حدل لال ل مدلس 0,01وفللل لبم   للب  لحصل ًمل  فف لودل    
 .الرضا عن ال راسث الجامعيث

 الص ق العامت  لمقياس الرضا عن ال راسث الجامعيث -2
وه لبلث   لن لبصف  لبىلل ل أل صف  لبحفدل  لبكدللن  أل لبلثلدل  بل مدلس لب  دل  دن 

 Confirmatoryلبف للددد  لببللىمددد   دددن ط اددد  للدددل فلت ألددد  ح لبلث مددد  لبىدددلل ل لبل  مدددف  

Factor Analysis   د لابددد   دددن ط اددد  لرلحدددل   لددد ا  لبىللددد  لبكدددللن لب لحدددف بدددف  لبىمفددد
طلبددب لطلبحدد  د لقددل  لدد ا  لبىللدد  لبكددللن لب لحددف ودده لقلدد ل  أل  لمددو  200لاللددلاال م   

بل مددلس لب  ددل  ددن لبف للدد  لببللىمدد   Observed Factorsلبى للدد   أل لبل ددليمو  لبلشددلهفع 
 لبىللددد  لقددف حظدددل  لدد ا    للددد   ددللن للحدددف هدد    لب  دددل  ددن لبف للدد  لببللىمددد  وفددلظه حدد  

    لؤش لال حون لال     مفع  لل يلض   لب  ل  ن لبف لل  لببللىم لبكللن لب لحف بل ملس 
قدف  لب  دل  دن لبف للد  لببللىمد لبكدللن لب لحدف بل مدلس  لبىلل    أل  ل ا 12لن لببفل   قه  

غمد  للبد  لحصددل ًملد  2لمدو لؤشد لال حوددن لبلال  د د حمدل لل قملد   ددلحظدل   د  قدمه  مددفع بب
لقملدد  لؤشدد  لبصددف  لب ل ددل لبلل قددو ب فلدد ا  لبثددلبل   لدد ا  لبىللدد  لبكددللن لب لحددف  أقدد  لددن 
 ظم وال ب فل ا  لبلشحود لأل قمه   م  لبلؤش لال لقى  قل لبلف  لبل لبل بكد  لؤشد د للدل يدف  

  .  حمل لال ل  و لالرلحل     لال    لبفل ا  لببمفع ب
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 (12جدول )
 الرضا عن الدراسة اجلامعيةمؤشرات حسن املطابقة لنموذج العامل الكامن الواحد ملقياس 

 املدى املثالي للمؤشر قيمة املؤشر اسم املؤشر م

1 
X    2االختبار اإلحصائي كا

2
 

 dfدرجات احلرية   
 2مستوى داللة كا

9.98 
7 

0.23 
 غري دالة إحصائًيا 2أن تكون قيمة كا

X      2نسبة كا 2
2
 / df 1.43 ( إىل )(5)صفر 

 (1)صفر( إىل ) GFI 0.97مؤشر حسن املطابقة     3
 (1)صفر( إىل ) AGFI 0.91مؤشر حسن املطابقة املصحح     4
 (0.1)صفر( إىل ) RMSR 0.04جذر متوسط مربعات البواقي    5

 (0.1)صفر( إىل ) RMSEA 0.07جذر متوسط خطأ االقرتاب     6

7 
ــالي     ــوذج احل ــع للنم ــف املتوق ــدق الزائ ــر الص مؤش

ECVI 
 مؤشر الصدق الزائف املتوقع للنموذج املشبع

0.38 
0.42 

أن تكون قيمة املؤشر للنموذج احلالي أقل 
 من نظريتها للنموذج املشبع

 (1)صفر( إىل ) NFI 0.98مؤشر املطابقة املعياري     8
 (1)صفر( إىل ) CFI 0.99قارن    مؤشر املطابقة امُل 9

 (1)صفر( إىل ) RFI 0.95مؤشر املطابقة النسيب     10

والجططط ول التطططال  يوضطططد تةطططحعات العوامطططل ال رعيطططث المةطططاه   بالعامطططل ال طططامن الواحططط  
 الرضا عن ال راسث الجامعيثلمقياس 

 (13جدول )
 ،  الرضا عن الدراسة اجلامعيةملقياس تشبعات العوامل الفرعية املشاهدة بالعامل الكامن الواحد 

 مقرونة بقيم )ت( واخلطأ املعياري لتقدير التشبع، والداللة اإلحصائية للتشبع

 التشبع العوامل املشاهدة م
اخلطأ املعياري 
 لتقدير التشبع

قيمة 
 )ت(

مستوى 
 الداللة

 0.01 8.66 0.09 0.77 الرضا عن املناهج الدراسية 1
 0.01 7.01 0.10 0.68 متحانات والتقويمالرضا عن اسلوب اال 2
 0.01 6.76 0.09 0.64 الرضا عن االنشطة املتوفرة بالكلية 3
 0.01 9.35 0.08 0.83 الرضا عن تعامل عضو هيئة التدريس مع طالبه 4
 0.01 7.55 0.09 0.70 الرضا عن التعامل بني الطلبة بعضهم البعض 5

ىلال أل لىدددللالال لبصدددف  للبددد  لحصدددل ًمل  فدددف يلضددد  لدددن لببدددفل  لبودددلب  أل  ددد  لبلشدددح
 .لب  ل  ن لبف لل  لببللىم   للل يف      صف  أ ىلل ل ملس 0,01لول    
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أ  أل لبلث م  لبىلل ل لبل  مف  قفت لبماًل ق ًال     صدف  لبحفدل  لبلثلدل أل لبكدللن بادذل 
فددلظه ح بدد  لبى للدد   حددل ع  ددن  للدد   ددللن للحددف و لب  ددل  ددن لبف للدد  لببللىمدد لبل مددلسد لأل 

 .ب   ل  ن لبف لل  لببللىم   لو لبس  م  لب
 لب  دل  دن لبف للد  لببللىمد ثحدلال لصدف  ل مدلس  لدلللن لإل  ل لال لبودل    وييدف ب حلح 

حمدل وشدم  لبف  د  لبىلبمدد  لببللىدد .   بدف  ط حد لب  دل  دن لبف للدد  لببللىمد لصدالحمل  ب مدلس 
بددددف  لبلوددددلبمبد ألددددل لبف  دددد   لبف للدددد  لببللىمدددد  لب  ددددل  ددددن  دددد  هددددذل لبل مددددلس لبدددد  ل وسددددلو 

بدف  لبلودلبمب   لب  دل  دن لبف للد  لببللىمد لبلف سض      هذل لبل ملس قلشم  لبد  ل  سدل  
 لب  دددل  دددن لبف للددد  لببللىمددد ن ثحدددلال لصدددف  ل مدددلس ملدددن لإل ددد ل لال لبودددل    وييدددف ب حدددلح لل 

حمدل وشدم  لبف  د  لبىلبمدد   بللىدد .لب  حد بدف  ط لب  دل  دن لبف للدد  لببللىمد لصدالحمل  ب مدلس 
د ألددددل لبف  دددد   بددددف  لبلوددددلبمب لب  ددددل  ددددن لبف للدددد  لببللىمدددد   دددد  هددددذل لبل مددددلس لبدددد  ل وسددددلو 

   . بف  لبلولبمب لب  ل  ن لبف لل  لببللىم لبلف سض      هذل لبل ملس قلشم  لب  ل  سل  

 نتائج الفرض األول:  
 بددد للالالال   ل   دددف قددد  ال ي   لدل  لبدددذ  يدددفت   ددد  أ ددد     ب لث ددد  لدددن صدددث  لبسددد

لبلودد األ لديددللطل  لل ىددللع لبس  مدد  بددف  لحصددل ًمل بددمن لل لددال ل  ددلال لبددذ    للإل ددل  قددل 
 د قكل   لبفلل    لل  لببفل  لبللبل     وه للل فلت لرلحل  ال  ب ىمفلمن لبلول  لمن ط ح  لببللى 

 (14جدول )
 داللة الفرق بني متوسطي درجات الذكور واإلناث نتائج اختبار )ت( ل

 (430)ن = التسويف األكادميى وابعاده الفرعية يف 

 املتغري
 قيمة )ت( (297إناث = )ن =  (133ذكور  )ن = 

االحنراف  املتوسط وداللتها
االحنراف  املتوسط املعياري

 املعياري
 **2.58 4.47 23.27 4.80 24.82 التسويف املعرفى

 0.91 4.18 24.29 5.64 25.12 سويف اإلنفعاىلالت

 0.65 3.74 23.73 4.63 23.31 التسويف السلوكى

للتسويف الدرجة الكلية 
 1.10 11.93 71.29 15.71 73.25 األكادميى

 (0.01** دال إحصائًيا ع   مستوى )        (0.05* دال إحصائًيا ع   مستوى )
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 يتضد من الج ول الساب  ما يت :
  بمن لل لال ل  لال لبذ    للإل ل  قدل 0,01ق   لل  لحصل ًمل  فف لول    ل  ل  

أ  أل لل لدط ل  دلال لبدذ     د  بصلب  لل لط ل  دلال لبدذ   لو األ لبلى ق ُ ىف  لب
   أ    بفالب  لحصل م  لن  ظم ه بف  لإل ل . لو األ لبلى ق قل ُ ىف  لب

 ذ    للإل دددددل  قدددددل أ ىدددددلل  دددددفت ل ددددد ل قددددد   لل  لحصدددددل ًمل بدددددمن لل لدددددال ل  دددددلال لبددددد 
. أ  ب لود األ لديددللطل   لقددل لبف  د  لبك مدد  لبلودد األ لبود    د لبلود األ لإل سىدلب   

لبلود األ د لبلود األ لإل سىدلب أ   ي  ف و ل ح بمن لل لال لبذ    للإل دل  قدل أ ىدلل  
 .ب لو األ لديللطل   لقل لبف    لبك م  لبو    

د أ  ودده قحدد      مددل  ضدد  أ دد  ب  دد   ددلت قددف وث دد للددن ل لددلبل  لددل   لبسدد   لدل  يل
لبسدد  د حمددل أشددل ال  لددل   هددذل لبسدد   لبدد  ل دد ل قدد   لل  لحصددل ًمل بددمن لل لددال ل  ددلال 

د قددل حددمن ال  بصددلب  لل لددط ل  ددلال لبددذ    ق ددط لودد األ لبلى قدد لبددذ    للإل ددل  قددل ُ ىددف  لب
قددل   مدد  لد ىددلل لقددل لبف  دد  و  ددف قدد ل  للبدد  لحصددل ًمل بددمن لل لددال ل  ددلال لبددذ    للإل ددل  

 .ب لو األ لديللطل لبك م  

 نتائج الفرض الثانى:  
إحصطائًيا  ثق دالطوال يوجط   طر ب لث   لن صث  لبس   لب ل ل لبذ  يفت   د  أ د     

  ودده  التسططويف األكططاديمى للتحططث الجامعططثاألولططى والرابعططث  طط   تينبططين متوسططل  درجططات ال ططر 
                                                          د قكل   لبفلل    لل  لببفل  لبللبل  من لبلول  لمنللل فلت لرلحل   ال   ب ىمفل

 (15جدول )
 التسويف األكادميىاألوىل والرابعة يف  تنينتائج اختبار )ت( لداللة الفرق بني متوسطي درجات الفرق

 ريـــــــــــــــاملتغ

 الفرقة األوىل

 (280)ن = 
 الفرقة الرابعة

 قيمة )ت( (150)ن = 
االحنراف  املتوسط وداللتها

االحنراف  املتوسط املعياري
 املعياري

 0.62 5.00 23.44 4.29 22.72 التسويف املعرفى

 0.18 4.75 24.71 4.44 23.81 التسويف اإلنفعاىل

 0.44 3.92 23.52 3.63 22.64 التسويف السلوكى

 0.40 11.61 71.67 10.26 69.17 األكادميىالتسويف الدرجة الكلية 

  0,01** لل  لحصل ًمل  فف لول                0,05* لل  لحصل ًمل  فف لول    
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 يتضد من الج ول الساب  ما يت :
 ددفت ل دد ل قدد   لل  لحصددل ًمل بددمن لل لددال ل  ددلال لبس قدد  لدلبدد  للبس قدد  لب ل ىدد  قددل 

. أ  أ   ي  ف و ل ح بمن لل لدال ل  دلال  األ لديللطل ب لو لمو لد ىلل لقل لبف    لبك م  
 .ب لو األ لديللطل لبس ق  لدلب  للبس ق  لب ل ى  قل  لمو لد ىلل لقل لبف    لبك م  

للن ل للبل  لل   لبس   لب ل ل يلض  أ   قف وث  د أ  وه قح   لبس   لبصس   قدل 
ل  ل ق   لل  لحصل ًمل بدمن لل لدال  لمو لبثلالالد حمل أشل ال  لل   هذل لبس   لب   فت 

 . ب لو األ لديللطل ل  لال لبس ق  لدلب  للبس ق  لب ل ى  قل  لمو لد ىلل لقل لبف    لبك م  

   نتائج الفرض الثالث:
ل وحلطمدد  للبدد      و  ددف  القدد   ب لث دد  لددن صددث  لبسدد   لب لبددل لبددذ  يددفت   دد  أ دد 

تطط    وال مى بابعططادا ال رعيططث وال رجطط  ال تيططث التسططويف األكططاديلل لددط ل  ددلال بددمن  لحصددل مل
   ودده للددل فلت لىللدد  لال وحددل  بددد  بددف  ط حدد  لببللىدد  ال  سططى بابعططادا ال رعيططث وال رجططث ال تيططث

 بم ل لد قكل   لبفلل    لل  لببفل  لبللبل 
 (16دول )ـــــــــــــج

 (430لدى طلبة اجلامعة)ن =  سىتدفق النفوال التسويف األكادميىمعامالت االرتباط لـ بريسون بني 

 تدفق النفسىال م
 التسويف األكادميى

التسويف 
 املعرفى

التسويف 
 اإلنفعاىل

التسويف 
 السلوكى

الدرجة 
 الكلية

 **0.33- **0.28- **0.34- **0.24- األهداف الواضحة 1

 **0.27- **0.22- **0.22- **0.26- االندماج والرتكيز 2

 **0.48- **0.44- **0.42- **0.39- والوعى بالذات فقدان الشعور بالوقت 3

 **0.43- **0.34- **0.39- **0.38- التغذية الراجعة الفورية 4

 **0.57- **0.49- **0.50- **0.48- تدفق النفسىالدرجة الكلية لل

  0,01** لل  لحصل ًمل  فف لول                0,05* لل  لحصل ًمل  فف لول    
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 ل الساب  ما يت :يتضد من الج و
  بدددددددمن  لمدددددددو 0,01للبددددددد  لحصدددددددل ًمل   فدددددددف لودددددددل    ل وحلطمددددددد  لدددددددلبح ل ددددددد ل  القددددددد  
 ب لدددددفق  لبفسوددددد ل لمددددو لد ىدددددلل للبف  ددددد  لبك مددددد   ب لوددددد األ لديدددددللطل لد ىددددلل للبف  ددددد  لبك مددددد  

 بف  ط ح  لببللى .
د أ  وددددده قحددددد   لبسددددد    للدددددن ل لدددددلبل  لدددددل   لبسددددد   لب لبدددددل يلضددددد  أ ددددد  قدددددف وث ددددد 

للبدددد  لحصددددل ًمل  لددددلبح  ل وحلطمدددد    د حمددددل أشددددل ال  لددددل   هددددذل لبسدددد   لبدددد  ل دددد ل  القدددد لبحددددفي
ل لمددددددو لد ىددددددلل للبف  دددددد  لبك مدددددد   ب لودددددد األ لديددددددللطل بددددددمن  لمددددددو لد ىددددددلل للبف  دددددد  لبك مدددددد  

 بف  ط ح  لببللى . ب لفق  لبفسو 

  :رابع نتائج الفرض ال
ل وحلطمدد  للبدد    ددف  القدد      و لبددذ  يددفت   دد  أ دد   ل ددوب لث دد  لددن صددث  لبسدد   لب

متوسطط  درجططات ابعططاد الرضططا عططن  و التسططويف األكططاديمىلل لددط ل  ددلال ل ىددلل بددمن  لحصددل مل
بم لد لد قكل د  لبفلدل      وده للدل فلت لىللد  لال وحدل  بدد  بدف  ط حد  لببللىد ال راسث الجامعيطث 

 يلل  لببفل  لبللبل 

 (17دول )ـــــــج
 (430)ن = الرضا عن الدراسة اجلامعية و لتسويف األكادميىامعامل االرتباط لـ بريسون بني 

 الرضا عن الدراسة اجلامعية م
 التسويف األكادميى

التسويف 
 املعرفى

التسويف 
 اإلنفعاىل

التسويف 
 السلوكى

الدرجة 
 الكلية

 **0.22- **0.17- **0.16- **0.21- الرضا عن املناهج الدراسية 1

 **0.35- **0.24- **0.26 **0.27- والتقويم الرضا عن اسلوب االمتحانات 2

 **0.25- **0.16- **0.19- **0.19- الرضا عن االنشطة املتوفرة بالكلية 3

 **0.30- **0.22- **0.24- **0.24- الرضا عن تعامل عضو هيئة التدريس مع طالبه 4

 **0.19- *0.13- *0.14- **0.15- الرضا عن التعامل بني الطلبة بعضهم البعض 5

 **0.29- **0.23- **0.24- **0.26- للرضا عن الدراسة اجلامعية الدرجة الكلية

 (0.01** دال إحصائًيا ع   مستوى )           (0.05* دال إحصائًيا ع   مستوى )
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 يتضد من الج ول الساب  ما يت :
  بدددمن  لمدددو لد ىدددلل 0,05أل  0,01لل  لحصدددل ًمل   فدددف لودددل    لدددلببل ددد ل ل وحدددل  

ب   ددل  ددن لبف للدد  لددن  ادد  ل لمددو لد ىددلل للبف  دد  لبك مدد   ب لودد األ لديددللطل بف  دد  لبك مدد  لل
 ط ح  لببللى .لن  ا  أر   بف   لببللىم 

يلضدددد  أ دددد  قددددف وث دددد د حمددددل أشددددل ال  لددددل   هددددذل   ل ددددوللددددن ل لددددلبل  لددددل   لبسدددد   لب
لبك مدددددددد  لل  لحصددددددددل ًمل بددددددددمن  لمددددددددو لد ىددددددددلل للبف  دددددددد  لددددددددلبب لبسدددددددد   لبدددددددد  ل دددددددد ل ل وحددددددددل  

ب   ددددددددل  ددددددددن لبف للدددددددد  لددددددددن  ادددددددد  ل لمددددددددو لد ىددددددددلل للبف  دددددددد  لبك مدددددددد   ب لودددددددد األ لديددددددددللطل 
 .ط ح  لببللى لن  ا  أر   بف   لببللىم 

 س:ـــــنتائج الفرض اخلام

    و  ددف  القدد  ودديثم  لودديث   ب لث دد  لددن صددث  لبسدد   لب ددللو لبددذ  يددفت   دد  أ دد 
لب  دددل  دددن لبف للددد   ل لبلدددفق  لبفسوددد لدددن بدددف  ط حددد  لببللىددد  ل ددد   لبلوددد األ لديدددللطل بدددمن 

د  د لقف وه لرلحل   فع  للا  قل هذه لب اد ع وث م  لبلول أل  ح     ق ف وه للل فلت لببللىم 
لأقضددد   لددد ا    لددد ا  وث مددد  لبلودددل  وددده لبل صددد  لبمددد  هددد  ابددد  لبفلددد ا  لبدددذ  طثلددد     ددد  

 لبليثم لال لبللبم  

   لب  ل  ن لبف لل  لببللىم  ل بلفق  لبفسو ل       لن   لبلو األ لديللطل ويثم. 

   لل ه  ل     لبش   لبللبل لبلفق  لبفسو      لب  ل  ن لبف لل  لببللىم ويثم  . 
 

 
 (: 1شكل )

 لدى طلبة اجلامعة التسويف األكادميىبني  املتبادلةمنوذج حتليل املسار للتأثريات 
 الرضا عن الدراسة اجلامعية و فسىالتدفق النوكل من  

-0.57 

 التدفق النفسى

 التسويف األكادميى

الرضا عن الدراسة 
 اجلامعية

0.28 

-0.36 
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 لبلودددددد األ لديددددددللطل بددددددمن  لبللحللبدددددد لقددددددف حظددددددل  لدددددد ا  وث مدددددد  لبلوددددددل  ب لدددددديثم لال 
لبل  ددددد   لب  دددددل  دددددن لبف للددددد  لببللىمددددد  ل لبلدددددفق  لبفسوددددد بدددددف  ط حددددد  لببللىددددد  ل ددددد  لدددددن 

 لبشددددد   لبودددددلب    ددددد  لال  ددددد  وللددددد  ب حمل دددددلال ل  دددددو لالرلحدددددل د حمدددددل قملددددد  ل بدددددو  دددددل  = 
. لا  دددددد  لببددددددفل  لبلددددددلبل لبلدددددديثم لال لبلددددددل يلضددددددلفال  لدددددد ا  1   لالبلاددددددل = صددددددس  للوددددددل
 وث م  لبلول  

 (18جدول )
 لدى طلبة اجلامعة التسويف األكادميىالتأثريات اليت حيتوي عليها منوذج حتليل املسار بني 

 (430)ن =  الرضا عن الدراسة اجلامعية و التدفق النفسىوكل من  

 املتغري املتأثر

  املؤثراملتغري
 الرضا عن الدراسة اجلامعية التسويف األكادميى

 التأثري
اخلطأ املعياري 
 لتقدير التأثري

قيمة 
 )ت(

 التأثري
اخلطأ املعياري 
 لتقدير التأثري

قيمة 
 )ت(

 **3.94 0.078 0.28 **5.42 0.048 0.36- التدفق النفسى

الرضا عن الدراسة 
 اجلامعية

-0.57 0.035 16.01**    

  0,01** لل  لحصل ًمل  فف لول                   0,05لل  لحصل ًمل  فف لول    * 
 يتضد من الج ول الساب  ما يت :

   لن   ب لو األ لديللطل   0,01لل  لحصل ًمل   فف لول    للببل  ل ويثم       
 .لب  ل  ن لبف لل  لببللىم  ل لبلفق  لبفسو 

 ب   دددل  دددن لبف للددد  لببللىمددد   0,01ف لودددل   ل ددد ل وددديثم  ل  دددب لل  لحصدددل ًمل   فددد 
 بف  ط ح  لببللى .لبلفق  لبفسو      

د أ  ودده قحدد   لبسدد   لبحددفي   للدن ل لددلبل  لددل   لبسدد   لب دللو يلضدد  أ دد  قددف وث د 
لل  لحصدل ًمل  لدلببد حمل أشدل ال  لدل   هدذل لبسد   لبد  ل د ل وديثم   ل ق  لبس   لبصس   

ل د ل وديثم   لدلب  دل  دن لبف للد  لببللىمد  ل لبلفق  لبفسود         لن  ب لو األ لديللطل 
 بف  ط ح  لببللى .لبلفق  لبفسو       ب   ل  ن لبف لل  لببللىم ل  ب لل  لحصل ًمل 
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   مناقشة نتائج الفرض األول
ال لبدذ    ل د ل قد   لل  لحصدل ًمل بدمن لل لدال ل  دللبد   نتيجطث ال طرض األولوشم  

د ق  حمن أشدل ال  لدل   بصلب  لل لط ل  لال لبذ    ق ط  لو األ لبلى ق للإل ل  قل ُ ىف  لب
لقدل لبلو األ لديدللطل    فت ل  ل ق ل  بمن لبذ    للإل ل  ق   لق  أ ىلللبس   لدل  لب  

 لقددددف لوس دددد   لمبدددد  لبحثددددل لبثددددلب  لددددو لددددل و صدددد  لبمدددد    لددددل    ثددددل  دددد  لددددن  لبف  دددد  لبك مدددد 
 Farouk ,2011 حمل أشل ال  لمب   ث   لب  ل  ل ق ل  بمن لبذ    للإل ل  قل لبلود األ  

حمل أشل ال  لل   لبحثدل   Al attiyah,2011 لديللطلل بصلب  لبذ   د ل ذب   لمب   ثل 
 لب   فت ل  ل ق ل  للب  ق  لبلو األ لديللطل  طى   بللغم  لبف و.

ل دد ل قدد   لل  لحصددل ًمل بددمن لل لددال مددل لددن ح  لمبدد  لبحثددل لبثددلب لال ددن وسوددم  
لبدد   بصددلب  لل لددط ل  ددلال لبددذ    ق ددط  لودد األ لبلى قدد ل  ددلال لبددذ    للإل ددل  قددل ُ ىددف  لب

بكدد ل لبددذ    طلم دد ل  شدد   أل  ددير  لبدد  وي مدد  لبلاددلت لبل   دد    لقددو لب  ددلق  ب حم دد  لبلصدد ا لب
بدذب  طل ففدل لب د    ديل لإل دل  أي د  لبماه  لبلدرت لبلادلت لديللطلمد  لبد  لرد  لقد د ل لمبد  

لبل للل  لبفظه للبل ل مف لبلثفلع ب  ملت  لبلالت لديللطلم  ق  ل ل مفهل لبلثدفلع لللل وي مد د ألدل 
لبدددذ    قاددده أي ددد  ولددد لل لل شدددغلال  دددلبك م  لدددن لد شدددا  لأي ددد  و دددحال ب لغمددد لال لإظادددل  لبللددد ل 

مدد .  ل  د  لبد غه لدن ابد   بدف أل لبسدد   لدل  للبلثدف  للدل يدفقىاه بللل لد  لبلللط د  للبلي 
لقدل لبلود األ لديدللطل   و ص  أطضل لب   فت ل  ل ق ل  بمن لبذ    للإل ل  ق   دلق  أ ىدلل

لهذل طىف  أل هفلح قف ًل لوللاًل بمفاه ق  هذه لد ىلل لال ن وسوم  اب   لإلللفلل لبف    لبك م  
  ط أال     لبللىفل ق  لدل   لدرم ع للبل  رسض  لب  طحمى  لبظ ل  للبلغم لال لبك م ع لبل

لدددن للقىمددد  لبا حددد  إللدددلكلل  لبلادددلت لبل  ددد  لدددفاه ل بل هدددل للدددل طبى اددده ي بددديلل لبددد  لبلي مددد  
 لبللىلف ب لالت لبلا  ب  لفاه.

 مناقشة نتائج الفرض الثانى 
 حد  لبس قد  لب   فت ل  ل ق ل  بمن ط ح  لبس قد  لدلبد  ل ط نتيجث ال رض الثانىوشم  

لو ل ل  لمب  لبحثدل لبثدلب  لدو لدل  .لب ل ى  ق   لمو أ ىلل لبلو األ لديللطل  للبف    لبك م 
  قيشل ال لبفلدل   لبد   Goa , 2012د    Al attiyah,2011 و ص  لبم   لمب   ثل    لن 

  ل دد ل قدد ل  للبدد  لحصددل مل قددل لبلودد األ لديددللطلل ي  ددو بللغمدد  لبصددل لبف للددلد أ  ل وحددل
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 لدددد  لبالبددددب  ي لددددل  لبلودددد األ ق ددددف ل ددددفلل أل لباددددالح لدصددددغ  لددددفل أي دددد  لددددمال ب لودددد األ 
لديددللطل  لبفشددط بمفلددل  ددلل لباددالح لديحدد  لددفل طلم دد ل لبدد  لبددفر   قددل لبلودد األ لديددللطل  

  حمل أشل ال Chow , 2011لبو حل. ق  حمن لوس    لمب  لبحثل لبثلب  لو  لمب   ثل    
 فت ل  ل ق ل  للب  ق  لبلو األ لديللطل  طى   بللغم  لبىل . لل   لبحثل لب   

لال ددن وسوددم  لبفلمبدد  لبلدد  و صدد  لبماددل لبحثددل لبثددلب  لددن حمددل  ددفت ل دد ل قدد ل  بددمن 
ط حد  لبس قد  لدلبد  ل ط حد  لبس قدد  لب ل ىد  قد   لمدو أ ىدلل لبلودد األ لديدللطل  للبف  د  لبك مد  لبدد  

ه لبس  مدد  لدد ل   لبلى قمدد  د لال سىلبمدد د لبودد   م   طىددل   لفاددل أل لدد  ح لبلودد األ لديددللطل   ل ىددلل
يلقد  لبا حد  لدد ل   لبس قد  لدلبد  أل لبس قدد  لب ل ىد  لهدذل لددن لبلد    طىد   لبدد  لبىفيدف لدن لبى للدد  
للفال و ليه  ى  لبل لل لبلثل     د  لبا حد  لدن لبودف  لدلبد  لحلد  لدف  لبل د    لإل دلق  لبد  

لبددماه للددل طبى ادده أي دد     دد  للددمال ب لودد األ. للددن لبلثللدد  لرددلال   لمبدد  لبل دد  لال لبلوددففع 
  ي  دو لبد   Goa , 2012د    Al attiyah,2011 لبحثدل لبثدلب   دن  لمبد   ثدل  د  لدن  

 للل فللاه بىمف  أيح  لفل ل بلل وك ل أي    ضبل لل مل  لبفلمب  لبو حم  ب لو األ لل  ل  لبلالت.

 :ثالثمناقشة نتائج الفرض ال
للب  لحصل ًمل بمن  لمو لد ىلل  للبح  ل وحلطم  ل  ل  الق  الثال  نتيجث ال رضوشم  

بدددف  ط حددد   ب لدددفق  لبفسوددد ل لمدددو لد ىدددلل للبف  ددد  لبك مددد   ب لوددد األ لديدددللطل للبف  ددد  لبك مددد  
  Lee , 2005لقددف لوس دد   لمبد  لبحثددل لبثددلب  لددو لدل و صدد   لبمدد   لمبدد   ثدل    لببللىد .

ال  لمبدد   ث دد  لبدد  ل دد ل  القدد  ل وحلطمدد  لددلبح  للبدد  لحصددل مل بددمن لبلودد األ لديددللطلل قيشددل  
 للبلدددددددددددفق  لبفسوددددددددددد  دقددددددددددد  حدددددددددددمن أرل سددددددددددد  لدددددددددددو لدددددددددددل و صددددددددددد  لبمددددددددددد   لدددددددددددل    ثدددددددددددل  ددددددددددد 

  قل ص  ل لب  ل  ل  القلال ل وحلطم  ل  ح  للب  لحصل م  بمن Thatcher etal.,2008لن   
  Seo , 2011  لبفسودددل د ل دددذب   لمبدد   ثدددل  لبلودد األ لديدددللطل   حددد  لال ل  ددد  للبلدددفق

قل ص  لب  أل لبلود األ لديدللطلل  ي ىدلله لب الثد  ل وحاد  لطبلبمدل  بلمدو أ ىدلل لبلدفق  لبفسود  
لا أل لبل كؤ بف  لباالح لل  ل اه ب لذلي ع قح  ل  ف لإلللثلل لحلش ع  ى اه يفغلو ل  وا ب  

 لدل لرل سدد   لمبد  لبحثدل لبثدلب  لددو  .  ل  لب قد قدل لاللدلذ ل  ب ف  د  لبلدل طس ددفلل قمادل لبد  
  قددديظا ال لبفلدددل   لبددد  أل لبلدددفق  لبفسودددل ل ودددحط ل وحلطدددل لطبلبمدددل Seo, 2013   لمبددد   ثدددل

  لبلو األ لديللطلل لبفشط. 
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 ل وحلطمد  ل د ل  القد لال ن وسوم  لبفلمب  لبل  و ص  لبمادل لبحثدل لبثدلب  لدن حمدل 
ل لمو لد ىلل للبف     ب لو األ لديللطل لد ىلل للبف    لبك م   للب  لحصل ًمل بمن  لمو للبح 

لبدد  أل أحددف ألددو قمددلت لبا حدد   ددي   شددل  قدد  حلبدد   بددف  ط حدد  لببللىدد  ب لددفق  لبفسودد لبك مدد  
لبلددفق  طوددلف   أل ط دد ل بددف  لبا حدد  لب ددف ع   دد  ألل  لبلاددلت لبل   دد  لبددماه  لددل أ ادده يلللىدد ل 

  ل دد  هددذه لبلاددلت بفشددل  لحم ادد  للددن ثدده طشددى لل  ثلبدد  لددن لباددفل   صددس  لإللددلل ل ا  قدد  ألل
للب لحدد  لبفسوددم  لاشددى لل  ددذب   لبوددىللع للبلسددلل  لأل لبصددى بلال للبلثددفطلال لالددل  ل دد   حمدد ع 
قدددال وىمددد  وث مددد  أهدددفلقاه. هدددذل   ددد  لبف دددم  لدددن لبا حددد  لبدددذين ي بددديلل لبددد  لبلوددد األ ب لادددلت 

ى لل أثفددل  ابدد   ثلبدد  لددن لبلدد و  لإل سىددلب  بىددفت قددف واه   دد  لديللطلمدد  لبل  دد  وث م اددل قمشدد
 ويلط  لبلال  ق  لب ق  لبلثفل بال.

 :مناقشة نتائج الفرض الرابع
لل لدط بدمن  ل وحلطمد  لدلبح  للبد  لحصدل مل القد   ل د للبد  نتيجث ال رض الرابط  وشم  

بددف  ف للدد  لببللىمدد  لل لددط ل  ددلال أ ىددلل لب  ددل  ددن لب ل ل  ددلال أ ىددلل لبلودد األ لديددللطل 
. لقف لوس    لمبد  لبحثدل لبثدلب  لدو لدل و صد   لبمد   لمبد   ثدل   امد  لثلدف   ط ح  لببللى 

  حمدددل أشدددل ال  لمبددد   ث ددد  لبددد  ل ددد ل قددد ل  للبددد  لحصدددل مل بدددمن ل وسىدددل للف سضدددل 2008 
للد لبلو األ لديللطلل قل لبف    لبك م  ب   ل  ن لبف لل  بصلب  لف سضل لبلو األ لديدللط

  قيشدل ال  لدل    ث د  Chow , 2011يلل لوس    لمب  لبحثل لبثلب  لو  لمب   ثل  وشد     
لب  ل  ل  الق  للبح  للب  لحصل مل بمن لبلو األ لديللطلل للب  ل  ن لبثملع لبلف لم  حمل 

ا ا د  أل لبا ح  لبذين قمل ل أ سواه  ا ا   ل حم   ل  ل أي   لمال ب لو األ للن قمل ل أ سواه   
 لطبلبم  أي  .

 ل وحلطمددد  ل ددد ل  القددد لال ددن وسودددم  لبفلمبددد  لبلددد  و صددد  لبمادددل لبحثددل لبثدددلب  لدددن حمدددل 
ل لمددو لد ىددلل للبف  دد   ب لودد األ لديددللطل للبدد  لحصددل ًمل بددمن  لمددو لد ىددلل للبف  دد  لبك مدد   لددلبح 
 ددن لبف للد   لببللىدد   لبد   ددفت   دل لبا حد  بدف  ط حد  لببللىدد ب   دل  ددن لبف للد  لببللىمدد   لبك مد 

ل دفت   ددلهه  دن لبلفددله  للبل د  لال لبلدد  ط  لدد ل بف للدلال  ظدد ل د ادل غمدد  ل وحاد   ددلب لقو لبسى دد  
للبىل ددد  قددد  لبثمدددلع ل دددذب   دددفت   دددلهه  دددن  ظدددلت لالللثل دددلال للبل ددد اه لبلىلددد    ددد   لبك مددد  لبلددد  

طثل د لل باده  د  هدذل   د   يف ل ل بالد للطضل  فت   لهه  دن  ط ا د  لبل لصد  بمدفاه لبدمن لدن
لن شي   أل ي ادف لدن لد   اه لب دلة     دل  لوود األ لبلادلت لبلا د ح ألل ادل لإ بل هدل  دن لب قد  
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لبلثدددفل بادددلد قددد  حدددمن أ ددد  لال  لل   دددل لبا حددد   دددن لبف للددد  لببللىمددد    لقددد    ل حادددل لبل ل سددد  لدددن 
سددد  لبللددد ق ع  لببللىددد د للبل لصددد    دددلهه  دددن  لبلفدددله د  ظددده لالللثل دددلال للبل ددد اهد لد شدددا  لبل ل 

 بمفاه لبمن  لال اه لأللوذواه  قاذل يؤل  لب   فت ل  ل اه ب لالت لبلا  ب  لفاه. 

 مناقشة نتائج الفرض اخلامس
 ب لود األ لديدللطل لل  لحصل ًمل  للببل  ل ويثم  لب   نتيجث ال رض القام وشم   

 لدل أشدل ال  لمبد  لبسد   لب دللو  دببللىم لب  ل  ن لبف لل  ل ل لبلفق  لبفسو         لن
بف  ط ح  لبلفق  لبفسو       ب   ل  ن لبف لل  لببللىم ل  ل ويثم  ل  ب لل  لحصل ًمل  لب 

لهدددذه لبفلمبددد  ولسددد  لدددو لإلطدددل  لبفظددد   للبف للدددلال لبودددل    لبلددد  وشدددم  لبددد  ل وحدددل   لببللىددد .
 ل  لببللىم  ل ذب  ل وحل  لبلدفق  لبفسود لب  ل  ن لبف ل ل  لبلفق  لبفسو  لبلو األ لديللطل 

 لب  ددل  ددن لبف للدد  لببللىمدد . لولسدد  لبحلح لددلل لددو هددذه لبفلمبدد  قدد  أل هددذل لال وحددل  لفا دد  
لاب  وحىًل باحمى  لبللغم لال لب الث  لبل  وىللف     لبل ل ا  للبل لب ع لإصفل  لدح لت لوث مد  

 لباف  ل ل بل  لبلالت.

 : وعث من التو يات عتى ال او األت من خالل الحا  الاال  يمبن القروو بمجم
لهلللت لبلؤلودلال لب ل لد    د  لبىل مد  لبل ب اد  للبلى ملمد  لبدلدرت لببللىدلال  ظدله ع  -1

لبلو األ لديللطل  لاب  لن رال  ل و رادط وودل ف   د  لب سد  لدن ل لشدل  هدذه 
 لبظله ع للبلصف  بال.

لبل اددددف لددددن لب ددددفللال للد شددددا  لبل ل سدددد  ب ا حدددد  ب اددددللع   ددددلهه  ددددن لبف للدددد  و ددددفطه   -2
 لببللىم .

ل دد ل  لبل اددف لددن لبحثدد   حدد   لبلددفق  لبفسودد  لابدد    دد  ق ددلال  ل ادد  ل ل سدد    دد   -3
 ل لحل  أل لبلفق  لبفسو  طل   رح ع ل    طبب للل لل هل ق  لبلى ه.

ال  لل يليق ه لال لق  لدو لبا حد  لابد  بل  مد  ل ل لع  وفظمه للل ع لبك م  دلقلال لالللثل ل -4
 لبلح  لال لبل  وول فت ق  لبلو األ لديللطل  لن  الاه. 
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 ة:وال املراجع العربيأ
لبلسكمدددد  لالطبددددلبل للبودددد  ح لبل  مددددف   .  2013د للم قدددد    لددددل   ددددل  ألددددلل  قلثددددل لحلددددف

للسددد قمن ل للدددمل لدددن لبادددالح يلفح دددلال  ي ىدددلل لبلدددفق  لبفسودددل بدددف   مفددد  لدددن لب
  .78 د لبىفل  22لبلب ف   المجتث المصريث لت راسات ال  سيث، دلببللىمن
 .ل لح  لال ب   لبلص ا د لب له عد . ل ملس لبلفق  لبفسول 2009للل   حف لبولمو  لظ   
 . لثددد  ب  ددلل  ودددف احل قدددل ه   ددد  رحدد ع لبلدددفق  قدددل وفلمددد  لب قلهمددد  2015لطلددلل لثلدددف قادددب   

، لتيطث التربيطث، رسالث ماجسطتير ييطر م ةطور د لبذلوم  بف  طالح   م  لبل بمد 
 . جامعث دم هور

 . لبلفق  لبفسو  ل القل  بلثل  لبغل   للبل لط ع بف  طلبحلال 2015ليفلس لثل ل غ اب  
 مجتططططث التربيططططث لتحاططططوا التربويططططث وال  سططططيث واإلجتماعيططططث، للىدددد  لب صددددمهد 

 .354 -292ة  د ة 3 د لبب   165لبىفل 
. لبسددد ل  بدددمن ل وسىدددل  لبل كدددؤ لديدددللطلل قدددل لبدددلى ه الودددل  2015بمدددل رمددد    حدددف لب هدددلح  لل

المجتطث  . لبلفظمه للبدلث ه لبدذلول بدف  طدالح لبل بمد  لب لصد   بللىد  لبادل ل
   239-204د  6لبىفل  د  4لبلب ف  ، ال وليث التربويث المتقصصث

د لبك اد د ل ل ى  لثلدف يد  ود و  ل  بم ل لببحلبلد ف  الذلا  العا . 2000لل مم    بللل  
  . 262و د ل و    لبه لبلى ق 

 .   القد  لالود لل لال سىدلبل  لبلدفق  لبفسودل ل للد  لمفل مد    د   مفد  2015 بمى  بن لبشمى   
لتيططططث العتططططوم ، رسططططالث ماجسططططتيرد لددددن ألددددلوذع لبلى ددددمه لب ددددل     لفيفدددد  ل ق دددد 

 . لبب ل   –اإلنسانيث واالجتماعيث
. لبلددفق  لبفسوددل للب  دد  لال للددل ل بددف   مفدد  لددن لبلدد له من لوددل فلل  2010لددمف لبحاددلة  

جامعططث ، المططمتمر السطط وخ القططام د لي مفم مدد  –لال ل  دد  ل للدد  لددم  لل ا  
  .مصر –مرل  اإلرشاد ال  س  ، عين شم 
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. لب  دددل  دددن لب حددد لال  2011د للدددىمف لبظسددد     لبددد لهمه د ولثلدددف  حدددف ه حدددف لبثلمدددف لدددىمف
 للىد  د لديللطلم  بف  ر ابل قوه لدصد   للإللل ع لبل ب اد  قدل   مد  لبل بمد 

  555- 513 43د  دفل  27د لبلب دف مجتطث جامعطث دمةط د لبو الل قلب س
  لبل كددددؤ .  2004د ل للطدددد  لثلددددف لبثوددددمفل   حددددف لبدددد حلن لثلددددف لصددددم ثل

، مجتث لتيطث التربيطث . ال لبفسوم لديللطلل بف  لبا ح  ل القل  بحى  لبللغم ل
  143-55  د 1 فل   .  126لبىفل  د جامعث األبهر

. لثددد  لبلدددف اب   ددد   ىددد  للدددل لومبملال  2016ل حدددف لبددد حلن لثلدددف   د صدددلت  لىددد   صدددل 
بللددير ان ل للددمل لددن طددالح لبلفظددمه لبددذلول ب ددلى ه قددل لبل كددؤ لديددللطلل بددف  ل

لبلب ددف د السططعوديث، يططث وعتطط  الطط   مجتططث دراسططات عربيططث  طط  الترب. لببللىدد 
   . 383-347د  7 د لبىفل  7 

. لبل كددؤ لديدددللطلل ل القلدد   لبفلقىمددد  بال بددل  للب  دددل  دددن  2008 امدد  لثلدددف لددمف لحلدددف   
مجتطث عتط   د لبف لل  بف  طالح  للى  لبل   رلبف  لبلل كد  لبى بمد  لبودى لط 

 . 53-1 دال    المعا ر
. لبل كدددؤ لديدددللطلل ل القلددد   بددد لع لبثمدددلع لبلف  ددد   فدددف ط حدددد   2013 سددد ل  لبددد لهمه ر مددد    

للبىدفل د  35لب دف  د مجتث دراسات عربيث    التربيطث وعتط  الط    . لببللىد 
 . 181-149د  2 

د . لبلددفق  ل القلدد  بددحى  لبى للدد  لبفسوددم  بددف  طددالح لببللىدد  2009لثلددف لبوددمف صددفي   
  . 357-313 د19 د لبىفل  2د لبلب ف  دراسات ن سيث

 . ل      ل ط ح   للى  لؤو   ن لب فللال 2013 حف لبسللن صلب    ل  دلثلف ألمن حللف 
    19د لبلب ددف مجتططث الم ططار  لتحاططوا وال راسططات . لببللىمدد  لددن ل ادد   ظدد هه

 . 294-257 د 1لبىفل 
فسوددد   . لبلدددفق  لب2017لثلددف     لبحثمددد   لهمدددلت صددلب  شدددلهمن ل هدددفي  لثلددف  حدددفلبسللن  

مجتطططث ل القلددد   لإلي دددل  بدددف   مفددد  لدددن لبلددد له من ال  لبلشددد الال لإل سىلبمددد د 
 . 213 -201 د 75 د لبىفل 20لبلب ف   دراسات الل ولث،

ل لشل ه لألحل   لن ل ا   ظ  لبا ح   – . لبلو األ لديللطلل 2012لىللا  لثل ل لب غ لب    
د  2  دلبىدددفل  8د لب دددف   المجتطططث األردنيطططث  ططط  العتطططوم التربويطططثلببدددللىمند 

131-149 .  
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 . للقدددو   دددل ط حددد    مددد  لبف للدددلال لبى مدددل  بللىددد  لبك اددد   دددن 2014 حم ددد  ي لدددل لبكفدددف    
رسطططالث القتطططيا  –لب حددد لال لديللطلمددد  للبى لمددد    ددد   ددد    ىددد  لبللغمددد لال 

  65-37 د 132  د  فل  35لبلب ف  السعوديث،  –العرب  
ق  لبفسو  ل القل   لول   لبال ن بف   مف  لن طالح   م   . لبلف2018هح  للل  لثل ل  

د لبلب ددف مجتططث لتيططث التربيططث  ططى العتططوم ال  سططيث جامعططث عططين شططم لبل بمدد د 
 227 -104 د 1  دلبىفل  42 
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