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 كاديمية المهنية للمعلمينمدرب باأل

 صـــــــــاملستخل

على العالقة بين سمات الشخصيية ايياابيية لالتسيليف اييياديمى  هدف البحث التعرف
لالتعيييرف عليييى ، تعيييرف عليييى العالقييية بيييين اسيييتراتيايات الملااليييال ايياديميييية لقلييي  ايمتحيييانلال

معرقية ارير التفاعيي بيين ، الفرل  بيين اليويلر لايثياث قيى قلي  ايمتحيان ل التسيليف اييياديمى 
معرقييية ارييير ، سيييمات الشخصيييية ايياابيييية لاسيييتراتيايات الملاالييية عليييى درايييات قلييي  ايمتحيييان

ثييا ى بييين سييمات الشخصييية ايياابييية لاسييتراتيايات الملااليية علييى دراييات التسييليف التفاعييي الر
( طالييو لطالبيية ميين طييالو الصييف الريياثى الريياثل  420لتيلثييت عيثيية البحييث ميين  ، ايييياديمى

حيث قامت الباحرية بععيداد مايياس لسيمات ، بمحاقظة الشرقية، ( عام17-16ترالحت اعمارهم  
 لتم ترامية لتعرييو مايياس  قلي  ايمتحيان (، التسليف ايياديمى لماياس، الشخصية ايياابية

من اعداد" سارسلن " لتم التلصي الى الثتا ج ايتية: تلاد عالقة ارتباطيية سيالبة دالية احصيا يا  
تلاد عالقة ارتباطية سالبة لدالة احصا يا ، بين سمات الشخصية ايياابية لالتسليف ايياديمى

لسيييمات الشخصيييية  ي يلايييد تيييارير داي احصيييا يا، االيييال لقلييي  ايمتحيييانبيييين اسيييتراتيايات المل 
.( يستراتيايات 01لالد تارير داي احصا يا عثد مستل  ،  ايياابية على دراات قل  ايمتحان

لايييلد تيييارير داي احصيييا يا للتفاعيييي الرثيييا ى بيييين سيييمات ، الملااليييال عيييي درايييات قلييي  ايمتحيييان
يلاييييد تييييارير داي ، الملاالييييال علييييى دراييييات قليييي  ايمتحييييانالشخصييييية ايياابييييية لاسييييتراتيايات 

ييلاييييد تييييارير داي ، لسييييمات الشخصييييية ايياابييييية علييييى درايييات التسييييليف ايييييياديمى احصيييا يا
لاييلد ، .( يسييتراتيايات الملاالييال علييى دراييات التسييليف ايييياديمى01احصييا يا عثييد مسييتل  

ايياابيية لاسيتراتيايات الملااليال عليى تارير داي احصا يا للتفاعي الرثا ى بين سمات الشخصية 
 . دراات التسليف ايياديمى

 -قلييي  ايمتحيييان –اسيييتراتيايات الملاالييية -سيييمات الشخصيييية ايياابيييية الكلماااال المحتا:ياااة 
 .التسليف ايياديمى
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Positive  personality traits and coping strategies and its relation ship with 

Test Anxiety , Academic procrastination in the secondary school students 

Abstract 

the research aims to trends in the relation ship between  Positive  

personality and procrastination, and trends in the relation ship between 

coping strategies and Test Anxiety and to trends in differences between 

males and females in, procrastination, is there significant effect of 

Positive personality traits on Test Anxiety degrees, is there significant 

effect of coping strategies of Test Anxiety degrees , is there significant 

effect interactions between Positive  personality traits and coping 

strategies in Test Anxiety degrees, is there significant effect of Positive 

personality traits in Academic procrastination, is there significant effect 

of coping strategies in Academic procrastination, i s there significant 

effect interactions between Positive personality traits and coping 

strategies in Academic procrastination degrees study was conducted on 

sample of (420) students , The study used the: trait scale Positive  

personality: prepare with research), and Academic procrastination: 

prepare with research) The study showed that: there is negative 

statistically significant relationship between Positive personality traits 

and procrastination, there is negative statistically significant relationship 

between Test Anxiety , there is: no differences between males and 

females in Academic procrastination, there is: no differences between 

males and females in Exam Stress, there is no significant effect of 

Positive personality traits on Test Anxiety, degrees, there is significant 

effect of coping strategies of Test Anxiety, degrees, there is significant 

effect interactions between Positive personality traits and coping 

strategies in Test Anxiety ,degrees, there is significant effect of Positive  

personality traits in Academic procrastination, there is no significant 

effect of coping strategies in Academic procrastination, 

Key words: 

Positive  personality traits, coping strategies, Test Anxiety , Academic 

procrastination 
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 ث  ـــــــــة البحـــــــــمقدم

تتصيييف الشخصيييية ايياابيييية بالسيييللال اياتمييياعى اييايييابى اليييو  يعيييرف اثيييال السيييللال 
التطيلعى الملاييال ثحيل مسيياعدي ايخييرين يميا تتميييي هييوج الشخصيية بدرايية عالييية مين قبييلي الايييم 

يخيييرين ايخالقيييية لتحميييي المسيييملية اياتماعيييية لمسيييتل  اعليييى مييين التعييياطف اللايييداثى مييي  ا
(Eisenberg,etal,2006;p6460 
( ان ايياابيييية هيييى صيييميم الييييا ن البشييير  لهيييى 86: 1981ليييير   صيييالر مخيمييير  

السبيي لتحاياة لواتة لامياثاتة قايياابيية هيى السيمة المميييي لالثسيان للين تمهيى حيياج ايثسيان 
 . قدما الى ايمام اي عن طرياة ايياابية لتلييد الوات 

وا المثحثيى تياييد ايهتميام قيى اللقيت الحيالى بدراسية خصيا ة الشخصيية لتاالبا م  ه
ايياابييية بمييا تحمليية ميين سييمات اصيييلة تاعييي الفييرد علييى درايية عالييية ميين الفعالييية الواتييية لمييا 
 يترتو عليلا من شعلر الفرد بالطماثيثة لايرتيار لالثاار قى العالقات اياتماعية م  ايخرين 

مية من ابيري الهيغلط التيى يتعيرا لليا الطيالو لتتثيلا مصيارها لتعد الهغلط اييادي
لتختلييف ميين حيييث تاريرهييا لتعييد ايمتحاثييات لثتا الييا لتلقعييات ايبيياء لالمعلمييين لاليييمالء ميين 
مصادر الهيغلط خاصية ليد  طيالو المرحلية الراثليية حييث تيللى ايسيري لالمدرسية لالدللية هيوج 

بة التعلم الاامعى لالتخصية اييياديمى لليولال تتلليد الحااية المرحلة اهتماما  يبيرا باعتبارها بلا
الييى ملاالييال الطييالو للهييغلط قييى هييوج المرحليية ميين ااييي اعييادي التييلاين لتحاييي  التلاقيي  ليشييير 
بعيييا البيييياحرين الييييى هييييرلري بثيييياء اسييييتراتيايات ملااليييية مثاسييييبة حتييييى ي يتعييييرا الفييييرد الييييى 

 (Recklitis&Noam,1999)اييت او لاهطراو السللال لالمشيالت الثفسية 
لمثيييو الخمسييييثات ادرال علمييياء اليييثفس اهميييية دراسييية العالقييية بيييين الالييي  لاليييتعلم ليشيييفت 
يرير من ثتا ج الدراسيات ان بعيا الطيالو يثاييلن اقيي مين مسيتل  قيدراتلم الفعليية قيى بعيا 
وج الملاقيييف التيييى تتسيييم بالهيييغلط يملاقيييف التايييليم لايمتحاثيييات لقيييد اطلايييلا عليييى الالييي  قيييى هييي 

باعتبيياري يشييير الييى ثييلا ميين الاليي  العييام يظليير قييى ملاقييف معيثيية  الملاقييف تسييمية قليي  ايختبييار
مرتبطيية بايمتحاثيييات لالتاييليم بصيييفة عاميية لوليييال يهيييطراو لتييلتر الطيييالو قييى هيييوج الملاقيييف 

 ( 1998،  عبدالعييياللحش
تية سيببلا قلي  ايختبيار اثيال حالية اثفعاليية ممق (Spleberger,1980)لقد عرف سبلار 

ادراال الملاقف التاليمية على اثلا ملاقف تلديد للشخصية مصحلبة بتيلتر لتحفيي لحيدج اثفعاليية 
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لاثشغايت عالية سالبة تتداخي م  الترييي المطللو ارثاء ايمتحيان مميا ييمرر سيلبا عليى المليام 
 العالية لالمعرقية قى ملقف ايمتحان 

خييالف المرهييية التييى للييا بييال  ايريير علييى ليعتبيير قليي  ايختبييار شيييال ميين اشييياي الم
سللال الفرد لثفسيتة لخاصة قرو ملعد ايمتحان لقد يلاد بدراة مرتفعة تمرر عليى حسين اداء 
الفييرد لالختبييار ليسييمى حيث ييو بييالال  المعطييي بيثمييا المسييتل  حيث ييو بييالال  الميسيير  احمييد عبييد 

 (.1987، الخال 
اهر المثتشري قى حياتثا اليلمية قالشخة الو  لتعد ظاهري التسليف ايياديمى من الظل 

يماي اعمالة هل شخة يعرف ماوا يريد ان يفعي للدية استعداد يثااي هوج الملام مخططا للا 
حيييث ان ميين خصييا ة الطالييو الييو  يماييي  ،للواتيية ليماييي اثاايهييا الي ليييمييي هييوج الملييام 

ان تييرالدي احييالم الياظيية لالشييرلد ليتاثييو لقييت ايسييتعداد لالمتحيي  الملييام ايياديمييية عثييدما ييياتى
الاللس لالستييار ليبحث عن اشياء اخر  غير هرلرية يايلم بعملليا لمميا يشيال قيية ان لييي 
قرد هدف يسعى الية لهوا اللدف يتطلو العمي المستمر لالسعى مين اايي تحاياية لليين يختليف 

ايي بشييييي قيييلر  لميييثلم مييين ايقيييراد قيييى طييير  اتميييام لاثاييياي هيييوا الليييدف قميييثلم مييين يحيييالي اثاييي 
يتبيياطىء ليماييي ال يراييىء تحايايية حتييى اخيير لحظيية مميثيية لهييل مييا يطليي  علييية التليييم  عطييية 

 (1ة  ،2007،احمد 
لقييد الهييحت ثتييا ج بعييا البحييلث ان ميين خصييا ة الطالييو الييو  يراييىء ايسييتعداد 

رحان لياييلم بعمييي لالمتحييان اثييال عثييدما ييياتى لقييت ايسييتعاد لالمتحييان تييرالدي احييالم الياظيية لالسيي 
اشياء غير هرلرية ليتاثو الاليلس لالسيتويار ليصيعو عليية تثظييم القيات لالسيتويار لييرير 
من ايثشطة لالييارات لمشاهدي التلفاي ليبال  قى ترتيو طاللة لالستويار لياد رغبة شديدي قيى 

اللقت الهرلر   الثلم لتخيرا قلل شخة يتخو ايرااء سبيال قى الحياي يما اثال يبال  قى تادير
ييماي الملمة ليتسم باثخفاا الوات لارتفاا قل  السمة لاييت او لالثسيان لعدم التثظيم لعدم 

 ( (Ferrai,1991,p1233المثاقسة لقادان الطاقة 
ليظلر التسليف ايياديمى قى المااي الدراسى حيثميا يمايي الطيالو بيدلن مبيرر اتميام 

لهل ميا يطلي  عليية التسيليف اييياديمى  ،ى اخر لحظة مميثةالملام الدراسية المطللبة مثلم حت
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لهل سللال غير تييفى يسبو ارار سلبية لحتى تتالى اشياي هيوا السيللال قيى ان الطاليو يمايي 
 .ال يراىء تثفيو اعماي لملام هرلرية يثااي اهداقة الدراسية

ن ميي  %40-30ان مييايارو ميين بييين  (Jackson,etal,2003) لييير  اايسييلن لنخييرين
 ،طيييالو الاامعييية يعتبييير التسيييليف اييييياديمى مشييييلة الهريييية تعيييي  التلاقييي  الثفسيييى لاليييلظيفى 

 لتتحدد مشيلة الدراسة الحالية قى محاللة اياابة عن التساميت ايتية لد  عيثة الدراسة
 ؟ هي هثاال عالقة بين سمات الشخصية ايياابية لالتسليف ايياديمى لد  عيثة الدراسة -1
  ؟ قة بين استراتيايات الملاالال لقل  ايمتحان لد  عيثة الدراسةهي هثاال عال -2
لالتسييليف اييياديمى لييد   هيي تلايد قييرل  بيين الاثسييين اليويلر لايثيياث قيى قليي  ايمتحيان -3

 ؟ عيثال الدراسة
هي هثاال ارر للتفاعي الرثيا ى بيين سيمات الشخصيية ايياابيية لاسيتراتيايات الملاالية عليى  -4

 ؟ لد  عيثة الدراسة دراات قل  ايمتحان
لاسيتراتيايات الملاالية عليى  هي هثاال ارر للتفاعي الرثيا ى بيين سيمات الشخصيية ايياابيية -5

  ؟ دراات التسليف ايياديمى لد  عيثة الدراسة
 :ةـــــدراســداف الــــاه

 تهدف الدراسة الحالية إلى مايأتى:
ة ايياابيييية لالتسيييليف التعيييرف عليييى طبيعيييية العالقييية ايرتباطيييية بيييين سيييمات الشخصيييي -1

 . ايياديمى لد  عيثة من طالو المرحلة الراثلية
التعييرف علييى طبيعيية العالقيية بييين اسييتراتيايات الملاالييال لقليي  ايمتحييان لييد  عيثيية ميين  -2

 . طالو المرحلة الراثلية
التعيييرف عليييى الفيييرل  بيييين الاثسيييين " اليييويلر لايثييياث" قيييى قلييي  ايمتحيييان لالتسيييليف  -3

 ثة من طالو المرحلة الراثلية لد  عي ايياديمى
ارر التفاعي الرثا ى بين سمات الشخصية ايياابية لاستراتيايات الملاالة   التعرف على -4

 على دراات قل  ايمتحان لد  عيثة من طالو المرحلة الراثلية
تفسير ارر التفاعي الرثا ى بين سمات الشخصيية ايياابيية لاسيتراتيايات الملاالية عليى  -5

 يف ايياديمى لد  عيثة من طالو المرحلة الراثليةدراات التسل 
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 :ــــةة الدراســـاهمي

الدراسيية لهييى سييمات الشخصييية  ترايي  اهمييية البحييث الييى اهمييية المتغيييرات التييى تثاللتلييا -1
حييث ييلايد قيى ،لاستراتياات الملاالال لقل  ايختبار لالتسليف اييياديمى  ،ايياابية

بيييية تثالليييت العالقييية بيييين هيييوج المتغييييرات ايربعييية حيييدلد عليييم الباحرييية دراسييية ثفسيييية عر 
التسيييييليف  ،قلايييييي ايمتحيييييان ،اسيييييتراتيايات الملااليييييال ، سيييييمات الشخصيييييية ايياابيييييية 

 ايياديمى(

ثتييا ج الدراسيية يمييين ان تفيييد الاييا مين قييى مايياي ايرشيياد لالتلاييية قييى تثمييية السييمات   -2
 . يختبار  ليولال خفا الال  ا ،ايياابية قى الشخصية لد  الطالو 

 :ةـــــت الدراسدداـــــمح

طالو لطالبة مين طيالو الصيف الرياثى  420تيلثت عيثة البحث من  المحدد البشرى: ▪
 الراثل 

 م2018/2019تم ااراء هوج الدراسة قى الفصي الدراسى الراثى  المحدد الزمنى: ▪

الراثليية  ميدارس رياثل   مدرسية الرحماثيية4اقتصرت هوج الدراسة عليى  المحدد المكانى: ▪
مدرسيية -مدرسيية طييلث الراثلييية المشييترية-مدرسيية الييداهتملن الراثلييية المشييترية-المشييترية

 هربيط الراثلية المشترية( بمحاقظة الشرقية 
 :ةـــــالدراسات ـــــمصطلح

 Positive personality Traitsسمال الشخصية االيجابية  ▪

الشييخة باتايياج التلاييال ثحييل  ماملعيية ميين الخصييا ة الثفسييية الرابتيية ثسييبيا التييى تييدق 
ايخرين ترحيبا بلم لاقباي علييلم رغبية قيى التعيالن معليم لمشياريتلم تفياعالتلم اياتماعيية مي  
التلييد ايياابى الواتى لالادري على ايقثاا لالتمت  برلر التفامي لايستبشار لاستشعار للمسملية 

-صيلري الييوات ايياابييية(ريية ابعياد هييىرال ميين لتتيييلن سيمات الشخصييية ايياابيية ،اياتماعيية 
 )اعداد الباحثة ( التلاال ثحل ايخرين(.-ايلتيام الواتى

بالدراييية التيييى يحصيييي عليليييا اقيييراد عيثييية الدراسييية عليييى مايييياس سيييمات  تعررررف ائرا:يرررا:
 الباحرة" الشخصية ايياابية المستخدم قى الدراسة الحالية" من اعداد 
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 coping strategies استراتيجيال المواجهة  ▪

تشير الى الاللد ايرادية اللاعية لتثظيم الالاثو ايثفعالية لالمعرقيية لالسيلليية لالبي يية 
 -لالتاثيييو  -لتتهيييمن اسيييتراتيايات   المباشيييري للظيييرلف لايحيييداث الهييياغطة قيييى ايسيييتاابة

 (2017،  يماي اسماعيي لالدعم اياتماعى( ليااس بماياس استراتيايات الملاالال ايياديمية
الدراة التيى يحصيي عليليا اقيراد عيثية الدراسية عليى مايياس اسيتراتيايات  يعرف ائرا:يا:

  الملاالة المستخدم قى الدراسة الحالية

    Test Anxiety-قلق االمت:ان  ▪

ثلا من الال  ايدرايى ليثشيا خلقيا مين الفشيي ييعن يصيبل الطاليو متلاسيا مين علاقيو 
يايياس اارا يييا بالدرايية التييى يحصييي عليلييا  ، اييييم معييينادا يية غييير الييياقى خييالي اختبييار مييا ال ت

 )اعداد الباحثة ( ،ايحتبار  ماياس الال  الطالو على
قليي  ايمتحييان المسييتخدم قييى  يعييرف اارا يييا :الدرايية التييى يحصييي عليلييا الطييالو علييى ماييياس

 البحث الحالى 

    Academic procrastination  التسويف االكاديمى ▪

لتياخيري قيى ايمالليا  ،الو البيدء قيى عميي المليام الدراسيية المطللبية ياصد بال تاايي الط
الى اللحظيات ايخييري مي  لايلد شيعلري بالهيي  لعيدم ايرتييار لتياخيري قيى اتمامليا  عبيدالرحمن 

 (2004،مصيلحى لثادية الحسيثى
 الدرايية التييى يحصييي عليلييا الطييالو علييى ماييياس التسييليف ايييياديمى :يعرررف ائرا:يررا

 قى الدراسة الحالية.  المستخدم
  :رى ـــــــــار النظـــــــــط ال 

 personality Traits  Positiveسمال الشخصية االيجابية  ▪

تمرييي سييمات الشخصييية ايياابييية قييى تصييلرها العييام ماملعيية ميين الخصييا ة الثفسييية 
ة قى التعالن الرابتة التى تدق  الشخة باتااج التلاال ثحل ايخرين ترحيبا بلم لاقباي عليلم رغب

معلييم لمشيياريتلم تفيياعالتلم اياتماعييية بييلد للطييف لبايرييار بلييدف تاليييد حييياتلم لايرتايياء بلييا 
ليميي لليرم لالايدري عليى ايقثياا لالتمتي  بيرلر التفا يي لايستبشيار  ،تحمس تلاا ى لبحيلية واتية

(Seligman, etal ,2005,pp604-606) 
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ايياابييييية ثمييييط سييييلليى اياييييابى يمييييثل ( ان الشخصييييية 2012ليعييييرف عبيييياس العلييييى 
صاحبلا بملاو مادمات ملمية لتييلين اساسيى متعلي  بياللعى مسيتخدما الثظيام العاليى بميا قييال 
مين خييين لواييري لمثشيطات لمفياعالت لفليم اللاقي  الي  لهيل هيي يميين ان ثتاياليي بالايدري عليى 

الييى  ن الشخصييية  1995،تلظيييف مييا يمييين تلظيفيية للييوا التغيييير لقييد تلصييي بيثيير لليمييالءي 
ايسييييتديي -المسييييملية اياتماعييييية–ايياابييييية تتميييييي بسييييت صييييفات اساسييييية لهييييى   التعيييياطف 

 –ايسييييييتديي ايخالقييييييى الاييييييا م علييييييى ايهتمييييييام المتبييييييادي-ايخالقييييييى الملاييييييال ثحييييييل ا خييييييرين
 .اييرار الواتى(

ة اليى  ن سيمات الشخصيية ايياابيي  ( Singh&Jaha,2010)صين لااهيا  لقيد تلصيي
 يمين ان تتليا على  ربعة ابعاد لهوج ايبعاد هى:

لياصيد بليا تلايال الشيخة ثحيل الحفياظ عليى تصيلري  :صرور  الرتاا االيئابيرة :البعد االول ▪
مييي  التمتييي  بالمرلثييية  ،اييايييابى لواتييية ليتهيييمن الثظييير اليييى اليييوات لالحيييياي بشييييي ايايييابى 

 لالوياء العاطفى لايثصاف ال العدي.
ليشيييير  ليييى مييييي الشيييخة ثحيييل ايلتييييام بايمتيييال لمعييياييري  لترررزال الرررتاتى:اال :البعرررد الثرررانى ▪

لاعتاادتيية الواتييية ل هداقيية قييى الحييياي قهييال عيين ايلتيييام ايراد  بالمسييملية قييى العالقييات ميي  
ا خيييرين مييي  التمتييي  بيييرلر المبيييادري قيييى التخطييييط لحياتييية الشخصيييية لالتلايييال ثحيييل الليييدف 

 . ملااال لالرغبة قى تعلم ايشياء الاديديلالتحلى بالصملد لالادري على ال
ليشير الى مسيتل  الراية التيى يلليليا الشيخة لالخيرين  :خرين: التوئه نحو اآلالبعد الثالث ▪

لما تتطلبة هوج الراة من ايثدماج معلم لالتحمس للتفاعي معلم براة لاقتدار لبمعامي تادير 
 رين لارشادهم وات مرتف  قهال عن الشعلر بايقتدار قى تلاية ا خ

يشييير الييى تلايلييات الشييخة ثحييل لطثيية لرااقتيية لمييا ييثيية  :البعررد الرابررل: التوحررد الث ررا ى ▪
تااهة من حو لاثتماء لشعلر بالملاطثة لالتادير لايحترام لالفخر لايعتياي لبرااقتة قهال 

 عن تحمي ايخرين لاحتراملم 
سمات الشخصية ايياابية لايقراد ليمين الماارثة بين ايقراد ول  المستل  المرتف  من 

 : من ول  المستل  المثخفا يما يعتى
 اال راد توى المستوى المرتفل من سماا الشخصية االيئابية: ▪
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 يستمتعلن بالتثاقس ايياابى ليتمتعلن برلر التحد . -1
 ملاللن ثحل تحاي  ايهداف ليحبلن  ن يادر ا خرين ماللداتلم. -2
لالفاعلييية  المسييتل  ليتمتعييلن باييدر مرتفيي  ميين الحيليييةيتطلعييلن لتحاييي  اهييداف عالييية  -3

 لالتلاق  ايياابى م  ا خرين. 
 . معتمدلن على اثفسلم ليتحللن برلر المبادري -4
 يميللن الى التفا ي لايقدام لالملارات اياتماعية. -5
 يتمتعلن بادر مرتف  من الصبر لالمرابري لهبط الوات.  -6
 ت.يميللن  لى التاييد ايياابى للوا -7
 المسايري ايياابية لالتعبير عن الر   للالات الثظر دلن  يواء مشاعر ا خرين  -8
 . الاراي لالشااعة الواتية -9
 . ايقباي على المخاطري المحسلبة لالمباردي الواتية المفيدي -10

 اال راد توى المستوى المنخفض من سماا الشخصية االيئابية  ▪
 ايرار للسالمة الشخصيةيميللن  لى تاثو ا خرين لايبتعاد عثلم  -1
 يفهللن ترال المبادري لآلخرين قى ايقعاي لحي المشيالت. -2
 يميللن  لى السلبية اياتماعية. -3
 يميللن  لى التبعية لايثاياد لآلخرين. -4
 يتصفلن بادر مرتف  من التردد لثفاو الصبر ليتعور عليلم هبط واتلم. -5
 يميللن  لى ايوعان لالخملي لالبالدي السلليية. -6
 مسايري التامة لايبتعاد عن المعارهة حتى للل على حساو الوات.ال -7
 . تاثو ايقباي على المخاطري -8
 التمسال بالرلتين بصلري حرقية لاتباا التعليمات بشيي ثمطى. -9
 (penner et al ,1998,PP 535-537).  يتخللن بسلللة عن ارا لم للالات ثظرهم  -10

  coping strategies استراتيجيال المواجهة 

مري استراتيايات الملاالال سلسلة مين ايقعياي لعملييات التفييير التيى تسيتخدم لملااليال ت
ملقييف هيياغط ال غييير سييار ال قييى تعييديي اسييتاابات الفييرد قييى مرييي هييوج الملاقييف لاللفييظ عييادي 
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 ،يتهمن ايسللو المباشر ال الشعلر  لمعالاة المشييالت قيى ماابيي اسيتخدام الحييي الدقاعيية 
ايستراتيايات التى تصيمم لمعالاية مصيدر الالي  عييس الحييي الدقاعيية التيى  لاللفظ يطل  على

تلاال لمعالاة الالي  مباشيري للييس مصيدري لمثيو تايييم برثيامج الملااليال اليو  اسيتثد عليى اعمياي 
لاقييييار قراييييدثبيرج ليمال ليييا لثميييلوج الملااليييال للميييراهاين قيييان تعرييييف الملااليييال يعثيييى التييياريرات 

قييييية الفييييرد بالبي ييييية  يمييييياي ية التييييى يسيييييتخدملا ايقييييراد قيييييى اداري متطلبييييات عالالمعرقييييية لالسيييييللي
 .(11ة ، 2017اسماعيي، 

( باثلا اليلد معرقيية Lazarus&Folkman,1984,p141ليعرقلا ييارلس لقلليما  
لسييلليية يبييوللا الفييرد قييى تعامليية ميي  ايحييداث الهيياغطة   لهثيياال تعريفييات مرتبطيية بالملاالييال 

ىء ميين التصييثيف مرييي مصييطلل الملاالييال لالتييى تشيييي ميين خييالي التفيياعالت لالتييى تتطلييو شيي 
البي ييية مرييي المسيياثدي اياتماعييية لهثيياال مييا يييرتبط بييالفرد مرييي الاييدري علييى حييي المشيييالت التييى 
: تسيياعدي علييى التعاميييي ميي  الهييغلط   لهثييياال مصييطلل اخيير لهيييل اسييتراتيايات الملاالييال مريييي

اعادي البثية المعرقية( ال سلليى  تاثو –ى  حي المشيالت ايسترخاء لمثلا ايها ما هل معرق
ايثسحاو اياتماعى( يستخدم قى ايستاابة ثحل ايحداث الهياغطة لقيد اهياف –المشيالت 
لمصطلل  ساليو الملاالال لمثليا عليى سيبيي  (Compas etal,2001,pp 87-128)يلمباس 
لالتييى يسييتخدملا الفييرد قييى ايسييتاابة  مثحثييى الملاالييال ال اثميياط التعامييي ميي  الهييغلط: المريياي

ليلاد اثماط عديدي الق ات من الملاالال لالتى تعتبر تييفيية ال  ،للهغلط المشابلال يلما تيررت 
 الال  المتلق  لللم الوات  ،لالبحث عن المساثدي ،يتييفية مري حي المشيالت 

تفاعيي الفييرد ميي  لثمييلوج  ،لمين الثظريييات التييى ريييت علييى الملاالييال الثظريية المعرقييية 
اما ثميلوج  ،البي ة قفى الثظرية المعرقية تعرا المعارف لايقراد ياساس للسللال لردلد ايقعاي 

تفعيياي الفييرد ميي  البي يية قياتييرر ان سييللييات ايقييراد تتييارر بالبي يية الييى تلاييال سييلليياتلم قييى هييوين 
محييددات الملقييف ميين خييالي هثيياال اقتييرار ان الملاالييال لظيفيية الفييرد يدراال البي يية ل  ،الثمييلواين 

 (carter, A,2010,P8)ايقيار لالمشاعر لالسللال لق  المطللو قى يي ملقف 
لياييدم ثمييلوج يييفءي الملاالييال تعريفييا شييامال للملاالييال علييى اثلييا ليسييت وات خصييا ة 
رابتة ليثلا متغيري لق  السيا  لتتحلي لقاا للملقف ليثظر للملاالال على اثلا عملية ايرير مثليا 

قلى تتهمن المعارف لالسللييات لايثفعايت التى  ،مرحلى لهى متغيري من لقت يخر  مفللم
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يسييتااو ميين خالللييا ثحييل الهييغلط لالتييى ترييير مخراييات خاصيية ال تاييدم حلييلي مثاسييبة لخفييا 
 (Freedenberg ,1996,P 224)الهغلط 

لالمعرقيييية    ايثفعاليييية لتشيراسيييتراتياياتالملاالال  ليييى الاليييلد ايراديييية اللاعيييية لتثظييييم الالاثيييو  
-اسيييتراتياية المباشيييري :  لالسيييلليية لالبي يييية قيييى ايسيييتاابة للظيييرلف لايحيييداث الهييياغطة لتتهيييمن 

 (Sullivan,2010,P114)لاستراتياية الدعم اياتماعى    -لاستراتياية التاثو 
متمييييياييي ميييييين    اثيييييال تلايييييد اثمييييياط   (Sullivan,2010,PP 115-124)لييييييوير سييييييلفان  

 : ثلا ايستراتيايات لم 
لتتشيابال مي  ايسيتراتيايات المتمريييي حيلي : استراتيايات الملااليال الاا مية عليى المباشيري -1

لايعيداد  المشيلة لتشير الى ايستاابات الثشطة لالمباشري للهغلط قى محاللة لتغييرهيا
 . الواتى للتعامي م  المشيلة

ييييية لالسييييلليية لتتهييييمن المحيييياليت المعرق: اسييييتراتيايات ملاالييييال قا ميييية علييييى التاثييييو  -2
حييييي المشيييييلة   ليتمريييييي  لللييييرلو ال التحرييييير ميييين الملاقييييف الهيييياغطة بييييدلن محالليييية

 ايهتمام حلي تاثو التفيير قى المشيلة. 

اسيييتراتيايات الملااليييال الاا مييية علييييى اليييدعم اياتمييياعى :لتتعليييي  بالبحيييث عييين مسيييياثدي  -3
ت المترتبييية عليييى ال التعاميييي مييي  المشييييال للمسييياعدي قيييى التعاميييي مييي  المشييييلة ا خيييرين

 . استاابة الهغلط سلاء يان هوا الدعم اارا يا ال اثفعاليا

  Test Anxiety-قلق االمت:ان 

اثفعاليييية ممقتييية  قلييي  ايختبيييار باثييية حالييية (spielberger,1980)لقيييد عيييرف سيييبيلييرار
سييببلا ادراال الملاقييف التالمييية علييى اثلييا ملقييف تلديييد للشخصييية مصييحلبة بتييلتر لتحفييي لحييدج 

فعالية لاثشغايت عالية سالبة تتداخي م  الترييي المطللو ارثاء ايمتحان مما يمرر سلبا على اث
 . الملام العالية لالمعرقية قى ملقف ايمتحان

ميرتبط بملقيف  مين الالي  هيل ثيلا ( ان قل  ايختبيار96ة ،2000ليويرحامد يهران  
عيياج لايثفعالييية لهييى حاليية لاداثييية ايختبييار حيييث ترييير هييوج الملاقييف قييى الفييرد الشييعلر بايثي 

مييييدري تعتييير  الفيييرد قيييى الملاقيييف السييياباة لالختبيييار ال ملقيييف ايختبيييار واتييية لتتسيييم هيييوج الحالييية 
 بالشعلر بالتلتر لالخلف من ايختبار 
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( بعثييال حالية اثفعالييية ممقتية تيياليم الطاليو قييى 16ة ، 1997لتعرقية رلهيية الصيبا   
عيراا اسيييمة لاهييطرابات ثفسيية تييمرر قيى العمليييات العالييية ملاقيف ايمتحييان لتتمييي بظلييلر  

 . قتسبو صعلبة قى استرااا المعللمات قبي ايمتحان ال ارثا ة
ليعتبيير قليي  ايختبييار شيييال ميين  شييياي المخييالف المرهييية التييى للييا بييال  ا ريير علييى 

تفعة قيمرر عليى سللال الفرد لثفسيتة لخاصة قرو ال ارثاء تادية ايمتحاثات لقد يلاد بدراة مر 
حسين اداء الفييرد لالختبييار ليسييمى حيث ييو بييالال  المعطيي بيثمييا المسييتل  المعتييدي مثييال يعتبيير امييرا 
ا قييال يييمرر يريييرا علييى اداء الفييرد قييى ايختبييار ليسييمى حيث ييو بييالال  الميسيير  احمييد عبييد  طبيعييي 

 (.23ة  ،1987 ،الخال 
 مكونال قلق االختبار 

ليتمرييي قييى الالاثييو العالييية : الميييلن ايثيعيياج المعرقييى :يلاييد ميييلثين لاليي  ايختبييار ▪
لالمعرقيييية مريييي التفييييير قيييى تبعيييات الفشيييي ال التفييييير قيييى قايييدان المياثييية لالتايييدير لهيييوا 

 الميلن هل المسمي عن تدثى ايداء 

الميييلن العيياطفى: حيييث يشييعر الفييرد بالهييي  لالتييلتر لالعصييبية لاللليي  ميين ايختبييارات  ▪
 ( 246ة ،2002 ،احبات قسيلللاية  سامررهلانلبايهاقة الى مص

 ( اهل اسباب ال لق هى:98ص ،2000يتكر حامد زهران ) 
 قصلر قى ايستعداد لالختبار يما ياو. ▪
 التمريي حلي الوات لثاة الراة بالثفس. ▪
 ايتااهات السلبية لد  الطالو لالمعلمين لاللالدين ثحل ايختبارات. ▪
 يتلقف على ايختبارات. المستابي صعلبة ايختبارات لالشعلر بعن ▪
 الهغلط البي ية لخاصة ايسري لتحاي  مستل  طملر ييتثاسو م  قدرات الطالو. ▪
 الهغلط المباشري حين يتعرا الطالو للتلديد ال يلااال الفشي.  ▪
 محاللة ارهاء اللالدين لالمعلمين لالمثاقسة م  الرقا . ▪
ري مرييييي التاييييييم اياتميييياعى السييييالو ايتسيييياو قليييي  ايختبييييار حيييييث ياتييييرن بمريييييرات مثفيييي  ▪

 . الالمصاحبات الفسيلللاية غير الساري
   اعراض قلق االختبار

 هثاال اعراا لال  ايختبار تظلر على الطالو ارثاء تعرهة ايختبار لهى يايتى:
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لالشيعلر بيييادي  ،الشيعلر بيالخلف ،الشعلر بعيدم ايرتييار ،مري التلتر  :اعراض نفسية ▪
 المسمليات لعدم الادري على ايحتماي الهغلط لترايم 

 ،اهييطرابات قييى الييبطن ،الصييداا  ،مرييي الشييعلر بالتعييو لايرهييا   اعررراض ئسررمانية: ▪
رعشيية لبييرلدي  ،سييرعة هييربات الالييو  ،ايحسيياس بايختثييا   ،سييرعة التييثفس  ،غريييان 

 . ييادي اقراي العر . قى ايطراف
ال ايعتيوار عين ملاعييد  ،الاامعية مريي عيدم اليوهاو اليى المدرسية ال اعراض سلوكية: ▪

يريري  ،الخلف من دخيلي ايمتحيان لالرغبية قيى تاايلليا  ،الدرلس الخلف من الملاالال 
 . محاللة ايثشغاي باشياء اخر  ،الثلم ليال لثلارا 

   Academic procrastination  التسويف االكاديمى

عثييال تاثييو اثايياي ال ( التسييليف ايييياديمى :بVan Eerde, 2003  قييان ايييرد يعييرف 
تثفيو غاية ال غرا   لهوا الغرا بشان سللال يشعر الفرد باثيال غيير وات ااوبيية مين الثاحيية 

 ايثفعالية لليثة هام من الثاحية المعرقية يثال يمد  الى ثلاتج اياابية قى المستابي 
تعاييييي اتميييام : ( ان التسيييليف اييييياديمى يعثيييى" (207 ة 2015لتييير  دالييييا خيييير   

 لترية  خر لحظة  عمي الو  يثبغى الايام بال للال ايلللية قى اثااييال
( ان اسييباو التسييليف ايييياديمى تتمرييي قييى 132  ة 2012لييير  معالييية ابييلغياي   

 الخلف من الفشي   اسللو المدرس الملمة المثفري  المخاطري  ماالمة الهغلط   هغط ايقران.
  -التسليف ايياديمى لهى:  (  سباو  (7  ة  2017ليوير احمد رابت 

لتتهيييمن الخيييلف مييين الفشييي لالخيييلف مييين الثايييار  :سرررباب تتعلرررق باتئاهررراا ال الررربأ -1
 لتادير الوات المثخفا لاييت او لمشاعر الوثو لالخاي. 

 : لتتمري قى ثاة المعرقة لالمعللمات لييفية تثالي المشيلة.سباب معر يةأ -2

ء لعيدم تثظييم ايشيياء الملصيلعة عليى : لتتمريي قيى الهلهياء لاقصيدقاسباب بي:يرةأ -3
 الميتو.

 . : لتتمري قى المرا لاإلرها  الاسمى لالعالىأساب  سيولوئية -4

لمعرقييية مظييياهري  : مييين المليييم تميييييي التسيييليف اييييياديمىمظررراهر التسرررويف االكررراديمى
ن حيدي لممشراتة حتى يتبثى للاا مين بالعمليية التعليميية تايديم التيدريبات المثاسيبة لالتيى تخفيف مي 
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هييوا السييللال حتييى ييتعييد  تيياريري  لييى الالاثييو ايخيير  ميين الحييياي لتفيياد  اريياري السييلبية لتتالييى 
 هوج الصفات قيما يعتى: الال  لالخلف من الفشي بي لتلق  الفشي.

اياتلياد لالتعيو السيري  –عدم الرغبة قى الموايري لغياو الداق  لالليدف لالحياقي لالايدري  ▪
 و من الملام التعليمية الى ملام اخر  ايرر متعة.اللرل - رثاء الموايري

الثفييلر ميين المييادي التعليمييية ال المعلييم ال ايرثييين معييا ال الغييياو المتيييرر  لعييدم معرقيية  ▪
 . قيمة اللقت لعدم الادري على تثظيمة

اثييال يلاييد شيييالن للمسييلقين  .(Choi &chu,2005,p245)لييير  لييير  شييل  لشييا  
لن تاليييديلن يمالييلن اثايياي الملييام حتييى اللحظييات ايخيييري بسييبو لمسييلق مسييلقين سييلبيين:: همييا

لهيم اليوين : لعلى العيس من وليال متلييمن قعياللن ،عدم قدرتلم على اتخاو قرار للعمي قى حيثال
يتخولن قرارات تعايلية مصلدي ليستخدملن داقعية مرتفعة تحت هغط اللقت لهم قيادرلن عليى 

 . ليحاالن ثتا ج مرهيةايماي ملماتلم قى الملاعيد المحددي 
لتييير  الباحرييية ان التسيييليف اييييياديمى ظييياهري مثتشيييري قيييى ياقييية الماتمعيييات للليييا تيييارير 

 مباشر على ايقراد البالغين لطلبة الاامعات. 
 :ةـــــات سابقـــــــدراس

( اليييى بحيييث دلر سيييمات الشخصيييية لاسيييتراتيايات 2006هيييدقت دراسييية حييمييية حميييلدي  ▪
لتيلثييت  ،القيية بيين الهيغلط الثفسيية لالصييحة الاسيدية لالثفسييةالملااليال قيى تعيديي الع

لقيد اشيتملت ادلات الدراسية ، ( عاميا  40-15( قرد تترالر اعمارهم مين  321العيثة من 
لقييد تلصييلت الثتييا ج  لييى  ن  ،اسييتراتيايات الملاالييال ،ماييياس سييمات الشخصييية  علييى

الهيييغلطات الثفسيييية  لسيييمات الشخصيييية لاسيييتراتيايات الملاالييية للميييا ارييير قيييى خفيييا 
 .لالعصبية لد  بعا المرهى المصابين بايهطرابات الثفسية

( بحث  رر استراتيايات الملاالال قى خفا الحساسية 2016هدقت دراسة خالد البالر  ▪
( طالبا  مين 20لد  عيثة من طالو الاامعة لتيلثت العيثة من   لثبو الال  اياتماعى

تيييم تطبيييي  برثيييامج ارشييياد  لمايييياس اسيييتراتيايات يليييية التربيييية اامعييية المليييال قيصيييي. ل 
لماياس الال  اياتمياعى لبيثيت الثتيا ج لايلد قيرل  دالية احصيا ية قيى ابعياد  الملاالال

ماياس استراتيايات الملاالال قبي لبعيد البرثيامج لييولال لايلد قيرل  دالية احصيا يا لثبيو 
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ان البرثيامج ليال  رير قيى لصيالل الايياس البعيد  ا   الال  اياتمياعى قبيي لبعيد البرثيامج
 التاليي لخفا مستل  الال  لد  عيثة الدراسة.

الييى بحيييث العالقييية بييين مسيييتل  قلييي   (Ana gence,2016)هييدقت دراسييية اثييا ايييثس  ▪
ل رير اسيتراتيايات الملااليال عليى  ،ايمتحان لاستراتيايات الملااليال لالتحصييي الدراسيى
( طالبيا  265لتيلثت العيثية مين   ،قل  ايمتحان لالتحصيي الدراسى لد  طلبة الاامعة

قييى قسييم علييم الييثفس لاسييفرت الثتييا ج عيين لاييلد عالقيية سييلبية لداليية احصييا ي ا بييين قليي  
 ايمتحان لاستراتيايات الملاالال.

( معرقية العالقيية بيين التسييليف ايييياديمى 2018لهيدقت دراسيية اميي احمييد لقيداء ياسييين  ▪
سييين قييى التسييليف ايييياديمى لتييم تطبييي  ليييولال معرقيية الفييرل  بييين الاث ،لالرايية بييالثفس

( 18ماياس التسليف ايياديمى لالراة بالثفس من اعداد الباحرتيان لتيلثيت العيثية مين  
طالبييا  لطالبيية بالفرقيية ايللييى لالرابعيية قييى قسييم علييم ثفييس بيلييية تربييية دمشيي  لتلصييلت 

ة بالثفس لد  اقيراد الثتا ج  لى لالد عالقة ارتباطية سالبة بين التسليف ايياديمى لالرا
 . لعدم لالد قرل  بين الاثسين قى التسليف ايياديمى ،العيثة

التعييرف علييى مييد  اثتشييار التليييم  (2018هييدقت دراسيية سييميري ميسييلن لاسييماء خليلييد  ▪
لاوا مييا يييان هثيياال قييرل  بييين الاثسييين قييى مسييتل   ،لييد  الطلبيية الاييامعيين ايييياديمى

( طالبا  لطالبة من قسم علم الثفس باامعة 100من  لتيلثت العيثة  ،التليم ايياديمى 
قييى ثسييبة التليييم ايييياديمى لييد  عيثيية الدراسيية  ليشييفت الثتييا ج عيين لاييلد ارتفيياا. رقليية

لييييولال اظليييرت الثتيييا ج  ثيييال يتلايييد قيييرل  قيييى مسيييتل  التلييييم اييييياديمى ل يراييي  اليييى 
 . اختالف الاثس

بييين التسييليف ايييياديمى ليييي ميين معرقيية العالقيية  (2017هييدقت دراسيية احمييد اليغبييى   ▪
لبيييان هييي  ،قاعلييية الييوات اييايمييية لقليي  المسييابي لييد  عيثيية ميين طلبيية اامعيية دمشيي 

هثييياال قيييرل  دالييية بيييين متلسيييطات درايييات التسيييليف اييييياديمى لقاعليييية اليييوات لقلييي  
 ،لمعرقة الفرل  بين الويلر لايثاث قى التسيليف اييياديمى لقلي  المسيتابي  ،المستابي

طالبة ( لقد اسيفرت  179 ،طالو  121( طالبا  لطالبة مثلم 300لثت العيثة من  لتي
الثتا ج عن لالد عالقة اياابية دالة احصا يا بين التسليف اييياديمى لييي مين قاعليية 

عييدم لاييلد قييرل  بييين الييويلر لايثيياث قييى التسييليف ،الييوات ايياديمييية لقليي  المسييتابي 
  .ايياديمى ليولال قل  المستابي
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( قييياس مسييتل  قليي  ايمتحييان لييد  عيثيية ميين طلبيية 2008هييدقت دراسيية احمييد ابريييي   ▪
ليولال التعيييرف عليييى الفيييرل  بيييين الاثسيييين قيييى ،الراثليييية التخصصيييية بشيييعبية مصيييراتة

لاقتصييرت الدراسيية علييى طلبيية السييثة الرابعيية ويييلر لاثيياث ميين  مسييتل  الاليي  ايختبييار 
تييا ج عيين اثخفيياا مسييتل  قليي  ايمتحييان الراثلييية التخصصييية بمصييراتة لقييد يشييفت الث

 لد  العيثة ليولال عدم لالد قرل  بين الويلر لايثاث قى مستل  قل  ايمتحان 
( معرقييية العالقييية بيييين سيييمات الشخصيييية لالتلييييم 2013لهيييدقت دراسييية بشييير  اليهيييال  

ال معرقية لييول ،لالتعرف على مستل  التليم ايياديمى لد  طلبة المرحلة ايعداديية  ،ايياديمى
( طالبا  لطالبة مثلم 480الفرل  بين الاثسين قى مستل  التليم ايياديمى لتيلثت العيثة من  

خدم قيى الدراسية لاسيت،بالصف الخامس ايعيداد  قيى مديثية تيرييت  طالبة( 140طالبا ل 280 
ااثيو ال-ماياس التلييم اييياديمى( مين اعيداد الباحرية لتييلن مين رالرية ابعياد  الااثيو المعرقيى 

الااثو ايثفعالى( لتلصلت الثتا ج  لى  ن طلبة الصف الخامس ايعداد  قيى مديثية -السلليى
لاثيال ييلايد قيرل  بيين الاثسيين قيى مسيتل  التلييم اييياديمى  ،تيريت ليس لديلم تليم ايياديمى
 . لدالة احصا يا  بين سمات الشخصية لالتليم ايياديمى قهال عن لالد عالقة سلبية

الى باث دلر استراتيايات الملااال عليى خفيا الالي   (Guan,2013)ان يراسة اهدقت د  ▪
ل رييير تفاعيييي اسيييتراتيايات الملااليييال مييي  قلييي  ايمتحيييان عليييى  ،اييييياديمى لقلييي  ايمتحيييان

ً  448لتيلثت العيثة من   ،التحصيي ايياديمى لد  طالو المدارس العليا بالصين ( طالبَا
 ،ويلر %51( عاما  مثلم 18-16لحت اعمارهم من عمر  ترا ،لطالبة من مدارس الراثلية  

تلصيييلت الثتيييا ج اليييى لايييلد عالقييية سيييالبة بيييين قلييي  ايمتحيييان لاسيييتراتيايات  ،اثييياث  49%
الملاالييال ليييولال لاييلد تييارير داي احصييا ي ا يسييتراتيايات الملاالييال لقليي  ايمتحييان لالاليي  

 . ايياديمى على التحصيي ايياديمى
 ليييى بحيييث العالقييية بيييين العلاميييي الخميييس  (Mincming ,2018)ثج هيييدقت دراسييية ماثسيييم ▪

لالتعرف عليى  رير العلاميي الخميس اليبير  للشخصيية  ،للشخصية على التسليف ايياديمى 
( طالبيييا  مييين طيييالو الاامعييية 307تيلثيييت العيثييية مييين  ،عليييى درايييات التسيييليف اييييياديمى 

لالد ارر اياابى لسمات : الى ( عاما  لتلصلت الثتا ج20-19ترالحت اعمارهم   ،بالصين
ل لايييلد عالقييية سيييالبة لدالييية احصيييا يا بيييين ،الشخصيييية عليييى اثخييياا التسيييليف اييييياديمى 

 . سمات الشخصية لالتسليف ايياديمى لد  طالو الاامعة
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 :ــــــةروض الدراســـــــف

  ى ضوء اإل ار النظرى والدراساا الساب ة يمكن صياغة الفروض اآلتية:
ارتباطية سالبة لدالة احصا ي ا بيين درايات عيثية الدراسية يييي عليى مايياس تلاد عالقة  -1

 سمات الشخصية ايياابية لدرااتلم على ماياس التسليف ايياديمى.
تلاد عالقة ارتباطية لسالبة دالة احصا يا  بيين درايات عيثية الدراسية يييي عليى مايياس  -2

 ان.استراتيايات الملاالال لدرااتلم على ماياس قل  ايمتح
ي تلاييد قييرل  داليية احصييا ي ا بييين متلسييطات دراييات الييويلر لاإلثيياث علييى ماييياس قليي   -3

 .ايمتحان لابعادي
ليييى ماييييياس ي تلايييد قيييرل  داليييية احصيييا يا  بييييين متلسيييطات دراييييات اليييويلر لاإلثيييياث ع -4

 .التسليف ايياديمى
راتيايات للتفاعيي الرثيا ى بيين سيمات الشخصيية ايياابيية لاسيت يلاد تعرير داي احصيا ي ا -5

 الملاالة على دراات قل  اإلمتحان لد  طالو المرحلة الراثلية"
لاسيتراتيايات  للتفاعيي الرثيا ى بيين سيمات الشخصيية ايياابيية يلاد تارير داي احصا ي ا -6

 . الملاالة على دراات التسليف ايياديمى لد  طالو المرحلة الراثلية
 :الطريقـــة واالجـــــراءات

  راسةالدمنهج   أوالا 

لهييل مييثلج  ،اسييتخدمت الباحريية قييى الدراسيية الحالييية المييثلج اللصييفى ايرتبيياطى الماييارن
 . مال م لطبيعة هوج الدراسة

ا    ث ااااة الب: ااااعين ثانيا

( طالبيا  لطالبية مين طيالو الصيف 420تيلثت عيثة الدراسة قى صيلرتلا الثلا يية مين  
  ميييين ترالحييييت اعمييييارهم ل ( طالييييو 211ا   ( طالبيييي 209  الريييياثى الريييياثل  لاشييييتملت العيثيييية علييييى

–( مييدارس ريياثل  بيياداري ابييليبير التعليمييية 4اقتصييرت هييوج الدراسيية علييى   ا  عاميي  (17الييى  16 
 -مدرسية اليداهتملن الراثليية المشيترية-محاقظة الشرقية هى  مدرسة الرحماثية الراثلية المشيترية

 . لمشترية(مدرسة هربيط الراثلية ا-مدرسة طلث الراثلية المشترية
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 ادوال الدراسة  ثالثاا 

 مقياس سمال الشخصية االيجابية  -1

قامت الباحرة باعداد ماياس لسمات الشخصية ايياابية لولال من خيالي ايطيالا عليى 
 ادبيات البحث التى تثاللت سمات الشخصية ايياابية ليولال ايطالا على عيدج ماياييس سياباة

حييث يتييلن هيو المايياس مين اربعية ابعياد  ( Singh & Jaha ,2010)مري مايياس صين لااهيا
التلحييد الرايياقى( لتييم ترامييال هييو  -التلاييال ثحييل ايخييرين-ايلتيييام الييواتى- صييلري الييوات ايياابييية

 (2016لتم تاثيثة على البي ة المصرية تعريو الباحث  عبدالعييي سليم   ايستبيات 
ماياس سمات الشخصيية ايياابيية لاعتمادا على المصادر الساباة اثتلت الباحرة اعداد 

يتيييلن هييوا الماييياس ميين رالريية ابعيياد هييى  صييلري الييوات ايياابييية ليتيييلن هييوا البعييد ميين   حيييث 
لالبعيد الراليث يتييلن مين  ،( مفيردات 10( مفردي   لالبعد الراثى: ايلتيام الواتى ليتيلن من  11 
لتييتم اياابيية  ،لييى رالريية  بعيياد ( مفييردي مليعيية ع30لبييولال يتيييلن الماييياس ميين   ،( مفييردات 9 

 ،الاقيي  ،غييير متعيييد  ،ق الاقيي   ،علييى يييي مفييردي ميين خييالي خمسيية بييدا ي لهييى  قالاقيي  بشييدي 
لتشيير الدراية المرتفعية اليى ارتفياا  ،( عليى الترتييو 1،2،3،4،5ليعطى درايات   ،الاق  بشدي(

 . مستل  سمات الشخصية ايياابية
 الخصائص السيكومترية للمقياس  -2

 صدق الم ياس  ▪
مين المحيميين مين  12بعرهية عليى  لتم التحا  مين صيد  المايياس :صدق المحكمين •

لبثياء عليى ثتيا ج  ،باسيم عليم اليثفس التربيل  باامعية اليقيايي  اساتوي علم الثفس التربل 
ليييولال تييم عمييي %90التحييييم حصييلت مفييردات الماييياس علييى ثسييبة ملاقايية يتاييي عيين 

 .ة بعا المفردات قى صياغ اقيمة التعديالت 
تيم حسياو ايتسيا  اليداخلى للعبيارات : بيين المفيردات لابعياد المايياس :االتساق الرداخلى •

لوليييال باياييياد معيييامالت ايرتبييياط بيييين اليييدراات التيييى حصيييي عليليييا المفحيييلة قيييى ييييي 
من عبارات الماياس لالدراة اليلية البعد الو  تثتمى الييال لوليال عليى  مفردي من مفردات 

لالادلي التيالى يلهيل  ( طالبا  من طالو المرحلة الراثلية150تيلثت من  عيثة تاثين 
 ايتسا  الداخلى للعبارات 
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 والدرجة الكلية   ( يوضح معامالل االرتباط بين درجة كل محردة من محردال المقياس1جدول ) 
 للبعد الذى تنتمى إليه على مقياس سمال الشخصية االيجبابية  

 معامل االرتباط رقم العبارة مستوى الداللة  اطمعامل االرتب رقم العبارة
مستوى 
 الداللة 

  صورة الذال االيجابية
1 34, 0.01 16 0.86 0.01 
2 23 , 0,01 17 0.36 0.01 
3 051 . 0,01 18 0.46 0.01 
4 053 . 0,01 19 082 0.01 
5 0.32 0,01 20 0.49 0.01 
6 0.66 0,01 21 0.70 0.01 
 و االخرينالتوجه ن: 0,01 . 35 7
8 91 . 0,01 22 44 . 0.01 
9 57 . 0.01 23 62 . 0.01 
10 59 . 0.01 24 40 . 0.01 
11 61 . 0.01 25 31 . 0.01 

 0.01 . 36 26 االلتزام الذاتى
12 55 . 0.01 27 54 . 0.01 
13 35 . 0.01 28 46 . 0.01 
14 38 . 0.01 29 52 . 0.01 
15 50 . 0.01 30 72 . 0.01 

 (0.01مستل   **داي احصا يا عثد 
( مما 0.01  ( ان قيم معامالت ايرتباط مرتفعة لدالة عثد مستل 1يتهل من ادلي  

يدي على لالد اتسا  داخلى مرتفي  بيين المفيردات لابعياد المايياس لمين ريم ان مفيردات المايياس 
 تتمت  بدراة عالية من ايتسا  الداخلى 

ايياس :معيامالت ايرتبياط بيين دراية ييي بعيد ايتسا  الداخلى بين ايبعاد لالدراة اليلية للم ▪
  المن ماياس سمات الشخصية ايياابية لالدراة اليلية للماياس لالادلي التالى يلهل ول

( يوضح معامالل االرتباط بين ابعاد مقياس السمال الشخصية االيجابية والدرجة 2)  جدول
 الكلية للمقياس 

 مستوى الداللة  االرتباط معامل د اااااااااااااااااااااااااااالبع رقم 

 0.01 0.55 التناقس  البعد االول  1

 0.01 0.89 البعد الثانى الطموح 2

 0.01 0.68 البعد الثالث  الغضب  3

 0.01 0.99 الدرجة الكلية  

( 0.01  ( ان قيييم معييامالت ايرتبيياط مرتفعيية لداليية عثييد مسييتل 2ليتهييل ميين اييدلي  
قبعيياد الماييياس   لميين رييم قييعن  بعيياد الماييياس تتمتيي    ممييا يييدي علييى لاييلد اتسييا  داخلييى مرتفيي 

 . بدراة عالية من ايتسا  الداخلى
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 ثباا الم ياس : ▪
بطييرياتين: اقللييى سييمات الشخصييية ايياابييية تييم حسيياو ربييات اقبعيياد الفرعييية لماييياس 

ي عن طري  معامي  لفا لي يرلثبياث، لالراثيية عين طريي  معاميي الربيات بطرياية التاي ية الثصيفي ة لي
قُلايييد  ن معيييامالت ربيييات اقبعييياد الفرعيييية للمايييياس ، Spearman-Brownبيييرالن  -سيييبيرمان

 ايتى :بالطرياتين مرتفعة، مما يدي على ربات اقبعاد الفرعية للماياس يما بالادلي 
حسرراب االتسرراق الررداخلى لوبعرراد وتلررع مررن خررول معرراموا االرتبررا  بررين ابعرراد م يرراس  ▪

 : وتلع من خول الئدول االتى بيةسماا الشخصية االيئا
 سمال الشخصية االيجابية  لمقياس  معامالل ثبال األبعاد الحرعية والثبال الكلي( 3جدول)

 ةااااااد الحرعيااااااألبع م
عدد  
 العبارال

 معامل الثبال

 معامل ألحا
 لا كرونباخ

معامل الثبال بطريقة التجزئة 
 براون  -النصحية لا سبيرمان

 0.566 . 618 11 صورة الذال االيجابية االول البعد  1

 0.586 0.560 10 البعد الثانى االلتزم الذاتى 2

 0.466 . 412 9 البعد الثالث  التوجه ن:و االخرين  3

( لهييى  .618الييى .412يالحييظ ميين الاييدلي السيياب  ان معييامالت الربييات ترالحييت بييين 
 ستخدام هوا الماياس قى الدراسة الحاليةاحصا ي ا مما يسمل با معامالت ربات مرتفعة لدالة

 :م ياس استراتيئياا الموائهه ▪
 ( 2017لترامة لتعريو  يماي اسماعيي   (Sullvan,2010)من اعداد 

الدعم اياتماعى ( حيث يتيلن -التاثو - المباشري: يتيلن الماياس من رالرة  بعاد هى
عبياري  (11( عبياري للبعيد ايلي   15( عبياري مليعية عليى رالرية ابعياد   مثليا  34الماياس مين  
عبارات للبعد الرالث   لييلن ايسيتاابة عليى المايياس عليى تيدريج خماسيى ممتيد 8للبعد الراثى  

 ( دراات 5-4-3-2- 1من  
لقام معد الماياس لمترام الماياس بحساو الصد  لالربات لولال من خيالي حسياو الصيد   ▪

يييي العيياملى التلييييد  لقييى هييوا الثمييلوج اقتييرا العيياملى لهييل صييد  البثيياء باسييتخدام التحل
الباحييث ان ماييياس اسييتراتيايات الملاالييال تثييتظم حييلي رييالث علامييي يامثيية هى اسييتراتياية 

اسيييتراتياية اليييدعم اياتمييياعى( لقيييد حظيييى ثميييلوج العلاميييي -اسيييتراتياية التاثيييو -المباشيييري
ليية احصييا يا لان قيميية غييير دا 2اليامثيية الرالريية علييى ممشييرات حسيين المطابايية لان قيميية يييا
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ممرر الصد  اليا ف المتلق  مين الثميلوج الحيالى اقيي مين ثظريتليا للثميلوج المشيب  لان قييم 
بايية الممشيرات لقعيت قيى الميد  المريالى لييي ممشير مميا ييدي عليى مطاباية الثميلوج الاييدي 

سيياو ربييات الماييياس بطريايية حسيياو للبياثييات ملهيي  ايختبييار لتييم معييد الماييياس ايهييا بح
. ( يبعيييياد 72.  69.  84معامييييي الفييييا ليرلثبيييياث لقييييد بلغييييت قيييييم معييييامالت الفاليرلثبيييياث  

استراتياية المباشري لاسيتراتياية التاثيو لاسيتراتياية اليدعم اياتمياعى عليى الترتييو   لهيى 
 قيم مرتفعة مما يدي على ربات الماياس 

 دقرررررررررالص ▪
: تييم حسيياو ايتسييا  الييداخلى للعبييارات لولييال بايايياد معييامالت ايرتبيياط بييين خلىاالتسرراق الرردا

الدراات التى حصيي عليليا المفحيلة قيى ييي عبياري مين عبيارات المايياس لالدراية اليليية البعيد 
لالايدلي   طالو مين طيالو المرحلية الراثليية 150الو  تثتمى اليال لولال على عيثة تيلثت من 

 .لداخلى للعبارات التالى يلهل ايتسا  ا
 لكل عبارة بالدرجة الكلية على استراتيجيال المواجهه  ( يوضح معامالل االرتباط 4جدول ) 

 رقم العبارة مستوى الداللة  معامل االرتباط رقم العبارة
معامل 
 االرتباط

 مستوى الداللة 

1 310 . 0.01 15 0.409 0.01 
2 0.390 0.01 16 0.879 0.01 
3 0598 . 0.01 17 0.684 0.01 
4 0436 . 0.01 18 0950 0.01 
5 0.394 0.01 19 0.541 0.01 
6 0.596 0.01 20 0.423 0.01 
7 566 . 0.01 21 704 . 0.01 
8 408 . 0.01 22 679 . 0.01 
9 421 . 0.01 23 567 . 0.01 
10 479 . 0.01 24 345 . 0.01 
11 656 . 0.01 
12 315 . 0.01 
13 790 . 0.01 
14 690 . 0.01 

 (0.01ي احصا يا عثد مستل   **دا
يتهيييل مييين الايييدلي السييياب  ان هثييياال عالقيييات ارتباطيييية ملابييية وات ديلييية احصيييا ية بيييين  
دراات اقراد عيثة التاثين على مفردات الماياس لماملا درااتلم على ييي بعيد مين ايبعياد لاميعليا  

 حتل  البعد ( مما يدي على صد  مفردات يي بعد لاثلا تعبر عن م 0.01دالة عثد مستل   
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االتساق الداخلى لوبعاد وتلع من خول معاموا االرتبا  بين ابعراد م يراس اسرتراتيئياا  •
 : الموائهه وتلع من خول الئدول التالى

 ( يوضح معامالل االرتباط البعاد مقياس استراتيجيال المواجهه 5جدول)

 مستوى الداللة  معامل االرتباط البعد رقم 

 0.01 0.688 رةالمباش البعد االول  1

 0.01 0.854 البعد الثانى التجنب 2

 0.01 0.678 البعد الثالث  الدعم االجتماعى 3

 0.01 0.688 الدرجة الكلية  

دالية  ليلهل الادلي الساب  ان معامالت ايرتباط يبعاد ماياس استراتيايات الملااليال
   ( لهوا يدي على صد  الماياس لصالحيتة للتطبي0.01عثد مستل   

 الثباا: ▪
بطييرياتين: اقللييى عيين اسييتراتيايات الملاالييال تييم حسيياو ربييات اقبعيياد الفرعييية لماييياس 

ييي  ييي يرلثبييياث، لالراثيييية عييين طريييي  معاميييي الربيييات بطرياييية التاي ييية الثصيييفية لي طريييي  معاميييي  لفيييا لي
قُلايييد  ن معيييامالت ربيييات اقبعييياد الفرعيييية للمايييياس ، Spearman-Brownبيييرالن  -سيييبيرمان
 :تين مرتفعة، مما يدي على ربات اقبعاد الفرعية للماياس يما بالادلي التاليبالطريا

 استراتيجيال المواجهه لمقياس  معامالل ثبال األبعاد الحرعية والثبال الكلي( 6جدول)

 األبعاد الحرعية  م
عدد  
 العبارال

 معامل الثبال

 معامل ألحا
 لا كرونباخ

معامل الثبال بطريقة 
 -ة لا سبيرمانالتجزئة النصحي

 براون

 0.500 . 410 15 المباشرة البعد االول  1

 0.519 0.648 11 البعد الثانى التجنب 2

 0.435 . 685 8 البعد الثالث  الدعم االجتماعى 3

( لهيييى  .  648اليييى   . 0410يالحييظ مييين الاييدلي السييياب  ان معيييامالت الربييات ترالحيييت بييين  
 مل باستخدام هوا الماياس قى الدراسة الحالية احصا يا مما يس  معامالت ربات مرتفعة لدالة 

 االمت:ان  مقباس قلق  -3

: اعييد هييوا الماييياس عييالم الييثفس ايمرييييى  سارسييلن(  سارسييلن –ماييياس قليي  ايختبييار 
قيى  لتطبياية عليى البي ية العربيية   ليتييلن هيوا المايياس لقيد قاميت الباحرية بتعرييو هيوا المايياس

ايثيعياج –مين اربي  علاميي للالي  لهيى:  ايعيراا الفسييلللاية ميلثة  ( عباري42ايصي من  
 اثفعييايت سييالبة( لبعييد عييرا الماييياساهييطراو ايثفعالى -معرقييى السييلليىايرتبيياال ال-لالفيييا
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بعاد اليلين الرابي  عبيارات لاسيت 4تم استبعاد  المحيمين قى علم الثفس التربل  على ماملعة من
 عباري لرالث اليان  38من ( لبولال اصبل يتيلن  يالاق  بشدي

هييوا الماييياس علييى عيثيية البحييث ايسييتطالعية لالميلثيية ميين  لقييد قامييت الباحريية بتاثييين
 طالو من طالو الصف الراثى الراثل  لهى يعيتى : 150

  الصدق ▪
قامييت الباحريية بحسيياو الصييد  عيين طرييي  التحليييي العيياملى ايستيشيياقى لقييد ثييتج ميين 

قد تشبعت على اربعة علامي لان هثاال عباراتيان ليم يتشيبعا عليى ( عباري  36التحليي ان هثاال  
ا  عاميييي مييين العلاميييي لبالتيييالى تيييم حييييقلم ثلا ييييا مييين المايييياس لبيييولال تييييلن الصيييلري الثلا يييية 

ايعراا الفسيلللاية : ( عباري قاط مليعة على ارب  ابعاد  البعد ايلي36للماياس يتيلن من  
:  البعييييد الرالييييث –عبيييياري( 11عييييد الريييياثى: ايثيعيييياج المعرقييييى:  الب–عبييييارات(  6لاليييي  ايختبييييار: 

 ( عبارات 9: اب : اهطراو ايثفعالى البعد الر –عبارات(  10: ايرتباال المعرقى السلليى
تم حساو ايتسا  الداخلى للعبيارات لوليال باياياد معيامالت ايرتبياط  :األتساق الداخلى ▪

بياري مين عبيارات المايياس لالدراية بين الدراات التى حصي عليليا المفحيلة قيى ييي ع
طاليييو مييين طيييالو  150اليليييية للبعيييد اليييو  تثتميييى الييييال لوليييال عليييى عيثييية تيلثيييت مييين 

 لالادلي التالى يلهل ايتسا  الداخلى للعبارات   المرحلة الراثلية
لكل عبارة بالدرجة الكلية على مقياس القلق االختبارى   ( يوضح معامالل االرتباط 7جدول ) 

 (  150)ن=

 االنزعاج المعرفى العراض الحيسيولوجيةا
االرتباك المعرفى 

 السلوكى
 اضطراب االنحعالى

العبار
 ة

 العبارة معامل االرتباط العبارة معامل االرتباط
معامل 
 االرتباط

 معامل االرتباط العبارة

6 46 . 1 36 . 2 51 . 5 56 . 

8 47 . 10 55 . 9 62 . 7 59 . 

13 56 . 15 75 . 12 62 . 11 51 . 

19 59 . 16 71 . 14 62 . 23 59 . 

26 71 . 20 65 . 17 51 . 28 63 . 
34 69 . 22 52 . 18 45 . 30 58 . 

 

25 72 . 21 70 . 31 64 . 
26 63 . 24 64 . 36 65 . 
29 55 . 35 66 . 38 55 . 
32 70 . 37 60 . 

 
33 68 .  61 . 
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( .10ليتهييل ميين الاييدلي السيياب  ان معييامالت ايرتبيياط داليية احصييا ي ا عثييد مسييتل   
 للولال يتبين صد  الماياس لصالحيتة لاياس الال  ايختبار  

 الثباا: ▪
اقلليى عين طريي  معاميي  لفيا : الالي  ايختبيار تم حساو ربات اقبعاد الفرعية لماياس 

ييي سيييبيرمان ييي يرلثبييياث، لالراثيييية عييين طريييي  معاميييي الربيييات بطرياييية التاي ييية الثصيييفية لي بيييرالن  -لي
Spearman-Brown ،مالت ربييات اقبعيياد الفرعييية للماييياس بييالطرياتين مرتفعيية، قُلاييد  ن معييا

 :مما يدي على ربات اقبعاد الفرعية للماياس يما بالادلي التالي
 القق االختبارى  لمقياس  معامالل ثبال األبعاد الحرعية والثبال الكلي( 8جدول)

 ةااااااد الحرعيااااااألبع م
عدد  
 العبارال

 معامل الثبال

 معامل ألحا
 لا كرونباخ

معامل الثبال بطريقة 
 -التجزئة النصحية لا سبيرمان

 براون

 0.78 . 82 6 االعراض الحيسيولوجية البعد االول  1

 0.84 0.89 11 البعد الثانى  االنزعاج المعرفى  2

3 
االرتباك المعرفى    البعد الثالث

 السلوكى
10 88 . 0.82 

 . 81 . 86 9 االنحعالى البعد الرابع  االضطراب 4

( . 89اليييييى .078يالحيييييظ مييييين الايييييدلي السييييياب  ان معيييييامالت الربيييييات ترالحيييييت بيييييين 
احصييييييا ي ا ممييييييا يسييييييمل باسييييييتخدام هييييييوا الماييييييياس قييييييى  لهييييييى معييييييامالت ربييييييات مرتفعيييييية لداليييييية

 .الدراسة الحالية
 مقياس التسويف االكاديمى   -4

طالا ميين اعييداد الباحريية حيييث قامييت بييايطالا علييى ادبيييات البحييث السيياباة لولييال بيياي
  لماييياس"  (Tuckman,1991)علييى المايياييس السيياباة قييى هييوا المايياي مرييي ماييياس تليمييان 

(   مايييييياس 2011  مايييييياس ا احميييييد عبيييييدالخال  لمحميييييد اليييييدغيم    (MANN,1982)ميييييان " 
( عبيياري لييييلن ايسييتاابة علييية ميين خييالي 25( لتيييلن ايختبييار ميين  2012 معالييية ابييلغياي 

مثخفهة  -مثخفهة -متلسطة-بدراة يبيري-تثطبي  بدراة يبيري ادا ماياس خماسى التدريج  
بدراية -بدراية يبييري -متلسيطة-مثخفهية-ادا( للعبارات ايياابية قى الماياس   مثخفهية ايدا
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يبيري ادا( للعبارت السلبية قى الماياس  يلميا ارتفعيت الدراية قيى المايياس دي وليال عليى ارتفياا 
 اثخفهت الدراة دي ولال على اثخفاا التسليف ايياديمى.ثسبة التسليف ايياديمى ليلما 

محيمييين بعلييم الييثفس التربييل  ميين  7قامييت البحريية بعرهيية علييى عييدد  للتح ررق مررن الصرردق ▪
 عباري  21اامعة اليقايي  لبثاء على ارا لم تم حوف ارب  قارات بوبلال ييلن الماياس من 

لولال باياياد معيامالت ايرتبياط بيين تم حساو ايتسا  الداخلى للعبارات : األتساق الداخلى ▪
الييدراات التييى حصييي عليلييا المفحييلة قييى يييي عبيياري ميين عبييارات الماييياس لالدرايية اليلييية 

  طاليو مين طيالو المرحلية الراثليية 150البعد الو  تثتمى اليال لولال على عيثة تيلثت مين 
 .لالادلي التالى يلهل ايتسا  الداخلى للعبارات 

  مقياس التلكؤ االكاديمى لكل عبارة بالدرجة الكلية على  االرتباط  ( يوضح معامالل 9جدول ) 
 ( 150)ن=

رقم  
 العبارة

 معامل االرتباط 
مستوى  
 الداللة

رقم  
 العبارة

 معامل االرتباط 
مستوى  
 الداللة

1 44 . 0.01 13 0.67 0.01 
2 0.52 0.01 14 0.46 0.01 
3 054 . 0.01 15 0.46 0.01 
4 057 . 0.01 16 062 0.01 
5 0.32 0.01 17 0.49 0.01 
6 0.65 0.01 18 0.46 0.01 
8 91 . 0.01 19 49 . 0.01 
9 67 . 0.01 20 77 .. 0.01 

10 55 . 0.01 21 65 . 0.01 

11 45 . 0.01 

12 50 . 0.01 

 (0.01**داي احصا يا عثد مستل   

يتهيييل مييين الايييدلي السييياب  ان هثييياال عالقيييات ارتباطيييية ملابييية وات ديلييية احصيييا ية بيييين  
دراات اقراد عيثة التاثين على مفردات الماياس لماملا درااتلم على ييي بعيد مين ايبعياد لاميعليا  

 ( مما يدي على صد  مفردات يي بعد لاثلا تعبر عن محتل  البعد 0.01دالة عثد مستل    
.( 010ليتهيل ميين الايدلي السيياب  ان معييامالت ايرتبياط داليية احصيا يا عثييد مسييتل   

  الماياس لصالحيتة لاياس التسليف ايياديمىللولال يتبين صد  
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 الثباا: ▪
اقلليى عين طريي  معاميي : لمايياس التسيليف اييياديمىتم حساو ربات اقبعاد الفرعيية 

بييرالن  - لفييا لييي يرلثبيياث، لالراثييية عيين طرييي  معامييي الربييات بطريايية التاي يية الثصييفية لييي سييبيرمان
Spearman-Brown ،عيياد الفرعييية للماييياس بييالطرياتين مرتفعيية، قُلاييد  ن معييامالت ربييات اقب

 :مما يدي على ربات اقبعاد الفرعية للماياس يما بالادلي التالي
 التسويف االكاديمى لمقياس  معامالل ثبال األبعاد الحرعية والثبال الكلي( 10جدول ) 

 األبعاد الحرعية  م
عدد  

 العبارال

 معامل الثبال

معامل 

 ألحا

لا  

 كرونباخ

ثبال بطريقة معامل ال

التجزئة النصحية لا  

 براون -سبيرمان

 0.68 . 62 4 الجانب المعرفى  البعد االول  1

 0.56 0.59 8 البعد الثانى  الجانب السلوكى 2

 0.62 . 68 5 البعد الثالث  الجانب االنحعالى 3

( . 68اليييييى .056يالحيييييظ مييييين الايييييدلي السييييياب  ان معيييييامالت الربيييييات ترالحيييييت بيييييين 
احصييييييا يا ممييييييا يسييييييمل باسييييييتخدام هييييييوا الماييييييياس قييييييى  ربييييييات مرتفعيييييية لدالييييييةلهييييييى معييييييامالت 
 .الدراسة الحالية

 :اـــــــومناقشته ةـــــــج الدراســـــــنتائ

 نتائج الحرض االول

ارتباطيييية سييالبة لدالييية احصيييا يا بيييين سيييمات    تلايييد عالقييية   : الفررررض االول علرررى انررره   يرررنص 
صييحة هييوا الفييرا قامييت الباحريية بحسيياو    حايي  ميين "لللت   الشخصييية ايياابييية لالتسييليف ايييياديمى 

  ، معاميي ارتبيياط بيرسييلن بييين دراييات عيثيية الدراسيية علييى ماييياس سييمات الشخصييية ايياابييية لابعييادي  
 . لدرااتلم على ماياس التسليف ايياديمى لابعادي لالادلي ايتى يلهل ولال 

 ل الشخصية ( معامالل االرتباط بين درجال العينة ككل فى مقياس سما11جدول ) 
 ( 420االيجابية وابعادة ودرجاتهم فى مقياس التسويف االكاديمى )ن= 

 م 
 التسويف االكاديمى                        

 
 سمال الشخصية االيجابية 

الجانب  
 المعرفى

الجانب  
 السلوكى 

الجانب  
 االنحعالى 
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 ** -,79 ** -,13 ** -,70 صورة الذال االيجابية  1

 ** -,14 ** -,144 ** -,89 االلتزم الذاتى  2

 ** -,69 ** -,131 ** -,87 التوجه ن:و االخرين  3

 * -,723 ** -,903 * -,529 الدرجة الكلية  4

 (0. 1**داي احصا يا عثد            (0. 5*داي احصا يا عثد  
 :( االتى 11ويتضح من ئدول )

ين سييمة ارتباطييية سييالبة وات ديليية احصييا ية بيي  يلاييد عالقيية: سررمة صررور  الررتاا االيئابيررة ▪
-السييلليى-ل بعييادي   المعرقييى صييلري الييوات ايياابييية ل الدرايية اليلييية للتسييليف ايييياديمى

الصف الرياثى الرياثل  لهيوا ييدي عليى  ثية يلميا ارتفعيت درايات سيمة  ايثفعالى( لد  طالو 
 ل بعادي الرالرة لالعيس صحيل  صلري الوات يلما اثخفا مستل  التسليف ايياديمى

وات ديليية احصييا ية بييين سييمة ايلتيييام  عالقيية ارتباطييية سييالبة يلاييد : لررتاتىسررمة االلتررزال ا ▪
ايثفعيييالى( ليييد  -السيييلليى-لابعيييادي   المعرقيييى ل الدراييية اليليييية للتسيييليف اييييياديمى اليييواتى

 طييالو الصييف الريياثى الريياثل  لهييوا يييدي علييى  ثيية يلمييا ارتفعييت دراييات سييمة ايلتيييام الييواتى
 لابعادي الرالرة لالعيس صحيل يياديمىيلما اثخفا مستل  التسليف ا

وات ديليية احصييا ية بييين سييمة  عالقيية ارتباطييية سييالبة يلاييد : سررمة التوئرره نحررو االخرررين ▪
 . التلاال ثحل ا خرين ل الدراة اليلية

بشيييييير  لتتفيييييي  ميييييي  ثتيايييييية هييييييوا الفييييييرا ثتييييييا ج بعييييييا الدراسييييييات السيييييياباة مرييييييي دراسيييييية  ▪
سالبة لدالة احصا ي ا بيين سيمات  ارتباطية حيث تلصلت  لى لالد عالقة ( 2013اليهال  

حيييث   (Mincming , ,2018)ماثسييمثج الشخصييية لالتليييم ايييياديمى   ليييولال دراسيية 
لايييلد عالقييية سيييالبة لدالييية احصيييا يا بيييين العلاميييي الخميييس اليبييير  للشخصيييية  اسيييفرت عييين

 . لالتسليف ايياديمى 
 نتائج الحرض الثانى 

حصييييا يا بييييين  د عالقيييية ارتباطييييية لسييييالبة لداليييية ا " تلايييي علررررى انرررره   الفرررررض الثررررانى   يررررنص 
لقلييي  ايمتحيييان " لللتحاييي  مييين صيييحة هيييوا الفيييرا قاميييت الباحرييية بحسييياو    اسيييتراتيايات الملااليييال 

معامي ارتباط بيرسلن بين دراات عيثة الدراسة على استراتيايات الملاالال لابعيادي   لدراياتلم عليى  
 لهل ولال لابعادي لالادلي ايتى ي ماياس قل  ايمتحان  

 ( معامالل االرتباط بين درجال العينة ككل فى مقياس استراتيجيال  12جدول ) 
 ( 420المواجهه ودرجاتهم فى مقياس قلق االمت:ان )ن= 

 م
 قلق االمت:ان              

 استراتيجيال المواجهه
االعراض  
 الحيسيولوجية

االنزعاج 
 المعرفى

االرتباك 
 المعرفى

االضطرا 
ب 

 االنحعالى
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 .* 058 * -.022 * -.022 ** -.017 مباشرةال 1

 * -.063 * -.05 التجنب 2
001.-
** 

064.- * 

 * -.041 * -.036 * -.029 * -.035 الدعم  3

 * -.323 ** -.613 الدرجة الكلية  4
665.-
** 

580.- * 

 .(10**داي احصا يا عثد            . (50*داي احصا يا عثد  
 :( االتى12ويتضح من ئدول )

وات ديلييية احصيييا ية بيييين اسيييتراتياية  لايييلد عالقييية ارتباطيييية سيييالبة: اشرررر اسرررتراتيئية المب ▪
ايثيعياج المعرقيى –  ايعيراا الفسييلللاية  لالدراية اليليية لالي  ايمتحيان لابعيادج المباشري

الصييف الريياثى الريياثل  لهييوا يييدي  ايهييطراو ايثفعييالى ( لييد  طييالو –ايرتبيياال المعرقييى –
سييتراتيايات الملاالييال يلمييا اثخفييا مسييتل  قليي  ايمتحييان علييى  ثييال يلمييا ارتفعييت دراييات ا

 لالعيس صحيل  ل بعادي ايربعة
لايييلد عالقييية ارتباطيييية سيييالبة ل وات ديلييية احصيييا ية بيييين اسيييتراتياية : سرررتراتيئية التئنرررب ▪

ايرتباال –ايثيعاج المعرقى  –لالدراة اليلية لال  ايمتحان   ايعراا الفسيلللاية    التاثو 
لد  طالو الصف الراثى الراثل  لهوا يدي على اثة يلما  هطراو ايثفعالى (اي–المعرقى 

ارتفييي  درايييات اسيييتراتيايات الملااليييال يلميييا اثخفيييا مسيييتل  قلييي  ايمتحيييان لابعيييادي ايربييي  
 لالعيس صحيل.

وات ديليية احصييا ية بييين اسييتراتياية الييدعم  لاييلد عالقيية ارتباطييية سييالبة: اسررتراتئية الرردعل ▪
ايرتبياال –ايثيعياج المعرقيى –لال  ايمتحان ل بعادج  ايعيراا الفسييلللاية  لالدراة اليلية

لد  طالو الصف الراثى الراثل  لهوا يدي على اثة يلما  ايهطراو ايثفعالى (–المعرقى 
اسييتراتيايات الملاالييال يلمييا اثخفييا مسييتل  قليي  ايمتحييان ل بعييادي ايربيي   ارتفعييت دراييات 
 لالعيس صحيل.
لالتيييى  (Ana gence,2016)اثيييا اييثس هييوا الفيييرا ميي  ثتياييية دراسيية  لتتفيي  ثتياييية

تلصيييلت اليييى لايييلد عالقييية سيييالبة لدالييية احصيييا يا بيييين اسيييتراتيايات الملااليييال لقلييي  ايمتحيييان 
حيييث يشييفت عيين لاييلد عالقيية سييالبة بييين اسييتراتيايات  (Guan,.2013)ايييان  ليييولال دراسيية 

 . الملاالال لقل  ايمتحان لد  طالو الاامعة
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 تائج الحرض الثالث ن 

ديلية احصيا ي ا بيين متلسيطات درايات  " ق تلايد قيرل ينص الفرض الثالرث علرى انره 
اليييويلر لايثييياث عليييى مايييياس قلييي  ايمتحيييان ل بعيييادج " لللتحاييي  مييين صيييحة هيييوا الفيييرا قاميييت 
الباحرييية باسيييتخدام اختبيييار "ت" للعيثيييات غيييير المرتبطييية لمعرقييية الفيييرل  بيييين متلسيييطات درايييات 

 :لابعادج لالادلي ايتى يلهل ولالر لايثاث على ماياس قل  ايمتحان الويل 
داللة الحروق بين متوسطال درجال الذكور واالناث على مقياس قلق االمت:ان  ( 13جدول ) 

 420ن=   وأبعادة

االن:راف  المتوسط العدد  النوع القلق االختبارى
 مستوى الداللة  قيمة ل المعياري

االعراض  
 الحسيولوجية

رذك  211 16674 . 15956 . 1.045 
 غير دالة  . 320 1.046

 . 15948 . 16674 209 انثى

 االنزعاج المعرفى
 -.548 -.41939 . 22175 211 ذكر

 غير دالة  . 584 -.547
 -.41969 . 22175 209 انثى

 االضطراب االنحعالى
 -.458 . 62640 . 28674 211 ذكر

 غير دالة  . 637 -.458
 . 62646 . 28674 209 انثى

 االرتباك المعرفى
 -.430 . 76361 . 3317 211 ذكر

430.- 975 . 
 غير دالة 

  . 67356 . 3317 209 انثى

 الدرجة الكلية للقلق 
-.242 . 76366 -.18453 211 ذكر  

757 .  غير دالة  
-.242 . 76383 -.18453 209 انثى  

 بييين متلسيييطات عييدم لاييلد قييرل  داليية احصييا يا  ( مررا يلررى :13ويتضررح مررن ئرردول )
ايرتبييياال -ايثيعييياج المعرقيييى  -درايييات اليييويلر لايثييياث قيييى ييييي مييين  ايعيييراا الفسييييلللاية

الدراة اليلية( حيث ان قيمة "ت" غير دالة احصيا يا  ل  لتتفي   -ايهطراو ايثفعالى-المعرقى
( حيييث تلصييلت الييى عييدم لاييلد قييرل  بييين 2008دراسيية احمييد ابريييي ثتيايية هييو الفييرا ميي  

 ن قى مستل  الال  ايختبار الاثسي
 نتائج الحرض الرابع 

 : "ق تلاييد قييرل  داليية احصييا يا  بييين متلسييطات دراييات علررى انرره يررنص الفرررض الرابررل
الويلر لايثاث على ماياس التسليف ايياديمى ل بعادي " لللتحاي  من صحة هوا الفرا قامت 

قييية الفيييرل  بيييين متلسيييطات درايييات الباحرييية باسيييتخدام اختبيييار "ت" للعيثيييات غيييير المرتبطييية لمعر 
 الويلر لايثاث على ماياس التسليف ايياديمى ل بعادي لالادلي ايتى يلهل ولال:

داللة الحروق بين متوسطال درجال الذكور واالناث على مقياس التسويف  ( 14جدول ) 
 420ن=   االكاديمى 

االن:راف  المتوسط العدد  النوع قلق االمت:ان
 ى الداللة مستو قيمة ل المعياري

الجانب 
01980 211 ذكر المعرفى

. 07261 . 273 . 
 غير دالة  . 785 . 272
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االن:راف  المتوسط العدد  النوع قلق االمت:ان
 ى الداللة مستو قيمة ل المعياري

01980 209 انثى
. 07268 . 

الجانب 
 السلوكى

25985 211 ذكر
. 39068 . 

665 . 
 غير دالة  . 506 . 665

25985 209 انثى
. 39061 . 

الجانب 
 االنحعالى

10261 211 ذكر
.- 37604 . 

273- 
273.- 785 . 

 غير دالة 

10261 209 انثى
.- 37630 .  

 الدرجة الكلية 
17704 211 ذكر

. 59503 . 
298 . 
 غير دالة  . 766 . 297

17704 209 انثى
. 59516 . 

درايييات  عيييدم لايييلد قيييرل  دالييية احصيييا ي ا بيييين متلسيييطات (: 14ويتضرررح مرررن ئررردول )
الدرايية  -لىالااثييو ايثفعييا-الااثييو المعرقييى  -الييويلر لايثيياث قييى يييي ميين  الااثييو السييلليى
( حييث  سيفرت 2018سيميري ميسيلن لاسيماء خليليد اليلية ( لتتف  ثتياة هوا الفرا م  دراسية 

  عن عدم لالد قرل  بين الويلر لايثاث قى مستل  التسليف ايياديمى
 نتائج الحرض الخامس

للتفاعيي الرثيا ى بيين سيمات  :"يلايد ثيارير داي احصيا ياينص الفرض الخامس على انره
" للتحاي  مين  ليد  عيثية الدراسية ايياابية لاستراتيايات الملاالة على قل  ايمتحيان الشخصية

تحليييييييي التبيييييياين متعييييييدد المتغيييييييرات التابعيييييية  صييييييحة هييييييوا الفييييييرا قامييييييت الباحريييييية :بعسييييييتخدام
Multivariate Analysis of Variance (MANOVA) `   4*2و  التصيميم العياملى )

ايياابييية لاسييتراتيايات الملاالييال لالتفاعييي بيثلمييا علييى لدراسيية تييارير يييي ميين سييمات الشخصييية 
 :الدراات قل  ايمتحان لالادلي ا تى يلهل ول

 سمال الشخصية  كل نتائج ت:ليل التباين متعدد المتغيرال التابعة عند دراسة تأثير   ( 15جدول ) 
 ت:ان قلق االم والتحاعل الثنائي بينهما على درجال  واستراتيجيال المواجهه  االيجابية

مجموع  المتغير التابع مصدر التباين
 المربعال

درجا
ل 
 ال:رية 

متوسط 
المربعا
 ل

قيمة 
 "ف"

مستوى 
 الداللة 

مربع 
 ايتا

 )أ(
سمال الشخصية  

 االيجابية

 . 7 . 084 . 874 2.202 18 39.635 االعراض النحسية

االنزعاج 
 المعرفى

271.38
5 18 

15.07
7 860 . 065 . 48 . 

 . 24 . 048 . 696 2.974 18 53.527 االرتباك المعرفى
االضطراب 
 االنحعالى

566.29
5 

18 31.46
1 

784 . 000 .         45 . 
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مجموع  المتغير التابع مصدر التباين
 المربعال

درجا
ل 
 ال:رية 

متوسط 
المربعا
 ل

قيمة 
 "ف"

مستوى 
 الداللة 

مربع 
 ايتا

 )ب(
 استراتيجيال المواجهه

1.11 2.808 9 25.275 االعراض النحسية
5 416 . 514

8 . 
االنزعاج 
 المعرفى

61.803 9 6.867 392 . 403 . 571 . 

 . 681 . 390 . 875 3.741 9 33.671 االرتباك المعرفى
االضطراب 
 االنحعالى

308.87
9 

9 34.32
0 

855 . 001 . 76 . 

 )أ( × )ب(
سمال الشخصية  

استراتيجيال ×  االيجابية
 المواجهه

 االعراض النحسية
385.42

3 117 3.294 1.30
8 000 . 86 . 

االنزعاج 
 المعرفى

2205.3
25 117 

18.84
9 

1.07
5 000 . 922 . 

 االرتباك المعرفى
627.75

6 117 5.365 1.25
6 000 . 83 . 

االضطراب 
 االنحعالى

5536.1
34 

117 47.31
7 

1.17
8 

000 . 786 . 

 الخطأ

 االعراض النحسية
690.32

6 227 2.519    

االنزعاج 
 المعرفى

4803.8
84 227 

17.53
2    

 االرتباك المعرفى
1170.9
45 227 4.274    

االضطراب 
 االنحعالى

11001.
567 

227 40.15
2 

   

     (0.01   ** داي عثد مستل 
 ( اآلتى:15ئدول )يتضح من و 

  ي يلاييييد تييييارير داي احصييييا ي ا لسييييمات الشخصييييية ايياابييييية علييييى دراييييات قليييي  ايمتحييييان ▪
لتشييير  ايهييطراو ايثفعييالى ( -ايرتبيياال المعرقييى-ايثيعيياج المعرقييى- ايعييراا الثفسييية

ايدا مين  مييات هي يلةقيم مرب  ايتا  لى  ن متغير سمات الشخصية ايياابية لم يفسير اي ي
 -ايرتبيييياال المعرقييييى-ايثيعيييياج المعرقييييى-التبيييياين اليلييييى قييييى دراييييات  ايعييييراا الثفسييييية

  %24  %48   %7 حيييث قسيير متغييير سييمات الشخصييية ايياابييية ايهييطراو ايثفعييالى (
-ايثيعييياج المعرقيييى-قيييى درايييات ييييي مييين  ايعيييراا الثفسيييية   مييين التبييياين اليليييى 45%

 ايهطراو ايثفعالى ( على الترتيو  -ايرتباال المعرقى
عييييي دراييييات قليييي   .( يسييييتراتيايات الملاالييييال01لاييييلد تييييارير داي احصييييا يا عثييييد مسييييتل   ▪

ايهيطراو ايثفعيالى (  -ايرتباال المعرقيى-ايثيعاج المعرقى- ايعراا الثفسية ايمتحان
 %76  %68  %57   %51يفسير  لتشير قيم مرب  ايتا  لى ان متغير استراتيايات الملاالال

ايرتبييياال -ايثيعييياج المعرقيييى-مييين التبييياين اليليييى قيييى درايييات ييييي مييين  ايعيييراا الثفسيييية
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من التباين المفسير بلاسيطة  ايهطراو ايثفعالى ( على الترتيو لهى يمية يبيري -المعرقى
 متغير لاحد لهل متغير استراتيايات الملاالال 

مات الشخصيييية ايياابيييية لاسيييتراتيايات لايييلد تيييارير داي احصيييا يا للتفاعيييي الرثيييا ى بيييين سييي  ▪
ايرتبيييياال -ايثيعيييياج المعرقييييى- ايعييييراا الثفسيييييةعلييييى دراييييات قليييي  ايمتحييييان  الملاالييييال
لتشير قيم مرب  ايتيا اليى ان التفاعيي الرثيا ى بيين متغيير   ايهطراو ايثفعالى ( -المعرقى

دا مين التبياين اليليى يفسير يميية يبييري اي  سمات الشخصية ايياابيية لاسيتراتيايات الملااليال
 -ايرتبيييياال المعرقييييى-ايثيعيييياج المعرقييييى- ايعييييراا الثفسييييية قييييى دراييييات قليييي  ايمتحييييان

حيييييث قسيييير التفاعييييي الرثييييا ى بييييين متغييييير  سييييمات  ايهييييطراو ايثفعييييالى ( علييييى الترتيييييو 
ميين التبيياين اليلييى  %78   %83  %92   %86 الشخصييية ايياابييية لاسييتراتيايات الملاالييال

ايهيطراو ايثفعيالى  -ايرتبياال المعرقيى-ايثيعاج المعرقى-يعراا الثفسيةقى دراات  ا
) 

 :نتائج الفرض السادس

للتفاعيي الرثيا ى بيين بعيا  :"يلايد ثيارير داي احصيا ياالفرض السرادس علرى انره ينص
الدراسية"  ليد  عيثية سمات الشخصية ايياابية لاستراتيايات الملاالة على التسيليف اييياديمى

ميين صييحة هييوا الفييرا قمييت الباحريية بعسييتخدام تحليييي التبيياين متعييدد المتغيييرات التابعيية  لللتحايي 
Multivariate Analysis of Variance (MANOVA) `   4*2و  التصيميم العياملى )

لدراسيية تييارير يييي ميين سييمات الشخصييية ايياابييية لاسييتراتيايات الملاالييال لالتفاعييي بيثلمييا علييى 
 . دراات التسليف ايياديمى

 سمال الشخصية  كل نتائج ت:ليل التباين متعدد المتغيرال التابعة عند دراسة تأثير   ( 16جدول ) 
 التسويف االكاديمى والتحاعل الثنائي بينهما على درجال  واستراتيجيال المواجهه  االيجابية

 المتغير التابع مصدر التباين
مجموع 
 المربعال

درجا
ل 
 ال:رية 

متوسط 
المربعا
 ل

قيمة 
 "ف"

مستو
ى 
 الداللة 

مربع 
 ايتا

سمال الشخصية   )أ(
 االيجابية

 الجانب المعرفى
18.34
8 

18 1.019 
2.03
4 

059 . 571 . 

 الجانب السلوكى
99.77
7 

18 5.543 
1.55
7 

072 . 761 . 

الجانب 
 االنحعالى

221.6
42 

18 
12.31
3 

2.57
9 

001 . 602 . 

 . 873 . 35.242.86000 634.4 درجة كلية 
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 المتغير التابع مصدر التباين
مجموع 
 المربعال

درجا
ل 
 ال:رية 

متوسط 
المربعا
 ل

قيمة 
 "ف"

مستو
ى 
 الداللة 

مربع 
 ايتا

06 5 0 

 )ب(
 ل المواجههاستراتيجيا

 . 575 10 5.750 الجانب المعرفى
1.14
7 

328 . 461 . 

 الجانب السلوكى
35.70
8 

10 3.571 
1.00
3 

441 . 415 . 

الجانب 
 االنحعالى

38.97
7 

10 3.898 817 . 613 . 393 . 

 درجة كلية 
77.93
8 

10 7.794 632 . 785 . 404 . 

 )أ( × )ب(
سمال الشخصية  

×  االيجابية
 استراتيجيال المواجهه

 لجانب المعرفىا
70.01
8 

151 464 . 925 . 697 . 631 . 

 الجانب السلوكى
443.3
87 

151 2.936 825 . 901 . 873 . 

الجانب 
 االنحعالى

469.5
55 

151 3.110 651 . 998 . 965 . 

 درجة كلية 
1229.
491 

151 8.142 661 . 997 . 932 . 

 أ ااااااااااالخط

 الجانب المعرفى
119.7
90 

229 501 .    

 سلوكىالجانب ال
850.8
13 

229 3.560    

الجانب 
 االنحعالى

1140.
896 

229 4.774    

 درجة كلية 
2945.
329 

229 
12.32
4 

   

     (0.01** داي عثد مستل   
 :( اآلتى16ئدول )يتضح من و 

لسيييمات الشخصيييية ايياابيييية عليييى درايييات التسيييليف اييييياديمى  يلايييد تيييارير داي احصيييا يا ▪
لتشيير قييم مربي  ايتيا  الدراية اليليية (-الااثيو ايثفعيالى-السلليىالااثو - الااثو المعرقة

مين التبياين اليليى قيى درايات   لى  ن متغير سمات الشخصية ايياابيية يفسير يمييات يبييري
الدرايية اليلييية ( حيييث قسيير متغييير -الااثييو ايثفعييالى-الااثييو السييلليى- الااثييو المعرقييى

مين التبياين اليليى قيى درايات ييي    %87  %60  %76   %57 سمات الشخصية ايياابيية
 على الترتيو  الدراة اليلية (-الااثو ايثفعالى-الااثو السلليى-من  الااثو المعرقى
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.( يستراتيايات الملاالال على دراات التسليف 01ييلاد تارير داي احصا يا عثد مستل   ▪
دراية اليليية (لتشيير قييم ال-الااثيو ايثفعيالى-الااثيو السيلليى-ايياديمى  الااثو المعرقة

من التباين  %40  %39  %41   %46يفسر  مرب  ايتا الى ان متغير استراتيايات الملاالال
الدرايية -الااثييو ايثفعييالى-الااثييو السييلليى-اليلييى قييى دراييات يييي ميين  الااثييو المعرقييى
هيل مين التبياين المفسير بلاسيطة متغيير لاحيد ل  اليلية ( على الترتييو لهيى يميية صيغيري ايدا

 متغير استراتيايات الملاالة 

لايييلد تيييارير داي احصيييا يا للتفاعيييي الرثيييا ى بيييين سيييمات الشخصيييية ايياابيييية لاسيييتراتيايات  ▪
الااثيييو -الااثيييو السيييلليى- الااثيييو المعرقيييىالملااليييال عليييى درايييات التسيييليف اييييياديمى 

متغييير  سييمات  لتشييير قيييم مربيي  ايتييا الييى ان التفاعييي الرثييا ى بييين الدرايية اليلييية(-ايثفعييالى
يفسيير يميييية يبييييري اييدا مييين التبيياين اليليييى قيييى  الشخصييية ايياابيييية لاسييتراتيايات الملااليييال
الدرايية -الااثييو ايثفعييالى-الااثييو السييلليى-دراييات التسييليف ايييياديمى  الااثييو المعرقيية

اليلييية ( علييى الترتيييو حيييث قسيير التفاعييي الرثييا ى بييين متغييير  سييمات الشخصييية ايياابييية 
مين التبياين اليليى قيى درايات  الااثيو  %92   %08  %87   %67 اتيايات الملاالاللاستر 

 الدراة اليلية (-الااثو ايثفعالى-الااثو السلليى-المعرقى
  ةــــــات الدراســــتوصي

 همها:أت دل نتا:ج هتا البحث توصياا لصانل ال رار وداخل المؤسساا التعليمية و 
تعليميييية لهيي  سياسيييات عامييية لتطيييلير المثييياهج لتتهيييمن تلايييال اثظيييار لاهيييعى المثييياهج ال ▪

 .لد  الطالو  لولال لتاليي قل  ايمتحان اثشطة لتفعيي استراتيحيات الملاالال

اشييييتراال الطييييالو قييييى المثاقشييييات لاداء المشييييرلعات المشييييترية ميييي  يمال لييييم لولييييال لتثمييييية  ▪
 .اسراتيايات الملاالال لديلم

 .السمات ايياابية لديلملولال لتثمية  عمي برامج ارشادية للطالو  ▪

قيييى الدراسييية  تثميييية اليييرلر ايياابيييية ليييد  الطيييالو لحيييرلم عليييى عيييدم التسيييليف اييييياديمى ▪
 .بايياابية لالتحلى بالصفات 
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 ع ـــــــــراجــــــامل

التلييييم اييييياديمى لعالقتييية بمليييارات اداري اللقيييت لالرهيييا عييين . (2017حميييد رابيييت قاهيييي   ▪
 http:// platform. Almanhal.com متار قى ،لاامعة الدراسة لد  عيثثة من طالو ا

 دار المعرقة الاامعية. ،ايسيثدرية ، ايبعاد ايساسية للشخصية. (1987حمد عبدالخال    ▪
التسليف ايياديمى لعالقتة بيي من قاعلية الوات ايياديميية لقلي  (. 2017حمد اليغبى    ▪

 . 484-441( 1 33 ،اامعة دمش  مالة ،دمش  المستابي لد  عيثة من طلبة اامعة

شيعبية  (. قياس مسيتل  ايمتحيان ليد  طلبية الراثليية التخصصيية2008حمد محمد ابريي   ▪
 قسل االبحاث. ،ليبيا  ،مصراتة 

التسييليف ايييياديمى لعالقتيية بالرايية بييالثفس لييد  عيثيية (. 2018مييي ايحمييد لقييداء ياسييين    ▪
ماليية اتحيياد الاامعييات العربييية ، عيية دمشيي ميين طلبيية قسييم علييم الييثفس قييى يلييية التربييية باام

 .56-13 ،(1 16مالد ،للتربية لعلم المفس

(.التلييييم اييييياديمى لعالقتييية بيييبعا سيييمات الشخصيييية ليييد  طلبييية 2013بشييير  اليهيييال    ▪
 . العرا  ،اامعة تيريت  ،يلية التربية  ،رسالة مااستير ،ايعدادية 

 ،للتعامييي ميي  المشيييالت المدرسييية  ايرشيياد الثفسييى المصييغر(. 2000حامييد محمييد يهييران  ▪
 . عالم اليتو  ،الااهري 

دلر سيييمات الشخصيييية لاسيييتراتيايات الملااليييال قيييى تعيييديي . (2006حييمييية اييييت حميييلدي   ▪
 ،العالقيية بيييين الهيييغلط الثفسييية لالصيييحة الاسيييدية لالثفسيييية "دراسيية ميداثيييية بمديثييية عثايييية" 

يليييييية العليييييلم ايثسييييياثية  ،غيرررررر منشرررررور   رررررى علرررررل الرررررنفس العيرررررادى  رسرررررالة دكترررررورا 
 الايا ر،لاياتماعية

قاعليييية برثيييامج لتحسيييين اسيييتراتيايات الملااليييال قيييى خفيييا . (2016خاليييد عيييلا اليييبالر  ▪
مالة دراسات عربية قى التربية لعلم  ،الحساسية لثبو الال  اياتماعى لد  طالو الاامعة 

 .312-279 ، 79العدد  ، الثفس
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فرل  بين مرتفعى لمثخفهى التليم ايياديمى قى اليتعلم ال. (2015داليا خير  عبداللهاو  ▪
المالية الدللييية  ،واتيى التثظييم لالييتحيم اليواتى لييد  طيالو التربيية الخاصيية باامعية الطييا ف 

 .239-203 ، (6 4 ،التربلية المتخصصة 

(. بثيييياء ماييييياس قليييي  ايمتحييييان لييييد  طلبيييية المرحليييية 1997رلهيييية محييييى الييييدين الصييييبا   ▪
 \بغداد. ،اامعة الملصي ، ة مااستير غير مثشلريرسال ،ايعدادية 

 . دار الميسري ،عمان  ،1ط ، الصحة الثفسية(. 2002سامر اميي رهلان  ▪

التلييييم اييييياديمى ليييد  الطلبييية الايييامعيين  دراسييية . (2018سيييميري ميسيييلن لاسيييماء خليليييد   ▪
يثسييياثية مالييية الباحيييث قيييى العليييلم ا ،استيشييياقية ليييد  عيثييية مييين الطلبييية باامعييية لرقلييية ( 

 .713 ،(33العدد   ، لاياتماعية

ميتبييييية ايثاليييييل  ،الاييييياهري  ، قيييييى اياابيييييية التلاقييييي (. 1981صيييييالر اليييييدين حسييييين مخيمييييير  ▪
 المصرية.

التلييييم اييييياديمى لعالقتييية بالداقعيييية لالثاييياي لالرهيييا عييين . (2008عطيييية عطيييية احميييد   ▪
 ، ماليية يلييية التربييية ،ة الدراسيية لييد  طييالو اامعيية الملييال خالييد بالمملييية العربييية السييعلدي

 اامعة اليقايي .

قليي  ايختبييار لاريرج علييى التحصيييي الدراسيى لييد  عيثيية . (1998عبيدالعييي مليييلو اليلحش  ▪
 ،32العييدد  ( ، مالييال الرااقيية الثفسييية ،ميين طييالو المرحليية الراثلييية قييى الامللرييية اليمثييية 

179-213. 

اييييياديمى ليييد  عيثييية مييين طلبييية (. التلييييم 2004مصييييلحى لثاديييية الحسييييثى   عبيييدالرحمن ▪
 ،امعيييية اييهيييير ا ،ماليييية التربييييية ،لطالبييييات الاامعيييية لعالقتيييية بييييبعا المتغيييييرات الثفسييييية 

 143-55( 126العدد 

متييار عليييى  ،4592الغييدد  ،الحيييلار المتمييدن،(. الشخصييية ايياابييية 2014عبيياس العلييى   ▪
 ww.m.ahewar.org/s.asphttp://wرابط 

http://www.m.ahewar.org/s.asp
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(. التبييياين قيييى اسيييتراتيايات الملاايييال ايياديميييية لاسييياليو  2017يمييياي اسيييماعيي حسييين    ▪
اتخيياو الايييرار طباييا لمسيييتل  ايسييتاالي لالصيييملد اييييياديمى لييد  عيثييية ميين طيييالو المرحلييية 

 197-124 ،(3العدد   ،اامعة بثلا  ، مالة يلية التربية الراثلية

التسييييليف ايييييياديمى اثتشيييياري لاسييييبابة ميييين لالييييال ثظيييير الطلبيييية . (2012معالييييية ابييييلغياي  ▪
 .149-131ة ة  ،2العدد ،8المالد  ،المالة ايردثية قى العللم التربلية  ،الاامعيين

▪ Genc,A (2016). Coping strategies as mediators in the relation ship 

between test anxiety and academic achievement ,by the sebian 

psychological association ,online first ,1-16.university of novi sad 

▪ Erin,C (2010).Evaluating the Best of coping program: Enhncing 

coping skils in Adelescents ,Degree of Doctor of philosophy at the 

university of of Windsor ,faculty of Graduate studies ,Onatario, 

Canada 

▪ Chu ,A & choi ,j(2005).Rethinking procrastination positive effects of 

active procrastination behavior on attitudes and performance ,the 

journal of social psychology,145 

▪ Compas ,B.E,Connnor-smith,g,k, Saltzman, H, Thomesn, A.H.& 

wadsworth, M.E (2001). Coping with stress during childhood and 

adolescence: problem ,progress, and potential in theory and research. 

Psychological Bulletin,127(1),87-127. 

▪ Eisenberg ,N ,Fabes ,R.A Spinrad ,t.l.(2006).prosocial development , 

in. w. damon.R Lemer ,N.Eisenberg ,eds. Hand book of child 

psychology. 6th edition ,vol.3.social. Emotional and personality 

development. new York: j.wiley pp:646-718 

▪ frydenberg , E,& Lewis ,.R.(1996). A replication study of the 

structure of the adolescent coping scale: multiple forms and 

applications of aself- report inventory in acounseling and research 
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 :من اعداد الباحثة لطالب املرحلة الثانوية مقياس سمات الشخصية االيجابية

  البيانال الشخصية
 درسة ................الم       النوع  ..........
 الصف الدراسى ............        السن ............

  اعزا:ى ال وب
قيمييا يلييى ماملعيية ميين العبييارات التييى تمرييي لالييال ثظييريم لالتييى تلمثييا لتفيييدثا قييى هييوا 
البحث لثرال مثيم ان تارال يي عباري بعثابة رم تختارلا ما يعبر عن راييم من لالال ثظريم من 

 : مسة بدا ي امام يي عباريبين خ
 قاوا يثت يتلاق  بشدي على العباري قه  عالمة   ( تحت خاثة يالاق  بشدي -1

 قاوا يثت يتلاق  على العباري قه  عالمة   ( تحت خاثة يالاق   -2

 قاوا يثت غير متايد على العباري قه  عالمة   ( تحت خاثة غير متايد  -3

 ة   ( تحت خاثة ملاق قاوا يثت ملاق  على العباري قه  عالم -4

 قاوا يثت تلاق  بشدي على العباري قه  عالمة   ( تحت خاثة ملاق  بشدي -5

 م  مالحظة اثال يتلاد عباري صحيحة لعباري خاط ة قلى تعبر عن لالال ثظرال 
 

 ردال اااااااااااااااااااااااااااااااااامحاال م
الاوافق 
 بشده

ال 
 اوافق

غير 
 متاكد

 اوافق
اوافق  
 بشده

 صورة الذال االيجابية 

      انا طالب متحائل 1

      انا صالب يعتمد على زمالئى االخرين 2

      انا اتكيف بسهولة مع اى تغيير :ولى  3

اراء  اناااا اعتاااز بشخصااايتى بغاااض الن ااار عااان 4
 االخرين

     

      اانا اقدر مشاعر االخرين واضع نحسى مكانهم  5

      نبيل وراقلها معنى  ارى ان :ياتى 7

      اقوم باداء مسؤلياتى والتزماتى  8

      اتعامل مع االخرين با:ترام وايجابية  9

1
0 

      اعتبر نحسى عادال 

1
1 

      اقدر العالقال التى يمالئها الود وال:ب

 االلتزام الذاتى

1
2 

      ي:بنى االخرين ن را اللتزامى الذاتى معهم 

1
3 

      تماد على الذال فى كل اعمالىانا افضل االع

      ان اهتم واقدر زمالئى المقربين منى 1
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 ردال اااااااااااااااااااااااااااااااااامحاال م
الاوافق 
 بشده

ال 
 اوافق

غير 
 متاكد

 اوافق
اوافق  
 بشده

4 

1
5 

      اقدم الشكر لزمالئى عندما يقدمون لى خدمة

1
6 

يطلااب منااى  :تااى ماان لاام اساااعد جميااع زمالئااى
 المساعدة

     

1
7 

       اتعلم دائما اشياء جديدة

1
8 

      اعتقد ان العمل الجاد هو اساس النجاح 

1
9 

      ا:اف  على عادال وتقاليد المجتمع الذى اعيش فيه

2
0 

      انا شخص وفى ومخلص مع زمالئى 

2
1 

انا ا:ب المغامرة وعندام افشاال فااى اداء مهمااة مااا 
  ا:اول مرارا :تى اصل

     

 التوجه ن:و االخرين

2
2 

      انا اندمح بسرعة مع زمالئى الجدد 

2
3 

      ى زمالئى االخريندائما ما ياخذ برا

2
4 

لدى قااوة تاااثير علااى زمالئااى وي:ققااون مااا ارياادة 
 منهم  

     

2
5 

      :ياتى كلها امل وتحائل واثارة وتشويق

2
6 

      دائما ا:قق النجاح النى اخذ قراراتى ب:كمة

2
7 

      لدى ثقة كبيرة فى النحس وفى قدراتى وامكاناتى 

2
8 

      يرة فى :ياتىدائما اقوم بعمل اشياء مث

2
9 

      اقوم بتكوين صداقال كثيرة 

3
0 

اقوم بنشر الحكاهة والمرح فى المكان الذى اتواجااد 
 فية 
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 مقياس التسويف االكاديمى لطالب املرحلة الثانوية :
  البيانال االساسية
 المدرسة ................       النوع  ..........
  الصف الدراسى ............       ...السن .........

  وبى االعزاء 
قيما يلى ماملعة من العبارات تصيف ييفيية تعامليال مي  اللاابيات المدرسيية التيى يايو  

التاخير الماصيلد لالمتييرر  -تاخير تسليم اللاابات الدراسية-عليال اثاايها  ايستعداد لالمتحان
راييل قييراءي يييي قاييري ميين الفاييرات التالييية لتحديييد تاايييي ايمتحييان ( ا -عيين حهييلر الييى المدرسيية

 دراة اثطابالا عليال 

 ردال اااااااااااااااااااااااااااااااااامحاال م
كبير
ة 
 جدا 

كبير
 ة

متوسط
 ة

منخحض
 ة

منخحض
 ة جدا 

انجز االنشطة المدرسية وواجباتى المنزلية اوال باول دون   1
 تاجيل 

     

      ى باشياء ليس منها فائدة عند اقتراب موعد االمت:ان اشغل نحس 2
      اقوم بعمل الواجبال المنزلية يوميا بدون تاخير  3
      ا:يانا اقوم بتاجيل واجباتى الدراسية لليوم التالى   4
      ابدا انجاز مهماتى فورا بعد ت:ديدها 5
      انهى واجباتى الدراسية قبل الوقل الم:دد النجازها 7
لبدء بواجباتى الدراسية فى الل: ال االخيرة فى  دائما اقوم ا  8

 موعد تقديمها 
     

      دائما لدى مبررال لعدم انجاز واجباتى فى موعدها الم:دد   9
1
0 

  اقوم بتضييع وقتى بشكل مستمر
     

1
1 

 انهى واجباتى الدراسية فى الوقل الم:دد 
     

1
2 

وم بعد ذلك  دائما اقرر بان انهى واجباتى المدرسية ثم اق
 بتاجيلها 

     

1
3 

   دائما اضع خطة النجاز واجباتى المدرسية
     

1
4 

   دائما اقروم بتاجيل المهمال الدراسية الصعبة
     

1
5 

 دائما اقوم بتاجيل الواجبال المدرسية :تى لو كانل مهمة 
     

1
6 

دائما اقوم بتاجيل واجباتى سواء كانل ممتعة او غير ممتعة 
 لى  بالنسبة

     

1
7 

  اشعر بالضيق من مجرد التحكير فى انجاز مهماتى المدرسية
     

1
8 

 ال اقوم بتاجيل االعمال الضرورية االنجاز  
     

     اقوم بالعديد من االنشطة الترفيهية ب:يث اليبق لى وقل 1
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   للدراسة 9
2
0 

  اقوم بتاجيل ل البدء بالدراسة النى اعتقد انه مازال لدى الوقل 
 الكافى ال:قا 

     

2
1 

 ان تاجيل االعمال والواجبال يسب لى الكثير من المشكالل 
     

 


