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 مستخلص البحث:

سللواا    قالنيالا  كنكلن تن تتسل  جلم مجتنعلا   Procrastination" "المماطلةةتشّكُل 

جعانها تنارس هدر الوقت، وايتظار معجزا    تأتي، إذ كجنح منكلان النلاس هاهلا إلل  

التأخار والتبركر وقدم اإلقدام وتجنب النواجهة مع التحدكا  والنهنا  النسلتجد  التلي 

حللا الحللالي النظللر إللل  هرضللها الترللور ا جتنللاقي والتكنولللوجي للبشللركة.  كالتللر  الب

)ايخفاض هاقلالة اللتا  ،  توقعات سلبية نحو الذات"سلوك النناطلة جوصفم يتاجا  لـ "

. وللتحالللم مللن هللت  (ارتفللاق قلللم النسللتالبلتوقعةةات سةةلبية نحةةو ااحةةداة البي يةةة"  و"

الرؤكة، تل  ترلوكر واختبلارإينوذن تنبلفت كفتلرض تن سللوك النناطللة كنكلن التنبلف جلم 

 كن النتغاركن النفساان منفردكِن ومتفاقلاِن.جواسرة هت

  طالبا  وطالبة من جامعة جغداد، وقد جرى تروكر مالالاس 237تألفت قانة البحا من )

  هالللر ، ومللن تسللعة 71لسلللوك النناطلللة متعللدد ا جعللاد، كتللألل جاللاغتم النها اللة مللن )

خالاا  النناطللة. مالاكاس هرقاة، تحدها لسنة النناطلة، والثناياة ا خرى  يناط الش

وقد تهضت التحلان  ا حاا اة الهادهلة إلل  ترلوكر اإلينلوذن التنبلفت، إلل  قلدد ملن 

 ا ستنتاجا ، تهنها ما كأتي:

   إن النناطللة جوصللفها ينرللا  للشخاللاة تبللدو تاثللر ايتشللارا   لكويهللا سللنة مللن سللنا

 الشخااة لدى طلبة الجامعة.

  تأثرا  جالعامل اللداهعي النتالل جشإلالباقا  جاء  تيناطُ الشخااة النناطلة ا اثر

ا يفعالاللة وا خنقاللة، هللي مالدمللة يسللب ا يتشللار، لتتبعهللا ا ينللاط النتللأثر  جالعامللل 

 النعرهي النتال جالتشوها  اإلدراااة.

  تنللارس الحللا   النتررهللة مللن هاقلاللة الللتا  تللأثارا  قكسللاا  مبااللرا  هللي سلللوك

 ض وجود متغار وساط جانهنا هو قلم النستالبل.النناطلة دوينا ضرور  إل  اهترا
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  النوق ا جتناقي )إياث/ ذاور ، وا ختااص الدراسي )قلني/ إيسايي ،   تلأثار

 مه  لهنا هي التنبف جسلوك النناطلة، ولتلك كنكن استبعادهنا من اإلينوذن.

 الشخاللاا  النناطلللة: الاللالللة والنعترضللة والنثاللر  لثرمللا ، تتللأثر طردكللا  جاللللم 

 النستالبل، وكنكن تن تتأثر قكساا  جفاقلاة التا  إذا تفاقلت مع قلم النستالبل. 

  ،سللنة النناطلللة، والشخاللاتان النناطلتللان: الغاباللة والعللاجز  قللن تأجاللل اإلاللباق

تتأثر قكساا  جفاقلاة التا ، وكنكن تن تتأثر طردكا  جالللم النسلتالبل إذ تفاقلل ملع هاقلالة 

 التا .

ا  محلدد  إلجلراء دراسلا  مسلتالبلاة تكنالالة لرروحلا  البحلا ث  جرى تاللدك  مالترحل

 الحالي.

 

A Predictive Model of Procrastination 

according to Self-Efficacy and Future Anxiety 

 

Assistant Prof. Dr. Faris K. O. Nadhmi 

Salahaddin University- College of Arts- Erbil 

Assistant Prof. Dr. Ali Turky Nafel Al-Quraishi 
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Abstract: 

The procrastination is an irrational behavior that may prevail in 

particular communities characterized by wasting time and waiting 

for miracles. Millions of people there are involved in delaying 

tasks and avoiding confrontation with the challenges and 

emerging tasks imposed by social and technological development 

of mankind. The current research suggests that the procrastination 

could be conceptualized as a result of "negative expectations 

towards self" (low self-efficacy), and of "negative expectations 

towards environmental events" (high future anxiety). To 

investigate this assumption, a predictive model was developed 

and tested, supposing that the procrastination could be predictable 

by these two psychological variably, individually and jointly. 

A sample of 137 students from the University of Baghdad was 

selected. A multidimensional scale of 72 items and nine subscales 

was developed to measure procrastination. The predictive model 



 1027لسنة  اذار . والستون لتاسع .........العدد ا.........................................مجلة الفتح ........................
//http://www.alfatehmag.uodiyala.edu.iq 

 
 

has been developed by using the required statistical analyses. The 

most important conclusions are the following: 

• The procrastination as a personality type seems more prevalent 

among college students than as a personality trait.  

• The procrastinators types most influenced by the motivational 

factor of emotional and moral satisfactions, ranked in the 

forefront of prevalence rates, followed by the procrastinators 

types influenced by the cognitive factor related to the perceptual 

distortions. 

• The extreme cases of self-efficacy predict adversely the 

procrastination. The future anxiety is not a mediator in this case.  

• The gender and academic discipline have no significant impact 

to predict the procrastination. Therefore, they could be excluded 

from the model. 

• The Worrier, Defier, and Crisis-Maker procrastinators could be 

positively predicted by future anxiety. Meanwhile, they could 

adversely predicted by self-efficacy when it interacts with future 

anxiety.  

• The procrastination trait and the Metaphysical and Incapable of 

Delaying Gratification Procrastinators, could be adversely 

predicted by self-efficacy. Meanwhile, they could positively 

predicted by future anxiety when it interacts with self efficacy.  

Then several suggestions for future complementary studies were 

introduced. 
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جهللت  الكلنللا  تاللار "ولللا  «: ل اابةةدل لمةمةةة التقبةةل االكتمةةالالشةةيم مر ةةل كالت جةة»

 "المماطلةةةةةإللللل  معضلللللة "  William James م 2120-2481جللللانس" )
*Procrastination  جوصفها إحدى تاد الظواهر النفساة الننتجة للشالاء البشرت، التي

ل  تخضع جنا ككفي للبحا النظرت والتجركبي جالنالاكسة مع ظواهر تخرى تُابعت جحثا  

 . (Klassen et al., 2008, p.916)وتفسارا   

  قالنياللا  كنكللن تن تتسلل  جللم  هعللل  النسللتوى الحضللارت، تشللّكُل النناطلللة سلللواا  

مجتنعا  جعانها تنارس هدر الوقت، وتأجال قنل الاوم إل  غد، وايتظلار معجلزا    

تأتي، إذ كجنح منكان الناس هاها إل  التأخار والتبركلر وقلدم اإلقلدام وتجنلب النواجهلة 

التحلللدكا  والنهنلللا  النسلللتجد  التلللي هرضلللها الترلللور ا جتنلللاقي والتكنوللللوجي ملللع 

لبشلللركة. وتتنظهلللر النناطللللة جهلللتا النعنللل  جوصلللفها مفهوملللا  مرابلللا  متعلللدد ا جعلللاد ل

والنضامان، قل  مستوى ا قتالاد وا يفعال والسللوك، للم تلأثار  النباالر هلي صلااغة 

الشخااة ا جتناقاة السا د  هي هت  البلدان، ولم قواملم التكوكناة التأركخالة النرتبرلة 

من جهة وجرباعة البناة السااساة التي تحك  قنقته  جالسلرة جالنشاط ا قتاادت للناس 

 من جهة تخرى.

والنناطلللة هللي تحللد مضللامانها تعللدا سلللواا  هادمللا  للاللحة النفسللاة جفرقاهللا الفردايللي 

جعواقب خارجاة افالدان الاداقة، والنشاحنا  مع رمنء العنل،  والنجتنعي، إذ ترتبط

رنق، وهالدان العنلل، والحلوادث والتعلرض للثذى والتوترا  الزواجاة وا سركة، وال

البلللديي. انلللا تلللرتبط جعواقلللب داخلالللة الللالاللم، وا هتاللللار للتراالللز، والشلللعور جاللللتيب، 

 ,Burka & Yuen)والتللوتر، وا اتبللاا، والنللرض البللديي                           

1983, p.119)تا  ا يغنلاس جشقاقلة الل، والثاللة جلالنفس ايخفلاض ؛ هضلن  قلنSelf-

handicapping (Ederer et al., 2008) هالللتكن تسللتحك  هللت  السللنة هللي .

اخاللااته ، كعللايون مللن إحبللاط متزاكللد جسللبب الخللوه مللن ضللااق حاللاته  هللي وقللت 

كتجنبللون هاللم الالاللام جللأت هعللل كسللاقده  قللل  اسللتثنار الوقللت جشللكل جنّللاء. وتشللّكل هللت  

هفللي الوقللت الللتت كحللاول هاللم الشللخ  النفارقللة ا ساسللاة جللوهر  سلللوك النناطلللة، 

                                                           

 

 

    توجللد قللد  ترجنللا  جاللغللة العرجاللة للناللرلح  النفسلليProcrastination  ،منهللا: النناطلللة، والتسللوكل، والتلكللف ،

البحللا " لكويللم ا اثللر تنثللان  للنضلنون النفسللي النللراد هللي المماطلةةةوالتلأخار. وقللد ارتللأى الباحثللان ا سللتعاية جنالرلح "

 الحالي.

   إن إطللنق صللفة السلللوك قللل  مفهللوم "النناطلللة" هللي البحللا الحللالي،   كالاللد جللم التزامللا  جللالننظور السلللواي

Behaviorism  هي قل  النفس، جل كالاد جم النضنون النفسي الواسع  لنارلح السلوك جنلا كتضلننم ملن جوايلب معرهالة

 وايفعالاة وحرااة.

  حة الخللاص جناللدر ا قتبللاس، كعللزى إللل  تن الناللدر مللأخوذ مللن صللفحة هللي اللبكة إن قللدم ذاللر رقلل  الاللف

ا يتريات  تفتالر إل  الترقا . ولتلك ككتف  جتار إس  الباحا وسنة اإلصدار هضن  قن العنوان اإللكترويي للنوقع هلي قا نلة 

 الناادر هي يهاكة البحا.
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النناطل تن كحال قل  مزكد من الوقت قبر النناطللة، هلشن كلدكن يفسلم لهلدر  الوقلت 

 .(Neenan, 2008, p.54)جشكل مستنر 

سللوك النناطللة غالبلا  ملا تما قل  النسلتوى السلببي، هتشلار دراسلا  متراانلة إلل  تن 

  Cognitive Failures                 (Diجاإلخفاقلللا  النعرهالللة كلللرتبط يشلللو اا  

Fabio, 2006, p.109) ؛ وجنفلاذ الالبرImpatience                (Reuben et 

al., 2015, p.63)وجا هكار النقالنياة، انزقة البحا قن الكنال، والتوقعا  غار  ؛

 ,Rozental & Carlbring)الواقعاللة، وايخفللاض تالللدكر الللتا                      

2014, p.1491)الخوه ملن . انا قد كنتج قن مجنوقة ملن النخلاوه النقالنيالة، ال

مللن النجهلول، ومللن ارتكللاا ا خرلاء، ومللن التغااللر، ومللن تحنلل مسللفولاة جسللانة، و

؛ هضلن  قلن (Emmett, 2000, pp.69-93)النبت، ومن اتخاذ الاللرار الخلاطيء       

 Achievementوداهعاللللة ا يجللللار جفاقلاللللة الللللتا ،  ارتباطللللم العكسللللي الالللللوت

Motivation  وضبط اللتا ،Self-discipline  وتنظلا  اللتا ،Self–regulation 

(Steel, 2007, p.65) . 

تن النناطلة تنتج من النزن جان ثنثة  Tuckman 1990وجرؤكة تاثر تحدكدا ، توضح 

وقلدم قدرتلم  قوامل، هي: قدم إكنان الفلرد جالدرتلم الخاصلة قلل  إيجلار مهنلة معانلة،

قلللل  تأجالللل اإلالللباق، وقلللزو  للللـ"ورطتم" قبلللر توجالللم الللللوم إلللل  قلللوى خارجالللة 

(Tuckman, 1990, p.3).  ،هلشن النناطللة تلرتبط طردكلا  تما جشأن العنقة مع الزمن

، وقكسلاا  جالتوجلم الزمنلي يحلو Present Orientationجالتوجم الزمني يحو الحاضر

–Future Orientation                  (Steinbrook, 2007, pp.25النسللتالبل 

26). 

وكلرى الباحثللان تن مجنللل النعراللا  السللاجالة الللتار تشللار إللل  إمكاياللة تجناعهللا ضللنن 

والنعرهلي  motivational، جشلالام اللداهعي Expectancies" التوقعاتإطار مفهوم "

cognitiveلالة وا حلداث النوجهلة إلل  الل ملن قدراتلم الداخ ، متضننا  توقعلا  الفلرد

 الخارجاة قل  حد سواء؛ جنعن  تن سلوك النناطلة كنكن النظر إلام جوصفم يتاجا  لـ:

: تنتج من اقتالاد الفرد جضعل الفاقلاة التاتاة، وايخفلاض توقعات سلبية نحو الذات -2

تالدكر التا  وداهعاة اإليجار والضبط التاتي وتنظا  التا  لدكم؛ ومن خوهم من ارتكاا 

 ا خراء واد  النسفولاة واتخاذ الالرار الخاطئ؛ ومن جحثم النقالنيي قن الكنال.

: تنلتج ملن خلوه الفلرد ملن النجهلول والتغاالر توقعات سلبية نحو ااحداة البي يةة -1

والنبت؛ وقزو  الفشلل اللتاتي إلل  ايخلركن؛ وملن يزقتلم لنطنبنلان إلل  الحاضلر هاللط 

 تحالم اإلاباق  حالا . وقلالم من النستالبل خوها  من قدم

وطبالللا  لهللت  الرؤكللة النالترحللة، و ن النناطلللة غالبللا  مللا كجللرت تعركفهللا يفسللاا  جوصللفها 

" نمطةا  ، و/ تو جوصلفها " (Lay, 1997, p.267)من سنا  الشخالاة Trait" سمة"

Type                                      من تيناط الشخااة(Sapadin & Maguire, 
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1997, p.12) هشن البحا الحالي ساتناول سلوك النناطلة هي إطار  العام التت كتخلل ،

جوصلفم تلار  "سلنة"، وتلار   -ال مجا   الحاا  الاوماة، وسافترض جأن هتا السللوك 

قاجلللل للتنبللف جللم قبللر ينرللان متفللاقلاِن مللن توقعللا   -"ينرللا " للشخاللاة متعللدد ا جعللاد 

التا ، وايخر كتجم خارجاا  يحو ا حداث الباباة. وهلو الفرد، تحدهنا كتجم داخلاا  يحو 

اهتراض مستحدث كترلب إثباتا ، إذ ل  كت  تناولم جهت  الكافاة هي الدراسا  السلاجالة التلي 

ااتفت جدراسة متغارا  منتخبة للكشل قلن تسلباا النناطللة تو قواقبهلا النفسلاة، دون 

 ".توقع خارجي -توقع داخلي الخوض هي هتا التأطار النفاهاني: "

و جل التحالم من هت  الرؤكة النظركة التفساركة، سات  تروكر واختبار تينوذن تنبلفت، 

، ومفترضا  تن سلوك النناطللة كنكلن التنبلف جلم جواسلرة منظور التعلم االجتماعيكتبن  

متغاركن يفساان آخركِن، منفردكِن تو متفاقلاِن، كنثل تحدهنا توقعا  الفرد السلباة يحلو 

اتم )داخلي ، وكنثل ايخر توقعاتم السلباة جشلأن ا حلداث البابالة النحاللة النلفثر  هالم ذ

 )خارجي . 

واحدا  من ته  مفلاها  اللتعل  ا جتنلاقي الالا نلة  Self-efficacy" فاعلية الذاتوكعد  "

قل  ااتساا الفرد لتوقعاتم الداخلاة تجا  قدراتم وايجاراتم وقانتم التاتاة قبلر قنلالا  

التعل  جالننحظة والننتجة والتعزكلز جاإلياجلة، وللتا سلات  اسلتخدامم منلثن  قلن توقعلا  

 الفرد السلباة قن ذاتم. 

لّنللة  Future Anxiety" قلةةل المسةةتقبلانللا سللاوظل مفهللوم " جوصللفم خبللر  ُمت ع 

اجتناقاا ، وااملة للعدكد من حا   الخوه من تحداث  تاللع هلي يرلاق سلارر  الفلرد، 

 عبّرا  قن توقعا  الفرد السلباة قن الزمن الالادم. لاكون م

وساضاه متغاران دكنوغراهاان آخلران )النلوق ا جتنلاقي، وا ختالاص الدراسلي  

 إل  ا ينوذن التنبفت سعاا  لتوساع الرؤكة جشأن العوامل النتنببة جسلوك النناطلة.

عي لإلجاجلة قلن ا سلبلة إن الغاكة الر اسة من تروكر هتا ا ينوذن التنبفت تتحلدد جالسل

 الفرقاة ايتاة:

أن يتنبةة  لوحةةدل بسةةلو   -العاليةةة والواط ةةة- ةةل يمكةةن لمسةةتول "فاعليةةة الةةذات"  -

 المماطلة ب نماطه المتعددة، وكيف؟

أن يتنبةة  لوحةةدل بسةةلو   -العةةالي والةةواط  - ةةل يمكةةن لمسةةتول "قلةةل المسةةتقبل"  -

 المماطلة ب نماطه المتعددة، وكيف؟

للتفاعل بين "فاعلية الذات" و"قلل المستقبل" أن يتنب  بسلو  المماطلة   ل يمكن -

 ب نماطه المتعددة، وكيف؟

 ل يمكن للنوع االجتماعي  أنثى/ ذكر(، واالختصةا  الدراسةي  علمةي/ انسةاني(،  -

أن يتنب  بسلو  المماطلة ب بعادل المتعددة، منفرديِن أو مجتمعةيِن مةع بقيةة المتغيةرات 

 كيف؟النفسية؟ و
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 :أ مية البحث 

سلللوك النناطلللة هللو واحللد مللن تاللد النفللاها  النفسللاة ارتباطللا  جعناللر الوقللت واافاللة 

التعامل معم. هعند التاالن تن الوقت كعّد تحد  النوارد النحدود  وغالر النتجلدد ، ستتضلح 

قندها العنقة جان إدار  الوقت وتالدم النجتنعا . هالد تضاقل ا هتنام هلي قلل  اللنفس 

شصلللدار ماللللا   وجحلللوث ودراسلللا  واتلللب متخاالللة هلللي إدار  الوقلللت واحتراملللم ج

وتنظانم، جوصفم واحدا  من التحدكا  ا ساسلاة اللتت تواجهلم النجتنعلا  البشلركة؛ تت 

إن ركللللاد  ا هتنللللام جالوقللللت جللللاء  ايعكاسللللا  للترللللورا  ا قتاللللادكة والتكنولوجاللللة 

  . 6، ص1007وا جتناقاة والثالاهاة )قلاان، 

عّد النناطلة تو قدم قدر  ا هراد قلل  إدار  الوقلت جهلن  تو قنلدا  تحلد  تسلباا تلأخر وت

النجتنعا  العرجاة هي قضاة التنناة استنادا  إل  الرؤكة الالا للة تن جلوهر قضلاة التننالة 

هو استثنار الوقت لزكاد  هاقلاة ا هراد هي تعنام احساسه  جا الااء التلي هلي تكلدكه ، 

ج هلللو اللللتت كعلللل  االللل كسلللتعنل وقتلللم، وكورقلللم قلللل  يحلللو هّعلللال هالشلللخ  الننلللت

 . وكشلللار الننظلللور ا يثرجوللللوجي هنلللا إلللل  تن موقلللل 18، ص1000)الخضلللارت، 

النجتنعلللا  العرجالللة غالللر النكتلللرث جعاملللل الوقلللت كشلللكل جنالللة موروثلللة هلللي التالالالللد 

ط ملللع ا جتناقالللة، وتن هنلللاك يفلللورا  تو قجلللزا  للللدكه  كنلللنعه  ملللن التعاملللل النضلللبو

التوقاتا ، جعكس الفرد الغرجي التت كعلا  تحلت وطلأ  ماللدار ابالر ملن ضلغط الوقلت 

   .227-226، ص1001)جاتات، 

وتشار اإلحاا اا  إل  وجود تقداد ابار  ملن النلاس ملن مختللل الفبلا  ا جتناقالة، 

كعللايون يفسللاا  مللن جللراء منللاطلته  هللي ايجللار النهنللا  النفاللد  لهلل ، هافجلللون تنفاللت 

باته  ال  اللحظة ا خار  تو كهنلويها تناما . هفلي الو كلا  النتحلد  ا مرككالة التلي واج

%  ملن 86كنظر إلاها قل  تيها تاثلر النجتنعلا  ولعلا  جا يجلار وتلوهار الوقلت، تقلر )

تهراد إحدى العانا  تن للنناطلة تأثارا  سلباا  ابالرا  قلل  سلعادته . هانلا وجلد  دراسلة 

مللن طلبللة الجامعللة كفجلللون واجبللاته  الدراسللاة تمللن  جتحالاالهللا   %19-40تخللرى تن )

ملاللون دو ر  873%  مللن ا مللرككاان دهعللوا  80جاللور  اهضللل "هانللا جعللد"، وتن )

م جسبب مناطلته  جالدهع، ول  ككن تلأخره  جسلبب قلدم 1001ضرا ب إضاهاة هي سنة 

  . 89-88، ص1001الالدر  قل  الدهع جل جسبب التأجال )يظني، 

%  ملللن ا هلللراد الراالللدكن 10نلللا خلالللت دراسلللة تخلللرى هلللي البللللد يفسلللم إلللل  تن )ا

وقلد  .(Klassen et al., 2008, p.916)كنارسلون النناطللة هلي مهنلاته  الاومالة 

وصل ا مر جبعض ا ملرككاان إلل  التبلاهي جلأيه  ملن الننلاطلان، وإلل  تأسلاس يلادت 

هي منالبم لعاللود ملن اللزمن  النناطلان الوطني كض  قشر  آ ه قضو، وظل ر اسم

 ,Mancini)  ن النادت ل  تحال هام تجدا  ايتخاجا  جدكد  جسبب التأجال النستنر      

2003, p.42) . 
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 Ederer 2008 هوجللد  دراسللة  تمللا قللن قواقللب النناطلللة قللل  الاللحة النفسللاة،

. وااللار  دراسللة (Ederer et al., 2008)ورمن للم تيهللا تللرتبط جللالاللم وا اتبللاا 

Tuckman 1990  تن اللتكن وصلفوا تيفسله  جلأيه  هلادرون للوقلتtime wasters ،

إليجلار ا الااء، وجلاحثون قلن   deadlinesومتجنبلون إلللزام تيفسله  جنواقالد يها الة

لآلخركن منن لدكه  مترلبا  رمنالة  blamersولّوامون ، pleasure seekersالنتعة 

جالدراته  التاتالة قلل  تداء النهنلا ، وإلل  تحالالم إيجلارا  يحوه ، وكنالون إل  الشك 

 . (Tuckman, 1990, p.9)تقل هي النهنا  التي تعود جالنفع قلاه   

جا يحللدار النتعللدد للتنبللف جعواقللب النناطلللة،   Holloway 2009واسللتعايت دراسللة

رجللة هاتضلح تن مسلتوكا  الاللحة النفسلاة والبدياللة تلنخفض النللا ارداد  النناطللة ود

وجلد  دراسلة . هانلا (Holloway, 2009)الضلغوط للدى طلبلة الجامعلة ا ملرككاان 

قل  طلبة الجامعة العراقاان قدم وجود هروق جان اإلياث والتاور هلي  1021التناني 

مسللتوى التلكللف ا اللادكني، إ  تن هللت التلكللف ارتبرللت طردكللا  جالضللغوط النفسللاة لللدكه  

تن التلكف ا الادكني كلرتبط  1004واشفت دراسة تحند   .202، ص1021)التناني، 

  . 64، ص1004قكساا  جاإليجار ا اادكني لدى طلبة الجامعة السعودكان )تحند، 

تن  Tice & Baumeister 1997وحللول تأثاراتهللا قللل  الاللحة البدياللة، وجللد 

جلل النناطلة   تلفدت إلل  تلدهور ا داء الدراسلي هحسلب للدى طلبلة الجامعلة هحسلب، 

تفدت تكضا  إل  ا ملراض الجسلناة هلي النلدى البعالد، إذ اتضلح وجلود معاملل ارتبلاط 

موجب مرتفع جان النناطلة وال من الضغوط النفساة، وا قراض النرضاة الجسناة، 

وقدد مرا  ركار  الرباب. انا اتضح تن سلنة النناطللة تلأتي مالحوجة جالحة جالد  

ملا تالبح مالاحبة لتلردت الالحة هلي يهاكلة  هي جداكة الفال الدراسي، لكنها سرقان

 .(Tice & Baumeister, 1997, pp.454-456)الفال 

تن النناطللة وهي دراساٍ  جحثت ارتباط النناطلة جنتغارا  دكنوغراهاة متنوقة، وجد 

 ,Steel, 2007)تالل جتاللدم العنلر، وتن الرجلال كتفوقلون قللان  قلل  النسلاء جالنناطللة 

p.80ن ا هللراد النرلالللان تو النتللرملان تاثللر مناطلللة مللن النتللزوجان والعللزاا وت  ؛

(Harriott & Ferrari, 1996, p.611)وتن العاطلان قن العنل النا ارداد  سنة  ؛

 & Lay)النناطللللة للللدكه  قللللت يشلللاطاته  النوجهلللة للبحلللا قلللن قنلللل             

Brokenshire, 1997, p.83). 

، -وهو محلور اهتنلام البحلا الحلالي -اة النفدكة لهت  الظاهر  تما لتحدكد العوامل النفس

جان النناطلة والتفكار  طردكة ترجطتن ثنة قنقة   Bridges & Roig 1997وجدهالد 

والللتت كعللّد خاصللاة تللرتبط هللي الغالللب جتللدهور  Irrational Thinkingالنقالنيللي 

  .(Bridges & Roig 1997, p. 941)الاحة النفساة 

واتضح تكضا  تن تحد الناادر الننكنة للدق  النعرهي للشخ  النناطلل هلو اسلتعنالم 

 Wishful Thinkingالتبركر لسلوام التأخارت. وهو هي ذلك كشبم التفكار "الرغبي" 
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 يم كسنح لااحبم جتوقع يتا ج إكجاجاة ياجنة جوهركا  من سلوام النختل وظافاا ، جالولم 

، وجهلتا كبلدو التلأخار قالنيالا  ومبلررا . وجالفعلل «الضلغطتيا تقنل جشكل تهضل تحت »

الرغباان هي تفكالره  هل  منلاطلون  ورمنء  تنSigall 2000 هالد وجد جاحثون منه  

 .(Tuckman,2002, p.3)تاثر من غار الرغباان 

ورمن م تن طلبلة الجامعلة ا ملرككاان اللتكن للدكه   Williams 2008واشفت دراسة 

، تللنخفض لللدكه  يزقللة النناطلللة وقلللم Self-compassionذواتهلل   اللفالة قالاللة يحللو

، جالنالاكسة مع ملن هل  جنسلتوى ملنخفض تو متوسلط Motivation Anxietyالداهعاة 

 . (Williams et. al, 2008, p.37)من الشفالة التاتاة 

ورمن لم حلول طلبلة الجامعلة ا سلاوكان هلي Lowinger 2016 واتضلح هلي دراسلة 

 Collective Copingتمرككلا، تن اسلتخدام تسلللوا التعاملل الجنعللي ملع الضللغوط 

Style  كنكن تن ككون متنببا  جايخفاض النناطلة، هانا استخدام تسلوا التعاملل التجنبلي

كحالللم العكللس تت كعللد متنببللا  جاردكللاد  Avoidant Coping Styleمللع الضللغوط 

 .(Lowinger et al., 2016, pp.90, 99)اطلة النن

ورمن لم تن التسلوكل ا الادكني للدى طلبلة  1028وهي ا ردن، وجد  دراسة الرجاع 

؛ التراابي والنثالي والعنلي والتحلالي والواقعي الجامعة كرتبط طردكا  جأسالاب التفكار:

   .113-111ص، 1028هانا ل  تظهر هام هروق جان الجنسان  )الرجاع وآخرون، 

تن النناطللللللة تلللللرتبط قكسلللللاا  جعاملللللل "حاوكلللللة الضلللللنار"  Lay 1997وجلللللد و

Conscientiousness  ضلنن تينلوذن العواملل الخنسلةFive Factor Model إذ ،

كنكن لحاوكة الضنار تن تتنبأ جالو  جالنشاقر السلباة الناتجلة قلن الجهلود النفجللة. انلا 

نللل جوصللفم متغاللرا  كتوسللط جللان حاوكللة كع Neuroticismوجللد تن قامللل "العاللاجاة" 

 .(Lay, 1997, p.267)  الضنار والنناطلة وجان ا يفعا   السلباة

ال  تن النناطلة اكل منتشر وضار وغار مفهلوم تناملا   Steel 2007تاار  دراسة و

من قدم التنظا  التاتي. ووجلد  تن ثنلة ارتباطلا  ضلعافا  جانهلا وجلان الل ملن العالاجاة 

Neuroticism والتنللرد ،Rebelliousness  والبحللا قللن ا سللتثار ،Sensation 

seeking إ  تيهللا تللرتبط جالللو  جعللدد مللن النتنببللا  النتسللالة، منهللا النفللور مللن النهنللة .

Task Aversiveness ، وتأجاللللللل النهنللللللةTask Delay وا يدهاقاللللللة ،

Impulsiveness والشرود التهني ، Distractibility ا يجار       )، وداهعSteel, 

2007, p.65 .  

وحول قنقة النناطلة جفاقلاة التا ، اتفالت قد  دراسا  تجركت قلل  طلبلة الجامعلة، 

قل  وجود ارتبلاط قكسلي جلان النفهلومان، إذ تلزداد النناطللة النلا ايخفضلت توقعلا  

 ,Tan et. al)               (Tuckman, 1990, p.9)ا هراد جشأن هاقلاته  التاتاة   

2008, p. 135) (Chu and Choi, 2005, p. 245)  (Seo, 2008, p.753 ) 

(Lowinger et al., 2016, p.99) توصللت دراسلة . وقلدSteel 2007  السلاجالة
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الل  تن   معاملل ارتبلاط سلاجم، 612للـ ) Meta-Analysisالتار هلي تحلالهلا الب علدت 

ترتبط جالو  جعدد من النتنببا  النتسالة، من النناطلة تنتج من قدم التنظا  التاتي، وتيها 

  .Steel, 2007, pp.65,77جانها هاقلاة التا  التت اتضح تيم النتنبئ ا قوى  )

تنحلو تغللب يتلا ج الدراسلا  إلل  قلّد  جشأن قنقة النناطللة جلالنفهوم النفسلي لللزمن،و

 Díaz-Moralesالنناطلة يتاجا  لنوقل سلبي ملن اللزمن الاللادم. هاللد خلالت دراسلة 

تللرتبط   Avoidant Procrastinationورمن للم إللل  تن النناطلللة التأجالاللة  2008

 Indecisionجالتوجهللا  السلللباة يحللو النسللتالبل، جاننللا تللرتبط النناطلللة النتللردد  

 Procrastination  جكللٍل مللن التوجهللا  اإلكجاجاللة والسلللباة يحللو الناضللي قللل  حللد

سواء، جنعنل  تن ا ينلاط النتنوقلة للنناطللة تلرتبط جشلكل متنلاكز جالتوجهلا  الزمنالة 

(Diaz-Morales et al., 2008, p.228).   تن داهلع  1000ووجد  دراسة العكالي

، ، 1004ن )السللبعاوت، العنللل كللرتبط قكسللاا  جاللللم النسللتالبل لللدى النللوظفان العللراقاا

ارتبلاط سلالب جلان قللم النسلتالبل، وجلان مسلتوى الرنلو   انا اتضح وجود  .162ص

  . 243، 240، ص1001وهاقلاة التا  لدى طلبة الجامعة السعودكان )النشاخي، 

إن مجنللل هللت  الدراسللا  التللي تناولللت قنقللة النناطلللة جفاقلاللة الللتا  وجالتوجهللا  

ا  مبااللر  تو ضللنناة جتوسللط متغاللرا  تخللرى، تشللار إللل  الزمناللة، سللواء هللي ارتباطلل

 ايتي:

 " كنكن تن ككون متنببا  جاردكاد النناطلة. فاعلية الذاتإن ايخفاض " -2

" النستند إل  التوجها  السللباة يحلو النسلتالبل، كنكلن تن قلل المستقبلإن ارتفاق " -1

 ككون متنببا  آخر جاردكاد النناطلة. 

دراسللا  للل  تبحللا هللي إمكاياللة التفاقللل جللان هللتكن النفهللومان )تت إ  تن جناللع هللت  ال

هاقلاللة الللتا  وقلللم النسللتالبل ، واافاللة منارسللتهنا لتأثارهنللا منفللردكِن تو مجتنعللاِن 

جنااحبة متغارا  دكنوغراهاة تخرى، إذ لاس ملن النعللوم ملا إذا الان تحلدهنا كعّضلد 

وك النناطلة، جوصفم سنة تار  و/ تو تأثار ايخر تو كبرلم، هي إيتان تيواق متنوقة لسل

 ينرا  متعددا  للشخااة تار  تخرى. 

 -مللن جللان قللد  تهللداه -ومللن هنللا تتضللح اإلضللاهة التنظاركللة للبحللا الحللالي هللي سللعام 

لتروكر تينوذن يظرت تنبفت جأيناط متعدد  للنناطلة، كسه  هي تالدك  تاورا  دكناماة 

فس، لنسلللتفاد  منهلللا هلللي الحاللللول ذا  جلللدوى للتخاالللا  الترباالالللة هلللي قلللل  اللللن

 ا جتناقاة والترجوكة واإلراادكة والسركركة. 

 : أ داف البحث

 تتحدد هت  ا هداه جتحالام ما كأتي لدى طلبة الجامعة:

 قياس مدل انتشار سلو  المماطلة. -1

في سلو  المماطلةة، بتوسةق قلةل   -العالية والواط ة –قياس ت ثير فاعلية الذات  -9

 .المستقبل
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تطوير أنموذج تنبؤل بسلو  المماطلة، وفقا  للمتغيرات المتنب ة: فاعلية الةذات،  -3

 وقلل المستقبل، والنوع االجتماعي، واالختصا  الدراسي.

 

 : حدود البحث

اقتالللر البحلللا الحلللالي قلللل  طلبلللة جامعلللة جغلللداد، ملللن اللللتاور واإليلللاث، للدراسلللا  

اإليسلاياة.تما تاادكنالا ، هاللد اقتالر الاباحاة ا ولاة، من ااهة ا ختااصا  العلنالة و

 قل :

 : سلوك النناطلة، وهاقلاة التا ، وقلم النستالبل.ثالثة متغيرات نفسية -

 : النوق ا جتناقي، وا ختااص الدراسي.متغيرين ديموغرافيين -

 

 تحديد متغيرات البحث

 Procrastinationسلو  المماطلة  -1

  تعركلTuckman 1990 :  اهتالار الفرد لثداء الننظ  ذاتااSelf – regulated 

Performance ويزقتم للتجنب التام للالاام جنشاط كالع هي متناولم ،(Tuckman, 

1990, p.3). 

  تعركلFerrari et al. 1995 : ، تأجال الالاام جنهنة معانة حت  اللحظة ا خار

 ,.Ferrari et al)       لضنان الحاول قل  تقا  احتنالاة لنجاحها            

1995, pp. 6, 11). 

  تعركلSapadin & Maguire 1997 : يزقة مزمنة لدى الفرد لتجنب الالاام

جالنهنا  الضروركة تو تأجالها، حت  حاننا كدرك الضرر النترتب قل  ذلك التجنب، 

 & Sapadin)وحت  إذ قدم الوقد لنفسم تو لآلخركن جعد التسوكل ثاياة        

Maguire, 1997, p.6). 

  تعركلEllis & Knaus 2002:  قنلاة تجنب لسلوك معان تتس  جاإلقاقة

، النتنثلة جالرغبة لتحااي الالاام جعنل Interactive Dysfunctionalالتفاقلاة 

معان، مع اقراء الوقد جشيجار   حالا ، وتالدك  ا قتار لتبركر التأخار وتفادت اللوم 

(Tuckman, 2002, p. 3). 

  تعركلSteel 2007:  يزوق الفرد لتأجال الالاام جنهناتم جالرغ  من وجود يواكا

قوكة لدكم للبدء جها، إذ تحال لدكم هجو  جان الالاد والفعل، انا كعايي من مشاقر قدم 

 .(Steel, 2007, p.70)ا رتاا  هي الندى البعاد 

  تعركلSirois 2014وقاا  لنهنة : خاصاة سناتاة تو موقفاة، تتضنن تأجان  ط

 ,Sirois)كنوت الفرد الالاام جها جالرغ  من توقعم لعواقب سابة تنج  قن هتا التأجال 

2014, p.129). 
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  التعريف النظرل المشتل، بما يتالمم مع منظور التعلم االجتماعي المعتمد في

  البحث الحالي:
: ينط سلواي غار جنّاء، كنشأ يتاجة توقعا  سلباة يحو التا  والبابة، كتنثل المماطلة

جنزقة الفرد لتأجال البدء جا هعال تو النهنا  تو الالرارا  الضروركة إل  وقت  حم، 

تو التسوكل هي إيجارها جعد مباارتم جها، جالرغ  من إدراام لفا دتها لم. وكأتي هتا 

جنشاقر قدم ا رتاا ، وجالنال إل  تالدك  ا قتار لتبركر السلوك هي العاد  ماحوجا  

 التأخار وتفادت اللوم. وكعنل هتا الننط السلواي جوصفم سنة و/ تو ينرا  للشخااة.  

 

تحكام الفرد جخاوص قدراتم التاتاة والناتجة من : Self- Efficacy فاعلية الذات -1

جشلأن مبادرتلم للالالام جسللوك معلان النحالة الكلالة لخبلرا  النجلا  والفشلل هلي حااتلم 

وجالجهد التت كبتلم هي ذللك السللوك وجنثاجرتلم قلالم رغل  النعااللا  هلي مواقلل الحالا  

  .97، ص 1028)ايلوسي، 

وقللد تلل  تبنللي هللتا التعركللل لكويللم متسللالا  مللع منظللور الللتعل  ا جتنللاقي النعتنللد، و ن 

 لتعركل.النالااس النستخدم هي البحا الحالي كستند إل  هتا ا

 

: الشلعور جعلدم ا رتالا  والتفكالر السللبي تجلا  Future Anxietyقلةل المسةتقبل  -3

النسللتالبل، والنظللر  السلللباة للحاللا ، وقللدم الالللدر  قللل  مواجهللة الضللغوط وا حللداث 

الحااتاة، وتديي اقتبار التا ، وهالدان الشعور جا من، مع قدم الثالة جالنفس )النشاخي، 

  .21، ص 1001

تلل  تبنللي هللتا التعركللل لكويللم متسللالا  مللع منظللور الللتعل  ا جتنللاقي النعتنللد، و ن وقللد 

 النالااس النستخدم هي البحا الحالي كستند إل  هتا التعركل.

: ماللدار الدرجلة التلي كحالل التعريفات اإلجرائية للمتغيرات الثالثة السةابقة الةذكر -8

 لنفهوم.قلاها النبحوث قل  ال مالااس ساجرت اقتناد  لالااس ا

 

 

 

 

 الفصل الثاني

 اإلطار النظرل

 خلفية مفا يمية لسلو  المماطلة تو  :

تتللواهر اللواهد تاركخاللة قللل  تن ظللاهر  النناطلللة تنتللد لثنثللة آ ه سللنة ماضللاة، إذ 

تناولتهللا جعللض توللل  النخروطللا  النكتشللفة جوصللفها إراللادا  للنللزارقان، وجعللض 

 . وهللي الالللرون 88، ص1001)محنللود،  السللجن  العسللكركة ا غركالاللة والروماياللة 
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ككن ا ستعنال النبكر لنفهلوم النناطللة سللباا ، إذ الان كشلار إلل  حالول  الوسر ، ل 

تأخار مبرر. ومع جداكة الثور  الاناقاة تصبح هتا النفهوم اعباا  وااتسب د لة سللباة 

يااجلة قلن  تاثر جنعن  "الكسل"، تت تجنب العنل قبر الرلب ملن ايخلركن للالالام جلتلك

الفرد. ومع الترور ا قتالادت تغالر النالرلح " اسلنن" الل  " تجنلب النهنلة ". ثل  

تصبحت النناطلة توصل جأيها تفكار  قالنيي كشنل معتالدا  غالر منرالالة، وهزكنلة 

، وتجنب النهنا ، والنمبا  ، والبحا قلن النعلاكار الشلدكد  Self-defeatingالتا  

  .(Ferrari et.al,1995, pp.4,5,7,34,38الكنال 

تماقند تفح  الحاضر واستشراه النستالبل، هن كبدو تن اختفاء هلت  الظلاهر  سلاكون 

قركبا ، جل قل  النالاض من ذلك إن النعوقلا  النرتبرلة جالنناطللة وجلالتحك  هلي اللنفس 

 تن تبدو هي اردكاد مستنر هي سلوك ا هراد ويزوقه  يحو تأجالل النهنلا ، خاوصلا  

النناطللللة تلللرتبط جنجنوقلللة مكنللللة لهلللا ملللن خالللا   الشخالللاة، اضلللعل مالاوملللة 

ا غراءا  اللحظاة، وا هتالار ال  النثاجر  والعنل الننظ ، وغااا مهار  ادار  الوقت، 

والعجز قن العنل جننهجاة. وهت  الخاا   النجتنعة كنكن تن تُننح إسلنا  جامعلا  هلو 

  .  82، ص1001ود، "ا هتالار ال  التحك  جالتا " )محن

تسباا النناطللة إلل  مجنوقلة داخلالة تخل  الفلرد يفسلم،  Mancini 2003وكانل 

هنن ته  ا سباا الداخلاة، كالل الخلوه ملن  وتخرى خارجاة تخ  البابة النحارة جم.

الفشل ومن النجا  تكضا  لالعوجة النحاهظلة قلالم، والخلوه ملن التغاالر وملن ارتكلاا 

ط مللن النسللفولاة، وإغللراق الفللرد لنفسللم طوقاللا  جالتزامللا  ا خرللاء، والخللوه النفللر

مناطن ، هشن جابتم قد تفرض قلالم اثار . تما ا سباا الخارجاة، هحت  لو ل  ككن الفرد 

النناطلة، انا هي حالة النهنا  غار النحببلة تو الضلخنة تو الغامضلة تو النتعلدد ، تو 

للنناطلللة جاللعوجة التعامللل معهللا  ا هللداه غاللر الواضللحة. وتتسلل  ا سللباا الداخلاللة

واللنولاتها ومالهللا إللل  الللتحك  جكللل النهنللا  هللي حاللا  الفللرد، جاننللا تتسلل  ا سللباا 

الخارجاة جالللة الشلنولاة إذ قلد ككلون تأثارهلا مالتالرا  قلل  جايلب واحلد هاللط ملن حالا  

 ,Emmett, 2000)       (Mancini, 2003, pp.43-53)الفرد دون جالاة الجوايلب 

pp.76-81 . 

 :Holmes 2000ولسلوك النناطلة قد  تانافا ، من جانها تانال 

متحان، نل ا ستعداد تو راسيالد الفال مترلبا  تسلا  تأخار :ااكاديمية المماطلة .2

 حت  آخر لحظة.

 قل  اتخاذ الالرار هي الوقت النناسب. الالدر  : قدمي اتخاذ القرارف المماطلة .1

 . الحاا  الالرارا  الر اسة هيتأجال  :المماطلة العصابية .3

 تجنع جان النناطلة السلوااة والنناطلة هي اتخاذ الالرار. :القةرية المماطلة .8

: تن كجد الفرد صعوجة هي تداء ا قنال الاوماة الحياة روتين المماطلة في .9

  21، ص1021)التناني،    الروتاناة هي موقدها.
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 ااساس البايولوجي للمماطلة

تجركت تجحاث اثار   ستكشاه ملا إذا اايلت النناطللة تعلد خاصلاة اخالاة ثاجتلة، تم 

إيها سلوك متغالر جحسلب النواقلل وا وقلا . وقلد جلاء  النتلا ج مسلايد  لوجلود ثبلاٍ  

ااه هي هت  الخاصلاة جلالرغ  ملن تالللب الظلروه وملرور الوقلت. ثل  طُلر  استفسلار 

لللوجي لللم دور هللي ثبللا  هللت  الخاصللاة توسللع قللن إمكاياللة وجللود قامللل جانللي تو جاو

  . 82-80، ص1001)محنود، 

  من التوا   النتناثلة، 224ورمن م التي تجركت قل  ) Rotundo 2003هفي دراسة 

  من التوا   الشالاالة التكن يشأوا جناعا  هي العا لة يفسها، جلغ معامل ارتباط ثبلا  13و)

  جحالللة التللوا   0،23 ، هانللا جلغللت )0،18هللت  الخاصللاة هللي حالللة التللوا   النتناثلللة )

%  تالركبا  ملن التبلاكن اللتت تظهرتلم النتلا ج ارتلبط جالفعلل 11الشالاالة، ااافا  جتلك تن )

امتللد  لعشللر سللنوا  قللل   Elliot 2002جعامللل جانللي. وهللي دراسللة تخللرى تجراهللا 

ة   من النشاراان، تُقاد  التجرجلة ملر  تخلرى جنهاكلة هلت  النلد  قلل  النجنوقل142)

  ما كنثل د لة تخرى قل  ثبا  خاصلاة 0،77يفسها، لاتضح تن معامل ا رتباط جلغ )

  .Steel, 2007, p.67) النناطلة

انا توصلت تجحاث تخرى إل  تن الجتور الباولوجاة للنناطلة تكنن هي الفل  ملا قبلل 

. هحاننلا كحلدث ضلرر تو ايخفلاض هلي Prefrontal Cortex الجبهي للالشر  الدماغاة

يشللاط هللتا الفلل ، وتللنخفض قللدر  الفللرد قللل  تنظللا  ا هكللار وكضللعل ايتباهللم تللزداد 

إ  تن النناطللة تظلل هلي جز هلا ا ابلر يتاجلة  سللوااة لتفاقلل منظوملة النناطلة لدكم. 

، 1001)يظنلي،  .معالد  من العوامل النفسلاة وا جتناقالة النلفثر  هلي اخالاة الفلرد

  . 89-88ص

 

 منظورات نفسية في تفسير المماطلة 

 Psychodynamic approachالمنظور الدينامي النفسي  -1

تن النناطلة تعنل جنثاجة وظافلة دهاقالة لثيلا ضلد الالللم، وتن  Freud كفترض "هروكد

وتبرر هت  الرؤكة جشكل واضح هي مالالتلم النعنويلة "الكلل . حدوثها كستدك  لهتا السبب

والاللم" حول دور الاللم هي إحلداث السللوك التجنبلي، ولكويلم إالار  إيلتار وا قراض 

د  جتفكاك الشخااة، هتعنل قلل  تجنلب النهنلة.  لثيا ضد النكبوتا  الناعوركة النهدِّ

وجنعن  تدق: إن النهنلا  التلي   تكتنلل تو كلت  تجنبهلا، هلأن هلتا لكويهلا تشلّكل تهدكلدا  

  .Ferrari et al.,1995, pp.35,22لثيا )

وكتفم تغلب الباحثان هي هتا الننظور حول الدور ا ساسي للرفولة النبكلر  هلي تحدكلد 

ترللور الشخاللاة مسللتالبن ، وهللي تن ا يفعللا   هللي هللت  النرحلللة كنكللن التعباللر قنهللا 

رمزكا   جررا م غار مباار  هي مراحل  حالة. ولتلك هشن سلوك النناطللة هلي يظلره  

مرتبرة جخبرا  الرفولة النبكر  خاوصا  الالدما  النفسلاة  كعبّر قن جوايب رمزكة
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ومللا كتاللل جهللا مللن تشللكال للعنلاللا  النعرهاللة التللي ستتضللح هللي سللن الراللد. وكشللار 

Missildine 1964  "جهللتا الخاللوص إللل  مللا تسللنا  جللـ"متنرمة النناطلللة النزمنللة

Chronic Procrastination Syndrome  التلللي تنشلللأ جسلللبب التنشلللبة ا سلللركة

الخاطبللة، حاننللا كبللالغ الوالللدان هللي مرالبللة الرفللل جشيجللارا  قالاللة وهللم تهللداه غاللر 

واقعاة، وكشترطان تحالالم هلت  ا هلداه هلي مالاجلل منحلم الحلب وا ستحسلان. هالرفلل 

هلي تت التت كنشأ هي جابة من هتا النوق، ساابح قلالا  وكشعر جايعدام الالانة حاننا كفشل 

إيجار. وحاننا كبلغ سن الراد وكواجم خبرا  مناثلة هاها تالاا  لالدراتم الشخالاة، هشيلم 

كابللدت جللالتوايي والتأجاللل جللد   مللن تلباللة مترلبللا  النهنللة. وتكللون النتاجللة جللرور يزقللة 

 ,Ferrari et al.,1995التأجال التي تننع ترور الوظافة اإلكجاجاة هي اخااة الرااد 

pp.23-24) .  

 

 Cognitive approachالمنظور المعرفي     -9

السللواي ا ول للنناطللة، جا سلتناد -جالتفسلار النعرهليEllis & Knaus1977 جلاء 

النناطللللة تلللرتبط جالنخلللاوه ، إذ حلللددا تن Knaus 1973تساسلللا  إلللل  وجهلللة يظلللر 

  . هالننللاطلون إينللا هللSelf-criticismويالللد الللتا   Irrational Fearsالنقالنياللة 

غار متاالنان من قدراته  قل  إيجار النهنة، ولتلك كعندون إل  تأجالها. هالفشل تملر   

كنكللن تجنبللم مللن وجهللة يظللره ، هضللن  قللن النعللاكار العالاللة النرلوجللة لتلللك النهنللة. 

ولتنهي العاقبة الوجدايالة لهلتا الفشلل، هلشن الننلاطلان كلفخرون النباالر  جالنهنلة إلل  

ار الننكن إانالهلا جشلكل ُمرضلي. وإذا تل  إيجلار النهنلة جشلكل الحد التت كابح من غ

ضعال، هشن النناطل كالبل تن كوجلم الللوم إلالم جسلبب اسللم تو محدودكلة الوقلت وللاس 

جسبب اهتالار  للالدر . وجهت  الرركالة، تعنل النناطللة جوصلفها وظافلة دهاقالة قلن ا يلا 

هي دراسة صلننت  Ferrari 1991قل  يحو مشاجم لنظركة التحلال النفسي. ولالد وجد 

 ختبلار اسللتجاجة النبحلوثان قنللد ملنحه  هرصللة إليجلار مشللروقا ، تن الننلاطلان قللد 

اختلاروا مشللاركع سللهلة تترلللب قلدرا  تشخااللاة تقللل جسللبب خلوهه  مللن الفشللل وقللدم 

رغبته  جشظهار اهتالاره  للالاجلاا  النرلوجة، هانلا اختلار غالر الننلاطلان مشلاركع تاثلر 

اا   ختبار قدراته  ذا  الاللة. وللتلك، هسللوك النناطللة هلتا كوصلل جأيلم صعوجة سع

دهللاقي لحناكللة الفللرد مللن خرللر معرهتللم جتاتللم، تت تجنللب ايكشللاه ياللل  الالللدر  لدكللم 

Ferrari et al.,1995, pp.35-36).  

 

 Behaviorist approachالمنظور السلوكي   -3

السلللوك موجللود  يللم قللد تلل  »هللو: إن النبللدت النالللرر  ت يللوق مللن يظركللا  التعزكللز 

هالرلبة النناطلون قد ككلون للدكه  تلاركا يلاجح ملع النناطللة، تو قلل  ا قلل «. تعزكز 

لدكه  مهنا  تخرى تاثر تعزكزا  له  من الدراسة. وطبالا  لنظركة التعل  الكنساكي التلي 
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ن سللبم تن تالللوم قللل  مبللدتت العالللاا والنكاهللأ ، هللشن النناطلللة تحللدث لللدى ا هللراد الللتك

اوهبوا قلل  سللوك النناطللة تو لل  تلت  معلاقبته  جسلببم. و ختبلار هلتا ا هتلراض، قلام  

McCown & Johnson1991  جتعزكلز قانلة ملن الرلبلة قلل  سللوااا  قلاموا جهلا

لتجنب النهنا  الدراساة. وقد اتضح جالفعل تن الرلبة ا يبساطاان تصلبحوا تاثلر ملان  

لنرتبلاط جعلدد تابلر مللن النلاس، هانلا الرلبلة ا يروا اللون تصلبحوا تاثلر ملان  لتفضللال 

ثللر مللان  إليجللار يشللاطا  النواقللل ا يعزالاللة؛ جنعنلل  تن اللن النجنللوقتان تصللبحوا تا

كرويها تاثر إمتاقا  من الدراسة، جسبب تعزكز تلك النشاطا  للدكه . وهلتا كفالد جلدوى 

  .(Ferrari et al.,1995, pp.26-27تينوذن التعزكز هي تفسار سبباة النناطلة 

لكلل  conditioningوجرؤكة تاثر تعالادا ، كنكن تفسار سلوك النناطلة جوصفم إاراطا  

. هعنلاللة إاللراط الهللروا تحللدث قنللدما avoidanceوالتجنللب  escapeروا مللن الهلل

تعنل ا سلتجاجة اإلجرا الة قلل  إكاللاه الننبلم الننفّلر جعلد ظهلور . تملا إالراط التجنلب 

هاحللدث قنللدما تعنللل ا سللتجاجة اإلجرا اللة قللل  تأجاللل ظهللور الننبللم الننفّللر. وهكللتا 

تجنباا ، إذ إيها تنثل إالراطا  للهلروا حاننلا هالنناطلة كنكن قّدها إما سلواا  هروجاا  تو 

كبدت الفرد جشيجلار مهنلة معانلة ثل  كتخلل  قنهلا دون تن تكتنلل، وتنثلل إالراطا  للتجنلب 

قنللدما   كظهللر السلللوك تصللن  وكللت  تجنبللم تت إن الننبللم الخللارجي هنللا كعنللل تحفاللز 

  .(Ferrari et al.,1995, pp.28-29التجنب سلفا   

 

 Social)الننظلللور النتبنللل  هلللي البحلللا الحلللالي   منظةةةور الةةةتعلم االجتمةةةاعي  -4

Learning approach 

كتهب هتا الننظور إل  دمج العامل النعرهلي جالعنلالا  السللوااة، إذ   ككلون  التواالد 

مالتارا  قل  تهناة البابة هحسب، جل كنتد لاشنل التفكار وقدر  ا هراد قل  التأثار هي 

جابللته  تكضللا ؛ تت كجللرت الترااللز قللل  السلللوك والبابللة والعوامللل النعرهاللة للشللخ ، 

 & Santrock)وامللل الثنثللة هللي تحدكللد الشخاللاة           واافاللة تفاقللل هللت  الع

Hallongren, 2005, p.322) . 

هللي يظركتللم Bandura اقتللر  "جايللدورا"  وضللنن هللتا الننظللور النتعللدد النظركللا ، 

هي جداكة سلتانا  الاللرن الناضلي  Social Cognitive Theoryالنعرهاة ا جتناقاة 

تو  imitationعزكلللللز، قبللللر "التاللالللللد" تن الللللتعل  كنكلللللن تن كحللللدث هلللللي غاللللاا الت

. هالاللدر  Observation learning"الننحظة"، وهتا ما سني جـ"التعل  جالننحظلة" 

سلللوك ايخللركن  modelingقللل  الالاللام جسلللوااا  معانللة، تُحللدد جالتاللاللد وجللـ"ينتجة" 

(Shaw & Constanzo, 1970, p. 21).  

در  قلل  التلأثار هلي اللتعل  جالننحظلة، وهلتا انا اهترض  تن العنلاا  النعرهاة لهلا الالل

كعني وجود قدر  قل  توقع النتا ج. هلاسلت التعزكلزا  هلي التلي تغاّلر السللوك، جلل ملا 

كحنلل الفللرد مللن معتالللدا  تو تهكلار حللول تلللك التعزكللزا ، ملن خللنل منحظتللم لنتللا ج 
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 Vicarious Reinforcementسللوك ايخلركن، وهلتا ملا سلّنا  جلـ"التعزكز جاإلياجلة" 

(Shultz & Shultz, 2009, p.400)  . 

وطبقا  لةذل الرؤية يمكن تفسير سلو  المماطلة بالرجوع لمفةومين يتصالن بمنظةور 

 التعلم االجتماعي،  ما: فاعلية الذات، وقلل المستقبل.
 

 فاعلية الذات Self- Efficacy 

مفهومللا  جدكللدا  هللو "هاقلاللة الللتا " جعللد دمجللم  Bandura 1977االلتم "جايللدورا" 

، وداهعاللة Locus of Controlلجنوقللة مللن النفللاها  السللاجالة، منهللا: مراللز الللتحك  

، والعللزو Self- Esteem، وتالللدكر الللتا  Achievement Motivationاإليجللار 

 Learned Helplessness، والعجلللز النلللتعل  Causal Attributionالشخالللي 

(Myers, 1988, p. 104). 

الفرد جالدرتلم الناجحلة قلل  تأدكلة السللوك  Convictionاقتناق »وكالاد جفاقلاة التا  

. وكتار "جايدورا" تن (Bandura, 1977, p. 79)« النرلوا لتحالام مخرجا  معانة

معظ  الداهعاة البشركة كجرت تولادها معرهاا ، هالناس كشكل لون معتالداته  جشأن قلدراته  

التاتاة، ث  كتوقعون النخرجا  الناتجلة قلن تهعلاله  النحاللة، إذ تن هلت  النعتاللدا  تعلّد 

 . (Bandura, 1999 , p.6)حجر ا ساس هي قنلاة التنظا  التاتي للداهعاة 

           ستند الفرد مستوى هاقلاتم التاتاة من ترجعة ماادر:    كو

: تشللّكل تقللوى ماللدر لتكللوكن تقللل  Mastery Experience الخبةةرات المتفوقةةة -2

إحساس جالفاقلاة. هالخبرا  الناجحة تزود الفرد جتوقعا  قالاة قلن افاكتلم الشخالاة، 

 هانا الخبرا  السلباة تزود  جنعتالدا  معااسة.

: تحلدث قبلر منحظلة الفلرد للننلاذن Vicarious Experience الخبةرات البديلةة -1

Models  النحارة جم. هالنجا  التت كحالالم ايخرون النشاجهون لم سلارهع ملن توقعاتلم

جامتناللم قللدرا  مناسللبة للنجللا  هللي مواقللل مناثلللة، هانللا هشللله  سللااللل مللن اقتالللاد  

 جفاقلاتم.

: هللالفرد كنللارس جهللودا  تابللر إلثبللا  Social Persuasion اإلقنةةاع االجتمةةاعي -3

هاقلاتم حاننا كتعرض إل  إقنلاق لفظلي ملن ايخلركن ججلدوى ترلوكر مهاراتلم والنتلا ج 

 اإلكجاجي النترتبة قل  ذلك. وكحدث العكس إذا جرى التشكاك جالدراتم وإقناقم جعجز .

د والضلغط والتلوتر : هشعور الفرد جاإلجهاEmotional States الحاالت االنفعالية -8

وا ل  هي مواقل معانة قد كرسل لم إاار  جكويلم ضلعافا  وغالر مفهلل إليجلار النهنلة. 

 وجالعكس هالنزان الراب كنكن تن كرهع من توقعا  الفرد جشأن هاقلاتم.

(Bandura, 1994, pp.71-72) 

وهكللتا هللشن هاقلاللة الللتا  تللفثر هللي مثللاجر  النللاس والجهللد الللتت كبتلويللم إليجللار مهنللة 

معانللة. هللتوو الفاقلاللة الواطبللة كتخلللون جسللهولة قللن تداء مهنللاته ، هانللا ذوو الفاقلاللة 
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العالاة كضعون تهداها  تقل ، وكارون جالو  قل  مواجهة الفشل، ما كزكلد ملن احتنالالة 

تن اللتكن  2141"جايلدورا" . وكحلدد (Aronson, et al., 2004, p.516)يجلاحه  

كسللاوره  الشللك هللي هللاقلاته  التاتاللة، كحّولللون ايتبللاهه  إللل  الللداخل وكغرقللون تيفسلله  

جالهنوم حاننا كواجهون مهنا  صعبة، إذ كسلهبون هلي التراالز قلل  جوايلب الالالور 

غط النفسلي والالللم وقلة الفاقلاة لدكه ، وكتوقعون اإلخفاق، ملا كلفدت إلل  التلوتر والضل

  . 67، ص1028)ايلوسي،  واحتنالاة الفشل من العجز الشخاي

و ن توقعا  الفرد السلباة النستالا  من خبراتم الساجالة جشأن هاقلاتم التاتاة الننخفضلة، 

لتشللنل حاللزا  واسللعا  مللن النواقللل  Generalized Self-Efficacyكجللرت تعنانهللا 

، (Tipton & Worthington, 1984, p.545) والنهنلا  التلي تواجهلم هانلا جعلد  

ملللن جلللان -هللانكن ا هتلللراض تن ايخفللاض هاقلالللة الللتا  كنكلللن تن كعللّد قلللامن  متنببللا  

 جبرور سللوك النناطللة جوصلفم سلنة تو ينرلا  للشخالاة. وكلدق   -قد قوامل تخرى 

Rozental & Carlbring 2014  تحالالة هلتا ا هتلراض جالولهنلا تن ارتفلاق هاقلالة

ا  لدى الفلرد كنكلن تن كحلد ملن احتنلال تأجاللم للنهنلا ، تملا اهتاللار  لهلت  الفاقلالة الت

ماحوجا  جالشكوك هالد كفضي إل  هزكنة اللتا ، وللتلك كنكلن لنفهلوم هاقلالة اللتا  تن 

كالللدم تفسللارا  محللتنن  لسلللوك النناطلللة جللاهتراض تن توقعللا  الفاقلاللة الواطبللة تللرتبط 

. (Rozental & Carlbring, 2014, pp.1491,1493)جاردكلاد يزقلة النناطللة 

هو تول من توضح الاللة جلان معتاللدا   Banduraتن "جايدورا"  Cao 2012وكحدد 

الفاقلاللة التاتاللة وسلللوك النناطلللة، جالولللم تن الرلبللة النتشللككان جالللدراته  كنالللون إللل  

 ,Cao)الاته  التاللال من قانة جهوده  هي التعامل جفاقلاة مع النواقل التي تتحلدى قاجل

2012, p.42). 

ورملنء  إلل  تن يظركلة هاقلالة اللتا  تعلد تحلد النفلاتاح  Klassen 2008انلا كلتهب 

الالادر  قل  تفسار النناطلة، إذ تن توقعا  الفرد قن قدراتم جاتت تشكل واحدا  من تهل  

ي العوامل التنبفكة جأيناط اإليجلار هلي مجلا   الركاضلة والتعللا  والعنلل التجلارت. هفل

وجلد تن هاقلالة اللتا  تعلد النتنبلئ ا قلوى  طلبة جامعاان اندكان، دراسته  التي انلت

جالنناطلللة ا اادكناللة جالنالاكسللة مللع متنببللان آخللركن هنللا تنظللا  الللتا  وتالللدكر الللتا  

(Klassen et al., 2008, p. 915) . 

ا  مهنلا  ورمن لم تن هاقلالة اللتا   تعلد متنببل Lowinger 2016انا اسلتنتجت دراسلة 

 Lowinger)قانة مفلفة من الرلبة ا ساوكان هي الجامعا  ا مرككاة جالنناطلة لدى 

et al., 2016, p. 90).  وتتناثل هت  النتا ج ملع ملا خلالت إلالم مجنوقلة تخلرى ملن

،  Tuckman 1991و Wolters 2003، وSteel 2007الدراسا ، من جانهلا دراسلة 

 Klassen et)التي وجد  جناعا  قنقة ارتباطاة قكساة جان هاقلاة التا  والنناطللة 

al., 2008, p. 917) . وهي تحلالل جعلدتMeta-Analysis ا تجلر Multon 1991 
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%  ملن التبلاكن هلي 22ورمنء ، وجد تن هاقلاة اللتا  ا اادكنالة قلادر  قلل  تفسلار )

 . (Lowinger et al., 2016, p.92)  ا داء الدراسي للرلبة

 

   قلل المستقبلFuture Anxiety 

كتال قلم النستالبل وظافاا  جسللوك النناطللة وهاقلالة اللتا ، قلل  الالعادكن النظلرت 

كُنظر إلالم قلل  تيلم يتلان  حكلام  -جوصفم استجاجة متعلنة اجتناقاا  -والتجركبي. هالاللم 

هلي تجحاثلم التجركبالة إلل  تن هاقلالة اللتا   2144سلباة قن التا ، إذ كشلار جايلدورا" 

د ، تللفدت دورا  تساسللاا  هللي قنلاللة اسللتثار  الاللللم.  اللة هللي الللتحك  جا حللداث النهللدِّ الُندر 

ها هراد ذوت ا قتالاد جفاقلاته  التاتالة الواطبلة قلل  إدار  الضلغوط هل  تاثلر قرضلة 

ة لسلوك ا حتنلاء اللتاتي تن للنرور جخبرا  الاللم. وقد تظهر  التحلان  للبناة السببا

الللة  جلللرور الالللللم والسللللوك التجنبلللي ملللا هلللي إ  يتلللا ج مالللاحبة لعلللدم الفاقلالللة الُندر 

(Bandura, 1988, p.77) . 

الاللم جأيم حالة من الخشاة الناتجة قن توقع وقوق تحلداث  2112وقد قّره "جايدورا" 

مفذكة محتنلة. وهتا الشعور جالتهدكد كعكس النواجهة جان الالدرا  التاتاة الُندراة للدى 

الفرد والجوايب النفذكة الكامنة هي البابة. ها هراد التكن كعتاللدون جاللدرته  قلل  اللتحك  

اد  من التفكار الاللِم. وتضاه تن الاللم   كنلتج قلن جالتهدكدا  الباباة،   كعايون هي الع

ايخفاض اقتالاد ا هراد جفاقلاته  السلوااة هحسب، ولكن قلن ضلعل هلاقلاته  جلالتحك  

جا هكار الباقثة قن الاللم تكضا . ولتلك هشن مواجهة قلم النستالبل تو خفضم، تتحدد هلي 

نباط تسللالاب مسللتجد  لنواجهللة ضللرور  تن كنتلللك الفللرد الفاقلاللة التاتاللة النرمللة  سللت

 ,Zaleski, 1996)الظروه النتغار  جنلا تحنللم ملن قناصلر ضلاغرة غالر متوقعلة 

pp.167-168). 

هللي يظركتللم قللن قلللم النسللتالبل تن اللل  Zaleski 1996وضللنن هللتا الننظللور، كللرى 

تيواق الاللم تحتوى قنار النستالبل هاها، ولكنم مستالبل قالار ا ملد   كتجلاور دقلا م 

ساقا  تو تكام، هانا قلم النستالبل كنتد لاشنل مدى رمناا  تطول جكثار. وكعلّره هلتا تو 

الاللم جأيم حالة الخشاة وقدم الاالان والخوه واله   حاال تغارا  محتنلة غار مرغلوا 

جها هي النستالبل الشخاي جعاد الندى. وهي الحا   النتررهة قد كالل هلتا الالللم إلل  

هلللو هلللي ذللللك قلللد ككلللون مشلللاجها  لنفهلللوم "الخلللوه ملللن . وPhobiaمرحللللة الُرهلللاا 

، إذ كعّد مفارا   قتالاد الفرد Atkinson 1964التت ااتالم  Fear of Failureالفشل"

جعدم جدوى الجهود النبتولة لتحالام النتا ج النرلوجلة، وتوقعلم تن تملورا  سلابة سلتحدث 

ت  ا حلداث الباقثلة ومن جان ته  ه جاره النظر قن قنا كبتلم من محاو   لتجنبها.

قل  الاللم: الحروا، والز رل، وا رما  العالناة، وهاللدان الخ  قزكلز، ومواجهلة 

مرض قضال، وتت خبرا  مفلنة تخلرى اخالاة. تملا قللم النلو  هلن كعلّد مفاهانالا  
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جلللزء  ملللن قللللم النسلللتالبل  ن ا خالللر كالتالللر قلللل  النسلللتالبل اللللتت كحالللا هالللم النلللاس 

 .(Zaleski, 1996, pp.165,167) اة تهعاله  وكتحنلون مسفول وكنشرون

تن قلللم النسللتالبل ذو طباعللة معرهاللة تاثللر لكويللم ذا طباعللة  Zaleski 1995وكعتالللد 

ايفعالاة. وهت  الرؤكة مستند  من الافة النعرهاة التي منحها قدد من الننظّركن لنفهوم 

، Eysenck 1992"آكزيك" و Bandura 1991الاللم جشطار  العام، ومنه  "جايدورا" 

إذ تن العنار ا ساسي هي هتا الاللم هو الالانة التي كعتالد الفرد جأيها مهدَّد  وهي خرر، 

ومدى تهناتها التاتاة لدكم، وما احتنالاة حدوث التهدكد من قدمم، وما مالدار تحكنلم جلم 

 .Self-efficacy  (Zaleski, 1996, p.166)تت هاقلاتم التاتاة 

رهاللة والسلللوااة وا تجاهاللة الناتجللة قللن قلللم النسللتالبل هللي وهانللا كخلل  العواقللب النع

مالترجاتم من سلوك النناطلة، هشن مجنل الدراسلا  جهلتا الشلأن تالار  إلل  تن ا هلراد 

الللتكن كعللايون مللن قلللم مرتفللع يحللو النسللتالبل، كظهللرون ايخفاضللا  هللي افللاكته  إليجللار 

ة قل  مالااس قلم النسلتالبل النهنا . انا اتضح تن ا هراد التكن كسجلون درجا  قالا

،   كخررون لنستالبله  تجنبا  لخابة ا مل، واقتنلاقه  ضلعال Zaleski 1989لنفلفم 

جأن ااتساا النعرهة كنكن تن ككون مفالدا  هلي الحالا ، وكتعلاملون ملع ا ملور الالغار  

هالط لتأخار الالاام جالنشلاطا  تو النهنلا  الضلروركة، وكناللون إلل  اسلتغنل ايخلركن 

 Steinbrookهفللي دراسللة . (Zaleski, 1996, pp.169,171) لتللأمان مسللتالبله 

النناطللللللة تلللللرتبط قكسلللللاا  جالتوجلللللم الزمنلللللي يحلللللو تللللل  التوصلللللل إلللللل  تن  2007

 Present، وطردكللا  جالتوجللم الزمنلي يحللو الحاضلرFuture Orientationالنسلتالبل

Orientation  (Steinbrook, 2007, pp.25–26) ووجلللد  دراسلللة حسلللايان .

تن قلللم النسللتالبل كللرتبط قكسللاا  جداهعاللة اإليجللار ومسللتوى الرنللو  لللدى طلبللة  1000

 . وجللالعكس وجللد  دراسللة 70، ص1023الجامعللة الناللركان )السللنارت وصللالح، 

Jolant 2002  تن التوجهلللا  اإلكجاجالللة يحلللو النسلللتالبل ترهلللع ملللن مسلللتوى اإليجلللار

  .362ص ،1020ا اادكني للرلبة )محند، 

تتضلح تن قللم النسلتالبل هلي حلا     Rappaport 1991وهي سلسلة تجارا قلام جهلا 

معانة كحفّز ايلاا  الدهاقالة للدى ا هلراد للتنسلك جالتفلاؤل غالر اللواقعي، والنظلر إلل  

ا رما  العالناة الكبرى النحتنلة جوصفها تمرا    كخاله  جلل كخل  ا جالال الالادملة 

(Zaleski, 1996, p.169).  قللن وجللود قنقللة  1007واشللفت دراسللة ارماللان

ارتباطاة موجبة جان قلم النستالبل وجُعد العااجاة هلي مالالاس تينلوذن العواملل الخنسلة 

 . هانللا 9، ص1007)ارماللان،  للشخاللاة لللدى تهللراد الجالاللة العراقاللة هللي اسللترالاا 

 هكللار قنقللة ارتباطاللة موجبللة جللان قلللم النسللتالبل وا 1000وجللد  دراسللة مسللعود 

، 1001النقالنياة والضغوط النفساة لدى قانة من النراهالان النالركان )النشلاخي، 

  .227ص 
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وجتلك كنكن تلخا  التأثار التت كنارسم قلم النستالبل هي سلوك النناطللة وتنظهراتلم 

 :Zaleski 1996النتعدد ، جا هتراضا  ايتاة التي قّدمها 

شللأن مخرجاتللم اإلكجاجاللة، وكاللللل مللن احتنالاللة إيللم كضللعل توقعللا  الفللرد التاتاللة ج -2

 يجاحم.

 إيم كضاقل من ترااز الفرد قل  الحاضر، تو هروجم يحو الناضي. -1

إيللم كجعللل الفللرد روتاناللا  كفضللل النعراللا  التاللادكللة هللي تسلللوا مواجهتللم لنواقللل  -3

 الحاا .

الاللا   انلا هلو،  إيم كدهع الفرد للجوء إل  النشاطا  الوقا اة للنحاهظلة قلل  الوضلع -8

 جد   من النخاطر  للحاول قل  هرص جدكد  للترور.

إيللم كحفلللز الفللرد لننارسلللة آلاللا  دهاقالللة ذا  ينللط يكوصلللي، اا تهللام والتبركلللر  -9

 والكبت، للتخفال من سلباة ا وضاق.

 (Zaleski, 1996, p.169) 

مهنللا  لتوجهللا  كسللتدل منللا تالللدم مللن رؤى يظركللة ومعراللا  إمبركالاللة، تن ثنللة دقنللا  

البحا الحالي جشقامة صلة يظركلة يشلو اة جلان هاقلالة اللتا  وقللم النسلتالبل ملن جهلة، 

وجللان سلللوك النناطلللة مللن جهللة تخللرى، ضللنن ا ينللوذن التنبللفت النشللار هللي الفاللل 

 ا ول، والتت ساجرت التحالم منم هي الفال الراجع.

 

 ثانيا : قياس المماطلة

 همكونات سلو  المماطلة وأنماط 

جعللد مراجعللة تفاللالاة لنللا هللو متللواهر مللن تدجاللا  التنظاللر والالاللاس ذا  الالللة، وجللد 

الباحثللان تن سلللوك النناطلللة كنكللن تحدكللد  جواحللد  تو تاثللر مللن النكويللا  ايتاللة لللدى 

 الفرد:

 حان كفجل مباارتم جا قنال والنهنا  الضروركة والنفاد  لم. -2

 والنهنا  الضروركة والنفاد  لم.حان كتأخر هي إيجار تو إتنام ا قنال  -1

حان كفجل اتخاذ الالرار هي النواقل التي كفدت هاها التأجال إل  تضلرار للم، تو  -3

 حان كتأخر هي تنفات الالرارا  النتخت .  

انا وجد تن هت  النزقلة السللوااة وتيناطهلا ومسلنااتها النتنوقلة كنكلن تن تُخت لزل هلي 

والنتضلنن لسلتة تينلاط  Sapadin & Maguire 1997ا ينوذن الداهعي التت قدملم 

من الشخااة النناطلة، جنلاء  قلل  خبرتهنلا اإلالاناكالة النتراانلة ملن ماللاجنٍ  لنبلا  

  ا اخاص النناطلان قل  مدى ثنثان قاما ، قل  النحو ايتي: 

 

: كنتنع قن البدء  Perfectionist Procrastinator المماطل الباحث عن الكمال -2

ء  جنهنة معانة  يم   كالبل جشيجارها إ  قل  يحو مثالي مكتنل/ حان كباار )تو ا يتها
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جالنهنللة، هشيللم كهللدر طاقللة ووقتللا  تاثللر جكثاللر منللا تترلبللم هللي الواقللع/ اخاللاتم ياقللد  

Critical : لدكلللم حاجلللة قوكلللة لللللتحك  «ملللا الللل اللليء تو   اللليءإ»/ تسللللوا تفكالللر /

Controlكسع  لتجنب ا خراء هي سلوام /Flawless  / :كجلب تن »لسان حالم كاللول

... ». 

: كركلد ملن الحالا  تن تكلون سلهلة  Dreamer Procrastinator المماطةل الحةالم -1

جللد   مللن  «  تسللتراع الالاللام جللتلك»ومنتعللة. ولللتلك كواجللم التحللدكا  الاللعبة جللالالول: 

مبالغ هاهلا  / لدكم جراقة ابار  هي تنناة تهكار«قد ككون من الاعب الالاام جتلك»الالول: 

  كستراع ترجنتها إل  وقا ع/ كسبب اإلحباط لنفسم ولآلخركن حولم/ اخالاتم خاالالة 

Fancifulتسلللوا تفكاللر  غللامض /Vague  لدكللم حاجللة قوكللة للتفللرد/ كتسلل  سلللوام /

 .« ترغب تن ...»/ لسان حالم كالول:  Passiveجالسلباة   

جللالاللم تجللا  النواقللل تو : كشللعر Worrier Procrastinatorالمماطةةل القلِةةل  -3

النترلبا  الجدكد / ككل قن اتخاذ الالرارا  قدر استراقتم، وكالاوم التغاارا  حت  إذا 

/ تسللوا تفكالر  متلردد  Fearfulاان قارها  جأيها مفاد  لتروكر حااتم/ اخااتم خا فة

Indecisive / / سللوام حلتر لدكم حاجة مفرطة لثمان منا كجعللم خا فلا  ملن النخلاطر

Cautious :ماذا لو...؟»/ لسان حالم كالول».  

: متنرد كبحا قن خلرق الالواقلد/ Defier Procrastinatorالمماطل المعتِرض  -8

قلللد ككلللون هخلللورا  جنزقتلللم للنناطللللة  يهلللا تعنلللل جالضلللد ملللن ا سلللالاب "ا قتاادكلللة" 

و"الننرالاللة" هللي تداء ا اللااء/ كضللع جدولللم الخللاص الللتت   تحللد كسللتراع التنبللف تو 

الللتحك  جللم/ كفسللس هرداياتللم التللي   تخضللع لتوقعللا  ايخللركن/ كللرى هللي النهنللا  

البسارة ،االتسوق مثن ، يوقا  من إمنءا  ابار  تضغط قل  وقتلم وطاقتلم/ اخالاتم 

/ لدكم حاجة قوكة لعلدم  Oppositional/ تسلوا تفكار  اقتراضي Resistantمالاومة

لنلاذا »/ لسان حالم كالول: Rebellious/ سلوام متنرد  Nonconformityا ياااق 

  .«قلّي تن ...؟

: مللدمن قللل  Crisis- Maker Procrastinatorالمماطةةل المثيةةر لت مةةات  -9

ا يفعا   الشدكد  والتحدكا  النتواصللة وا هعلال الرار لة، منلا كجعللم متللتذا  جتأجالل 

ن النغلامر  جلالرغ  ملن الالاام جا اااء حت  اللحظة ا خار / النناطلة جالنسبة لم يوق مل

/ تسلوجم هلي التفكالر  Overemotionalخسارتم هي الغالب/ اخااتم مفرطة ا يفعال

/ Dramatic/ لدكم حاجة قوكة للعا  قلل  الحاهلة/ سللوام مسلرحي Agitatedإثارت 

  .«  تجد الحاهز للتحرك إ  هي اللحظة ا خار »لسان حالم كالول: 

:   كلتالن هلن اتخلاذ الاللرار/ ككثلر Overdoer Procrastinatorالمماطل المبالِغ  -6

مللن الالللول "يعلل " لرلبللا  ايخللركن  يللم غاللر قللادر تو غاللر راغللب جاللنع خااراتللم تو 

تحدكد تولوكاتم/ كعنل ججد هي الغالب وكستراع إيجار جعض ا اااء قل  يحلو جالد، إ  

/  Busy يشلغالاةإيم كفشل هي إيجار جالاة النهنلا  تو كفدكهلا جشلكل ردتء/ اخالاتم إ
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–Self/ لدكلم حاجلة قوكلة للتعوكلل قلل  اللتا  Compelledتسلوجم هي التفكار جبرت 

Reliance :تسلتراع »/ كنال هي سلوام إل  تداء ا اااء الها معا / لسلان حاللم كاللول  

  .«قول "ان"

(Sapadin & Maguire, 1997, pp. 12-15) 

 

نلا   الننكنلة للشخالاة النناطللة، إذ ملا إن هتا التانال السداسي   كنثل الل ا حت

" المماطةةل العةةاج  عةةن ت جيةةل اشةةباعهكللزال كفتالللر إللل  ينرللان آخللركن كتعلالللان جللـ"

". وللتلك اجتهلد الباحثلان هلي إضلاهة هلتكن الننرلان مرتكلزكن هلي المماطل الغيبةيوجـ"

ا، ذلك قل  منحظاتهنا للسللوك ا جتنلاقي ولنراجعتهنلا  دجالا  النناطللة ومالاكاسله

حول تن العجز قن تأجالل اإلالباق وقلزو ا حلداث  Tuckman 1990ومنها ما تاد  

، ماللدمان (Tuckman, 1990, p.3)إل  تسباا خارجاة كعّدان من مكويا  النناطللة 

، سلات  التحاللم ملن صلدقم Sapadin & Maguire 1997تطةويرا  لتصةنيف جلتلك 

 البنا ي  حالا  قل  النستوكان التنظارت والالااسي:

 

 Incapable of Delaying المماطةةةةل العةةةةاج  عةةةةن ت جيةةةةل اشةةةةباعه -7

Gratification Procrastinator كناللل إللل  تفضللال النكاهلل   قاللار  النللدى، تت :

كرهض التخلي قن "مبدت اللت " وكضحي هي مالاجلل ذللك جلـ"مبدت الواقلع"/ كتجنلب الالالام 

س التسللوكل هللي إيجارهللا، جالنهنللا  التللي تترلللب وقتللا  وجهللودا  جعاللد  النللدى، تو كنللار

/ Sensualوكهرق للالاام جنشلاطا  سلار  جدكللة تحاللم للم إالباقا  آيالا / اخالاتم حسلاة 

/ كتسل  علدم تأجالل إالباقاتم/ لدكلم حاجلة قوكلة ل Opportunistاسلوا تفكار  اغتنلامي

قافور هي الاد خار من قشر  »/ لسان حالم كالول:  Immaturityسلوام جعدم النضج

 .«قل  الشجر 

ز  هي Metaphysical المماطل الغيبي -4 : كناطل  يم كعتالد تن تاااء  كنكن تن تُنج 

النهاكللة حتلل  إذا للل  كبللتل جهللدا  يحوهللا/ كللفمن جللالنعجزا  وكتجنللب الوقللا ع/ كفضللل 

ا يتظار السلبي لنلد  طوكللة جلد   ملن جلتل جهلد لنلد  قالار / كعتاللد تن ا قلدار تسلايد  

التحك  لدكلم خلارجي/ اخالاتم قدركلة/ تسللوا تفكالر   حت  لو تكاسل تو تخرأ/ مراز

 خراهي/ لدكم حاجة قوكة لنتكال قل  الغاب والناادهة/ سلوام   قالنيي.

 

  تكنيك القياس في البحث الحالي 

 جرى مراجعة قدد من النالاكاس النتخااة جالنناطلة، ومن جانها ايتاة:

 Decisional Procrastination اسةةةتبانة المماطلةةةة فةةةي اتخةةةاذ القةةةرار -

Questionnaire لنفلفها :Mann 1982  (Blunt, 1998. p. 97). 
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 Lay: لنفلفلم General Procrastination Scale مقيةاس المماطلةة العامةة -

1986 (Lay, 1986, p.478). 

 Tuckman 1990لنفلفلللم : Procrastination Scaleمقيةةةاس المماطلةةةة  -

(Tuckman, 1990, p.12). 

: لنفلفالم Six Styles of Procrastinationمقياس اانمةاط السةتة للمماطلةة  -

Sapadin & Maguire 1997    (Sapadin & Maguire, 1997, pp.23–

31). 

: Adult Inventory of Procrastinationاسةةتبانة المماطلةةة للراشةةدين  -

 McCown & Johnson 1989 (Blunt, 1998. pp.94- 96)لنفلفاها 

 

    من هت  النالاكاس، وجد الباحثان تن هناك إمكاياتان لالااس النناطلة:واستد 

قامللة تظهللر هللي سلللوك الفللرد هللي مواقللل متنوقللة   Traitسةةمةالنناطلللة جوصللفها  -1

 تطوير مقياس لسمة المماطلة.وقدكد  من حااتم الاوماة. وهتا كترلب 

 

متعلدد ا جعلاد ملن تينلاط الشخالاة، تحرالم دواهلع  Type نمطةا  النناطلة جوصلفها  -9

معرهالة وايفعالاللة معانللة. وهللتا كترلللب اقتنللاد التاللنال الثنللايي النشللار إلاللم هللي البنللد 

 لتطوير مقياس متعدد اانماط للشخصية المماطلة.الساجم 

 

 الفصل الثالث

 اجرامات البحث

 : مجتمع البحث وعينته:تو   

قل  طلبة جامعة جغداد لنرحلة الدراسا  ا ولاة ااتنل مجتنع البحا الحالي 

الاباحاة، من النوقان، ولكاهة ا ختااصا  العلناة واإليساياة، للسنة الدراساة 

(1028- 1029.  

  طالبا  وطالبة، جرى اختااره  قشوا اا  من 237تما قانة يتا ج البحا هتألفت من )

ااص العلني ، ومن قدد من تقسام الاة إجن الهاث  )ا خت –قدد من تقسام الاة الترجاة 

ايداا )ا ختااص اإليسايي ، ومن ااهة النراحل الدراساة ا رجعة. وكوضح الجدول 

   تفاصال هت  العانة: 2)

 

 (1الجدول  

 تفاصيل عينة نتائج البحث

 المجموع اناة ذكور القسم الكلية ت
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2 

 

 

 

 ايداا

اللغة 

 ا يجلازكة

23 21 19 

 18 23 22 ا جتناققل  

 24 1 1 قل  النفس

 26 34 33 النجنوق

 

1 

 

إجن  –الترجاة 

 الهاث 

 19 23 21 حاسبا 

 21 20 1 اانااء

 16 23 23 جاولوجي

 61 32 34 النجنوق

   26 61 136 

 

 ثانيا : أدوات البحث

 مقاييس سلو  المماطلة -1

استنادا  إل  ا ستنتان التت ت  التوصل إلام هي الفال الثايي حول إمكاياة قااس 

متعدد ا جعاد من تيناط  Type نمطا  وجوصفها ،  Traitسمةالنناطلة جوصفها 

الشخااة، جر  ا ستفاد  من النالاكاس الساجالة التار هي الفال ذاتم هضن  قن قدد 

 ر  ا ولاة للنالااسان ايتاان:من التنظارا  ذا  الالة، لتروكر الاو

   هالراتم مااغة جا تجاهان النوجب والسالب (هالر  29مقياس سمة المماطلة :

تنطبل علّي تماما / تنطبل علّي الى   جدا ل لإلستجاجة هي: 9قل  يحو متساو تالركبا ، و)

  . وتدرجت توران هتحد ما/ محايد/ ال تنطبل علّي الى حد ما/ ال تنطبل علّي أبدا  

  قل  التتاجع هي الفالرا  النوجبة الدالة قل  النناطلة، ومن 2  إل  )9البدا ل من )

   هي الفالرا  السالبة الدالة قل  قدم النناطلة.9  إل  )2)

 

 4كتألل من ) هالر  : 68أنماط الشخصية المماطلة المتعدد اابعاد   مقياس  

، دائما / أحيانا / نادرا  ة هي:   جدا ل استجاج3  هالرا  لكل ينط، و)4تيناط، جواقع )

  قل  التتاجع، إذ صاغت جناع الفالرا  جا تجا  النوجب، تت تدل 2، 1، 3تورايها: )

 جناعا  قل  النناطلة. 

 وقد مر  قنلاة التحالم من الشروط الساكومتركة للنالااسان جالخروا  ايتاة:

 مؤشرات الصدق: -أ

 للتحالم من مدى منءمة تسلوا الالااس النالتر ، ومدى تنثال الصدق الظا رل :

هي استباية  على خبير في القياس النفسيالنالااسان للظاهر  النراد قااسها، ُقرضا 

                                                           

    الاة ايداا. / جامعة جغداد،خليل ابرا يم رسولا ستاذ الداتور 
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تقد  لهتا الغرض. وقد صادق الخبار قل  تسلوا الالااس ومكوياتم ومضنون 

 فافة ت  ا خت جها.الفالرا  وصااغتها، وتيواق البدا ل، مالترحا  تعدكن  لغوكة ط

 

  :ت  الحاول قل  مفارا  لادق البناء  داتي قااس سلوك صدق البنام

  هردا  237، جترباالهنا قل  قانة تحلال مفلفة من )التحليل العامليالنناطلة جأسلوا 

 من مجتنع البحا، قل  النحو ايتي:

جرركالة "النكويا   تسفر التحلال العامليمقياس سمة المماطلة:  -  

خنسة قوامل كزكد جترها  قن استخنص  Principal Componentsالر اسة"

وجد تن العامل ا ول قد تشبعت قلام جناع هالرا  النالااس   ، هانا2الكامن قل  )

الالا ل تن الفالر  تعد   Guilford  حسب معاار "جلفورد"8جاستثناء هالر  واحد  )رق  

  0،30كساوت تو كزكد قل  ) مشبعة قل  قاملها إذا اان معامل ارتباطها جم

(Guilford, 1954, p.500)( 1،462. وقد جلغت قانة الجتر الكامن لهتا العامل ، 

% . تما العوامل النتبالاة هتشبع قلاها قدد تقل 21،073وحاتم من التباكن النفسر )

  مرا  قن الحاول قل  6لـ) Varimaxمن الفالرا . انا تسفر التدوكر جرركالة 

هارتأى الباحثان اقتناد العامل ا ول قبل التدوكر، جعد حته هالرتم غار تشبعا  تقل، 

، ومفارا  مهنا  أحادية البُعد في مقياس سمة المماطلةجوصفم دلان  قل    النشبعة

  1  هالر . وكوضح الجدول )28وجتلك تصبح النالااس مفلفا  من ) قل  صدق جنا م.

 :يتا ج التحلال العاملي

 

 

 

 

 

 

 

 

 (9 الجدول 

 نتائج التحليل العاملي لمقياس سمة المماطلة

تسلسل 

 الفقرة

تشةةةةةةةةةةةةةةبعات 

العامةةةل ااول  

 قبل التدوير

تسلسل 

 الفقرة

تشةةةةةةةةةةةةبعات 

العامةةل ااول 

 قبل التدوير

1 1،440 * 2 1،400 * 

9 1،331 * 11 1،319 * 
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3 1،216 * 11 1،011 * 

4 -1،144 19  1،432* 

0 1،430 * 13 1،401 * 

2 1،314 * 14 1،310 * 

6 1،031 * 10 1،043* 

0 1،400 *   

تدل العالمة  *( على ان الفقرة مشبعة على عاملةا 

 (.1،31حسب المحك   

  

ت  إجراء التحلالل العلاملي جرركاللة : أنماط الشخصية المماطلة المتعدد اابعاد مقياس -

هاتضلح تيهلا جناعلا  "النكويا  الر اسة" لكل مالالاس ملن الناللاكاس الثنايالة قلل  حلد ، 

تحادكة العامل جسبب تشبع جناع الفالرا  هي ال مالالاس قلل  العاملل ا ول ذت التبلاكن 

  هاللرا  لل  ككلن هاهلا التشلبع ااهالا  هجلرى حلتهها ملن ذللك 6النفسر ا قل ، جاستثناء )

النالااس. وحان ت  تدوكر العوامل ايخفض قلدد التشلبعا  هلي الل الحلا  ، هلت  إهنلال 

 .  يتا ج التحلال العاملي للنالاكاس الثناياة3تدوكر. وكوضح الجدول )يتا ج ال

وقند دمج النالاكاس الثناياة للشخااة النناطلة هي مالااس واحد اللي، لل  كنلتج التحلالل 

  قلامن  تتلورق 13العاملي قامن  موحدا  تتشبع قلام ال الفالرا  تو معظنها، جل يلتج )

  مر  ل  كتغار الحلال. وقنلد دملج 87وقند التدوكر لـ)قلاها الفالرا  ا رجعة والستون، 

 68هالللر   جنالاللاس الشخاللاة النناطلللة النتعللدد ا جعللاد ) 29مالاللاس سللنة النناطلللة )

هالر  ، ل  كنتج التحلال العاملي تكضا  قامن  موحدا  تتشبع قلام ال الفالرا  تو معظنهلا، 

  ملر  73عون، وقند التلدوكر للـ)  قامن  تتورق قلاها الفالرا  التسع والسب14جل يتج )

 ل  كتغار الحال.

 (3الجدول  

 نتائج التحليل العاملي لمقياس الشخصية المماطلة المتعدد اابعاد
 عنوان

 المقياس

تسلسل 

 الفقرة

تشبعات 

العامل ااول  

 قبل التدوير

تباينه 

 المفسر

عنوان 

 المقياس

تسلسل 

 الفقرة

تشةةةةةةةةةةةةةةبعات 

العامةةةل ااول 

 قبل التدوير

تباينه 

 المفسر

 

 

 

 1ش

1 1،416  *  

 

 

90،62

 

 

 

 0ش

1 1،093*  

 

 

92،41% 

9 1،264* 9 1،212* 

3 1،011 * 3 1،303* 

4 1،316 * 4 1،103 

                                                           

    اختزا   للتفاصلال ومنعلا  للتكلرار، هاللد اسلتعاض هلي جعلض جلداول البحلا قلن مسلناا  الناللاكاس الثنايالة للشخالاة

النناطلة: )الباحثة قن الكنال/ الحالنة/ الاللالة/ النعترِضة/ النثار  لثرما / النبالِغة/ العاجز  قن تأجال اإلاباق/ الغاباة ، 

   قل  التتاجع.4، ش7، ش6، ش9، ش8، ش3، ش1، ش2جالرمور: )ش
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0 1،401 * % 

 

0 1،000* 

2 1،093 * 2 1،430* 

6 1،963 * 6 1،230* 

0 1،391 * 0 1،233* 

 

 

 

 9ش

1 1،029*  

 

 

92،92

% 

 

 

 

 2ش

1 1،499*  

 

 

90،00% 

9 1،441* 9 1،940 

3 1،412* 3 1،466* 

4 1،219* 4 1،024* 

0 1،021* 0 1،210* 

2 1،130 2 1،210* 

6 1،309* 6 1،003* 

0 1،630* 0 1،420* 

 

 

 

 3ش

1 1،922  

 

 

94،00

% 

 

 

 

 6ش

1 1،020*  

 

 

93،01% 

9 1،240* 9 1،400* 

3 1،032* 3 1،042* 

4 1،490* 4 1،690* 

0 1،104 0 1،313* 

2 1،612* 2 1،300* 

6 1،244* 6 1،326* 

0 1،311* 0 1،324* 

 

 

 

 4ش

1 1،001*  

 

 

31،94

% 

 

 

 

 0ش

1 1،400*  

 

 

96،614

% 

9 1،213* 9 1،234* 

3 1،496* 3 1،312* 

4 1،426* 4 1،221* 

0 1،243* 0 1،022* 

2 1،220* 2 1،060* 

6 1،464* 6 1،403* 

0 1،009* 0 1،321* 

 

وللتحالللم مللن مللدى اسللتالنل مالاللاس سللنة النناطلللة قللن النالللاكاس الثناياللة للشخاللاة 

-جعد حته الفالرا  الست غار النشبعة –النناطلة، قاس  معامل ارتباط جارسون جانهنا 

، هاتضللح تكضللا  تن هللت  ا رتباطللا  جللاء تغلبهللا "ضللعافا " وجعضللها "معتللد  " جحسللب 

رتبللاط النرلللم كعللّد ضللعافا  إذا اللان واقعللا  جللان الالا للل تن معامللل ا معاللار "جلفللورد" 

 ,Leonard, 1976)  0،70–0،82 ، ومعتلد   إذا الان واقعلا  جلان )0،80– 0،12)

p.323) .ما كشار إل  وجود تناكز مفاهاني جلان سلنة النناطللة والشخالاة النناطللة ،

   مالدار هت  ا رتباطا :8وكوضح الجدول )

  

 (4الجدول  

 معامالت ارتباط بيرسون بين مقياس سمة المماطلة 
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 ومقياس الشخصية المماطلة المتعدد اابعاد

 

سلللللللللللنة 

 النناطلة

 8ش 3ش 1ش 2ش

+0،232 +0،930* +0،366* +0،344* 

 4ش 7ش 6ش 9ش

+0،884* +0،110* +0،392* +0،177* 

  قيمة معامل االرتبةاط الحرجةة لالختبةار ذل النةةايتين عنةد

 1،16( = 1،10( ومستول داللة  130  درجة حرية

  تدل العالمة  *( على أن معامل االرتباط دال احصائيا  عنةد

 (.1،10مستول داللة  

 

 إن استنراق يتا ج التحلان  العاملاة وا رتباطاة هت  كشار إل  ا ستنتاجا  ايتاة:

للشخالاة، ملا إن قااس النناطلة جوصفها سنة، كتنلاكز قلن قااسلها جوصلفها ينرلا   -

 كترلب تروكر تداتان مستاللتان لالااسهنا، وهتا ما حدث جالفعل.

 حان تالاس النناطلة جوصفها سنة، هشيها تشكل قامن  واحدا  الاا . -

حلان تالللاس النناطلللة جوصللفها ينرللا  للشخالاة، هشيهللا تترلللب تاللنافها إللل  مفهللوم  -

ط الشخاللاة النناطلللة، إذ   متعللدد ا جعللاد، كنثللل اللل جُعللد منهللا ينرللا  مسللتالن  مللن تينللا

كنكن الالول جوجود مفهوم واحد الي للشخااة النناطللة. وهلتا كلوهر دقنلا  سلاكومتركا  

للتانال النظرت التت جرى تبنالم هلي البحلا الحلالي والنسلتند إلل  الرؤكلة السلركركة 

جعلد تروكرهلا جشضلاهة الننرلان السلاجع  Sapadin & Maguire 1997النالدملة ملن 

 الشخااة النناطلة. والثامن من

وتالدم هت  ا ستنتاجا  جنجنلها مفارا  ملنوسة قل  صدق التوجلم النظلرت النتبنل  

 هي البحا الحالي لالااس سلوك النناطلة.

  

 

 Items Analysisتحليل الفقرات   -ب

  6تدى التحلال العاملي للنالااسان إل  حته هالر  واحد  ملن مالالاس سلنة النناطللة، و)

مالااس الشخااة النناطلة النتعدد ا جعاد. وقد جرى تحلال الفالرا  النتبالاة هالرا  من 

 جأسلوجان، هنا:

 حساب القوة التميي ية لكل فقرة: 

الالو  التناازكة هي قدر  الفالر  قل  التنااز جان ا هراد التكن حالوا قل  درجلة قالالة 

 & Stang)    هللي ا ختبللار وجللان الللتكن حالللوا قللل  درجللة واطبللة هاللم          

Wrightsman, 1981, p.51) وتل  ذللك جاسلتعنال مجنلوقتان محكاتلان متضلادتان .
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%  ملن قانلة التحلالل، إذ تعلّد هلت  النسلبة تهضلل يسلبة 17كبلغ قلدد تهلراد الل منهنلا )

لتحدكد قدد تهراد النجنوقتان العلاا والدياا هي العانلا  الكبالر  ذا  التوركلع الرباعلي، 

 .Kelley 1939                        (Anastasi, 1976, p.208)طبالا  لنا حدد  

  هلردا . واسلتخرجت الاللو  237تختار  قانة التحلالل ملن مجتنلع البحلا، مفلفلة ملن )

التناازكللة لكللل هالللر  مللن مالللاكاس النناطلللة التسللعة )مالاللاس سللنة النناطلللة + مالاللاس 

س ملن هلت  الناللاكاس جشلكل الشخااة النناطلة ثنايي ا جعلاد  جعلد تن قوملل الل مالالا

مسللتالل قللن جالاللة النالللاكاس، جاسللتعنال "ا ختبللار التللا ي لعانتللان مسللتاللتان" لنالاكسللة 

ا وسللاط الحسللاجاة للنجنللوقتان النترللرهتان، إذ جلللغ قللدد تهللراد اللل مللن النجنللوقتان 

  هردا . وقد اتضح تن جنالع الفاللرا  منالز  قنلد مسلتوى 37النتررهتان العلاا والدياا )

   لكل النالاكاس التسعة.0،09ة )د ل

 حساب ارتباط درجة كل فقرة بالدرجة الكلية لمقياسةا: 

اسللتخرن مالللدار العنقللة ا رتباطاللة جللان اللل هالللر  والدرجللة الكلاللة لنالااسللها، لكللل مللن 

النالللاكاس التسللع، جواسللرة "معامللل ارتبللاط جارسللون"، جاسللتعنال قانللة التحلاللل ذاتهللا 

اجالة، هاتضللح تن جناللع الفالللرا  حالالللت ارتباطللا  ذا د لللة النشللار إلاهللا هللي الخرللو  السلل

  .0،09احاا اة قند مستوى د لة )

  هالللر ، ومالاللاس 28وجللتلك تصللبح مالاللاس سللنة النناطلللة جاللاغتم النها اللة مفلفللا  مللن )

و  1الملحقةان   هالر  )94الشخااة النناطلة ثنايي ا جعاد جااغتم النها اة مفلفا  من )

9 .  

 

 الثباتمؤشرات  -ج

للحاول قل  مفارا  لنتساق الداخلي للنالاكاس التسعة، تنت ا ستعاية جنعادلة "الفا 

   تديا :9  هردا ، حسب الجدول )237ارويباخ" ضنن قانة التحلال ذاتها النفلفة من )

 

 

 

 (0 الجدول 

 معامالت الفا كرونباخ للثبات في مقاييس المماطلة

معامل الفا  عدد الفقرات المقياس

 كرونباخ

 0،61 28 سمة المماطلة

الشخصية المماطلة المتعدد 

 اابعاد

94  

 0،88 7 الباحثة عن الكمال 2
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 0،60 7 الحالمة 1

 0،99 6 القلقة 3

 0،64 4 المعترضة 8

 0،62 7 المثيرة لت مات 9

 0،94 7 المبالغة 6

 0،91 4 العاج ة عن ت جيل اإلشباع 7

 0،61 4 الغيبية 4

 

قل  الرغ  من ا يخفاض النسبي هي معامن  الفلا ارويبلاخ هلت ، إ  تيهلا تعلد مالبوللة 

 Nunnallyهي ضوء قلة قدد هالرا  النالاكاس الثنايالة للشخالاة النناطللة، إذ كشلار 

تن ا ختبار الالاار كنكن تن كسبب ايخفاضا  هلي معاملل الفلا، إذ تن تقلل معاملل  1967

 ، وإ  كجلب قلل  الباحلا 0،30الر  كجب تن كزكد قن )  ه80الفا  ختبار مكون من )

. وتعللد "معللامن  الفللا" (Nunnally, 1967, pp.210,196)ان كعاللد جنللاء اختبللار  

 للنالاكاس الحالاة ملباة لشروط هتا النحك.

 

 مقياس فاعلية الذات العامة -9

. وهو معد لالااس هاقلاة اللتا  1002ت  اقتناد مالااس "هاقلاة التا " لنفلفم ايلوسي 

هللي إطارهللا العللام، جشسلللوا "لاكللر "، مرتكللزا  هللي منرلالاتللم النظركللة قللل  يظركللة 

  مجا   هلي: هاقلالة اللتا  8هي هاقلاة التا ، إذ كتألل من )  Bandura"جايدورا" 

اساة، وهاقلاة التا  الشخااة وهاقلاة التا  هي الحاا  ا جتناقاة، وهاقلاة التا  الدر

  80ملن ) -هلي الدراسلة النالتلبس منهلا -العامة. وقد تألفت الااغة ا ولاة من النالااس 

هالللر ، جللرى اختزالهللا هانللا جعللد إللل  قللدد تقللل جعللد إجللراء الاللدق الظللاهرت، وتحلاللل 

ة الكلاة للنالااس، وصلدق البنلاء الفالرا  جرركالتي الالو  التناازكة وارتباط الفالر  جالدرج

  هللردا . 800جرركالللة التحلاللل العللاملي، جاسللتخدام قانللة مللن طلبللة جامعللة جغللداد جلغللت )

  هالر  تعبّر قن قامل واحلد هلو هاقلالة 13هأصبح النالااس جااغتم النها اة مفلفا  من )

ذا  التا  العامة، وجخنسة جدا ل )تواهم جشد ، تواهم، متلردد، ترهلض، ترهلض جشلد   

  جا تجلللا  السللللبي. تملللا معاملللل الفلللا 9-2  جا تجلللا  اإلكجلللاجي و)2-9توران متدرجلللة )

 ، هانللا جلللغ معامللل ا رتبللاط جرركالللة إقللاد  0،40ارويبللاخ لنتسللاق الللداخلي هالللد جلللغ )

  .104-291،106-239، ص1028)ايلوسي،  (0،74ا ختبار )

إلجاجلة لهلتا النالالاس لتالبح )دا نلا ، وقد ارتأى الباحثلان الحالالان تن كلت  تغاالر جلدا ل ا

غالبا ، تحاايا ، يادرا ، تجدا   وجا وران يفسها لكويها تاثر منءمة لنضنون الفالرا . انلا 

وجد تن معامل الفا ارويباخ للنالالاس قنلد تربااللم قلل  العانلة التحلالالة الحالالة النفلفلة 

 تنتع النالااس جالثبا  الداخلي.   ما وهر مفارا  مناسبا  ل0،43  هردا  قد جلغ )237من )
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 مقياس قلل المستقبل -3

وهلللو معلللد جشسللللوا  ،1001تللل  اقتنلللاد مالالللاس "قللللم النسلللتالبل" لنفلفلللم النشلللاخي 

  تجعلللاد 9إذ كتلللألل ملللن ) "لاكللر "، جا سلللتناد إلللل  قللد  دراسلللا  سلللاجالة ذا  صلللة،

من ا حلداث الحااتالة هي:التفكار السلبي تجا  النستالبل، والنظر  السلباة للحاا ، والاللم 

الضاغرة، والنظاهر النفسلاة لالللم النسلتالبل، والنظلاهر الجسلناة. وقلد تألفلت الالاغة 

  هاللر ، جلرى اختزالهلا هانلا 81ملن ) -هي الدراسلة النالتلبس منهلا -ا ولاة من النالااس

جعد إل  قدد تقل جعد إجراء الادق الظلاهرت، وتحلالل الفاللرا  جرركاللة ارتبلاط الفاللر  

د التت تنتني إلام وجالدرجة الكلاة للنالااس، جاستخدام قانة من طلبة جامعة الرا ل جالبُع

  هالر ، وجثنثة جلدا ل 83  هردا . هأصبح النالااس جااغتم النها اة مفلفا  من )60جلغت )

  إذ تن جناللع الفالللرا  ماللاغة 2-3)تنربللم، تحاايللا ،   تنربللم  ذا  توران متدرجللة )

لتحاللم ملن ثبلا  النالالاس، وجلد تن معاملل الفلا ارويبلاخ لنتسلاق جا تجا  اإلكجاجي. ول

، 268 – 298، ص 1001)النشاخي،              0،10الداخلي للنالااس جأانلم كبلغ )

186 – 184.  

وللتحالللم مللن صللدق البنللاء لنالااسللي قلللم النسللتالبل وهاقلاللة الللتا  معللا ، قنللد الباحثللان 

  ان قلةةل المسةةةتقبل يةةرتبق عكسةةيا  بفاعليةةةة  الحالاللان إللل  اختبللار الفرضلللاة الالا لللة:

التلي تشلار  Bandura  ، استنادا  إل  النظركلة النعرهالة ا جتناقالة للـ"جايدورا" الذات

هي تجحاثها التجركباة إل  تن ا هراد ذوت ا قتالاد جفلاقلاته  التاتالة الواطبلة قلل  إدار  

 ,Bandura, 1988)الضغوط ه  تاثر قرضلة للنلرور جخبلرا  الالللم                  

p.77) وقد اتضح جالفعل تن معامل ارتباط جارسون جان مالااس قلم النسلتالبل ومالالاس .

  النشار إلام هي البند الساجم، جعد ترباالهنا قلل  قانلة التحلالل النفلفلة ملن هاقلاة التا

  وهللو دال إحاللا اا  قنللد درجللة حركللة 0،87-  هللردا  مللن مجتنللع البحللا، كبلللغ )237)

  ، ما كالدم مفارا  قل  صدق البناء للنالااسان.0،09  ومستوى د لة )239)

 

 

 الفصل الرابع

 مخرجات البحث

 حثأوال : نتائج الب

 : قياس مدل انتشار سلو  المماطلة.الهده ا ول

 في عينة نتائج البحث كلةا: -1
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سعاا  للحاول قل  تاور اني لكافاة ايتشار سللوك النناطللة للدى طلبلة الجامعلة، تل  

لكلل ملن ماللاكاس النناطللة التسلعة جوصلفم يالرلة الالرلع  اقتناد "النتوسلط الفرضلي"

 الحرجة التي تفال تهراد العانة إل  هبتان: 

: تت ا هراد التكن متوسره  الحسلاجي تابلر ملن النتوسلط الف ة الكثيرة المماطلة -

 الفرضي.

: تت ا هراد التكن متوسلره  الحسلاجي كسلاوت تو تقلل ملن الف ة القليلة المماطلة -

 الفرضي.النتوسط 

  النسللب النبوكللة  هللراد الفبتللان هللي مالااسللي سللنة 2  والشللكل )6وكوضللح الجللدول )

النناطلللة والشخاللاة النناطلللة النتعللدد ا جعللاد، لللدى قانللة يتللا ج البحللا جأانلهللا )ن  

237:  

 (2الجدول  

 (136النسب الم وية النتشار سلو  المماطلة في عينة نتائج البحث  ن= 

 

 قنوان النالااس

متوسرم 

 الحساجي

متوسرم 

 الفرضي

 الفبة قلالة النناطلة الفبة اثار  النناطلة

يسبة  تكرارا 

 مبوكة

يسبة  تكرارا 

 مبوكة

21،72 17 81 39،614 سنة النناطلة

% 

220 40،11

% 

الشخااة النناطلة 

 النتعدد  ا جعاد

 

 الباحثلللللة قلللللن 2ش 2

 الكنال

28،841 28 66 84،24

% 

72 92،41

% 

82،62 97 28 23،778 الحالنة  1ش 1

% 

40 94،31

% 

80،44 96 21 22،443   الاللالة3ش 3

% 

42 91،21

% 

   النعترضة8ش 8

 

28،311 26 37 17%% 200 73%

% 

  النثالللللللللللللللللر  9ش 9

 لثرما 

23،789 28 97 82،62

% 

40 94،31

% 

89،11 63 28 28،834   النبالغة6ش 6

% 

78 98،02

% 

  العلللاجز  قلللن 7ش 7

 تأجال اإلاباق

26،879 26 69 87،89

% 

71 91،99

% 
                                                           

    قدد هالرا  النالااس.× النتوسط الفرضي  متوسط توران البدا ل 
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ش4

ش8

ش3 ش2 ش5

ش6
ش7

سمة

ش1

0

10

20

30

40

50

60

الشكل )1(:  نسب انتشار المماطلة حسب مقاييسها

ار
ش

نت
ال

 ل
ية

ئو
لم

 ا
ب

س
لن
ا

سمة 19.71

ش4 27

ش8 32.85

ش3 40.88

ش2 41.61

ش5 41.61

ش6 45.99

ش7 47.45

ش1 48.18

1

31،49 89 26 29،111   الغاباة4ش 4

% 

11 67،29

% 

 .الفبة الكثار  النناطلة: تت ا هراد التكن متوسره  الحساجي تابر من النتوسط الفرضي 

  الفبللة الاللالللة النناطلللة: تت ا هللراد الللتكن متوسللره  الحسللاجي كسللاوت تو تقللل مللن النتوسللط

 الفرضي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كستنتج من النعراا  الرقناة والنخرراتاة الساجالة ما كأتي:

تبةدو أكثةر انتشةارا  مةن كونةةا سةمة مةن  نمطةا  للشخصةيةإن النناطلة جوصلفها  - ت

، تت تن النناطلة   تتجلل  جوصلفها جلزء  هحسلب ملن سللوك الراللب سمات الشخصية

الجلامعي، جلل إيهللا تتخللل مجنللل سللوام لتاللبح ينرلا  اخاللاا  ملن جللان ثنايالة تينللاط، 

جاللره النظللر قللن مللدى قللو  تو ضللعل اللل ينللط منهللا. وجتعباللر تاثللر تحدكللدا ، هللشن 
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ا تنتزن جافا  تساساة النناطلة   تنحو للعنل قل  يحو سناتي وظافي منفرد، جل إيه

لانلتج قنهلا دكنامالا  تاثلر تعالالدا ،  -االبحلا قلن الكنلال تو الالللم تو النبالغلة –تخرى 

تكون محالتها جرور قد  تيناط سلوااة تتغلغل قل  يحو متزامن هي اخااة الرالب 

 الجامعي جنسب متفاوتة، ولكنها غار متباكنة جشد .

%  هللي سللتة تينللاط 80نناطلللة تاثللر مللن )جلغللت يسللبة الرلبللة ذوت الفبللة اثاللر  ال - ا

 -النبالغلة -النثالر  لثرملا  -الاللاللة -الحالنلة -للشخااة النناطلة )الباحثلة قلن الكنلال

العاجز  قن تأجال اإلاباق ، هانا ايخفضت هت  النسبة لدى ذوت الشخااة النعترضة 

ء هنللا %  قللل  التتللاجع. وقنللد اللجللو31،49%  و)17وذوت الشخاللاة الغاباللة لتبلللغ )

إللل  التحلالللل العلللاملي جرركاللللة النكويلللا  الر اسلللة  ستكشلللاه البنالللة الداخلالللة لهلللاتان 

تت النعتللرض  –النجنللوقتان مللن ا ينللاط، اتضللح تن الننرللان الننخفضللي ا يتشللار 

ككويان قامن  واحدا  تتشبع قلام جناع هالراتهنا الستة قشر ، ما كعني إمكايالة  -والغابي

" إذ الشخصةةية المماطلةةة الخياليةةةاللة واحللد  كنكللن تسللناتها جللـ"دمجهنللا هللي جناللة مفاهان

تجنللع جللان العناللركن ا قتراضللي والغابللي هللي سلللواها. تمللا ا ينللاط  السللتة ا خللرى 

 النتبالاة، هل  كفلح التحلال العاملي هي الحاول قل  جناة مفاهاناة واحد  مشتراة جانها. 

تت حالالتم تيناط الشخااة النناطلة من التسلسل التنارلي ال -جشكل اجتدا ي –كستدل  - ت

هللي يسللب ايتشللارها )الباحثللة قللن الكنللال، هالعللاجز  قللن تأجاللل اإلاللباق، هالنبالِغللة، 

اانمةةاط ااكثةةر تةة ثرا  هللالنثار  لثرمللا ، هالحالنللة، هالاللالللة، هالغاباللة، هالنعتِرضللة ، تن 

بالمقدمة، لتتبعةا  بالعامل الدافعي المتصل بإإلشباعات االنفعالية وااخالقية، قد جامت

 اانماط المت ثرة بالعامل المعرفي المتصل بالتشو ات اإلدراكية.

 في الف ات الفرعية لعينة نتائج البحث: -9

لتحدكد مسارا  ايتشار سلوك النناطلة هي الفبلا  الفرقالة للعانلة، جلرى حسلاا يسلبة 

)قلني/  ا يتشار حسب النوق ا جتناقي )إياث/ ذاور ، وحسب ا ختااص الدراسي

إيسايي ، هاتضح تن   هروق إحاا اة هي ال الحا   جاستثناء حالة واحلد  هلي تفلوق 

  هللت  4  و)7اإليللاث قللل  الللتاور هللي الشخاللاة النناطلللة الحالنللة. وكالللدم الجللدو ن )

 النتا ج:

 

 

 

 (6الجدول  

 النسب الم وية النتشار سلو  المماطلة في عينة نتائج البحث حسب النوع االجتماعي 

 

 قنوان النالااس

مرجع   67التاور )  70اإلياث )

 اات

لعانتان 

د لة 

الفرق 

جان 
يسبة الفبة 

الكثار  

يسبة الفبة 

الاللالة 

يسبة الفبة 

الكثار  

يسبة الفبة 

الاللالة 
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 مستاللتان النناطلة النناطلة النناطلة النناطلة

 

يسب 

 ا يتشار

غار  0،004 %40،60 %21،80 %40 %10 سنة النناطلة

 دال

الشخااة 

النناطلة 

 النتعدد  ا جعاد

 

 البلللللاح2ش 2

ثللللللللة قللللللللن 

 الكنال

غار  06467 87،76% 91،18% 99،72% 88،11%

 دال

  1ش 1

 الحالنة

لاالح  8،292 67،26% 31،48% 90% 90%

 اإلياث

غار  0،024 %91،70 %80،30 %94،97 %82،83 الاللالة  3ش 3

 دال

  8ش 8

 النعترضة

غار  2،192 64،66% 32،38% 77،28 11،46%

 دال

  9ش 9

النثالللللللللللللللر  

 لثرما 

غار  2،406 68،24% 39،41% 91،46% 87،28%

 دال

  6ش 6

 النبالغة

غار  0،968 90،79% 81،19% 97،28% 81،46%

 دال

  7ش 7

العللاجز  قللن 

تأجاللللللللللللللللللل 

 اإلاباق

غار  1،646 91،70% 80،30% 89،72% 98،11%

 دال

  4ش 4

 الغاباة

غار  0،938 70،29% 11،49% 68،11% 39،72%

 دال

 (  ودرجة حركة 0،09 ، قند مستوى د لة )3،48مرجع اات لعانتان مستاللتان  

(2.  

 

 

 

 (0الجدول  

النسب الم وية النتشار سلو  المماطلة في عينة نتائج البحث حسب االختصا  

 الدراسي 

د لة مرجع   67اإليسايي )  70العلني ) 
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يسبة الفبة  قنوان النالااس

الكثار  

 النناطلة

يسبة الفبة 

الاللالة 

 النناطلة

يسبة الفبة 

الكثار  

 النناطلة

يسبة الفبة 

الاللالة 

 النناطلة

 اات

لعانتان 

 مستاللتان

الفرق 

جان 

يسب 

 ا يتشار

غار  0،004 %40،60 %21،80 %40 %10 سنة النناطلة

 دال

الشخااة 

النناطلة النتعدد  

 ا جعاد

 

 الباحثلللة 2ش 2

 قن الكنال

غاللللللللللر  0،387 81،19% 90،79% 99،72% 88،11%

 دال

  1ش 1

 الحالنة

غاللللللللللر  0،118 61،61% 37،32% 98،11% 89،72%

 دال

غاللللللللللر  0،089 %94،12 %82،71 %60 %80 الاللالة  3ش 3

 دال

  8ش 8

 النعترضة

غاللللللللللر  0،274 78،63% 19،37% 72،83 14،97%

 دال

  النثار  9ش 9

 لثرما 

غاللللللللللر  0،981 99،11% 88،74% 62،83% 34،97%

 دال

  6ش 6

 النبالغة

غار  0،266 91،18% 87،76% 99،72% 88،31%

 دال

 العاجز  7ش 7

قلللللن تأجالللللل 

 اإلاباق

غار  0،073 93،73% 86،17% 92،83% 84،97%

 دال

غار  0،232 %69،67 %38،33 %64،97 %32،83   الغاباة4ش 4

 دال

 (  2  ودرجة حركة )0،09 ، قند مستوى د لة )3،48مرجع اات لعانتان مستاللتان.  

 

 

 

 

 

 فةي سةلو  المماطلةة،  -العاليةة والواط ةة –الةدف الثاني: قيةاس تة ثير فاعليةة الةذات 

 .بتوسق قلل المستقبل

تظهر  الباايا  ا رتباطاة تن ارتفاق الفاقلاة التاتاة كتزامن ملع يالالان هلي النناطللة 

هي سبعة مالاكاس للنناطلة من جان تسعة قند ترباالهلا قلل  قانلة يتلا ج البحلا. انلا إن 
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ارتفللاق قلللم النسللتالبل كتللزامن مللع اردكللاد هللي سلللوك النناطلللة هللي اللل النالللاكاس، طبالللا  

  :1لجدول )ل

 

 (2الجدول  

فاعلية الذات وقلل المستقبل، ومقاييس  معامالت ارتباط بيرسون بين كل من

 المماطلة التسعة

س
اا
نال
ال

 

 4ش 7ش 6ش 9ش 8ش 3ش 1ش 2ش السنة

 
تا
 ال
اة
قل
ها

 

-

0،93

* 

- 

0،04 
-0،93* -0،80* -0،36* -0،83* 

- 

0،28 

 

-0،36* -0،33* 

ل
الب
ست
لن
م ا
قل

 

 +

0،80

* 

+0،16

* 

+0،31

* 

+0،86

* 

+0،37

* 

+0،86

* 

+0،16

* 

+0،39

* 

+0،30

* 

 ( 0،09  ومستوى د لة )239قانة معامل ا رتباط الحرجة لنختبار ذت النهاكتان قند درجة حركة    

0،27 

 ( 0،09تدل العنمة )*  قل  تن معامل ا رتباط دال احاا اا  قند مستوى د لة.  

 

ولللتلك هللشن غاكللة الهللده الحللالي تتحللدد جبحللا ا جللزاء النتررهللة هالللط مللن العانللة هللي 

ان التة ثير العكسةي متغارت هاقلاة التا  وقلم النسلتالبل، قبلر اختبلار الفلرض الالا لل: 

الةةذل تمارسةةه فاعليةةة الةةذات فةةي اةةةور سةةلو  المماطلةةة، يمكةةن أن يكةةون مشةةروطا  

 ل قلل المسةتقبل يمكةن أن يُحةدة تغييةرات بمتغير وسيق  و قلل المستقبل، أل أن ع

 .دالة في العالقة العكسية بين فاعلية الذات وسلو  المماطلة

 و ختبار هتا الفرض، ت  اللجوء إل  تسلوجان ككنل تحدهنا ايخر:

 : Analysis of Covariance تحليل التغاير -2

جرى تحدكد يالاط الالرع الحرجة هي ال من هاقلاة التا  وقلم النستالبل جنا تهرر ترجلع 

  وإللل  2مجنوقللا  متررهللة ضللنن الننللاطم الواقعللة إللل  كنللان الدرجللة النعااركللة )+

  هللي منحنلل  التوركللع ا قتللدالي للنتغاللركن. وجاسللتخدام 2-كسللار الدرجللة النعااركللة )

ت  تحدكد يالاط الالرع الحرجة وقدد تهلراد  Standard Scoreمعادلة الدرجة النعااركة 

  :20النجنوقا  النتررهة حسب الجدول )

 



 1027لسنة  اذار . والستون لتاسع .........العدد ا.........................................مجلة الفتح ........................
//http://www.alfatehmag.uodiyala.edu.iq 

 
 

 (11الجدول  

 نقاط القطع الحرجة في مقياسي فاعلية الذات وقلل المستقبل

المتوسةةق  المقياس

 الحسابي

االنحراف 

 المعيارل

نقطة القطع 

للدرجة 

المعيارية 

+ 1) 

عدد أفراد 

المجموعة 

المتطرفة 

 العليا

نقطة القطع 

للدرجة 

المعيارية 

 -1) 

عةةةدد أفةةةراد 

المجموعةةةةةة 

المتطرفةةةةةةةةة 

 الدنيا

فاعليةةةةةةةةةةةة 

 الذات

42،987 21،099 13،601 13 61،811 19 

قلةةةةةةةةةةةةةةةةةل 

 المستقبل

41،646 29،810 14،276 24 67،216 18 

 

وجاستخدام معادلة تحلال التغاكر  سلتبعاد تلأثار قللم النسلتالبل ملن قنقلة هاقلالة اللتا  

)متغار مستالل  جسلوك النناطللة هلي الناللاكاس التسلعة )متغالر تلاجع ، يلتج ملن التفاقلل 

تهلراد . وكوضللح  1هلردا   وهاقلالة الللتا  اللدياا ) 22مجنوقتلان: هاقلالة اللتا  العلاللا )

قلل المستقبل يتوسق بالفعل العالقة لفا اة لهتا التحلال، إذ وجد تن   الالا  ا22الجدول )

  تعد مشروطة 0،93-، تت تن هت  العنقة العكساة )بين فاعلية الذات وسمة المماطلة

جحالة الاللم يحو النستالبل، جنعن  تن ايخفلاض هاقلالة اللتا    كلفدت إلل  اردكلاد سلنة 

في أنماط الشخصية المماطلة الثمانية، النناطلة إ  حاننا كتوسرهنا قلم النستالبل. تما 

ى هلت  النتلا ج إلل  تن النناطللة . وقد تعلزفلم يكن لقلل المستقبل ت ثير توسطي بينةما

للشخااة، هشيهلا تلرتبط قكسلاا  جفاقلالة اللتا   نمطا  كليا  حان تنارس وظافتها جوصفها 

قللل  يحللو اللامل ومالللاوم  ت متغاللرا  وسللارة تخللرى. تمللا حاننللا تنللارس النناطلللة 

، هشيهلا تكلون تقلل النولاة وتاثلر قاجلالة للتلأثر جنتغالرا  سمة ج ئيةةوظافتها جوصفها 

 خرى وسارة االلم النستالبل.  ت

 

 

 

 

 

 

 (11الجدول  

 القيم الفائية لتحليل التغاير للفروق في سلو  المماطلة وفقا  لفاعلية الذات 

 بعد ع ل ت ثير قلل المستقبل

 د لتهاالالانة متوسط درجة مجنوق مادر  النالااس
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 الفا اة النرجعا  الحركة النرجعا  التباكن

سلللللللللللنة 

 النناطلة

 0،024 6،416 134،192 2 134،192 النستالبلقلم 

 38،992 27 947،369 الخرأ دالة

 0،167 2،329 9،899 2 9،899 قلم النستالبل 2ش

 8،290 27 70،989 الخرأ غار دالة

 0،269 1،201 22،949 2 22،949 قلم النستالبل 1ش

 9،811 27 13،369 الخرأ غار دالة

 0،276 2،118 28،168 2 28،168 قلم النستالبل 3ش

 7،293 27 212،918 الخرأ غار دالة

 0،391 0،126 8،841 2 8،841 قلم النستالبل 8ش

 9،147 27 41،449 الخرأ غار دالة

 0،178 2،177 7،716 2 7،716 قلم النستالبل 9ش

 6،084 27 201،410 الخرأ غار دالة

 0،121 0،022 0،098 2 0،098 قلم النستالبل 6ش

 9،044 27 46،811 الخرأ غار دالة

 0،276 2،177 20،419 2 20،419 قلم النستالبل 7ش

 9،899 27 11،781 الخرأ غار دالة

 0،443 0،011 0،270 2 0،270 قلم النستالبل 4ش

 7،987 27 214،119 الخرأ غار دالة

   2 2-1  2-درجة الحركة جان النجنوقا  )ا هالاة   قدد النجنوقا 

   قلللدد  –درجللة الحركلللة داخللل النجنوقلللا  )العنودكللة   قلللدد تهللراد الللل النجنوقللا

 24 1- 10النجنوقا   

 ( 8،82   0،09الالانة الفا اة الجدولاة لنستوى د لة 

 

 :Analysis of Variance تحليل التباين -1

لتللوهار تسلللوا تكنالللي هللي اختبللار الفللرض النتضللنن هللي الهللده الحللالي، تلل  اسللتخدام 

قلللم  - ، تت تفاقللل ترجللع مجنوقللا  هللي: )هاقلاللة قالاللة1×1تحلاللل التبللاكن الثنللا ي )

قلللم  -قلللم قللال ، )هاقلاللة قلالللة -قلللم واطللئ ، )هاقلاللة قلالللة -قللال ، )هاقلاللة قالاللة

تفاعةل دال احصةائيا  تسفر هتا التحلال قن وجلود واطئ ، هي إيتان سنة النناطلة. وقد 

 كفدت إل  إحداث هروق هي هت  السنة.  بين فاعلية الذات وقلل المستقبل

قلم مستالبل  -هالد اتضح تن سنة النناطلة تبلغ تقااها لدى مجنوقة )هاقلاة ذاتاة قالاة

مسللتالبل قلللم  -قللال ، هانللا تاللل تديلل  مسللتوى لهللا لللدى مجنوقللة )هاقلاللة ذاتاللة قالاللة

قلةةل المسةةتقبل يةؤدل دورا  مباشةةرا  وأساسةةيا  فةي توسةةق العالقةةة واطلئ ، مللا كعنلي تن 
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. وهتا كتراجم مع ا ستنتان التت ت  التوصل السببية بين فاعلية الذات وسمة المماطلة

   هت  النتا ج:23  و)21إلام قند اجراء تحلال التغاكر. وكالدم الجدو ن )

 

 (19الجدول  

 التباين الثنائي لسمة المماطلة وفقا  لتفاعل فاعلية الذات مع قلل المستقبلتحليل 

مجنوق  مادر التباكن

 النرجعا 

درجة 

 الحركة

متوسط 

 النرجعا 

 د لتها الالانة الفا اة

تفاقل الاللم مع 

 الفاقلاة

132،290 2 132،290 20،343 0،009 

 دالة

 11،163 26 396،128 الخرأ

  3 2-8  2-النجنوقا  )ا هالاة   قدد النجنوقا  درجة الحركة جان 

   قلدد  –درجة الحركلة داخلل النجنوقلا  )العنودكلة   قلدد تهلراد الل النجنوقلا

 26  8- 10النجنوقا   

 ( 3،18   0،09الالانة الفا اة الجدولاة لنستوى د لة 

 

 (13الجدول  

 مجموعات تحليل التباين لسمة المماطلة

قدد  النجنوقة  

 ا هراد

النتوسط الحساجي لسنة 

 النناطلة

ا يحراه 

 النعاارت

قلم مستالبل  -هاقلاة قالاة 2

 قال

2 84،00 - 

قلم مستالبل  -هاقلاة واطبة 1

 قال

7 82،811 3،191 

قلم مستالبل  -هاقلاة واطبة 3

 واطئ

1 31،00 8،183 

قلم مستالبل  -هاقلاة قالاة 8

 واطيء

20 19،00 9،121 

 

تبةةدو أكثةةر  نمطةةا  للشخصةةيةو ن يتاجللة الهللده ا ول اشللفت تن النناطلللة جوصللفها 

، هلانكن تأوكلل مجنلل التحللان  السلاجالة انتشارا  من كونةا سمة من سمات الشخصية

 جايتي:

 -المرتفعةة والمتدنيةة علةى حةد سةوام –تمارس الحةاالت المتطرفةة مةن فاعليةة الةذات 

المماطلةةة لةةدل طلبةةة الجامعةةة دونمةةا ضةةرورة الةةى  تةة ثيرا  عكسةةيا  مباشةةرا  فةةي سةةلو 
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جاسلتثناء الحاللة التلي كجلرت افتراض وجةود متغيةر وسةيق بينةمةا  ةو قلةل المسةتقبل، 

 جنوجبها التعامل مع النناطلة جوصفها سنة   ينرا  للشخااة. 

 

تطةةوير أنمةةوذج تنبةةؤل بسةةلو  المماطلةةة، وفقةةا  للمتغيةةرات المتنب ةةة:  الةةةدف الثالةةث:

 فاعلية الذات، وقلل المستقبل، والنوع االجتماعي واالختصا  الدراسي.

، تلل  اسللتخنص Stepwise" جا سلللوا التللدرجي االنحةةدار المتعةةددجاسللتخدام تحلاللل "

لناللاكاس النرباللة قلل  قانلة   تينوذجا  يظركا  هرقاا  للتنبلف جسللوك النناطللة وهاللا  ل28)

   الد    اإلحاا اة لهت  النناذن:26يتا ج البحا جأانلها. وكبان الجدول )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (14الجدول  

 النماذج الفرعية المستـخلصة من تحليل االنحدار المتعدد لسلو  المماطلة 

 لدل عينة نتائج البحث

ا ينوذن النستخل   قنوان النالااس

متضننا  النتنببا  الدالة 

معامل 

 Rا يحدار 

الالانة 

 الفا اة

 النتاجة
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 احاا اا  

 

  هاقلاة التا   -2 سنة النناطلة

(-0،932  

 دال 93،211 0،932

 هاقلاة التا   -1

 ، وقلللللللللللللللللللللم 0،831-)

  .0،216النستالبل )+

 دال 30،82 0،991

الشخااة النناطلة متعدد 

 ا جعاد

 

  الباحثللللللللة قللللللللن 2ش 2

 الكنال

 

قلللللللللللللم النسللللللللللللتالبل  -3

+(0،168  

 دال 20،041 0،168

   الحالنة1ش 1

 

 هاقلاة التا         -8

   (-0،938  

 دال 93،402 0،938

   الاللالة3ش 3

 

 

قلللللللللللللم النسللللللللللللتالبل  -9

+(0،863   

 دال 36،743 0،863

قلللللللللللللم النسللللللللللللتالبل  -6

 ، وهاقلاللللللللللللة 0،393+)

  0،131-التا  )

 دال 13،079 0،906

قلللللللللللللم النسللللللللللللتالبل  -7   النعترضة8ش 8

+(0،361  

 دال 12،127 0،361

قلللللللللللللم النسللللللللللللتالبل  -4

 ، وهاقلاللللللللللللة 0،191)+

  0،187-التا  )

 دال 29،034 0،814

قلللللللللللللم النسللللللللللللتالبل  -1

 ، وهاقلاللللللللللللة 0،193)+

 ، والنوق 0،173-التا  )

  0،264ا جتناقي )+

 دال 22،491 0،891

قلللللللللللم النسللللللللللتالبل  -20   النثار  لثرما 9ش 9

+(0،860  

 دال 36،170 0،860

قلللللللللللم النسللللللللللتالبل  -22

 ، وهاقلاللللللللللللة 0،338+)

  0،164-التا  )

 دال 18،907 0،924

قلللللللللللم النسللللللللللتالبل  -21   النبالغة6ش 6

+(0،199  

 دال 1،829 0،199

 دال 21،622 0،396 هاقلاة التا  -23  العلللللللاجز  قلللللللن 7ش 7
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  0،396-)  تأجال اإلاباق

 هاقلاة التا   -28

 ، وقلللللللللللللللللللللم 0،187-)

  0،133النستالبل )+

 دال 23،619 0،822

 هاقلاة التا   -29   الغاباة4ش 4

(-0،332  

 دال 26،966 0،332

 هاقلاة التا       -26

 ، وقلللللللللللللللللللللم 0،186-)

  0،24النستالبل )+

 دال 20،819 0،367

 

 النتغار التاجع: النناطلة 

  ا ختااص الدراسي -النوق ا جتناقي -قلم النستالبل -التا النتغارا  النتنببة: هاقلاة 

    8درجة الحركة ا هالاة   قدد النتغارا  النتنببة 

  2 – 8 – 237  2 –قدد النتغارا  النتنبِبة  –درجة الحركة العنودكة   قدد تهراد العانة  

231 

 ( 1،37   0،09  ومستوى د لة )231، 8الالانة الفا اة الجدولاة قند درجتي حركة 

 

 إن تفح  يتا ج هتا الجدول كشار إل  ما كأتي:

إن ا ختااص الدراسي )قلني/ إيسايي    تلأثار للم هلي التنبلف جسللوك النناطللة،  -2

 ولتلك كنكن استبعاد  من النناذن.

إن النوق ا جتناقي )إياث/ ذالور    تلأثار للم تكضلا  هلي التنبلف جسللوك النناطللة،  -1

  هللي الشخاللاة النناطلللة النعترضللة، إذ تسللتراع الللتاور  1رقلل  )جاسللتثناء ا ينللوذن 

 . ولللتلك كنكللن قللّد النللوق ا جتنللاقي 0،264التنبللف جالنناطلللة قللل  يحللو محللدود )+

 متغارا  غار ذت تهناة ااهاة.

  ينلاذن قلادر  قلل  7إن قدد النناذن التي تجنع هاقلاة التا  جاللم النستالبل كبلغ ) -3

نناطلللة مللن جللان السلللوااا  التسللعة؛ جنعنلل  تن هنللاك ثنثللة التنبللف جللـستة سلللوااا  لل

 سلوااا  هالط   كنكن التنبف جها إ  جنتغار واحد هالط، هي:

 : النتنبئ الوحاد هو قلم النستالبل.الباحثة عن الكمالالشخااة النناطلة  - ت

 النتنبئ الوحاد هو هاقلاة التا . الحالمة:الشخااة النناطلة  - ا

 : النتنبئ الوحاد هو قلم النستالبل.لغةالمباالشخااة النناطلة  -  

 -جنفردهلا تو مجتنعلة ملع قللم النسلتالبل-إن هاقلاة التا  قادر  قل  التنبلف قكسلاا   -8

الشخصةةية الباحثةةة عةةن   تينوذجللا  كشللنل اللل سلللوااا  النناطلللة جاسللتثناء: 22هللي )

 .الكمال، والشخصية المبالغة
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هلي  -جنفرد  تو مجتنعلا  ملع هاقلالة اللتا -إن قلم النستالبل قادر قل  التنبف طردكا   -9

 الشخصية الحالمة.  تينوذجا  كشنل ال سلوااا  النناطلة جاستثناء 21)

كنكن التنبف جها قبر هاقلالة اللتا  وحلدها تو قبلر تفاقلل هاقلالة  سمة المماطلةإن  -6

 التا  مع قلم النستالبل.

  كنكلن التنبلف جهلا 4، ش7، ش1، هشن ثنثة منهلا )شية المماطلةأنماط الشخصتما  -7

قبر هاقلاة التا  وحدها تو قبر تفاقل هاقلاة التا  مع قلم النستالبل. وإن خنسة منها 

  كنكن التنبف جها قبر قلم النستالبل وحد  تو قبر تفاقل 6، ش9، ش8، ش3، ش2)ش

 قلم النستالبل مع هاقلاة التا .

 ، إذ 29النالاط جناعا  ضلنن تينلوذن واحلد اللي كوضلحم الجلدول )وكنكن اختزال هت  

  كنكلن لالللم النسلتالبل تن 9، ش8، ش3كنحظ تن ثنثة تيناط للشخااة النناطللة )ش

كتنبأ جها لوحد  تو متفاقن  مع هاقلاة التا ، غار تن هاقلاة التا  لوحدها   تتنبأ جها إ  

 إذا تفاقلت مع قلم النستالبل. 

  كنكن لفاقلاة التا  تن 4، ش7شن سنة النناطلة واخااتان مناطلتان )شوجالعكس ه

تتنبأ جها لوحدها تو متفاقلة مع قلم النستالبل، غار تن قللم النسلتالبل لوحلد    كتنبلأ جهلا 

 إ  إذا تفاقل مع هاقلاة التا . 

  كتنبأ جهنا قلم النسلتالبل لوحلد  هاللط، تملا 6، ش2وتوجد اخااتان مناطلتان هالط )ش

هاقلاة التا  هن تتنبأ جهنا هي ال ا حوال. وتنفرد الشخالاة النناطللة الحالنلة هلي تن 

 هاقلاة التا  وحدها تتنبأ جها، هانا   كتنبأ جها قلم النستالبل هي ال ا حوال.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (10الجدول  

 اانموذج التنبؤل الكلي بسلو  المماطلة وفقا  لفاعلية الذات وقلل المستقبل 

 ا ستنتانالنتغارا  النتغارا  النتنببة  النالااس/ السلوك
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العاجز  قن  وحدها تو مجتنعة

التنبف 

 وحدها

هاقلالللللللللة اللللللللللتا   - سنة النناطلة

 وحدها.

هاقلالللللللللة اللللللللللتا   -

مجتنعلللللللة ملللللللع قللللللللم 

 النستالبل.

قللللللللللللللللللم  -

 النستالبل

هاقلالللللة اللللللتا  تتنبلللللأ لوحلللللدها 

ومجتِنعللة، لكللن قلللم النسللتالبل   

جللاء متفللاقن   كتنبللأ لوحللد  إ  إذا

 مع الفاقلاة.

الشخااة النناطلة 

 النتعدد  ا جعاد

 

  الباحثلللللة 2ش 2

 قن الكنال

هاقلالللللللللللة  - قلم النستالبل وحد .   -

 التا 

قلللم النسللتالبل كتنبللأ لوحللد  هالللط، 

تما هاقلاة التا  هن تتنبلأ هلي الل 

 ا حوال.

هاقلالللللللللة اللللللللللتا   -   الحالنة1ش 1

 وحدها.

قللللللللللللللللللم  -

 النستالبل

الللتا  تتنبللأ لوحللدها هالللط، هاقلاللة 

تما قلم النستالبل هن كتنبأ هلي الل 

 ا حوال.

قلللللللللم النسللللللللتالبل  -   الاللالة3ش 3

 وحد .

قلللللللللم النسللللللللتالبل  -

متفلللللاقن  ملللللع هاقلالللللة 

 التا .

هاقلالللللللللللة  -

 التا 

قلللللللم النسللللللتالبل كتنبللللللأ لوحللللللد  

ومجتِنعللا ، لكللن هاقلاللة الللتا    

تتنبلللللللأ لوحلللللللدها إ  إذا جلللللللاء  

 النستالبل.متفاقلة مع قلم 

  8ش 8

 النعترضة
 قلم النستالبل -

قلللللللللم النسللللللللتالبل  -

متفلللللاقن  ملللللع هاقلالللللة 

 التا .

هاقلالللللللللللة  -

 التا 

قلللللللم النسللللللتالبل كتنبللللللأ لوحللللللد  

ومجتِنعللا ، لكللن هاقلاللة الللتا    

تتنبلللللللأ لوحلللللللدها إ  إذا جلللللللاء  

 متفاقلة مع قلم النستالبل.

  النثالللللر  9ش 9

 لثرما 
قلللللللللم النسللللللللتالبل  -

 وحد .

قلللللللللم النسللللللللتالبل  -

متفلللللاقن  ملللللع هاقلالللللة 

 التا .

هاقلالللللللللللة  -

 التا 

قلللللللم النسللللللتالبل كتنبللللللأ لوحللللللد  

ومجتِنعللا ، لكللن هاقلاللة الللتا    

تتنبلللللللأ لوحلللللللدها إ  إذا جلللللللاء  

 متفاقلة مع قلم النستالبل.

 
 
 

هاقلالللللللللللة  - قلم النستالبل وحد .  -   النبالغة6ش 6

 التا 

قلللم النسللتالبل كتنبللأ لوحللد  هالللط، 

تتنبلأ هلي الل تما هاقلاة التا  هن 

 ا حوال.
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  العلللاجز  7ش 7

قلللللللن تأجالللللللل 

 اإلاباق

هاقلالللللللللة اللللللللللتا   -

 وحدها.

هاقلالللللللللة اللللللللللتا   -

مجتنعلللللللة ملللللللع قللللللللم 

 النستالبل.

قللللللللللللللللللم  -

 النستالبل

هاقلالللللة اللللللتا  تتنبلللللأ لوحلللللدها 

ومجتِنعللة، لكللن قلللم النسللتالبل   

كتنبللأ لوحللد  إ  إذا جللاء متفللاقن  

 مع الفاقلاة.

هاقلالللللللللة اللللللللللتا   -   الغاباة4ش 4

 وحدها.

هاقلالللللللللة اللللللللللتا   -

مجتنعلللللللة ملللللللع قللللللللم 

 النستالبل

قللللللللللللللللللم  -

 النستالبل

هاقلالللللة اللللللتا  تتنبلللللأ لوحلللللدها 

ومجتِنعللة، لكللن قلللم النسللتالبل   

كتنبللأ لوحللد  إ  إذا جللاء متفللاقن  

 مع الفاقلاة.

 

 استنتاجات نةائية -ثانيا  

سةمات تبةدو أكثةر انتشةارا  لكونةةا سةمة مةن  نمطا  للشخصةيةإن النناطلة جوصفها  -2

لدى طلبة الجامعة، إذ   تتجلل  النناطللة جوصلفها جلزء  سلناتاا  هحسلب ملن  الشخصية

سلللوك الرالللب الجللامعي، جللل إيهللا تتخلللل مجنللل سلللوام لتاللبح ينرللا  اخاللاا  ثنللايي 

 ا جعاد.

النتال جشإلالباقا   بالعامل الدافعيجاء  تيناطُ الشخااة النناطلة ا اثر تأثرا   -1

بالعامةةل اللة، هللي مالدمللة يسللب ا يتشللار، لتتبعهللا ا ينللاط النتللأثر  ا يفعالاللة وا خنق

 النتال جالتشوها  اإلدراااة. المعرفي

هلللي يسلللب ايتشلللار سللللوك النناطللللة، وهاللللا  للنلللوق  ال توجةةةد فةةةروق دالةةةة احصةةةائيا   -3

ا جتنللاقي )إيللاث/ ذاللور ، وا ختاللاص الدراسللي )قلنللي/ إيسللايي ، جاسللتثناء حالللة 

 قل  التاور هي الشخااة النناطلة الحالنة. واحد  هي تفوق اإلياث

 -النرتفعة والنتديالة قلل  حلد سلواء – الحاالت المتطرفة من فاعلية الذاتتنارس  -8

تأثارا  قكساا  مباارا  هي سلوك النناطلة لدى طلبة الجامعة دوينا ضرور  إل  اهتراض 

جللرت جنوجبهللا وجللود متغاللر وسللاط جانهنللا هللو قلللم النسللتالبل، جاسللتثناء الحالللة التللي ك

التعامل مع النناطلة جوصفها سنة   ينرلا  للشخالاة، إذ كتوسلط قنلدها قللُم النسلتالبل 

 العنقة جان هاقلاة التا  والنناطلة. 

كرتبط سلوك النناطلة متعدد ا جعاد جأرجعة متغارا  متنببة جم: هاقلاة التا ، وقلم  -9

تينللوذن تنبللفت اللامل  النسللتالبل، والنللوق ا جتنللاقي، وا ختاللاص الدراسللي؛ ضللنن

 كحتوت ايتي:

النوق ا جتنلاقي )إيلاث/ ذالور ، وا ختالاص الدراسلي )قلنلي/ إيسلايي ،    -

 تأثار مه  لهنا هي التنبف جسلوك النناطلة، ولتلك كنكن استبعادهنا من ا ينوذن.
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، تتلأثر طردكلا  جالللم القلقة والمعترضة والمثيرة لت مةاتالشخااا  النناطلة:  -

 النستالبل، وكنكن تن تتأثر قكساا  جفاقلاة التا  إذا تفاقلت مع قلم النستالبل. 

، الغيبية والعاج ة عن ت جيل اإلشباع، والشخااتان النناطلتان: سمة المماطلة -

تتأثر قكساا  جفاقلاة التا ، وكنكن تن تتأثر طردكا  جالللم النسلتالبل إذ تفاقلل ملع هاقلالة 

 التا .

، تتللأثران طردكللا  جاللللم الباحثةةة عةةن الكمةةال والمبالِغةةةالشخاللاتان النناطلتللان:  -

 النستالبل هالط، و  تتأثر جفاقلاة التا  هي ال ا حوال.

تتللأثر قكسللاا  جفاقلاللة الللتا  هالللط، و  تتللأثر جاللللم  الحالمةةةالشخاللاة النناطلللة  -

 النستالبل هي ال ا حوال.

 

 مقترحات:  -ثالثا  

تروكركة للدراسة الحالاة، جشدخال متغالرا  متنببلة إضلاهاة لإلينلوذن إجراء دراسة  -2

الحلالي، منهللا: تأجاللل اإلالباق، وا هكللار النقالنياللة، والتفكالر الرغبللي، والخللوه مللن 

الفشل، وا يدهاقاة، والشرود التهني، وقلم النو ، وحاوكة الضنار، وتسالاب التنشلبة 

 الوالدكة. 

النرور هي الدراسة الحالاة، لدراسة العواقب النفساة الناتجة ا ستفاد  من ا ينوذن  -1

قن سنة النناطلة وقن تيناط الشخااة النناطلة الثناياة، وتحدكد التغلاكرا  جلان هلت  

ا ينللاط. وكاُلتللر  هنللا دراسللة ا اتبللاا، والضللغوط النفسللاة، والفللرا  الوجللودت، ولللوم 

 الجسناة.   ايخركن، وا ضرراجا  الساكوسوماتاة، وا مراض

خلات الدراسة الحالاة إل  تن النوق ا جتناقي وا ختااص الدراسي   كنتلكان  -3

قدر  تنبفكة ااهاة جسلوك النناطلة. وهتا كستدقي تربام ا ينوذن الحلالي قلل  قانلا  

مجتنعاة تخرى تاثر تباكنا  من الرلبة، وتوساعم لاشنل متغارا  دكنوغراهاة تخرى قلد 

 -دا   هللي تحفاللز سلللوك النناطلللة، منهللا: العنللر، والنسللتوى ا قتاللادت تنللارس تللأثارا  

 ا جتناقي، والحالة الزوجاة، ومستوى التحاال الدراسي، والتسلسل الو دت.

 

 : المصادر

 ( التلكف ا اادكني وقنقتم جالداهعاة لإليجار والرض   1004تحند، قراة قراة .
. جامعلة الزقلاركم، جالننلكة العرجاة السعودكة قن الدراسة لدى طلبة جامعة النلك خالد

 الاة الترجاة.

 ( هاقلاة التا  وقنقتها جتاللدكر اللتا  للدى طلبلة  . 1028ايلوسي، تحند إسناقال
 . جغداد: دار الكتب العلناة للرباقة والنشر والتوركع.الجامعة
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 ( اد: مكتبلة . ترجنة ولاد خالد تحند حسن. جغلدالعالل العرجي . 1001جاتات، رها ال

 مار دار النرتض .

 ( التلكف ا الادكني وقنقتلم جالضلغوط النفسلاة للدى  . 1021التناني، حسن ياصر
 . رسالة ماجستار. جامعة دكال ، الاة الترجاة للعلوم اإليساياة.طلبة الجامعة

 ( الاللللاهر : اكتلللراك للنشلللر اإلدار  التناهسلللاة للوقلللت . 1000الخضلللارت، محسلللن .

 والتوركع.

 التسلوكل ا الادكني  . 1028، هاال؛ واواار ، قنر؛ وحجلارت، تغركلد )الرجاع

، 10، م مجلللة الننللار وقنقتللم جأسللالاب التفكاللر لللدى الرلبللة الجللامعاان هللي ا ردن. 

 .139-211/ا، ص2ق

 (  قلم النستالبل لدى طلبة الالة الترجالة وقنقتلم 1004السبعاوت، هضالة قرها . 

 .177-199، ص1، ق29، مالترجاة والعل مجلة جالجنس والتخا  الدراسي. 

 ( هاقلاللة جريللامج إراللادت 1023السللنارت، يجللا  قللواد؛ وصللالح، قاكللد  اللعبان. 

جتالناا  العالل والجس  لخفض حد  قلم النستالبل لدى طالبا  جامعلة ا قال  جنحاهظلة 

 .14-63، ص1، ق12م ،مجلة الجامعة اإلسنماة للدراسا  الترجوكة والنفساةغز . 

 (  قّنللان: دار صللفاء  .تسللس ا دار  النعاصللر  . 1007قلاللان، رجحللي ماللرف

 للنشر والتوركع.

 (  سنا  الشخااة وقنقتها جاللم النسلتالبل للدى العلاملان  . 1007ارماان، صن
تطروحلة داتلورا . ا اادكنالة العرجالة  ا.جاور  وقتاة من الجالاة العراقاة هي اسلترالي

 النفتوحة هي الدايانارك، الاة ايداا والترجاة.

 ( قلم النستالبل قند الشلباا وقنقتلم جلبعض النتغالرا . 1020محند، هبة مفكد . 

 .374-312، ص17و  16، ق مجلة العلوم الترجوكة والنفساة

 ( ة والعاملل الجانلي.  . النناطللة جلان الخالال الشخالا1001محنود، ثلامر جلاجر

 .88-80ص ،1، ق64م ،مجلة الالاهلة

 ( قللم النسلتالبل وقنقتلم جكلل ملن هاقلالة  . 1001النشاخي، غالب جن محنلد قللي
تطروحة داتورا . جامعة  .التا  ومستوى الرنو  لدى قانة من طنا جامعة الرا ل

 تم الالرى، الاة الترجاة.

 ( 64م ،مجللة الالاهللةملاذا كاللول.   . قل  يفس النناطلة1001يظني ، هارس انال ،

 .89-88ص ،1ق
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 (1الملحل  

 مقياس سمة المماطلة

 جااغتم النها اة 

 

 ع ي تي الطالبة، ع ي ل الطالب:

جان كدكك استنار  تتضلنن قلددا  ملن ا حتنلا   السللوااة الاومالة التلي كلراد دراسلتها 

صلركحة ودقااللة، قلناا  هلي اخالاة الراللب الجلامعي. النرللوا تن تكلون اسلتجاجاتك 

  تحللت البللدكل الللتت تللرا  مراجالللا  لوجهللة يظللرك هللي جناللع قبللر التأاللار جعنمللة )

الفالرا  الوارد  هلي ا سلتنار . إن تعاويلك إليجلا  هلتا البحلا هلو مسلاهنة راقالة هلي 

 خدمة الحالاالة العلناة. مع ا متـنان والتالدكر.

 

 

 
                                                           

    ( إل  اتجاهها السالب.-تشار العنمة )+  إل  ا تجا  النوجب للفالر ، هانا تشار العنمة   
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 الكلية:                           القسم:                        النوع االجتماعي:   أنثى  /  ذكر         

 الفقرة ت

تنطبل 

علّي 

 تماما  

تنطبل 

علّي 

الى حد 

 ما

 محايد

التنطبل 

علّي الى 

 حد ما

ال 

تنطبل 

علّي 

 أبدا  

2 
تاعر إيني تهدر وقتا  اثارا ، و  

 تستراع التوقل قن ذلك. )+ 
     

1 
وقدته  جم دون تقدم إل  ايخركن ما 

  -مناطلة.)
     

3 
تمال إل  تأجال اتخاذ الالرارا  النهنة 

 حت  كفو  ا وان.)+ 
     

8 
تهت  قن تقتار لكي   تستنر هي 

 النهنا  الاعبة رغ  ها دتها لي. )+ 
     

9 
 تذهب إل  مواقادت هي الوقت النحدد.

(-  
     

6 
تتردد هي الالاام جا اااء حت  حاننا 

 مدى تهناتها لي. )+  تقره
     

7 
حان تتخت قرارا ، تارُق هي تنفات  هورا . 

(-  
     

4 
تاعر تن ايتباهي كتشتت حان تركد 

 البدء جنهنة جدكد . )+ 
     

1 
تأجال قنل الاوم إل  غد لاس من 

  -طباقي. )
     

20 
تتجنب البدء جنشاركع حااتاة جدكد  

 خوها  من الفشل. )+ 
     

22 
تيجز ا قنال الضروركة قبل وقتها 

  -النحدد. )
     

21 
كعتالد تهراد تسرتي وتصدقا ي جأيني   

تجاار جشيجار النهنا  النرلوجة إ  هي 
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 اللحظة ا خار . )+ 

23 
تدهع مستحالاتي النالاة إل  ايخركن هي 

  -وقتها النالرر. )
     

28 
ترغب اثارا  هي تغاار حااتي، لكنني 

 تتجنب اإلقدام قل  ذلك. )+ 
     

 

 

 

 (9الملحل  

 مقياس الشخصية المماِطلة المتعدد اابعاد

 جااغتم النها اة

 

 ع ي ل الطالبة ، ع ي ل الطالب:

جان كدكك استنار  تتضلنن قلددا  ملن ا حتنلا   السللوااة الاومالة التلي كلراد دراسلتها 

تكلون اسلتجاجاتك صلركحة ودقااللة، قلناا  هلي اخالاة الراللب الجلامعي. النرللوا تن 

  تحللت البللدكل الللتت تللرا  مراجالللا  لوجهللة يظللرك هللي جناللع قبللر التأاللار جعنمللة )

الفالرا  الوارد  هي ا ستنار . تعاويك إليجا  هتا البحا هو مساهنة راقالة هلي خدملة 

 الحالاالة العلناة.  مع ا متـنان والتالدكر.

 

 الكلية:                              القسم:            تيث   /  ذارالنوع االجتماعي:   

 

 

 :   مقياس الشخصية المماطلة الباحثة عن الكمال1ش

 نادرا   أحيانا   دائما   الفقرة ت

تار  ا اتراك هي تقنال مع ايخركن إ  إذا هعلوا  2

 ا اااء جرركالتي.
   

    كافني ايخرون جأيني قناد وصعب اإلرضاء. 1

تاعر جالرض  يحو ما تقوم جم إ  إذا اان قل     3

 درجة قالاة من الجود .
   

    تتجنب الحدكا تو الكشل قن حا   الفشل لدت. 8

تجد صعوجة هي جدء مهنة معانة تو إانالها إذا اايت  9

   تلبي ال معاكارت.
   

   كاعب قلّي النحاهظة قل  رو  النر  لدت حان  6
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 ايء جدكد.تاون منهنكا  هي هعل 

تسود   -تيظُر إل  النواقل جننظار حدت )تجاض 7

 منكرا  وجود منرالة وسر  جانهنا.
   

 

 

 

 

 

 الحالمة الشخصية المماطلة :   مقياس9ش

 نادرا   أحيانا   دائما   الفقرة ت

تيتظر وصول الفرص إلّي جد   من محاولتي  2

 الوصول إلاها.
   

    وغار واقعي.كتهنني ايخرون جأيني حال   1

تتوقع من يفسي تحالام تاااء قظانة، لكنني تستغرا  3

 لناذا ل  كحدث هتا تجدا .
   

تهكر اثارا  جنا تركد إيجار ، لكنني   تستراع تحوكلم  8

 إل  واقع.
   

حاننا تهكر جالالاام جنهنة معانة، تتنن  الالفز من  9

 ا لل إل  الااء دون النرور جالتفاصال جانهنا.
   

تدور هي ذهني مشاركع اثار ، تجد يفسي تمال إل   6

 تأجالها النر  تلو النر .
   

تحب التفكار هي طنوحاتي، لكنني تار  الخوض هي  7

 التفاصال النرلوجة لتحالاالها.
   

 

 :  مقياس الشخصية المماطلة القلقة3ش

 نادرا   أحيانا   دائما   الفقرة ت

    الالاام جشيء جدكد.تجد يفسي متتجتجا  حان تركد  2

تجالغ هي تاور النتاقب التي كنكن تن تظهر قند إقدامي  1

 قل  قنل معان.
   

تاعر جالتعب والتوتر حالنا كحدث ايء كخالل روتاني  3

 النعتاد.
   

    تماطل هي البدء جنهنة معانة جسبب اكواي جالدراتي. 8
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    طاقتي.تاعر تن خوض غنار الحاا  كترلب جهودا  تفوق  9

الشر التت تعرهم تحسن من الخار »تؤكد النثل الالا ل:  6

 «.التت   تعرهم
   

 

 

 

 

 

 

 :   مقياس الشخصية المماطلة المعترضة4ش

 نادرا   أحيانا   دائما   الفقرة ت

    تاعر تن مترلبا  ايخركن يحوت غار معالولة. 2

 قندما كسألني ايخرون قن سبب قدم قاامي جفعل معان، 1

 تاعر جأيه  كتشاجرون معي.
   

    تتجنب ا لتزاما  جادقا ي إيني يساتها تو إيها غار مهنة. 3

تتعند العنل جبطء تو جعدم افاكة من تجل إهساد مهنة    8

 ترغب الالاام جها.
   

كنتالديي ايخرون جسبب تلكفت هي إيجار حاتي من العنل  9

 النشترك معه .
   

قدا اا  من اقتراحا  ايخركن حول الرركالة تتخت موقفا   6

 التي تصبُح هاها منتجا  تاثر.
   

كستغرا ايخرون مني  يني تسار وهم جدولي الخاص  7

 و  تاثرث لنا كنتظرويم مني.
   

    تغضب تو تجادل حاننا تطال ُب جالالاام جعنل   ترغب هام. 4

 

 لت مات:    مقياس الشخصية المماطلة المثيرة 0ش

 نادرا   أحيانا   دائما   الفقرة ت

تؤخر الالاام جا اااء الضروركة، ث  تحاول  2

 إيجارها جاهدا  هي اللحظة ا خار .
   

تاعر تن الحاا  هوض ، وجأيني   تستراع التأاد  1

 تجدا  منا تخببم ا كام الالادمة.
   

   كرى ايخرون جأيني تتاره جرركالة تحركضاة  3
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 لنيتبا .تو مثار  

تيشغل جشخ  تو جشيء ما، ث  تترام هجأ   8

 وتتحرك جعادا .
   

تمال إل  الحراة والتغاار جسبب يفاذ صبرت من  9

 ا اااء البرابة وايمنة.
   

    تتغار حالتي النزاجاة قل  يحو سركع ومفاجئ. 6

تتعرض لإلحباط جسرقة، هأغضب وتتخل  قن  7

 النهنة التي تقوم جها.
   

 

 :    مقياس الشخصية المماطلة المبالغة2ش

 نادرا   أحيانا   دائما   الفقرة ت

حاننا كتواهر لدت وقت هرا  غار متوقع، تجحا قن تمور  2

 جدكد  تقوم جها جد   من إتنام تمور تخرى.
   

تيا معتاد قل  التتمر مع يفسي جالالول: "تيا مشغول جدا "،  1

 و"لاس لدت وقت ااه".
   

تدور حول النهنا  التي كتوجب قاامي جها دون تن تاعر  3

 إيني تيجزتها حالا .
   

تيشغل جنشكن  ايخركن مفجن  ا هتنام جنشكنتي  8

 الخاصة.
   

تاعر تن الوقت كنفت مني دون تن تستراع تحالام ما  9

 خررت لم.
   

  تستراع ترتاب ا ولوكا  هي حااتي جسبب مشاغلي  6

 الكثار .
   

كرايي ايخرون اخاا  مستعدا  لترك ال ايء والتوجم  7

 إلاه  هور حاجته  لي.
   

 

 :    مقياس الشخصية المماطلة العاج ة عن ت جيل اإلشباع6ش

 نادرا   أحيانا   دائما   الفقرة ت

تضع جدو   رمناا  إليجار ا اااء الضروركة، لكنني تخرقم  2

 ترهاهي.حالنا كتال جي صدكم كدقويي إل  يشاط 
   

حاننا تاتاق لشخ  معان، تترك ال ما هي كدت وتهرق  1

 للالا م تو لنتاال جم.
   

     تخرط للنهنا  الاعبة تو البعاد  الندى  ن الحاا   3
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 قاار    تستحم ال هت  الجدكة.

    حالنا تجوق، تتوقل قن تت يشاط آخر وتسارق إل  الرعام. 8

النهنة التي تقوم جها حالنا تررت تجد صعوجة هي مواصلة  9

 هي ذهني هكر  التوقل قنها.
   

    تيزقج من تحدكد موقد يها ي مسبم للالاام جنهنة معانة. 6

  تستراع مالاومة النوم مهنا اايت تهناة العنل التت تقوم  7

 جم.
   

قافور هي الاد خار من قشر  قل  »تؤكد النثل الالا ل:  4

 «.الشجر 
   

 

 مقياس الشخصية المماطلة الغيبية:   0ش

 نادرا   أحيانا   دائما   الفقرة ت

لاس ال من جّد وجد   ن توركع ا رراق   كعرهم إ   2

 هللا.
   

    الفرص هي الحاا  تأتي وترو  من تلالاء يفسها. 1

    التركا والنناطلة كنكن تن كفدكا إل  يتا ج إكجاجاة. 3

الوقت مني، هكل ايء   تاعر جا سل حان كضاع  8

 مكتوا سلفا  هي هت  الحاا .
   

تاعر تن الناادها  هي التي ستحدد يوق حااتي هي  9

 النستالبل.
   

  كزقجني تن تجد يفسي تؤجل اتخاذ الالرارا   6

 النهنة النر  تلو النر .
   

تتلكأ هي العاد  هي إيجار النهنا  الضروركة دون تن  7

 تاعر جالتيب.
   

اصرْه ما هي الجاب كأتاك ما هي »تؤكد النثل الالا ل:  4

 «.الغاب
   

 


