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 :الممخص
وعالقتو مرد النفسي الى التعرف عمى مستوى الت الحالي ييدف البحث

طمبة المرحمة االعدادية العائدين من النزوح  لدىسويف االكاديمي بالت
 المنيج الوصفي  بحثيما عمىفي خطوات  ان،حيث اعتمد الباحث

( 044فرد )( 044العشوائية بواقع )ة بالطريق ةالعين اار ختوا، االرتباطي
اىداف  ولتحقيقادبي( ، –( اناث ولكل م تخصص )عممي 044ذكور و)

البحث قام الباحثان ببناء مقياس لمتمرد النفسي وفق  نظرية)جاك برايم 
( 6661( وبناء مقياس لمتسويف االكاديمي وفق نظرية )باندورا 6611

واسفرت النتائج عدم وجود فروق  ،استخراج الصدق والثبات لكال المقياسينو 
فروق وفق  في التمرد النفسي لدى افراد العينة بشكل عام في حين توجد

متغير النوع لصالح الذكور وعدم وجود فروق وفق متغير التخصص ، اما  
فيما يتعمق بالتسويف االكاديمي  فكانت النتائج غير دالة احصائيا لدى 
افراد العينة بشكل عام وكذلك عدم وجود فروق دالة وفق متغير النوع 

الة  احصائية والتخصص، اما العالقة االرتباطية بين المتغيرين فكانت د
 وبصورة عكسية .
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Abstract: 

The current research aims to identify the level of 

Psychological Disobedience and its relation to Academic 

Procrastination among secondary school students 

returning from displacement,Where the researchers 

adopted the steps of their research on the descriptive 

approach, and The sample, was randomized by (400) 

individuals (200) for males and (200)for females and for 

each of the specialization of scientific and the 

literary,and To achieve the research objectives, the 

researchers built a measure of Psychological 

Disobedience according by theory  (jack brehm 1966) 

and built a measure of Academic Procrastination 

according by theory (Bandura 1997),and the truth and 

consistency of both measurements were extracted,The 

results resulted in the absence of differences in 

Psychological Disobedience among the sample in 

general, while there are differences according to gender 

variable in favor of males and the absence of differences 

according to the variable specialization,As for the 

Academic Procrastination The results resulted in the 

absence of differences among the sample in general, as 

well as the absence of significant differences according 

to  gender variable and specialization as for The 

correlation between the two variables was statistical but 

inverse. 
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 :مشكلة البحثالفصل االول 

ان االنسان يسعى الى البحث عن الراحة النفسية ، ويحاول االبتعاد عن ضغوطات 
الى البحث عن وسائل لمتكيف مع مواقف الحياة ، وتمعب المرحمة العمرية      الحياة  ، فيمجأ

الوسائل والطرق ، فالطفل مثال يختمف عن المراىق في  اختياره تمكلمفرد دورا اساسيًا في 
) ابو ضاحي يختمف عن المراىق والطفل في ذلك .   طريقة تكيفو مع البيئة ، في حين الراشد

 ،0466  ،0 6 )  
افراد يميمون الى االنطواء واالنسحاب والعزلة في التعامل مع ضغوطات فيناك  

الحياة  ، وىناك منيميل الى التمرد والثورة ، وان ىذا يبدو واضحا في فترة المراىقة لكون ىذه 
االستقالل واالنفعاالت الحادة ، والتمرد عمى السمطة ، لذا     المرحمة تتميز بظيور نزعات

يتعرضون الى اوامر ومطالب لممارسة   ىقين يعمنون سخطيم عندماكثيرا مانرى المرا
 ( 7،  3122)المطارنة والزغاليل ،   تميل الى التمرد والثورة والعدوانية . سموكيات

ان التمرد يالحظ بشكل كبير في المراىقة وذلك لكون ىذه المرحمة تتصف بتغيرات   
راىق،  كما تمتاز ىذه المرحمة بزيادة ونفسية وانفعالية  تؤثر في سموك الم فسيولوجية

النفسية ونتيجة لذلك يشعر الفرد بالغربة والضياع فيتمرد عمى    الصراعات الداخمية والتوترات
مقبولة والتي قد يكون التسويف االكاديمي احد     القيم والعادات ،  وتنتشر انماط سموك غير

النفسي من حيث ان الطمبة المتمردين  التمردىذه االنماط ، اذا ان التسويف االكاديمي يرتبط ب
كائن ومن ثم رفضو ،     يمجأون الى التسويف االكاديمي وذلك بسبب عدم القناعة بما ىو

الشباب .     وقد يتخذ الرفض شكل التمرد عمى مبدأ الوصاية الذي يحاول الكبار فرضو عمى
 ( 044،  0460،  اخرون) الربيع و 

الظواىر التي تؤثر عمى دافعية االفراد نحو االنجاز بمختمف ان التسويف ىو احد 
ويعد الجانب االكاديمي من المجاالت التي تبرز بيا ظاىرة التسويف لدى  جوانب الحياة ،

كون لما وى للتأجيا ارلى ىدي إؤي لذيا قلقمأن الى الباحثين إ الطمبة ، اذ يشير بعض 
لوكيات تؤثر بطريقة  سل وفعاأ نيتضمويف التس ذلك يالحظ أن مع ، و فيوألساسي لمتسا

 انتاجية الفرد . سمبية عمى 
   Senecal, Koestner, & Vallerand, 1995 , 607619) ( 
 Ellisو  Solomon & Rothblum 1984وقد اىتم بعض الباحثين مثل     

&knaus 2000 اً الجامعة نظر  بدراسة معدالت انتشار التسويف بين االفراد وخصوصًا طمبة 
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% 66% الى 01،حيث ظير ان نسبة التسويف تتراوح بين  لممشكالت الناجمة بالنسبة ليم
االمتحانات  ،تأخير تسميم  الواجيات االكاديمية ،   ويتخذ التسويف اشكال عدة منيا : تأجيل 

 0446الصدد ذاتو قام  بالكس وديرو   يالمتكرر عن حضور المحاضرات ، وف التأخير
% من 00االكاديمي ومدى انتشاره لدى الطمبة المعممين ،وكانت النتائج ان  بدراسة التسويف 

تسويف متوسط ، اماباقي العينة فكان  % لدييم01عينة الدراسة لدييم تسويف عاٍل وان  
الذكور ،  تسويفيم االكاديمي منخفضا  ،وان ىناك فروق في التسويف بين الجنسين ولصالح

  مم الذاتي وعالقتو بالتسويف االيجابي والسمبي لدى طمبةبدراسة التع 0460كما قام  كو 
الجامعة وكانت النتائج بأن الطالب الذين يعتقدون بمنفعة التأجيل اكثر تسوفًا مقارنة بالطمبة 

 (   106 – 100،  0466يعتقدون بالكفاءة الذاتية .   )السممي ،  الذين
من خالل لقاء الباحثة و وانطالقا من الواقع العممي الذي تعيشو الباحثة كمرشدة تربوية 

المعممين وتكرار شكواىم من شيوع بعض السموكيات لدى بعض الطمبة والمتمثمة في  ببعض
 وقتيا المحدد ، او عدم االتزام بمواعيد االختبارات  ،او المطموبة في تقديم الواجبات تأجيل

الميمات الدراسية الى اخر فرصة ممكنة وانخفاض دافعيتيم  زانجا لتأخيرالمتكررة المحاوالت 
يكون لو تأثير سمبي عمى تحصيميم الدراسي ، لذا شعرت   نحو الدراسة  ، االمر الذي قد

تربوية ونفسية تتطمب اجراء العديد من الدراسات  الباحثة بأن مثل ىذا السموك يشكل مشكمة
عالقة التمرد النفسي بالتسويف  فكرة ىذه الدراسة لمعرفة ت.لذا جاءلتغطية ىذا القصور 

 االكاديمي لدى مرحمة االعدادية العائدين من النزوح .
 اهمية البحث : 

يبدو الميل لمتمرد والثورة واضحًا في مرحمة المراىقة وذلك يعود إلى ما تمتاز بو ىذه  
، وان الكثير من المراىقين يميمون إلى  انفعاالت حادة وظيور نزعات االستقالل الفترة من

الثورة  إلى ممارسة يمجؤونيتعرضون لو من أوامر ومطالب ، وليذا  إعالن سخطيم عمى ما
 (    664، 6686) الرياالت ،    .والتمرد والعدوانية 

كما أن لطبيعة الظروف واألوضاع االقتصادية والفكرية  واالجتماعية واألعراف  
 االتجاىين السمبي وااليجابي عمى سموك الشباب وموقفيم من السمطة والقانونوب تأثيرا بالغا

تؤدي دورا كبيرا في التمرد لدى الشباب ومن ضمنيا النظام   واألوضاع القائمة والتي
ووسائل متناقضة أو غير متناقضة، يؤثر في  توجيات  االجتماعي إذ أن ما يقدمو من أىداف



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (71( اجمللد )4العدد )

 2020 كانون األول

 

)8114 ) 
 

النظام االجتماعي كثيرا ما يؤدي إلى الرفض  إذ أن الوعي يناقضالشباب واختياراتيم المينية 
تراود الشباب المتمرد مشاعر  (  وغالبا ما614، 0441)معاليقي ،   .  والتمرد واالنسحاب

الذنب  ، فيم يعرفون خطأ تصرفاتيم  وااللم الذي يسببونو لالخرين وكثيرا ما يفيمون ان 
يتوقفون عن سموكيم المتمرد لذلك ىم ينكرون  نيم التصرفاتيم تشكل عصيانا هلل ايضا ولك

احساسيم بالذنب كما ان من عواقب التمرد  الخوف والقمق ، فالشباب يخشون النتائج النيائية 
لمجدل  لتصرفاتيم المتمردة كما يخشون اال يكونون قادرين عمى التخمص من طرقيم المثيرة

ستقبل لذلك ىم في قمق دائم من تصرفات ابدا ، كما انيم يتوقعون حصول االسوأ في الم
 (     11،  0464ابائيم معيم . ) ابو ىدروس ، 

ان الضغوط التي يتعرض ليا الطمبة في الحياة المدرسية  يترتب عمييا مجموعة من  
السموكية واالكاديمية والذي قد يكون التسويف االكاديمي احد ىذه المشكالت ،  إذ   المشكالت
ة، سألخياالمحظة حتى  مميماتي لعمى تأجي نيسحيانًا مجبأ منفسيأ يجدونلطمبة  إن بعض ا

في ات سلتغيابسبب رغبتيم بعمل بعض قعة ومت سغيف ظسوعندما تحدث   صًا خصو
 مبما يجعمير ميماتيم والذيل كماار إسباستم  ادسألفا بعض لجؤبينما ي، خطط عمميم 

 ون بالذنب نتيجة لتبديدىم الوقت وفقدانيم لمفرص .   سيشع
ويعد التسويف احد اىم الظواىر في مرحمة االعدادية ، كون ىذه المرحمة تتسم    

 لبعض التغيرات في الجانب االنفعالي والسموكي والمعرفي والتي يرجعيا بتعرض الطالب
 الخرين ، باالضافة الىالقيم وتأثر الفرد بسموكيات ا البعض الى التذبذب في بعض

يحدث ارباكا لمطمبة والذي تظير في     الصراعات والتناقضات جراء التغيرات المعرفية ما
استجابتو  ومن ثم تصبح تفكيرىم وسموكيم ، مما تشكل لديو  تصورات وافكار سمبيو عن ذاتو

عمى  التسويف تتوافق مع النتائج المرغوبة فييا ، والذي يؤدي الى لممواقف المستقبمية ال
 المستوى االنفعالي لمفرد الذي يظير في صورة االحساس بالندم او اليأس ولوم الذات .

 (   100،  0461) عبود ،     
ان السبب في لجوء الطمبة الى التسويف ىو   6688ويرى كل من بارك ويوين    
واشفاق من اسقاط   االلتزام بالوقت المحدد  ،وان كثيرا مانجد المؤجل في خوف   اليروب من

عممية النقد الذاتي فيو يخاف من ان يكون غير متقن في اداء     حكم االخرين عميو عبر
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ابو غزال ، مجيود اليكون كافيا الى النجاح  .    )    واجباتو ، وكذلك يخشى ان مايبذلو من
0460  ،680) 

تعد عامال وعموما فان بحوث ودراسات نفسية برىنت عمى ان ىذه السموكيات    
حاسما في تيديدسير العممية التعميمية ، وعمى ىذا تكمن ابعاد اىمية البحث من خالل 

بين اوساط مجتمع الطالب وماتبرزه دور المدرسة من   التصدي لمسموكيات غير المرغوبة
لمحد من ظاىرة التمرد النفسي والتسويف  خالل ما تقدمو من برامج تربوية وارشادية وتدريبية

 ميوليم واتجاىاتيم وتوافقيم   ديمي وتعديل سموكيم وفق اساليب عممية تعمل عمى تنميةاالكا
    مع بيئتيم لضمان سير عممية التعميم بشكل امثل .

 اهداف البحث: 
 التعرف عمى مستوى التمرد النفسي لدى طمبة المرحمة االعدادية العائدين من النزوح  . 6
 اً وفقطمبة المرحمة االعدادية العائدين من النزوح ي لدى التعرف عمى مستوى التمرد النفس 0
 اناث ( –متغير النوع ) ذكور ل
 التعرف عمى مستوى التمرد النفسي لدى الطمبة وفق متغير التخصص ) عممي  انساني(.  8
العائدين من النزوح  طمبة المرحمة االعدادية التعرف عمى مستوى التسويف االكاديمي لدى  0
. 
 طمبة المرحمة االعدادية العائدين من النزوحعمى مستوى التسويف االكاديمي لدى  التعرف 6
 متغير النوع ) ذكور  اناث( ل ا  وفق
التعرف عمى مستوى التسويف االكاديمي لدى الطمبة وفق متغير التخصص )عممي   1

 انساني (
المرحمة االعدادية  التعرف عمى العالقة بين التمرد النفسي والتسويف االكاديمي لدى طمبة 1

 العائدين من النزوح  .
    حدود البحث :

اقتصرت ، و قضاء ىيت ) المركز (  في محافظة االنبار  الدراسة الحالية عمى اجريت
طالبات  –طالب  المدارس االعدادية لمدراسة الصباحيةالطمبة   النازحين في  العينة عمى

 أدبي     –وبفرعييا عممي 
  . 0466 0468العام الدراسي و 
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 تحديد المصطمحات : 
  Psychological Disobedience  اوال :التمرد النفسي

 Brehm 1966  بريم 
ة عن طريق القيام الفرد الستعادة أو استرجاع الحرية المزالة او الميددة باالزال محاولة
المحظور أو الممنوع بصورة مباشرة ، او تشجيع االخرين لمقيام بالسموك  ربالسموك المحظو 

أو رؤيتو االخرين يقومون بو ،أو تحريضيم عمى القيام بو    الممنوع ،والقيام بسموك مشابو لو،
   ( Brehm , 1966 , 3بصورة غير مباشرة .)

الدرجة التي يحصل عمييا الطمبة عمى مقياس التمرد النفسي التعريف االجرائي :  
    البحث موضوع الدراسة . الذي استخدم في

  Academic Procrastination: التسويف االكاديمي ثانيا 
 Bandura 1997باندورا  

ىو نشاط يرتبط بالتفكير غير المنطقي يمجأ الية االفراد بسبب ضعف الفعالية الذاتية 
ترتيب االولويات ، مما يجعميم يعزفون عمى النشاطات والميمات التي   وعدم القدرة عمى

 (Bandura , 1997 , 33) انجازىا .  يعتقدون بأنيم غير قادرين عمى
عمى فقرات عن اجابتو الدرجة الكمية التي يحصل عمييا الطالب  التعريف االجرائي : 

 األكاديمي .   مقياس التسويف
 الفصل الثاني

  التمرد النفسي :
تعتبر ظاىرة التمرد مشكمة كبيرة وخطيرة لكونيا تصيب شرائح الشباب في المجتمعات 

لممجتمع ىو االىتمام بيذه الظاىرة وحل مشاكميا ، اذ  ةمن االولويات الميم   كانكافة ، لذا 
النفسية والسموكية والتي يمكن مالحظتيا بشكل كبير في مرحمة    يعتبر التمرد من المشكالت

بتغيرات نفسية وسموكية وانفعالية وبالتالي تؤثر عمى  المراىقة ، لكون ىذه المرحمة تتصف
المشكمة من كل جوانبيا لمعرفة درجتيا   لذا بات من الضروري دراسة ىذهسموك الفرد ، 

 .   ومستوىا



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (71( اجمللد )4العدد )

 2020 كانون األول

 

)8118 ) 
 

يسعون نحو الحرية والسمطة من خالل قياميم باعمال خرق   وان المراىقين دائما ما
واالساءة في التعامل مع االخرين  ،وارتكاب االخطاء عن عمد بالرغم من   القانون والنظام  ،
 ( 8،  0444) عدس  ،  . معرفتيم لمصواب

ان المتمردين ىم الذي يعارضون االشخاص ذوي    Hurilook وترى ىيرلوك    
تمردىم بتحد عمني من خالل رفضيم عادات وتقاليد االخرين  ،غير     السمطة ، ويظيرون

ان البعض منيم يتمرد فقط عمى العادات والقوانين غير المقبولة  ،في حين البعض االخر 
 (  61،  0446) عبد االحد .السموك المعتادة   ت والقوانين ونماذجامى جميع العاديتمردون ع

كما يرى  كارتر  بان ميول المراىق لمتمرد تساعده في النمو في اتجاه االستقالل ، 
استعادة الحرية التي يعتقد انو فقدىا ، اال ان استمرار التمرد يؤدي الى   حيث تساعده في

المخدرات  واالب ،وذلك من خالل النزعة لمجنوح ،وتعاطي  من االبنمساوئ وخطرا عمى كل 
 ( 816،  0448)جوشن واخرون ،   ،واعمال النصب والتخريب .

 :    المفسرة لمتمرد النفسي النظريات 
 :   نظرية التحميل النفسي 

فرويد بأنو يوجد لدى الفرد دافعين يحددان السموك االنساني وىما الجنس يرى 
امام دافعين متعارضين مع بعضيما فأن الدافع االقوى ىو الذي   والعدوان ، فعند وجود الفرد

 (Hjelle , 1976 , 141) الفرد . يسود لدى
كما ويشير فرويد الى ان سبب التمرد ىو انخفاض معدل االنا االعمى الذي يعتبر 

يحاسبنا عمى افعالنا ويعنفنا لالنسان ، ونشعر بيا في صورة الضمير الذي  السمطة الداخمية
من مشاعر الذنب وازعًا لتجنب السموكيات المضطربة ، وحين   اذا اخطأنا ، لذلك فأنو يتخذ

الوجود لضوابط داخمية وال ينشأ توتر بين الشخص   التوجد ىذه السمطة الداخمية ، يصبح
مذه ، دون اعتبار وتخصع افعالو لمبدأ ال  واالنا االعمى ، فال يحس الشخص بمشاعر الذنب

  ( 601601،  6666) حمودة ،  لقيم ومعايير المجتمع الذي يعيش فيو .
ويرى فرويد بأن االبن عندما يعجز او يفشل في تكوين عالقة ذات معنى مع والديو 

الحقا ، فأنو سيضل يبحث عن مبدأ المذه بيدف العناد ، وبالتالي اشباع  لتكون انموذجا لو
 المترتبة عمييا ، االمر الذي يتحول الى التمرد عمى معايير    اث لمنتائجالرغبات دون االكتر 

  ( 18،  6616) ىول ولندزي ،     المجتمع والسمطة في فترة المراىقة .  
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 النظرية االنسانية
روجرز يرى ان تحقيق الذات يرتبط بالشعور بالحرية ، وان االشخاص المحققين     

عمل اي شيء يرغبون بو لكي يكونوا ألنفسيم أدوار اجتماعية ، بالحرية في  لذاتيم يشعرون
من االخرين عمى ان يقوموا بعمل شيء معين او أن يسمكوا  مجبورين  بأنيم ايشعرو  فيم  ال

 تم اجبارىم عمى عمل شيء معين او أن يسمكوا طريقًا ال طريق  واحد فقط ، ولكن في حال
والثورة وعدم االنصياع ألوامر االخرين    لغضبيرغبون  بو فأن ذلك يؤدي الى شعورىم با

بأن شعور الفرد بالحرية   وبالتالي التمرد عمى قوانين السمطة والمجتمع ، وىكذا يرى روجرز
باالبتعاد عن سيطرة  جزء يكمل دافعية تحقيق االتساق مع الذات ، الن مسارىا الطبيعي يتمثل

مستقمة زاد    عمييا وسار نحو اتجاىات سموكيةالقوى الخارجية عمى الفرد ، وأنو كمما تغمب 
ادراكو ووعيو وانفتاحو عمى الخبرات وتمثيميا في مستوى رمزي وكان لو عالقة ثابتة ومستقمو 

    ( Hjelle, 1976 , 308)مع الذات وزادت رغبتو في الحرية .  
 نظرية اريكسون 

مشكالت والتي يكونيا يصاحبيا من  يؤكد اريكسون بأن التنشئة االجتماعية وما   
تنعكس بشكل  ايجابي او سمبي في تكوين شخصيتو وأن المراىقين  الفرد خالل مرحمة النمو

بعض مشاعر االضطراب في اليوية، والسيما الذكور وأن  بالرغم من تكيفيم فيم يعانون من
وعصيان وتمرد ، وىذا ما اكده    مظاىر ىذا االضطراب تكون عمى شكل خجل

(Kenston) المراىقين لكي      في كتاباتو عن الشباب الرافضين اجتماعيا  ، اذ يقول ان
عن     يستمروا مع بعضيم فيم يتقمصون شخصيات المشاىير بشكل مبالغ فيو ، وقد يبحثون

الذات بالوسائل المدمرة ، وبذلك يمكنيم أن يصبحو متعصبين ومتمردين في استبعاد االخرين 
     ( Mhci , 1997 , 325)لرأي .   يخالفونيم في ا    الذين

 نظرية جاك برايم  
، 6611عام  Jack Brehmبحث مفيوم التمرد  كظاىرة نفسية من لدن جاك بريم

بالمواقف التي تحدد حرية الفرد في االختيار أو تقيدىا، فإذا ما قيدت ىذه الحرية    عندما اىتم
، وكذلك إذا قيد نشاط يقوم بو الفرد فأنو  أندفع الفرد إلى بذل الجيد الستعادة ما فقده منيا

جاذبيتو ، أما إذا ُأجبر عمى النشاط الذي يفضمو فانو قد    يصبح مرغوبًا بدرجة اكبر وتزداد
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جاذبيتو ، ويرى بريم إن حجم التمرد يتوقف عمى    يصبح غير مرغوب فيو بدرجة أكبر وتقل
  العوامل اآلتية :
   السموك الحر الزائل. -6
  لسموك الزائل أو الميدد باإلزالة.نسبة ا  -0
 ,Brehmحجم ىذا التيديد إذا كان ىناك تيديد بإزالة السموك فحسب      -8

1966,3) ) 
وىكذا تؤدي العوامل أعاله بشكل مباشر إلى ضخامة التمرد  ، ولكل عامل من    

ميما لدى   ىذه العوامل تأثير في حجم التمرد النفسي المستثار لدى الفرد، فكمما كان السموك
التمرد  لديو وتتوقف أىمية السموك عمى الوظيفة المباشرة    الفرد أدى ذلك إلى زيادة درجة

آخر لدى الفرد يمكن ان يشبع بو حاجتو في   لمقيمة األدائية الفريدة أي عندما ال يوجد سموك
األىمية المطمقة السموك كمما قمت   اقصر درجة فعمية أو ممكنة ليذه الحاجات وتزداد أىمية

نسبة السموك الميدد    لمحريات األخرى في تمك المحظة التي يحدث فييا السموك  ، كما إن
القيام     فإذا كان الفرد يعتقد في نفسو انو حر في أو الزائل تتناسب طرديا مع حجم التمرد،

ة كل من ) أ ، بسموك )أ ، ب ، ج ، د( وكل منيا ليا   الدرجة نفسيا من األىمية ، فان إزال
ب(سوف يخمق حالة من التمرد تزداد درجتيا عن حالة التمرد التي تخمقيا إزالة ) أ ( وحده ، 

     ويتضح ذلك في نقطتين : أو ) ب ( ،
. عندما يتعرض الفرد إلزالة سموٍك حٍر أو تيديد بإزالتو فان الفرد يستنتج بان ىناك 6

حق، بل قد يعني ىذا إن السموك نفسو قد يتعرض  السموك قد تزال في وقت ال أنواعا أخرى من
 (Brehm, 1977 , 35.  ) أخرى مستقبال  أيضا لإلزالة في ظروف

. قد يتيدد سموك حر بإزالة سموك حر آخر أو بالتيديد بإزالتو ، فان السموك الحر 0
يمحق بالسموك الحر لشخص آخر من إزالة أو تيديد باإلزالة ،   قد  يتيدد أيضا بما

الذي تمت مالحظتو بالذات أو بالنفس ، فان فقد  لمضمون في ىذه الحالة يربط الشخصوا
ىو إن ىذا من الممكن إن يمحق  سموك حر يماثل سموكا حرا لدينا فمضمون ذلك شخص

     بسموكنا،  وبالتالي تزداد درجة تمردنا.
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ت التي تساعد ومن المسمم بو إن التمرد النفسي يحدث تأثيرًا في مجموعة من السموكيا
استعادة الحرية التي يعتقد إنو قد فقدىا أو يمكن أن يفقدىا. ومن أىم االثار لمتمرد  الفرد عمى

 ىي :Jack Brehm   النفسي من وجية نظر
. تزداد أىمية السموك الزائل إذ تدفع الفرد الستعادة ما فقده وبذلك قد تزداد جاذبية 6

 (Brehm, 1966 , 80ِإزالتو ) السموك  الذي تم
 . ويتم استعادة السموك الزائل أو الميدد باإلزالة حسب وجية نظر بريم بطريقتين :0

أ. قد تتم االستعادة المباشرة لمحرية عن طريق السموك الذي عرف المرء انو ال 
عدم القيام بو ، فإذا كان السموك ) أ ( سموكا حرا ، وحرم عمى المرء   يستطيع أو يجب عميو

ذا القيام بو،   فسوف يؤدي التمردالناتج إلى انخراط الشخص في ىذا السموك والقيام بو، وا 
تحتوي عمى  ) أ ، ب( وقيل لممرء ان ال يقوم  كانت  مجموعة السموك الحر لدى الفرد

ذا تعرضت   بالسموك ) أ( ، فاستعادة الحرية بالطرائق المباشرة سوف يكون فييا ) ب ( وا 
 يؤدي التمرد إلى مقاومة ىذا الضغط. لمتيديد بضغط  اجتماعي فسوف 

    (Plank , 1998 , 2 ) 
ب . إذا لم يستطع الفرد استعادة حريتو بالطريق المباشر فانو سيحاول استعادة تمك 

، فالفتاة التي تمنع من ارتداء مالبس معينة أثناء ذىابيا لمعمل فقد     الحرية بطريق ضمني
مساحيق التجميل بشكل اكبر أو االىتمام بتسريحة شعرىا  تحاول استعادة حريتيا باستخدام

مباشرة )الضمنية االجتماعية( عن طريق   بشكل  يمفت االنتباه ، أو قد يكون بصورة غير
وتحريضيم عمى القيام بالسموك   رؤية  اآلخرين يقومون بذلك السموك أو تشجيع اآلخرين

استمر أخوه أو    عر باستعادة حريتو إذاالمحظور عمييم فإذا حرم االبن من التدخين فقد يش
     (84،  0446)عبد األحد ،  . صديقو في  التدخين 

 نظرية جاك بريم لتفسير نتائج بحثيا وذلك لالسباب االتية :ان الباحث اوقد تبن
  6611ان النظرية بحثت موضوع التمرد النفسي عام  -6
فراد ألستعادة حريتيم ة االاىتمت بالمواقف التي تحد من حرية الفرد وطريق -0
 المفقودة 

 نظرت لمتمرد النفسي عمى انو دافع لبذل الجيد ألستعادة الحرية .    -8
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حددت االعمال المرغوبة واالعمال التي تؤدي الى التمرد فيما اذا اجبر الفرد  -0
 عمى االتيان بيا .  

 التسويف االكاديمي :  
االفراد في بعض االحيان يعد امرًا مقبواًل عندما ان تأجيل الميمات والواجبات من قبل 

مجبرين عمى تأجيل ميماتيم لوقت آخر بسبب رغبتيم في عمل بعض    الطمبة انفسيم يجد
حين ان التأجيل المستمر لمميمات والواجبات يجعل االفراد     التغيرات في خطط عمميم ، في

وفقدانيم الفرص ، وبالتالي فأن ىذا التأجيل المستمر قت  يشعرون بالذنب نتيجة لتبديدىم الو 
 .     بالتسويف ىما يسميعد أمرًا مشكاًل وىو 

ومن ىنا فالتسويف ىو احد الظواىر التي تؤثر عمى فاعمية األفراد نحو االنجاز في   
الحياة  ،وأن الجانب االكاديمي ىو احد المجاالت التي تشيع فيو ظاىرة  مختمف  مجاالت

التسويف ـ " اصبح يطمق عمى ىذه الظاىرة في ىذا المجال ب ويف لدى الطمبة ، وبيذاالتس
الطوعي ألكمال الميمات ضمن الوقت المتوقع رغم  حيث يعرف بأنو التأجيل " االكاديمي

 , Senecal).  سوف يتأثر سمبا اعتقاد الفرد بأن انجازه لتمك االكاديمية الميمات
Koestner & vallerand , 1995 , 135) 

 المفسرة لمتسويف االكاديمي :النظريات 
 نظرية التحميل النفسي :

يعد التسويف كما يرى فرويد  سموكا مضطربا لو اسباب كامنة تعزى لخبرات     
الصادمة في الطفولة ، ويرتبط بدور القمق في نشأة سموك التجنب  الماضي ،  خاصة الخبرات

توقعات غير واقعية لمفرد ، ويربطان تحقيقيا بالحب الوالدي  ، ال  سيما عندما يضع الوالدان 
وتقبل الطفل ، االمر الذي قد يفقد الطفل الشعور باحترام  وتقدير الذات في حال فشمو في  

عمى اكمال الميمات فيمجأ الى  انجاز تمك التوقعات ، حيث يجد الطفل نفسو غير قادر
  ( 816 – 066،  0468،  عبد النبيالمماطمة او التأجيل .  )

كما يمكن النظر الي التسويف االكاديمي باعتباره ثورة ضد المطالب التي يراىا الفرد  
سيما تمك التي تفرض عميو من الذين يمثمون السمطة الخارجية كالوالدين  مبالغ  فييا ، ال

وعندئذ  التسويف نوعا من الصراع فيما يتصل باتخاذ قرار ما ، والمعممين ، وتتضمن مقدمات
مع ىذا الصراع ، وفي بعض االحيان قد يعاني  يصبح التسويف والمماطمة وسيمة لمتعامل
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التي تستحق ان يبدأ بيا .    الميام الفرد من التسويف نظرا لوقوعو في صراع حول اي
(McCown, Petzel & Rupert , 1987 ,781786)     

المذه ومبدأ الواقع ) األنا (  ة تدور حول مبدأين ىما مبدأيويرى فرويد بأن الشخص
وانجاز الواجبات  المذاكرةعندما يحكمو مبدأ الواقع فأنو يميل الى    حيث يقول بأن الطالب

الذي يحكمو مبدأ المذه فأنو يفضل االستمتاع بمشاىدة  لموصول الى النجاح ، في حين الطالب
 المبدآنة ، وبذلك فأن ىذان الواجبات المطموب   التمفاز أو المعب مع االصدقاء عمى انجاز

 (  600،  0468) ربيع ، ىما يحكمان سموك االنسان .  
 النظرية السموكية :

تيتم ىذه النظرية بأثر المتغيرات البيئية واالحداث التي يمر بيا الفرد عمى انفعاالتو 
لمنشاطات وسموكو ، و يمكن اعتبار التسويف االكاديمي عادة متعممة تنشأ من تفضيل الفرد 

وتعده تعمما غير مناسب لالستجابة ، أو تعمم استجابة غير  السارة  والمكافآت الفورية ،
وجود تعزيز يقوي ىذه االستجابة لدى الفرد ،    مناسبة  لمموقف الذي يمر بو الفرد ، مع

  بحيث يكون  تأثير تأجيل الميمة اكبر من تأثير انجازىا .
    (McCown, Petzel & Rupert , 1987 ,781  ) 

ووفقا الراء السموكيين فأنو يشترط وجود التعزيز كي يتم تدعيم استجابة سموكية معينة 
التعزيز في حالة التسويف االكاديمي يتمثل فيما يمقاه الطالب من شعور  لدى الفرد ، ولعل

ىا ،  ميام اقل اىمية من الميام االكاديمية المطموب انجاز   بالنجاح في أنشطة اخرى ، او
او تكوين الصداقات ، او مشاىدة التمفاز ،     كممارسة االنشطة الترويجية ، او اليوايات ،

    (Erkan , 2011, 447 – 455وغيرىا .   )
 نظرية العالج العقالني االنفعالي :

يرى " اليس " من خالل العالج العقالني االنفعالي ان نقد الذات والمخاوف    
الميمة لمتسويف االكاديمي ، حيث يصف التسويف عمى انو  االسبابالالعقالنية ىي احد 

اضطراب في االنا ينشأ من افكار العقالنية. وان الحاجة المطمقة لدى المسوف ىو ان يكون 
يدفعو الى تجنب القيام بالميام التي تتطمب وقت ، وان احد  اداؤه جيد في اي شيء ىو ما

يثبت " انا شخص ذو قيمة  بد ان اقوم بأداء جيد " وىذاالمعتقدات الرئيسية لمتسويف ىي " ال
" وبشكل حتمي فعندما يفشل شخص في االداء الجيد فأن المعتقد الالعقالني يحدث فقدانا في 
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 تقدير  الذات ، وان المعتقدات الالعقالنية تعمل ايضا كتشجيع عمى تأجيل البدء واكمال 
 . (001 006 :6681)إبراىيم،    .بميمو ما 

يمة لممسوفين عمى كما يشير  " اليس " بان التسويف يتمثل في ضعف القدرة المتخ
ام التي يكمفون تيم والخوف غير العقالني من الميام  ،ويرجع الى  ضعف قدرااتمام ىذه المي
االشخاص يؤجمون اعماليم ، فضال عن ذلك يرى اليس ان   نرى ىؤالء فأننابيا ، ليذا 

تزوده عذرا سيال ومناسبا  ألنياتريح المسوف   حول اتباع السموك التسويفي الخاطئةاالفكار 
 يرسخ المعتقدات الخاطئة .وىذا ما    لتحاشي اتمام مياميم بانيم سيفشمون حتما في اتماميا

من اداء الميمات  في اذىانيم بدرجة كبيرة  ،واالمر الذي يزيد خوفيم وتجنبيم مستقبال
     (Havel. 1993. 22الجديدة.   )

 :الكفاية الذاتية نظرية 
تعد الكفاية الذاتية مفيومًا مركزيًا في نظرية باندورا فيي وسيط معرفي لمسموك ،     

الذي سيقوم بو الفرد ،ومقدار الجيد ودرجة المثابرة التي سيبذليا في  اذ تحدد طبيعة السموك
كان سيدرك الميمة التي يريد مواجية الصعوبات والمشكالت التي تعترضو وتحدد فيما اذا 

 (04، 0461) عباس ، تحقيق أدائيا.
وأكد باندورا أن التسويف يرتبط بالكفاية الذاتية لمفرد ، فاذا كانت كفاءة الفرد الذاتية    

 دافعية عالية وسموك داعم النجاز واجباتو ، في حين اذا كانت كفاءة الذات عالية فانو يظير
 اداء ميماتو ومسؤولياتو . لذا تتعمق الكفاءة الذاتية لممسوفين نبمتدنية فان الفرد سوف يتج

ويرى باندورا بأن المعتقدات غير العقالنية لمفرد ليا  حول قدرتيم في تنفيذ واجباتيم بنجاح ،
،وذلك من خالل أفكاره التي تدفعو لمتقدم  تأثيرات عمى أداء الفرد بطريقة مباشرة وغير مباشرة

 , Roghani)  الى الفشل .  ن خالل اتباع سموك الممطالة الذي يؤديفي ميمو ما ، أو م
et al  2015,385)  

الطمبة ذوي الكفاءة الذاتية العالية يكونون أكثر توجيًا نحو يمكن القول بأن مما سبق و 
ونبأنيم متعممون وقادرون عمى تحقيق اىدافيم ، والعكس مع الطمبة  تنظيم ذواتيم ويوصف

 بأنيم غير قادرين عمى انجاز الميمات الصعبة ويميمون المنخفضة فيم يوصفونذوي الكفاءة 
مغير قادرين عمى انجازىا في الوقت  الى التيرب من أداء الميمات ألنيم يعتقدون بأنو

المناسب ، اذ وجدت الدراسات النفسية التي اعتمدت ىذا النموذج ان الطمبة الذين لدييم  
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 نحو   يكثفون جيودىم اكانو  اسا لتعمم االنشطة الدراسية ، ودائما مااكثر حم اكفاءة ذاتية كانو 
تواجييم عمى عكس الذين   التي شطة ويطورون استراتيجيات في مواجية الصعوبات ىذه االن

 (     680،  0460) ابو غزال ، كفاءة ذاتيو منخفضة. لدييم
نظرية التعمم االجتماعي لـ باندورا في تفسير نتائج بحثيا وذلك  انالباحث اوقد تبن
 لالسباب االتية :

تأكيدىا عمى مفيوم الكفاءة الذاتية التي تتمثل بمعتقدات الفرد تجاه قدراتو نحو  6
  انجاز االعمال المكمف بيا .

المتدنية ربطيا موضوع الدافعية بالكفاءة االيجابية العالية والتسويف بكفاءة الذات  0
 تتمثل بمعتقد االفراد انفسيم حول مقدرتيم عمى انجاز واجباتيم .    التي

 الدراسات السابقة :
 الدراسات التي تناولت التمرد النفسي :

  اوال: الدراسات العربية : 
 (2013) العامريدراسة  1

 ىدفت الدراسة الى قياس التمرد النفسي لدى طمبة الجامعة ، كما ىدفت ايضا الى
درجات التمرد لدى افراد العينة وفق متغيري الجنس والتخصص  ، وبمغت    معرفة الفروق في
 ان( طالبا وطالبة ، واستخدم الباحثان مقياس التمرد النفسي ) اعداد الباحث044عينة الدراسة )

طمبة الجامعة لدييم تمرد نفسي ،كما توصمت ايضا انو   ( اما نتائج الدراسة فتوصمت الى ان
م يظير  فرق دال احصائيا في التمرد النفسيوفق متغير الجنس ، اضافة الى انو توصمت ل

)العامري  ولصالح االنساني .  لفرق دال احصائيا في التمرد النفسي وفق متغير التخصص
،0468  ،86   ) 

 ثانيًا : الدراسات االجنبية :
 Sung 1994 واخرون  دراسة سانج 1

االسباب التي تدفع المراىق اعالن التمرد والثورة ضد ىدفت الدراسة الى معرفة 
اجريت الدراسة عمى عينة من الشباب في مدينة سدني االسترالية بمغ  مظاىر السمطة ، حيث

 ن( سنة ، وتبين من نتائج الدراسة ا6100بين ) اعمارىم ما  ( طالبًا وطالبة تراوحت6180) 
( سنة في 6166د الذين تتراوح اعمارىم بين ) االفرا اكثر المستويات المتمردة قد ظير لدى



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (71( اجمللد )4العدد )

 2020 كانون األول

 

)8116 ) 
 

( سنة ، كما اشارت 0400اعمارىم بين )  حين قمت ىذه السموكيات عند االفراد الذين تتراوح
 الناث .االنتائج ان الذكور اكثر ميال الى سموك التمرد من 

(Sung, et al 1994, 223228) 
 الدراسات التي تناولت التسويف االكاديمي :

 اوال: الدراسات العربية : 
 2012دراسة ابو غزال  1

ىدفت الدراسة الى معرفة مدى انتشار التسويف االكاديمي واسبابو من وجية نظر 
،وفيما اذا كان مدى ىذا االنتشار واسبابو يختمفان باختالف جنس الطالب  الطمبة الجامعيين

وطالبة  اً ( طالب166الدراسة من )،وتكونت عينة  االكاديمي  ومستواه الدراسي وتخصصو
جميع كميات جامعة اليرموك ، وتم استخدام مقياس  ( طالبة من606( طالبا و ) 000بواقع )

%( من الطمبة ىم 06.00النتائج الى ان ) التسويف االكاديمي ) اعداد الباحث( ، واشارت
%( من ذوي 61.0المتوسط ، و )  %( من ذوي التسويف61.1من ذوي التسويف المرتفع و)

التسويف االكاديمي تعزى  فروق دالة احصائيا في انتشار التسويف المتدني ، كذلك وجود 
مقارنة مع   الرابعةلمتغير المستوى الدراسي اذا كانت نسبة التسويف اعمى لدى طمبة السنة 

   طمبة السنوات االخرى ، وعدم وجود فروق دالة احصائيا تعزى لمتغيري الجنس والتخصص
 (686،  0460) ابو غزال  ،  كاديمي .اال

 ثانيًا : الدراسات االجنبية :
  2009Ozer et alدراسة اوزر وزمالؤها  1

واسبابو في ضوء ىدفت الدراسة الى التعرف عمى مدى انتشار التسويف االكاديمي 
( طالبًا وطالبة من 180متغيري الجنس   والمستوى الدراسي ، وتألفت عينة البحث من ) 

( ذكر، واستخدم مقياس التسويف االكاديمي  006( انثى و )     818االتراك بواقع ) 
%( من   الطمبة اشاروا الى وجود تسويف 06)اعداد الباحثون ( ، وكشفت النتائج ان )

اكاديمي متكرر ، وأن الذكور اكثر تكرارًا في تسويف الميمات االكاديمية مقارنة باالناث ، 
سة ايضًا عن فروق دالة احصائيا بين الجنسين في اسباب التسويف  وكشفت نتائج الدرا

االكاديمي ، اذ عزت االناث تسويفيم االكاديمي الى الخوف من الفشل والتكاسل مقارنة 
بالذكور  ،بينما  أقر الذكور عن تسويف أكاديمي أكثر نتيجة لممخاطرة ومقاومة الضبط 
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سة عن فروق دالة احصائيًا عمى كل من مستوى مقارنة باإلناث ، ولم تكشف نتائج  الدرا
 (Ozer et al , 200 241257).  يالتسويف االكاديمي واسبابو تعزى الى المستوى الدراس

 الفصل الثالث
 إجراءات البحث:    

يتضمن اختيار العينة واعداد االدوات واجراء تطبيقيا ، فضال عن تحديد قوانين 
 البيانات .لتحميل  االحصاء المناسبة
 : بحثمجتمع ال

يشتمل مجتمع البحث الحالي عمى المدارس االعدادية )بنين  بنات( في قضاء ىيت 
) المركز (    التابع لمحافظة االنبار ، موزعين عمى ست مدارس و لمدراسات الصباحية فقط 

    (*0.406، اذ بمغ عدد طمبة المجتمع الكمي ) 04680466، لمعام الدراسي
 بحث :عينة ال

في تحديد العينة متساوي الالطريقة العشوائية البسيطة ذات االختيار  اناستخدم الباحث
اختيار عدد من الطمبة بصورة عشوائية لكل من االختصاصين العممي     المطموبة ، حيث تم
% ( من المجتمع  . وتم توزيع 66.66وطالبة وبنسبة )  (، طالباً 044واالدبي،  بواقع )

 والجنس .  وفق متغيرات التخصص الدراسي العينة عمى
 : بحثادوات ال

 تتضمن طبيعة البحث بناء اداتين لقياس متغيرات البحث وكاالتي : 
 مقياس التمرد النفسي : 1

 خطوات بناء مقياس التمرد النفسي :
 لممقياس :  التخطيط 1

عام لكل مجال ثالثة مجاالت لمتمرد النفسي وقد تم وضع تعريف ان لقد حدد الباحث
 وىي :

اثارة تحفيزية غير سارة يختبرىا البشر حينما  أ . ردود االفعال النفسية التكيفية :
القيام بشيء ما او حين يشعرون بأن حريتيم في اتخاذ خياراتيم  ويدفعون نح يشعرون وكأنيم

   ميددة.
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المدرسية وتتضمن الخروج عن السمطة والقوانين  ب. التمرد عمى السمطة المدرسية :
    االلتزام بو من تعميمات وتوجييات وسموكيات . يوما ينبغ

ويتمثل ذلك في عجز المراىق عن مسايرة  ج . التمرد عمى السمطة المجتمعية :
 في المجتمع الذي يعيش فيو وبالتالي عجزه عن االخذ والعطاء بطريقة  القيم والمعايير والقوانين

     من افراد مجتمعو .معيم  سميمة مع ىؤالء الذين يحتك
 . صياغة الفقرات بصورتها األولية :   2

فقرات عن ىذه التعريفات بحيث تكون ان بعد  تحديد المجاالت وتعريفيا اشتق الباحث
المجال وطبيعة مجتمع البحث الذي سيطبق عميو المقياس ، باالضافة   تعريف منسجمة مع

( 0460)ومقياس ابو غزال ( 0460)ومنيا مقياس بشير  الى االطالع عمى مقاييس سابقة
ومقياس  ( 0466)ومقياس شاليل  (Merz1983)    ومقياس(  Hong1922 )ومقياس
(  فقرات 6) بواقع( فقرة ، 61البالغة ) اعدت الفقرات بصيغتيا األولية( وقد 0460) الشاعر

 ( فقرة ايجابية .01سمبية و )
     طريقة تصحيح المقياس :

الدرجة الكمية لممفحوص عمى المقياس عن طريق جمع درجات  قام الباحثان    
) تنطبق عمي  لالستجابة ( فقرة، وقد وضع  امام كل فقرة خمسة بدائل61فقراتو البالغة )

بدرجة كبيرة جدا ، تنطبقي عمي بدرجة كبيرة ، تنطبق عمي بدرجة متوسطة  ،تنطبق عمي 
( لمفقرات االيجابية  6، 0، 8،  0،  6ا ( واعطيت االوزان ) تنطبق اطالق بدرجة قميمة ، ال

  . ( لمفقرات السمبية  6،  0،  8،  0،  6وبالعكس ) 
 صدق الفقرات )صالحية الفقرات(

( خبيرًا في العموم النفسية والتربوية وطرائق التدريس ) 01عرضت الفقرات عمى )
ا تبدوا ظاىريا في قياس البعد الفرعي تقدير مدى قدرة كل فقرة كم  ( ، وطمب منيم0ممحق 

( فقرات ألنو نسبة الموافقة 6التوصل الى  حذف )    ( ، وتم8الذي اعدت لقياسو ) ممحق 
( فقرة موزعة 66سيتم تحميميا إحصائيا ) وبذلك يكون عدد فقرات المقياس التي %(84اقل )

ة الخبراء عمى مدى موافق %( من84عمى االبعاد الثالثة، والتي حصمت عمى أكثر من )
 صالحيتيا ،

 : االستطالعيالتطبيق  
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استيدفت الدراسة التأكد من مدى وضوح الفقرات والتعميمات في ورقة االجابة 
( من الطمبة من مدرسة 04، لذا تم اختيار ) لإلجابةالى معرفة الزمن المستغرق  باإلضافة

عدادية ىيت لمبنات    ( طالب 04إعدادية  ىيت لمبنين ) ( طالبة ، حيث اختيروا  04) وا 
إجراء الدراسة االستطالعية كان الفقرات     جميعيم من الصف الرابع والخامس والسادس وبعد

( دقيقة 0484بين )    والتعميمات واضحة باالضافة كان زمن االجابة  يتراوح  مداىا
  ( دقيقة.06وبمتوسط قدره )

 التحميل االحصائي لمفقرات    
 أ بطريقة العينتين المتطرفتين: 

بالتحقق من قدرة الفقرة عمى التمييز باستخدام المجموعتين المتطرفتين  انقام الباحث
ولكي نتمكن من معرفة قدرة االختبار عمى ( فرد ، 044العينة  البالغ عددىا ) وذلك من خالل

 التميز تم القيام بالخطوات اآلتية:
ي حصل عمييا جميع أفراد العينة ترتيبًا تنازليًا من أعمى  تم ترتيب الدرجات الكمية الت 

 درجة.     درجة إلى أدنى
%( بالنسبة لمدرجات الدنيا ، وفي  01%( بالنسبة لمدرجات العميا  و )01عينت ) 

اتضح    النتائجوبعد تحميل (،  648عدد االستمارات لكل مجموعة )  ضوء ىذه النسبة بمغ
( الن قيمتيا المحسوبة أقل من الجدولية 4.46عند) ( فقرات لم تكن مميزة1أن ىناك )

(6.61) 
 الفقرة بالدرجة الكمية:     عالقة 

باستخدام المحك الداخمي وىو الدرجة الكمية لممقياس ، عن طريق حساب  انقام الباحث
( فقرات ضعيفة 6لممقياس . وقد كانت ىناك )بين درجة الفقرة والدرجة الكمية  معامل االرتباط

وىي من ضمن الفقرات التي تم استبعادىا لضعف قدرتيا     االرتباط بالدرجة الكمية ،
  ( فقرة .08مكونا من ) التمييزية وبيذا اصبح المقياس بالصورة النيائية

 الخصائص القياسية لممقياس : 
  : صدق المقياس أواًل:

تم استعمال نوعين من  التوافق النفسيلمتأكد من صدق وصالحية المقياس لقياس 
 الصدق ىما:
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 أ. صدق المحتوى 
 ب. صدق البناء

  التمرد النفسي :أ. صدق المحتوى لمقياس 
 ويتحقق ىذا النوع من الصدق من خالل: 
 الصدق الظاهري  1
المقياس والفقرات التي وقد تحقق ىذا النوع من الصدق من خالل عرض مجاالت  

مجموعة من الخبراء في االختصاص النفسي ، وتم األخذ بآرائيم المنطقية في   تمثميا عمى
النفسي ، وكذلك مدى تغطية الفقرات لكل مجال ،  مردفي تمثيل الت  مدى صالحية المجاالت

 .    سابقًا  ر الباحثانكما ذك
 ب صدق البناء

باستخراج ىذا النوع من الصدق عن طريق تحميل فقرات المقياس  انقام الباحث  
المجموعتين المتطرفتين ، واستخراج القوة التمييزية لكل فقرة ، وارتباط درجة  إحصائيا بطريقة

 لممقياس .   كل فقرة بالدرجة الكمية
 : المقياس ثانيًا: ثبات

 تم التحقق من ثبات المقياس بطريقتين ىي : 
 :Split – Halfالتجزئة النصفية  

إلى جزئين يمثل الجزء  ( فرد 04البالغ عددىم ) بتقسيم درجات العينة انقام الباحث
الثاني درجات الفقرات الزوجية وبعد استخدام  األول درجات الفقرات الفردية بينما يمثل الجزء

( وبعد تصحيحو 4618اوي )الجزئين يتبين أن معامل ثبات يس معامل االرتباط بييرسون بين
 (.    4686بمعامل )سبيرمان براون( بمغ معامل  الثبات المقياس بالتجزئة النصفية )

 طريقة الفا كرونباخ:    
شير الى الدرجة التي تشترك بيا  جميع الفقرات في قياس متغيرًا معينًا، اي التجانس ت

الفا كرو نباخ وبمغت قيمة الثبات وقد تم استخراج  معامل الثبات بمعادلة ، بين الفقرات
 ( ويعد معامل ثبات جيد.    4.84)   المستخرج بيذه الطريقة

 مقياس التسويف االكاديمي :  
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ببناء مقياس لمتسويف االكاديمي وفي ما يأتي  انالباحث تحقيقا ألىداف البحث ، قام
  . اناستعراض لإلجراءات التي تم اعتمادىا من قبل الباحث

 خطوات بناء مقياس التسويف االكاديمي :   
 . التخطيط لممقياس : 1

من خالل االطالع عمى المقاييس التي  تناولت موضوع التسويف االكاديمي  وكذلك 
من  ان( ، واشتق الباحث6661باعتماد نظرية ) باندورا  انليا  ، قام الباحث التابعة االبعاد

بانه  نشاط يرتبط بالتفكير غير المنطقي يمجأ اليه ي لمتسويف االكاديم خالل النظرية تعريف
الذاتية وعدم القدرة عمى ترتيب االولويات ، مما يجعمهم  االفراد بسبب ضعف الفعالية

وفي   بأنهم غير قادرين عمى انجازها يعتقدون    يعزفون عمى النشاطات والمهمات التي
إلى مقترح لممجاالت التي سوف يشمميا المقياس   باحثانضوء  التعريف والنظرية ، توصل ال

 وىي : 
يتضمن االدراكات والمعتقدات والتوقعات الخاصة بالقدرة عمى  أ . البعد االدراكي :

 الميمة والنجاح فييا  .    اكمال او  عدم اكمال
يشير الى المشاعر المختمفة سواء كانت سمبية او ايجابية حول  ب. البعد الوجداني :

 االكاديمي ، والتي تتمثل بالقدرة عمى االنجاز العالي او عدمو  .      ع التسويفموضو 
المعمومات الخاصة بما يجب عممو تجاه   ويتضمن ج . البعد المدرسي السموكي :

 الموكمة لو .       االكاديمية االعمال
 . صياغة الفقرات بصورتها األولية :  2

واالطالع عمى المقاييس التي تناولت التسويف بعد تحديد المجاالت وتعريفيا  
اشتق  0461ومقياس عبود  0460ومقياس ابو غزال  0461االكاديمي  كمقياس عباس

وطبيعة مجتمع البحث الذي سيطبق عميو  لتعريف المجافقرات تكون منسجمة مع  انالباحث
( فقرة سمبية 01)ع بواق( فقرة ، 66)   بمغ عدد الفقرات بصيغتيا األولية بذلكالمقياس ، و 

 ( فقرة ايجابية .    06)
 طريقة تصحيح المقياس :   

عمى المقياس عن طريق جمع  لممفحوص الدرجة  الكمية قام الباحثان بحساب    
) دائما ،  ( فقرة، وقد وضع امام كل فقرة خمسة بدائل لالستجابة66درجات فقراتو البالغة )
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( لمفقرات االيجابية  6، 0، 8،  0،  6يت االوزان ) غالبا، احيانا ، نادرا ، ابدا ( واعط
 .  . ( لمفقرات السمبية  6،  0،  8،  0،  6وبالعكس ) 

 صدق الفقرات )صالحية الفقرات(:  
( خبيرا من المتخصصين في العموم النفسية 01تم عرضت فقرات المقياس عمى )

كل فقرة في قياس المجال ( ، وتم الطمب منيم تقدير مدى قدرة 0التدريس )ممحق وطرائق
نسبة ان عمى آرائيم ومالحظاتيم اعتمد الباحث وبناء  ، (6الفرعي  التي أعدت لقياسو )ممحق 

حذف الفقرات وقد تم الحصول عمى   %( فاكثر من آراء المحكمين لتعديل أو84اتفاق )
بذلك يكون تعديالت . و   موافقة الغالبية من  المحكمين عمى طبيعة بدائل االجابة دون اي

 ( فقرة موزعة عمى المجاالت الثالثة  66سيتم تحميميا إحصائيا ) التيعدد الفقرات 
 الدراسة االستطالعية :   
استيدفت الدراسة التأكد من مدى وضوح الفقرات والتعميمات في ورقة االجابة  

( من الطمبة من مدرسة 04المستغرق لالجابة ، لذا تم اختيار )    باالضافة الى معرفة الزمن
عدادية  04) الروفاد لمبناتإعدادية  ( طالبة ،  04)  عبداهلل بن المبارك لمبنين( طالب وا 

والسادس وبعد إجراء الدراسة االستطالعية    حيث اختيروا جميعيم من الصف الرابع والخامس
( 0484يتراوح  مداىا بين )    ضافة كان زمن االجابةكان الفقرات والتعميمات واضحة باال

  (06دقيقة وبمتوسط قدره )
 التحميل االحصائي لفقرات المقياس  

 أ بطريقة العينتين المتطرفتين:
قامت الباحثة بالتحقق من قدرة الفقرة عمى التمييز باستخدام المجموعتين المتطرفتين 

( فرد ، ولكي نتمكن من معرفة قدرة االختبار 044عددىا )العينة  البالغ    وذلك من خالل
 اآلتية: عمى التميز تم القيام بالخطوات

تم ترتيب الدرجات الكمية التي حصل عمييا جميع أفراد العينة ترتيبًا تنازليًا من أعمى 6
 درجة.      درجة إلى أدنى

ت الدنيا ، وفي  %( بالنسبة لمدرجا01%( بالنسبة لمدرجات العميا  و )01عينت )0
(، وبعد تحميل الننتائج اتضح   648بمغ عدد االستمارات لكل مجموعة )   ضوء ىذه النسبة
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( الن قيمتيا المحسوبة أقل من الجدولية 4.46مميزة عند)  ( فقرات لم تكن6أن ىناك )
(6.61)   

 ب عالقة  الفقرة بالدرجة الكمية:   
، عن طريق حساب   ىو الدرجة الكمية لممقياسباستخدام المحك الداخمي و  انقام الباحث
( فقرات 60بين درجة الفقرة والدرجة الكمية لممقياس . وقد كانت ىناك ) معامل االرتباط

وىي من ضمن الفقرات التي تم استبعادىا لضعف قدرتيا  ضعيفة االرتباط بالدرجة الكمية ،
( وبيذا اصبح المقياس  60،  66،  06،  64،  8،  1،  8التمييزية ماعدا الفقرة ) 

 ( فقرة .08بالصورة  النيائية مكونا من )
 الخصائص القياسية لممقياس :    

  : أواًل:صدق المقياس
لمتأكد من صدق وصالحية المقياس لقياس التوافق النفسي تم استعمال نوعين     

   من الصدق ىما:
 أ. صدق المحتوى 
 ب. صدق البناء

 :  التسويف االكاديميأ. صدق المحتوى لمقياس 
 ويتحقق ىذا النوع من الصدق من خالل: 
 الصدق الظاهري  1
وقد تحقق ىذا النوع من الصدق من خالل عرض مجاالت المقياس والفقرات التي  

مجموعة من الخبراء في االختصاص النفسي ، وتم األخذ بآرائيم المنطقية في  تمثميا عمى
، وكذلك مدى تغطية الفقرات لكل  التسويف االكاديميفي تمثيل    مدى صالحية المجاالت

     مجال ، كما ذكر الباحثان سابقًا .
 ب صدق البناء

قام الباحثان باستخراج ىذا النوع من الصدق عن طريق تحميل فقرات المقياس   
المجموعتين المتطرفتين ، واستخراج القوة التمييزية لكل فقرة ، وارتباط     إحصائيا بطريقة

 .     سالكمية لممقيارجة كل فقرة بالدرجة د
 :    ثبات المقياسثانيًا: 
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   بالتحقق من ثبات مقياس التسويف االكاديمي بطريقتين ىي : انقام الباحث
 :    Split – Halfالتجزئة النصفية  
يمثل الجزء األول  ينجزأإلى  ( فرداً 04البالغة ) بتقسيم درجات العينة انالباحث مقا

بينما يمثل الجزء الثاني درجات الفقرات الزوجية وباستخدام معامل     درجات الفقرات الفردية
( وبعد تصحيحو بمعامل 4.10يتبين أن  معامل ثبات يساوي ) ينالجزأسون بين ارتباط ببير 

 عالي .     ( وىو4.81)سبيرمان براون( بمغ معامل الثبات )
 طريقة الفا كر ونباخ:    

الى الدرجة التي تشترك بيا جميع  الفقرات في قياس متغيرًا معينًا، تشير ىذه الطريقة 
وبعد ان تم استخراج  معامل الثبات  بيذه الطريقة بمغت قيمة  ، الفقرات اي التجانس بين

 ( .   4.16الثبات )
 : الوسائل االحصائية

الوسائل اإلحصائية التي تالئم البحث وطبيعة أىدافيا بناًء عمى  اناعتمد الباحث
في اإلحصاء، وبأستخدام الحقيبة االحصائية لمعموم االجتماعية  استشارة بعض المختصين

SPSS يأتي : وكما   
   معامل بيرسون إليجاد درجة اتساق الفقرات . 6
 معادلة سيبرمان براون لمتجزئة النصفية.    0
لنتائج التحميل االحصائي لممقياسين بطريقة ا االختبار التائي لعينتين الستخراج  8

     العينتين المتطرفتين  ولحساب داللة الفروق وفقًا لمتغيرات البحث .
     معادلة كرونباخ الفا الستخراج الثبات . 0
 لحساب الفروق بين متغيري البحث .   واحدةاختبار التائي لعينة  6

 الفصل الرابع  
 رض النتائج والتوصيات والمقترحاتع

 الهدف االول :
ألجل ، و التعرف عمى مستوى التمرد النفسي لدى افراد العينة العائدين من النزوح  

بتطبيق مقياس التمرد النفسي عمى عينة البحث األساسية  انقام الباحث تحقيق ىذا اليدف
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الستخراج االختبار التائي لعينة واحدة ، وتم استخدام ( طالبًا وطالبة 044والبالغ عددىم )
 ( يوضح ذلك:6والجدول )النتائج ، 
 

 نتائج االختبار التائي المحسوب والنظري لمقياس التمرد النفسي(1جـذول )

 العينة
الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوسط 

 الفرضي

درجة 

 الحرية

 

مستوى  القيمة التائية

الذاللة 

 الجذولية المحسوبة ( 0.5.)

400 93.6950 21.65524 121 311 32.6. 1011 
غير 

 دالــــــة

وتفسر ىذه النتيجة من وجية نظر جاك بريم بأن عينة البحث لم يتعرضوا لممواقف 
او تقيدىا او تجبرىم عمى القيام بأعمال اليرغبون القيام بيا لكي   التي  تحد من حريتيم

، كما انو وأن سمب جزء من حقوقيم فأنو اليحتل   ألعادة حقوقيم المسموبةتستثار دافعيتيم 
 السموك المستثار .   كبيرة ألن حجم التمرد النفسي تتناسب طرديًا مع أىمية

 الهدف الثاني :
،  اناث (  –)ذكور التعرف عمى داللة الفروق في التمرد النفسي حسب متغير النوع 

الستخراج  تين مستقمتيناالختبار التائي لعينباستخدام  انلباحثألجل تحقيق ىذا اليدف قام او 
 ( يوضح ذلك:0والجدول )النتائج ، 
 
)   نوعنتائج االختبار التائي لعينتين مستقمتين لمقياس التمرد النفسي وفق ال(2جـدول )

 اناث ( –ذكور 

 العينة الجنس
الوسط 

 الحسابي

االنحساف 

 المعيازي

دزجة 

الحس

 ية

 

 التائيةالقيمة 

مستوى 

الداللة 

(.0.6 ) 

المحسو

 بة
  الجدولية

 22.51284 97.7150 ..0 ذكوز
 دالة 1.98 3.774 693

 20.02359 89.6750 ..0 اناث

وجود فروق لصالح الذكور الى ان الذكور والتربية الذكورية في  الباحثانسر يفو 
مجتمعنا تتأثر بالتسمط في االسرة وينعكس ذلك عمى المراىقين بحكم كثرة اختالط الذكور 

تعرضا لضغوط الحياة ، ويبقى الرجل مطالب  بأفراد المجتمع يجعميم اكثر شدة ، واالكثر
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وحل المشاكل اكثر من المرأة بالرغم من مكانة المرأة في المجتمع ، فضاًل  تالمسؤوليابتحمل 
العربي  عثقافة المجتمعن  ذلك يمكن تفسيره بأن الذكور يمتازون بالقوة الجسمانية ، وان 

اضافة   بشكل عام والعراقي بشكل خاص تمجد التربية التي تحفز القوة وأن يكونوا عنيفين .
لألوامر    يعطي لمذكور مساحة لمتعبير عن رأيو او االحتجاج والرفض   الى ان طبيعة المجتمع

    والتعميمات والنظم اكثر من االناث .
 الهدف الثالث :

 –) عممي  التعرف عمى داللة الفروق في مستوى التمرد حسب متغير التخصص
 تين مستقمتينلعيناالختبار التائي باستخدام  انألجل تحقيق ىذا اليدف قام الباحثو  ادبي ( ، 

   ( يوضح ذلك:8والجدول )الستخراج النتائج ، 
نتائج االختبار التائي لعينتين مستقلتين لمقياس التمرد النفسي وفق التخصص) (3جـذول )

 ادبي  ( –علمي 

  
 الجنس

 العينة
الوسط 

 الحسابي

االنحساف 

 المعيازي

دزجة 

الحس

 ية

 

 القيمة التائية

مستوى 

الداللة 

(.0.6 ) 

  الجدولية المحسوبة

 20.56874 93.5500 ..0 علمي
 غيس دالة 1.98 134.. 693

 22.74071 93.8400 ..0 ادبي

عدم وجود فروق الن طبيعة الضغوط والتقييد لمحريات وااللتزام  انسر الباحثيفو 
ادبي ( وبشكل متساٍو ، باالضافة الى ان  –عمى الجميع ) عممي    بالقوانين  واالنظمة تطبق

تفرضو  في مشاىدة ما متساويةتوافر فرص بصورة   كال النوعين عرضة لممثيرات ذاتيا مع
الىمية القانون الداخمي لممؤسسة الذي  ادراك الطمبة االيجابياضافة الى  المجتمعية ، البيئة

واوليائيم وبين المدرسة   التربوية التي تتكون من الطمبةيضبط عالقة اعضاء الجماعة 
الضرورية   والمحيط ووعييم بأىداف النظام الداخمي من توفر الجو المالئم وظروف العمل

التي تمكن المؤسسة التربوية من انجاز الميام الموكمة الييا وتنظيم الحياة االجتماعية داخميا 
ظام واالنضباط الى غيرىا من االىداف ، ناىيك عن ، والتزام جميع االطراف بقواعد الن

الحالية لممجتمع العراقي وما أفرزتو من سمبيات انعكست عمى كال التخصصين  الظروف
 وبصورة متساوية .  

 الهدف الرابع :
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، التعرف عمى مستوى التسويف االكاديمي لدى افراد العينة العائدين من النزوح  
عمى عينة البحث سويف االكاديمي بتطبيق مقياس الت انالباحثألجل تحقيق ىذا اليدف قام و 

االختبار التائي لعينة واحدة ، وتم استخدام ( طالبًا وطالبة 044األساسية والبالغ عددىم )
     ( يوضح ذلك:0والجدول )الستخراج النتائج ، 

 نتائج االختبار التائي المحسوب والنظري لمقياس التسويف االكاديمي(4جـدول )

   
 العينة

الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوسط 

 الفرضي

درجة 

 الحرية

القيمة التائية 

 المحسوبة

مستوى 

الذاللة 

(.0.5 ) 

 غيس دالة 26.882 699 909 19.59641 102.6600 ..0

وتفسر ىذه النتيجة من وجية نظر باندورا الى ان التسويف االكاديمي يرتبط ايجابيا 
فكمما كانت الكفاية الذاتية عالية ، فأنو يقمل من التسويف االكادييمي لدى  ،بالكفاية الذاتية 

يعتقدون بقدرتيم عمى انجاز الميمات االكاديمية ، سيكون لدييم   الطمبة ، وان الطمبة الذين
دافع نحو التعمم  ،وسيقومون بأنجاز الميام الموكمة الييم في اسرع وقت ممكن ،دون تأجيل  

بسمات ينتج الميارة الجيدة في ادارة الوقت    ى اوقات الحقة ،فيم يتسمونعمل الميام ال
يكون لدييم تسويف في االنجازات   لن وبالتاليمن الفشل .  الخوفوترتيب االوليات  وعدم 

انجازه لمميام اوال  مالطالب ينظالموكمة الييم  ، بالرغم من ضغوطات الحياة ومتطمباتيا فأن 
    عميو االعمال  . مال تتراكبأول حتى 

 الهدف الخامس :
)ذكور  داللة الفروق في مستوى التسويف االكاديمي حسب متغير النوع التعرف عمى

 تين مستقمتيناالختبار التائي لعينباستخدام  انألجل تحقيق ىذا اليدف قام الباحثو اناث (،  –
   ( يوضح ذلك:6والجدول )الستخراج النتائج ، 

 العينة  الجنس
الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الحرية

 

 القيمة التائية 

مستوى 

الذاللة 

(.0.5 ) 

  الجذولية المحسوبة

 غير دالة 1.98 755.. 311 20.74008 103.4000 ..2 ركور
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 التسويف االكاديمي نتائج االختبار التائي لعينتين مستقمتين لمقياس (5جـدول )
   (  ذكور  اناث)  نوع وفق ال

السبب الى ان افراد العينة  يعيشان تحت نفس الظروف الدراسية  انسر الباحثيفو 
اليومية ، لذلك فيم لدييم سموك واحد ، فما ينطبق عمى الذكور ينطبق   والمعيشية  واالنشطة

تتطمب من الذكور واالناث في نوعية الميمات التي  عمى االناث . اي ىناك تشابو في
 التعميمية .   المواقف

 الهدف السادس :
) داللة الفروق في مستوى التسويف االكاديمي حسب متغير التخصص  التعرف عمى

تين االختبار التائي لعينباستخدام  انألجل تحقيق ىذا اليدف قام الباحثو    ادبي ( ،  –عممي 
  ( يوضح ذلك:1) والجدولالستخراج النتائج ،  مستقمتين
وفق  التسويف االكاديمينتائج االختبار التائي لعينتين مستقمتين لمقياس (6جـدول )
 ادبي ( –) عممي  التخصص

 العينة  الجنس
الوسط 

 الحسابي

 فاالنحسا

 المعيازي

دزجة 

الحس

 ية

 

 القيمة التائية 

مستوى 

الداللة 

(.0.6 ) 

  الجدولية المحسوبة

 19.01934 101.4724 ..0 علمي
 غيس دالة 1.98 1.188 693

 20.17554 103.8050 ..0 ادبي

تشير ىذه النتيجة الى عدم وجود فروق في التسويف تبعًا لمتخصص ويرجع السبب 
، والتشابو في  المرتفعفي المستوى الدراسي  التخصصينالى تقارب كال ان   حسب عمم الباحث

انجاز الواجبات المطموبة ، وارتفاع دافعيتيم نحو االنجاز ،   ر فيخالمعتقدات حول عدم التأ
،كذلك يمكن ان يرجع الى اتسام كال التخصصين  وارتفاع مستوى المثابرة والحافز لمنجاح

،والتخطيط الجيد لمحياة اليومية ،والتقييم  بالعديد من الخصائص مثل الميارة في ادارة الوقت
 الحياة االكاديمية .    االيجابي لمذات  ، واالستمتاع ب

 الهدف السابع :

 18.40427 101.9200 ..2 اناث
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اديمي لدى الطمبة العالقة االرتباطية بين التمرد النفسي والتسويف االك التعرف عمى
معامل ارتباط  اناستخدم الباحث نتيجة ىذا اليدف،، والجل تحقيق النزوح العائدين من  

 ( يوضح ذلك.1بيرسون في المعالجة وتبيين وجود ارتباط دال بين متغيري البحث، والجدول )
 العالقة بين التمرد النفسي والتسويف االكاديمي  لدى افراد العينة(7جدول )

 العينة المتغيرات
قيمة معامل 

 االرتباط
 مستوى الذاللة

 التمرد النفسي

4.. .0.65 

.0.5 

توجذ عالقة دالة 

 إحصائيا  

التسويف 

 االكاديمي

سويف االكاديمي عالقة مترابطة اي التان العالقة بين التمرد النفسي و  يرى الباحثان
لدى  خطيرةمختمفة و  ظيور سموكيات حالة االزدياد ادى ذلك الى  كمما كان التمرد النفسي في

وقد يكون   يماالستمرار في مستقبم تؤثر عمى حياتيم وقد تكون ليا ابعاد تربوية تعيق  الطمبة
 التسويف االكاديمي احد ىذه االبعاد

 التوصيات :
ان افراد العينة لم يظير لدييم تمرد نفسي وكذلك لم يظير لدييم تسويف اكاديمي  6

دراسة اساليب التنشئة االجتماعية في تمك المدينة والتي يتضح انيا لم تقم     وىذا يدعونا الى
  ىذه االساليب عمى باقي اقضية المحافظة . ملغرض تعميعمى الرفض وال االكراه 

ضرورة إقامة الندوات والمحاضرات من خالل إستراتيجية اإلرشاد الوقائي   0
ا التمرد النفسي السمبي التي قد تؤدي السموكيات غير المرغوب فييا ومني لبعض ،لمتصدي

 داخل المدرسة.  إلى زعزعة األمن واالستقرار
االكاديمي بوضع خطط   التسويفتوجيو اىتمام المؤسسات التربوية بظاىرة  8

     خفض ىذه الظاىرة والتصدي ليا . واستراتيجيات تستيدف
 تعزيز دور االرشاد التربوي والنفسي في التوجو نحو مساعدة الطمبة المسوفين .  0

 المقترحات :
اعادة بناء مقياس جديد يتناول مسببات اخرى لمتسويف االكاديمي خاصة بعد  6

ارتباطو بمتغيرات نفسية واعتباره من  الحاالت الشديدة عمى داللة   تأكيد معظم الدراسات
 السموك المرضي . 
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دراسة التسويف االكاديمي بمتغيرات اخرى كالتفكير المتفتح ، جودة خبرات التعمم ،  0
 ، الكفاية الذاتية ، التنظيم الذاتي .  االحتراق التعميمي

 المصادر :قائمة 
 اوال : المصادر العربية : 

النفسي، ( عمم النفس األكمينيكي، مناىج التشخيص والعالج 6681إبراىيم عبد الستار ) 1
 دار المريخ لمطبع لمنشر .

( فاعمية برنامج ارشادي معرفي سموكي في خفض 0466ابو ضاحي ، عماد الدين حسن ) 2
التمرد النفسي لتحسين التوافق الشخصي واالجتماعي لدى المراىقين بغزة ، رسالة ماجستير 

 في كمية التربية ، جامعة االقصى ، غزة .
، جامعة 6، دار العمم ، طمبادئ اإلرشاد النفسي( 6688أبو عيطة، سيام درويش ) 3

 الكويت .
( التسويف االكاديمي : انتشاره وأسبابو من وجية نظر الطمبة 0460ابو غزال ، معاوية )  4

 . 0،العدد   8الجامعيين ، المجمة االردنية في العموم التربوية ، المجمد 
( تقنين مقياس التمرد النفسي لدى المراىقين عمى البيئة 0464مد )ابو ىدروس ، ياسرة مح 5

 ،البحرين .  8،العدد   66الفمسطينية ، مجمة العموم التربوية والنفسية ، المجمد 
( دليل تقديم المشورة إلى الشبيبة ،  ترجمة عصام 0448جوشن ، ماكداول ،وآخرون) 6

 ، عمان ، األردن . 6ط خوري وسمير الشوممي ، أوفير لمطباعة والنشر،
( الطفولة والمراىقة  المشكالت النفسية والعالج ، المطبعة 6666حمودة ، عبد الرحيم ) 7

 الفنية الحديثة ، القاىرة .
( التسويف االكاديمي وعالقتو 0460الربيع ، فيصل ، شواشرة  ،عمر  ،حجازي  ،تغريد )  8

دن ، مجمة المنارة لمبحوث والدراسات  ،المجمد بأساليب التفكير لدى الطمبة الجامعيين في االر 
 . 6، العدد  04
،دار المسيرة لمنشر والتوزيع   6( عمم نفس الشخصية ، ط 0468ربيع ، محمد شحاتو ) 9

 والطباعة  ،عمان  ،االردن .
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( التوافق الميني وعالقتو بالفاعمية الذاتية  0461الرواحية ، بدرية محمد يوسف ) 10
عينة من الموزظفين في المديرية العامة لمتربية والتعميم بمحافظة الداخمية ، المدركة لدى 

 رسالة ماجستير في االرشاد والتوجيو التربوي ، كمية العموم واالداب  ،جامعة نزوى .
( مشكالت المراىقين دراسة مقارنة بين ابناء البدو 6686الرياالت ، فميجان سميمان ) 11

 ة ماجستير غير منشورة ، جامعة ام القرى ، مكة والحضر في االردن ، رسال
( مستوى التسويف االكاديمي والدافعية الذاتيو 0466السممي ، طارق عبد العالي ) 12

والعالقة بينيما لدى طالب كميات مكة المكرمة والميث في المممكة العربية السعودية  ، مجمة 
 . 0، العدد  61العموم التربوية والنفسية ، المجمد 

( الشخصية بين التنظير والقياس ،مطبعة جامعة بغداد ، 6688صالح ، قاسم حسين ) 13
 بغداد .

( التمرد النفسي والتفكير المزدوج وعالقتيما بالعنف  0468العامري ، عمي محسن ياس ) 14
لدى طمبة الجامعة ، اطروحة دكتوراه غير منشورة ، كمية التربية قسم االرشاد النفسي والتوجيو 

 لتربوي ، الجامعة المستنصرية .ا
( التسويف االكاديمي وعالقتو باالخفاق المعرفي لدى طمبة 0461عباس ، حسام حميد ) 15

 االعدادية  ، رسالة ماجستير اداب في عمم النفس  ، جامعة القادسية .
 ( اثربرنامج تربوي لتخفيف التمرد النفسي لدى المراىقين0446عبد االحد ، خمود بشير ) 16

 ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كمية التربية ، جامعة الموصل .
( فاعمية برنامج ارشادي في التخفيف من 0468عبد النبي ، سامية محمد صابر )  17

سموك التأجيل المرضي المزمن لدى عينة من طالب وطالبات كمية التربية في جامعة بنيا  
 . 0، العدد  06،مجمة العموم التربوية ، المجمد 

( العالقة بين ضغوط الحياة والتسويف االكاديمي لدى طمبة جامعة 0461عبود ، محمد ) 18
،  84عمجون الوطنية في االردن  ،مجمة جامعة النجاح لالبحاث ) العموم االنسانية ( المجمد 

 . 8العدد 
توزيع ( تربية المراىقين، دار الفكر لمطباعة والنشر وال0444عدس ، محمد عبد الرحيم ) 19
 ، عمان ، األردن .6، ط



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (71( اجمللد )4العدد )

 2020 كانون األول

 

)8181 ) 
 

( الشخصية ، ترجمة : سيد محمد غنيم ومحمد عثمان 6686الزاروس ، ريتشاردس ) 20
 نجاتي ، مكتبة أصول عمم النفس الحديث ، دار الشروق ، كمية التربية ، جامعة بغداد . 

النفسية ( العالقة بين الضغوط 0466المطارنة ، خولة محمد والزغاليل ، احمد سميمان ) 21
والتمرد لدى المراىقين واثر كل من صفيم وجنسيم والمستوى التعميمي لوالدييم ، مؤتو لمبحوث 

  6،العدد   01والدراسات ، سمسمة العموم النفسية واالجتماعية  ،مجمد 
( المراىقة أزمة ىوية أم أزمة حضارة ، شركة 0441معاليقي ، عبد المطيف )  22

 ، لبنان . 0، ط المطبوعات لمتوزيع والنشر
( نظريات الشخصية ، ترجمة فرج احمد وقدوري حمودي 6616ىول ، ك ولندزي ، ج ) 23

 ولطفي محمد فطيم ، الييئة المصرية العامة لمنشر والتأليف ، القاىرة .
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