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 املعمارية اهلندسةقسم  طالب النهائية، التسويف، العاطفي، الذكاء القسمة، الشدائد: البحث كلماتال

 التعلم، عملية لنتائج مقياس مبثابة ختباراإ مرحلة خالل من دائما ىو التعليم من مستوى كل
 على سيمر الذين اجلامعات طالب مستوى على التعليم، من أخرى مستويات من النقيض على ولكن

 املستوى على تعلمهم عملية من النهائية للمراحل نتيجة العلمي العمل جلعل مطلوب ذلك خالف
 جدا، الكثري يشعر اليت األكادميية املهام إىل باإضافة املعمارية، اهلندسة قسم لطالب استثناء ال. اجلامعي

 التخرج كشرط النهائي املشروع شكل يف العلمي العمل يف واحدة مرة املشروع تقدمي منهم يطلب كما
 أداء أن املألوف غري من ليس األخرية املهمة ىذه يف. التعليم مستوى طبقات يف واحد مستوى على

 العوامل حاصل قبل من مماطلة تتأثر أن ميكن. النهائية املهمة إجناز سرعة تعيق أن ميكن املماطلة الطالب
 والذكاء الشدائد حاصل العالقة حتديد إىل الدراسة ىذه وهتدف. للشخص العاطفي والذكاء الشدائد
 الطحن قبل من مماطلة أعداد من للحد الدراسة ىذه املتوقع ومن. التسويف األخرية املهمة مع العاطفي
 .قبل من دتلكها مت اليت العاطفي والذكاء الشدائد حاصل

 املوضوعات وكانت. االرتباط ثالبح من النوع وىذا الكمي املنهج الدراسة ىذه تستخدم
 تعمل املالكي اجلامعة االسالمية احلكومية  املعمارية اهلندسة قسم طالب مجيع الدراسة ىذه يف اختذت
 العينات أخذ مت الدراسة ىذه يف العينات أخذ تقنية. طالبا 25 املشاركني من عدد مع النهائي على حاليا

 الذكاء وحجم نطاق على الشدائد حاصل ىو املستخدمة البيانات مجع طريقة أن حني يف املشبعة،
 .والتسويف نطاق وعلى العاطفي

 حاصل من عال مستوى على طالب 4 أو٪ 53 معروفة غري أن إىل تشري الدراسة نتائج
 فمن ذلك، على وعالوة. حاصل الشدائد من معتدلة مستويات لديهم طالبا 52 أو٪ 25 و الشدائد
 وىذا طالبا 02 أو٪ 72 و العاطفي الذكاء من عال مستوى لديهم طالبا 02 أو٪ 22 املعروف
 املهام من املستوى ىذا لديها طالبا 52 أو٪ 37 الحظ وأخريا،. الوجود العاطفي الذكاء من املستوى
. التسويف املستوى املنخفضة هناية مهمة لديهم طالب 2 أو٪ 01 و متأخر وقت يف ىي اليت املماطلة

 ذات عالقة توجد ال ولكن التسويف، مع حاصل الشدائد املتغريات بني كبري تأثري لو ليس حتليل أظهر
 املماطلة مع العاطفي الذكاء متغريات بني إحصائية داللة


