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غفران. 2014 ،الذاتً تحكم العالقة مع الطالب األكادٌمٌة التسوٌف IPA MAN 1ماالنج .أطروحة .
كلٌة علم النفس فً جامعة والٌة اإلسالمٌة موالنا مالك إبراهٌم ماالنج.
المشرف :د .رحمة العزٌز،
كلمات البحث :ضبط النفس والتسوٌف األكادٌمً
العقبات التً واجهتها فً تعلٌم الطالب مثل ،والشعور بالملل فً أنشطة التعلٌم والتعلم ،وتعلم
أسالٌب الرتابة وانعدام الرغبة لشخص ما لتحقٌق النجاح األكادٌمً (اإلنجاز ).تسبب فً نهاٌة المطاف
إنسان أن ٌكون قرار تأجٌل بدء وإنهاء مهمة تسمى التسوٌف األكادٌمً أو الجامعً .التسوٌف الكثٌر من
التداعٌات السلبٌة .وبالتالً ،من المتوقع وجود ضبط النفس أن الطالب قادرون على توجٌه سلوك أكثر
انتشارا وٌمكن استخدام الوقت المناسب ،لذلك ٌمكن التقلٌل ان التسوٌف.
وتهدف هذه الدراسة إلى تحدٌد مدى مستوى الرقابة الذاتٌة الطالب MAN Iماالنج ،تحدٌد كٌفٌة
مستوى التسوٌف الطالب MAN Iماالنج ،تحدٌد ما إذا كانت هناك عالقة بٌن ضبط النفس مع المماطلة
فً الطالب MAN Iماالنج.
هذه الدراسة وجود ارتباط كمً مع ضبط النفس ومماطلة متغٌر مستقل واألكادٌمً كمتغٌر تابع .
ٌتم استخدام المنتج تقنٌة حظة ارتباط لدراسة عالقة سلبٌة بٌن مستوى ضبط النفس مع مستوى التسوٌف
األكادٌمً .ثم تصنٌف مستوى الرقابة الذاتٌة ومستوى التسوٌف األكادٌمً من خالل تحدٌد المتوسط
واالنحراف المعٌاري أوال .وقد اجرٌت هذه الدراسة تم الحصول على طالب MANماالنج أنا الطبقة
الحادي عشر والثانً عشر العلوم مع عٌنة من 25٪من تقنٌة العشوائٌة مع موضوعات السحب فً عدد
السكان .السكان الكلً من  123طالب بحٌث أن العٌنة التً تم الحصول علٌها عدد من الطالب .81
أظهرت نتائج نحو  ٪31من الطلبة لدٌهم مستوى عال من ضبط النفس73٪ ،معتدلة وانخفاض
14٪.ثم هناك 19٪من الطالب لدٌهم مستوى عال من التسوٌف األكادٌمً64٪ ،المعتدل وانخفاض
17٪.أظهر العالقة بٌن ضبط النفس مع التسوٌف األكادٌمً عدد -.262مع  p = 0.018.فإنه ٌدل
على أن العالقة بٌن البلدٌن هً سلبٌة كبٌرة ولكن ألن  P< 0.05.حتى إذا كان على مستوى عال من
ضبط النفس ،ومستوى منخفض من التسوٌف األكادٌمً والعكس بالعكس إذا كان مستوى منخفض من
ضبط النفس ،ومستوى عال من التسوٌف األكادٌمً.

