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-ــس,ب ) (يجـا'ي والـسل$�(ى"ـدف البحـث ا��ـا�� إ�ـ� تحديـد مـدى اخـتالف مـستو التل�ـؤ 	�ـادي�� 

اسية , بالتخطيط املستقب;�) (يجا'ي والسل$�(�ؤ 	�ادي�� وكذلك تحديد عالقة التل, راملرحلة الد

ـــة التAبـــــؤ بـــــالتل�ؤ 	�ـــــادي��  , بمعلوميـــــة التخطـــــيط املـــــستقب;�) (يجـــــا'ي والـــــسل$�(وتحديـــــد إم�انيــ

تبـــاطي F الوصـــفي IJاســـة املـــن رواســتخدم Lـــ� الد ر
(يجـــا'ي (ّوتـــم تطبيـــق مقياPـــ�O التل�ـــؤ 	�ـــادي�� , ُ

ًطالبــا مــن طـــالب ) 335(وت�ونــت عينــة البحــث مــن , ع;ــ� املــشاركUنوالتخطــيط املــستقب;�) والــسل$�

"ـر–الفـرقتUن 	و�ـ� والرا-عــة ب�ليـة ال`_بيــة للبنـUن بأسـيوط  وأظhــرت نتـائج البحثوجــود , ز جامعــة 	

ولــم , ىومــستو مرتفـع مــن التل�ــؤ 	�ـادي�� (يجــا'ي, ىمـستو متوســط مـن التل�ــؤ 	�ــادي�� الـسل$�

ق دالة إحصائ � التل�ؤ 	�ادي�� وتظhر فرL عود إ�� املستو ) (يجا'ي والسل$�(ًياp نUىلدى املشارك

بqنمـــا أظhــرت النتـــائج وجــود عالقـــة إيجابيــة بـــUن التخطــيط املـــستقب;� والتل�ــؤ 	�ـــادي�� , التعلي�ــ�

جود عالقة عكسية بUن التخطيط املستقب;� والتل�ؤ 	�ادي�� الـسل$�, (يجا'ي وذلـك ل�ـل مـن , وو

ت النتـــائج إ�ـــ� إم�انيـــة , )وعينــة الفرقـــة الرا-عـــة, وعينــة الفرقـــة 	و�ـــ�, نــة ال�ليـــة للبحـــثالعي( روأشــا

�ًوإم�انيــة التAبــؤ عكــسيا , ًالتAبــؤ إيجابيــا بــالتل�ؤ 	�ــادي�� (يجــا'ي بمعلوميــة التخطــيط املــستقب;

�, ل�ليـــة للبحـــثالعينـــة ا(وذلـــك ل�ـــل مــن , بــالتل�ؤ 	�ـــادي�� الـــسل$� بمعلوميـــة التخطــيط املـــستقب;

  ).وعينة الفرقة الرا-عة, وعينة الفرقة 	و��

  .التل�ؤ 	�ادي�� السل$�, التل�ؤ 	�ادي�� (يجا'ي, التخطيط املستقب;�: الIلمات املفتاحية
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ABSTRACT 

This study aimed to determine the extent to which there was a 
difference in academic procrastination due to students' academic level. 
The study investigated the correlation between academic 
procrastination and future planning, as well as the predictability of 
academic procrastination through future planning. The study utilized 
the correlation method and participants responded to the 
questionnaires of academic procrastination and future planning. The 
sample of the study consisted of (335) students from the first and 
fourth years students, Faculty of Education, Al-Azhar University in 
Assiut. Findings of the study revealed a moderate level of negative 
academic procrastination and high level of positive academic 
procrastination. Findings revealed that there were no statistically 
significant differences between the participants in academic 
procrastination (positive & negative) due to academic level. Results 
found a positive correlation between future planning and positive 
academic procrastination, while there was a negative correlation 
between future planning and negative academic procrastination in the 
(total sample, first year sample, fourth year sample). Results indicated 
the positive predictability of positive academic procrastination and the 
negative predictability of negative academic procrastination through 
future planning in the (total sample, first year sample, fourth year 
sample). 

Keywords: Future Planning, Positive Academic Procrastination, 
Negative Academic Procrastination. 

  

  

  



  التنبؤ بالتلكؤ األكاديمي بمعلومية التخطيط المستقبلي
  لدى طالب كلية التربية جامعة األزهر

  دمحم فاروق دمحم طه/ أ

  أحمد مهدي مصطفى / د.أ
 ش ناجي دمحم حسن دروي/ د.أ

 

 

192 

  :مقدمة

 خwـ_ة شــا�عة لــدى جميــع الطــالب xAcademic ∗procrastinationعتwـ_ التل�ــؤ 	�ــادي�� 
� جميع أنحاء العالمL ,امعات بصفة خاصة��ا يمنع الطالب من , ولدى طالب ا_Uًكما يمثل عائقا كب ً

"ـا مثــل , دةوال�ـ� قـد يAــتج ع��اآثـار نفـسية عديـ, زإنجـاز املhـام 	�اديميـة ضـمن الوقــت ا��ـدد إلنجا
  .وتولد مشاعر سلبية تجاه الذات وتجاه �خر�ن, روالشعو بالذنب, و(حباط, القلق

ه ظا"رة سلبية واسـعة Fن�ـشار تـؤثر ع;ـ� سـلوك  رو�نظر عادةإ�� التل�ؤ 	�ادي�� باعتبا
ه زالطالباأل�ــادي�� ومـــستو إنجــا  أن التل�ــؤ 	�ـــادي�� يـــرتبط Onwuegbuzie(2004,5(ىحيـــث يـــر , ى

وال�� pشمل عدم الوفاء باملhام 	�اديمية قبل املوعد ال��ا�ي املطلوب , اتج 	�اديمية السلبيةبالنو
ات الذاتية, لتقديمhا جات ال�ـ� يحـصل عل��ـا الطالـب, روتأخU_ أخذ Fختبا روانخفاض مستو الـد , ى

ات �اب من املقر��F ـام؛ يمـثالن , روكذلكhمـاس للم�ًأسـبابا كما أن ا��وف من الفشل وعـدم ا�

  .ًأساسية لتل�ؤ الطالب أ�اديميا

؛ إذ أن البعض يجد نفسھ  لو�ر البعض أن تأجيل -عض املhام 	�اديمية "و أمر مقبو ى
غبــ¤�م Lـ� إدخــال -عــض , ًمجwـ_ا ع;ــ� تأجيـل -عــض 	�ـشطة 	�اديميــة ح�ــ£ ال¢�ظـة 	خUــ_ة ر-ـس,ب 

و©التـا�� ال ,  	فـضل ع;ـ� تلـك املhـامأو انتظـار الوقـت املناسـب لـألداء, التعـديالت ع;ـ� خطـة عملhـم
 �ªاتي_ ِ مجــد ونــافع Strategic delayيمكــن اعتبــار �ــل تأجيــل يقــوم بــھ الفــرد تل�ــؤ فالتأجيــل Fسـ̀ـ ُ

 ,Knaus)ًعندما يتضمن جزءا من "ذه Fس`_اتيجية جمع وتصAيف واسـ�يعاب معلومـات أساسـية
2000, 155).  

_اتيجية لإلعاقــة الذاتيـــةىبqنمــا يـــر الــبعض �خـــر أن التل�ــؤ 	�ـــادي حيـــث , �� يمثــل اســ̀ـ
يـؤدي تأجيـل الفـرد لـبعض املhــام 	�اديميـة؛ إ�ـ� تأجيـل التعـرض ل¤�ديــد تقـدير الفـرد لذاتـھ -ــس,ب 

نومن ثم فإن التل�ؤ Lـ� "ـذه ا��الـة قـد ت�ـو لـھ فوائـد قـصU_ة املـدى تتمثـل Lـ� حمايـة , ضعف 	داء
 ,Deemer, et al; 2014) 	داء ع;ـ� املـدى البعيـد لكنـھ xعـا�ي مـن سـوء, تقـدير الـذات لـدى الفـرد

144).  

 _Uو½ـش)Asikhia, (2010, 208 س لـد¾�م توجــھqم لـ�Àن ي�ـسمو بــأUنإ�ـ� أن الطــالب املتلكئـ
ات, نحــو الhـــدف روأ�Àـــم ير�ــدو فقـــط اجتيـــاز Fختبــا قو©التـــا�� يبحثـــو عــن أســـhل الطـــر للنجـــاح, ن , ن

اسة اسة وFستذ�ارنوال يقضو إال, روأ�Àم غU_ مبالUن بالد � الدL ر وقتا قليال
ً نو�بحثو ع املساعدة , ً

� ال¢�ظة 	خU_ةL ,ة الوقت, نوقد ي¢�ئو إ�� سلوك الغش روال ¾�تمو بإدا   .ن

ن إ�� أن املتلكئUن يميلو -ش�ل عام إ�� وجود خلل Burka &Yuen, (1983, 32)      وأشار 
� �Ìصي¤�مL ,م ع;� تن�Í رفhم ي�سمو بالكسل وعدم قد نومعظمhم xعانو من ضعف , ظيم وق¤�من

ضـــع 	"ــــداف �Íم ع;ـــ� التخطـــيط و وقـــد والـــبعض مـــ��م ال xـــستطيع إنجــــاز مـــا وضـــعھ لنفـــسھ مــــن , ر
منية كبU_ة يمر خاللhا بخw_ات كثU_ة مؤملة, أ"داف   . زوقد يحققhا -عد ف`_ة 

نومن ذلك يمكـن اسـتخالص أن املتلكئـUن الـسلبيUن لـqس لـد¾�م خطـة مـستقبلية xعملـو 
ضع 	"داف املستقبلية, جلhاأل �Íم ع;� التخطيط املستقب;� و وكما xعانو من ضعف قد ر و�دعم , ن

                                                
أو , أو إرجاء, أو تأجيل, أو تسويف, استخدم الباحثون تسميات مختلفة لهذا المتغير؛ فيستخدم بمعنى تلكؤ∗

 .وسوف يستخدم الباحث الحالي هذا المصطلح بمعنى التلكؤ, مماطلة
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ÏÐاسة عبد هللا الع ت إليھ د يذلك ما أشا ر ؛ من وجود عالقة عكـسية بـUن التل�ـؤ 	�ـادي�� )2016(ر
ة ع;� وضع 	"داف    , )�أحد أ-عاد الطموح 	�ادي��(روالقد

اسة  � العواقـب Moon & Han,  (2000)ركما أثب�ت دL أن التخطيط للمستقبل والنظر 
�ــادة التل�ــؤ (يجــا'ي, ًاملـستقبلية �ــان لــھ تــأثU_ا Lــ� خفـض التل�ــؤ الــسل$�  Chu & Choiوأشـار , زو

  . أن املتلكئqناإليجابيUن يخططونلمhامhم املستقبليةوأ�شط¤�مبطر�قةمنظمة(246 ,2005)

اســة �ـشو عبــد املــنعم  ىو"ـذا مــا جعـل د  pعتwـ_ التخطــيط وتنظـيم الوقــت �أحــد )2020(ر
 .	-عاد الفرعية ملقياس التل�ؤ 	�ادي�� لدى طالبات ا��امعة

�ة التنظيمية للتفكUـ_ املـستقب; أل�Àـا عمليـة منظمـة لhـا , رو½عتw_ التخطيط املستقب;� املhا
ـــة, مــــدخالت معرفيــــة ـــرة الفــــرد و©نqتـــــھ املعرفيـ ـــUن 	ف�ــــار املوجــــودة Lـــــ� ذاكـ وابــــط بــ � pـــــش�ل وال�ــــ, رو

تـتم معا��¤�ـا للتوصـل إ�ـ� تلـك ا��طـط ال�ـ� تمثـل النـاتج ال��ــا�ي , تراكمـات معرفيـة وخwـ_ات مخ`Ïنـة
  ).40, 2010, لينا ع;�(لhذه العملية 

  :مشIلة البحث

ً xعـا�ي الكثUــ_ مــن الطــالب -ــش�ل مــستمر مــن العديـد مــن املــشكالت ال�ــ� تــؤثر ســلبا ع;ــ� 

اPــ�O؛ 	مــر الــذي يتطلــب ال بحــث عــن تلــك املــشكالت ال�ــ� pعتwــ_ معوقــا إلنجــاز الطــالب رادا×�ــم الد
ً

� انخفاض مستو 	داء لد¾�مL ىوس,با ً.  

ا بـــUن طــــالب ا��امعـــات Lــــ� الف`ــــ_ة  ًرو½عتwـــ_ التل�ــــؤ 	�ـــادي�� مــــن املـــشكالت 	كØــــ_ ان�ــــشا
نمية دو حيث يميل الطالب إ�� تأجيل إنجاز املhام 	�ادي, ً	خU_ة نظرFن�شار الكثU_ من املش�تات

"ـــا , وجــود أعـــذار مقبولــة زو�ـــؤدو تلــك املhـــام Lـــ� ال¢�ظــة 	خUـــ_ة قبــل املوعـــد ال��ــا�ي إلنجا  ,Cao)ن
2012, 39).  

ن أو يؤجلـو إنجـاز املhـام Deemer, et al; (2014, 144)ىو�ر  ن أن معظـم الطـالب يتل�ـؤ و
ســـو مــن طـــالب ا��ام% 95إ�ـــ� % 80نامل�لفــو �Ùـــا؛ حيـــث pـــشU_ التقــديرات إ�ـــ� أن �ـــسبة  نعـــات يما ر

 إ�ـــ� أن مــــا يقــــرب مـــن نــــصف طــــالب Kagan (2009, 114)كمــــا xــــشU_ , ســـلوك التل�ــــؤ 	�ـــادي��
� حيا�Íم 	�اديمية, نا��امعات  xعانو من التل�ؤ 	�ادي��L م يفشلو غالبا�Àًكما أ مما يؤدي إ�� , ن

  .تأخر تخرجhم من ا��امعة

ىا"رة التل�ــؤ 	�ــادي��؛ تــر أن ًو©ــرغم مــن ذلــك؛ فــإن "نــاك نظــرة حديثــة أكØــ_ عمقــا لظــ
"ناك شكال من أش�ال التل�ؤ يمكن أن يقود الطالب إ�� مخرجات مرغو©ة

ً
وأن الطالب أو 	فراد , 

الــذين يAــشغلو بمثــل "ــذا النـــوع مــن التل�ــؤ؛ يــؤدو أداء �ـــشطا -عكــس التل�ــؤ الــسل$�
ً ً ن و , ن نو�حـــر ز

� املشاعر, مخرجات أ�اديمية إيجابيةL ما أدى, وجودة© لطفـي عبـد ( ذلك إ�� جودة ا��ياة لد¾�م رو
  ).80, 2014, الباسط

وقــــد حاولـــــت , و"نــــاك العديــــد مـــــن املتغUــــ_ات والعوامـــــل ذات العالقــــة بــــالتل�ؤ 	�ـــــادي��
اســـات استكــشاف العوامـــل واملتغUــ_ات ال�ــ� تـــرتبط بــالتل�ؤ 	�ـــادي�� حيــث يمثـــل , رالعديــد مــن الد

عـــالج "ـــذه الظـــا"رة الواســـعة Fن�ـــشار بـــUن طـــالب تحديـــد تلـــك املتغUـــ_ات خطـــوة مhمـــة ع;ـــ� طر�ـــق 
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ًوال�ــــ� لhــــا تــــأثU_ا كبUــــ_ا ع;ــــ� تحــــصيل الطالــــب وpعلمــــھ, ا��امعــــات بــــصفة خاصــــة وا�ع�اســــا�Íا ع;ــــ� , ً
  .ا��وانب النفسية وFنفعالية و	�اديمية لدى الطالب

  :مشIلة البحث x �yجابة ع�w الvساؤالت sتية ومن ثم يمكن تحديد

"ر؟) (يجا'ي والسل$�(ل�ؤ 	�ادي�� ىما مستو الت -1   زلدى طالب �لية ال`_بية جامعة 	

ىبـــاختالف املـــستو التعلي�ـــ� ) (يجـــا'ي والـــسل$�(ى"ـــل يختلـــف مـــستو التل�ـــؤ 	�ـــادي��  -2
"ر) الفرقة الرا-عة–الفرقة 	و��(  ؟زلدى طالب �لية ال`_بية جامعة 	

ىستقب;� لـــدى طـــالب املـــستو التعلي�ـــ� مـــا العالقـــة بـــUن التل�ـــؤ 	�ـــادي�� والتخطـــيط املـــ -3
"ر؟) الفرقة 	و��(  زب�لية ال`_بية جامعة 	

بمعلوميـــة التخطـــيط املـــستقب;� ) (يجـــا'ي والــسل$�("ــل يمكـــن التAبـــؤ بــالتل�ؤ 	�ـــادي��  -4
 ؟)الفرقة 	و��(ىلدى عينة املستو التعلي�� 

ىب املـــستو التعلي�ـــ� مـــا العالقـــة بـــUن التل�ـــؤ 	�ـــادي�� والتخطـــيط املـــستقب;� لـــدى طـــال -5
"ر؟) الفرقة الرا-عة(  زب�لية ال`_بية جامعة 	

ى"ــل يمكــن التAبــؤ بــالتل�ؤ 	�ــادي�� بمعلوميــة التخطــيط املــستقب;� لــدى عينــة املــستو  -6
 ؟)الفرقة الرا-عة(التعلي�� 

  ؟ما العالقة بUن التل�ؤ 	�ادي�� والتخطيط املستقب;� لدى العينة ال�لية للبحث -7

Aبـــؤ بـــالتل�ؤ 	�ـــادي�� بمعلوميـــة التخطـــيط املـــستقب;� لـــدى العينـــة ال�ليـــة "ــل يمكـــن الت -8
  للبحث؟

  :أ)داف البحث

  :¾�دف البحث ا��ا�� للتعرف ع;�

"ر) (يجا'ي والسل$�(ىمستو التل�ؤ 	�ادي�� -   .زلدى طالب �لية ال`_بية جامعة 	

الفرقــــة (ى املــــستو التعلي�ــــ� بــــاختالف) (يجــــا'ي والــــسل$�(ىمــــدىاختالف مــــستو التل�ــــؤ 	�ــــادي�� -
"ر)  الفرقة الرا-عة–	و��   .زلدى طالب �لية ال`_بية جامعة 	

) الفرقـة 	و�ـ�(ىالعالقة بـUن التل�ـؤ 	�ـادي�� والتخطـيط املـستقب;� لـدى طـالب املـستو التعلي�ـ� -
"ر   .زب�لية ال`_بية جامعة 	

بمعلوميـــة التخطـــيط املـــستقب;� لـــدى عينـــة ) (يجـــا'ي والـــسل$�(إم�انيـــة التAبـــؤ بـــالتل�ؤ 	�ـــادي�� -
  ).الفرقة 	و��(ىاملستو التعلي�� 

) الفرقة الرا-عة(ىالعالقة بUن التل�ؤ 	�ادي�� والتخطيط املستقب;� لدى طالب املستو التعلي�� -
"ر  .زب�لية ال`_بية جامعة 	

ــالتل�ؤ 	�ــــادي�� بمعلوميــــة التخطــــيط املــــستقب;� لــــدى- ى عينــــة املــــستو التعلي�ــــ� إم�انيــــة التAبــــؤ بــ
  ).الفرقة الرا-عة(

  .العالقة بUن التل�ؤ 	�ادي�� والتخطيط املستقب;� لدى العينة ال�لية للبحث-
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  .إم�انية التAبؤ بالتل�ؤ 	�ادي�� بمعلومية التخطيط املستقب;� لدى العينة ال�لية للبحث-

  :أ)مية البحث

  :#)مية النظر}ة

سhاتظhر أ"مية "ذاالبحث من أ- , التل�ؤ 	�ادي��(و�فحص العالقة بي��ا , ر"مية املتغU_ات ال�� يد
�"مــــا Lـــ� ا��وانــــب 	�اديميــــة , )التخطـــيط املــــستقب; � ع;ــــ� دوâولو�رحيـــث يؤكــــد ال`ــــ_اث الـــسي

  .     والنفسية لطالب ا��امعات بصفة خاصة

ــــالتل�ؤ 	�ـــــادي�� تمــــــشيا مـــــع النظــــــرة ا��ديثـــــة للتل�ؤ- ـــذا البحثــ ـــا ي�نــــــاو "ــ ًكمــ ــــالتفرع ل "ثنائيــ ر©اعتبا
اسة عر©ية تناولت التل�ؤ 	�ادي�� وفقا لتلك النظرة)ًسلبيا, ًإيجابيا( � حUن لم توجد دLً ىسو , ر

اســــة  اســــات ع;ــــ� تنــــاو التل�ــــؤ 	�ــــادي�� ,)2014, لطفــــي عبــــد الباســــط(رد � الدäلواقتــــصرت بــــا ر
ًبوصفھ متغU_ا سلبيا ً.  

  :#)مية التطبيقية

لxعتw_ 	و من , )(يجا'ي والسل$�(دة لقياس التل�ؤ 	�ادي�� -شقيھ يقدم "ذا البحث أداة جدي-
وكــذلك أداة لقيــاس التخطــيط املــستقب;� يــص¢å للتطبيــق ع;ــ� طــالب , نوعــھ Lــ� البqئــة العر©يــة

  .ا��امعة

  :التعر}ف xجرا�ي ملصط~{ات البحث

  .Future planningالتخطيط املستقب��

ة ع;ـ� وضـع أ"ـداف منيـة معينـة Lــ� وتحد, رو½عæـ� القـد ̀ـ_ة  زيـد خطـوات تنفيــذ تلـك 	"ـداف ضـمن ف
جـة , مع املراقبة ال�افية لضمان تنفيذ 	"ـداف ضـمن ا��طـوات املرسـومة, املستقبل رو�قـاس بالد

� املقياس املعد لذلكL ال�� يحصل عل��ا الطالب.  

  Positive academic procrastinationالتلكؤ #
ادي�� xيجا�ي 

� إدخال -عض التعديالت , لطالب لبعض املhام و	�شطة 	�اديميةو½ع�æ تأجيل اL غب¤�م ر-س,ب 
ــــــم ـــــــــة عملhــــــــ ــــ� خطـــــ ــــــــ ـــــــــام, ع;ــ ـــــــــك املhـــــ ـــ� تلـــــ ـــــــــ ـــــــــضل ع;ــ ــــــــــــألداء 	فـــــ ــــب لــ ــ ــــــ ــــــــت املناســ ـــار الوقــــــ ــــــــ أو , أو انتظـــ

� إنجاز , Fل`Ïامباس`_اتيجيةمعينةL يف واس�يعاب معلومات أساسية قبل البدءAتتطلب جمع وتص
"ـامما يضمن الك, تلك املhام جـة ال�ـ� يحـصل عل��ـا الطالـب Lـ� , زفاءة والسرعة Lـ� إنجا رو�قـاس بالد

  . املقياس املعد لذلك

 �  Negative academic procrastinationالتلكؤ #
ادي�� السل�

"ـــا وانخفـــاض , زتأجيـــل غUـــ_ مwـــ_ر للقيامباألعمـــال واملhـــام 	�اديميـــةح�£ �Àايـــة الوقـــت ا��ـــدد إلنجا
ــــــاالرغبـــــــة Lـــــــ� البـــــــدء بالقيـــــــام ــــة,  �Ùـ ــــل قيمـــ ـــــر أقـــ ـــا بمhـــــــام أخــ ـــھ تـــــــراكم ,ىو�Fـــــــشغال ع��ــــ و�`_تـــــــب عليــــ

وانخفـــاض , روالــشعو باإلحبــاط العــام, و�ــصاحبھ مــشاعر ا��ــوف والقلــق ونقــص الدافعيــة,	عبــاء
� املقياس املعد لذلك, تقدير الذاتL جة ال�� يحصل عل��ا الطالب   . رو�قاس بالد
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  :حدود البحث

تبـــاطيوتتمثـــل Lـــ� املـــن: حــدود موضـــوعية- F الوصــفي IJاســـة, ر و	ســـاليب (حـــصائية , روأدوات الد
  .املستخدمة

"ر-طالب  �لية ال`_بية للبنUن بأسيوط : حدود �شر}ة-   .زجامعة 	

مانية- ا�OP :زحدود    م2021 / 2020ر �Àاية العام الد

"ر-�لية ال`_بية للبنUن بأسيوط: حدود مIانية-   .زجامعة 	

  :يxطار النظر

أوال
ً

  Academic procrastinationلكؤ #
ادي�� الت: 

 _Uـشطة ) 72, 2013(عرف أيمن من�	ـام أو hالطـالب للم _Uادي�� ع;� أنھ تأخ�	ؤ �التل
وتتمثــــل "ــــذه املhــــام أو , أو البــــدء ف��ــــا وعــــدم اســــتكمالhا, التعليميــــة ا��تلفــــة إمــــا -عــــدم البــــدء ف��ــــا

اســـية, نـــاتوFســـتذ�ار لالمتحا, 	�ـــشطة Lـــ� كتابـــة 	بحـــاث  , والقـــراءة 	ســـبوعية, روالواجبـــات الد
ـــام أو 	�ــــشطة املطلو©ــــة نو��ــــو "ــــذا التــــأخU_ بــــدو مwــــ_ر إلتمــــام املhـ والــــذي يــــصطحب باملــــشاعر , ن

  .السالبة

بأنـــھ تأجيـــل 	عمـــال ) 122, 2020(شـــيماء دمحم ,      بqنمــا عرفـــھ عبـــد العـــاطي عبـــد الكــر�م
رسـتكمالhا وFســتغراق Lـ� أحـالم اليقظـة مـع الـشعو باالتجــاه وعـدم الرغبـة Lـ�  ا, واملhـام 	�اديميـة

اسة وFستذ�ار � الوقت ا��دد, رالسل$� نحو الدL ام املطلو©ةhإنجاز امل �L والتأخر.  

 التل�ــؤ 	�ــادي�� بأ�Àــا امليــل إ�ــ� pــسو�ف 	�ــشطة Muliani, et al., (2020, 63)و½عــرف 
اســة Lــ� ا��ــال 	�ــادي��  نإ�ــ� أن ذلــك ي�ــو -ــس,بMorales, (2021, 472)وأشــار , راملرتبطــة بالد

  .سلبية عواقب إ�� يؤدي مما ملhاما كره أو ا��الص الكسل

ايد جـاء متعمـد مـن ) 369, 2020(عبد املنعم ع;ـ� , زو½عرف "ليل  رالتل�ـؤ 	�ـادي�� بأنـھ إ
جــدانيا دو مwــ_ر, الطالــب إلنجــاز املhــام 	�اديميــة ناملhمــة معرفيــا و ً  وعــدم رxعقبــھ شــعو بالــضيق, وً

تياح Fر.  

ًمـــن خـــالل مـــا ســـبق xعـــرف الباحـــث ا��ـــا�� التل�ـــؤ 	�ـــادي�� بوصـــفھ متغUـــ_ا ســـلبيا بأنـــھ؛  ً

"ــا وانخفــاض , زتأجيــل غUــ_ مwــ_ر للقيــام باألعمــال واملhــام 	�اديميــة ح�ــ£ �Àايــة الوقــت ا��ــدد إلنجا
ـــــا ــــام أخـــــــر أقـــــــل قيمـــــــة, الرغبـــــــة Lـــــــ� البـــــــدء بالقيـــــــام �Ùــ ـــھ تـــــــراكم و�`_تـــــــب, ىو�Fـــــــشغال ع��ـــــــا بمhـــ  عليــــ

وانخفــاض , روالـشعو باإلحبــاط العـام, , و�ـصاحبھ مــشاعر ا��ـوف والقلــق ونقـص الدافعيــة,	عبـاء
  . تقدير الذات

 _Uو½شSteel (2007, 66) داء	 �� تنظيم ذا�Íم LـL ة ر إ�� أن املتلكئUن (يجابيUن أكØ_ مhا
نــة بـأقرا�Àم الــسلبيUن , تــا�� يـؤدي التل�ــؤ (يجـا'ي إ�ــ� نتــائج أفـضل عنــد أداء املhــامو©ال, روالعمـل مقا

  .أو املواقف ال�� تقت�Oé البحث عن معلومات, كمhام (بداع

 التل�ــؤ 	�ــادي�� (يجــا'ي بأنــھ؛ تأجيــل الطالبللمhــام Morales, (2021, 472)و½عــرف 
ةاملعرفيةوالكفاءة   .بيةممايؤديإلىAتائجإيجا,و	�اديمية-غرضالوصوإللىالذر



 

 جامعة األزهر
 كلية التربية بالقاهرة

 مجلة التربية
 م2022 لسنة أبريل، )4(، الجزء ) 194: (العدد

 

 

197 

تأجيــــل الطــــالب لــــبعض املhــــام "و½عــــرف الباحــــث ا��ــــا�� التل�ــــؤ 	�ــــادي�� (يجــــا'ي بأنــــھ 
� إدخال -عض التعديالت ع;� خطة عملhم, و	�شطة 	�اديميةL غب¤�م أو انتظار الوقت , ر-س,ب 

_اتيجية معينـــة, املناســـب لـــألداء 	فـــضل ع;ـــ� تلـــك املhـــام تتطلـــب جمـــع وتـــصAيف , أو Fل`ـــÏام باســ̀ـ
ممـــا يـــضمن الكفـــاءة والـــسرعة Lـــ� , اســـ�يعاب معلومـــات أساســـية قبـــل البـــدء Lـــ� إنجـــاز تلـــك املhـــامو

"ا   "زإنجا

اسات ال�� تناولت ) 86, 2014(و½شU_ لطفي عبد الباسط  رإ�� أنھ ع;� الرغم من قلة الد
اء املعرفة(العالقة بUن التل�ؤ 	�ادي�� والتخطيط   املتوقع وجود ؛ إال أن)ر�أحد اس`_اتيجيات ما و

_اتيجية التخطـــيط والتنظـــيم واملراقبـــة, عالقـــة عكـــسية بي��مـــا , نحيـــث إن املتلكئـــUن ال يوظفـــو اســ̀ـ
ة ع;� التخطيط وتحديد 	"داف � القدL ر املتلكئو ضعفاhرو©التحديد يظ

ً   .ن

ثانيا
ً

  Future planning∗التخطيط املستقب��: 

ة الفــرد ع;ــ� تطــو �ر خطــط منظمــة للمــستقبل -ــش�ل رxــشU_ التخطــيط املــستقب;� إ�ــ� قــد
سواء �انت خططا خاصة بمستقبلھ و©األ"داف ال�� يرغـب بتحقيقhـا, عام

ً
أو خططـا عامـة تخـص , 

ً

ة التنظيميـــة للتفكUـــ_ املـــستقب;�, عمـــل مؤســـسة أو قـــضية مجتمعيـــة أو عامليـــة معينـــة , رو½عتwـــ_ املhـــا
وابــــط بــــUن 	ف�ــــار امل, أل�Àـــا عمليــــة منظمــــة لhــــا مـــدخالت معرفيــــة وجـــودة Lــــ� ذاكــــرة الفــــرد و©نqتــــھ رو

تتم معا��¤�ا للتوصل إ�� تلك ا��طط ال�� , وال�� pش�ل تراكمات معرفية وخw_ات مخ`Ïنة, املعرفية
  ).40, 2010, لينا ع;�(تمثل الناتج ال��ا�ي لhذه العملية 

� تحديد "دفھL ساعد الفردp ار والوسائل ال���ف	إ�� �ل  �, كما xشU_ التفكU_ املستقب;
د املتاحـــة  رومـــن ثـــم الوصـــو إ�ـــ� غاياتـــھ عwـــ_ أحـــسن اســـتغالل للفـــرص واملـــوا "بـــة , إبـــرا"يم أحمـــد(ل

½ش   ).74, 2015, ودر

� ع;ــــ� ) 7, 2016(وpعـــرف حنــــان ســــاميìــــام��ة الطالــــب ا رالتخطــــيط املــــستقب;� بأنـــھ قــــد
بـؤ والتA, والبحث عن أفضل الوسائل لتحقيقhا, يوåí ف��ا أ"دافھ املستقبلية, رسم خطة منظمة

ف ا��يطة و(م�انات املتاحة � ضوء الظرL وباملعوقات وكيفية التغلب عل��ا.  

كما xعرف التخطيط املستقب;� بأنھ القيام -عمليات وإجراءات منطقية ملواجhة موضوع 
��امـــل (وحــسب (م�انـــات املتاحــة , وفــق أولو�ـــات مــسوغة, أو تحقيــق أ"ـــداف مــستقبلية, مــستقب;

  ).47, 2017, �اظم

ة ع;ــــــ� وضــــــع أ"ــــــدافو©التــــــ ــــد ـــــد , را�� يمكــــــن pعر�ــــــف التخطــــــيط املــــــستقب;� بأ�Àالقــ وتحديـ
منيـــة معينــة Lـــ� املــستقبل مـــع املراقبــة ال�افيـــة لـــضمان , زخطــوات تنفيـــذ تلــك 	"ـــداف ضــمن ف`ـــ_ة 

  .تنفيذ 	"داف ضمن ا��طوات املرسومة

  

  

                                                
 .ستقبليويكتفي الباحث بتسميته بالتخطيط الم, بعض الدراسات تستخدم مصطلح التخطيط االستراتيجي∗
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  :مراحل التخطيط املستقب��

,  يخـضع ملقتـضيات و متطلبـات املـنIJ العل�ـ�التخطيط املستقب;� بوصفھ أحد 	ساليب العلميـة؛
�ة �امل �اظم , وذلك باتباع نفس املراحل والعمليات ال�� يخضع لhا 	سلوب العل�� ؤو�دعم ذلك ر

  :أن التخطيط املستقب;� يمر باملراحل وا��طوات امل�سلسلة �تية) 226, 2017(

, وطر�قــة تطبيقhــا, ا��طــة املناســبة وف��ــا يــتم البــدء بوضــع وصــياغة :مرحلــة xعــداد والتــصميم-1
�"ا أسلوب ومنIJ عمل مستقب;   .روتقو�مhا باعتبا

مـــع تطو½ـــع (م�انــــات , و�ــــتم ف��ـــا وضـــع ا��طــــة حUـــÏ التنفيـــذ الفع;ــــ�): التطبيـــق(مرحلـــة التنفيـــذ -2
  .��دمة تنفيذ ا"داف ا��طة املوضوعة

قوتحديـد طـر , ى وتقييم مستو 	داء,وف��ا توضع معايU_ 	داء املرغو©ة: مرحلة الرقابة والتقييم-3
�يح املناسبةðوإجراءات الت.  

  :والتخطيط املستقب;� عملية يجيب ف��ا الفرد ع;� ال�ساؤالت التالية

�د أن أفعل؟-  .أين أنا �ن؟ تحليل الوضع الرا"ن-رماذا أ

� البدائل املتاحة؟ وما "و البديل 	فضل؟-كيف سأصل إ�� تحقيق الhدف؟-ñ ما  

-�ñ آليات تنفيذ تلك (جراءات؟ما   

رو"ذه ال�ـساؤالت وإجابا�Íـا ñـ� ال�ـ� تبلـو املـضامUن 	ساسـية لعمليـة التخطـيط ك�ـل مت�امـل 
 ).28, 2010, بالل خلف(تجاه 	"داف املAشودة 

ـــؤ 	�ــــادي��  اســــات الــــسابقة ال�ــــ� تناولــــت التل�ـ مــــع , )(يجــــا'ي أو الــــسل$�(رو"نــــاك العديــــد مــــن الد
ضع 	"داف ومستو الطموح وغU_"ا من املتغU_ات ال�ـ� xعتwـ_ التخطـيط , ب;�التخطيط املستق ىو و

  : وم��ا ما ي;�, أحد أ-عاد"ا أو م�ونا�Íا 	ساسية

اسة - � Moon & Han,  (2000)رأثب�ت دL العواقب املستقبلية �L والنظر �تأثU_ التخطيط املستقب;
  .وخفض التل�ؤ السل$�, ز�ادة التل�ؤ (يجا'ي

اسة وأكد- ة أكw_ ع;� التخطيط Chu & Choi (2005)رت نتائج د ر أن املتلكئUن (يجابيUن لد¾�م قد
ة الوقت أفضل من أقرا�Àم السلبيUن   .رإلدا

اسـة - ت د ركمـا أشـا ًطالبـا جامعيـا؛ أن التل�ـؤ ) 170(ال�ـ� أجر�ـت ع;ـ� Howell & Watson (2007)ر ً

تباطـا عكـسيا بـالتخطيط واملراقبـة والتنظـ ًيـرتبط ا ً
ة ع;ـ� التخطــيط , يمر ركمـا أن انخفـاض القـد

  . �انت أكØ_ العوامل املن,ئة بالتل�ؤ 	�ادي��) �أحد اس`_اتيجيات التعلم ذاpي التنظيم(

اســـة لطفـــي عبـــد الباســـط - _اتيجية التخطـــيط) 98, 2014(روأوصـــت د �ب ع;ـــ� اســ̀ـ وتطـــو�ر , ربالتـــد
ة الوقت � س,يل معا��ة التل�ؤ 	�ادي��, رخطة إلداL ألن التخطيط "و الطر�ق املؤدي , وذلك

ضـــع الhـــدف Lـــ� إطـــار ا��تـــو واملـــدى الزمæـــ�, إ�ـــ� اتخـــاذ القـــرار ىو ممـــا قـــد xعمـــل ع;ـــ� معا��ـــة , و
  .التل�ؤ 	�ادي��

-ÏــÐاســة الع ت د يوأشـا ر ة ع;ــ� وضــع )2016(, ر رإ�ـ� وجــود عالقــة عكـسية بــUن التل�ــؤ 	�ـادي�� والقــد
   ,)�أحد أ-عاد الطموح 	�ادي��(	"داف 
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اســة أســماء دمحم - �أحــد (وجــود عالقــة عكــسية بــUن وجــود أ"ــداف واíــ�ة ) 2019(روأظhــرت نتــائج د
�Oôؤ ) أ-عاد التدفق النف�ادي�� لدى طالبات �لية ال`_بيةوالتل�	.  

اسـة - مـشار�ا مـن البـالغUن ) 675(ال�ـ� أجر�ـت ع;ـ� Klaussen, Steel &Svartdal, (2019)ركمـا بيAـت د
ً

ًبــــUن التخطــــيط والتل�ـــؤ بوصــــفھ متغUــــ_ا ) 0.51-(عــــام؛ وجـــود عالقــــة عكــــسية بلغـــت ) 18(قفـــو 

ت إ�� أن التل�ؤ يحدث عندما يتخ;� الفرد ع, ًسلبيا ضـع أ"دافـھروأشا أو ح�ـ£ , ون التخطـيط و
كمـــا بيAـــت باســـتخدام تحليـــل Fنحـــدار؛ أن التخطـــيط ال xـــسhم , Fل`ـــÏام با��طـــة ال�ـــ� وضـــعhا

� سلوك التل�ؤL ل مستقل�طط, -ش��ة ع;� تنفيذ تلك ا   .رحيث يحتاج إ�� نية وقد

اسة عبد العاطي عبد الكـر�م وشـيماء دمحم - عكـسية وإسـhام وجـود عالقـة , )2020(روأظhرت نتائج د
� التل�ؤ 	�ادي��L ملستو الطموح �Oôر, ىعك"   . زلدى طالب �لية ال`_بية جامعة 	

�ب ع;ـــ� التخطـــيط ) 2020(وأظhــرت نتـــائج أحمــد املـــسعودي - اء (رفاعليـــة التــد ات مـــا و ر�أحــد مhـــا ر
اسات العليا) املعرفة � خفض التل�ؤ 	�ادي�� لدى طالب الدLر.  

اسـة خالــد- }ب ع�ـwتـأثU_ برنـامج ) 2021( الغامـدي ر و©يAـت نتـائج د ة ريتــضمن التـد ر التخطــيط وإدا
ىوتنميــة مــستو الطمـــوح , وتحديــد 	"ــداف والطموحــات؛ Lــ� خفـــض التل�ــؤ 	�ــادي��, الوقــت

  .لدى طالب ا��امعة

  :إجراءات البحث

أوال
ً

  :البحث من��: 

تبــاطي F الوصــفي IJــذا البحــث املــن" �راســتخدم Lــ
(يجــا'ي (لتل�ــؤ 	�ــادي�� لبحــث العالقــة بــUن ا, ُ

ــــسل$� ـــة التAبــــــؤ بــــــالتل�ؤ 	�ــــــادي�� , والتخطــــــيط املــــــستقب;�) والــ ـــــسل$�(و©حــــــث إم�انيـــ ) (يجــــــا'ي والـ
�  .بمعلومية التخطيط املستقب;

ثانيا
ً

  :ناملشاركو: 

اســـة  = الرا-عــــة ن(و)165= 	و�ــــ� ن(ًطالبــــا مـــن طــــالب الفـــرقتUن ) 335(ربلـــغ عــــدد املـــشاركUن Lــــ� الد
"ر- ال`_بية للبنUن بأسيوطب�لية) 170   .زجامعة 	

ثالثا
ً

  :أدوات البحث: 

 � ).إعداد الباحث(مقياس التلكؤ #
ادي�

  :قام الباحث با��طوات التالية لبناء املقياس

 ,Chu and Choi)مثل ) (يجا'ي والسل$�(Fطالع ع;� -عض املقايqس السابقة للتل�ؤ 	�ادي��  )1
2005;Choi & Moran, 2009; Strunk, Chi, Steele & Bridges, 2013; Yoshida, 2017) عبد 

 ).;2020Morales, 2021, العاطي عبد الكر�م وشيماء دمحم

ًوخـــصائص الطـــالب املتلكئـــUن أ�اديميـــا وفـــق النظـــرة الثنائيـــة , تحديـــد مفhـــوم التل�ـــؤ 	�ـــادي�� )2

ًإيجابياوسلبيا(للتل�ؤ 	�ادي��  ً.( 
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ة مــن نـوع التقر�ـر الـذاpيع) L)30ـ� ضـوء مـا سـبق صـاغ الباحـث  )3 ة ل�ـل مـن للتل�ــؤ ) 15(, ربـا رعبـا
ات ,  	�ــــادي�� (يجــــا'ي والــــسل$� ة ثالثــــة اختيــــا روأمــــام �ــــل عبــــا ـــا(ر ا, ًأحيانــــا, ًدائمـ ـــاد ، وتــــدل )ًرنـ

ه  ـــا(راســـــتجابة الفـــــرد باختيـــــا ــــادي��) ًدائمــ ـــع مـــــن التل�ـــــؤ 	�ـ دت Lــــــ� , ىع;ـــــ� مــــــستو مرتفــ ركمـــــا و
 .املقياس

 .بيعة املقياسصياغةpعليمات ت�ناسب وط )4

�يح ، حيـث يحـصل الطالـب ع;ـ�  )5ðجـات لالسـتجابة ) 3(إعداد مفتاح الت جتـUن )ًدائمـا(رد ر، ود
جة واحدة لالستجابة )ًأحيانا(لالستجابة  ا(ر، ود  ).ًرناد

  : حساب ا��صائص السيكوم��ية للمقياس )6

  : صدق املقياس) أ(

, م مقيــاس ث,ــت صــدقھ وثباتــھ    قــام الباحــث بحــساب الــصدق املــرتبط با��ــك مــن خــالل اســتخدا
"ــر–وتــم اســتخدامھ للتطبيــق ع;ـــ� طــالب �ليــة ال`_بيـــة  و"ـــو مقيــاس التل�ــؤ 	�ـــادي�� , ز جامعــة 	

ًطالبــا ) 60(وقــام الباحـث ا��ــا�� بتطبيقـھ ع;ــ� عـدد , )2020, شـيماء دمحم, عبـد العــاطي عبـد الكــر�م(

"ــر–مــن طــالب �ليــة ال`_بيــة للبنـــUن بأســيوط  ام الباحــث بتطبيــق مقيــاس التل�ـــؤ ثــم قـــ, ز جامعــة 	
جـات , ع;� نفس العينة) (يجا'ي والسل$�(	�ادي��  تباط بU_سـو بـUن د رثم قام بحساب معامل ا نر

تباط بUن ا��ك والتل�ؤ 	�ادي�� , الطالب ع;� املقياس وا��ك املستخدم F روقد بلغ قيمة معامل
تبـــاط بــــUن ا�, )0.72(الـــسل$�  F ــــادي�� (يجـــا'ي رو©لـــغ قيمــــة معامـــل�	ـــؤ �ـــك والتل�و"ــــو , )0.78-(

تبــاط مقبــو إحــصائياودالة عنــد مــستو  ىمعــامالت ا ًل ممــا xعطــي داللــة ع;ــ� صــدق مقيــاس , )0.01(ر
�� البحث ا��ا�L ادي�� املستخدم�	ؤ �التل.  

  : ثبات املقياس) ب(

نباخ ��ساب ثبات املقياس،وذلك ألنھ  xعد مؤشرا للت�افؤوقام الباحث باستخدام معامل ألفا كر
ً

 ,
ات أي أن حــساب معامــل الثبــات بــأي , رو½عطــي ا��ــد 	د�ــى للقيمــة التقدير�ــة ملعامــل ثبــات Fختبــا

نبـاخ نبــاخ مرتفعـة؛ دل ذلــك , وطر�قـة ال يقــل عـن حــسابھ بطر�قـة ألفــا كر وفــإذا �انـت قيمــة ألفـا كر
جـات Fختبــار  ل تطبيـق املقيــاس ع;ــ� وذلــك مـن خــال,)166, 2000, صـالح الــدين عـالم(رع;ـ� ثبــات د

مشار�ا من بUن طالب الفرقة 	و�� والرا-عة ب�ليـة ال`_بيـة للبنـUن بأسـيوط) 100(
ً

و�انـت قيمـة ألفـا , 
نباخ  � , بالAسبة للتل�ؤ 	�ادي�� السل$�) 0.69(و, بالAسبة للتل�ؤ 	�ادي�� (يجا'ي) 0.71(وكرñو

� الن, معامالت ثبات مرتفعةL إ�� الثقة _Uشx تائج ال�� أمكن التوصل إل��ا من خالل املقياسمما.  

 ).إعداد الباحث(مقياس التخطيط املستقب�� 

  :قام الباحث با��طوات التالية لبناء املقياس

اســات ومقــايqس ســابقة )1 ة التخطــيط املــستقب;�، , رFطــالع ع;ــ� د راســتخدمت لقيــاس مhــا
ن(: مثــــــل ـــاء 2015, ؛ مــــــا"ر دمحم2014, ج��ــــــان أحمــــــد؛ 2012, وعمــــــاد حــــــسUن وآخــــــر تقـــ ر؛ ا

ي, حــافظ Santilli et al;1999, Boyd& Zimbardo ,  20192015, رع;ــ� ا��بــو
(EsPinoza et al, 2015;  
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دت  )2 ة ع;ــ� التخطـيط املـستقب;�، كمــا و رتحديـد سـمات وخــصائص 	Ìـ�اص ذو القـد ر ي
اســــات الــــسابقة، مثــــل عــــد مhــــدي ون,يــــل 2014, ؛ ســــماح دمحم2010, لينــــا ع;ــــ�: (رLــــ� الد ر؛ 

 ).2020, ؛ ن,يل عبد الhادي2018 رفيق؛

� ضوء ما سبق صاغ الباحث  )3L)30 (يpة مـن نـوع التقر�ـر الـذا ة ثالثـة , رعبـا روأمـام �ـل عبـا
ات  ا, ًأحيانــــا, ًدائمــــا(راختيــــا ه )ًرنــــاد ىع;ــــ� مــــستو ) ًدائمــــا(ر، وتــــدل اســــتجابة الفــــرد باختيــــا

Lـــ� املقيـــاس, مرتفـــع مـــن التخطـــيط للمـــستقبل دت  رات العكــــسية باســـت�ناء العبـــا, ركمـــا و
ات) 5(وعدد"ا  قام التالية , رعبا ات ال�� تحمل 	 � تلك العباñرو  ).20, 19, 14, 12, 6(ر

 .صياغةpعليمات ت�ناسب وطبيعة املقياس )4

�يح ، حيـــث يحـــصل الطالـــب ع;ـــ�  )5ðجـــات لالســـتجابة ) 3(إعـــداد مفتـــاح التـــ ، )ًدائمــــا(رد
جتUن لالسـتجابة  جـة واحـدة لالسـتجابة )ًأحيانـا(رود انـ(ر، ود ات )ًراد ر، "ـذا باسـت�ناء العبـا

 .العكسية ال�� تå�ð عكس "ذا املفتاح

  : حساب ا��صائص السيكوم��ية للمقياس )6

  : صدق املقياس) أ(

� التحقق من صدق املقياس ع;� ما يأpي  L اعتمدالباحث:-  

صدق ا�{كمOن •
َّ ُ

 : 

تھ 	ولية ع;�  � صوL ًمحكما) 15(ر     عرض الباحث املقياس َّ � مجال من 	س, ُL نUاتذة واملتخصص
ا  "ـــــ اء ا��كمـــــUن ع;ــــ� تلـــــك املعادلــــة ال�ـــــ� طو ، واعتمـــــد الباحــــث Lـــــ� تحليــــل أ ـــو رعلــــم الـــــنفس ال`_بـ ر ي

(Lawshe, 1975)ات املقيـاس � 	ساس طر�قة لقياس Fتفاق بUن ا��كمUن ع;ـ� عبـاL _wعتp �ñر و ,
  :وال�� اق`_ح ف��ا املعادلة التالية

ne - (N÷2)  

ــــــ ـــ     ـــــــ ــــــــ   = CVRـــ

(N÷2)  

ة = CVRحيث رمعامل صالحية محتو العبا   .ى

ne = ة رعدد ا��كمUن الذين اتفقوا ع;� صالحية محتو العبا  .ى

N  = نUللمحكم �  .العدد الك;

 جدوال ل¢�د 	د�ـى مـن الAـسب املقبولـة Lawsheوقد وضع , )1+ و 1-( بUن Lawsheو�`_اوح معامل 
ً

محتــــو الفقـــرة وفقــــا للعــــدد الك;ــــ� للمحكمـــUنل¢�كـــم ع;ــــ� صــــالحية 
ً ا��ــــد ) 0.49(و�انــــت الAــــسبة , ى

� حالة وجود معامل لو§¦� ل	د�ى املقبو من L)15 (ًمحكما َّ ُ  

ات مقياس التخطيط املستقب;�Lawsheالتا�� يوåí معامل ) 1(لوجدو    رلعبا
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  )1(لجدو 

ات مقياس التخطيط املستقب�� Lawsheمعامل    )15=ن(ر لعبا

ةرقم ال ة CVR رعبا رقم العبا ة CVR ر رقم العبا  CVR ر

1 0.99 11 0.84 21 0.54 

2 0.99 12 0.69 22 0.84 

3 0.99 13 0.99 23 0.99 

4 0.99 14 0.54 24 0.99 

5 0.99 15 0.99 25 0.99 

6 0.54 16 0.99 26 0.23 

7 0.84 17 0.99 27 0.38 

8 0.84 18 0.99 28 0.99 

9 0.84 19 0.69 29 0.54 

10 0.99 20 0.54 30 0.99 

ات مقياس التخطيط املستقب;� تز�د عن ا��د ) 1(ليت�å من جدو رالسابق أن معامالت قبو عبا ل
قــم , )0.49(و"ــو (Lawshe, 1975)	د�ــى الـــذي حـــدده  تUن  رباســـت�ناء العبـــا و©التـــا�� تـــم , )27, 26(ر

ة ال��ائيــــة للمقيــــاس تUن Lــــ� الـــصو رحـــذف "ــــاتUن العبــــا ات ال�ــــ� قــــام الباحــــث و"نــــاك -عـــض, ر ر العبــــا
اء ا��كمUن ال ع;� أ ربتعديل صياغ¤�ا نز

ً   .   و

 :Factorial Validityالصدق العام��  •

 �xعتمـد "ـذا النــوع مـن الــصدق ع;ـ� إجــراء التحليـل العـام;�؛ حيــث حـسب الباحــث الـصدق العــام;
تھ 	وليــــة َّملقيــــاس التخطــــيط املــــستقب;� Lــــ� صــــو تباطيــــ, ر F جات عينــــة رمــــن خــــالل املــــصفوفة رة لــــد

مـــشار�ا) 100(نتت�ــو مـــن 
ً

-مـــن بـــUن طـــالب الفـــرقتUن 	و�ـــ� والرا-عـــة ب�ليـــة ال`_بيـــة للبنـــUن بأســـيوط, 
"ــر لل¢�ـــصو ع;ــ� العوامــل امل�ونـــة , وذلـــك بطر�قــة تحليــل امل�ونـــات الرئqــسية لhــوتلينج, زجامعــة 	

�يح, للمقياسðمن الواحد ال _wذه العوامل أكhبجذر �امن ل.  

 KMOحث بحساب مدى كفاية ��م العينة إلجراء التحليل العام;� باستخدام اختبار وقام البا -
Test(Kaiser – Meyer- Olkin Measure of Sampling Adequacy) حيــث ت`ــ_اوح قيمــة "ــذا

�يحðن الـــصفر والواحــد الــUختبــار بــF , يح؛ دل ذلــك ع;ـــ��ðو�لمـــا اق`_بــت قيمتـــھ مــن الواحــد الـــ
) (Kaiser,1974و½ـشU_ صـاحب "ـذا Fختبـار, والعكـس �ـ�يح, ملـستخرجةز�ـادة الثقـة Lـ� العوامـل ا

ح�ــ£ يمكــن ا��كــم بكفايــة ��ــم العينــة Lــ� ) 0,50(لإ�ــ� أن ا��ــد 	د�ــى املقبــو لhــذا (حــصا�ي "ــو 
©يع(   ).188 ,2007, رأسامة 

أي أكwــ_ مــن قيمــة ا��ــد 	د�ــى الـــذي )L )0,69ــ� تحليــل "ــذا املقيــاس KMO©لغــت قيمــة اختبــار و -
  .و©التا�� فإنھ يمكن ا��كم بكفاية ��م العينة إلجراء التحليل العام;�) Kaiser) 0,50اش`_طھ 
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'عة عوامل- � , روتم التوصل إ�� أñ � 4,76(و�انت قيم ا��ذر ال�امن للعوامل املستخرجة ع;� التوا�
'عة عوامل فقط؛ باعتبار العوامل ). 2.34 – 3.11 – 3,75 - ال�� pشبعت رو�رجع اختيار الباحث أل

_Øات فأك 'ع عبا رعل��ا أ   .ر

د ملعرفــة حــد الداللــة (حــصائية لل�ــشبعات و"ــو اعتبــار ال�ــشبعات - روأخــذ الباحــث بمحــك جيلفــو
� للم�ونــات املــستخرجة تــم ) 0,30(ال�ــ� تــصل إ�ــ� âولو�ــ£ ســيæــشبعات دالــة، وإلعطــاء معp _ــØأو أك

�مـاكس ل رتدو�ر"ا تدو�را متعامـدا باسـتخدام طر�قـة الفا
ً ً

ـــ �ـايز  ، وLـ� ضـوء نتـائج Kaiser Varimaxرــ
'عة ئqسة، ا��ذر ال�امن ل�ل م��ا أكwـ_ مـن الواحـد  رالتحليل (حصا�ي أمكن استخالص أ رعوامل 

�يحðال , �ات pشبعت ع;� أكØ_ من عامل، وتم 	خذ بال�شبع 	كw_ قيمة كمـا Lـ ركماأن "ناك عبا
قام  ات أ رالعبا   ).28، 25، 21، 16، 7، 6( ر

  :�O العوامل الناتجةتفس

ــا بـــــUن )7(لاشـــــتمل العامـــــل 	و ع;ـــــ� -1 ات pـــــشبعت pـــــشبعا دF إحـــــصائيا تراوحـــــت قيمتـــــھ مـــ ً عبـــــا ًً
ر

قام ) 0,83(، و)0,45( ات ال�� تحمل 	 � العباñشبعا موجبا، وp اتھ رحيث pشبعت جميع عبا ر ًر ً

ات ومـــضامي, )28, 23, 18, 12, 10, 9, 6(التاليـــة  رو©فحـــص محتـــو "ـــذه العبـــا �å أ�Àـــا ى ��ا يتـــ
ة الفــرد ع;ــ� تحديـد 	"ــداف ال�ــ� يرغـب بتحقيقhــا Lــ� املـستقبل مــع تحديــد , رتكـشف عــن قـد

ـــا�� يمكــــن pــــسمية "ـــــذا , الوقــــت وا��hــــد املطلــــو©Uن لتنفيــــذ تلــــك 	"ـــــداف Lــــ� املــــستقبل و©التـ
  ).  تحديد 	"داف(العامل 

ات pـــشبعت pـــشبعا دF إحـــ)7( اشـــتمل العامـــل الثـــا�ي ع;ـــ� -2  عبـــا
ً ً ًصائيا تراوحـــت  قيمتـــھ مـــا  بـــUن ر

قام ) 0,87(، و)0,45( ات ال�� تحمل 	 � العباñشبعا موجبا، وp اتھ رحيث pشبعت جميع عبا ر ًر ً

ـــا , )14, 13, 11, 5, 4, 3, 1(التاليـــــة  �å أ�Àـــ ات ومـــــضامي��ا يتــــــ ـــو "ــــــذه العبــــــا ــــص محتــ رو©فحــ ى
ــــ ـــــراءات ال�ــــــ� يمكــــــن للفــــــرد اتخاذ"ــــــا لتحقيــ ق أ"دافــــــھ قتكــــــشف عــــــن الطــــــر والوســــــائل و(جـ

  ). اختيار الوسائل(و©التا�� يمكن pسمية "ذا العامل , املستقبلية

ات pـــشبعت pـــشبعا دF إحـــصائيا تراوحـــت  قيمتـــھ مـــا  بـــUن )6(اشـــتمل العامـــل الثالـــث ع;ـــ� -3 ً عبـــا ًً
ر

قام ) 0,84(، و)0,39( ات ال�� تحمل 	 � العباñشبعا موجبا، وp اتھ رحيث pشبعت جميع عبا ر ر
ً ً

ـــا , )27, 26, 25, 24, 15, 8(التاليـــــة  �å أ�Àـــ ات ومـــــضامي��ا يتـــــ ــــو "ـــــذه العبـــــا رو©فحـــــص محتـ ى
لتكــــشف عــــن املثــــابرة وا��hــــد املبــــذو و(جــــراءات التنفيذيــــة ال�ــــ� يقــــوم �Ùــــا الفــــرد Lــــ� ســــ,يل 

  ). ا��د واملثابرة(تحقيق أ"دافھ و©التا�� يمكن pسمية "ذا العامل 

ات pـــشبعت pـــشب)7( اشـــتمل العامـــل الرا-ـــع ع;ـــ� -4 ًعا دF إحـــصائيا تراوحـــت  قيمتـــھ مـــا  بـــUن ر عبـــا ًً

قام ) 0,56(، و)0,42( ات ال�� تحمل 	 � العباñشبعا موجبا، وp اتھ رحيث pشبعت جميع عبا ر ًر ً

ـــا , )22, 21, 20, 19, 17, 16, 7(التاليـــــة  ات ومــــــضامي��ا يتـــــ�å أ�Àـــ ـــو "ــــــذه العبـــــا رو©فحــــــص محتــ ى
 وضعhا ومـدي نجـاح تلـك الوسـائل Lـ� تحقيـق تكشف عن املراقبة املستمرة من الفرد ل¢�طط ال�� تم

  ). تقو�م الوسائل(و©التا�� يمكن pسمية "ذا العامل , أ"دافھ

قــم   �رو�وíــå ا��ــدو التــا� ات مقيــاس التخطــيط املــستقب;� ع;ــ� ) 2(ل ½ــع عبــا ة ال��ائيــة لتو رالــصو ز ر
  .�ل عامل
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  )2(لجدو 

wات مقياس التخطيط املستقب�� ع� <ع عبا ة ال±°ائية لتو رالصو ز   ّ العوامل املكونة لھر

رقم 
 العامل

� املقياس L ات قام العبا رأ ر
 ل�ل عامل

ة ال��ائية  � الصوL ات قام العبا رأ ر ر
 للمقياس

 ا��موع

 7 7 إ�� 1من  28, 23, 18, 12, 10, 9, 6 1

 7 14 إ�� 8من  14, 13, 11, 5, 4, 3, 1 2

 6 20 إ�� 15من  27, 26, 25, 24, 15, 8 3

 7 27 إ�� 21من  22, 21, 20, 19, 17, 16, 7 4

�ات -عد التحليل العام;  27 رإجما�� العبا

ات املقياس -عد التحليل العام;� بلغت ) 2(ل     يت�å من جدو  ة) 27(رالسابق أن إجما�� عبا , رعبا
'عـة املـستخرجة ة واحدة لم ت�شبع ع;� أيـا مـن العوامـل 	 رو©التا�� تم حذف عبا ر

ً قـم , َّ ة  روñـ� العبـا ر
تھ ال��ائيـة,)2( � صوL ات املقياس قام عبا ر ثم قام الباحث بإعادة ترتqب أ ر لفاشـتمل العامـل 	و , ر

ات  ات ) 7إ�ـــ� 1مــن(رع;ــ� العبـــا واشـــتمل العامـــل , )14 إ�ــ� 8مـــن (روالعامـــل الثــا�ي اشـــتمل ع;ــ� العبـــا
ات  ات , )20 إ�� 15من (رالثالث ع;� العبا   ).27 إ�� 21من (ربqنما اشتمل العامل الرا-ع ع;� العبا

  : ثبات املقياس) ب(

نبــــاخ ��ــــساب ثبــــات املقيــــاس، وذلــــك مــــن خــــالل تطبيــــق  وقــــام الباحــــث باســــتخدام معامــــل ألفــــا كر
مــشار�ا مــن بــUن طــالب الفرقــة 	و�ــ� والرا-عــة ب�ليــة ال`_بيــة للبنــUن بأســيوط ) 100(املقيــاس ع;ــ� 

ً
– 

"ر   : التا�� معامل ثبات املقياس) 3(لو�وåí جدو ,زجامعة 	

  )3(لدو ج

نباخ    ومعامل ثبات مقياس التخطيط املستقب�� بطر}قة ألفا كر

نباخ اسم العامل رقم العامل  وقيمة ألفا كر

 0.83 تحديد 	"داف 1

 0.77 اختيار الوسائل 2

 0.74 ا��د واملثابرة 3

 0.71 تقو�م الوسائل 4

 0.87 املقياس كIل

�å مــــن جــــدو                 التخطــــيط املــــستقب;� ك�ــــل بلــــغ الــــسابق أن معامــــل ثبــــات مقيــــاس) 3(ليتــــ
وñـ� معـامالت ثبـات , )0.83, 0.71(، وتراوحت معامالت ثبات 	-عـاد الفرعيـة للمقيـاس بـUن )0,87(

� النتائج ال�� أمكن التوصل إل��ا من خالل املقياس, مرتفعةL إ�� الثقة _Uشx مما.  
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  :#ساليب xحصائية

اســة الAــسب املئو�ــ , يوFنحــراف املعيــار, واملتوســطات ا��ــسابية, ةراســتخدم Lــ� تحليــل بيانــات الد
  .وتحليل Fنحدار ا��طي ال,سيط, وتحليل التباين, "ت"واختبار 

اسة وتفس�O)ا   :رنتائج الد

أوال
ً

  :عرض النتائج: 

لــدى طــالب �ليــة ال`_بيــة جامعــة ) (يجــا'ي والــسل$�(ىمــا مــستو التل�ــؤ 	�ــادي�� :لالــسؤال #و
"ر   .ز	

جات اســتجابات الطــالب  الــسؤاللإلجابــة ع�ــw )ــذا ر؛ قــام الباحــث بحــساب املتوســط ا��ــسا'ي لــد
) 15(و©اعتبـــار أن ل�ـــل مـــن التل�ـــؤ (يجـــا'ي والـــسل$� , )(يجـــا'ي والـــسل$�(ملقيــاس التل�ـــؤ 	�ـــادي�� 

ةل�ــــل م��ــــا ثــــالث اســــتجابات جــــة , رعبا جــــة , )ًدائمــــا(لالســــتجابة ) 3(رpعطــــى الد لالســــتجابة ) 2(روالد
جــة و, )ًأحيانــا( ا(لالســتجابة ) 1(رالد جــة العظ�ــ£ للتل�ــؤ (يجــا'ي , )ًرنــاد رو©التــا�� ت�ــو الد  = 3×15(ن

جة الدنيا , )45 التـا�� يوíـå ) 4(لوجدو , ونفس ال��Oء بالAسبة للتل�ؤ السل$�, )15 = 1×15(روالد
ىومـــستو " ت"وقيمـــة , )(يجـــا'ي والـــسل$�(متوسطاســـتجاباتالطالب ع;ـــ� مقيـــاس التل�ـــؤ 	�ـــادي�� 

�Oقيقي واملتوسط الفر��  .قالداللة ��ساب الفر بUن املتوسط ا�

  )4(لجدو 

قومستو الداللة للفر بـOن املتوسـط ا�{قيقـي" ت" قيمة   واملتوسـط الفر¹ـ¦� ملقيـاس التلكـؤ  ى
 �  )335= ن (#
ادي�

 نوع التلكؤ
املتوسط 
 ا�{قيقي

«نحراف 
 ياملعيار

املتوسط 
� الفر¹¦

«نحراف عن 
املتوسط 
� الفر¹¦

مة قي
 "ت"

ىمستو 
 الداللة

التلكؤ 
 �
ادي�#
 xيجا�ي

38.38 3.9 30 8.38 38.98 0.01 

التلكؤ 
 �
ادي�#

� السل�
29.49 5.62 30 - 0.51 - 1.67 0.09 

ىالسابق وجود فر دال إحصائيا عند مستو ) 4(ليت�å من جدو  بUن املتوسط ا��سا'ي ) 0.01(ًق
وذلـك لـصا�å املتوســط , ي�� (يجـا'ي واملتوسـط الفر�ـ�Oالسـتجابات الطـالب ملقيـاس التل�ـؤ 	�ـاد

ىو"ذا يدل ع;� وجود مستو مرتفع من التل�ؤ 	�ادي�� (يجا'ي لدى طالب �لية ال`_بية , ا��سا'ي
"ر   .زجامعة 	



  التنبؤ بالتلكؤ األكاديمي بمعلومية التخطيط المستقبلي
  لدى طالب كلية التربية جامعة األزهر

  دمحم فاروق دمحم طه/ أ

  أحمد مهدي مصطفى / د.أ
 ش ناجي دمحم حسن دروي/ د.أ

 

 

206 

�å عـــدم وجـــود فـــر دال إحـــصائيابUن املتوســـط ا��ـــسا'ي الســـتجابات الطـــالب ملقيـــاس التل�ـــؤ  ًكمـــا يتـــ ق
ـــادي�� , املتوســــط الفر�ــــ�O	�ــــادي�� الــــسل$� و ىو"ــــذا يــــدل ع;ــــ� وجــــود مــــستو متوســــط مــــن التل�ــــؤ 	�ـ

"ر  .زالسل$� لدى طالب �لية ال`_بية جامعة 	

ــا½ي ـــا'ي والــــسل$�(ى"ــــل يختلــــف مــــستو التل�ــــؤ 	�ــــادي�� :الــــسؤال الثــ ىبــــاختالف املــــستو ) (يجـ
"رلدى طالب �لية ال`_بية جا)  الفرقة الرا-عة–الفرقة 	و�� (التعلي��    .زمعة 	

لعيAتـUن مـستقلتUن وذلـك ��ـساب " ت"؛ قـام الباحـث باسـتخدام اختبـار لإلجابة ع�w )ذا الـسؤال
جــات طــالب الفرقــة 	و�ـ� وطــالب الفرقــة الرا-عــة Lــ� مقيــاس التل�ــؤ  ق بــUن متوســطي د رداللـة الفــر و

  . الداللةىومستو" ت"التا�� يوåí نتائج اختبار ) 5(لوجدو , )(يجا'ي والسل$�(	�ادي�� 

  )5(لجدو 

ق بOن" ت" نتائج اختبار    طالب الفرقة #و¿w والرا�عة �y التلكؤ #
ادي�� و�{ساب الفر

 املتوسط ن الفرقة نوع التلكؤ
«نحراف 

 ياملعيار
 "ت"قيمة 

ىمستو 
 الداللة

w¿التلكؤ  3.56 38.64 165 #و
 �
ادي�#
 4.26 38.12 170 الرا�عة xيجا�ي

1.21 0.23 

w¿التلكؤ  5.40 28.98 165 #و
 �
ادي�#

� 6.05 29.68 170 الرا�عة السل�
- 1.12 0.27 

�å مــن جــدو  قللفــر بــUن الفرقــة 	و�ــ� والرا-عــة Lــ� التل�ــؤ 	�ــادي�� " ت"الــسابق أن قيمــة ) 5(ليتــ
� التل�ؤ 	�ادي�� السل$� بلغت , )1.21((يجا'ي بلغت Lدالة, )1.12-(و _Uقيم غ �ñمما , ً إحصائياو

ق Lـــ� التل�ـــؤ 	�ـــادي��  ىpعـــود إ�ـــ� املـــستو التعلي�ــــ� ) (يجـــا'ي والــــسل$�(وxـــشU_ إ�ـــ� عـــدم وجـــود فــــر
و©التـا�� ال يوجـد اختالفبـUن طــالب الفرقـة 	و�ـ� وطـالب الفرقـة الرا-عـة Lــ� ,)الفرقـة 	و�ـ� والرا-عـة(

جة التل�ؤ 	�ادي��    ).(يجا'ي والسل$�(رد

العالقــة بــUن التل�ــؤ 	�ــادي�� والتخطــيط املــستقب;� لــدى طــالب الفرقــة 	و�ــ� مــا :الـسؤ«لثالث
"ر   .زب�لية ال`_بية جامعة 	

تباط بU_سولإلجابة ع�w )ذا السؤال ن؛ قام الباحث باستخدام معامل ا وذلـك إليجـاد مـصفوفة , ر
تبـــاط بـــUن التل�ـــؤ 	�ــــادي��  Fوأ-عـــ, )(يجـــا'ي والـــسل$�(ر �لــــدى , اده الفرعيـــةوالتخطـــيط املــــستقب;

"ر   :التا�� يوåí ذلك) 6(لوجدو , زطالب الفرقة 	و�� ب�لية ال`_بية جامعة 	
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  ) 6(لجدو 

جـــة ونـــوع العالقـــة بـــOن تبـــاط ب�Oســـو �{ـــساب د رنتـــائج معامـــل ا التخطـــيط املـــستقب�� والتلكـــؤ  نر
w¿لدى طالب الفرقة #و �
ادي�#  

التخطيط 
 املستقب��

 ن
 �التلكؤ #
ادي�

�يxيجا 
ىمستو 
 الداللة

 �التلكؤ #
ادي�
� السل�

ىمستو 
 الداللة

 0.01 0.46 - 0.01 0.60 165 تحديد ال8دف

 0.01 0.48 - 0.05 0.16 165 اختيار الوسائل

 0.01 0.45 - 0.74 0.03 165 ا�Àد واملثابرة

 0.01 0.43 - 0.01 0.83 165 تقو}م الوسائل

جة الIلية  0.01 0.72 - 0.01 0.69 165 رالد

بـUن التل�ـؤ 	�ـادي�� ) 0.01(ىالسابق وجود عالقـة إيجابيـة دالـة عنـد مـستو ) 6(ليت�å من جدو 
ـــاده , (يجــــــا'ي مــــــن ناحيــــــة ــــة للتخطــــــيط املــــــستقب;� وأ-عـــ جــــــة ال�ليــ  تقــــــو�م –تحديــــــد الhــــــدف (روالد

�, )اختيــار الوســـائل(ُبالAـــسبة لبعـــد ) 0.05(ىوعنــد مـــستو , ىمـــن ناحيـــة أخـــر) الوســائل å بqنمـــا يتـــ
لدى طالب الفرقة 	و�� ) ا��د واملثابرة(ُعدم وجود عالقة دالة بUن التل�ؤ 	�ادي�� (يجا'ي و'عد 

"ر   .زب�لية ال`_بية جامعة 	

, بـUن التل�ـؤ 	�ـادي�� الـسل$� مـن ناحيـة) 0.01(ىكما يت�å وجود عالقة عكسية دالة عند مستو 
جـة ال�ليــة للتخطـيط املــستقب;� وأ-عــاده  -ا��ــد واملثــابرة –اختيــار الوسـائل –ديـد الhــدف تح(روالد

"ر, ىمن ناحية أخر) تقو�م الوسائل   .زلدى طالب الفرقة 	و�� ب�لية ال`_بية جامعة 	

بمعلوميــــة التخطــــيط ) (يجــــا'ي والــــسل$�("ــــل يمكــــن التAبــــؤ بــــالتل�ؤ 	�ــــادي�� : الــــسؤال الرا�ــــع
"راملستقب;� لدى طالب الفرقة 	و�� ب�لية ال`_بية ج   .زامعة 	

كما يت�å من , ؛ قام الباحث باستخدام تحليل Fنحدار ا��طي ال,سيطلإلجابة ع�w )ذا السؤال
  :التا��) 7(لا��دو 

  )7(لجدو 

   داللة العالقة xجمالية لنموذج «نحدار من خالل تحليل التباين

 �Oاملتغ
 التا�ع

 نموذج
مجموع 
 املر�عات

جة  رد
 ا�{ر}ة

متوسط 
 املر�عات

 )F(قيمة 
ىمستو 
 الداللة

 989.617 1 989.617 «نحدار

�Ä6.701 163 1092.286 البوا 
التل�ؤ 

	�ادي�� 
  164 2081.903 ا�Àموع (يجا'ي

147.679 0.01 
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 �Oاملتغ
 التا�ع

 نموذج
مجموع 
 املر�عات

جة  رد
 ا�{ر}ة

متوسط 
 املر�عات

 )F(قيمة 
ىمستو 
 الداللة

 1 2463.630 «نحدار
2463.63

0 

�Ä14.259 163 2324.273 البوا 

التل�ؤ 
	�ادي�� 

 السل$�
  164 4787.903 ا��موع

172.773 0.01 

 بــــUن ANOVAلالـــسابق إ�ـــ� العالقـــة (جماليـــة مـــن خـــالل جـــدو تحليـــل التبـــاين ) 7(لxـــشU_ ا��ـــدو 
التخطــــيط (يواملتغUــــ_ التفــــسU_ أو املــــستقل ") الــــسل$� و(يجــــا'ي"التل�ــــؤ 	�ــــادي�� (املتغUــــ_ التــــا-ع 

�حيـــث يكـــشف عـــن عالقـــة دالـــة إحـــصائيا بـــUن م�ونـــات النمـــوذج واملتغUـــ_, )املـــستقب;
ً

حيـــث ,  التـــا-ع
ــــة  ــــا'ي) F)(147.679(بلغـــــــت قيمـــ ــــسبة للتل�ـــــــؤ 	�ـــــــادي�� (يجـــ ـ بالAـــــــسبة للتل�ـــــــؤ ) 172.773(و , بالAــ

� قيم دالة إحصائيا عند مستو , 	�ادي�� السل$�ñىو ً
فض الفـرض الـصفر , )0.01( يو©التا�� يتم  ر

�ةا��زئيـــــة pـــــساو  يالقائـــــل بـــــأن �ـــــل امليـــــو Fنحدا ــــرض البـــــديل, )صـــــفر(رل ــــل و�قبـــــل الفـ  بوجـــــود ميـ
يانحدار واحد ع;� 	قل ال xساو    ).صفر(ي

  ) 8(لجدو 

  "ت"تقييم العالقة ا�Àزئية لنموذج «نحدار من خالل اختبار 

}ة  رالقيم الالمعيا
القيم 

}ة  راملعيا

�ع
لتا

� ا
Oغ

ملت
ا

 

ج
وذ

نم
 

 �Oاملتغ
 املستقل

B 
ا��طأ 

 ياملعيار
بHتا 

)Beta( 

 )T(قيمة 
ىمستو 
 الداللة

القيمة 
 الثابتة

4.917 2.783  1.767 0.08 

(ي
�ؤ

لتل
ا

'ي
جا

 

1 
التخطيط 
� املستقب;

0.498 0.041 0.689 12.152 0.01 

القيمة 
 الثابتة

82.188 4.059  20.249 0.01 

�$
سل

 ال
�ؤ

لتل
ا

 

1 
التخطيط 
� املستقب;

- 0.785 0.060 - 0.717 - 13.144 0.01 

بـاملتغU_ التـا-ع ) التخطـيط املـستقب;�(ي التفـسU_ السابق داللـة عالقـة املتغUـ_) 8(ليت�å من جدو 
  :وpشU_ النتائج إ�� ما ي;�, لدى طالب الفرقة 	و��, ")(يجا'ي والسل$�"التل�ؤ 	�ادي�� (

أوال
ً

ة تAبؤ�ــة إيجابيــة بــالتل�ؤ 	�ــادي�� (يجــا'ي: لــدى طــالب الفرقــة , رالتخطــيط  املــستقب;� لــھ قــد
�ـــة 	و�ـــ�؛ حيـــث �انـــت القيمـــة املعي , )12.152" (T"و�انـــت قيمـــة , )0.689(و©لغـــت , موجبـــة) Beta(را

� قيمة دالة إحصائيا عند مستو ñىو ً
)0.01.(  
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ثانيــا
ً

ة تAبؤ�ــة عكــسية بــالتل�ؤ 	�ــادي�� الــسل$�: لــدى طــالب الفرقــة , رالتخطــيط  املــستقب;� لــھ قــد
�ــة  , )13.144-" (T"نــت قيمــة و�ا, )0.717-(و©لغــت , ســالبة) Beta(ر	و�ــ�؛ حيــث �انــت القيمــة املعيا

� قيمة دالة إحصائيا عند مستو ñىو ً
)0.01.(  

مـــا العالقــة بـــUن التل�ــؤ 	�ــادي�� والتخطـــيط املــستقب;� لـــدى طــالب الفرقـــة : الــسؤال ا��ــامس
"ر   .زالرا-عة ب�لية ال`_بية جامعة 	

تبـــــاط بU_ســـــو     لإلجابـــــة ع�ـــــw )ـــــذا الـــــسؤال ـــل ا ن؛ قـــــام الباحـــــث باســـــتخدام معامــ  إليجـــــاد وذلـــــك, ر
تباط بUن التل�ؤ 	�ادي��  F وأ-عاده الفرعية, )(يجا'ي والسل$�(رمصفوفة �, والتخطيط املستقب;

"ر   :التا�� يوåí ذلك) 9(لوجدو , زلدى طالب الفرقة الرا-عة ب�لية ال`_بية جامعة 	

  ) 9(لجدو 

جـــة ونـــوع العالقـــة بـــOن تبـــاط ب�Oســـو �{ـــساب د رنتـــائج معامـــل ا قب�� والتلكـــؤ التخطـــيط املـــست نر

ادي�� لدى طالب الفرقة الرا�عة#  

التخطيط 
 املستقب��

 ن
 �التلكؤ #
ادي�

 xيجا�ي
ىمستو 
 الداللة

 �التلكؤ #
ادي�
� السل�

ىمستو 
 الداللة

 0.01 0.52 - 0.01 0.60 170 تحديد ال8دف

 0.01 0.54 - 0.01 0.41 170 اختيار الوسائل

 0.01 0.46 - 0.05 0.15 170 ا�Àد واملثابرة

 0.01 0.43 - 0.01 0.76 170 تقو}م الوسائل

جة الIلية  0.01 0.76 - 0.01 0.75 170 رالد

بـUن التل�ـؤ 	�ـادي�� ) 0.01(ىالسابق وجود عالقـة إيجابيـة دالـة عنـد مـستو ) 9(ليت�å من جدو 
ــــة ــــا'ي مــــــن ناحيـ ــــة ال�ليــــــة للتخطـــــيط املــــــستقب;� وأ-عــــــاده , (يجـ جــ  اختيــــــار –تحديـــــد الhــــــدف (روالد

) ا��ــد واملثــابرة(ُبالAــسبة لبعــد ) 0.05(ىوعنــد مــستو , ىمــن ناحيــة أخــر) تقــو�م الوســائل-الوســائل 
"ر   . زلدى طالب الفرقة الرا-عة ب�لية ال`_بية جامعة 	

, بـUن التل�ـؤ 	�ـادي�� الـسل$� مـن ناحيـة) 0.01(ىكما يت�å وجود عالقة عكسية دالة عند مستو 
جة ال�لية للتخطي - ا��ـد واملثـابرة – اختيـار الوسـائل –تحديد الhدف (ط املستقب;� وأ-عاده روالد

"ر, ىمن ناحية أخر) تقو�م الوسائل   . زلدى طالب الفرقة الرا-عة ب�لية ال`_بية جامعة 	

"ل يمكن التAبؤ بالتل�ؤ 	�ادي�� بمعلومية التخطيط املستقب;� لدى طالب : السؤال السادس
"رالفرقة الرا-عة ب�لية    .زال`_بية جامعة 	

كما يت�å من , ؛ قام الباحث باستخدام تحليل Fنحدار ا��طي ال,سيطلإلجابة ع�w )ذا السؤال
  :التا��) 10(لا��دو 
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  ) 10(لجدو 

  داللة العالقة xجمالية لنموذج «نحدار من خالل تحليل التباين

 �Oاملتغ
 التا�ع

 نموذج
مجموع 
 املر�عات

جة  رد
 ا�{ر}ة

متوسط 
 ر�عاتامل

 )F(قيمة 
ىمستو 
 الداللة

 1 1729.279 «نحدار
1729.27

9 

�Ä7.947 168 1335.127 البوا 

التل�ؤ 
	�ادي�� 
 (يجا'ي

  169 3064.406 ا�Àموع

217.596 0.01 

 1 3521.331 «نحدار
3521.33

1 

�Ä15.916 168 2673.875 البوا 

التل�ؤ 
	�ادي�� 

 السل$�
  169 6195.206 ا��موع

221.246 0.01 

 بـــUن ANOVAلالــسابق إ�ـــ� العالقــة (جماليــة مــن خـــالل جــدو تحليــل التبــاين ) 10(لxــشU_ ا��ــدو 
التخطــــيط (يواملتغUــــ_ التفــــسU_ أو املــــستقل ") الــــسل$� و(يجــــا'ي"التل�ــــؤ 	�ــــادي�� (املتغUــــ_ التــــا-ع 

�حيـــث , نمـــوذج واملتغUـــ_ التـــا-عًحيـــث يكـــشف عـــن عالقـــة دالـــة إحـــصائيا بـــUن م�ونـــات ال, )املـــستقب;
ـــة  ـــــا'ي) F) (217.596(بلغــــــت قيمـــ بالAــــــسبة للتل�ــــــؤ ) 221.246(و , بالAــــــسبة للتل�ــــــؤ 	�ــــــادي�� (يجـ

� قيم دالة إحصائيا عند مستو , 	�ادي�� السل$�ñىو فض الفـرض الـصفر , )0.01(ً يو©التا�� يتم  ر
�ـــــة ا��زئيــــة pـــــساو  يالقائــــل بــــأن �ـــــل امليــــو Fنحدا قبـــــل الفــــرض البـــــديل بوجــــود ميـــــل ُو�, )صــــفر(رل

يانحدار واحد ع;� 	قل ال xساو    ).صفر(ي

  ) 11(لجدو 
  "ت"تقييم العالقة ا�Àزئية لنموذج «نحدار من خالل اختبار 

}ة  رالقيم الالمعيا
القيم 

}ة  راملعيا
�ع

تا
 ال

�O
تغ

امل
 

ج
وذ

نم
 

 �Oاملتغ
 املستقل

B 
ا��طأ 

 ياملعيار
بHتا 

)Beta( 

 )T(قيمة 
ىمستو 
 الداللة

القيمة 
 الثابتة

2.251 2.241  0.922 0.35 

ؤ 
ل�

الت
'ي

جا
(ي

 

1 
التخطيط 
� املستقب;

0.529 0.036 0.751 14.751 0.01 

القيمة 
 الثابتة

80.867 3.455 
 

23.405 
0.01 

�$
سل

 ال
�ؤ

لتل
ا

 

1 
التخطيط 
� املستقب;

- 0.755 0.051 - 0.754 - 14.874 0.01 
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باملتغU_ التا-ع ) التخطيط املستقب;�(يبق داللة عالقة املتغU_ التفسU_ السا) 11(ليت�å من جدو 
  :وpشU_ النتائج إ�� ما ي;�, لدى طالب الفرقة الرا-عة, ")(يجا'ي والسل$�"التل�ؤ 	�ادي�� (

أوال
ً

ة تAبؤ�ــة إيجابيــة بـالتل�ؤ 	�ــادي�� (يجــا'ي: لـدى طــالب الفرقــة , ر التخطـيط  املــستقب;� لــھ قـد
�ــة الرا- , )14.751" (T"و�انــت قيمــة , )0.751(و©لغـت , موجبــة) Beta(رعـة؛ حيــث �انــت القيمـة املعيا

� قيمة دالة إحصائيا عند مستو ñىو ً
)0.01.(  

ثانيـا
ً

ة تAبؤ�ــة عكــسية بــالتل�ؤ 	�ــادي�� الــسل$�: لــدى طــالب الفرقــة , ر التخطــيط  املــستقب;� لــھ قــد
�ة  , )14.874-" (T"و�انـت قيمـة , )0.754-(و©لغـت ,  سالبة)Beta(رالرا-عة؛ حيث �انت القيمة املعيا

� قيمة دالة إحصائيا عند مستو ñىو ً
)0.01.(  

مــــا العالقــــة بــــUن التل�ــــؤ 	�ــــادي�� والتخطــــيط املــــستقب;� لــــدى العينــــة ال�ليــــة :الــــسؤال الــــسا�ع
  .للبحث

تباط بU_سولإلجابة ع�w )ذا السؤال ن؛ قام الباحث باستخدام معامل ا د مـصفوفة وذلـك إليجـا, ر
تبـــاط بـــUن التل�ـــؤ 	�ــــادي��  Fوأ-عـــاده الفرعيـــة, )(يجـــا'ي والـــسل$�(ر �لــــدى , والتخطـــيط املــــستقب;

"ر   :التا�� يوåí ذلك) 12(لوجدو ) العينة ال�لية للبحث(, زطالب �لية ال`_بية جامعة 	

  ) 12(لجدو 

جـــة ونـــوع العالقـــة بـــOن تبـــاط ب�Oســـو �{ـــساب د رنتـــائج معامـــل ا ستقب�� والتلكـــؤ التخطـــيط املـــ نر
اسة   ر#
ادي�� لدى العينة الIلية للد

التخطيط 
 املستقب��

 ن
 �التلكؤ #
ادي�

 xيجا�ي
ىمستو 
 الداللة

 �التلكؤ #
ادي�
� السل�

ىمستو 
 الداللة

 0.01 0.48 - 0.01 0.60 335 تحديد ال8دف

 0.01 0.49 - 0.01 0.29 335 اختيار الوسائل

 0.01 0.43 - 0.07 0.1 335 ا�Àد واملثابرة

 0.01 0.43 - 0.01 0.79 335 تقو}م الوسائل

جة الIلية  0.01 0.75 - 0.01 0.73 335 رالد

بUن التل�ؤ 	�ادي�� ) 0.01(ىالسابق وجود عالقة إيجابية دالة عند مستو ) 12(ليت�å من جدو 
ـــة ـــاده , (يجـــــا'ي مـــــن ناحيــ ـــة ال�ليـــــة للتخطـــــيط املـــــستقب;� وأ-عــ جــ   اختيـــــار –hـــــدف تحديـــــد ال(روالد

ـــائل  ـــUن التل�ـــــؤ , ىمــــن ناحيــــة أخــــر) تقــــو�م الوســــائل-الوسـ �å عــــدم وجــــود عالقــــة دالــــة بـ ـــ بqنمـــــا يتـ
"ـــر ) ا��ــــد واملثـــابرة(ُ	�ـــادي�� (يجــــا'ي و'عـــد  العينــــة ال�ليــــة (زلــــدى طـــالب �ليــــة ال`_بيـــة جامعــــة 	

  ).للبحث

, �ـادي�� الـسل$� مـن ناحيـةبـUن التل�ـؤ 	) 0.01(ىكما يت�å وجود عالقة عكسية دالة عند مستو 
جة ال�لية للتخطـيط املـستقب;� وأ-عـاده  -ا��ـد واملثـابرة – اختيـار الوسـائل –تحديـد الhـدف (روالد

"ر , ىمن ناحية أخر) تقو�م الوسائل   ).العينة ال�لية للبحث(زلدى طالب �لية ال`_بية جامعة 	
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ة التخطـيط املـستقب;� لـدى العينـة "ل يمكن التAبـؤ بـالتل�ؤ 	�ـادي�� بمعلوميـ: السؤال الثامن
  .ال�لية للبحث

كما يت�å من , ؛ قام الباحث باستخدام تحليل Fنحدار ا��طي ال,سيطلإلجابة ع�w )ذا السؤال
  :التا��) 13(لا��دو 

  )13(لجدو 
   داللة العالقة xجمالية لنموذج «نحدار من خالل تحليل التباين

 �Oاملتغ
 التا�ع

 نموذج
مجموع 

 تاملر�عا
جة  رد
 ا�{ر}ة

متوسط 
 املر�عات

 )F(قيمة 
ىمستو 
 الداللة

 1 2713.506 «نحدار
2713.50

6 

�Ä7.373 333 2455.348 البوا 

التل�ؤ 
	�ادي�� 
 (يجا'ي

  334 5168.854 ا�Àموع

368.012 0.01 

 1 5976.600 «نحدار
5976.60

0 

�Ä15.158 333 5047.621 البوا 

التل�ؤ 
	�ادي�� 

 السل$�
  334 11024.221 ا��موع

394.286 0.01 

 بـــUن ANOVAلالــسابق إ�ـــ� العالقــة (جماليــة مــن خـــالل جــدو تحليــل التبــاين ) 13(لxــشU_ ا��ــدو 
التخطــــيط (يواملتغUــــ_ التفــــسU_ أو املــــستقل ") الــــسل$� و(يجــــا'ي"التل�ــــؤ 	�ــــادي�� (املتغUــــ_ التــــا-ع 

�ة إحـــصائيا بـــUن م�ونـــات النمـــوذج واملتغUـــ_ التـــا-عحيـــث يكـــشف عـــن عالقـــة دالـــ, )املـــستقب;
ً

حيـــث , 
ـــة  ـــــا'ي) F) (368.012(بلغــــــت قيمـــ بالAــــــسبة للتل�ــــــؤ ) 394.286(و , بالAــــــسبة للتل�ــــــؤ 	�ــــــادي�� (يجـ

� قيم دالة إحصائيا عند مستو , 	�ادي�� السل$�ñىو فض الفـرض الـصفر , )0.01(ً يو©التا�� يتم  ر
�ـــــة رالقائــــل بــــأن �ـــــل امليــــو Fنحدا ُو�قبـــــل الفــــرض البـــــديل بوجــــود ميـــــل , )صــــفر(ي ا��زئيــــة pـــــساو ل

يانحدار واحد ع;� 	قل ال xساو    ).صفر(ي

  ) 14(لجدو 
  "ت"تقييم العالقة ا�Àزئية لنموذج «نحدار من خالل اختبار 

}ة  رالقيم الالمعيا
القيم 

}ة  راملعيا

�ع
تا

 ال
�O

تغ
امل

 

ج
وذ

نم
 

 �Oاملتغ
 املستقل

B 
ا��طأ 

 ياملعيار
بHتا 

)Beta( 

 )T(قيمة 
ىمستو 
 الداللة

القيمة 
 الثابتة

3.373 1.831  1.843 0.07 

ؤ 
ل�

الت
'ي

جا
(ي

 

1 

 0.01 19.184 0.725 0.027 0.516التخطيط 
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}ة  رالقيم الالمعيا
القيم 

}ة  راملعيا

�ع
لتا

� ا
Oغ

ملت
ا

 

ج
وذ

نم
 

 �Oاملتغ
 املستقل

B 
ا��طأ 

 ياملعيار
بHتا 

)Beta( 

 )T(قيمة 
ىمستو 
 الداللة

� املستقب;

القيمة 
 الثابتة

81.283 2.625  30.965 0.01 

�$
سل

 ال
�ؤ

لتل
ا

 

1 
التخطيط 
� املستقب;

- 0.766 0.039 - 0.736 - 19.857 0.01 

باملتغU_ التا-ع ) التخطيط املستقب;�(يالسابق داللة عالقة املتغU_ التفسU_ ) 14(ليت�å من جدو 
  :وpشU_ النتائج إ�� ما ي;�, لدى العينة ال�لية للبحث, ")(يجا'ي والسل$�"التل�ؤ 	�ادي�� (

أوال
ً

ة تAبؤ�ـة إيجابيــة بــالتل�ؤ 	�ـادي�� (يجــا'ي:  لـدى العينــة ال�ليــة ,ر التخطـيط  املــستقب;� لـھ قــد
�ــة  , )19.184" (T"و�انــت قيمــة , )0.725(و©لغــت , موجبــة) Beta(رللبحــث؛ حيــث �انــت القيمــة املعيا
� قيمة دالة إحصائياعند مستو ñىو ً)0.01.(  

ثانيـا
ً

ة تAبؤ�ــة عكــسية بــالتل�ؤ 	�ــادي�� الــسل$�: لــدى العينــة ال�ليــة , ر التخطــيط  املــستقب;� لــھ قــد
�ـة للبحث؛ حيث �انت ال , )19.857-" (T"و�انـت قيمـة , )0.736-(و©لغـت , سـالبة) Beta(رقيمة املعيا

� قيمة دالة إحصائياعند مستو ñىو ً)0.01.(  

  :مناقشة وتفس�O النتائج: ًثانيا

-�ىومــستو مرتفـع مــن , ىتوصـلت النتـائج إ¿ــw وجـود مـستو متوســط مـن التلكــؤ #
ـادي�� الـسل�
)رالتلكؤ #
ادي�� xيجا�ي لدى طالب   .ز 
لية ال��بية جامعة #

اســــات  , شــــيماء دمحم, ؛ عبــــد العـــاطي عبــــد الكـــر�م2019أســـماء دمحم (روتتفـــق تلــــك النتـــائج مــــع نتـــائج د
اسة , )Muliani, et al., 2020؛2020 , ؛ ع;� عبد الرحيم2012, حسن التمي��(روتختلف مع نتائج د

�ة عـــادل, أمنـــة قاســـم, ؛ إيمـــان دمحم2013, ز�نـــة ع;ـــ و�فـــسر الباحـــث تلـــك الن�يجـــة بـــأن , )2021, رنـــو
اســة والنجــاح باإلضــافة إ�ــ� وجــود , وتحقيــق تقــديرات عاليــة, رطــالب ا��امعــة لــد¾�م دافــع كبUــ_ للد

ـــة ا��امعيــــــة , لاملنافــــــسة بــــــUن طــــــالب ا��امعــــــة ل¢�ــــــصو ع;ــــــ� تقــــــديرات عاليــــــة ـــل املرحلـــ حيــــــث تمثـــ
�  .نقطةمhمة و فاصلة ي`_تب عل��ا مستقبل الطالب امل�� وFجتما�

 - �ق دالــة إحــصائيا yــ� التلكــؤ #
ــادي� ًكمـا أظ8ــرت النتــائج عــدم وجــود فــر ) xيجــا�ي والــسل��(و
�  .ىلدى املشاركOن  Ëعود إ¿w املستو التعلي�

اســات  وتختلــف مـــع ) 2020, شــيماء دمحم, عبـــد العــاطي عبــد الكـــر�م(روتتفــق تلــك النتــائج مـــع نتــائج د
اسة  ة عادل, أمنة قاسم, ؛ إيمان دمحم2010, سيد ال��اص(رنتائج د و�فس الباحـث "ـذه ) 2021, رنو

� ضوء طبيعة املرحلة ا��امعيةL اسة ف��ا, الن�يجة , رال�� pعتw_ �ل مت�امل مع اختالف سنوات الد
ف م�ـــشا�Ùة إ�ـــ� حـــد كبUـــ_ ف أو لظـــر وفجميــع الطـــالب يتعرضـــو لـــنفس الظـــر و نفيتعرضـــو لـــنفس , ن
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اسية ا�OP �ان ىكما ير البا, ر	عباء والت�ليفات الد � �Àاية العام الدL رحث أن تطبيق أدوات البحث
حيـث مـن املنطقـي أن تختلـف خـصائص طـالب الفرقـة , لھ تأثU_ ع;� خصائص طـالب الفرقـة 	و�ـ�

� الشعبäو�� عن با	ام املطلو©ة م��م, hقلقا من ناحية امل _Øخوفا من الفشل وأك _Øم أكhف
ً ً

لك��م , 
ا�OP 	و تت لب��اية العام الد �رìا الطبي" و"ذا يفسر عدم وجود , رعدل تلك ا��صائص وتأخذ مسا

  .اختالف بي��م و©Uن طالب الفرقة الرا-عة

 - �ـــــة إيجابيـــــــة بـــــــOن التخطـــــــيط املـــــــستقب�� والتلكـــــــؤ #
ـــــــادي� ـــــود عالقــ ــــائج وجــ كمـــــــا أظ8ـــــــرت النتـــ
,  ستقب��ًوإمIانيــــة الت&بـــؤ إيجابيــــا بــــالتلكؤ #
ـــادي�� xيجــــا�ي بمعلوميـــة التخطــــيط املــــ,xيجـــا�ي

�وإمIانيــــة , وأظ8ـــرت وجـــود عالقـــة عكـــسية بـــOن التخطـــيط املـــستقب�� والتلكـــؤ #
ـــادي�� الـــسل�
  .ًالت&بؤ عكسيا بالتلكؤ #
ادي�� السل�� بمعلومية التخطيط املستقب��

اسـات  & Moon & Han 2000; Chu & Choi2005; Howellروتتفـق تلـك النتـائج مــع نتـائج د
Watson 2007; ÏـÐ؛2019؛ أســماء دمحم 2016ي العKlaussen, Steel &Svartdal 2019; عبـد العــاطي

و�فــسر الباحــث "ــذه الن�يجــة Lــ� ضــوء خــصائص الطــالب الــذين , )2020, شــيماء دمحم, عبــد الكــر�م
�ة ع;ـــــ� التخطـــــيط املـــــستقب; ـــق أ"ـــــدافhم ال�ـــــ� وضـــــعو"ا : رلــــد¾�م قـــــد � إ�ـــــ� تحقيــìـــــم دائ�ـــــ� الـــــسhف

ــــسhم ــا, بأنفـ ن بالقيــــ ـــادر ــــا دو تأجيــــــلوممــــــا يجعلhــــــم يبــ ـــا يتــــــضمن التخطــــــيط , نم باملhــــــام Lـــــ� وق¤�ــ كمــ
ممـا يــوفر الوقــت وا��hــد Lــ� البحــث عــن تلــك , للمـستقبل تحديــد دقيــق آلليــات تنفيــذ تلــك ا��طــط

	دوات وقت تنفيذ املhام 	مر الـذي ير©ـك الطالـب و½ـشعره باإلحبـاط و©التـا�� ي¢�ـأ إ�ـ� تأجيـل أداء 
ة والتقــو�م ال�ــ� يقـوم �Ùــا الطالــب Lـ� تنفيــذ خططــھ املــستقبلية؛ كمــا أن عمليـات املراقبــ, تلـك املhــام

ه أل"دافــــھ جــــة إنجــــا ـــ� مــــستو تقدمــــھ ود زتجعــــل الطالــــب دائــــم Fطــــالع ع;ـ ر و"ــــذا xــــشعر الطالــــب , ى
©مــا pــسب,ت Lــ� تأجيــل تلــك املhـــام  ربالطمأنqنــة والــتخلص مــن مــشاعر القلــق وا��ــوف وال��ــز ال�ــ� 

ة رلـدى الطـالب الـذين ال يمتل�ــو القـد �ـل "ـذا يفــسر العالقـة (يجابيـة و(ســhام .  ع;ـ� التخطــيطن
والعالقــــة الـــسلبية و(ســـhام الــــسل$� , (يجـــا'ي للتخطـــيط املـــستقب;� Lــــ� التل�ـــؤ 	�ـــادي�� (يجـــا'ي

"ر � التل�ؤ 	�ادي�� السل$� لدى طالب جامعة 	L �  .زللتخطيط املستقب;

  :توصيات البحث

� الباحث ¦Ìضوء نتائج البحث يو �yبما ي��:  

-��ب طالب ا��امعات ع;� التخطيط املستقب; وكيفية , وتحديد 	"داف املستقبلية, رF"تمام بتد
  .متا-عة تنفيذ تلك 	"داف وتقو�مhا

اسية لطالب ا��امعات- اتالتفكU_ املستقب;� ضمن املنا�I الد اج مhا رإد ر   .ر

ة التل�ـؤ 	�ــادي�� الـسل$�- ه الـسqئة ع;ـ� التحـصيل و(نجــاز وآثـ, رتوعيـة طـالب ا��امعـات بخطـو را
�OPا   .رالد

�,يــــة �Íـــدف إ�ـــ� تخفــــيض مـــستو التل�ـــؤ 	�ــــادي�� الـــسل$�- ىتـــصميم وتنفيـــذ بـــرامج تد مـــن خــــالل , ر
��ب ع;� التخطيط املستقب;   .رالتد

عــن طر�ــق تحفUــÏ الطــالب وم�افــأة ممــن يــؤدي مhامــھ , مــساعدة الطــالب ع;ــ� الــتخلص مــن التل�ــؤ-
ن	�اديمية أوال دو  ً

_Uتأخ.  
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  :بحوث مستقبلية مق��حة

  :�yُ ضوء نتائج البحث يق��ح إجراء البحوث التالية

اسة عاملية للتل�ؤ 	�ادي�� لدى عينات مختلفة-   .رد

� التل�ؤ 	�ادي�� لدى طالب ا��امعات ا��اصة وا���ومية-L ق اسة الفر ود   .ر

� التل�ؤ 	�ادي�� لدى املو"و©Uن والعاديUن-L ق اسة الفر ود   .ر

  .ىالتل�ؤ 	�ادي�� وعالقتھ باملساندة الوالدية ومستو pعليم الوالدين-

� التل�ؤ 	�ادي��-L �ات التفكU_ املستقب; �ب ع;� مhا رأثر التد   .ر
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  :قائمة املراجع

½ــــش , إبــــرا"يم أحمــــد � ). 2015(و"بــــة درªاتي_ الكفــــاءة الذاتيــــة املدركــــة وعالق¤�ــــا بــــالتخطيط Fســـ̀ـ
ة ع;ـــ� ات ��O والقـــد ــ مجلـــة بحـــوث ال`_بيــــة , خــــاذ القـــرار لـــدى طالبـــات ا��امعــــةرال��ـ

ة, �لية ال`_بية النوعية, النوعية   101-68, )37 (,رجامعة املنصو

اء املعرفـــــة Lـــــ� تحـــــسUن ).2020(أحمـــــد املـــــسعودي  ات مـــــا و �$� قـــــائم ع;ـــــ� مhـــــا رفعاليـــــة برنـــــامج تـــــد ر ر
اســـات العليـــا  بجامعــــة رالدافعيـــة لإلنجـــاز وخفـــض التل�ــــؤ 	�ـــادي�� لـــدى طــــالب الد

  44-21, )1(6, مجلة جامعة ا��وف للعلوم ال`_بو�ة, تبوك

تقــــاء حــــافظ ي , را ـــة القادســــية , التفكUــــ_ املــــستقب;� لــــدى طلبــــة ا��امعــــة). 2019(رع;ــــ� ا��بــــو مجلـ
  726-711, )3(22 ,للعلوم (�سانية

©يـــع  نجلـــو مكتبـــة 	, القــا"رة, )2ج( , SPSSالتحليـــل (حــصا�ي باســـتخدام برنـــامج ). 2007(رأســامة 
  .املصر�ة

التـــدفق النفـــ�Oô وعالقتــھ بـــالتل�ؤ 	�ـــادي�� واليقظــة العقليـــة لـــدى الطالبـــات ). 2019(أســماء دمحم 
�ــاض 	طفــال, مجلــة الطفولــة وال`_بيــة, ب�ليـة ال`_بيــة بــالوادي ا��ديـد جامعــة , ر�ليـة 

�ة   391-333, )40(11, ر(سكند

ة عادل , أمنة قاسم, إيمان دمحم ؤ 	�ادي�� وعالقتھ بيقظة الضمU_ لدى عينة من التل�). 2021(رنو
�ليــة ال`_بيــة , مجلـة شــباب البــاحثUن Lــ� العلـوم ال`_بو�ــة, طـالب �ليــة ال`_بيــة -ــسو"اج

  564-518, )7(, جامعة سو"اج

 _Uادي�� لدى طالب ). 2013(أيمن من�	ي التنظيمفي التلكـؤ pقائم ع;� التعلم ذا �$� رأثر برنامـج تد
ةرس(, ا��امعة اه غU_ مAشو رالة دكتو "ر, )ر   .ز�لية ال`_بية جامعة 	

�). 2010(بالل خلف ªس`_اتيF ع, التخطيط½ دن, عمان, زدار املسU_ة للAشر والتو   ر	

ـــتعلم املتمركـــــز حــــــو ): 2014(ج��ـــــان أحمـــــد  ـــائم ع;ـــــ� الــ ـ ـــوم البي يـــــة قــ ــــ_ح Lـــــ� العلــ ــــة مقـــــر مق`ــ رفاعليـ
�ات التفكUـ_ املـستقب; � تنمية مhاL البي!ـ� لـدى طـالب �ليـة ال`_بيـة راملشكالت � والـو�

� ال`_بية وعلم النفس , جامعة حلوانL اسات عر©ية   ASEP) 46( ,180- 213,رد

رسـالة  (,التل�ـؤ 	�ـادي�� وعالقتـھ بالـضغوط النفـسية لـدى طلبـة ا��امعـة).2012(حسن التمي�� 
ة   .العراق, جامعة ديا��, �لية ال`_بية) رماجستU_ غU_ مAشو

ة ). 2016(حنان سامي  ات إدا عاية الـشباب وعالق¤�ـا بمhـا ة  � بw_امج إداìام��رمشاركة الشباب ا ر ر ر
ة ع;ـــ� التخطـــيط للمـــستقبل �ليـــة Fقتـــصاد , مجلـــة Fقتـــصاد امل�ÏÐـــ�, رالـــذات والقـــد

��ÏÐ26-1, )1(26, جامعة حلوان , امل  

شادي قائم ع;� نظر�ة ). 2021(خالد الغامدي   من التل�ؤ 	�ادي�� ل¢�د" فران�ل"ركفاءة برنامج إ
فـــع مـــستو الطمـــوح لـــدى طـــالب قـــسم علـــم الـــنفس بجامعـــة شـــقراء ىو مجلـــة �ليـــة , ر

  278-233, )100(3, ال`_بية جامعة كفر الشيخ

فيق , رعد مhدي   لبنان , بU_وت, دار الكتب العلمية, )5ج(, سلسلة التفكU_ وأنماطھ). 2018(رن,يل 
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ـــاد). 2014(ســــماح دمحم  ات لتنميــــة التفكUــــ_ املــــستقب;� والــــو�� برنــــامج قــــائم ع;ــــ� أ-عـ ر حــــوار ا��ــــضا
, بـــبعض القـــضايا املعاصـــرة لـــدى الطـــالب املعلمـــUن -ـــشعبة الفلـــسفة Lـــ� �ليـــة ال`_بيـــة

اسات Fجتماعية   131–59, )65(, را��معية ال`_بو�ة للد

نيــة ال�ـسو�ف 	�ــادي�� وعالقتـھ ب�ـل مـن الكفــاءة الذاتيـة و	ف�ـار الالعقال). 2010(سـيد ال��ـاص 
� ضوء -عض املتغU_اتL امعة��42(, مجلة �لية ال`_بية جامعة طنطا, لدى طالب ا( ,

113-153  

ـــاس والتقــــو�م ال`_بــــو والنفــــ�Oô أساســــياتھ وتطبيقاتــــھ وتوجhاتــــھ ).2000(صــــالح الــــدين عــــالم  يالقيـ
  دار الفكر العر'ي, القا"رة, )1ط(, املعاصرة

اســة تAبؤ�ـة للعوامــل املـسhمة Lــ� التل�ـؤ 	�ــادي�� رد). 2020(شـيماء دمحم , عبـد العــاطي عبـد الكــر�م
"ر, لدى طالب ا��امعة   172-111, )3ج (135, زمجلة �لية ال`_بية جامعة 	

 ÏــــــــÐــــــد هللا الع ــــــؤ ). 2016(يعبــ ـــا Lــــــــ� التAبــ "مـــــ ــــــستو الطمــــــــوح 	�ــــــــادي�� ودو ــــــاليب التفكUــــــــ_ ومــ رأســ ى
, )8(5,  املتخصصةا��لة الدولية ال`_بو�ة, بال�سو�ف 	�ادي�� لدى طالب ا��امعة

96-134  

ة الوقــت لـــدى طلبــة �ليـــة ). 2013(ز�نــة ع;ـــ� , ع;ــ� عبــد الـــرحيم رال�ــسو�ف 	�ـــادي�� وعالقتــھ بـــإدا
� ال`_بية وعلم النفس, ال`_بيةL اسات عر©ية   271-242, )2ج(, )38(, رد

 ىأثــر التفاعــل بـــUن أســاليب عــرض ا��تـــو). 2012(صــالح الــدين عرفـــة , إمــام مختـــار, عمــاد حــسUن
اسـات Fجتماعيـة لـدى  � مـادة الدL �ات التفكU_ املستقب; رونمط الذ�اء في�نمية مhا ر

�OــPلقــة الثانيــة مــن التعليماألسا�اســات عر©يــة Lــ� ال`_بيــة وعلــم الــنفس, تالميــذ ا�  ,رد
2)24( ,473-512  

� مفــــا"يم وآليــــات عمــــل). 2017(�امــــل �ــــاظم ªســــ`_اتيF ــــة , التخطــــيط� ردار الــــدكتو للعلــــوم (دا ر
  .العراق, -غداد, Fقتصاديةو

جـــاء (يجـــا'ي والتنظـــيم الـــذاpي للـــتعلم). 2014(لطفـــي عبـــد الباســـط  قـــة مقدمـــة إ�ـــ� املـــؤتمر , ر( رو
ال`_بيـة و©نـاء (�ـسان Lـ� ظـل التحـوالت , جامعـة املنوفيـة, العل�ـ� الرا-ـع ل�ليـة ال`_بيـة

  . أبر�ل30-29الف`_ة من , الديموقراطية

 ��$� مـــس�ند إ�ـــ� حـــل املـــشكالت املـــستقبلية Lـــ� تنميـــة التفكUـــ_ فاعليـــ). 2010(لينـــا ع;ـــ رة برنـــامج تـــد
قــاء اه غUـــ_ (, راملــستقب;� لــدى عينــة مــن طالبــات الـــصف العاشــر Lــ� الز رســالة دكتــو ر

ة اسات العليا, )رمAشو دنية, ر�لية الد دن, را��امعة 	   .ر	

ــــتالف بــــــUن نمطــــــي الـــــتحكم ). 2015(مـــــا"ر دمحم  ـــــر Fخــ ـــتعلم"أثـ ــــامج-تحكــــــم املـــ بw_مجــــــة "  تحكــــــم الw_نــ
ات معا��ة املعلومات ومستو�ات  رالوسائط الفائقة ع;� أنماط التعلم املفضلة ومhا

مجلـــــة , تجÏUh"ــــا والتفكUــــ_ املــــستقب;� Lـــــ� الر�اضــــيات لــــدى طـــــالب املرحلــــة املتوســــطة
  154-6)5 (18 ,تر©و�ات الر�اضيات
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اء Fنفعا, )2020(ن,يل عبد الhادي  ات التفكUـ_ رأثر التفاعل بUن ما و رل واملستو التعلي�ـ� Lـ� مhـا ى
"ر بالقـا"رة اسـات , زاملستقب;� لدى طالب �لية ال`_بية جامعة 	 را��لـة املـصر�ة للد

  460 -407, )2ج(, )109(, النفسية

ا�OP ). 2020(ى�شو عبد املنعم  رالتل�ؤ 	�ادي�� وعالقتھ بأنماط التعلم والتفكU_ والتخصص الد
اسـات عر©يـة, لدى طالبات ا��امعـة , رابطـة (خـصائيUن النفـسيUن املـصر�ة, رمجلـة د

19)1( ,129-187  

ايــــد التل�ــــؤ 	�ــــادي�� و	ف�ــــار الالعقالنيــــة لــــدى أعــــضاء الhيئــــة ). 2020(عبــــد املــــنعم ع;ــــ� , ز"ليــــل 
"ر اسات النفـسية, زاملعاونة ب�ليات ال`_بية جامعة 	 , )30(106, را��لة املصر�ة للد

361-420  
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