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 مستخلص الدراسة:
 مستوياتهمى تحديد مدى اختالف مستوى التلكؤ األكاديمي بسبب جنس الطالب و إل هدفت الدراسة 
السممببي والعممزو  ، وكممكلت تحديممد عالقممة التلكممؤ األكمماديمي بوممل مممي الطمممو  األكمماديمي،تعليميممةال

 وجمودة الحيماة األكاديميمة، وتحديمد إموانيمة التنبمؤ بمالتلكؤ األكماديمي بمعلوميمة كمل ممي ،األكاديمي
 دراسمممةال توجممودة الحيمماة األكاديميممة، واسممت دم ،السممببي األكممماديميوالعممزو  اديمي،الطمممو  األكمم

السمممببي والعممزو  الطمممو  األكممماديميو التلكممؤ األكممماديمي وتمممم تطبمممي مقممماييس  المممنها االرتطمماطي.
طممالب  جميمم  مممي دراسممةوتكمموم مجتممم  العلممى المرمماركمي.  وجممودة الحيمماة األكاديميممة األكمماديمي

 ت. وتكونم2112/2121خمال  العمام الجمامعي  ، جامعة األزهمر)بنمي وبنات( ربيةوطالطات كلية الت
أرهممرت نتممارا الدراسممة أم  131و ذكممراو  131؛)( طالطمماو وطالطممة222) دراسممة ممميعمنممة ال أنثممى(. ظ

فروقماو دالمة إحصمارياو مستوى التلكؤ األكاديمي لدى الطمالب والطالطمات متوسمو، ولمم تاهمر النتمارا 
وجمود فمروذ ذات داللمة إحصمارية  لمم تاهمر، و طالطات في مستوى التلكؤ األكماديميبمي الطالب وال

. بمنممما أرهممرت النتممارا وجممود كمماديمي تزعممزى الممى المسممتوى التعليممميلتلكممؤ األ افممي  المرمماركميبمممي 
عالقة سالطة بمي التلكؤ األكاديمي وكل مي الطمو  األكاديمي وجودة الحياة األكاديمية؛ كما وزجدت 

موجطممة بمممي التلكممؤ األكمماديمي والعممزو السممببي األكمماديمي لممدى أفممراد العمنممة الكليممة للدراسممة. عالقممة 
والعمزو  الطممو  األكماديمي،وأشارت النتارا إلى إموانية التنبؤ بالتلكؤ األكاديمي بمعلومية كمل ممي 

ت النتمارا إلمى . وأشمار لدى أفراد العمنمة الكليمة للدراسمة وجودة الحياة األكاديمية ،السببي األكاديمي
وجمود عالقممة سممالطة بمممي التلكممؤ األكمماديمي والطممو  األكمماديمي لممدى عمنممة الممككور؛ ووجممود عالقممة 
موجطة بمي التلكؤ األكاديمي والعزو السببي األكاديمي لدى عمنة الككور؛ ولم تاهر النتمارا وجمود 

كمما أشمارت النتمارا إلمى  عالقة بمي التلكؤ األكاديمي وجودة الحيماة األكاديميمة لمدى عمنمة المككور.
إموانية التنبؤ بالتلكؤ األكاديمي بمعلومية الطمو  األكاديمي والعزو السمببي األكماديمي لمدى عمنمة 

وجممود عالقممة سممالطة بمممي التلكممؤ األكمماديمي وكممل مممي الطمممو  الممككور. كممما أشممارت النتممارا إلممى 
قمة موجطمة بممي التلكمؤ األكماديمي األكاديمي وجودة الحياة األكاديمية لدى عمنة اإلناث؛ ووجود عال

والعممزو السممببي األكمماديمي لممدى عمنممة اإلنمماث. وأرهممرت النتممارا إموانيممة التنبممؤ بممالتلكؤ األكمماديمي 
لدى عمنة  وجودة الحياة األكاديمية ،السببي األكاديميوالعزو  الطمو  األكاديمي،بمعلومية كل مي 

 اإلناث.
جمودة الحيماة  ،السمببي األكماديميالعمزو  الطمو  األكاديمي، الكلمات المفتاحية:  التلكؤ األكاديمي،

 األكاديمية
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Abstract: 
[The study aimed to determine the extent to which there was a difference in 
academic procrastination due to students' gender or academic level. The study 
investigated the relations of academic procrastination with academic 
aspiration, academic causative attribution, and quality of academic life, as well 
as the predictability of academic procrastination through academic aspiration, 
academic causative attribution, and quality of academic life. The study utilized 
the correlation method. Participants responded to the questionnaires of 
academic procrastination, academic aspiration, academic causative attribution, 
and quality of academic life. Population of the study included all of the male 
and female undergraduate students enrolled in the College of Education, Al-
Azhar University (males and females) during the academic year 2019/2020. 
Sample of the study consisted of (266) students (135 males and 131 females). 
Findings of the study revealed a moderate level of academic procrastination 
among both male and female students. Findings revealed no statistically 
significant differences between male and female students in academic 
procrastination, and no statistically significant differences between participants 
in academic procrastination due to academic level. Results found a negative 
correlation between academic procrastination and both academic aspiration 
and quality of academic life, while there was a positive correlation between 
academic procrastination and academic causative attribution in the total 
sample of the study. Results indicated the predictability of academic 
procrastination through academic aspiration, academic causative attribution, 
and quality of academic life in the total sample. Results indicated a negative 
correlation between academic procrastination and academic aspiration in the 
male sample. A positive correlation was found between academic 
procrastination and academic causative attribution in the male sample, 
whereas no significant correlation was found between academic procrastination 
and quality of academic life in the male sample. Results indicated the 
predictability of academic procrastination through academic aspiration and 
academic causative attribution in the male sample. Findings revealed a negative 
correlation between academic procrastination and both academic aspiration 
and quality of academic life, while there was a positive correlation between 
academic procrastination and academic causative attribution in the female 
sample. Results indicated the predictability of academic procrastination 
through academic aspiration, academic causative attribution, and quality of 
academic life in the female sample. 
Keywords: Academic Procrastination, academic aspiration, academic causative 
attribution, quality of academic life. 
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 مقدمة:
يعد التلكؤ في أداء المهام األكاديمية مي الممارسمات الرمارعة لمدى الطمالب الجمامعممي     

الطمالب قمد ممروا فمي مرحلمة مما ممي حيماتهم ب بمرة  معاممعلى مستوى العالم، ويواد يوموم 
ويرجم   كلف الطالب الجامعي بهما.التلكؤ في إنجاز المهام، خاصة المهام األكاديمية التي يز 

العديمد ممي  فميؤ األكاديمي إلى الفرل في التنايم الكاتي، وهمو أممر لمه تماتمرات  مارة التلك
   .مجاالت الورارف العقلية

المتعممد ويممر الومروري فمي بمدء أو  خمرأنمه التماعلمى التلكمؤ األكماديمي  وينار إلمى      
 او نمطم التلكمؤ (. ويمثملOnwuegbuzie, 2004, p.5الطالمب) ؤديهماإنهماء المهمام التمي ي

 التميتتوممي المرماعر االنفعاليمة والتفكممر والتصمرفات  التميمي السلوكيات المتكررة  او معقد
لى جهود كبمرة تتوممي اسمتبدا  إويحتاج الت لص منها  للمتلكئ،لى عادة بالنسطة إتتحو  

 ,Asikhia, 2010)العادات القديمة بعادات جديدة، والت لص منه قد ال يمثل قمراراو سمهالو 

)p. 208. 
فممي أداء المهممام، ولكممي  يتلكممؤوم أم معاممم النمما   (Chai, 2014, p. 1)ويممككر       

أم  إلمى (Mandap, 2016, p. 431)ويرممر .المتلكئمميأشمهر يمثلموم طالب الجامعة 
التلكؤ شار  جداو في المرحلة الجامعية حمث يواجه الطالب متطلطمات أكاديميمة متعمددة مثمل 

   الطحثية. االمتحانات والواجطات واألعما
أم  (Deemer, Smith, Carroll, & Carpenter, 2014, p.144)ويممرى       

حمممث ترمممر ؛ أو يؤجلمموم االن ممرا  فممي أداء المهممام مممي وقممت  خممر يتلكممؤوم معاممم األفممراد 
 مممي طممالب الجامعممة للتلكممؤ األكمماديمي. % 21و  % 01التقممديرات إلممى ممارسممة ممما بمممي 

أم ما يقمرب ممي نصمف الطمالب الجمامعممي يعمانوم  إلى (Kagan, 2009, p.114)يرمرو 
مممي التلكممؤ األكمماديمي. كممما أم المتلكئمممي يفرمملوم يالطمماو فممي حيمماتهم األكاديميممة، وهممو ممما 

 يؤدي إلى تاخمر ت رجهم مي الجامعة لمدة عام أو عاممي.
فمممي أداء المهمممام  لكمممؤ( أم الت212، ص 2112، ، وشواشمممرة، وحجمممازي )الربيممم  رى ويممم    

يممؤدي  ؛ فقممدالمجتممم علممى ات لممه عواقممب سمملبية علممى الطممالب الجممامعممي أنفسممهم و والواجطمم
ويمرتطو التلكمؤ   إلى لوم الكات، والندم، و عف اإلنجاز األكماديمي، وفقمدام الفمرص. تلكؤال

األكاديمي بالنواتا األكاديمية السلبية والتي ترمل عدم الوفاء بالمهام قبل الموعمد النهماري 
وتاخمر أخك االختطارات الكاتية، وان فاض مسمتوى المدرجات التمي يحصمل المطلوب لتقديمها 

علمها الطالب، وككلت االنسحاب مي المقمررات. كمما أم ال موف ممي الفرمل وعمدم الحمما  
 (. Onwuegbuzie, 2004, p.5للمهام يمثالم أسطاباو أساسية لتلكؤ الطالب أكاديمياو )

إموانيمة التنبمؤ بمالتلكؤ    & ,Sadeghi, 2013)(Motie, Heidari دراسمةتناولمت      
األكمماديمي بمعلوميممة التنامميم الممكاتي وتوجهممات أهممداف اإلنجمماز الداخليممة وال ارجيممة. كممما 

إلمى أم الكماليمة  )Kurtovic, Vrdoljak, & Idzanovic,  2019(توصملت دراسمة
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وفعاليممة الممكات يمممر التكيةيممة منبئممة إيجابيممة بممالتلكؤ األكمماديمي، بمنممما الكماليممة التكيةيممة 
 ,Kandemir شممارت نتممارا دراسممةأوالتحصمممل منبئممات سمملبيات بممالتلكؤ األكمماديمي. كممما 

وفاعليممة الممكات األكاديميممة والر مما عممي الحيمماة منبئممات  األكمماديميم النجمما  ألممى إ ((2014
 لدى الطالب. األكاديميسلبية بالتلكؤ 

رات النهارية تقلمداو معروفماو وواسم  وأصطح قواء اللمل كله في االستككار قبمل االختطا      
 ركمزوم االنترار فمي الحيماة الجامعيمة، ولكنمه ممارسمة مرفو مة ممي قبمل التربمويمي المكيي ي

على أهمية االستككار بطريقة منتامة ممي أجمل تيسممر الحصمو  علمى مسمتوى أكثمر عمقماو 
ختطمار كمما همو وفاعلية للتعلم، حممث تصمطح المعرفمة أكثمر مقاوممة للنسميام السمري  بعمد اال

 .(Chai, 2014, p. 1)تلكئميمالحا  م  الطالب ال
يتلكا األفراد ألسطاب متنوعة؛ فالطعض يواجه مروالت في إدارة الوقت، أو نقصاو في و       

الدافعيممة إلنجمماز المهممام، أو عجممزاو عممي التركمممز علممى العمممل. ويتمثممل التحممدي لممدى طممالب 
لمتطلطات األكاديمية داخل الجامعمة واألنرمطة التمي الجامعة في كيةية إحداث التوازم بمي ا

 .(Mandap, 2016, p. 431)يؤدونها خارج الجامعة
ؤدي تممنامر إلممى التلكممؤ األكمماديمي باعتطمماره يمثممل اسممتراتيجية ل،عاقممة الكاتيممة، حمممث ويز      

ي الكي يموو  ،ممارسة الفرد لألنرطة الطسيطة إلى تاجمل التعرض لتهديد تقدير الكات للفرد
فمنم التلكمؤ قمد تكموم لمه فوارمد قصممرة الممدى تتمثمل  م  أم يترتب على  عف األداء، ومي ت م

 في حماية تقمدير المكات لمدى الفمرد، ولكمي يعماني الفمرد ممي سموء األداء علمى الممدى الطعممد
(Deemer, et al., 2014, p.144). 

كماديمي أو تسمهم فممهم. وهناك العديد ممي المتيممرات والعواممل التمي تمرتطو بمالتلكؤ األ       
وقد حاولت دراسات عديدة استكراف أهم العوامل التي ترتطو بالتلكؤ األكاديمي، وتؤتر فيه 
زيادة أو نقصاناو. ويمثل تحديد هكه العوامل والمتيمرات خطوة مهمة على طريمي عمالج همكه 

الجوانمب الااهرة واسعة االنترار، والتي تمؤتر فمي تحصممل الطالمب وتعلممه، وتمنعوس علمى 
 االنفعالية والنفسية واألكاديمية لدى الطالب.

أم العزو السمببي همو مفتما   (Gargari, Sabouri, & Norzad, 2011) ويعتقد     
ويسممت دمه أولئممت الممكيي لممديهم معرفممة بانممما  العممزو  ،فهممم التلكممؤ فممي األوسمما  األكاديميممةل

بي األكماديمي والتلكمؤ األكماديمي ، وأم هنماك عالقمة بممي العمزو السمبالسببي لتنايم تعلمهمم
 لدى الطالب الجامعمي. 

ويمثممل الطمممو  األكمماديمي أو التعليمممي للطممالب مصممطلحاو يسممت دم برممول متكممرر فممي       
يعنممى اممما  وتطلعممات يوممعها  األكمماديميفممالطمو   .(Ali, 2018, p. 34)مجمما  التربيممة

ويسمعوم جاهمديي لتحقيقهما  مجا  دراسي أو تعليمي أو تحصمملي مما،في ألنفسهم  بالطال
 .(122 ، ص2112 ،)خزعلي ومومني
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وقد سماعدت الطحموث المطومرة علمى فهمم أم الطممو  األكماديمي تعبممر عمي الر طمة فمي      
اإلنجاز والتحصمل والتحسمي فمي مجما  المتعلم. كمما يمومي فهمم الطممو  األكماديمي باعتطماره 

تقبل، والعممل فممي الوقممت الحا ممر ر طمة الطالممب فممي تحديممد األهمداف وو مم  األهممداف للمسمم
 .(Ali, 2018, p. 34)نحو تحقمي األهداف المرجوة

ويتماتر تكممويي الطممو  األكمماديمي بعمليمة التنرممئة االجتماليمة، ويممممل إلمى االسممتقرار       
علممى مممدى حيمماة الفممرد. كممما ي تلممف مسممتوى الطمممو  األكمماديمي بمماختالف الجممنس، ويممرتطو 

مسمتقبلية ومسمتواه االقتصمادي واالجتمماعي والعممر وتقمدير المكات بتطلعات الفرد المهنيمة ال
) ,Veigaوفاعليمة المكات ومو م  الومطو واألسمرة، والتوقعمات الوالديمة والجوانمب الثقافيمة 

, 2014, p. 351)Robu, Moura, Goulão, & Galvão. 
ل مواجهمة ويعد تحسمي جودة الحياة األكاديمية مي أولويمات األناممة التربويمة ممي أجم     

(. 233، ص 2112التحممديات التممي أوجممدتها تممورة التكنولوجيمما وتعممدد الثقافممات )حبمممب، 
وتعني جودة الحياة األكاديمية شعور الطالب بارتفاع كفاءة الكات األكاديميمة لديمه، والر ما 
األكاديمي والسعادة، وقدرته على تحقمي أهدافه األكاديمية وإشطاع حاجاته ممي خمال  بمئمة 

 ,Filippo & Lee)(. ويرممر 231، ص 2113ر فمها المسماندة األكاديميمة)علي، تتواف

2004, p.11)  إلى أم جودة الحياة األكاديمية تمثل مجاالو ذا تاتمر يمر أكاديمي يمومي أم
تسهم براما الكليات فيه برول وا ح. وأم جودة الحياة المزر ية يموي أم تزحّسمي النجما  

 رجة االنريا  بالحياة األكاديمية.بالجامعة مي خال  زيادة د
ويتوح مما سبي مدى اهتمام الطاحثمي والمربمي على السواء بالتلكؤ األكاديمي المكي      

يرمي  بمممي الطممالب الجممامعممي، ويممؤتر فممي سملوكهم وتحصممملهم األكمماديمي، كممما يممؤدي إلممى 
  البمئمة التعليميمة. تاتمرات سلبية في الجوانب االنفعالية، ويقلل مي قدرتهم على التكيم  مم

ويممرتطو التلكممؤ األكمماديمي بعوامممل ش صممية تتمثممل فممي سمموء إدارة الوقممت، و ممعف مسممتوى 
التنامميم الممكاتي، وربممما يتعلممي بان فمماض مسممتوى الدافعيممة الكاتيممة للممتعلم. كممما يتوممح مممما 
سبي وجود عوامل مرتططة للتلكؤ األكاديمي مثل العزو السببي وان فاض مستوى الطممو ، 

 مستوى جودة الحياة األكاديمية. و عف
 :مرولة الدراسة

تتسممبب رمماهرة التلكممؤ األكمماديمي فممي التمماخمر االختيمماري للمهممام مممي أجممل أداء مهممام      
عديمة الفاردة وبدوم همدف، وهمو أممر يمؤتر سملطاو فمي الصمحة النفسمية لألفمراد ألنمه يجلمب 

)Quispe-فمممي موعمممدها معمممه  ممميطاو نفسمممياو وشمممعوراو بالمممكنب بسمممبب عمممدم أداء المهمممام
), 2020, p. 189et al.Bendezú,  ولميس مفاجئماو أم يوموم لمدى الطمالب المتلكئممي .

أكاديمياو أداء أكاديمي  عي  ألنهم أكثر مممالو لتاجممل إتممام المهمام واالسمتعداد لالختطمارات 
 .)Balkis, & Erdinç, 2017, p. 108(في اللحاة األخمرة
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ويمؤدي إلمى لموم ، واالكتئاب مثل القلق  بنواتا ش صية سلبية مياألكادييرتطو التلكؤ و      
et.al,Gargari ,  ,2011 المكات، والنمدم، و معف اإلنجماز األكماديمي، وفقمدام الفمرص

p.76)). الجمامعممي يتسمبب فمي  مياع الكثممر ممي أوقماتهم  البويالحظ أم التلكؤ بمي الطم
لعممب ومرمماهدة التلفمماز أو ممما يرممابهه أو أعمممالهم الموميممة مممي خممال  الزيممادة فممي النمموم وال

كمممما أم المتلكئممممي يفرممملوم يالطممماو فمممي حيممماتهم  (.212، ص 2112واخمممروم،  )الربيممم 
 ,Kaganاألكاديمية، وهو ما يؤدي إلى تاخمر ت رجهم مي الجامعة لمدة عمام أو عماممي)

2009, P.114)  . 
تسمموم بمانهم يممر لى أم الطمالب المتلكئممي يإ( p. 208Asikhia, 2010 ,يرمر)و       

عممي أسممهل الطممرذ  م وثممممموجهمي نحممو الهممدف، وأنهممم يريممدوم فقممو اجتيمماز االختطممار، ويطح
للنجمما ، وأنهممم يمممر مطممالمي بالدراسممة. وال يقومموم إال القلمممل مممي الوقممت فممي الدراسممة أو 

عمي المسماعدة فمي اللحامة األخممرة، وقمد يلجئموم إلمى سملوك اليم ، وال  م وثمويطح القراءة،
  تعلم ماخك الجد، وال يهتموم بندارة الوقت.ياخكوم ال

 يبمي التلكؤ األكاديم الطةوجود عالقة س إلى( 2113، العبمدى)دراسة  وأشارت نتارا     
حمث أرهمر الطمالب مسمتوى مرتفعماو ممي التلكمؤ  ؛وجودة الحياة المدركة لدى طالب الجامعة

   ومستوى متدنياو مي جودة الحياة.
( إلممى وجمممود عالقممة سممالطة بمممي مسممتوى الطممممو  2112عنممزي، وتوصمملت دراسممة )ال     

األكمماديمي والتلكممؤ األكمماديمي. كممما توصمملت النتممارا إلممى إموانيممة التنبممؤ بممالتلكؤ األكمماديمي 
( إلممى وجممود 2112بمعرفممة مسممتوى الطمممو  لممدى الطممالب. وأشممارت نتممارا دراسممة )سممالم، 

 يمية والتلكؤ األكاديمي. عالقة سالطة ودالة إحصارياو بمي جودة الحياة األكاد
أشممارت نتممارا دراسممة       إلممى أم هنمماك  (Rakes, Dunn, & Rakes, 2013)كممما ظ

والتلكمممؤ  )عالقمممة بممممي العمممزو السمممببي األكممماديمي لعواممممل )القمممدرة والجهمممد والسمممياذ والحمممظ
ودالمة  عالقمة سملبية وجمودلمى إ (Gargari, et al., 2011)األكماديمي. وتوصملت دراسمة

، األكماديمي لكمؤالتبممي والقدرة على التحوم فمي سمياذ النجما  و  السببيمي العزو ب إحصارياو 
لكمؤ التبممي واالسمتقرار فمي سمياذ الفرمل و  السببيبمي العزو  موجطة ودالة إحصارياو عالقة و 

كما توصلت النتمارا إلمى أم العمزو السمببي لعواممل القمدرة والجهمد والحمظ يمونمه  .األكاديمي
 ,Hamdy, El(Sabri-دراسممة  اديمي لممدى الطممالب. وأشممارت نتمماراالتنبممؤ بممالتلكؤ األكمم

, 2016)Wasify, & Saleh-Wasify, El  إلى وجود عالقة بمي التلكؤ األكاديمي لمدى
الطممالب الجممامعممي ومو مم  العممزو السممببي ومممدى اسممتقراره. كممما أشممارت دراسممة )الممديب 

العمممزو السمممببي والتلكمممؤ ( إلمممى وجمممود عالقمممة موجطمممة ودالمممة إحصمممارياو بممممي 2112وأحممممد، 
 األكاديمي لدى طالب الجامعة.

األكاديمي، والتعرف على العوامل التي يمونهما  تلكؤإم تحديد العوامل المسؤولة عي ال     
التنبؤ بالتلكؤ األكاديمي مي شانه أم يساعد في دراسة هكه العوامل مي أجمل التصمدي لهما 
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لهما، وهمو مما يمومي أم يمنعوس علممى ومحاولمة و م  برنماما عالجمي أو إرشمادي للتصممدي 
 أداء الطالب، وسرعة ت رجهم مي الجامعة.

 أسئلة الدراسة:
 :األسئلة ا تيةيموي تحديد مرولة الدراسة الحالية في       

 ما مستوى التلكؤ األكاديمي لدى طالب وطالطات كلية التربية، جامعة األزهر؟ .1
 امعة باختالف الجنس؟لدى طالب الجهل ي تلف مستوى التلكؤ األكاديمي  .2
لممممدى طممممالب الجامعممممة بمممماختالف المسممممتوى هممممل ي تلممممف مسممممتوى التلكممممؤ األكمممماديمي  .3

 ؟الفرقة الرابعة( -الفرقة الثالثة -)الفرقة الثانيةالتعليمي
والعممزو السممببي  األكمماديميالطمممو   كممل ممميعالقممة بمممي التلكممؤ األكمماديمي و هممل توجممد  .2

 ؟عمنة الكلية للدراسةلدى ال وجودة الحياة األكاديمية األكاديمي
والعزو السمببي  األكاديميالطمو  كل مي هل يموي التنبؤ بالتلكؤ األكاديمي بمعلومية  .1

 ؟لدى العمنة الكلية للدراسة وجودة الحياة األكاديمية األكاديمي
والعممزو السممببي  األكمماديميالطمممو  كممل مممي بمممي التلكممؤ األكمماديمي و هممل توجممد عالقممة  .2

 ؟لدى عمنة الككور األكاديمية وجودة الحياة األكاديمي
والعزو السمببي  األكاديميالطمو  كل مي هل يموي التنبؤ بالتلكؤ األكاديمي بمعلومية  .2

 ؟لدى عمنة الككور وجودة الحياة األكاديمية األكاديمي
 األكماديميوالعزو السمببي  األكاديميالطمو  كل مي ما العالقة بمي التلكؤ األكاديمي و  .0

 ؟لدى عمنة اإلناث اديميةوجودة الحياة األك
والعزو السمببي  األكاديميالطمو  كل مي بالتلكؤ األكاديمي بمعلومية  هل يموي التنبؤ .2

 ؟لدى عمنة اإلناث وجودة الحياة األكاديمية األكاديمي
 أهمية الدراسة:

تتمثل أهمية الدراسة فيما يلي:       
برول عام، وطالب الجامعمة  تتناو  الدراسة راهرة تعليمية سلبية يعاني منها الطالب -

 برول خاص، وتسبب لهم العديد مي المروالت والمتاعب الدراسية.
تمثممل الدراسممة محاولممة علميممة للكرممف عممي أبممرز العوامممل التممي يمونهمما التنبممؤ بممالتلكؤ  -

األكاديمي لو عها أممام الطمالب والممربمي وا بماء، بحممث يقموم كمل ممنهم بمسمؤولياته 
 .في الحد مي هكه الااهرة

تعمممل الدراسممة علممى تمموفمر أدوات جديممدة لقيمما  التلكممؤ األكمماديمي وبعممض المتيمممرات  -
 األكمماديميوالعممزو السممببي  األكمماديميالطمممو  المرتططممة بممه أو المسممهمة فيممه؛ وهممي 

 .وجودة الحياة األكاديمية
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 هدف الدراسة:
 إلى ما يلي: دراسةهدف الت     
 الطات كلية التربية، جامعة األزهر.تحديد مستوى التلكؤ األكاديمي لدى طالب وط -
لمدى طممالب الجامعممة بمماختالف مسممتوى التلكممؤ األكمماديمي علممى مممدى اخمتالف  التعمرف -

 الجنس.
لمدى طممالب الجامعممة بمماختالف مسممتوى التلكممؤ األكمماديمي التعمرف علممى مممدى اخمتالف  -

 .الفرقة الرابعة( -الفرقة الثالثة -)الفرقة الثانيةالمستوى التعليمي
والعممزو السممببي  األكمماديميالطمممو   كممل ممميالقممة بمممي التلكممؤ األكمماديمي و عتحديممد ال -

 لدى العمنة الكلية للدراسة. وجودة الحياة األكاديمية األكاديمي
 األكماديميالطممو  كمل ممي التنبمؤ بمالتلكؤ األكماديمي بمعلوميمة  التعمرف علمى إموانيمة -

 منة الكلية للدراسة.لدى الع وجودة الحياة األكاديمية األكاديميوالعزو السببي 
والعممزو السممببي  األكمماديميالطمممو  كممل مممي عالقممة بمممي التلكممؤ األكمماديمي و تحديممد ال -

 لدى عمنة الككور. وجودة الحياة األكاديمية األكاديمي
 األكماديميالطممو  كمل ممي التنبمؤ بمالتلكؤ األكماديمي بمعلوميمة  التعمرف علمى إموانيمة -

 لدى عمنة الككور. األكاديمية وجودة الحياة األكاديميوالعزو السببي 
والعممزو السممببي  األكمماديميالطمممو   كممل ممميعالقممة بمممي التلكممؤ األكمماديمي و تحديممد ال -

 لدى عمنة اإلناث. وجودة الحياة األكاديمية األكاديمي
 األكماديميالطممو  كمل ممي التنبمؤ بمالتلكؤ األكماديمي بمعلوميمة  التعمرف علمى إموانيمة -

 لدى عمنة اإلناث. دة الحياة األكاديميةوجو  األكاديميوالعزو السببي 
 التعري  اإلجراري لمصطلحات الدراسة:

مممي خممال  مراجعممة عممدد مممي الطحمموث التممي تناولممت المفمما يم الناريممة لمتيمممر التلكممؤ      
)Koinis, 2009Onwuegbuzie, 2004 ; ;األكممماديمي؛ مثمممل دراسمممات كمممل ممممي

Asikhia, 2010; Jadidia, Mohammadkhani &Tajrishi, 2011; Park 
Muliani, Imam, & Dendiawan, ; Reynolds, 2015 & Sperling, 2012;

 ) 2020، 
) ,et al.Othman ;2013 ,والطحوث التي تناولت مفهوم الطمو  األكاديمي؛ مثل         

)Hernández & Gracia, 2018-Henry, Nyaga, & Oundo, 2014; Gil ، 
 Suárez, 2004; Gargari, et)ببي األكماديمي؛ مثمل والدراسات التي تناولت العزو الس

al., 2011; Lin, Wu, Chen, & Huang, 2016; Nguna & Kinai, & 

Ndambuki, 2019)، 
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؛ 2113والدراسات التي تناولمت مفهموم جمودة الحيماة األكاديميمة؛ مثمل )العبممدي،          
احثمممام إلمممى (، توصمممل الطYang & Fan, 2017؛ 2112؛ سمممالم، 2112العتمبمممي، 

 التعريفات اإلجرارية لمتيمرات الدراسة على النحو ا تي:
 

 :التلكؤ األكاديمي 
اسممتكمالها واالسممتيراذ فممي  فممي"تاجمممل األعممما  والمهممام األكاديميممة وعممدم الر طممة 

إنجمماز  التمماخر فمميو  ،باالتجمماه السمملبى نحممو الدراسممة واالسممتككار أحممالم اليقاممة ممم  الرممعور
وتقا  بالدرجة التي يحصل علمها الطالب في مقيا   ،"لوقت المحددا المهام المطلوبة في

 .التلكؤ األكاديمي
 .الطمو  األكاديمي 

"سمة تعبر عي مراعر الفرد واتجاهاتمه المتمثلمة فمي ريبتمه فمي تحقممي النجما   
، واإلنجمماز، وأداء المهممام علممى العممملوالتفمموذ علممى ا خممريي وتحممدي الصممعاب، ومواصمملة 

، وتقمما  بالدرجممة التممي "الت طمميو للمسممتقبل والتنممافس ممم  الممكات وا خممرييالوجممه األكمممل و 
 .يحصل علمها الطالب في مقيا  الطمو  األكاديمي

 :العزو السببي األكاديمي 
سمممة يسممت دمها الطالممب فممي إرجمماع الفرممل وعممدم إتمممام المهممام األكاديميممة إلممى "

، "و دراسممية أو يمرهمماأسممطاب خارجممة عنممه سممواء كانممت صممحية أو اجتماليممة أو أسممرية أ
 وتقا  مي خال  الدرجة التي يحصل علمها الطالب في مقيا  العزو السببي األكاديمي.

 
  :جودة الحياة األكاديمية 

"لطمممارة عمممي ر ممما الطالمممب الجمممامعي عمممي العواممممل المعرفيمممة المرتططمممة باكتسممماب 
التممي تتومممي  المعلومممات والمعممارف مممي الكتممب الدراسممية والمحا ممرات، والعوامممل الوجدانيممة

مراعر وانفعاالت الطالب أتناء تواجده في المحميو الجمامعي، والعواممل الر صمية المتمثلمة 
فممي المهممارات الفرديممة الموتسممطة نتيجممة مرمماركة الطالممب فممي األنرممطة الصممةية والالصممةية، 
والعوامل االجتماليمة ال اصمة بتعاممل الطالمب مم  المزمالء واألسماتكة، وكمكلت رليمة الطالمب 

قا  مي خال  تالمقدمة داخل محيو الجامعة"، و  وال دماتالجوانب اإلدارية والمرافي حو  
 الدرجة التي يحصل علمها الطالب في مقيا  جودة الحياة األكاديمية.
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 حدود الدراسة:
 ية:تبالحدود ا  دراسةالتحدد ت  

كليمة التلكؤ األكاديمي لمدى طمالب وطالطمات الحدود المو ولية: التعرف على مستوى  -
بممممالتلكؤ األكمممماديمي، وتحديممممد مفهمممموم الطمممممو  ، والتعريمممم  التربيممممة، جامعممممة األزهممممر

 األكاديمي، ومفهوم العزو السببي األكاديمي، وتحديد مفهوم جودة الحياة األكاديمية.
 طالب وطالطات كلية التربية، جامعة األزهر.الحدود الطررية:  -
 .جامعة األزهركلية التربية)بنمي وبنات(، الحدود الموانية:   -
 .2112/2121الحدود الزمنية: العام الجامعي   -

 :الناري  اإلطار
 التلكؤ األكاديمي: -أوالو 
فمالطعض يؤجمل تسمديد  ه؛يتلكا كل فرد في تنفممك بعمض المسمؤوليات والمهمام فمي حياتم     

أو الرسوم أو المواعمد، بمنمما يؤجمل اخمروم األعمما  المنزليمة والمهمام والواجطمات الدراسمية 
االسممتعداد لالختطممارات. وتممؤتر هممكه السمملوكيات التلكؤيممة علممى األفممراد بطممرذ م تلفممة مثممل 
الرعور باألرذ في بعض الليالي وارتفماع مسمتوى الوميو النفسمي والرمعور بالنمدم والمكعر 

 .Jadidia, et al., 2011, p)واالنسحاب نتيجة لنقص الزمي أو عدم الر ا عي اإلنجاز

إلى التلكؤ باعتطاره سلوكاو  (Park & Sperling, 2012, p. 12)ينار كل مي و   .(535
ذ ال برات األكاديمية الناجحة، ويمرتطو بسملوكيات أكاديميمة معاكسمة عديمدة يمر تكيفي يعوّ 

النقص في وقمت االسمتعداد  وأأو تسليم الواجطات في وقت متاخر،  ،مثل عدم إنجاز المهام
 .للمهام وترك االستككار

لتلكمممؤ األكممماديمي تممماخمراو مقصممموداو فمممي إنجممماز المهمممام المرتططمممة بالجوانمممب ويتوممممي ا     
األكاديمية، وربما ينتا عي ال وف مي الفرل، أو الممل إلى تاجمل المهام الالزمة لتحقممي 
هممدف معمممي، أو سمموء إدارة الوقممت أو النفممور مممي المهمممة. ويعمماني المتلكئمموم قبممل الموعممد 

مممي الرممعور بممالقلي والتمموتر وان فمماض مسممتوى الوممطو  النهمماري لتسممليم المهممام أو بعممده
 .(Koinis, 2009, p. 16)الكاتي

 مفهوم التلكؤ األكاديمي:
بدء أو إنهاء لعرف التلكؤ األكاديمي بانه لطارة عي التاجمل المتعمد ويمر الوروري يز      

مي ويعمرف التلكمؤ األكمادي (. Onwuegbuzie, 2004, p.5)ؤديهما الطالمبالمهمام التمي ي
بانه استراتيجية تجنبيمة وطريقمة للهمرب ممي الموعي المكاتي، كمما يزعمّرف بانمه سملوك لتاجممل 

. ويزعمّرف التلكمؤ (Koinis, 2009, p.16)المهام، وأنه تاجمل مقصمود لعممل ينطيمي إنجمازه 
األكاديمي بانه سمة لدى الفرد لها موونات معرفية وسلوكية، تجعله يرجئ أداء المهام، ما 
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نمه التماخمر اكمما يعمرف ب.  (Asikhia, 2010, p. 206)شمعوره بمالقلي والتموتريمؤدي إلمى 
المتعمممممد فممممي بدايممممة عمممممل ممممما أو االنتهمممماء منممممه مصممممحوباو بحالممممة مممممي عممممدم االرتيمممما  

(Reynolds, 2015, p.1) ويعممرف التلكممؤ األكمماديمي بانممه ممممل الطالممب الممدارم لتاجمممل .
واإلرادي في بدء المهام األكاديميمة أو إكمالهما المهام والواجطات الدراسية والتاخمر القصدي 

(.  111، ص 2112في وقتها المحدد، وينتا عنه شعور الفرد بالتوتر االنفعالي )العنزي، 
كما يعرف التلكؤ األكماديمي بانمه مممل الطالمب إلمى تاجممل المهمام األكاديميمة المطلوبمة منمه 

(. كممما 220، ص 2112لزعبممي، إلممى أوقممات الحقممة، وعممدم إنجازهمما فممي الوقممت المحممدد )ا
يعممرف التلكممؤ األكمماديمي بانممه الممممل إلممى تسمموي  األنرممطة المرتططممة بالدراسممة فممي المجمما  

 ). ,p. 63), 2020et al.Muliani ,األكاديمي
ويتوممح مممي التعريفممات السممابقة أم التلكممؤ األكمماديمي نمممو حيمماة أو أسمملوب ش صممي       

اء أو تجنمب بمدء األعمما  المطلوبمة أو إنهارهما فمي يتطعه الطالب؛ يتمثل فمي تاجممل أو إرجم
وقتهمما المحممدد، ويصمماحطه مرمماعر ال مموف والقلممي ونقممص الدافعيممة للعمممل، ويترتممب عليممه 

  عف في اإلنجاز وان فاض في مستوى التحصمل، وتراكم في األلطاء، وإحطا  عام.
تاجممل اديمي؛ وهمو "وبزناءو على ما سبي توصل الطاحثام إلمى تعريم  إجرارمي للتلكمؤ األكم   

اسمتكمالها واالسمتيراذ فمي أحمالم اليقامة مم   فمياألعما  والمهام األكاديميمة وعمدم الر طمة 
 إنجماز المهمام المطلوبمة فمي التماخر فميو  ،باالتجاه السلبى نحو الدراسة واالستككار الرعور

 ."ديميوتقا  بالدرجة التي يحصل علمها الطالب في مقيا  التلكؤ األكا ،"الوقت المحدد
 :معدالت التلكؤ األكاديمي

وتممزداد معممدالت التلكممؤ ، تسممود أعلممى معممدالت التلكممؤ األكمماديمي بمممي طممالب الجامعممة     
 األكممماديمي لمممدى طمممالب السمممنوات العليممما مقارنمممة بمممالطالب الجمممدد فمممي التعلممميم الجمممامعي

(Gendron, 2011, p. 10( ويرى  .)Onwuegbuzie, 2004, p.5 )  أن مب يقر  ما

 ,Kagan, 2009)ممي طمالب الجامعمة يممروم ب بمرة التلكمؤ األكماديمي. ويرممر  % 59

p.114)  إلممى أم ممما يقممرب مممي نصممف الطممالب الجممامعممي فممي تركيمما يعممانوم مممي التلكممؤ
أم التلكمؤ مرمولة   (Gargari, et al., 2011, p.76)األكماديمي. كمما يمككر  كمل ممي 

للتلكممؤ األكمماديمي بمممي طممالب المرحلممة  سمملوكية بمممي طممالب الجامعممة، وأم المعممد  المقممدر
( إلمى أم نسمب Gendron, 2011, p. 10. ويرمر ) ٪21إلى  21الجامعية ال يقل عي 

ر ، ويقمدّ % 21و 21تتمراو  بممي  ميممارسة التلكؤ األكاديمي لدى مجتم  الطالب الجامعم
(Chai, 2014, p. 1)  كمما مي طالب الجامعة متلكئوم أكاديميماو  %21و 01أم ما بمي .
ممي طمالب الجامعمة يعمانوم ممي  %21( أم Kármen, et al., 2015, p. 45ر )قمدّ يز 

 ,Reynolds, 2015)ويرممر  التلكؤ األكاديمي، كسممة ممي سممات أنرمطتهم األكاديميمة.

p.1)  21إلى أم معدالت التلكؤ األكاديمي في التعليم الجامعي تصل إلى %. 
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كمماديمي مرتفعممة خاصمة فممي التعلمميم الجممامعي، ويتومح مممما سممبي أم معمدالت التلكممؤ األ     
وأم هناك ما ال يقل عي رب  الطالب في أيمة مؤسسمة تعليميمة جامعيمة يعمانوم ممي خبمرات 
التلكؤ األكاديمي، بل إم اليالبية الكاسحة مي الطالب يتعر وم للتلكؤ األكاديمي ولمو ممرة 

تلكمؤ األكماديمي تكرمف عمي واحدة خال  مسممرتهم التعليميمة. وهمكه النسمب المرتفعمة ممي ال
أهميمة هممكه الامماهرة وخطورتهمما فممي مسمممرة الطمالب التعليميممة، فممنذا أز مميفت إلمهمما التمماتمرات 
المصاحطة أكاديمياو ونفسياو وانفعالياو واجتماليماو، ومما يمرتطو بمكلت ممي إخفماذ معرفمي وفرمل 

كمؤ األكماديمي في تحقمي التوافي الر صمي والنفسمي واالجتمماعي والتربموي فمنم دراسمة التل
 وتحديد العوامل المسبطة له تصطح قوية محورية في التربية. 

 سمات األش اص المتلكئمي:
مممما قممد  ،لنجمما  والفرمملمممي امممي خصممارص الطممالب المتلكئمممي ال مموف يمممر المبممرر      

وهم أقل  ،يقودهم الى تجنب عملية االستككار. كما يعانوم مي مروالت انفعالية مثل القلي
سممطاب النجمما  والفرممل لعوامممل خارجيممة يمممر أوأكثممر ممممالو لعممزو  المعرفمميبالتعقمممد  اهتماممماو 
إال أنمه ال  ،لديه القدرة على أداء المهام كما يمتلمت القمدرة علمى الت طميو فالمتلكئمستقرة، 

لحاحماو إويقوم بتاجمل المهام برول متكرر، ويقوم باداء مهام أقل  ،موعدها فييومل المهام 
 ,Asikhia, 2010) مياع الوقمت فميها مما يتسمبب ل داأهام المطلوب منه دوم إنجاز الم

p. 207) . 
اهر المتلكئموم قصموراو ويعاني المتلكئوم مي  عف في مهارة و   األهداف، حمث يز      
ر سمبب إرهمارهم قمدرة فّسملممدى الزمنمي المطلموب فمي إنجماز الهمدف، وهمو مما يز ا تحديمدفي 

.  كمما يتسمم Gendron, 2011, p. 18))األهمداف  محمدودة علمى تحديمد أولويمة تحقممي
المتلكئوم بانهم أقل دافعية للنجا ، ويعزوم الصمعوبات التمي تمواجههم إلمى جوانمب قصمور 

 Motie1, et)في ش صياتهم مثل الكسل والفو وية أو عدم معرفة كيةيمة تناميم أوقماتهم

al., 2013, p. 890). 
  التاتمرات الناجمة عي التلكؤ األكاديمي:

بممالريم مممي أم التلكممؤ األكمماديمي ممارسممة شممارعة ومعتممادة فممي أوسمما  الطممالب برممول      
عام، خاصة خال  المرحلة الجامعية إال أم هناك العديد مي التاتمرات السلبية التمي يزحمدتها 
التلكممؤ فممي حيمماة الطممالب؛ ويموممي تو مميح ذلممت مممي خممال  اإلشممارة إلممى عمنممة مممي نتممارا 

 تي تناولت التلكؤ األكاديمي؛ كما يلي:الدراسات السابقة ال
 ,Jiao, DaRos-Voseles, Collins, & Onwuegbuzie)توصمملت دراسممة  -

إلممى أم المجموعممات التعاونيممة التممي نالممت أعلممى مسممتويات التلكممؤ األكمماديمي  (2011
تممممل إلممى أم تكمموم أقممل المجموعممات فممي مسممتوى األداء. وتوصمملت الدراسممة إلممى أم 
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لطمالب ال مريجمي داخمل لسملبي لداء ااألهمماو فمي ديمي يلعب دوراو مز مستوى التلكؤ األكا
 مجموعات التعلم التعاوني.

 & ,Ozer, O'Callaghan,  Bokszczanin, Ederer)أرهمرت نتمارا دراسمةو  -
Essau, 2014)  بممي كمل ممي القلمي واالكتئماب إحصمارياو وجود عالقمة موجطمة ودالمة

 التلكؤ األكاديمي. وبمي مستوى والويو  
إلممى وجممود تمماتمرات سمملبية للتلكممؤ  ( (Deemer, et al., 2014وتوصملت دراسممة -

 األكاديمي في أداء الطالب والطالطات وأهداف اإلنجاز لديهم.
مثمل عمدم سملبية للتلكمؤ مؤشمرات أم هنماك إلمى  (You, 2015)دراسمة  وأشارت نتارا -

أم ، و مر إرسممالهاإرسمما  الطممالب لواجطمماتهم الدراسممية والمهممام التممي يولفمموم بهمما أو تمماخ
عممدم تقممديم الواجطممات الدراسممية أو التمماخر فممي إرسممالها لممه قممدرة تنبؤيممة سمملبية ودالممة 

 إحصارياو بالتحصمل الدراسي.
( إلممى وجممود عالقممة سممالطة بمممي بعممض أبعمماد 2111وتوصمملت دراسممة )عبممد الهممادي،  -

د عالقممة التلكممؤ األكمماديمي وأبعمماد الممتعلم ذاتممي التنامميم، كممما أشممارت النتممارا إلممى وجممو 
 سالطة بمي بعض أبعاد التلكؤ األكاديمي وبعض أبعاد التحوم الكاتي.

إلى أم التلكؤ األكاديمي يمرتطو ارتططماو قويماو  (Reynolds, 2015, p.2)كما يرمر   -
بالترتت وسوء التنايم وان فاض مستوى الدافعية للتحصمل ووجود فجوة بممي الهمدف 

 والعمل. 
إلممى عممدم وجممود عالقممة بمممي مسممتوى  (Das, 2016)وفممي المقابممل توصمملت دراسممة  -

 التلكؤ األكاديمي والتحصمل الدراسي لدى المراركمي.
( إلمى وجمود عالقمة موجطمة ودالمة إحصمارياو بممي التلكمؤ 2112وأشارت دراسمة )عبمود،  -

 األكاديمي و يو  الحياة. 
وجمود عالقمة ألهمداف تجنمب  إلمى (Zhou & Kam, 2017)وأشمارت نتمارا دراسمة  -

 بالتلكؤ األكاديمي لدى الطالب. األداء
( إلى وجود عالقة موجطة ودالة إحصارياو بممي التلكمؤ 2112وتوصلت دراسة )الزعبي،  -

 األكاديمي وقلي المستقبل.
 موجطة ودالمة إحصمارياو قمة الوجمود ع( 2110دراسة )النواجحة وبركة، وأرهمرت نتارما  -

 .األكاديمممي لكؤوالت بممي القلمي الوجمودي
 مي العرض السابي ما يلي:يتوح  -
 هناك العديد مي العوامل التي ترتطو بالتلكؤ األكاديمي لدى الطالب.  -
بممالتلكؤ األكمماديمي لممدى الطممالب ممما بمممي  تمماتر سمملطاو كممما تتعممدد العوامممل التممي يمونهمما ال -

 عوامل وجدانية ومعرفية وتربوية.
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اة الطممالب علممى هنمماك تمماتمرات سمملبية للتلكممؤ األكمماديمي فممي جوانممب متنوعممة مممي حيمم -
 المستوى األكاديمي وعلى مستوى الحياة المومية التي يعيرها الطالب.

تركممز أيلممب الدراسممات التممي تتنمماو  التلكممؤ األكمماديمي علممى المرحلممة الجامعيممة، مممما  -
يعوس ارتفاع مستويات التلكمؤ األكماديمي خمال  تلمت المرحلمة. وربمما يرجم  ذلمت لكثمرة 

ازهما ممي الطمالب خمال  همكه المرحلمة، فومالو عمي تمتم  المهام والواجطات المطلوب إنج
و معف الرقابمة األسمرية علمى النرما   ،الطالب بدرجمة كبممرة ممي الحريمة واالسمتقاللية
، وهممو ممما قممد يسمماعد فممي ارتفمماع مسممتوى األكمماديمي للطممالب خممال  المرحلممة الجامعيممة

 .التلكؤ في تلت المرحلة
 إموانية التنبؤ بالتلكؤ األكاديمي:

ناممراو ألهميممة وخطممورة رمماهرة التلكممؤ األكمماديمي علممى تحصمممل الطممالب وفرممل بعوممهم      
دراسياو وتسرب الطعض ا خر مي التعليم نتيجة لعدم القمدرة علمى أداء المهمام المطلوبمة فمي 
موعدها، وتماخمر بمدء االسمتككار إلمى مما قبمل االختطمارات النهاريمة بوقمت قصممر فقمد أزجريمت 

ة الستكرمماف العوامممل المسممهمة أو المنبئممة بممالتلكؤ األكمماديمي، دراسممات عديممدة فممي محاولمم
 بهدف إلقاء الووء على هكه العوامل، وتطصمر الطالب والمربمي بها.

إلمى التعمرف  ((Collins, Onwuegbuzie, & Jiao, 2008فقمد همدفت دراسمة        
والتلكممؤ األكمماديمي علممى العالقممة بمممي القممدرة علممى القممراءة )الفهممم القرارممي ومفممردات القممراءة( 

لممدى الطممالب ال ممريجمي، ومممدى إموانيممة التنبممؤ بممالتلكؤ األكمماديمي بمعلوميممة القممدرة علممى 
مممي الطممالب الجممامعممي األمممريوممي مممي أصممو   (121)القممراءة. تكونممت عمنممة الدراسممة مممي 

فهم أفريقية. أرهرت نتارا الدراسة وجود عالقة موجطة ودالة إحصارياو بمي القدرة القرارية)ال
القراري ومفردات القراءة( ومستوى التلكمؤ األكماديمي لمدى الطمالب، والمكي يتمثمل فمي كتابمة 
الطحممموث وأداء المهمممام اإلداريمممة وحومممور االجتماعمممات والحفممماق علمممى أداء مهمممام القمممراءة 

وأشممارت نتممارا الدراسممة إلممى إموانيممة التنبممؤ بممالتلكؤ ، األسممبولية وأداء المهممام األكاديميممة
 ي خال  القدرة على الفهم القراري ومعرفة مفردات القراءة.األكاديمي م

إلمى تحديمد ممدى إموانيمة التنبمؤ بمالتلكؤ األكماديمي  (Kagan, 2009)وهدفت دراسمة      
بمعلوميممة كممل مممي الممداف  األكمماديمي والقلممي وإدارة الوقممت والتلكممؤ العممام والمعتقممدات يمممر 

م تلفممة بجامعممة أنقممرة.  مممي كليمماتطمماو طال( 211مممي )المنطقيممة. وتكونممت عمنممة الدراسممة 
واست دمت الدراسة مقيا  التلكؤ األكاديمي، ومقيا  المعتقدات يمر المنطقية، ومقيما  

ومقيما  التلكمؤ العمام. أرهمرت نتمارا الدراسمة وجمود عالقمة موجطمة ودالمة  والدراسمة،التعلم 
إحصممارياو بمممي التلكممؤ ، ووجممود عالقممة دالممة العممامإحصممارياو بمممي التلكممؤ األكمماديمي والتلكممؤ 

وإدارة  األكممماديميبممممي التلكمممؤ  األكممماديمي والقلمممي، ووجمممود عالقمممة إيجابيمممة ودالمممة إحصمممارياو 
الوقت. كما أشارت نتارا الدراسة إلى عدم قدرة التروه المعرفي والقلي علمى التنبمؤ بمالتلكؤ 
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معلوميمة كمل ممي . وأشمارت النتمارا أيوماو إلمى إموانيمة التنبمؤ بمالتلكؤ األكماديمي بياألكاديم
 التلكؤ العام وإدارة الوقت والدافعية.

إلى التعرف على قدرة استراتيجيات التعلم الممنام ذاتيماو  (Motie, 2013)وهدفت دراسة    
على التنبؤ بالتلكؤ األكاديمي، وتحديد الفروذ بمي الجنسمي فمي التلكمؤ األكماديمي. تكونمت 

أنثمممى(،  121ذكمممراو و 122رحلمممة الثانويمممة )( طالطممماو وطالطمممة بالم211عمنمممة الدراسمممة ممممي )
واسممت دمت الدراسممة مقيمما  التلكممؤ األكمماديمي واسممتبيام االسممتراتيجيات الدافعيممة للممتعلم. 
واسمت دمت الدراسمة تحلممل االنحممدار المتعمدد فمي معالجمة البيانممات إحصمارياو. أشمارت نتممارا 

ديمي. كما أشارت نتمارا الدراسمة الدراسة إلى أم التنايم الكاتي له قدرة تنبؤية بالتلكؤ األكا
 إلى عدم وجود فروذ دالة إحصارياو بمي الككور واإلناث في مستوى التلكؤ األكاديمي.

إلى تحديد إموانية التنبمؤ بمالتلكؤ األكماديمي  (Rakes, et al., 2013)وهدفت دراسة      
لسممياذ والحممظ. بمعلوميممة العممزو السممببي لممألداء األكمماديمي إلممى كممل مممي  القممدرة والجهممد وا

( طالطممة جامعيممة مممي الملتحقممات ببممراما تعليميممة معتمممدة 132تكونممت عمنممة الدراسممة مممي )
عبمممر االنترنمممت فمممي جمممامعتمي أممممريومتمي؛ إحمممداهما فمممي الجنممموب األوسمممو تممممنح درجتمممي 
الطوالوريو  والماجستمر والثانية في اليرب األوسو تمنح درجات الطوالوريو  والماجسمتمر 

( عامممماو، 31( عامممماو، بمتوسمممو )10و 21راوحمممت أعممممار المرممماركات بممممي )والمممدكتوراه. وت
( عاممماو. واسممت دمت الدراسممة مقيمما  السممببية متعممددة األبعمماد 2,2وانحممراف معيمماري قممدره )

لقيا  العزو السببي، ومقيا  تقدير التلكؤ لدى الطالب في قيا  التلكؤ األكماديمي. كمما 
تكرممماف معتقمممدات العمممزو لمممدى الطمممالب حمممو  اسمممت دمت الدراسمممة الطمممرذ الكيةيمممة فمممي اس

اتجمماههم للتلكممؤ فممي البممراما التعليميممة عبممر االنترنممت. أشممارت نتممارا الدراسممة إلممى إموانيممة 
التنبؤ بالتلكؤ األكاديمي بمعلومية العزو للقدرة والعزو للجهد والعزو للسمياذ والعمزو للحمظ. 

كمماديمي لعوامممل خارجيممة تتعلممي كممما أرهممرت النتممارا أم معاممم المرمماركمي يعممزوم التلكممؤ األ 
 بالسياذ الكي يحدث فيه التعلم.

ممدى قمدرة مسمايرة الوميو   إلى التعرف علمى (Kandemir, 2014)دراسة وهدفت       
سمملوك التنبممؤ ب النفسممية وإدمممام االنترنممت والدافعيممة األكاديميممة لممدى طممالب الجامعممة علممى

طالطمماو مممي الملتحقمممي بوليممة  (212)التلكممؤ األكمماديمي لممديهم. تكونممت عمنممة الدراسممة مممي 
التركية. واسمت دمت الدراسمة مقيما  ايتكممي  يالتربية وكلية العلوم وا داب بجامعة كمريوال

للتلكممؤ األكمماديمي ومقيمما  مسممايرة الومميو  النفسممية ومقيمما  إدمممام االنترنممت ومقيمما  
يو  النفسممية الدافعيممة األكاديميممة. أشممارت نتممارا الدراسممة إلممى قممدرة كممل مممي مسممايرة الومم

وإدممممام االنترنمممت والدافعيمممة األكاديميمممة علمممى التنبمممؤ بسممملوك التلكمممؤ األكممماديمي تنبمممؤاو داالو 
إحصارياو لدى طمالب الجامعمة. كمما أشمارت النتمارا إلمى أم الدافعيمة األكاديميمة تمثمل أقموى 

 العوامل في التنبؤ بالتلكؤ األكاديمي بمي متيمرات الدراسة.
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التعرف على دور االحتمراذ النفسمي وفعاليمة المكات  (Ocal, 2016)واستهدفت دراسة      
والر ما عمي الحيماة الجامعيمة  ،األكاديمية والنجما  األكماديمي فمي التنبمؤ بمالتلكؤ األكماديمي

 (222)لدى طالب الكليات الريا ية بنحمدى الجامعمات التركيمة. تكونمت عمنمة الدراسمة ممي 
عاممماو. أشممارت نتممارا الدراسممة إلممى قممدرة كممل مممي  (31و  10)مرمماركاو تتممراو  أعمممارهم بمممي 

االحتراذ النفسي وفعالية الكات األكاديمية والنجا  األكاديمي على التنبؤ بالتلكؤ األكاديمي 
لدى طالب الجامعة، وأم االحتراذ النفسي هو األقوى تنبؤاو بالتلكؤ األكماديمي، حممث يفسمر 

 مي التطايي في التلكؤ لدى الطالب.  % 32.3
متيمممراو منبئمماو بممالتلكؤ  11إلممى أم هنمماك   (Sabri, et al., 2016)وتوصمملت دراسممة    

-الكسممل-االعتمماد علمى ا خممريي وطلمب المسماعدة -األكماديمي همي؛ صمعوبة ات مماذ القمرار
مما -االنتطماه المتواصمل -تثبميو االسمتجابة-ال موف ممي النجما -التمرد علمى الومطو-القلي

 الوطو ال ارجي. -ة نحو الهدفالمثابرة الموجه -وراء المعرفة
التعممرف علممى العالقممة بمممي فعاليممة  (Zhou & Kam, 2017)واسممتهدفت دراسممة       

الممكات وأهممداف اإلنجمماز واسممتراتيجيات التعامممل ممم  الملممل والتلكممؤ األكمماديمي لممدى طممالب 
. ي، وتحديد مدى قمدرة فعاليمة المكات وأهمداف اإلنجماز علمى التنبمؤ بمالتلكؤ األكماديمالجامعة

مي الطمالب الجمامعممي الصممنممي. أشمارت نتمارا الدراسمة  (112)تكونت عمنة الدراسة مي 
إلى قدرة فعالية الكات وأهداف اإلنجاز علمى التنبمؤ بمالتلكؤ األكماديمي. كمما أشمارت النتمارا 

 إلى وجود عالقة ألهداف تجنب األداء بالتلكؤ األكاديمي لدى الطالب.
إلمى التعمرف  )2017i, Winarno, & GoeritnoSwaraswat ,(وهمدفت دراسمة     

علمممى قمممدرة فعاليمممة المممكات األكاديميمممة وسممممات الر صمممية ال مس)االنطسممماطية والقبوليمممة 
واالجتهاد أو الوممر والعصابية واالنفتاحية( علمى التنبمؤ بمالتلكؤ األكماديمي. تكونمت عمنمة 

 122ذكممراو،  01لجممامعممي )( طالطمماو جامعيمماو بالعمماممي الثمماني والثالممث ا212الدراسممة مممي )
عاممماو. أشممارت نتممارا الدراسممة إلممى قممدرة  21و 10أنثممى(، وتراوحممت أعمممار المرمماركمي بمممي 

فعالية الكات األكاديمية على التنبؤ بمالتلكؤ األكماديمي، كمما أرهمرت النتمارا إموانيمة التنبمؤ 
ومممممممر بممممالتلكؤ األكمممماديمي بمعلوميممممة سممممممات الر صممممية )االنطسمممماطية واالجتهمممماد أو ال

والعصمابية(، بمنممما أشمارت النتممارا إلمى عممدم قمدرة القبوليممة واالنفتاحيمة علممى التنبمؤ بممالتلكؤ 
 األكاديمي.

إلى التعرف على إموانيمة التنبمؤ بمالتلكؤ  (Kurtovic, et al., 2019)وهدفت دراسة      
دراسة ممي األكاديمي بمعلومية التحصمل األكاديمي وفعالية الكات والكمالية. تكونت عمنة ال

أنثمى( يدرسموم  123ذكمراو و 02عامماو، ) 12,21( طالطاو جامعيماو، متوسمو أعممارهم 222)
في كليات م تلفة؛ االقتصاد والهندسة وعلوم الكمبمموتر وتكنولوجيما المعلوممات، والدراسمات 
اإلنسممممممانية والعلمممممموم االجتماليممممممة والتربيممممممة والقممممممانوم. واسممممممت دمت الدراسممممممة مقيمممممما  

Tuckmans  األكمماديمي، ومقيمما  فعاليممة الممكات العامممة، باإل ممافة إلممى درجممات للتلكممؤ
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الطالب في االختطارات التحصملية فمي نهايمة العمام الدراسمي. أشمارت نتمارا الدراسمة إلمى أم 
الكمالية يمر التكيةية لها قدرة تنبؤية موجطة بالتلكؤ األكاديمي، كما أشارت النتارا إلى أم 

ليممة التكيةيمممة والتحصمممل األكمماديمي منبئممات سمملبية بمممالتلكؤ متيمممرات فعاليممة الممكات، والكما
 األكاديمي.

يتوح مي العرض السابي أم هناك العديد مي المتيمرات والعواممل النفسمية والر صمية     
الفهممم  التنبممؤ بممالتلكؤ األكمماديمي بمعلوميممة فمميمويالتممي يمونهمما التنبممؤ بممالتلكؤ األكمماديمي؛ 

التلكؤؤؤ العؤؤاد رةدار  ، ومممي خممال  (Collins, et al., 2008) القرارممي ومعرفممة المفممردات

 . (Kagan, 2009; Kandemir, 2014، رالدافعية )(Kagan, 2009) الوقت 
العؤور ، و(Motie, 2013)التنظؤيم الؤتاتي ويمومي التنبمؤ بمالتلكؤ األكماديمي بواسمطة      

سممية وإدمممام مسممايرة الومميو  النف، و (Rakes, et al., 2013)السؤؤببي للرؤؤدر  رالجهؤؤد 
. كمما يمومي التنبمؤ (Ocal, 2016)االحتمراذ النفسمي ، و Kandemir, 2014))االنترنمت 

االعتمماد علمى ا خمريي وطلمب  -بالتلكؤ األكاديمي بمعلومية كل ممي؛ صمعوبة ات ماذ القمرار
 -تثبمميو االسممتجابة-ال مموف مممي النجمما -التمممرد علممى الوممطو-القلممي-الكسممل-المسمماعدة

الومممممطو  -المثمممممابرة الموجهمممممة نحمممممو الهمممممدف -وراء المعرفمممممة مممممما-االنتطممممماه المتواصمممممل
 .(Sabri, et al., 2016)ال ارجي
فعاليؤؤؤة الؤؤؤتا   كمممما يتومممح ممممما سمممبي إموانيمممة التنبمممؤ بمممالتلكؤ األكممماديمي ممممي خمممال       

, 2017; et al (Ocal, 2016; Zhou & Kam, 2017, Swaraswati,

Kurtovic, et al., 2019)ؤ األكممماديمي بمعلوميمممة سممممات ، ويمومممي التنبمممؤ بمممالتلك
، ( ,2017et alSwaraswati ,)الر صية؛ االنطساطية واالجتهاد أو الوممر والعصابية 

، والتحصمممل (Kurtovic, et al., 2019)والكماليممة يمممر التكيةيممة، والكماليممة التكيةيممة
  .(Ocal, 2016; Kurtovic, et al., 2019)األكاديمي

 الطمو  األكاديمي: -تانياو 
يعبر مستوى الطمو  عما يطمح الفرد إلى تحقيقه أو بلويه، ويتمثل في تحقمي الفمرد      

، ص 2112جوانممب حياتيممة م تلفممة، ويممتم مممي خاللممه مواجهممة اإلحطمما  بالتفممال  )العنممزي، 
111 .) 
ويتومممي مسممتوى الطمممو  األكمماديمي لممدى المممراهقمي معلومممات قيمممة حممو  أحالمهممم      

المثالية التمي يمومي أم تمؤتر فمي مسمتقبلهم األكماديمي وانتقمالهم إلمى ودوافعهم ومعتقداتهم 
سوذ العمل. وينعوس مفهوم مستوى الطممو  فمي األهمداف التمي يمومي أم يمتلكهما النما  

 . )Hernández & Gracia, 2018, p. 584-Gil(في عالم بال معوقات
يمة التمي تتمثمل فمي عمدد ويرمر مفهوم الطمو  األكاديمي إلمى ر طمات الطالمب األكاديم     

السنوات التي ينموي قوماءها فمي الدراسمة، والمسمتوى األكماديمي المكي يريمب فمي الوصمو  
ويعمرف . ),1Robu, Moura, Goulão, Galvão, 2014, p. 35 Veiga (إليمه
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تمممز األفمراد بعومهم  نسمبياو  ةنمه سممة تابتما( مسمتوى الطممو  ب31 ، ص2111المرازيي )
لمى أهمداف فمهما نموع ممي الصمعوبة، ويتوممي الكفما  إوالوصمو  عمي بعمض فمي االسمتعداد 

( 32 ، ص2110، صممبمره )يعرفممه و وتحمممل المسممئولية والممممل للتفمموذ وتحديممد األهممداف. 
ويتحممدد برممول  ،نممه لطممارة عممي أهممداف يوممعها الفممرد لكاتممه ويسممعى جاهممداو إلممى تحقيقهممااب

 .أسا  مي خال  خبرات النجا  والفرل التي يتعرض لها الفرد
وقد يال مستوى الطمو  كامناو لمدى اإلنسمام إذا لمم تكمي هنماك رمروف تسماعد علمى       

(؛ فقمد ال يممدرك الطمالب طموحمماتهم األكاديميمة عنممدما 221، ص 2112إرهاره)الرممراني، 
يفرل المعلموم في توفمر بمئة تعلم مالرمة، حمث يووم لدى الطالب القمدرة علمى السميطرة 

. وتو مح الطحموث السمابقة )p.65 ga, & Oundo, 2014,Henry, Nya(على تعلمهمم
أم العوامل األكاديمية المؤترة في مستوى الطمو  األكاديمي ترتطو بعوامل األسرة والمدرسة 
والعوامل الر صمية المتوممنة للمسماندة االجتماليمة ومفهموم المكات األكماديمي، وتصمورات 

 .) ,p. 412et al.Othman ,2013 ,(الطالب حو  بمئة التعليم الجامعي
ويرتطو مسمتوى الطممو  األكماديمي بالعديمد ممي العواممل، حممث يتماتر إيجابيماو بالعواممل      

إلممى  (Lannan, 2003)المحفممزة، ويتمماتر سمملبياو بالعوامممل المثططممة؛ فقممد توصمملت دراسممة 
وجمممود فمممروذ فمممي طبيعمممة العواممممل الممممؤترة فمممي مسمممتوى الطممممو  األكممماديمي بممممي طمممالب 

( إلى وجود عالقة 2110لتعليمية العامة وال اصة.  وتوصلت دراسة )بركات، المؤسسات ا
موجطة بمي مفهوم الكات ومستوى الطمو  لدى طالب الجامعة، ووجود فروذ بممي مرتفعمي 
التحصمل األكماديمي ومن فومي التحصممل فمي مسمتوى الطممو  لصمالح مرتفعمي التحصممل، 

 الف الجنس أو الت صص. وعدم وجود فروذ في مستوى الطمو  تعزى الخت
لى وجود عالقة موجطة وذات داللة إحصمارية بممي إ( 2112، الزهراني)دراسة  وأشارت     

إلمى  ) ,2014et al.Veiga ,(كما توصملت دراسمة وتقدير الكات. يدرجات الطمو  األكاديم
ي وجود عالقة بمي مستوى اندماج الطالب في األعما  الدراسية ومسمتوى الطممو  األكماديم

إلممى وجممود عالقممة موجطممة ودالممة  )Gupta & Bashir, 2017(لديممه، وأشممارت دراسممة
إحصارياو بممي كمل ممي ترمجي  الوالمديي والبمئمة المدرسمية وبممي مسمتوى الطممو  األكماديمي 

( أم هنممماك ارتطاطممماو بممممي مسمممتوى 221، ص 2112للطمممالب. وذكمممرت دراسمممة )الرممممراني، 
اطفي، وتممموافر الامممروف المناسمممطة والمرمممجعة. الطممممو  والنممممو العقلمممي واالجتمممماعي والعممم

وجممود عالقممة ذات داللممة إحصممارية بمممي مسممتوى  إلممى( 2112منصممور ) وتوصمملت دراسممة
 إلمى( 2112خزعلمي وممومني ) . وأشمارت دراسمةالطمو  وات اذ القرار لمدى طمالب الجامعمة

وجمممود فمممروذ ذات داللمممة إحصمممارية فمممي التصمممورات المسمممتقبلية تعمممزى لمسمممتوى الطممممو  
إلمى وجمود عالقمة موجطمة ودالمة  (Ali, 2018). وتوصملت دراسمة كماديمي لمدى الطالطماتاأل 

 إحصارياو بمي مستوى الطمو  األكاديمي والتحصمل األكاديمي للطالب. 
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( إلممى وجممود عالقممة سممالطة ودالممة إحصممارياو 2110وتوصمملت دراسممة )كرممماز والبممزوم،     
، ويممدعم ذلممت ممما أشممارت إليممه دراسممة بمممي مسممتوى الطمممو  األكمماديمي واإلخفمماذ المعرفممي

Paulson, Coombs, & Richardson, 1990)(  مممي وجممود عالقممة موجطممة ودالممة
إحصارياو بمي األداء األكاديمي الحالي ومستوى الطمو  األكماديمي المسمتقبلي، ومما أشمارت 

الطممو  األكماديمي يتكبمكب بممي ( ممي أم 122، ص 2112إليه دراسة )خزعلي ومومني، 
 ب. ليه الطالإفاع والهبو  حسب النجا  أو الفرل المتحققمي فيما يصبو االرت
أشمارت إلمى  (Cowley, Meehan, Wilson, & Wilson, 2003)إال أم دراسمة      

وجود عالقة  عيفة بمي التوقعات األكاديمية ومستوى الطممو  األكماديمي، ويمدعم ذلمت مما 
راو مي الرمطاب ينجحموم أكاديميماو دوم مي أم كثم (Khattab, 2014)توصلت إليه دراسة 

أم تكوم لديهم طموحات أكاديمية أو توقعمات مرتفعمة، وأم واحمداو ممي بممي كمل خمسمة ممي 
الرمممممطاب ال تقممممموده طموحاتمممممه األكاديميمممممة بالومممممرورة إلمممممى النجممممما  األكممممماديمي. بمنمممممما 

إلممى وجممود ارتطمما  بمممي الطمممو  األكمماديمي  ),p. 351et al. Veiga ,2014 ,(أشممار
 التوقعات الدراسية؛ وهي معتقدات الطالب برام إنجازاتهم األكاديمية الحقيقية.و 

الدراسمات السمابقة ممدى قمدرة مسمتوى الطممو  علمى التنبمؤ بمطعض  بعضتناولت كما       
( إلممى التعممرف علممى قممدرة مسممتوى الطمممو  2111؛ فقممد هممدفت دراسممة )المرازيممي، المتيمممرات

ي على التنبؤ بالتوافي االجتمماعي لمدى طمالب جامعمة جمرز وفاعلية الكات والككاء االنفعال
أنثمممى(.  210ذكمممراو و  222طالطممماو وطالطمممة ) 222األهليمممة بممماألردم. اشمممترك فمممي الدراسمممة 

واست دمت الدراسة مقيا  مستوى الطممو  ومقيما  التوافمي االجتمماعي ومقيما  المككاء 
رة كممل مممي مسممتوى الطمممو  االنفعممالي ومقيمما  فاعليممة الممكات. وأرهممرت نتممارا الدراسممة قممد

 وفاعلية الكات والككاء االنفعالي على التنبؤ بالتوافي الدراسي لدى أفراد العمنة. 
( إلى التعرف على قدرة مسمتوى الطممو  علمى التنبمؤ 2111وهدفت دراسة )المومني،      

بالويو  النفسية لدى أسمر طمالب المرحلمة الثانويمة. واسمت دمت الدراسمة مقيما  مسمتوى 
( أسمرة ممي أسمر طمالب 221طمو  ومقيا  الويو النفسي. تكونت عمنة الدراسمة ممي )ال

المرحلة الثانوية في مدينة إربد. أشارت نتارا الدراسة إلى إموانية التنبؤ بالويو  النفسية 
 بمعلومية مستوى الطمو .

( إلممى الكرممف عممي قممدرة مسممتوى الطمممو  وأسممالمب 2112وهممدفت دراسممة )العنممزي،      
( طالطماو، واسمت دمت 222كمر على التنبؤ بالتلكؤ األكاديمي. تكونت عمنة الدراسة مي )التف

الدراسممة مقيمما  التسمموي  األكمماديمي ومقيمما  مسممتوى الطمممو  وقارمممة أسممالمب التفكمممر. 
أشممارت نتممارا الدراسممة إلممى وجممود عالقممة سممالطة بمممي أسممالمب التفكمممر والتلكممؤ األكمماديمي، 

سممتوى الطمممو  األكمماديمي والتلكممؤ األكمماديمي. كممما توصمملت ووجممود عالقممة سممالطة بمممي م
 النتارا إلى إموانية التنبؤ بالتلكؤ األكاديمي بمعرفة مستوى الطمو  لدى الطالب.
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يتوح مي العرض السابي ارتطا  الطمو  األكاديمي ارتطاطاو إيجابياو بالعواممل المحفمزة       
(، والتوافمي الدراسمي كمما فمي 2110ركات، واإليجابية؛ مثل مفهموم المكات كمما فمي دراسمة)ب

، ),et al. Veiga(2014 ,(، والتوقعمات الدراسمة كمما فمي دراسمة 2111دراسة )المرازيمي، 
، ومسممتوى انممدماج الطالممب فممي األعممما  (2112، الزهرانيوتقممدير الممكات كممما فممي دراسممة)

مئمة المدرسمية، ، و ترمجي  الوالمديي والب) ,2014et al.Veiga ,(الدراسية، كمما فمي دراسمة
. كممما تو ممح الدراسممات السممابقة ارتطمما  )Gupta & Bashir, 2017(كممما فممي دراسممة

الطمو  األكاديمي سلبياو بالعوامل المثططة والسلبية؛ مثل الويو  النفسية، كما فمي دراسمة 
(. وكمكلت 2110(، واإلخفاذ المعرفي كما في دراسة )كرمماز والبمزوم، 2111)المومني، 

 (.2112نبؤ بالتلكؤ األكاديمي كما في دراسة)العنزي، قدرته على الت
 العزو السببي األكاديمي: -تالثاو 
عند مرور الطالب ب برات النجا  والفرل يزصدروم أحواماو لعزو النجا  والفرل، وهمكه     

األحوام يمونها أم تحدد برول يمر مطاشر سلوكيات التحصمل مي خال  توقعات أداء الفرد 
 ,.Gargari, et al)يعتقمد . و (Lin, et al., 2016, p.740)الوجدانيمةواالسمتجابات 

2011, p. 76) فمممي األوسممما  األكاديميمممة تلكمممؤالسمممببي همممو مفتممما  فهمممم العمممزو أم ال، 
 ويست دمه أولئت الكيي لديهم معرفة بانما  العزو السببي لتنايم تعلمهم.

م الجمممامعي علممى قمممدر ممممي وتعممد عالقمممة العمممزو السممببي بالنجممما  والفرمممل فممي التعلمممي      
( أم هناك عالقمة Suárez, 2004, p. 7. ويرى )) ,p.740)2016 ,et al.Lin ,األهمية

بمي أسلوب العزو السببي للطالب الجامعي والتحصمل األكاديمي؛ حمث يمثل أسملوب العمزو 
ا  لدى الطالب متيمراو معرفياو للر صية يعوس الطريقة التي يزفّسر بها الطالب أسمطاب النجم

والفرل في حياته. وهناك أربعة أسطاب رريسة يعزو معام الطالب لها النجا  والفرل همي؛ 
القممدرة والجهممد وصممعوبة المهمممة والحممظ. كممما توجممد تالتممة أبعمماد أخممرى يقمما  العممزو مممي 

) ,et al.Lin,  ,2016خاللها. هي؛ مو   السببية، واستقرار السبب، وإموانية التحوم فيه
p.740). 

العديد مي الدراسات التوصل إلى الفروذ بمي الككور واإلناث في العزو السمببي  حاولت    
األكاديمي، واختلفت الدراسمات فمي نتارجهما فطعومها يرممر إلمى وجمود فمروذ بممي الجنسممي 

 ,.Nguna, et al)وبعوها ياهر عدم اختالف الككور واإلناث فمي أسمالمب العمزو السمببي

2019, p.14)  
الدراسممات بتحديممد مسممتوى العممزو السممببي األكمماديمي أو خصارصممه،  كممما اهتمممت بعممض    

إلممى  (Lei, 2009)والعوامممل التممي يعممزو لهمما الطممالب النجمما  والفرممل؛  فقممد هممدفت دراسممة 
التعرف على خصارص العزو السببي األكاديمي وتيمر التوقعات واالستجابة الوجدانيمة لمدى 

طالطاو جامعياو تم اختيارهم ممي جمامعتمي  (1312طالب الجامعة. تكونت عمنة الدراسة مي )
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فمي مدينمة يانتمماي بالصممي، وتوصملت الدراسممة إلمى وجممود فمروذ بممي طممالب الجامعمة حممو  
عزو أسطاب النجا  والفرل. وأشارت نتارا الدراسمة إلمى اخمتالف العمزو السمببي األكماديمي 

زو السممببي لممدى الطممالب بمماختالف المسممتوى التعليمممي، فممي حمممي ال توجممد فممروذ فممي العمم
األكمماديمي بسممبب الجممنس. كممما أشممارت النتممارا إلممى شممعور الطممالب بممالف ر عنممد النجمما  

 وشعورهم بالكآبة في حالة الفرل.
إلممى التعممرف علممى العممزو السممببي األكمماديمي لممدى  (Genet, 2016)وهممدفت دراسممة      

ة في جامعة ( طالب جامعممي بالسنة الثاني112طالب الجامعة. تكونت عمنة الدراسة مي )
ممزام تمبي باتموبيا. واست دمت الدراسة مقيا  العزو السببي متعدد األبعاد. أشارت نتمارا 
الدراسممة إلممى أم يالبيممة الطممالب يعممزوم تحصممملهم األكمماديمي لعوامممل داخليممة. كممما أشممارت 
النتمممارا إلمممى أم طمممالب الجامعمممة يعمممزوم النجممما  لعواممممل داخليمممة ويعمممزوم الفرمممل لعواممممل 

كممما أرهممرت النتممارا أم الطممالب مرتفعممي التحصمممل ومتوسممطي التحصمممل يعممزوم خارجيممة. 
تحصممملهم األكمماديمي للجهممد والقممدرة، بمنممما يعممزو الطممالب من فوممو التحصمممل تحصممملهم 
األكاديمي أو فرلهم للحظ. كما أشارت النتارا إلى وجود فروذ بمي الككور واإلنماث، حممث 

، بمنمما تعمزوه اإلنماث لعواممل الجهمد أو السمياذ أو يعزو الككور تحصملهم األكماديمي للقمدرة
 الحظ.
إلمى التعمرف علمى معتقمدات الطمالب التمايوانممي  ) ,et al.Lin, 2016(وهدفت دراسمة      

( 21برام العوامل المؤترة فمي عمزو أسمطاب األداء األكماديمي. تكونمت عمنمة الدراسمة ممي )
وتوصملت الدراسمة إلمى أم الطمالب  طالطاو مممي يدرسموم فمي إحمدى جامعمات جنموب تمايوام.

الفاشلمي يعزوم أسطاب فرلهم إلى نقص الوقت الم صص للدراسة، وعزا قلمل مي الطالب 
 فرلهم لعامل القدرة.

وهناك عالقة بمي العزو السببي األكاديمي والتلكؤ األكماديمي لمدى الطمالب الجمامعمي،      
لعالقممة وتحديممد دور العممزو السممببي وقممد أزجريممت العديممد مممي الدراسممات لتو مميح شممول هممكه ا

 ,.Gargari, et al)األكماديمي فممي زيممادة مسممتوى التلكممؤ األكمماديمي. فقممد هممدفت دراسمة

والتلكممؤ األكمماديمي لممدى طممالب الجامعممة.  السممببيالعالقممة بمممي العممزو  تحديممدلممى إ (2011
وكانممت  أنثممى(. 120و او ذكممر  11)مممي طممالب الجامعممة  (213)تكونممت عمنممة الدراسممة مممي 

 (.CDA( ومقيمما  األبعمماد السممببية )PASSألدوات المسممت دمة مقيمما  تقممميم الطالممب )ا
والقممدرة علممى  السممببيبمممي العممزو  ودالممة إحصممارياو  أرهممرت النتممارا أم هنمماك عالقممة سمملبية

بمممي العممزو  موجطممة ودالممة إحصممارياو عالقممة ، و األكمماديمي لكممؤالممتحوم فممي سممياذ النجمما  والت
 .لكؤالتبمي الفرل و واالستقرار في سياذ  السببي
إلى التعرف علمى ممدى قمدرة العمزو السمببي  )et al.Rakes ,,  2013(وهدفت دراسة      

علمى التنبمؤ بمالتلكؤ األكماديمي. كمما همدفت الدراسمة  )لعوامل )القدرة والجهد والسياذ والحظ
سمية إلى التعرف علمى معتقمدات الطمالب التمي يعمزوم لهما اتجماههم للتلكمؤ فمي البمراما الدرا
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( طالطمما  جامعيمماو مممي الملتحقمممي ببممراما 132عبممر االنترنممت. تكونممت عمنممة الدراسممة مممي )
معتممممدة للدراسمممة عبمممر االنترنمممت فمممي جمممامعتمي إقليممتممممي بالواليمممات المتحمممدة. واسمممت دمت 
الدراسة مقيا  العزو السببي متعدد األبعماد، ومقيما  التلكمؤ األكماديمي. توصملت الدراسمة 

 )بمي العمزو السمببي األكماديمي لعواممل )القمدرة والجهمد والسمياذ والحمظ إلى أم هناك عالقة
مممي أفممراد العمنممة يعممزوم التلكممؤ  % 23والتلكممؤ األكمماديمي. كممما أشممارت النتممارا إلممى أم 

مممي أفممراد العمنممة يعزونممه لعوامممل داخليممة. كممما  % 32األكمماديمي لعوامممل خارجيممة، بمنممما 
عوامممل القممدرة والجهممد والحممظ يمونممه التنبممؤ بممالتلكؤ توصمملت النتممارا إلممى أم العممزو السممببي ل

 األكاديمي لدى الطالب. 
إلى التعرف على األسمطاب المحتملمة لسملوك   (Sabri, et al., 2016)وهدفت دراسة      

التلكؤ األكاديمي وعالقمة العمزو السمببي والورمارف التنفمكيمة بمالتلكؤ األكماديمي لمدى طمالب 
( طالطمماو بجامعممة المنصممورة، واسممت دمت الدراسممة 01سممة مممي )الجامعممة. تكونممت عمنممة الدرا

مقيمما  التلكممؤ األكمماديمي واسممتبيام المهممارات التنفمكيممة ومقيمما  العممزو السممببي. أشممارت 
نتممارا الدراسممة إلممى أم معاممم الطممالب يتلكممؤوم أكاديميمماو فممي العمماممي الثمماني والثالممث مممي 

ة بمممي التلكممؤ األكمماديمي لممدى الطممالب الدراسممة الجامعيممة. وأشممارت النتممارا إلممى وجممود عالقمم
 الجامعممي ومو   العزو السببي ومدى استقراره.

يتضح من العرض السابق درر العور السببي في تبرير اإلخفاق الدراسي، رانخفؤاض       
)et al.Lin, ; , 2011; Genet, 2016, et al.Gargari, مستوى التحصيل األكاديمي 

)et al.Gargari , ;2011 ,سؤؤببي بؤؤالتلكؤ األكؤؤاديمي، كمؤؤا يؤؤرتبع العؤؤور ال2016(,
)., 2016, et al2013; Sabri  ,, et al.Rakes ،  رهؤو مؤا يؤؤدل ةلؤج ةيجؤاد مبؤررا

 للتأخير في بدء المهاد رالواجبا  الدراسية، خاصة لدى طالب الجامعة.

 جودة الحياة األكاديمية: -رابعاو 
المممب كفمممرد مسمممتقل، ولممميس مجمممرد نقمممل تتمثمممل مسمممؤولية المدرسمممة فمممي تربيمممة كمممل ط     

المعلوممممات أو تعلممميم الطمممالب مهمممارات المممتعلم. وفمممي همممكا السمممياذ يمممتعلم الطمممالب الليمممة 
والسلوكيات المقبولة اجتمالياو، ويتواصلوم م  ا خريي مي الراشمديي واألقمرام، ويوتسمبوم 

 ,Kiliç)مدرسمةالمعايمر المقبولمة اجتماليماو، ويتعلمموم قواعمد السملوك وتنايماتمه داخمل ال

Bayköse, & Kaplan, 2018, p.117) . 
ويعتمد نجا  أي برناما تعليمي برول كبمر علمى التزاممه بمعمايمر جمودة متفمي علمهما      

عالميممماو، بحممممث تهمممدف تلمممت المعمممايمر إلمممى االرتقممماء بالممارسمممات التعليميمممة، بمممما يوممممي 
، ص 2112ت جمدة)سممالم، االسممتفادة القصمموى مممي الممموارد والمصممادر وصمموالو إلممى م رجمما

(. وشممهدت السممنوات األخمممرة اهتماممماو متزايممداو بدراسممة مفهمموم جممودة الحيمماة والمتيمممرات 11
المرتططممة بهمما مثممل الر مما عممي الحيمماة والسممعادة، ومعنممى الحيمماة، وفعاليممة الممكات، وإشممطاع 
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لفمرد الحاجات في إطار علم النفس اإليجابي المكي يطحمث فمي الجوانمب اإليجابيمة فمي حيماة ا
 (. 222، ص2113ليصل بها إلى الرفا ية )علي، 

وهناك العديد مي المجاالت التي تحقي جودة الحياة؛ وترمل الصمحة البدنيمة والحالمة       
 Kiliç, et)النفسية ومستوى االستقال  والعالقات االجتمالية وال صارص البمئية والروحية

al., 2018, p.117)معيمة العديمد ممي الجوانمب مثمل قومايا . كما تتومي جودة الحياة الجا
المهنمممة المسمممتقبلية، والصمممحة البدنيمممة، والقومممايا األكاديميمممة، وقومممايا الصمممحة النفسمممية، 
واسممت دام الوقممت، وقوممايا االسممتهالك، والقوممايا الماليممة، والسمملوك االجتممماعي، والسمملوك 

يممة، والتنموع الجنسي، وقومايا المعيرمة، وقومايا الورمارف المتاحمة، وقومايا العنمف والجر 
 .(Cardona, 2014, p.9)الثقافي
وترمر جودة الحياة األكاديمية إلمى الرمعور الكلمي بالر ما المكي يممر بمه الطالمب فمي       

الحياة الجامعية، وهي تلعب دوراو مهماو في جوانب متنوعة مي نجا  الطالمب فمي الجامعمة؛ 
 & ,Cheng)لجامعمممةوتتومممي مسمممتوى النجممما  األكممماديمي والتكاممممل النفسمممي داخمممل ا

Zhang, 2017, p. 8).   يمرى و (Yang & Fan, 2017, p. 335)  أم خبمرات الطمالب
المدركة بجودة الحياة الجامعية تعد محدداو مهمماو فمي اسمتمرار الطالمب فمي التعلميم الجمامعي 
، وتسويي الجامعمة بممي الجامعمات، كمما أنهما مهممة أيوماو فمي التحصممل األكماديمي للطمالب

رعر الطالب بدرجة مرتفعة مي جودة الحياة األكاديمية فننهم يمملوم إلمى االرتطما  فعندما ي
 Pedro, Leitão)بالجامعممة واالنتممماء لهمما وإدراكهمما علممى أنهمما مؤسسممة جكابممة ومريحممة

&Alves, 2016, p. 295) . 
( جمممودة الحيممماة األكاديميمممة بانهممما معرفمممة الطالمممب 212، ص 2112، العتمبمممي)يعمممرف     

والمهارات وتفاعل قدراته واستعداداته إلنتاج شيء مفمد يسماهم فمي تطموير حياتمه  بال برات
التكيم  مم  بمئتمه التعليميمة لتحقممي  يالجامعية وامتالكه لصفات وأنما  سملوكية تمونمه مم

( إلمى أم ممي El-Hasan, 2011, p.14ترممر )و الجمودة الرماملة فمي مجما  ت صصمه. 
الجامعيممة للطممالب، حمممث إم فهممم العوامممل الرريسممة األهميممة بموممام قيمما  وتحسمممي الحيمماة 

التي تؤتر في جودة الحياة الجامعية يساعد المسؤولمي عي الجامعات في توزيم  المصمادر 
المتاحممة بفاعليممة مممي أجممل تعايمهمما. كممما أم هنمماك حاجممة لقيمما  جممودة الحيمماة الجامعيممة 

المسمؤولية. وتموفر أدوات تحديمد و للطالب مي أجل التقويم التكويني والتر يصمي وال تمامي 
قيا  جودة الحياة طريقة هادفة للطالب للتعبمر عي درجة اندماجهم في الجامعة، وهمو مما 

 يؤدي إلى تحسمي فرص نجاحهم وتحسمي تحصلمهم األكاديمي.
ويمومممي تحسممممي جمممودة الحيممماة األكاديميمممة ممممي خمممال  زيمممادة أو تيمممممر عناصمممر البنممماء     

لتعليميمممة. وتركمممز جممودة الحيممماة األكاديميمممة للطمممالب علمممى االجتممماعي وكمممكلت المؤسسمممات ا
رفا يممة الطممالب ور مماهم عممي الحيمماة الجامعيممة. وتتعلممي جممودة الحيمماة األكاديميممة بدرجممة 
الحاجممة للر مما وال بممرة التممي تولممد مرمماعر انفعاليممة خممال  الفتممرة التممي يقومممها الطممالب فممي 
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ئمة الحيماة الجامعيمة كمما أنهما تمثمل الجامعة. وتمثمل جمودة الحيماة األكاديميمة الر ما عمي بم
مجاالو فرلياو لجودة الحياة برول عام. وتمثمل جمودة الحيماة األكاديميمة شمعور الطمالب العمام 
بالر ا عي خبراتهم بالحياة الجامعية مي خال  وجود المراعر اإليجابيمة و يماب المرماعر 

 . (Pedro, et al., 2016, p. 295)السلبية
قيممممة جمممودة الحيممماة األكاديميمممة فمممي مجمممرد التركممممز علمممى الدراسمممة وينطيمممي أال تنحصمممر    

والتحصمل، ومي تم الحصو  على درجة جامعية، ولكي األهمم أم تتجمه نحمو عمليمة المتعلم 
المتطممورة الناتجممة عممي جميمم  ال بممرات التممي تنرمما عممي المواقمم  الالصممةية؛ سممواء كانممت 

 . (Pedro, et al., 2016, p. 295)ريا ية أو تقافية أو اجتمالية 
( إلممى أم هنمماك أربعممة أبعمماد رريسممة لجممودة Sirgy, et al, 2010وتوصمملت دراسممة )     

الحياة الجامعية، وهي الر ا عي الحياة الجامعية والر ما عمي الجوانمب األكاديميمة والر ما 
عد مي هكه األبعاد عي الجوانب االجتمالية والر ا عي المرافي وال دمات الجامعية، وكل بز 

كما أشارت نتارا الدراسة إلى أم المجاالت األكاديمية واالجتماليمة  دد مي المؤشرات.له ع
تممؤتر برممول مطاشممر فممي الر مما عممي الحيمماة الجامعيممة كوممل. كممما أم الر مما عممي الجوانممب 

 & Yangوتوصملت دراسمة )األكاديمية له أتر مطاشر علمى الر ما عمي الحيماة الجامعيمة. 

Fan, 2017جمماالت أساسممية تحممدد جممودة الحيمماة األكاديميممة فممي ( إلممى أم هنمماك خمسممة م
الجامعمممة وهمممي؛ المجممما  الفمزيقمممي والمجممما  النفسمممي والمجممما  االجتمممماعي والمجممما  البمئمممي 

 والمجا  الدراسي.
وهناك العديد مي الدراسمات التمي تناولمت جمودة الحيماة األكاديميمة وعالقتهما بمتيممرات       

اسمممة همممدفت إلمممى التعمممرف علمممى عالقمممة التلكمممؤ ( در 2113متنوعمممة؛ فقمممد أجمممرت )العبممممدي،
( طالممب 311األكمماديمي بجممودة الحيمماة لممدى طممالب الجامعممة. تكونممت عمنممة الدراسممة مممي )

وطالطة، واست دمت الدراسة مقيا  التلكؤ األكاديمي ومقيا  جودة الحيماة. أشمارت نتمارا 
سممتوى جممودة الدراسممة إلممى ارتفمماع مسممتوى التلكممؤ األكمماديمي لممدى المرمماركمي وان فمماض م

الحيماة. وأشممارت النتمارا إلممى عمدم وجممود فمروذ بمممي المككور واإلنمماث فمي التلكممؤ األكمماديمي 
وفممي جممودة الحيمماة. وأشممارت النتممارا إلممى وجممود عالقممة سممالطة ودالممة إحصممارياو بمممي مسممتوى 

 التلكؤ األكاديمي وجودة الحياة لدى المراركمي.
التعرف على العالقمة بممي جمودة الحيماة  إلى  (Pedro, et al., 2016)وهدفت دراسة      

األكاديمية ومستوى األداء األكاديمي للطالب وانتمارهم للجامعة. تكونت عمنمة الدراسمة ممي 
طالطاو بالجامعات الحوومية البرتيالية. واست دمت الدراسة نموذجماو بناريماو لتقمميم تماتمر  222

. توصلت الدراسة إلى أم جمودة الحيماة جودة الحياة األكاديمية في األداء األكاديمي للطالب
األكاديميمة لهمما أتمر إيجممابي ودا  إحصممارياو فمي أداء الطممالب األكمماديمي. كمما أرهممرت نتممارا 
الدراسممة إموانيممة التنبممؤ بمموالء الطممالب للجامعممة وتوصممية ا خممريي بااللتحمماذ بهمما بمعلوميممة 

 جودة الحياة األكاديمية.
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التعمرف علمى العالقمة بممي التلكمؤ األكماديمي وجمودة ( إلى 2112وهدفت دراسة )سالم،     
طالطماو بقسمم التربيمة  113الحياة األكاديمية لدى طالب الجامعة. تكونت عمنة الدراسمة ممي 

ال اصمممة، جامعمممة الملمممت سمممعود. واسمممت دمت الدراسمممة مقيممما  جمممودة الحيممماة األكاديميمممة 
سمملبية ودالممة إحصممارياو ومقيما  التسمموي  األكمماديمي. وتوصمملت الدراسممة إلمى وجممود عالقممة 

بمي جودة الحياة األكاديمية والتلكؤ األكاديمي. كما أرهمرت النتمارا عمدم وجمود فمروذ بممي 
 الطالب في التلكؤ األكاديمي ترج  للمستوى التعليمي.

مممما الطممالب يمممممر  سممممتوى ر علممى مالتعممممرف ( إلممى 2110دراسممة )حمادنممة، هدفممممت و       
فممي  طالطمماو (472) مممي عمنممة الدراسممممة تكونممت  مممماة الجامعيممة.الحم السممممعوديمي عممي جممودة
الطممممالب يمممر   مماأم مسممممتوى ر إلممى نتممارا الدراسممممة  وتوصمملت  .جامعممة الملممت سممممعود

. كمما أرهمممرت الحممماة الجامعية جاء مرتفعمماو  عي جودة السممعوديمي في جامعة الملت سممعود
مسمتوى تقمدير الطمالب لجمودة الحيماة الجامعيمة  إحصارياو فمي النتارا عدم وجود فروذ دالة

 تعزى لنوع الت صص.
إلى التعرف على مستوى جودة الحياة الجامعية كعاممل ( 2112)السمد، راسة دهدفت و     

. تكونمت عمنمة سمعود وسيو بمي االيتراب النفسمي وتقمدير المكات لمدى طمالب جامعمة الملمت
االيتمراب ، و جمودة الحيماة الجامعيمةمقاييس ( طالطاو، واست دمت الدراسة 132الدراسة مي )

جمودة الحيماة  بممياو عالقة دالمة احصماري وجودتقدير الكات. وتوصلت النتارا إلى ، و النفسي
بمممي جممودة الحيمماة الجامعيممة او عالقممة دالممة احصمماري ووجممود ،يااليتممراب النفسممو الجامعيممة 

 .تقدير الكاتو 
 

ديميممة كممما يممدركها طممالب الجامعممة فممي يتوممح مممما سممبي أهميممة جممودة الحيمماة األكا      
، كمما تمرتطو جمودة (Pedro, et al., 2016)تحسممي أدارهمم وزيمادة تحصمملهم األكماديمي

الحيمماة األكاديميمممة ارتطاطممماو موجطممماو بالعواممممل المحفمممزة واإليجابيمممة مثمممل تقمممدير الكات)السممممد، 
ي، مثممممل التلكممممؤ (، وتممممرتطو ارتطاطمممماو سممممالطاو بالعوامممممل المثططممممة للتحصمممممل األكمممماديم2112

كممما  ،يااليتممراب النفسمم(، و 2112(، و)سممالم، 2113األكمماديمي كممما فممي دراسممتي)العبمدي،
 (.2112في دراسة )السمد، 

 

 إجراءات الدراسة:
 منها الدراسة: -أوالو 
اسمت دمت الدراسممة الممنها الوصممفي متمممثالو فمي المممنها االرتطمماطي لطحمث العالقممة بمممي     

الطمممو  األكمماديمي والعممزو السممببي األكمماديمي وجممودة الحيمماة التلكممؤ األكمماديمي وكممل مممي 
األكاديمية، وإموانية التنبؤ بالتلكؤ األكاديمي بمعلومية التلكمؤ األكماديمي وكمل ممي الطممو  

 األكاديمي والعزو السببي األكاديمي وجودة الحياة األكاديمية.
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 مجتم  الدراسة: -تانياو 
جامعمة  التربيمة )بنممي وبنمات(،كليمة طمالب وطالطمات  ت ّكوم مجتم  الدراسمة ممي جميم      

 م. 2112/2121األزهر، الملتحقمي بالفرذ الثانية والثالثة والرابعة خال  العام الجامعي 
 المراركوم:  -تالثاو 
 التربية )بنممي وبنمات(،مي كلية  ( طالطاو وطالطة222بلغ عدد المراركمي في الدراسة )     

عاممماو، بمتوسممو  23.2و  1,12تراوحممت أعمممارهم بمممي  طالطمماو  131منهم ؛)األزهممرجامعممة 
(  1,12بممي ) يطالطة تراوحت أعمماره 131و ، 02,1عاماو، وانحراف معياري قدره  2,21
. والجمممدو  التمممالي (21,1(، وانحمممراف معيممماري قمممدره )2,21( عامممماو، بمتوسمممو )23.2و)

يممري الجمنس والمسمتوى متوتموزيعهم حسمب  الدراسمة،يو مح إجممالي عمدد المرماركمي فمي 
 .التعليمي

 (1جدو  )
 في الدراسة وفقاو لمتيمري الجنس والمستوى التعليميالمراركمي توزي  
 النسطة المئوية العدد فئات المتيمر المتيمر

 الجنس
 % 11.0 131 الككور
 % 22.2 131 اإلناث
 %111 222 المجموع

 المستوى التعليمي
 % 32.1 01 الفرقة الثانية

 % 32.1 22 لفرقة الثالثةا
 % 32.1 01 الفرقة الرابعة
 %111 222 المجموع

 أدوات الدراسة: -رابعاو 
اسممت دم الطاحثممام عممدداو ممممي األدوات لتحديممد مسممتوى التلكمممؤ األكمماديمي لممدى طمممالب      

وطالطممات الجامعممة وقيمما  عالقممة التلكممؤ األكمماديمي بممطعض المتيمممرات، ومممدى قممدرة بعممض 
 على التنبؤ بالتلكؤ األكاديمي؛ وذلت على النحو ا تي:المتيمرات 

 
ث مي(: مقيا  التلكؤ األكاديمي  )إعداد الطاحظ

هممدف المقيمما : تحديممد مسممتوى التلكممؤ األكمماديمي لممدى طممالب وطالطممات الجامعممة، ويتكمموم 
 ( لطارة. 12المقيا  في صورته النهارية مي )

 
 
 



 التلكؤ األكاديمي لدى طالب الجامعة تنبؤيه للعوامل المسهمة فيدراسة 
 ،   د. شيماء محمد محمود عبد التوابلكريم محمد أحمدد. عبد العاطي عبد ا

  .أ
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 خطوات بناء المقيا :
كمما فمي  ؛التلكؤ األكماديميلسمابقة واألطمر الناريمة المتعلقمة بماالّطالع على الدراسمات ا -

 ;Kagan, 2009; Motie, 2013; Rakes, et al., 2013)دراسمات كمل ممي 
Collins, et al., 2014; Kandemir, 2014; Sabri, et al., 2016; Zhou 

)., 2017et alSwaraswati, & Kam, 2017;  التعريم  ،  لالسمتفادة منهما فمي
 .ري للتلكؤ األكاديمياإلجرا

ومنهما:  التلكؤ األكاديمياالّطالع على بعض المقاييس واالختطارات التي أزعدت لقيا   -
، ومقيممممما  التلكمممممؤ األكممممماديمي (Binder, 2000)مقيممممما  التلكمممممؤ األكممممماديمى 

)Babadoğan, 2010) ،(، 0251، ومقيما  التسموي  األكماديمي )الربيم  واخمروم
(، لالسممتفادة منهمما فممي إعممداد 0258النواجحممة وبركممة، ومقيمما  التسمموي  األكمماديمي )

 لطارات المقيا .
 ال صارص السيوومترية للمقيا :

 صدذ المحوممي:  -أ
تمم عمرض المقيمما  علمى مجموعممة ممي األسماتكة المت صصمممي فمي مجمما  علمم الممنفس     

(، وفمممي  ممموء اراء المحومممممي تمممم تعمممديل صمممياية بعمممض العطمممارات، 2التربممموي، عمممددهم )
 .% 111و % 0,22نسب االتفاذ على جمي  لطارات المقيا  بمي وتراوحت 

 االتساذ الداخلي:  -ب
عممي طريممي حسمماب معامممل االرتطمما  بمممي درجممة كممل لطممارة تممم حسمماب االتسمماذ الممداخلي     

( 11وذلت بعد تطبيقه علمى العمنمة االسمتطاللية والطمالغ عمددها ) ،والدرجة الكلية للمقيا 
( يو ح معمامالت االرتطما  بممي درجمة كمل لطمارة والدرجمة 2لي )وطالطة. والجدو  التا او طالط

 .الكلية للمقيا 
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 (2جدو  )
 (11رتطا  بمي درجة كل لطارة  والدرجة الكلية لمقيا  التلكؤ األكاديمي )م  اال معامالت 

 معامل االرتطا  رقم العطارة معامل االرتطا  رقم العطارة معامل االرتطا  رقم العطارة
1 311,1* 11 222,1 ** 21 111,1 ** 
2 323,1 ** 12 233,1 ** 22 223,1 ** 
3 322,1 ** 13 222,1 ** 23 220,1 ** 
2 202,1 ** 12 323,1 ** 22 112,1 ** 
1 321,1 ** 11 222,1 ** 21 233,1 ** 
2 221,1 ** 12 122,1 ** 22 221,1 ** 
2 133,1 ** 12 101,1 ** 22 223,1 ** 
0 312,1* 10 321,1* 20 201,1 ** 
2 212,1 ** 12 201,1 ** 22 222,1 ** 
11 220,1 ** 21 233,1 ** 31 222,1 ** 

 (1011(،     *  دالة عند مستوى)1011دالة عند مستوى) **
 ( و)1.312( أم قممميم معمممامالت االرتطممما  تراوحمممت بممممي)2يتومممح ممممي الجمممدو  )        
 (.1.11، و 1.11، وهي قيم دالة إحصارياو عند مستويي )(1.221

 الثطات: -ج
الثطمممات تمممم حسممماب تطمممات المقيممما  باسمممت دام طريقمممة ألفممما كرونطممماك، وبليمممت قيممممة      

 (، وهي قيمة مرتفعة ترمر إلى الثقة في المقيا .02,1)
 تصحيح المقيا :

-أوافي -يستجمب المرارك باختيار إحدى ال يارات التالية في كل لطارة )أوافي بردة     
-0-1-1-1ال أوافمي برمدة(، وتعطمى همكه االسمتجابات درجمات ممي )  -ال أوافي -محايد

( 1-1-1-0-5( فتاخكام درجات مي )51، 50)السلبمتام  ( على التوالي، أما العطارتام5
 على التوالي. 

ث مي(مقيا  الطمو  األكاديمي  :)إعداد الطاحظ
قيممما  الطممممو  األكممماديمي لمممدى طمممالب وطالطمممات الجامعمممة، ويتكممموم همممدف المقيممما : 

 ( لطارة.31المقيا  في صورته النهارية مي )
 
 
 
 



 التلكؤ األكاديمي لدى طالب الجامعة تنبؤيه للعوامل المسهمة فيدراسة 
 ،   د. شيماء محمد محمود عبد التوابلكريم محمد أحمدد. عبد العاطي عبد ا

  .أ

 -512- 

 خطوات بناء المقيا :
؛ مثممل طمو  األكمماديميالاالّطممالع علممى بعممض الدراسممات السممابقة العربيممة المتعلقممة بمم -

كرمممممماز ؛ 2110، صمممممبمره؛ 2112،الزهرانمممممي؛ 2111،المرازيمممممي؛ 2110)بركمممممات، 
(، وكممكلت الدراسممات األجنبيممة المتعلقممة بممالطمو  2112الرمممراني، ؛ 2110والبممزوم، 

 ),Veiga, et al ; Henry,., 2013et al Othman ;2014 ,.األكاديمي؛ مثل: 
Hernández & Gracia, -, 2014; Gupta, & Bashir, 2017; Gilet al.

 لالستفادة منها في التوصل للتعري  اإلجراري لمفهوم الطمو  األكاديمي.  ،(2018
ومنها  األكاديمي طمو الاالّطالع على بعض المقاييس واالختطارات التي أزعدت لقيا   -

(، ومقيممما  مسمممتوى الطممممو  للممممراهقمي 0250)الزهرانمممي، اسمممتبيام مسمممتوى الطممممو 
(، واستبيام مسمتوى 0250(، ومقيا  مستوى الطمو  األكاديمي )جبر،0250)ممرة، 

 .، وذلت لالستفادة منها في إعداد لطارات المقيا (2112 ،منصورالطمو  )
 ال صارص السيوومترية للمقيا :

 صدذ المحوممي:  -أ
لى مجموعة مي األسماتكة المت صصممي فمي مجما  علمم المنفس تم عرض المقيا  ع      

(، وفمممي  ممموء اراء المحومممممي تمممم تعمممديل صمممياية بعمممض العطمممارات، 2التربممموي، عمممددهم )
 .% 111و % 2,00وتراوحت نسب االتفاذ على جمي  لطارات المقيا  بمي 

 االتساذ الداخلي: -ب
االرتطما  بممي درجمة  تعمي طريمي حسماب معمامال تم حساب االتساذ المداخلي للمقيما     

وذلممت بعممد تطبيقممه علممى العمنممة االسممتطاللية والطممالغ  ،كممل لطممارة والدرجممة الكليممة للمقيمما 
( يو مح معمامالت االرتطما  بممي درجمة كمل 3وطالطمة. والجمدو  التمالي ) او ( طالطم11عددها )

 .لطارة والدرجة الكلية للمقيا 
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 (3جدو  )
)م  الطمو  األكاديميلدرجة الكلية لمقيا  رتطا  بمي درجة كل لطارة  واال معامالت ا

 11) 
رقم 
 العطارة

 معامل 
 االرتطا 

رقم 
رقم  معامل االرتطا  العطارة

 العطارة
 معامل 
 االرتطا 

رقم 
 العطارة

معامل 
 االرتطا 

1 120,1 ** 11 312,1* 12 322,1* 20 222,1 ** 
2 222,1 ** 11 211,1 ** 21 222,1 ** 22 222,1 ** 
3 211,1 ** 12 201,1 ** 21 212,1 ** 31 120,1 ** 
2 312,1* 13 222,1 ** 22 121,1 ** 31 321,1 ** 
1 212,1 ** 12 222,1 ** 23 022,1 ** 32 021,1 ** 
2 132,1 ** 11 220,1 ** 22 213,1 ** 33 211,1 ** 
2 212,1 ** 12 210,1 ** 21 211,1 ** 32 220,1 ** 
0 222,1 ** 12 222,1 ** 22 310,1* 31 212,1 ** 
2 211,1 ** 10 131,1 ** 22 220,1 **   

 (1011(،     *  دالة عند مستوى)1011**  دالة عند مستوى)
( 1.312( أم قممممميم معمممممامالت االرتطممممما  تراوحمممممت بممممممي)3يتومممممح ممممممي الجمممممدو  )      

وترمممر النتممارا  (.1.11، و 1.11، وهممي قمميم دالممة إحصممارياو عنممد مسممتويي )(1.021و)
 الطمو  األكاديمي.الوتوذ في صدذ مقيا   إلىبقة السا
 
 الثطات: -ج 

(، 211,1تم حساب الثطات باست دام طريقة ألفا كرونطاك، وبليت قيمة معامل الثطات )     
 . (1011)وهي قيمة دالة إحصارياو عند مستوى 

 تصحيح المقيا :
-أوافمي -)أوافمي برمدةيستجمب المرارك باختيمار إحمدى االسمتجابات التاليمة فمي كمل لطمارة 

( 5-0-1-1-1ال أوافمي برمدة(، وتعطمى همكه االسمتجابات المدرجات )  -ال أوافمي -محايد
( فتاخمك درجمات ممي 01، 01، 01، 02، 58، 51، 1) السملبية تعلى التوالي. أمما العطمارا

 ( على التوالي.5-0-1-1-1)
ث مي(:   مقيا  العزو السببي األكاديمي )إعداد الطاحظ
قيا  العزو السببي األكاديمي لمدى طمالب الجامعمة، ويتكموم المقيما  يا : هدف المق 

 لطارة. 31في صورته النهارية مي 



 التلكؤ األكاديمي لدى طالب الجامعة تنبؤيه للعوامل المسهمة فيدراسة 
 ،   د. شيماء محمد محمود عبد التوابلكريم محمد أحمدد. عبد العاطي عبد ا

  .أ

 -510- 

 خطوات بناء المقيا :
كمما  لعزو السببي األكماديميااالّطالع على الدراسات السابقة واألطر النارية المتعلقة ب -

 ;Suárez, 2004; Lei, 2009; Gargari, et al., 2011)فمي دراسمات كمل ممي 
 Huang, Genet, 2016; Lin, Wu, Chen, &; , 2013et al.Rakes, 

2016; Sabri, et al., 2016; Nguna & Kinai,  & Ndambuki, 2019  ) 
 لالستفادة منها في التوصل للتعري  اإلجراري لمفهوم العزو السببي.، 

ومنهما لسمببي، عمزو االاالّطالع علمى بعمض المقماييس واالختطمارات التمي أزعمدت لقيما   -
، (0251(، ومقيمما  العممزو السممببي )دخممو  ،0221مقيمما  العممزو السممببي)أبو نممدى،

 لالستفادة منها في اعداد لطارات المقيا . وذلت
 ال صارص السيوومترية للمقيا :

 صدذ المحوممي:  -أ
تمم عمرض المقيمما  علمى مجموعممة ممي األسماتكة المت صصمممي فمي مجمما  علمم الممنفس     

(، وفمممي  ممموء اراء المحومممممي تمممم تعمممديل صمممياية بعمممض العطمممارات، 2التربممموي، عمممددهم )
 .% 111و % 2,22وتراوحت نسب االتفاذ على جمي  لطارات المقيا  بمي 

 االتساذ الداخلي: -ب
االرتطما  بممي درجمة  تعي طريي حساب معامال تم حساب االتساذ الداخلي للمقيا       

تطبيقممه علممى العمنممة االسممتطاللية والطممالغ  وذلممت بعممد ،كممل لطممارة والدرجممة الكليممة للمقيمما 
( يو مح معمامالت االرتطما  بممي درجمة كمل 2وطالطمة. والجمدو  التمالي ) او ( طالطم11عددها )

 .لطارة والدرجة الكلية للمقيا 
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 (2جدو  )
 (11)م   العزو السببي األكاديميرتطا  بمي درجة كل لطارة والدرجة الكلية لمقيا  ال معامالت ا
رقم 
رقم  معامل االرتطا  رقم العطارة معامل االرتطا  العطارة

 معامل االرتطا  العطارة
1 322,1 ** 11 223,1* 21 312,1* 
2 322,1 ** 12 121,1 ** 22 322,1** 
3 122,1 ** 13 232,1 ** 23 211,1 ** 
2 131,1** 12 132,1 ** 22 221,1 ** 
1 312,1* 11 111,1 ** 21 102,1 ** 
2 212,1 ** 12 211,1 ** 22 102,1 ** 
2 322,1 ** 12 322,1* 22 212,1 ** 
0 220,1 ** 10 222,1 ** 20 332,1* 
2 223,1 ** 12 222,1 ** 22 122,1 ** 
11 222,1 ** 21 102,1 ** 31 312,1* 

 (1011(،     *  دالة عند مستوى)1011**  دالة عند مستوى)
، وهي (1.220( و)1.312ا  تراوحت بمي)( أم قيم معامالت االرتط2يتوح مي الجدو  )

وأم جميمممم  همممكه القمممميم مقبولممممة  (.1.11، و 1.11قممميم دالممممة إحصممممارياو عنمممد مسممممتويي )
 العزو السببي األكاديمي.الوتوذ في صدذ مقيا   إلىإحصارياو، وترمر النتارا السابقة 

 الثطات: -ج
معامممممل الثطممممات تممممم حسمممماب الثطممممات باسممممت دام طريقممممة ألفمممما كرونطمممماك، وبليممممت قيمممممة     
 . (1011)(، وهي قيمة دالة إحصارياو عند مستوى 022,1)

 تصحيح المقيا :
 -يسممتجمب المرممارك باختيممار إحممدى االسممتجابات التاليممة فممي كممل لطممارة )أوافممي برممدة      
-1-1ال أوافي برمدة(، وتعطمى همكه االسمتجابات درجمات ممي )  -ال أوافي -محايد-أوافي

 وجد لطارات سلبية داخل بنود المقيا . ( على التوالي. وال ت1-0-5
ث مي(:  مقيا  جودة الحياة األكاديمية)إعداد الطاحظ

الهدف مي المقيا : قيا  جودة الحياة األكاديمية لدى طالب وطالطات الجامعمة، ويتكموم 
 ( لطارة.12المقيا  في صورته النهارية مي )

 
 



 التلكؤ األكاديمي لدى طالب الجامعة تنبؤيه للعوامل المسهمة فيدراسة 
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 خطوات بناء المقيا :
األطر النارية المتعلقمة بجمودة الحيماة األكاديميمة كمما االّطالع على الدراسات السابقة و  -

(، وكمممكلت 2112؛ سمممالم، 2112؛ العتمبمممي، 2113)علمممي، فمممي دراسمممات كمممل ممممي: 
 ,Sirgy, et al, 2010; El-Hasan, 2011 ; Cardona)دراسمات كمل ممي  

2014; Pedro, Leitão & Alves, 2016; Cheng, & Zhang, 2017; 

Yang & Fan, 2017; Kiliç, Bayköse, & Kaplan, 2018 )وذلممت ، 
 لالستفادة منها في التوصل للتعري  اإلجراري لمفهوم جودة الحياة األكاديمية.

 االّطالع على بعض المقاييس واالختطارات التي أعدت لقيما  جمودة الحيماة األكاديميمة -
(، ومقيمما  جممودة الحيمماة 0258ومنهمما: اسممتطانة جممودة الحيمماة الجامعيممة )حمادنممة، 

(، ومقيا  جودة الحياة الجامعية )السمد، 0251كاديمية لطالب الجامعة )العتمبى، األ 
 (، وذلت لالستفادة منها في بناء المقيا .0251

 ال صارص السيوومترية للمقيا :
 صدذ المحوممي:  -أ
تممم عممرض المقيمما  علممى مجموعممة مممي األسمماتكة المت صصمممي فممي مجمما  علممم الممنفس  

ء اراء المحوممي تم تعديل صياية بعض العطارات، وتراوحمت (، وفي  و 2التربوي عددهم )
 .% 111و % 0,22نسب االتفاذ على جمي  لطارات المقيا  بمي 

 االتساذ الداخلي: -ب
االرتطما  بممي درجمة كمل  تعمي طريمي حسماب معمامالتم حساب االتسماذ المداخلي 

لية والطمالغ عمددها وذلت بعد تطبيقمه علمى العمنمة االسمتطال ،لطارة والدرجة الكلية للمقيا 
( يو ممح معممامالت االرتطمما  بمممي درجممة كممل لطممارة 1وطالطممة. والجممدو  التممالي ) او ( طالطمم11)

 .والدرجة الكلية للمقيا 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 م 0202لسنة  يناير( الثالث، الجزء 581مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، العدد: )
 

 

 -511- 

 (1جدو  )
 (11)م   جودة الحياة األكاديميةرتطا  بمي درجة كل لطارة والدرجة الكلية لمقيا  ال معامالت ا
 معامل االرتطا  رقم العطارة معامل االرتطا  عطارةرقم ال معامل االرتطا  رقم العطارة

1 312,1* 11 110,1* 21 322,1* 
2 202,1 ** 12 201,1 ** 22 212,1** 
3 110,1 ** 13 301,1 ** 23 222,1 ** 
2 212,1** 12 212,1 ** 22 222,1 ** 
1 221,1** 11 222,1 ** 21 223,1 ** 
2 113,1 ** 12 322,1* 22 122,1 ** 
2 122,1 ** 12 122,1* 22 110,1 ** 
0 312,1* 10 210,1 ** 20 312,1* 
2 212,1 ** 12 312,1* 22 122,1 ** 
11 202,1 ** 21 222,1 ** 31 202,1* 

 (1011دالة عند مستوى) (،     *1011** دالة عند مستوى)
أم ( و 1.222( و)1.322( أم قميم معمامالت االرتطما  تراوحمت بممي)1يتوح مي الجمدو  )

وترممر النتمارا السمابقة  (.1.11، و 1.11عنمد مسمتويي ) إحصمارياو دالمة جمي  هكه القيم 
 جودة الحياة األكاديمية.الوتوذ في صدذ مقيا   إلى
 الثطات: -ج

(، 222,1تمم حسمماب الثطممات باسممت دام طريقممة ألفما كرونطمماك، وبليممت قيمممة معامممل الثطممات )
  .(1011)وهي قيمة دالة إحصارياو عند مستوى 

 تصحيح المقيا :
-أوافمي -يستجمب المرارك باختيار إحدى االستجابات التالية في كل لطارة )أوافمي برمدة 

-0-1-1-1ال أوافمي برمدة(، وتعطمى همكه االسمتجابات درجمات ممي )  -ال أوافي -محايد
 ( على التوالي. 5

 لي.( على التوا5-4-3-1-1( فتاخك درجات مي )12، 11، 11) السلبية تأما العطارا
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 :األسالمب اإلحصارية
اسمممت دمت الدراسمممة النسمممب المئويمممة، والمتوسمممطات الحسمممابية، واالنحمممراف المعيممماري،     

واختطمممار "ت" وتحلممممل التطمممايي األحمممادي، وتحلممممل االنحمممدار ال طمممي فمممي تحلممممل البيانمممات 
 إحصارياو.
 وتفسمرها:  دراسةنتارا ال

ى طمالب وطالطممات كليمة التربيممة، جامعممة "ممما مسمتوى التلكممؤ األكماديمي لممدالسمؤا  األو : 
 األزهر؟"

ل،جابممة عممي هممكا السممؤا  اسمممت دم الطاحثممام المتوسممطات المرجحممة واالنحرافمممات 
التلكؤ األكاديمي؛ في المقيما  كومل وفمي كمل لطمارة ممي لطمارات  مستوى المعيارية لتحديد 

 المقيا  لدى أفراد العمنة.
ة التمي يمومي ممي خاللهما الحومم علمى وقد تحدد مستوى التوافر )تقدير طمو  الفتمر 

وفقماو ( جمداو  او ،  معيفاو ،  عيفاو ، متوسطاو ، كبمر جداو  او كبمر  ؛التوافر على المعيار مي حمث كونه
 .لكل استجابة  مي استجابات المقيا ( 2)لجدو  التالي ل

 (2جدو  )
 مستوى ومدى الموافقة لكل استجابة مي استجابات المقيا 

 المدى مستوى االستجابة

 01,1وحتى  1مي   عيفة جداو 
 21,2وحتى  01,1مي   عيفة
 21,3وحتى  21,2مي  متوسطة
 21,2وحتى  21,3مي  كبمرة

 1وحتى  21,2مي  كبمرة جدا

 
 (.2على النحو المبمي في الجدو  ا تي) وقد كانت النتارا وفقاو لهكا المعيار
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 (2) جدو 
 (222حسب المتوسو المرجح )م كاديمي  التلكؤ األ ترتمب العطارات ال اصة بمقيا  

 العطارة م
درجة  التلكؤ األكاديمي لدى طالب 

المتوسو  الجامعة
 المرجح

االنحراف 
 المعياري 

ترتمب 
 العطارة

درجة 
كبمرة  االستجابة

 عيفة   عيفة متوسطة كبمرة جداو 
 جدا

أقوم بتاجمل إتمام المهام  1
 .األكاديمية

 22 00 22 22 11 ك
 2,11 1,33 2,20 3,23 1,2 %  عيفة 22 12,1 20,2

2 
ي تر بالمرتتات حولاتأ

داء المهام أتناء أ
 األكاديمية.

 13 21 12 01 22 ك
 2,2 11 1,21 1,31 2,20 % كبمرة 1 12,1 23,3

ترك الدراسة عندما ال أ 3
 .العملي شعر بالر طة فأ

 10 01 21 13 22 ك
 0,21 32 2,11 2,12 2,11 % متوسطة 22 31,1 22,2

فتقد الداف  للدراسة أ 2
 .واالستككار

 0,10 22.3 22.0 12.2 11.2 % متوسطة 21 22,1 22,2 11 21 22 11 22 ك

1 
حالم في أستيرذ أ

داء المهام أتناء أاليقاة 
 .الدراسية

 21 12 21 22 32 ك
 1,2 12.1 33.0 21.2 13.1 % متوسطة 1 13,1 10,3

2 
مي  عف  أعاني

التركمز خال  عملية 
 .االستككار

 2 22 22 01 22 ك
 2,3 22.1 20.2 1,31 11.2 % متوسطة 2 11,1 12,3

انتطاهي يسهل ترتت  2
 .داء المهامأتناء أ

 2,2 22.0 2,22 22.3 12.1 % متوسطة 3 10,1 31,3 13 22 21 21 12 ك

استكما  ّي يصعب عل 0
 .نهايتها المهام حتى

 متوسطة 12 31,1 01,2 22 22 01 21 23 ك
% 0.2 11 1,31 32.2 11.2 

2 
 ياو كاف او وقت يّ م لدأشعر أ

 داعيلالستككار وال 
 .للبدء حالياو 

 31 21 20 22 31 ك
 11.3 3,22 21.2 21.2 11.2 % متوسطة 12 21,1 22,2

11 
 ترك االستككار سريعاو أ

نرطة لالستمتاع باأل 
 .والهوايات

 21 22 21 23 32 ك
 2.2 22.2 0,22 23.0 13.2 % متوسطة 11 12,1 12,3

11 
شياء كثمرة أداء اقوم بأ

بحمث ال يتطقى وقت 
 .لالستككار

 33 21 23 12 22 ك
 12.2 33.0 23.2 21.3 2.0 % متوسطة 10 10,1 01,2

  عيفة 20 22,1 22,2 1 22 13 122 12 كقوم باستككار الجزء أ 12
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 العطارة م
درجة  التلكؤ األكاديمي لدى طالب 

المتوسو  الجامعة
 المرجح

االنحراف 
 المعياري 

ترتمب 
 العطارة

درجة 
كبمرة  االستجابة

 عيفة   عيفة متوسطة كبمرة جداو 
 جدا

خطو الستككاره الكي أ
 1.2 11.2 12.2 22.2 21.3 % .مادة الدراسيةمي ال

للمادة  يشعر بوراهمتأ 13
 .تناء عملية االستككارأ

 22 22 22 22 22 ك
 12.2 32.1 21.2 11.2 11.2 %  عيفة 21 12,1 21,2

12 
أشعر بالتانمب الكاتي 
عند تاجمل عملية 

 االستككار.

 22 20 32 22 112 ك
 0.3 11.1 13.2 22.1 21.2 %  عيفة 22 22,1 21,2

11 
يدفعني ال وف مي 

الفرل إلى تاخمر إتمام 
 .المهام

 22 21 12 22 12 ك
 12.3 22.2 12.1 12.2 21.1 % متوسطة 13 21,1 11,3

12 
أحصل على درجات 
من فوة نتيجة عدم 
إنجازي للمهام في 

 وقتها.

 22 13 20 22 22 ك
 2.0 12.2 22.3 21.2 11.0 % متوسطة 0 21,1 12,3

12 
أشعر بام المقررات 
الدراسية مملة فاتجه 
 لممارسة أنرطة أخرى.

 22 11 02 10 21 ك
11,3 23,1 11 

 متوسطة
 
 
 

% 12.2 21.0 31.2 10.0 11.2 

10 
نسى االستعدادات أ

بة لبدء و المطل
 .االستككار

 22 01 02 11 23 ك
 0.3 32 32.3 10.0 0.2 % متوسطة 12 10,1 00,2

12 
أشعر بعدم أهمية 
االستككار منك بداية 

 العام الدراسي.

 30 22 23 11 30 ك
 12.3 20.2 23.2 12.2 12.3 % متوسطة 12 22,1 21,2

21 
لى إجل االستككار أل 

تسبي  التيالفترة 
 .االختطار مطاشرة

 31 22 12 22 32 ك
 متوسطة 11 22,1 22,2

% 13.1 22.1 21.2 22.0 13.2 

21 
أتعرض للوم مي ا خريي 
 بسبب عدم إنجاز المهام

 في موعدها.

 21 21 22 20 23 ك
 2.2 22.2 21.2 21.2 12.2 % متوسطة 2 22,1 12,3

ات اذ القرار  يأتردد ف 22
 برام انجاز الواجطات.

 2.0 22.3 20.2 23.3 12 % متوسطة 12 12,1 12,3 22 21 22 22 32 ك
 متوسطة 2 10,1 10,3 21 22 21 22 32 ك ياخك وقتاو طويالو للبدء ف 23
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 العطارة م
درجة  التلكؤ األكاديمي لدى طالب 

المتوسو  الجامعة
 المرجح

االنحراف 
 المعياري 

ترتمب 
 العطارة

درجة 
كبمرة  االستجابة

 عيفة   عيفة متوسطة كبمرة جداو 
 جدا

 2.1 22.0 22.2 20.2 12.2 % المهام الدراسية.

تنايم وقت  يّ يصعب عل 22
 .محدد لالستككار

 1.3 22.1 22.1 20.2 12.2 % متوسطة 2 11,1 21,3 12 22 22 22 32 ك

 التيأبتعد عي المهام  21
 .عقلياو  تتطلب جهداو 

 متوسطة 23 21,1 22,2 22 22 23 30 22 ك
% 11.2 12.3 23.2 32.1 11.0 

 إلنجازالداف   ينقصني 22
 .المهام الدراسية

 12 21.0 20.2 21.0 11.0 %  عيفة 31 22,1 10,2 32 10 22 10 22 ك

 لدى اتجاهات سلبية 22
 .نحو الدراسة واالستككار

 22 02 22 22 22 ك
 12.1 31.0 22.0 12.1 0.3 % متوسطة 22 12,1 21,2

نتار اللحاة المناسطة أ 20
 .لبدء عملية االستككار

 31,3 13 11 21 23 32 ك
 

11,1 
 

 2.2 12.2 22.3 31 12.2 % كبمرة 2

22 
م متطلطات المقرر سلّ أز 

 بعد الوقت األكاديمي
 .المحدد

 22 21 22 20 12 ك
 11.2 32.2 22.2 10 2.1 % متوسطة 21 12,1 22,2

 فيستعد لالختطار أ 31
 .اللحاات االخمرة

 23.2 22.2 22.2 12.0 11.2 %  عيفة 22 22,1 12,2 23 22 12 32 31 ك
   12,1 23,2 المقيا  كولمتوسو المتوسطات المرجحة لعطارات 

 
النتارا أم المتوسو العام الستجابات الطالب في مقيا  التلكؤ األكاديمي بلمغ  تاهر      

(، وهو يق  في نطاذ "متوسو"، أي أم مستوى التلكؤ األكاديمي لدى العمنة الكليمة 23,2)
 للدراسة متوسو.

أم مما  ممي (Kagan, 2009, p.114)تتفمي همكه النتمارا مم  مما أشمارت إليمه دراسمة      
وممممما ذكرتممممه  لطممممالب الجممممامعممي يعممممانوم مممممي التلكممممؤ األكمممماديمي.يقممممرب مممممي نصممممف ا

، حمممث أشممارت إلممى أم معممدالت التلكممؤ األكمماديمي فممي (Reynolds, 2015, p.1)دراسممة
، ) ,2020et alMuliani ,. (وما توصملت إليمه دراسمة .% 21التعليم الجامعي تصل إلى 

 دراسة جاءت بدرجة متوسطة. والتي أشارت إلى أم معدالت التلكؤ األكاديمي لدى عمنة ال
مؤا يرؤرب  رهؤو أ  (Onwuegbuzie, 2004, p.5) وت تلمف مم  مما ذكرتمه دراسمة      

 ,Gargari)، وممما ذكممرهمممي طممالب الجامعممة يمممروم ب بممرة التلكممؤ األكمماديمي % 59مؤؤن 

et.al, 2011, p.76) أم المعممد  المقممدر للتلكممؤ األكمماديمي بمممي طممالب المرحلممة  وهممو
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أم  ممي( Gendron, 2011, p. 10) ، ومما أشمار إليمه ٪ 21-21قمل عمي الجامعية ال ي
، % 21و  21تتمراو  بممي  مينسب ممارسة التلكؤ األكاديمي لدى مجتم  الطالب الجامعم

ممي طمالب الجامعمة  %21و  01أم مما بممي  ، وهمو(Chai, 2014, p. 1)ما أشمار إليمه و 
أم ممي ( Kármen, et al., 2015, p.45) ، ومما أشمارت إليمه دراسمةمتلكئموم أكاديميماو 

مممي طممالب الجامعممة يعممانوم مممي التلكممؤ األكمماديمي، كسمممة مممي سمممات أنرممطتهم  21%
، والتممي أشممارت إلممى ارتفمماع (2113)العبمممدي، كممما ت تلممف ممم  نتممارا دراسممة األكاديميممة.

 مستوى التلكؤ األكاديمي لدى طالب الجامعة المراركمي في الدراسة.
( أم أكثر العطارات في درجمة التموافر ممي وجهمة نامر عمنمة 2و  )يتوح مي الجدكما      

حسممب ترتمممب المتوسممو الحسممابي)المرجح( مممي لطممارات المقيمما  كوممل العطممارة رقممم  دراسممةال
همممكه العطمممارة  نص( حمممث وقعمممت همممكه العطمممارة فمممي نطممماذ درجممة االسمممتجابة الكبممممرة، وتممم2)
، (23,3( بمتوسمممو حسمممابي )يميمممةاألكادداء المهمممام أتنممماء حمممولي أبالمرمممتتات  تراتمممألى)ع

أقل العطارات في درجة التوافر مي وجهمة نامر جاءت بمنما  (.1.12وانحراف معياري قدره )
عطمارة العمنة الدراسة حسب ترتمب المتوسمو الحسمابي)المرجح( ممي لطمارات المقيما  كومل 

 هممكه  العطممارة  نص، وتممالوممعي  ( حمممث وقعممت هممكه العطممارة فممي نطمماذ المسممتوى 22قممم )ر 
، وانحراف معيماري (10,2(، بمتوسو حسابي )المهام الدراسية إلنجازالداف   ينقصني)على
 (.1.22قدره )
وتعنممي هممكه النتممارا أم أكثممر مامماهر التلكممؤ األكمماديمي شممموعاو بمممي طممالب وطالطممات       

الجامعمة ترممتت انتطماه الطممالب و معف التركمممز علممى المهمام األكاديميممة التمي يولفمموم بهمما، 
يرجمم  ذلممت إلممى طبيعممة العصممر الحممالي وممما يتومممنه مممي وسممارل االتصمما  الحديثممة  وربممما

وبراما التواصل االجتمماعي التمي شميلت الطمالب وأخمكت الكثممر ممي وقمتهم، وعطلمتهم عمي 
المهمممام والواجطمممات األكاديميمممة واالجتماليمممة واألسمممرية، وأصمممطح كثممممر ممممي الطمممالب فريسمممة 

علمممهم، وتمموجههم بعمممداو عممي المهممام المنوطممة بهممم. للتقنيممة الحديثممة تممتحوم فمممهم وتسمميطر 
بمنما جاء نقص الداف  إلنجاز المهام األكاديمية كاقل مااهر التلكؤ األكماديمي لمدى طمالب 
وطالطممات الجامعممة، وربممما يرجمم  ذلممت إلمممى أم طممالب الجامعممة لممديهم دوافمم  جمممدة للعممممل 

نقطممة ارتكمماز يتحممدد علممى  واإلنجمماز وتحقمممي النجمما  والتفمموذ ألم مرحلممة الجامعممة تمثممل
 أساسها جانب مي مستقبل الطالب األكاديمي والمهني واالجتماعي. 

لممدى طممالب الجامعممة بمماختالف هممل ي تلممف مسممتوى التلكممؤ األكمماديمي السممؤا  الثمماني: 
 الجنس؟
 ل،جابة عي هكا السؤا  است دم الطاحثام اختطار "ت" للتعرف على داللمة الفمروذ بممي     

( يو مح 0لدى طمالب وطالطمات الجامعمة، والجمدو  ا تمي)التلكؤ األكاديمي درجات مستوى 
 ذلت.
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 (0جدو  )
 لدى طالب وطالطات الجامعةبمي درجات مستوى التلكؤ األكاديمي  لداللة الفروذ قيمة "ت" 

االنحراف  المتوسو م العمنة
مستوى  قيمة "ت" المعياري 

 الداللة
  212,11 112,02 131 ككورال

111,1 
 
 213,12 020,01 131 ناثاإل  132,1

(، وهمي قيممة يممر دالمة 111,1( أم قيممة "ت" بليمت )0يتوح مي الجمدو  السمابي )    
إحصارياو، مما يرمر إلى عدم وجود فروذ دالة إحصارياو بمي الطالب والطالطات في مسمتوى 

 التلكؤ األكاديمي.
، والتمي أشمارت إلمى عمدم وجمود (Islak, 2011)تتفي هكه النتارا مم  نتمارا دراسمة       

(، والتمي 2113)العبممدي،نتمارا دراسمة فروذ بمي الككور واإلنماث فمي التلكمؤ األكماديمي، و 
توصمملت إلممى عممدم وجممود فممروذ بمممي الممككور واإلنمماث فممي التلكممؤ األكمماديمي، ونتممارا دراسممة 

(Motie, et al., 2013) المككور ، والتي أشارت إلى عدم وجود فمروذ دالمة إحصمارياو بممي
والتمي أشمارت إلمى  ،)Gohil, 2014 (واإلناث في مستوى التلكؤ األكاديمي. ونتارا دراسمة

 عدم وجود فروذ بمي الككور واإلناث في التلكؤ األكاديمي.
 ,Khan, Arif, Noor, & Muneer)وت تلمف همكه النتمارا مم  نتمارا دراسمة      

ناث في مسمتوى التلكمؤ األكماديمي ، والتي توصلت إلى وجود فروذ بمي الككور واإل (2014
، والتمي أشمارت إلمى وجمود فمروذ )Mandap (2016 ,لصالح الككور، وم  نتارا دراسمة

 بمي الجنسمي في مستوى التلكؤ األكاديمي لصالح الككور.
ويموممي تفسمممر هممكه النتممارا فممي  مموء خصممارص العمنممة، حمممث إنهمما تتومممي طالبمماو      

والمسمممتوى التعليممممي. كمممما أم الطمممالب والطالطمممات  وطالطمممات فمممي نفمممس المسمممتوى العممممري،
ينتموم إلى بمئات مترابهة ومستويات اقتصمادية واجتماليمة متقاربمة، وبالتمالي فمنم دوافم  
الممتعلم واالسممتككار والنجمما  الدراسممي واحممدة لممدى الممككور واإلنمماث. كممما أم انتممماء الطممالب 

الواجطمات الدراسمية متماتلمة وهمو لنفس الكلية والت صص الدراسمي يجعمل األلطماء والمهمام و 
ما يؤدي إلى أم تكوم أسطاب التلكؤ األكماديمي لمدى الجنسممي متماتلمة. ولكمي فمي المقابمل 

(، وهممو أعلممى مممي متوسممو 112,02جمماء متوسممو درجممات الممككور فممي التلكممؤ األكمماديمي )
( وهي فروذ طبيعية لصمالح المككور لكنهما فمروذ  معيفة 020,01درجات اإلناث الطالغ )

 لم تصل إلى مستوى الداللة اإلحصارية وذلت لألسطاب المرار إلمها.
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لممدى طممالب الجامعممة بمماختالف هممل ي تلممف مسممتوى التلكممؤ األكمماديمي السممؤا  الثالممث: 
 ؟الفرقة الرابعة( -الفرقة الثالثة -)الفرقة الثانيةالمستوى التعليمي

 One-wayايي األحممادي)اسممت دم الطاحثممام تحلمممل التطممل،جابممة عممي هممكا السممؤا       

ANOVA) ،يو ح ذلت (2) والجدو  التالي. 
 (2جدو )

المستوى وفقا لمتيمر  لمقيا  التلكؤ األكاديمي االتجاه أحادينتارا تحلمل التطايي 
 (222)م التعليمي 

مجموع  مصدر التطايي
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسو 
مستوى  قيمة  "ف" المربعات

 الداللة
 120,1 123,32 2 122,22 بمي المجموعات

 
001,1 
 122,312 223 313,01203 داخل المجموعات 

 221 221,01322 اإلجمالي 
كماديمي بليمت ( أم قيمة )ف( للدرجة الكليمة لمقيما  التلكمؤ األ 2يتوح مي الجدو  )

رمممر إلممى عممدم وجممود فممروذ ذات داللممة يمممر دالممة إحصممارياو، مممما ي (، وهممي قيمممة1.120)
كماديمي تزعمزى فمي الدرجمة الكليمة للتلكمؤ األ  أفمرد العمنمةي متوسمطات اسمتجابات إحصارية بم

 .الى المستوى التعليمي
( ممي عمدم وجمود 2112سمالم، تتفي همكه النتمارا مم  مما أشمارت إليمه نتمارا دراسمة )     

وت تلمف  فروذ دالة إحصارياو بممي الطمالب فمي التلكمؤ األكماديمي تزعمزى للمسمتوى التعليممي.
معممدالت التلكممؤ مممي أم  (Gendron, 2011, p. 10)نتممارا ممم  ممما أشممار إليممه هممكه ال

 لدى طالب السنوات العليا مقارنة بالطالب الجدد في التعليم الجامعي.  تزداد األكاديمي 
ويموي تفسمر هكه النتارا بالنار إلى المرحلة الجامعية باعتطارها حلقة واحمدة تتوممي     

جطات المطلوبة مي الطالب، ومي تم فنم الاروف التي تستدعي نفس األلطاء والمهام والوا
تلكؤ الطالب أكاديمياو واحدة لدى الطمالب؛ حممث يّممر طمالب الفمرذ الثانيمة والثالثمة والرابعمة 
بنفس الاروف الدراسية تقريطاو. كما يالحظ أم العمنة لم تتومي طالباو وطالطمات ممي الفرقمة 

يممة التممي ربممما يتممممز طالبهمما ب صممارص م تلفممة، وربممما األولمى، وهممي السممنة األولممى الجامع
يوونوم أكثر قلقاو برام المهام المطلوبة منهم وأكثر خوفاو مي الفرمل، وربمما عمدم مرماركة 
طممالب مممي الفرقممة األولممى فممي الدراسممة هممو ممما جعممل الفممروذ بمممي أفممراد العمنممة يمممر دالممة 

 إحصارياو.
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والعمزو األكماديمي الطممو  كل ممي األكاديمي و  عالقة بمي التلكؤهل توجد السؤا  الراب : 
 ؟لدى العمنة الكلية للدراسة وجودة الحياة األكاديميةاألكاديمي السببي 

( 11ل،جابة عي هكا السؤا  است دم الطاحثام معمامالت ارتطما  بمرسموم، والجمدو  ا تمي )
 يو ح ذلت.

 (11)جدو  
 األكاديميالطمو  ل مي كالتلكؤ األكاديمي و درجات معامالت االرتطا  بمي 

 لدى العمنة الكلية للدراسة الحياة األكاديمية وجودة األكاديميوالعزو السببي 
 التلكؤ األكاديمي 

 المتيمر
قيمة معامل 
 االرتطا 

 مستوى الداللة

 11,1 332,1- األكاديميالطمو  
 11,1 322,1 األكاديميالعزو السببي 

 11,1 121,1- جودة الحياة األكاديمية
( أم هنممماك عالقممة سممالطة بممممي التلكممؤ األكمماديمي والطممممو  11يتوممح مممي الجممدو  )     

(، وهمي قيممة دالمة إحصمارياو عنمد 332,1 -األكاديمي؛ حمث بليت قيمة معاممل االرتطما  )
(. كما يرمر الجدو  إلى وجود عالقة موجطة بمي التلكمؤ األكماديمي والعمزو 11,1مستوى )

(، وهمي قيممة دالمة إحصمارياو 322,1ليت قيمة معاممل االرتطما  )السببي األكاديمي؛ حمث ب
(. كما تبمي النتارا وجمود عالقمة سمالطة بممي التلكمؤ األكماديمي وجمودة 11,1عند مستوى )

(، وهي قيمة دالة إحصارياو 121,1 -الحياة األكاديمية؛ حمث بليت قيمة معامل االرتطا  )
 (.11,1عند مستوى )

 
(، والتممي توصمملت إلممى وجممود 2112را ممم  نتممارا دراسممة )العنممزي، تتفممي هممكه النتمما      

عالقة سالطة بمي مستوى الطمو  األكاديمي والتلكؤ األكاديمي. كما تتفمي همكه النتمارا مم  
وجمود عالقمة موجطمة ودالمة لمى ، والتمي توصملت إ(Gargari, et al., 2011)نتارا دراسة 

ومم  نتمارا دراسمة  .لكمؤالتبممي ذ الفرمل و واالسمتقرار فمي سميا السمببيبممي العمزو  إحصارياو 
(، والتي أشارت إلى وجود عالقة موجطمة ودالمة إحصمارياو بممي العمزو 2112)الديب وأحمد، 

 نتممماراالسمممببي والتلكمممؤ األكممماديمي لمممدى طمممالب الجامعمممة. كمممما تتفمممي همممكه النتمممارا مممم  
األكماديمي ، والتمي توصملت إلمى وجمود عالقمة بممي التلكمؤ  (Sabri, et al., 2016)دراسمة

لمممدى الطمممالب الجمممامعممي ومو ممم  العمممزو السمممببي وممممدى اسمممتقراره، ومممم  نتمممارا دراسمممة 



 التلكؤ األكاديمي لدى طالب الجامعة تنبؤيه للعوامل المسهمة فيدراسة 
 ،   د. شيماء محمد محمود عبد التوابلكريم محمد أحمدد. عبد العاطي عبد ا

  .أ

 -511- 

, 2020)et al. Bendezú,-Quispe( والتي توصلت إلمى وجمود عالقمة دالمة إحصمارياو ،
 بمي التلكؤ األكاديمي والعزو السببي.

وصلت إلمى وجمود (، والتي ت2113كما تتفي هكه النتارا م  نتارا دراسة )العبمدي،       
عالقة سالطة ودالة إحصارياو بمي مستوى التلكمؤ األكماديمي وجمودة الحيماة لمدى المرماركمي، 

(، والتمي أشمارت إلمى وجمود عالقمة سمالطة ودالمة إحصمارياو 2112وم  نتارا دراسة )سمالم، 
) ,Balkis, & Erdinçبمي جودة الحياة األكاديمية والتلكؤ األكاديمي، وم  نتارا دراسة 

، والتي أشارت إلى وجود عالقة سالطة ودالة إحصارياو بمي التلكؤ األكماديمي وجمودة 0172(
 الحياة األكاديمية لدى طالب الجامعة. 

ويموممي تفسمممر هممكه النتممارا بانهمما جمماءت طبيعممة ومنطقيممة، حمممث تتسممي ممم  نتممارا       
ي والعمزو السمببي؛ الدراسات السابقة التي أرهرت وجود عالقة موجطمة بممي التلكمؤ األكماديم

حمث يؤدي عزو أسطاب النجا  والفرل لعواممل خارجيمة إلمى تلكمؤ الطمالب فمي أداء المهمام 
األكاديمية واختالذ األعكار لعدم البدء في أداء المهام أو تاجممل إنهارهما وتسمليم الواجطمات 

األكاديميمة  المطلوبة في موعدها. كما يمرتطو التلكمؤ األكماديمي ارتطاطماو سمالطاو بجمودة الحيماة
ومستوى الطمو  األكاديمي، وهو ما يعني ان فاض مستوى التلكؤ األكماديمي لمدى الطالمب 
الجامعي عند ارتفماع جمودة الحيماة األكاديميمة وفقماو لمما يرمعر بمه الطمالب الجمامعموم، كمما 
ين فض مستوى التلكؤ األكاديمي بزيادة مستوى الطمو  لدى الطالب؛ حمث يعممل مسمتوى 

لى زيادة مستوى الدافعية الكاتية لدى الطالب، ومي تم إممدادهم بالطاقمة الالزممة الطمو  ع
 لالجتهاد في العمل.
مسمتوى الطممو  كمل ممي هل يموي التنبؤ بمالتلكؤ األكماديمي بمعلوميمة السؤا  ال امس: 

 ؟لدى العمنة الكلية للدراسة وجودة الحياة األكاديميةاألكاديمي والعزو السببي األكاديمي 
 أسلوب تحلمل االنحدار ال طي، كما يلي:،جابة عي هكا السؤا  است دم الطاحثام ل

 (11جدو  )
 داللة العالقة اإلجمالية للنموذج مي خال  جدو  "أنوفا"

درجة  مجموع المربعات نموذج
 الحرية

متوسو 
 الداللة (Fقيمة) المربعات

 122,2123 3 123,10122 االنحدار
322,21 .000(b) 120,230 222 202,22212 المتطقي 

  221 212,01131 المجموع
( إلى العالقة اإلجمالية مي خال  جدو  "أنوفا" بمي المتيمر التاب  11يرمر الجدو  )      

والعمممزو السمممببي  األكممماديميومجموعمممة المتيممممرات المنبئمممة )الطممممو   )التلكمممؤ األكممماديمي(
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عمي عالقمة دالمة إحصمارياو بممي موونمات  ف، حممث يورموجودة الحياة األكاديمية( األكاديمي
(، وهمممي قيممممة دالمممة 322,21حممممث إم قيممممة )ف( تسممماوي ) ؛النمممموذج والمتيممممر التممماب 
الممممو   وبالتممالي فممنم الفممرض الصممفري القارممل بممام "كمملّ  .(1.11إحصممارياو عنممد مسممتوى )
ال يقل  يرفض، أي يقبل الفرض البديل الكي يرمر إلى وجود ما "االنحدارية الجزرية  صفر

 عي ممل واحد انحداري ليس مساوياو للصفر.
 (12جدو )

 متيمر مي متيمرات النموذج، والمتيمر التاب  تقميم العالقات الفردية بمي كلّ 

 المتيمر النموذج
القيم  معيارية القيم الال

 قيمة المعيارية
 (t ) الداللة 

B 
ال طا 
 المعياري 

بمتا 
((Beta 

1 

 000,0 415,9  555,10 332,101 القيمة الثابتة

الطمو  
 000,0 431,4- 155,0 - 023,0 199,0 - األكاديمي

العزو السببي 
 000,0 093,2 339,0 021,0 395,0 األكاديمي

جودة الحياة 
 045,0 014,1- 115,0 - 021,0 113,0 - األكاديمية

تماب  ممي خمال  تقمميم ( داللة المتيممرات المنبئمة بمالمتيمر ال12وح مي الجدو  السابي )يتّ 
التلكممؤ متيمممر مممي متيمممرات النممموذج، والمتيمممر التمماب  للدراسممة " العالقممات الفرديممة بمممي كمملّ 

 . وترمر النتارا إلى ما يلي:الكلية " لدى عمنة الدراسةاألكاديمي
بليت لدى أفراد العمنة، حمث  بالتلكؤ األكاديمي له قدرة تنبؤية الطمو  األكاديمي أمّ  .أ

دالممة  قيمممة (، وهممي231,2 -بليممت قيمممة "ت" )و (، 211,1 -)      "بمتمماقيمممة "
 (.11,1عند مستوى )إحصارياو 

لممدى أفممراد العمنممة،  بممالتلكؤ األكمماديمي لممه قممدرة تنبؤيممة األكمماديميالعممزو السممببي  أمّ  .ب
وهممي قيمممة دالممة  ،(123,2) "ت"بليممت قيمممة و (، 332,1) "بمتمما"قيمممة  بليممت حمممث

 .(11,1إحصارياو عند مستوى )
 لدى أفراد العمنة، حمث بالتلكؤ األكاديمي قدرة تنبؤية اجودة الحياة األكاديمية له أمّ  .ج

وهممي قيمممة دالممة  ،(112,2-) "ت"بليممت قيمممة و (، 111,1 -) "بمتمما"قيمممة  بليممت
 .(11,1إحصارياو عند مستوى )
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× 332,1) + (األكمماديميمسممتوى الطمممو  ×  211,1 -  ) التلكممؤ األكمماديميم أ .د
 332,112+  (جودة الحياة األكاديميمة×  111,1 -+) (األكاديميي العزو السبب

 )أي القيمة الثابتة في النموذج(.
تتفي هكه النتارا م  نتارا العديد مي الدراسات التي أشارت إلى إموانية التنبؤ بالتلكؤ     

كمما فمي  ةالتلكؤ العمام وإدارة الوقمت والدافعيماألكاديمي بمعلومية العديد مي المتيمرات؛ مثل 
القمدرة علمى الفهمم القرارمي ، و (Kandemir, 2014)، ودراسا   (Kagan, 2009) دراسمة

، والتناميم المكاتي كمما ((Collins, et al., 2008كمما فمي دراسمة  ومعرفمة مفمردات القمراءة
مسايرة الويو  النفسية وإدمام االنترنت والدافعية ، و (Motie, et al., 2013)في دراسة 
 االحتمراذ النفسمي والنجما  األكماديمي، و (Kandemir, 2014)ا فمي دراسمة كمم األكاديمية

 ,Zhou & Kam)كمما فمي دراسمة وأهمداف اإلنجماز . (Ocal, 2016)كمما فمي دراسمة

، وسمات الر صية )االنطساطية واالجتهاد أو الومممر والعصمابية( كمما فمي دراسمة (2017
)., 2017et alSwaraswati, (يممة وفعاليممة الممكات، والكماليممة ، والكماليممة يمممر التكية

وفعاليمة المكات ، (Kurtovic et al., 2019)التكيةية والتحصمل األكاديمي كما في دراسة 
، (Zhou & Kam,2017)، ودراسمة (Kandemir, 2014)كمما فمي دراسمة  األكاديميمة
 ,et al.(Gargari ,وقد توصلت دراسمة        .) ,2017et al.Swaraswati ,(ودراسة

أم العزو السببي لعوامل القدرة والجهد والحمظ يمونمه التنبمؤ بمالتلكؤ األكماديمي لى إ (2011
إلممى إموانيممة التنبممؤ بممالتلكؤ  (Rakes, et al., 2013)وتوصمملت دراسممة  لممدى الطممالب.

األكاديمي بمعلومية العزو للقدرة والعزو للجهمد والعمزو للسمياذ والعمزو للحمظ. كمما توصملت 
( إلمممى إموانيمممة التنبمممؤ بمممالتلكؤ األكممماديمي بمعرفمممة مسمممتوى 2112نتمممارا دراسمممة )العنمممزي، 

 الطمو  لدى الطالب.
ويموي تفسمر هكه النتمارا فمي  موء العالقمة القويمة والموجطمة بممي التلكمؤ األكماديمي       

والعممزو السممببي األكمماديمي، وكممكلت العالقممة القويممة السممالطة بمممي التلكممؤ األكمماديمي والطمممو  
لحيمماة األكاديميممة؛ حمممث يموممي التنبممؤ بممالتلكؤ األكمماديمي بمعلوميممة تلممت األكمماديمي وجممودة ا

المتيمممرات. وتعنممي هممكه النتممارا أم ارتفمماع مسممتوى العممزو السممببي األكمماديمي لممدى الطممالب 
يممؤدي إلممى ارتفمماع مسممتوى التلكممؤ األكمماديمي خاصممة عنممدما يعممزو الطالممب أسممطاب نجاحممه 

ي أداء المهممام، ويطحمث عمي مبمررات وأسممطاب وفرمله لعواممل خارجيمة مممما يجعلمه يتكاسمل فم
لتاجمل األعما . كما أم شمعور الطالمب بالراحمة النفسمية وتموافر المرافمي والتسمهمالت داخمل 
الجامعة يجعله يعي  في مناخ أكاديمي جمد؛ وهمو مما يمؤدي إلمى إقطالمه علمى أداء المهمام 

ي تكليفممات وواجطممات، الدراسممية فممي موعممدها، والمطممادرة إلممى تسممليم كممل ممما يزطلممب منممه ممم
وبالتممالي ان فمماض مسممتوى التلكممؤ األكمماديمي. كممما أم ارتفمماع مسممتوى الطمممو  األكمماديمي 

 يساعد على زيادة الدافعية األكاديمية لدى الطالب، وتزويده بالطاقة الالزمة للعمل.
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األكمماديمي الطمممو  كممل ممي بممي التلكممؤ األكماديمي و "همل توجممد عالقممة السمؤا  السمماد : 
 "؟لدى عمنة الككور وجودة الحياة األكاديميةاألكاديمي عزو السببي وال

التلكممؤ درجممات بمممي  ل،جابممة عممي هممكا السممؤا  تممم حسمماب معممامالت ارتطمما  بمرسمموم      
 وجمودة الحيماة األكاديميمة األكماديميوالعمزو السمببي  األكماديميالطمو  كل مي األكاديمي و 

 و ح ذلت.( ي13، والجدو  ا تي )لدى عمنة الككور
 (13)جدو  

والعزو السببي  األكاديميالطمو  كل مي التلكؤ األكاديمي و درجات معامالت االرتطا  بمي 
 (131لدى عمنة الككور )م  وجودة الحياة األكاديمية األكاديمي

 التلكؤ األكاديمي                         
 المتيمر

 مستوى الداللة قيمة معامل االرتطا 

 112,1 231,1 - ديمياألكاالطمو  
 111,1 312,1 األكاديميالعزو السببي 

 312,1 102,1 جودة الحياة األكاديمية
( أم هنمماك عالقممة سممالطة بمممي التلكممؤ األكمماديمي والطمممو  13يتوممح مممي الجممدو  )        

(، وهمي قيممة دالمة إحصمارياو عنمد 231,1 -األكاديمي؛ حمث بليت قيمة معاممل االرتطما  )
(. كما يرمر الجدو  إلى وجود عالقة موجطة بمي التلكمؤ األكماديمي والعمزو 11,1مستوى )

(، وهمي قيممة دالمة إحصمارياو 312,1السببي األكاديمي؛ حمث بليت قيمة معاممل االرتطما  )
(. كممما تزبمّمي النتممارا عمدم وجمود عالقممة بممي التلكممؤ األكماديمي وجممودة 11,1عنمد مسمتوى )

(، وهممي قيمممة يمممر دالممة 102,1قيمممة معامممل االرتطمما  )الحيمماة األكاديميممة؛ حمممث بليممت 
 إحصارياو.
(، والتممي توصمملت إلممى وجممود 2112تتفممي هممكه النتممارا ممم  نتممارا دراسممة )العنممزي،       

عالقة سالطة بمي مستوى الطمو  األكاديمي والتلكؤ األكاديمي. كما تتفمي همكه النتمارا مم  
موجطمة ودالمة عالقمة وجمود لمى توصملت إ ، والتمي(Gargari, et al., 2011)نتارا دراسة 

لكمؤ، ومم  نتمارا دراسمة التبممي واالسمتقرار فمي سمياذ الفرمل و  السمببيبممي العمزو  إحصارياو 
(، والتي أشارت إلى وجود عالقة موجطمة ودالمة إحصمارياو بممي العمزو 2112)الديب وأحمد، 

 (Sabri, et al., 2016)دراسة نتاراالسببي والتلكؤ األكاديمي لدى طالب الجامعة. وم  
، والتي توصملت إلمى وجمود عالقمة بممي التلكمؤ األكماديمي لمدى الطمالب الجمامعممي ومو م  

)et al. Bendezú,-Quispe ,العزو السببي ومدى استقراره. كما تتفي م  نتارا دراسة 
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، والتممي توصمملت إلممى وجممود عالقممة دالممة إحصممارياو بمممي التلكممؤ األكمماديمي والعممزو (2020
 السببي.

(، والتمي توصملت إلمى وجمود 2113وت تلف هكه النتارا م  نتارا دراسة )العبممدي،       
عالقة سالطة ودالة إحصارياو بمي مستوى التلكمؤ األكماديمي وجمودة الحيماة لمدى المرماركمي، 

(، والتمي أشمارت إلمى وجمود عالقمة سمالطة ودالمة إحصمارياو 2112وم  نتارا دراسة )سمالم، 
) ,Balkis, & Erdinçكاديمية والتلكؤ األكاديمي، وم  نتارا دراسة بمي جودة الحياة األ 

، والتي أشارت إلى وجود عالقة سالطة ودالة إحصارياو بمي التلكؤ األكماديمي وجمودة 2017(
 الحياة األكاديمية لدى طالب الجامعة. 

  التلكمؤ وقد جاءت هكه النتارا متسقة م  نتارا العمنة الكلية للدراسة مي حمث ارتطما     
األكمماديمي إيجابيمماو بممالعزو السممببي األكمماديمي وسمملبياو بممالطمو  األكمماديمي، لكنهمما جمماءت 
م تلفة فيمما يتعلمي بعالقمة جمودة الحيماة األكاديميمة بمالتلكؤ األكماديمي لمدى عمنمة المككور. 
ويموممي تفسمممر ذلممت بممالنار إلممى طبيعممة الطممالب الممككور حمممث يمملمموم إلممى التلكممؤ واخممتالذ 

ب والمبررات التمي يتكئموم علمهما فمي تاجممل أداء المهمام وتسمليمها فمي موعمدها، وال األسطا
 يستفمدوم مي جودة ال دمات الجامعية في خفض مستوى التلكؤ األكاديمي لديهم.

 األكماديميالطممو  كل ممي هل يموي التنبؤ بالتلكؤ األكاديمي بمعلومية "السؤا  الساب : 
 "؟لدى عمنة الككور الحياة األكاديمية وجودة األكاديميوالعزو السببي 

 
 أسلوب تحلمل االنحدار ال طي، كما يلي:ل،جابة عي هكا السؤا  است دم الطاحثام 

 (12جدو  )
 داللة العالقة اإلجمالية للنموذج مي خال  جدو  "أنوفا"

درجة  مجموع المربعات نموذج
 الحرية

متوسو 
 الداللة (Fقيمة) المربعات

 312,1222 3 121,1322 االنحدار
011,0 .000(b) 021,211 131 200,22223 المتطقي 

  132 012,31222 المجموع
( إلممى العالقممة اإلجماليممة مممي خممال  جممدو  "أنوفمما" بمممي المتيمممر 12يرمممر الجممدو  )        
والعمزو السمببي  األكماديميومجموعمة المتيممرات المنبئمة )الطممو   )التلكؤ األكاديمي(التاب  
عمي عالقممة دالممة إحصمارياو بمممي موونممات ،حمث يورممف وجممودة الحيماة األكاديميممة( اديمياألكم

(، وهي  قيمة دالة إحصارياو 011,0حمث إم قيمة )ف( تساوي ) ؛النموذج والمتيمر التاب 
الممممو  االنحداريممة  وبالتممالي فممنم الفممرض الصممفري القارممل بممام "كمملّ  .(1.11عنممد مسممتوى )
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قبل الفرض البديل الكي يرمر إلمى وجمود مما ال يقمل عمي مممل يرفض، أي ي "الجزرية  صفر
 واحد انحداري ليس مساوياو للصفر.

 (11جدو )
 متيمر مي متيمرات النموذج، والمتيمر التاب  تقميم العالقات الفردية بمي كلّ 

 المتيمر النموذج
القيم  القيم الالمعيارية

 قيمة المعيارية
 (t ) الداللة 

B 
ال طا 
 المعياري 

بمتا 
((Beta 

1 

 000,0 191,2  549,13 449,55 القيمة الثابتة

الطمو  
 014,0 459,1- 101,0 - 051,0 103,0 - األكاديمي

العزو السببي 
 000,0 990,3 340,0 051,0 313,0 األكاديمي

جودة الحياة 
 952,0 019,0- 001,0 - 092,0 001,0 - األكاديمية

داللة المتيممرات المنبئمة بمالمتيمر التماب  ممي خمال  تقمميم  (11وح مي الجدو  السابي )يتّ 
التلكممؤ متيمممر مممي متيمممرات النممموذج، والمتيمممر التمماب  للدراسممة " العالقممات الفرديممة بمممي كمملّ 

 . وترمر النتارا إلى ما يلي:ككور" لدى عمنة الاألكاديمي
، حمممث لممككورعمنممة الممدى  بممالتلكؤ األكمماديمي لممه قممدرة تنبؤيممة الطمممو  األكمماديمي أمّ  .ه

دالممة  قيمممة (، وهممي202,2 -بليممت قيمممة "ت" )و (، 211,1 -) "بمتممابليممت قيمممة "
 (.11,1عند مستوى )إحصارياو 

، عمنممة الممككورلمدى بمالتلكؤ األكمماديمي  لممه قمدرة تنبؤيممة األكماديميالعمزو السممببي  أمّ  .و
وهممي قيمممة دالممة  ،(221,3) "ت"بليممت قيمممة و (، 321,1) "بمتمما"قيمممة  بليممت حمممث
 .(11,1ياو عند مستوى )إحصار

عمنممة لممدى بممالتلكؤ األكمماديمي  قممدرة تنبؤيممة الهممليسممت جممودة الحيمماة األكاديميممة  أمّ  .ز
وهمي  ،(112,1-) "ت"بليمت قيممة و (، 111,1 -) "بمتا"قيمة  بليت ، حمثالككور
 .دالة إحصارياو يمر قيمة 

إلمى إموانيمة  (، والتمي توصملت2112نتمارا دراسمة )العنمزي،  تتفي هكه النتمارا مم        
نتممارا  كممما تتفممي هممكه النتممارا ممم  التنبممؤ بممالتلكؤ األكمماديمي بمعرفممة الطمممو  لممدى الطممالب.

أم العممزو السممببي لعوامممل القممدرة لممى ، والتممي أشمارت إ(Gargari, et al., 2011)دراسمة
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 Rakes, et)دراسمة  والجهد والحظ يمونمه التنبمؤ بمالتلكؤ األكماديمي لمدى الطمالب، ونتمارا

al., 2013) والتمي أشمارت إلمى إموانيمة التنبمؤ بمالتلكؤ األكماديمي بمعلوميمة العمزو للقممدرة ،
 والعزو للجهد والعزو للسياذ والعزو للحظ. 

وتعنممي هممكه النتممارا أم العممزو السممببي األكمماديمي لممدى الطممالب بنموانممه التنبممؤ تنبممؤاو       
حه أو وفرله أو تكاسله عي موجطاو بالتلكؤ األكاديمي، خاصة عند عزو الطالب أسطاب نجا

أداء المهممام المطلوبممة لعوامممل خارجيممة مممما يجعلممه يؤجممل أداء المهممام ويطحممث عممي مبممررات 
زارفة لتاجمل األعما . وفي المقابل؛ عندما يرتف  الطمو  األكماديمي لمدى الطالمب فمنم ذلمت 

و  ينبممئ بان فمماض مسممتوى التلكممؤ األكمماديمي لديممه، وهممو ممما يموممي عممزوه إلممى أم الطممم
األكماديمي المرتفمم  يعمممل علممى تحسمممي الصممحة النفسمية لممدى الطالممب، ويقلممل مممي الومميو  

 النفسية لديه ويزيد مي مستوى الدافعية للعمل واإلنجاز.
 

والعممزو األكمماديمي الطمممو  كممل مممي ممما العالقممة بمممي التلكممؤ األكمماديمي و " السممؤا  الثممامي:
 "؟عمنة اإلناثلدى  وجودة الحياة األكاديميةاألكاديمي السببي 

التلكمؤ درجمات بممي بمرسموم معامالت ارتطما  ل،جابة عي هكا السؤا  است دم الطاحثام     
 وجمودة الحيماة األكاديميمة األكماديميوالعمزو السمببي  األكماديميالطمو  كل مي األكاديمي و 

 .لدى عمنة اإلناث
 (12)جدو  

والعزو السببي  األكاديميلطمو  اكل مي التلكؤ األكاديمي و درجات معامالت االرتطا  بمي 
 لدى عمنة اإلناث وجودة الحياة األكاديمية األكاديمي

 التلكؤ األكاديمي               
 المتيمر

 مستوى الداللة قيمة معامل االرتطا 

 111,1 212,1 - األكاديميالطمو  
 111,1 321,1 األكاديميالعزو السببي 

 111,1 323,1 - جودة الحياة األكاديمية
( أم هنماك عالقمة سمالطة بممي التلكمؤ األكماديمي والطممو  12يتوح مي الجمدو  )         

(، وهمي قيممة 212,1 -األكاديمي لمدى عمنمة اإلنماث؛ حممث بليمت قيممة معاممل االرتطما  )
(. كما يرمر الجدو  إلى وجود عالقة موجطة بمي التلكؤ 11,1دالة إحصارياو عند مستوى )

(، وهممي 321,1السممببي األكمماديمي؛ حمممث بليممت قيمممة معامممل االرتطمما  )األكمماديمي والعممزو 
(. كما تبمي النتارا وجود عالقة سالطة بممي التلكمؤ 11,1قيمة دالة إحصارياو عند مستوى )
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(، وهمي 323,1 -األكاديمي وجودة الحياة األكاديمية؛ حممث بليمت قيممة معاممل االرتطما  )
 .(11,1قيمة دالة إحصارياو عند مستوى )

(، والتممي توصمملت إلممى وجممود 2112تتفممي هممكه النتممارا ممم  نتممارا دراسممة )العنممزي،       
 عالقة سالطة بمي الطمو  األكاديمي والتلكؤ األكاديمي.

، ودراسمة )المديب (Gargari, et al., 2011)كما تتفي هكه النتارا م  نتارا دراسة      
)et  Bendezú,-Quispeاسمة ، ودر  ,2016et al.(Sabri , ((، ودراسمة2112وأحمد، 

al., 2020) وقمد توصملت جميم  همكه الدراسمات إلمى وجمود عالقمة موجطمة ودالمة إحصمارياو ،
 بمي التلكؤ األكاديمي والعزو السببي.

(، ودراسمممة )سمممالم، 2113كمممما تتفمممي همممكه النتمممارا مممم  نتمممارا دراسمممة )العبممممدي،       
ت جميم  الدراسمات المرمار ، وقمد توصمل)Balkis, &Erdinç, 2017((، ودراسمة 2112

إلمها إلى وجود عالقة سالطة ودالة إحصارياو بمي التلكؤ األكاديمي وجودة الحياة األكاديميمة 
 لدى الطالب.

تتسي هكه النتارا م  نتارا العمنمة الكليمة للدراسمة، ويمومي تفسممر همكه النتمارا بمام       
لدراسمة والعممل واإلنجماز سمواء كانمت التلكؤ األكماديمي يمرتطو سملطاو بالعواممل المحفمزة علمى ا

عوامل داخلية مثل الطمو  األكاديمي أو عوامل خارجية مثل جودة الحيماة األكاديميمة. كمما 
يرتطو مستوى التلكؤ األكماديمي ارتطاطماو موجطماو بالعواممل المثططمة مثمل عمزو أسمطاب النجما  

ى التلكممؤ األكمماديمي والفرممل سممواء كممام ذلممت لعوامممل داخليممة أو خارجيممة، حمممث يزيممد مسممتو 
 بزيادة العزو السببي لدى الطالب.

األكماديمي الطممو  كل ممي هل يموي التنبؤ بالتلكؤ األكاديمي بمعلومية "السؤا  التاس : 
 "؟لدى عمنة اإلناث وجودة الحياة األكاديميةاألكاديمي والعزو السببي 

 
 ر ال طي، كما يلي:أسلوب تحلمل االنحدال،جابة عي هكا السؤا  است دم الطاحثام 

 (12جدو  )
 داللة العالقة اإلجمالية للنموذج مي خال  جدو  "أنوفا"

درجة  مجموع المربعات نموذج
 الحرية

متوسو 
 الداللة (Fقيمة) المربعات

 222,2120 3 223,13221 االنحدار
120,12 .000(b) 222,222 122 223,32122 المتطقي 

  131 012,31222 المجموع
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( إلى العالقمة اإلجماليمة ممي خمال  جمدو  "أنوفما" بممي المتيممر 12الجدو  )يرمر 
والعمزو السمببي  األكماديميومجموعمة المتيممرات المنبئمة )الطممو   )التلكؤ األكاديمي(التاب  

عمي عالقمة دالمة إحصمارياو بممي موونمات  ، حممث يورمفوجودة الحياة األكاديمية( األكاديمي
(، وهمممي قيممممة دالمممة 120,12ممممث إم قيممممة )ف( تسممماوي )ح ؛النمممموذج والمتيممممر التممماب 
الممممو   وبالتممالي فممنم الفممرض الصممفري القارممل بممام "كمملّ  .(1.11إحصممارياو عنممد مسممتوى )

يمرفض، أي يقبمل الفمرض البمديل المكي يرممر إلمى وجمود مما ال  "  صمفر االنحدارية الجزرية
 يقل عي ممل واحد انحداري ليس مساوياو للصفر.
 (10جدو )

 متيمر مي متيمرات النموذج، والمتيمر التاب  العالقات الفردية بمي كلّ  تقميم

 المتيمر النموذج
القيم  القيم الالمعيارية

 المعيارية
 الداللة ( tقيمة) 

B 
ال طا 
 Beta)بمتا ) المعياري 

1 

 000,0 111,9  135,19 521,111 القيمة الثابتة

 001,0 111,3- 123,0 - 095,0 305,0 - األكاديميالطمو  

العزو السببي 
 001,0 544,3 191,0 095,0 349,0 األكاديمي

جودة الحياة 
 011,0 552,1- 112,0 - 102,0 193,0 - األكاديمية

( داللممة المتيمممرات المنبئممة بممالمتيمر التمماب  مممي 10يتوممح مممي الجممدو  السممابي )
مموذج، والمتيممر التماب  للدراسمة متيمر مي متيممرات الن خال  تقميم العالقات الفردية بمي كلّ 

 . وترمر النتارا إلى ما يلي:ناث" لدى عمنة اإل التلكؤ األكاديمي"
، حمممث عمنممة اإلنمماثلممدى  بممالتلكؤ األكمماديمي لممه قممدرة تنبؤيممة الطمممو  األكمماديمي أمّ  .أ

دالممة  قيمممة (، وهممي111,3 -بليممت قيمممة "ت" )و (، 223,1 -) "بمتممابليممت قيمممة "
 (.11,1عند مستوى )إحصارياو 

، عمنممة اإلنمماثلممدى  بممالتلكؤ األكمماديمي العممزو السممببي األكمماديمى لممه قممدرة تنبؤيممة أمّ  .ب
وهممي قيمممة دالممة  ،(122,3) "ت"بليممت قيمممة و (، 222,1) "بمتمما"قيمممة  بليممت حمممث

 .(11,1إحصارياو عند مستوى )



 م 0202لسنة  يناير( الثالث، الجزء 581مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، العدد: )
 

 

 -511- 

، عمنممة اإلنمماثلممدى  بممالتلكؤ األكمماديمي قممدرة تنبؤيممة اجممودة الحيمماة األكاديميممة لهمم أمّ  .ج
وهي قيمة دالمة  ،(102,2-) "ت"بليت قيمة و (، 212,1-) "بمتا"قيمة  بليت حمث

 .(11,1إحصارياو عند مستوى )
أم لمى ، والتي توصلت إ(Gargari, et al., 2011)تتفي هكه النتارا م  نتارا دراسة    

 راالعممزو السممببي لعوامممل القممدرة والجهممد والحممظ يمونممه التنبممؤ بممالتلكؤ األكمماديمي ، وممم  نتمما
، والتممي انتهممت إلممى إموانيممة التنبممؤ بممالتلكؤ األكمماديمي (Rakes, et al., 2013)دراسممة 

بمعلوميممة العممزو للقممدرة والعممزو للجهممد والعممزو للسممياذ والعممزو للحممظ، وممم  نتممارا دراسممة 
لزصممت إلممى إموانيممة التنبممؤ بممالتلكؤ األكمماديمي بمعرفممة مسممتوى 2112)العنممزي،  (، والتممي خ 
 الطمو .

النتارا أم ارتفاع مستوى العزو السمببي األكماديمي لمدى الطالطمات يمومي وتعني هكه 
أم يومموم منبئمماو إيجابيمماو بممالتلكؤ األكمماديمي خاصممة عنممدما تعممزو الطالطممة أسممطاب نجاحهممما 
وفرمملها لعوامممل خارجيممة مممما يجعلهمما تؤجممل أداء المهممام وتطحممث عممي مبممررات زارفممة لتاجمممل 

الطمو  األكاديمي لدى الطالطة فننمه يزيمد ممي مسمتوى األعما . وفي المقابل؛ عندما يرتف  
دافعمتها للدراسة والعمل، ويجعلها تسرع في إنجماز المهمام المطلوبمة، وتسمليم الواجطمات فمي 
موعممدها المحممدد، فيصمممطح الطمممو  األكمماديمي لمممدى الطالطممة قممادراو علمممى التنبممؤ بان فممماض 

 مستوى التلكؤ األكاديمي لديها.
بجممودة الحيمماة األكاديميممة بممما تتومممنه مممي مرافممي وخممدمات  وعنممدما ترممعر الطالطممة

وتسهمالت، وعالقات إيجابيمة مم  أعوماء همئمة التمدريس واإلدارة، ومم  زممالتهما فمنم ذلمت 
يزنبئ بان فاض مسمتوى التلكمؤ األكماديمي لمديها، ولمكلت جماءت قيممة "بمتما" سمالطة وهمو مما 

 نبئ سلبي بالتلكؤ األكاديمي.يعني أم ارتفاع مستوى جودة الحياة األكاديمية مز 
 :دراسةتوصيات ال

 بما يلي: ام، يوصي الطاحثدراسةفي  وء ما أسفرت عنه نتارا ال
م برف  مستوى جودة الحياة األكاديمية داخل الجامعمات والمؤسسمات التعليميمة؛ االهتما -

 حتى تصطح الجامعة بمئة جاذبة للطالب والطالطات.
ى جمممودة الحيممماة األكاديميمممة لمممدى طمممالب وطالطمممات االهتممممام بالقيممما  المممدوري لمسمممتو  -

 الجامعة، ومعالجة أي خلل يطرأ في مستوى جودة ال دمات المقدمة للطالب.
العمممل علممى توليممة الطممالب ومسمماعدتهم علممى تعممديل العممزو السممببي ال ممارجي؛ بحمممث  -

يتحو  الطالب تمدريجياو إلمى عمزو أسمطاب النجما  والفرمل لعواممل داخليمة، وهمو مما قمد 
 هم في خفض مستوى التلكؤ األكاديمي لدى الطالب.يس
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االهتمممام بتنميممة الجوانممب الوجدانيممة مثممل الطمممو  األكمماديمي، والعمممل علممى مسمماعدة  -
الطممالب لتحديممد مسممتوى طمممو  يممتالءم ممم  قممدراتهم وإموانمماتهم، والعمممل علممى تمومممي 

 الطالب لبلوغ مستوى الطمو  المحدد.
همية وخطورة التلكمؤ األكماديمي، واتماره السملبية علمى تطصمر أولياء األمور والمربمي با -

 الجوانب التعليمية والنفسية والر صية واالنفعالية للطالب.
تصميم وتنفمك براما تدريبية تستهدف تقلممل مسمتويات التلكمؤ األكماديمي لمدى الطمالب  -

 مممي خممال  تممدريبهم علممى إدارة الوقممت والتنامميم الممكاتي للممتعلم، ورفمم  مسممتوى الدافعيممة
 لديهم، وتنمية الرعور بالمسؤولية عي العمل واألداء.

مساعدة الطالب على خفض مستوى التلكمؤ األكماديمي ممي خمال  التمزام أعوماء همئمة  -
محمددة وصمارمة لتسملم الواجطمات والطحموث والمهمام التمي  التدريس بالجامعمات بمواعممد

ادروم بتسمليم األعمما  فمي يزكلّظفوم الطالب والطالطات بادارها، وموافاة الطالب الكيي يط
 موعدها.

 بحوث مستقبلية مقترحة:
 بنجراء الطحوث المستقبلية التالية: اميوصي الطاحث دراسةفي  وء نتارا ال

 للعوامل الر صية واالجتمالية المسهمة في التلكؤ األكاديمي".دراسة " -
 "أتمممر برنممماما تمممدريبي قمممارم علمممى اسمممتراتيجيات المسمممايرة فمممي خفمممض مسمممتوى التلكمممؤ -

 األكاديمي لدى طالب الجامعة".
 "دراسة عبر تقافية لمستويات التلكؤ األكاديمي لدى طالب الجامعات". -
 "العالقة بمي أسلوب التعلم ومستوى التلكؤ األكاديمي لدى طالب الجامعة". -
"أتر برناما تدريبي قارم على مدخل التعلم النرو في خفض مستوى التلكمؤ األكماديمي  -

 ".لدى طالب الجامعية
 "عالقة مستوى التلكؤ األكاديمي بول مي المرحلة التعليمية والت صص الدراسي". -
"دراسة للفروذ في مستويات التلكؤ األكماديمي لمدى الطمالب فمي المقمررات االلكترونيمة   -

 والمقررات التقلمدية".
"دراسممة للفممروذ فممي مسممتويات التلكممؤ األكمماديمي لممدى الطممالب فممي الجامعممات ال اصممة  -

 ة".والحوومي
 
 
 
 

 



 م 0202لسنة  يناير( الثالث، الجزء 581مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، العدد: )
 

 

 -511- 

 قارمة المراج :
(: التفكممممر اإلبمممداعي وعالقتمممه بومممل ممممي العمممزو السمممببي 0221أبمممو نمممدى، خالمممد محممممود )

ومسممتوى الطمممو  لممدى تالممممك الصممفمي ال ممامس والسمماد  االبتممدارممي، رسممالة 
 ماجستمر يمر منرورة، كلية التربية، الجامعة اإلسالمية.

مممتميممممممرات النفسمية المممسمهممممة فمي التلكمؤ بمعممض ال(. 2112الديب، محمد، وأحمد، نبمل )
 (،2)22مجلمة كليمة التربيمة، جامعمة طنطما، . األكاديمي لمدى طمالب كليمة التربيمة

1-112 
(. التسموي  األكماديمي وعالقتمه 2112حجمازي، تيريمد )و شواشمرة، عممر، و الربي ، فيصمل، 

 /ب(،1)21ارة، مجلممة المنممباسممالمب التفكمممر لممدى الطلطممة الجممامعممي فممي األردم. 
122-231 
(. التسمموي  األكمماديمي وعالقتممه بوممل مممي فاعليممة الممكات األكاديميممة 2112الزعبممي، أحمممد )

مجلمممة جامعمممة دمرمممي، وقلمممي المسمممتقبل لمممدى عمنمممة ممممي طلطمممة جامعمممة دمرمممي. 
33(1،) 221-202 

وعالقته بتقدير الكات لدى الطالطمات  ي(. مستوى الطمو  األكاديم2112الزهراني، زينب ) 
، جامعمممة يممممر منرمممورة بجامعمممة الطاحمممة. رسمممالة ماجسمممتمر المتفوقمممات تحصمممملياو 

 الطاحة، المملكة العربية السعودية. 
(. الر مما عممي العمممل اإلرشممادي وعالقتممه بمسممتوى الطمممو  لممدى 2112الزهرانممي، سممعمد )

المرشديي الطالبممي بمحافاة جدة، رسالة ماجستمر يممر منرمورة، جامعمة الملمت 
 عبد العزيز

(. جودة الحياة الجامعية كعاممل وسميو بممي االيتمراب النفسمي وتقمدير 2112لسمد، وارل )ا
المجلمممة الدوليمممة للدراسمممات التربويمممة المممكات لمممدى طمممالب جامعمممة الملمممت سمممعود. 

 121-122 (،2)1والنفسية، 
(. توكمممد الممكات وعالقتممه بمسممتوى الطمممو  لممدى طلطممة المرحلممة 2112الرمممراني، سممما  )

 ،21المجلة التربوية، كلية التربية، جامعة سموهاج، اة القنفكة، المتوسطة بمحاف
213-221 

وعالقتممه بجممودة الحيمماة المدركممة عنممد طلطممة  األكمماديمي(. التلكممؤ 2113، عفممراء )يالعبمممد
 122 -122 ،(1)31مجلة دراسات عربية في التربية وعلم النفس، الجامعة. 

مجلممة األكاديميممة لطممالب الجامعممة.  (. تصممميم مقيمما  جممودة الحيمماة2112العتمبممي، لفمما )
 .201-221: 120مصر، –القراءة والمعرفة 
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(. أسالمب التفكمر ومستوى الطمو  األكاديمي ودورهما في التنبمؤ 2112العنزي، عبد هللا )
المجلمة الدوليمة التربويمة المت صصمة، بالتسوي  األكاديمي لدى طمالب الجامعمة. 

1(0،) 22-132 
. مسمممتوى الطمممو  وفاعليمممة الممكات والمممككاء االنفعممالي كمنبئمممات (2111المرازيممي، عممماد )

بمممالتوافي االجتمممماعي لمممدى طلطمممة جامعمممة جمممرز األهليمممة. رسمممالة دكتممموراه يممممر 
 منرورة، كلية التربية، جامعة المرموك.

(. قممدرة مسممتوى الطمممو  بممالتنبؤ بالومميو  النفسممية فممي  مموء 2111المممومني، فاطمممة )
مجلممة جامعممة الثانويممة العامممة فممي مدينممة إربممد. بعممض المتيمممرات لممدى أسممر طلطممة 

 122-122، 32القد  المفتوحة للطحوث اإلنسانية واالجتمالية، 
(. القلممي الوجممودي والتسمموي  األكمماديمي لممدى 2110النواجحممة، زهمممر، وبركممة، رموممام )
مجلممة جامعممة الرمارقة للعلمموم اإلنسممانية واالجتماليممة، طلطمة جامعممة األزهممر بيمزة. 

11(2،) 222-222 
(. عالقممة مفهمموم الممكات بمسممتوى الطمممو  لممدى طلطممة جامعممة القممد  2110بركممات، زيمماد )

المجلممة الفلسممطمنية للتربيممة المفتوحممة عممي  المفتوحممة فممي  مموء بعممض المتيمممرات.
 211-212، (2)1بعد، 
بمسمتوى الطممو  لمدى طلطمة كليمة الفنموم  وعالقتمه(: المناخ الدراسمي 0250جبر، حسمي )

(، 0)0مجلة مركز بابل للدراسمات الحومارية والتاري يمة،عة بابل، الجمملة في جام
581- 055 

(. فعاليمممة برنمماما تمممدريبي لتحسمممي جممودة الحيممماة األكاديميممة لمممدى 2112حبمممب، سممالي )
 223-212، 12مجلة التربية ال اصة، جامعة الزقازيي، الطالطات الموهوبات. 

عوديمي فممي جامعممة الملممت سممعود (. مسممتوى ر مما الطممالب يمممر السمم2110حمادنمة، همممام )
المجلممة العربيمممة لومممام جمممودة التعلمميم الجمممامعي، عممي جمممودة الحيمماة الجامعيمممة. 

11(31،) 22-02 
(. أتممر مسممتوى الطمممو  األكمماديمى ونمموع 2112خزعلممي، قاسممم ، ومممومني، عبممد اللطيمم  )

ة يممفممي التصممورات المسممتقبلية لممدى طالطممات كليممة إربممد الجامع يالبرنمماما الدراسمم
 -120 (،1)10مجلمممة العلممموم التربويمممة والنفسمممية، جامعمممة الطحمممريي، ردم. بممماأل 
112. 
( العممزو السممببي وعالقتممه بتوجممه الهممدف نحممو الممتعلم والدرجممة لممدى 0251دخممو ، مممنعم )

التالممك ذوى صعوبات القراءة: دراسة ممدانية على عمنة مي تالممك الصف الراب  
رممورة،  كليممة التربيممة ، جامعممة فممي محافاممة الالزقيممة، رسممالة ماجسممتمر يمممر من

 ترريي، سوريا.
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(. جودة الحياة األكاديميمة وعالقتهما بالتسموي  األكماديمي لمدى طمالب 2112سالم، سري )
مجلمة كليمة التربيمة، جامعمة ال رطموم، قسم التربية ال اصة بجامعة الملت سمعود. 

2(11،) 1-12 
الجامعممة فممي  مموء بعممض (. مسممتوى الطمممو  األكمماديمي لممدى طلطممة 2110صممبمره، فممؤاد )

مجلمة جامعمة ترمريي دراسة ممدانية في كلية التربيمة بجامعمة ترمريي.  :المتيمرات
 – 31 (،2)21للطحمموث والدراسممات العلميممةة سلسمملة ا داب والعلمموم اإلنسممانية، 

22. 
(. الفروذ بمي مرتفعمي ومن فومي التلكمؤ األكماديمي فمي المتعلم 2111عبد الهادي، داليا )

المجلمة والتحوم الكاتي لدى طالب التربيمة ال اصمة بجامعمة الطمارف. ذاتي لتنايم 
 232 -213، (2)2الدولية التربوية المت صصة، 

(. العالقة بمي  يو  الحياة والتسوي  األكماديمي لمدى طلطمة جامعمة 2112عبود، محمد )
. مجلممة جامعممة النجمما  لألبحمماث )العلمموم اإلنسممانية(، عجلمموم الوطنيممة فممي األردم

31(3)، 221-222 
(. فاعليمة برنماما تمدريب قمارم علمى مهمارات التفكممر فمي تنميمة 2113علي، حسام المديي )

مجلمة كليمة أسالمب التفكمر وتحسمي جودة الحياة األكاديمية لدى طالب الجامعة. 
 222-221، (2) 112التربية، جامعة األزهر، 

قته بالطمو  األكاديمي (. اإلخفاذ المعرفي وعال2110كرماز، حوراء ، والبزوم، طارذ )
مجلممة الرك للفلسممفة واللسممانيات والعلمموم لممدى طلطممة الصممف ال ممامس اإلعممدادي. 

  212-321 (،1)31االجتمالية، 
(. مسممتوى الطمممو  وعالقتممه بات مماذ القممرار لممدى عمنممة مممي طلطممة 2112منصممور، جعفممر ) 

 .123  -131 (،2) 32مجلة جامعة الطعث، السنة األولى في جامعة دمري. 
( مقيمما  مسممتوى الطمممو  للمممراهقمي: دراسممة تقنمنيممة علممى عمنممة مممي 0250ممممرة، وفمماء )

المراهقمي في مدينة جدة بالمملكمة العربيمة السمعودية. دراسمات عربيمة فمي التربيمة 
  021- 515(، 0)01وعلم النفس، رابطة التربويمي العرب، 
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