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 ص:ملخ
يتمثل الهدف الرئيس للدراسة الحالية من خالل الكشف عن دور التوجه الذاتي في 

( 369من) العينة وتكونت .تعديل العالقة بين التخطيط والعصابية لدى  طالب الجامعة
طالب وطالبة من الدارسين بجامعتي حلوان وبنى سويف من كليات اآلداب والخدمة 

ا وتم ( عام  1.3ا بانحراف معياري )( عام  20.4االجتماعية، والصيدلة متوسط أعمارهم )
تطبيق أدوات الدراسة عليهم بطريقة عشوائية وقد تم توزيع هذه العينة إلى مجموعتين 

( عام ا وانحراف 20.5( طالبة بمتوسط عمري)170وعة اإلناث: قوامها )مجم ،فرعيتين
( عام ا 20.3( طالب بمتوسط عمري)199مجموعة الذكور: وقوامها) و،( عام ا 1.4معياري)

( عام ا  طبق عليهم  ثالثة مقاييس لقياس كل من العصابية والتوجه 1.2وانحراف معياري)
ا سالبة بين العصابية حصائي  إوجود ارتباطات دالة  سفرت الدراسة عنأو  ،و التخطيط يالذات

عن وجود ارتباط موجب دال  جفي حين كشفت النتائ يوكل من التخطيط والتوجه الذات
انتهت الدراسة إلى أنه بالعزل اإلحصائي لمتغير التوجه الذاتي عن العالقة ا  كما احصائي  

ا كشفت خير  أو ي، ة والتوجه الذاتالعالقة بين العصابي تالشت ،بين العصابية والتخطيط
الدراسة عن وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور واإلناث في كل من التخطيط 

وجود فروق ذات داللة إحصائية في  ، بعاده في اتجاه الذكور.أب يبببعديه  والتوجه الذات
 .العصابية بين الجنسيين في اتجاه اإلناث

 التخطيط -العصابية -التوجه الذاتي كلمات مفتاحية: 
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Self-Directedness as a Moderator  of  The Relationship 

Between Neuroticism  and Planning  
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 ABSTRACT:  

The aim of this study to find the mediated effects of Self-

directedness on the relationships between Neuroticism  and Planning. 

Participants Were (N = 369 ) of boys and girls of College Students. 

Participants consists of two group,(N=170) girls with age(M=20.5) 

and S.D (1,4) years and the number (n = 199 ) of boys with 

age(M=20.3) and S.D (1,2) years . All Participants completed a three  

of measures(Self-directedness Scale, Planning Scale,& Neuroticism 

Scale. Results indicated would Planning be positively Correlated with 

Self-directedness but negatively Neuroticism were negatively with, 

Planning and Self-directedness. Results indicated Self-directedness 

wholly mediated the relationship between. Neuroticism between  and 

Planning In addition, Result showed significant differences at the level 

of Neuroticism. The Results indicated statistically significant 

differences between boys and girls in in Planning and Self-

directedness favor of boys But The Results indicated statistically 

significant differences between boys and girls in Neuroticism favor of 

girls                          

 Keywords: Self-Directedness- Neuroticism -Planning  
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  :مقدمة
 ُيعدُّ بَمثابة العمود الفقري له، فال يستطيع أي الفرد التخطيط في حياة    

يريد النجاح أن َيستغني عن التخطيط لمستقبله ووْضع الخطط التفصيلية  فرد
 لما يريد أن يقوم به سواء كان ذلك في المستقبل القريب أو في المستقبل البعيد،
وقد يعتقد البعض أن التخطيط ورسم خطط للمستقبل إنما هو عمل فئة معينة 
من الناس أو مجموعة معينة منهم مثل رجال األعمال وما إلى ذلك، إال أن 

 ونقد أكدوا عكس ذلك؛ حيث يؤكد المتخصصين في علم النفس والتربيةجميع 
فرد مهما كانت أن التخطيط إنما يجب أن يكون عنصر ا أساسي ا في حياة كل 

بساطة تطلُّعاته للمستقبل، ومهما كان ما يريد التخطيط له صغير ا أو كبير ا، 
 .المتبعة

في العلوم اإلنسانية واالجتماعية إلى تمتع اإلنسان عن  وتشير البحوث  
سائر الكائنات الحية بقدرته على إدارة حياته من خالل التخطيط، وهذه المميزة  

د بنى اإلنسان بالتساوي ،بل إنها ليست موزعة على ليست موزعة على أفرا
الشعوب أو الجماعات بالتساوي، فاألفراد البارزون هم وحدهم الذين يتميزون 

                                (2012)أبو الحجاج، بالقدرة على التخطيط لحياتهم

سته عن ( درا1957عام ) جيلفورد وآخرون نشر عندماالقرن العشرين  فمنذ    
ن يخر وآلميلر ثم أعقبه بدراسة في هذا المجال  ،ظاهرة نفسيةبوصفه  التخطيط 

إال أن  ،( ومنذ ذلك الوقت ظهرت كثير من الدراسات النفسية للتخطيط1960)
 ،اعام   40منذ حوالي  ازدهرت باعتباره متغير ا نفسي امبريقية للتخطيط إلالدراسة ا

مختلف  في هاساسية للتخطيط وتأثير ألات اليإذ كانت تهدف إلى البحث عن اآل
و تناول علماء النفس  .(Michael, Schultz & Judy,2001) سلوكيات الفرد

التخطيط بوصفه  تمثيال  معرفي ا إلدارة الحياة من خالل تحديد األهداف الحياتية  
 لتحقيق هذه األهداف ،واالكتشافات المبكرة للعقبات والبدائل المتاحة كافة

(Peter,1999 )،  ا إلى أنه بشكل عام خاصية أساسية وأشار السيكولوجيون أيض 
ا عملية معرفية ضرورية لتشكيل  ،ومظهر من مظاهر السلوك الذكي  وأنه أيض 
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وكيفية  ،سيناريوهات الحياة والتنبؤ بالعقبات كافة التي تعوق تحقيق األهداف 
 (. Nizkodubov&Evseeva,2015التغلب عليها )

يرى علماء النفس التخطيط  بمثابة استراتيجية إلدارة الحياة كذلك    
ا ِّلذا يعد التخطيط استعداد ،تتيح لألفراد السيطرة في حياتهم الحاضرة والمستقبلية

مثل :تحديد األهداف   ،معرفي ا ومزاجي ا للمهام المستقبلية  من خالل  مكوناته
 & Azizli, Atkinson, Baughman)والتركيز علي الفرص الجيدة والمبتكرة

Giammarco, 2015). 
ألنه قائم بشكل كبير علي ،كما يمثل أنه في جوهره توجه نحو المستقبل 

مما يعزز من دوافع األفراد نحو تحقيق  أهدافهم ،تحديد األهداف المستقبلية 
 .  (Park,Lu&Hedgcock,2017)  المستقبلية
أنه نشاط تكيفي يعزز  منها ،للتخطيط نواتج نفسية إيجابية متعددةو   

 Michael, et) ردود الفعل المرنة تجاه مختلف العوامل الخارجية غير المستقرة

al, 2001)،  كما  أنه يعمل على تهيئة  الفرد الذاتية لوضع نفسه على المسار
الصحيح من أجل تحقيق األهداف والنتائج المرجوة وتجنب النتائج السلبية 

(Hallgeir & Roy, 2018.) ما يعمل التخطيط على التقليل من ميل الفرد إلى ك
فضال  عن أنه يؤدى دور ،وعدم التسويف في استكمال المهام  ،إهدار الوقت

 Park, et) الضبط الذاتي وااللتزام وعدم التردد من اجل أداء المهام بشكل أفضل

al , 2017). 
 باإلضافة إلى ذلك يعد التخطيط من العوامل التي تحقق الرضا   

ليوت   & Sheldon)والسعادة فعلي سبيل المثال أشارت دراسة شيلدون وا 

Elliott,1999)   إلى قدرة الفرد علي تحديد أهداف تعد أحد مصادر الرضا
 ,Sheldon, Kasser) وتوصلت دراسة كل من شليدون و كاسر وسميث وشارك،

Smith & Share,2002) وأندوي وكوتس وهيثرتون (Andrew, Coates & 

Hetherton, 2008) ودراسة  بارتون (Barton, 2009إلى ) علي  أن قدرة  الفرد
ه لقدرة الفرد على التنظيم شعور بالسعادة من خالل تعزيز التخطيط تؤدي إلى 
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دارة حياته  الفردي .  ىنوعية الحياة على المستو مما يؤدي إلى تحسين  ،وا 
ناته المختلفة، تباين األسوياء في التخطيط بمكو وتجدر اإلشارة إلى   

نجاز المهام و التنظيم والتنفيذ وتحديد األهداف وتوليد إمثل: الدقة وسرعة 
البدائل واألفكار الجديدة لمواجهة أي عقبات أمام تنفيذ ما تم التخطيط إليه، 

(Allan & Sniehotta, 2013لذلك نجد أفراد ،)ِّا إلى تخطيط يتصرفون استناد   ا
  بينما ا،محدد مسبق   يرات في إطار منظور زمنمسبق لحياتهم من أفكار وتصو 

 تخطيط مبنى علىبشكل عشوائي وغير يتصرفون في حياتهم  نجد البعض 
ن لإلرادة بل أنهم و هم خطة ترشدهم، وهؤالء فاقديوليس لد والنظرة المستقبلية ،

 (.2016.)قاسم، بأيديهم ةلآخرين وآلا من خطط اجزء  سيمثلون 
ذا التبنناين إلننى متغيننرات اجتماعيننة وشخصننية، ومننن المننرجح أن يرجننع هنن  

فنراد مخططناتهم ألفني الطرينق التني ينحنو بهنا ا هنذه المتغينرات يمكن أن تؤثر إذ
( إلى 2013) قازوزةشارت دراسة أ فمثال   المخرجات،نوع  فيفإنها تؤثر  للحياة،

 وتخطنيط الفنرد لحياتنه واالجتماعينة وجود عالقة ارتباطية بين عوامل الشخصنية
لية وسننوف تركننز الدراسننة الحاليننة علننى كننل مننن تصننورات مسننتقبمننا فيهننا مننن بو 

العصننابية والتوجننه الننذاتي بوصننفهما سننمات فنني الشخصننية لهمننا دور  مننؤثر فنني 
ا لمنننا ذكنننره كنننل شنننينوبو وفق نننالعصنننابي  علنننى أنالتخطنننيط،  إذ أكننندت الدراسنننات 

 ,Shinobu, Park, Heiwa)وكارولولوفىوكريسنتوفر وبنارك وهينوا وجنفينز وهنازل

Jennifer, Hazel, Carol, Love & Christopher, 2018) مننن عنندم  ييعننان
الكفننناءة الذاتينننة وقلنننة اإلرادة ونقنننص البصنننيرة وعننندم الرضنننا والسنننعادة والحساسنننية 

، بينمنا تحديند أهدافنه ورغباتنه مما يعوقه ذلنك عنن كيد ذاته،و المفرطة وصعوبة ت
إيجنابي  فني التخطنيط بوصنفه  ثيرتنأمن المرجح أن يكون لمفهوم التوجه الذاتي 
لنه أهمينة خاصنة فني تنشنيط دوافنع و جزء من النظام الدافعي في بناء الشخصنية 

الفننرد وسننلوكياته، ويكننبح رغباتننه، ويحنندد كيفيننة إدراكننه لذاتننه ول خننرين ،وكيفيننة 
، كمنا أن  (Snopek, ,Hublova, ,Porubnova, & Blatng, 2012)تفاعلنه معهنم 

نننه يرتقنني عبننر إمننن مفنناهيم بننناء الننذات وتشننكيل الهويننة، إذ التوجننه الننذاتي يعنند 
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لننيعكس الفننروق الفرديننة فنني الكفنناءة الذاتيننة، واإلرادة، والتوجننه نحننو  همراحننل نمننو 
  (Devebakan, Dogan, Ceylan, Akin, & Kose, 2018)األهداف وقبول الذات 

 التي رفيةمن االستراتيجيات ما وراء المعيعد  التوجه الذاتي والواقع أن   
خر، آتوجه السلوك، كما أنه من المتغيرات النسبية التي تختلف من فرد إلى 

ا في اختالف استجابات األفراد في العديد أساسي   صر اوهذا االختالف يمثل عن
 ,Garcia, Anckarsater & Lundstrom) من السلوكيات المعرفية والمزاجية

2013). 
فقد كشفت المراجعة ،ا بالعصابية كما أن التوجه الذاتي يرتبط سلبي  
بين التوجه  ارتباطات سالبة عالقة العلمية لإلنتاج البحثي السابق عن وجود

 & ,Garcia, et,al,2013, Cloninger: ,Lee الذاتي والعصابية )أنظر دراسات

Chae, 2015, Dinica, , Demenescu, ,Lord, Krause, Kaiser, & Horn, 
2015, Müller, Panksepp, & Kiefer ,2016).     

ا تأثير ،مما سبق يمكن أن يبرز تأثير العصابية علي التخطيط  وأيض 
التوجه الذاتي في كل من العصابية والتخطيط، لذلك كانت الحاجة لدور التوجه 

والذى بدوره قد يتدخل ويعدل   وجه السلوكالذاتي باعتباره بعد في الشخصية ي
أحد عوامل الخطر والتخطيط بإعتباره مهارة من  العالقة بين العصابية  بكونها

  المعرفة.ما وراء  مهارات
 مشكلة الدراسة

المستقبل وبلورة  الشخصية وبناءمرحلة تشكيل تعد المرحلة الجامعية 
حافز ذاتي  القائم علىفهي مرحلة تحتاج إلى التخطيط  لذا ،واقعيةأهداف 

ع الطالب بقدر يتمت أن لضروريا من فإنه لذا ٬ في المجتمعيجعل الفرد فاعال  
إذ يعد التوجه  ٬المرحلةمكنه من التعامل مع طبيعة هذه يمن التوجه الذاتي 

الذاتي جزء ا من النظام الدافع لما يشمله من وعي الفرد بكفاءته وعزيمته على 
 ,Svrakic) تحديد وتحقيق أهدافه الشخصية بطريقة تؤدي إلى النجاح

Jakovljevic, 2015) 

(  إلى أن التخطيط ليس ,(Michael, et, al ,2001ميشيل وآخرون  ويشير
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فقط جانب ا من جوانب حياتنا اليومية، بل إنه يؤثر في األداء في العديد من 
إذ أن التخطيط أحد القدرات المعرفية التي يمكن من خاللها توليد  ،المهام

ه ويتنبأ بالعقبات محاكاة عقلية لحياة الفرد والتي من خاللها يحدد الفرد أهداف
 وكيفية وضع الحلول البديلة .

وعلى الرغم من الحاجة الملحة لمهارة التخطيط إال أنه ثمة ندرة في 
 بمالمحيتسم والذي  ،الحاليالعصر الدراسات المعنية بهذه المهارة المعرفية في 

لهذا  الرئيسة السمةتتبلور إذ  ،إلى حد بعيد عما سبقه من عصور اتجعله مختلف  
 المعرفيةواستثمار قدراته بتنمية مهارات الفرد  الكبيرفي االهتمام  العصر

 بالمجتمع.واعتباره األساس في تحقيق أي تنمية 
التخطيط يحتاجها الطالب الجامعي، خاصة أن هذه مهارة كما أن 

المرحلة مليئة بالضغوط مثل الضغوط األكاديمية واالجتماعية لذا تشير عدة 
صرية إلى تزايد معدالت انتشار سمة العصابية واضطراباتها دراسات أجنبية وم

 مثل دراسات لدى طلبة الجامعة ومشكالت التوافق مثل القلق واالكتئاب
(Gallagher, 2014, Pedrelli, Nyer, David, Jonathan, Holt, Bril, Alert, 
Fisher, Maurizio & Farabaugh,2015, Chinneck, Thompson, Mahu, 
Davis-MacNevin, Dobson &, Stewart, 2018; Ibrahim & Abdelreheem, 

2015,     Hassan, 2017,&(Abdel Wahed  
فقد سبق أن نوهت  على أن التخطيط مهارة معرفية  ،ومن جهة أخرى   

تتأثر سلب ا بأي اختالل في الشخصية، ويؤكد ذلك ما أشار إلية سنتوها 
أن  (Sniehotta, Schwarzer & Benjamin., 2005) وبجيامينوشوارزر 

وانخفاض  ،العصابية بما تشمله من خصائص مثل االندفاع وقلة الدافعية
 الضبط الذاتي ترتبط سلب ا بمهارة التخطيط 

 إلى جانب  ماسبق ثمة تناقض بين نتائج الدراسات بشأن طبيعة  
كشفت بعض الدراسات عن وجود عالقة  إذالعالقة بين العصابية والتخطيط، 

 ,    Bruijn, et, al, 2009)رتباطية سالبة بين العصابية والتخطيط مثل دراسات ا

 Ermis, & Icellioglu, 2016, 2016 والجهنى  ،) 
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كشفت دراسات أخري عن وجود ارتباط موجب  على النقيض من ذلك
 & Stolarski, Fieulaine, Zimbardo)ٍ  بين العصابية والتخطيط، مثل دراسات

2018, Kooj, Kanfer, Rudolph, 2018, ) 
شارت دراسات إلى عدم وجود ارتباط بين العصابية في حين أ  

 & Reed, Bruch & Haase, 2004, Rogers, Creed والتخطيط ،مثل دراسات

Glendon, 2008, Fayga & Kamal, 2011).) 
لذا من المتوقع  أن يكون للتوجه الذاتي دور في العالقة بين العصابية 

خاصة أن بعض الدراسات أبرزت دور التوجه الذاتي في حياة طلبة  ،والتخطيط
 ,Cazana & Schiopcaالجامعة، فعلي سبيل المثال برهنت دراسة كوينزوسكوبيا 

على وجود تأثير إيجابي للتوجه الذاتي المرتفع لدى  طلبة الجامعة في  ،(2014
كذلك أشارت دراسة  ،إدارة الذات و التوافق الدراسي والدافعية لإلنجاز الدراسي

( إلى وجود عالقة ارتباطية ,Cloninger & Zohar 2011وزوهار )كلونينجر 
كل من الرضا ومشاعر اإليجابية والقدرة و موجبة بين التوجه الذاتي المرتفع 

وتوصلت دراسة  كل من كازان وليراردى وجاكي  ،على تحديد األهداف
(Cazan, Lerardi, & Jacic, 2017إلى وجود ع ) القة ارتباطية موجبة بين

 التوجه الذاتي والرضا عن الحياة لدى طلبة الجامعة.
وعلى الرغم من وجود تأكيدات علمية على طبيعة التوجه الذاتي الفعالة 

على دراسة ذلك، لم يتمكن الباحث من الحصول  ومع ،في الحياة النفسية للفرد
بيانات المتاحة على اإللكتروني لقواعد ال المسح من خالل عمليات سابقة،

على المستوى العربي فضال   ،بهذا المتغيرالشبكة الدولية للمعلومات، عنيت 
عن ندرة الدراسات األجنبية التي تناولت  العالقة بين كل من العصابية التوجه 
الذاتي والتخطيط، كما ال توجد دراسات في هذا المجال بالتصميم الحالي على 

لذا فإن كل هذه الحقائق  ٬في حدود علم الباحثالمستوى األجنبي والعربي 
السابقة أو بعضها قد أسهمت في تعزيز االهتمام بطرح الهدف الرئيس للدراسة 

التحقق من عالقة االرتباط المباشرة بين العصابية والتخطيط وذلك الحالية وهو 
 التوجه الذاتي. بعد التحكم اإلحصائي في
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الراهنة تم صياغة مشكلة الدراسة في وللتحقق من الهدف الرئيس للدراسة 
 التساؤالت التالية:

واإلناث في كل بين الذكور  ةذات داللة إحصائيتوجد فروق  إلى أي مدى -1
 ؟والتخطيط التوجه الذاتيو العصابية  من

العصابية  إلى أي مدى توجد ارتباطات ذات داللة إحصائية بين كل من-2
 و التخطيط؟ التوجه الذاتيو 

مدى يمكن أن يؤثر العزل اإلحصائي لمتغير التوجه الذاتي في إلى أي -3
 والتخطيط؟ العصابيةبين  تعديل العالقة

 .توضيح أهمية الدراسة في ضوء ما يلي يمكن: أهمية الدراسة   
 األهمية النظرية    

الذاتي  التوجه  كبيرة على موضوعها وهو دورأهمية  الدراسة الحالية تعول-1
  و التخطيط ة بين العصابيةفي تعديل العالق

تصدت ، ما أطلع عليه الباحثحدود  فيوجود دراسات سابقة عربية  عدم  .-2
على جانب من األهمية في  التوجه الذاتي بوصفه بعد ا في الشخصيةلدراسة 

 مسار الحياة النفسية للفرد
ة الجوانب اإليجابي من مابوصفه ومهارة التخطيط أهمية دراسة التوجه الذاتي-3

ا ال يستهان به طلبة الجامعة، تلك الفئة التي تمثل قطاع   ىفي الشخصية لد
 في المجتمع المصري.

 األهمية التطبيقية
من مفهوم التوجه الذاتي وخاصة في المجال اإلرشادي اإلفادة  إمكانية-1

 والعالجي، وذلك بمحاولة بحث عالقته بالعصابية داخل الثقافة المصرية.

بالجامعة معرفة نوع العالقة بين متغيرات  واألكاديمي لنفسيللمرشد اتتيح -2 
 إلرشاد الطالب.ثم تسهم في معرفة الطرق المناسبة  الدراسة الحالية ومن
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 مفاهيم الدراسة-أوال
   (1)التوجه الذاتي-1
جنبية، تناولت تعريف نظرية، ودراسات أ أطر عدةاطلع الباحث على   
الذاتي في الدراسة  للتوجهه تعريفمنها إلى الباحث وقد خلص  الذاتي،التوجه 
بعد في الشخصية تجمع تحته عده سمات تتمثل في  أن التوجه"هو  الحالية:و

العزيمة واالستقاللية في األفعال واالختيارات وسعة الحيلة والكفاءة الذاتية 
دراك األهداف التي والقدرة على  تنظيم الذات والتحكم فيها وتقديرها إيجابي ا وا 

 &. ,Cloninger, Svrakic)انظر دراسات "يريد تحقيقها في الحياة

Przybeck,1993, Martin, Magdalena&, Montag,2010, Danilo, Fariba, 
Sandor, Thomas, Trevor,& Henrik,2015, Cloninger, Granjard, Amato, 

Mordadi, & Garia,2018)  
(2)العصابية-2

  
تناولت تعريف ، وعربية جنبيةدراسات أنظرية، و  أطر عدة من خالل   

إلى تعريف للعصابية: على أنها المحدد  الباحث العصابية وقد خلص منها
الرئيس للطريقة التي يستجيب بها البشر للمؤثرات النفسية السلبية، فاألفراد 
الذين يعانون من العصابية العالية يميلون إلى المبالغة في استجاباتهم االنفعالية 

ما يجعلهم مستهدفين  للضغوط  واإلجهاد  والتأثير بختلف المواقف تجاه م
واألفراد العصابيون يميلون لخبرات  الجسمية اتواالضطراب النفسي السلبي

 إلىالمشاعر السلبية ،مثل التشاؤم واالرتباك وانخفاض تقدير الذات والنظر 
  )انظر "البيئة المحيطة على أنها مهددة ،يصعب إدارتها والسيطرة عليها

,Muris, Meesters, & Diederen, 2005  ،2014جرادات وأبو غزال 
   2017الذهبي والسلماني،  2016وعبد الخالق ، 2014واألنصاري وسليمان.،

Turel&Gil-Or,2018, Richard, Mindy, Danica, Martin, Joshua, 
David & Jennife, 2018)    

                            
                                                           

(1)Self-directedness 
(2) Neuroticism 
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(1)التخطيط-3
:  

التخطيط مثل العديد من الظواهر النفسية المعقدة، تعددت تعريفاته    
 علي سبيل المثال :األوائل الباحثينالضيق إلى الشمولية فنجد أن  وتطورت من

مكونات  ومهام لل على أنه التحديد وتنظيم التخطيط ( عرف,Read,1987ريد )
 أهداف معينة،  لتنفيذ اإلجراءات خالل سلسلة من من وحل أي مشكلةاألداء 

( التخطيط على  Simons&Galotti,1992)  ويعرف كل من سيمونز وجلوتي
طار إ يواألفكار ف تصورات ال خالل مجموعة من دارة الحياة منأنه تنظيم إل

 .ا محدد مسبق   يزمن
محاكاة عقلية لألفعال  التخطيط، فيعدون ونالحالي الباحثونأما    

خالل سلسلة من اإلجراءات تشمل تنظيم وتحديد  المستقبلية ونتائجها من
األهداف وآليات التنفيذ والتغلب على العقبات كافة وهذه السلسلة من اإلجراءات 

 ,.Michael, et, al, 2001,  Sniehotta, et, al 2005) ذات مغزى إيجابي، مثل

Allan & Sniehotta, 2013 Haalgeir & Roy, 2018)                             
 يتيح لألفراددارة الحياة إلاستراتيجية كما توجد تعريفات ترى التخطيط 

ظهار  مستقبلهم، و يري بعضهم اآلخر  وتصور في حياتهم التحكمبناء وا 
أثناء  التحكموممارسة المزيد من  ،مستقبليةالللمهام  التخطيط على أنه استعداد

 تحديد الهدف والتركيزنحو  مهارات موجهة المهام ويتضمن التخطيط:إكمال 
 ( (Azizli, et,al,2015 على الفرص الجديدة لتحقيق األهداف

من التعريفات السابقة المتعددة للتعريف  نخلصأية حال، يمكننا أن  على
                                         :ثالث فئات، على النحو اآلتي إلى "مفهوم التخطيط"

 لية لألفعال المستقبلية ونتائجهاالتخطيط هو عملية محاكاة عق. 
 دارة الحياة بشكل ذاتي.التخطيط هو استراتيجية معرفية إل 

 المحدد الرئيس للتخطيط هو تحديد األهداف. 

                                                           
(1)Planning 
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 النحو التالي: كما يمكن صياغة التعريف اإلجرائي للتخطيط على 
القدرة على تدبير أحوال الحاضر والمستقبل القريب من خالل  يالتخطيط يعن

المعلومات  والوسائل وجمعديد األهداف الحياتية الواقعية عبر كافة السبل تح
الهدف والتنبؤ بالعوائق والصعوبات واالختيار بين البدائل كما  تخص هذا التي
تخص تحقيق  التينها القدرة على استعالم وتجنيد المعارف والمعلومات أ

 االهداف
 تفسير متغيرات الدراسة -ثانيا

   تيالتوجه الذا-1
الشخصنننية عننناد أب ا مننننِّبوصنننفه بعننند ظهنننر مفهنننوم التوجنننه النننذاتي تاريخي نننا

( كلننننننونينجرعلننننننى ينننننند )شخصننننننية للمننننننزاج وال العوامننننننل السننننننبعة  مننننننوذجن ضننننننمن
Claninger,  للمنننننننزاج العوامنننننننل السنننننننبعة  منننننننوذجخنننننننالل ن 1987وآخنننننننرين عنننننننام

 ((1):)التوجيننه الننذاتيللشخصننية هيشننتمل علننى ثالثننة أبعنناد اشخصننية والننذي وال
ا ا إيجابي ن، وينظر إلنى التوجنه النذاتي  بوصنفه بعند  (3)(، والسمو الذاتي(2)والتعاون

في الشخصية، إذ يوصف األفراد الذين يتمتعون بدرجة عالية من التوجنه النذاتي 
 & Cheng, Rielage)هم أهنداف محنددةيولند والمسنؤولية، واإلدارة، بقنوة الحيلنة،

Ramanaiah, 2002) . 
وجهة  لعل أهمها، خريأم التوجه الذاتي بمفاهيم مفهو  ويرتبط     

 ونوآخر  Cloningerر جكلونين فقد تناوللحياة وفاعلية الذات، االضبط ومعنى 

أثناء إعدادهم التوجه الذاتي  العالقة بين هذه المفاهيم وأبعاد 1993عام 
 Cloningerكلونينغر  وضح الشخصية، فمثال  العوامل السبعة في  لمقياس
بعد المسؤولية مقابل إلقاء اللوم على اآلخرين العالقة بين  1993ام ع ونوآخر 

 ةداخلي   وجهة ضبطهم يالذين لد أن إذ يرون ،وجهة الضبط لروتربمفهوم 

                                                           
(1)Self-Directedness 
(2)Cooperativeness 
(3)Self-Transcendence  
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 يميلون إلى تحمل مسؤولية أفعالهم وقدرتهم على حل مشكالتهم.  
يميلون إلى  ضبط خارجية وجهةهم يأما األشخاص الذين يكون لد  
لقاء اللوم على اآلخرين أو الحظ السيئ  ألي عجز يحدث لهم، الالمباال ة، وا 
بعد العزيمة مقابل االفتقار  عالقة Cloninger 1993   وآخرون رجكلونين ويبين

يعد ووجه الشبة بين  المفهومين هو أن كليهما للهدف  بمفهوم معنى  للحياة 
وفاء بالمعنى كان هو المفتاح الرئيس لتحفيز الكبار، وأن الو الهدف المجدي 
 Cloningerكلونينغر  وضح ذلك  عنالفرد بالحياة، فضال   ىأكثر أهمية لد

بين بعد سعة الحيلة مقابل الجمود    العالقة  1993عام  رونوآخ
ووجه الشبة بين المفهومين  هو أن  ، بفاعلية الذاتالخاص  اندور اب ومفهوم
 ,Garcia, et, al) يؤمن بقدرة المرء على النجاح في سلوك الهدف الموجهكليهما 

2013). 
وفاعلية  الضبط الذاتي ووجهةالتوجه إلى جانب ذلك يقوم كل من   
القدرة  لفرد فيفعالية ا ونفهم يفسر  للسلوك،المفسر  يبدور البعد الدافع الذات
مر بعملية ألخاصة عندما يرتبط او  الخارجية،التعامل مع المتغيرات  على

لعوامل الدافعية كما أنهم وكيف يمكن لهذا اإلنجاز أن يكون نتيجة اإلنجاز 
 ليةو ذاته وتحمل المسئو  في قدرته على التحكم فيإلى اعتقاد الفرد  ونيشير 

(Cloninger ,Garcia, Lester & Cloninger,2017)     . 
على أي حال، يرى الباحث أن مفهوم التوجه الذاتي يستوعب هذه   
المتغيرات لها عالقة شتمل على مجال واسع من بل إنه يتجاوزها إذ ي ،المفاهيم

وتنشيط السلوك وكبح الرغبات والنزوات الخاصة، ،بالعزيمة واإلرادة الذاتية 
 ى جوانب النقص.والسعي المستمر نحو ضبط الذات والتغلب عل

وننتقل إلى عرض النموذج النظري المفسر للتوجه الذاتي ، وهو      
 (Claninger) كلونينجرالنموذج الحيوي لألمزجة والشخصيةِ  والذي صاغه 

مفهوم التوجه الذاتي على أنه أحد األبعاد الثالثة في  تناولفقد   1987
أن التوجه الذاتي   1987عام  (Claninger)  كلونينجر و يفترض،الشخصية 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7
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 الذي يقوم صادر من الذات،ال والتحكم الذاتي مفهوم يضم بنية االنضباط
ه سعي ا لتحقيق ذاته وقبولها سلوك يدوتحد،وكبح رغباته ، الفرد تنشيط سلوكياتب

 ةوكيفية التعامل مع المواقف الحياتية  في ضوء  المسؤولي ،وتحقيق أهدافه
 .(Cloninger, Svrakic, .& Przybeck 1993,لحرة  )والكفاءة الذاتية واإلرادة ا

في دراسة تحليلية  1994عام   cloningerكذلك، توصل كلونينجر    
 مكوناتمركب من خمسة متغير نفسي  هأنإلى مفهوم التوجه الذاتي على 

)المسؤولية مقابل اللوم، و العزيمة مقابل االفتقار إلى توجيه الهدف و :هي
ة يالطبيعالعادات مقابل السعي الذاتي ، و قبول الذات مود، و الدهاء مقابل الج

 & ,Prosnick, Evansالمنسجمة ) الطبيعية وغير المنسجمة مقابل العادات غير

Farris,2003 وأضاف كلونينجر وزمالؤه في سلسلة من الدراسات إلى أن ثمة،)
اد التوجه إجماع ا متزايد ا على تصور وجود تباين بين األفراد في مستوي أبع

 نظر دراسات:ا) الذاتي بين مرتفعي ومنخفضي التوجه الذاتي

Cloninger,et,al,2017, Cloninger & Zahar, 2011) 
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بعاد التوجه الذاتي بين مرتفعي أا للفروق في ( يوضح تلخيص  1الجدول )
 Garcia) آخرونو  سيالما أشار إليه جار ا التوجه الذاتي وفق   ىمستو  ومنخفضي

,et, al, 2013 )  بعاد التوجه الذاتيأعن 
بعاد التوجه أ

 الذاتي
 مرتفعو التوجه الذاتي منخفضو التوجه الذاتي

مقابل  ةالمسؤولي 
لقاء اللوم على إ
(SD1خرين)اآل

Responsibilit
y versus 
blaming 

يتصفون باالعتمادية وعدم تحمل مسؤولية  
 اختياراتهم وينتقدون أنفسهم، وال يقدرونها
إيجابي ا يتصفون بإلقاء اللوم علي اآلخرين 
في حاالت عجزهم، إذ يعزون فشلهم 
وأخطاءهم  إلى عوامل خارجة عن إرادتهم 

 . وسيطرتهم

يتصفون بالجسارة وعدم التردد  
واإلقدام على القيام بالمهام الموكلة 
إليهم ويتميزون بالثقة والكفاءة الذاتية، 
 ويدركون أن تصرفاتهم ومشكالتهم

خياراتهم الخاصة،  -عموم ا-تعكس 
وبالتالي فإنهم يميلون إلى قبول 

عن تصرفاتهم وهم محل  ةالمسؤولي
 ثقة من اآلخرين.

العزيمة مقابل 
االفتقار 
(SD2للهدف)

purposefulnes
s versus lack 
of goal 

direction 

يرون حياتهم ال معنى لها، ويفتقرون إلى 
المبادرة  أفكار حول كيفية حل مشكالتهم أو

في حلها، وال يتسمون باإلرادة والسعي نحو 
تحقيق طموحاتهم، ويفتقدون القدرة على 
تأجيل إشباع حاجاتهم الخاصة من أجل 

 تحقيق أهداف مستقبلية.

يكافحون من أجل تحقيق أهدافهم  
وتحقيق معنى لحياتهم، ولديهم أهداف 
طويلة المدى وهم مدفوعون ذاتي ا 

رؤي وخطوات لتحقيقها، يمتلكون 
واضحة حول كيفية تحقيق أهدافهم 

 وطموحاتهم الشخصية.
سعة الحيلة مقابل 

 (SD3الجمود)
Resourcefuln

ess versus 
inertia 

يتصفون بالعجز واليأس في مواجهة   
مشكالتهم، وعدم الفعالية  تجاه مختلف 
المشكالت  وينتظرون اآلخرين كي 
يساعدوهم في حلها ، فضال عن أنهم 

ون بالجمود المعرفي وانخفاض الكفاءة يتصف
 الذاتية.

يتسمون بسعة الحيلة واليقظة والفطنة  
والتفتح الذهني في حل مشكالتهم 
وابتكار حلول جديدة ولديهم ثقة في 
أنفسهم، وفي قدراتهم الذهنية و 
يتصفون باإلنتاجية والتدفق والكفاءة 

 الذاتية.
قبول الذات مقابل 

السعي 
(SD4الذاتي)
Self-

acceptance 
versus self-

striving 

يميلون إلى تقدير الذات سلبي ا والميل إلى  
الخيال والقدرة الوهمية غير المحدودة في 
تحقيق الثروة والجمال والشباب الدائم، فضال 
عن عدم الكفاءة   الذاتية وتجاهلهم جوانب 
النقص والعيوب لديهم متمنين أن يكونوا 

 األفضل في كل شيء.

فون بالثقة الذاتية، ويعترفون يتص 
بنقاط القوة والضعف ويتصفون 
باالتجاه اإليجابي والقبول لقدراتهم 
المعرفية، ومكوناتهم الجسدية 
والوجدانية ويبذلون قصاري جهدهم 

 من أجل االرتقاء بأنفسهم.
 

الجيدة  العادات
مقابل المتوافقة 
السيئة العادات 

غير المتوافقة 
(SD5) 

actualizing 
versus bad 

habits 

ويتصفون بعادات فردية معقدة وغير  
متناسقة وغير واضحة، تعوقهم عن تحقيق 
االتساق بين ما يملكون من قدرات وما 
يسعون إليه من أهداف جديرة باالهتمام، 
 والواقعية، مما يسبب لهم مشكالت نفسية. 

يتصفون بعادات جيدة كالنظام  
واالعتدال وتنظيم الوقت، وهذه 

عادات تجعلهم يتصرفون بطريقة ال
تتماشى مع أهدافهم وقيمهم، يطورون 
أنفسهم بشكل مستمر ويشعرون 

والثقة في مختلف المواقف  نباالطمئنا
 الحياتية.
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يمكن للباحث من العرض السابق ألبعاد التوجه الذاتي وتباينها بين 
جهين الخصال المميزة للمتو  أن يخلص إلىالتوجه الذاتي  يمرتفعي ومنخفض

 ا في ست خصال، على النحو اآلتي:ذاتي  
 .هم شعور بالمسؤولية تجاه أنفسهميلد-1
  .من قبول الذات والرضا ىهم مستو يلد-2

 .يتمتعون بالذكاء والتفتح الذهني3
 .ذاتية ةهم عزيمة وكفاءيلد-4
 .هداف واضحة في حياتهمأهم يلد-5
 .هم القدرة على حل المشكالتيلد-6
ن للباحث تلخيص أبعاد التوجه الذاتي في هذه على أي حال، يمك 

 .(الهدف نحو الموجه والسلوك،  الذات ضبط، الذات قبول) المفاهيم: 
فترض نموذج امحددات التي تشكل التوجه الذاتي فقد الأما عن   

من متغيرات  اا أساسي  ِّأن التوجه الذاتي بوصفه متغير 1993 وآخرينكمونينجر 
التنشئة االجتماعية وكيفية إدراك الفرد  بأساليب-اتبادلي-يتحددالشخصية، 

 عن األساس الجيني الوراثي والبيئية الفيزيقية التي فضال   ،لمحيطه االجتماعي
 (Devebakan et, al, 2018)ها الفرد ييعيش ف
 :العصابية-2
في دراسات الشخصية والعصابية وهي -ا ِّمبكر-ظهر عامل العصابية  

والعصاب وهو االضطراب الحقيقي أو الحالة  (1)ةالصفة التي تميز األعصب
 (.  2016 عبد الخالق،)العيانية للشخص المكروب 

باإلضافة إلى ذلك، فسر أيزيك الشخصية العصابية لدى الفرد علي    
أنها نتاج التفاعل بين الوارثة والبيئة، فقد رأى أيزيك أن للوراثة عامال  رئيس ا في 

                                                           
(1)Neuroses 
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ث االستعداد للعصابية، وأن الوراثة ال تؤثر بشكل العصابية، إذ إن الفرد ير 
نما تؤثر بشكل غير مباشر عن طريق التكوينات الجسمية، وهذه  مباشر وا 

 (.                                                                     2016التكوينات تتفاعل مع البيئة )الشربيني 
استجابة لنظر السلوكية تعد العصابية من وجهة ااالستجابة و    

كذلك استجابة غير تكيفية  يإلى الجهاز العصبي المستقل وه ةأوتونومية راجع
وعلي أساس خبرات اشتراط حدثت في  للتدعيم، المألوفة للمبادئا تبع   تعلمهام يت

وتبقى هذه االستجابة العصابية  ،عمر مبكر أو تعلمها الفرد في عمر متأخر
فترة من الوقت نتيجة نقص تدعيم الخبرات المضادة بعد  تنطفئالشرطية 
 Colememوتتعدد األدلة على العصاب من بينها ما يذكره كولمان ، لالشتراط

عن اضطرابات عصابية  يكشفن العصابيينزوجات الجنود  أن 1965
 .(2016الخالق عبد)

أن العالقات غير اآلمنة التي تتمثل  2008( Wongكذلك ذكر ونج )  
وتفرقة في التعامل  ،االقسوة واإلهمال أوب بين الرفض والقبول الوالدي  في تذبذ

والنقد المستمر من الوالدية  ،بين األبناء وزيادة مستوى الصراع بين أفراد األسرة
واالختالالت األسرية   كل هذه العوامل تسهم في  ،وتوقعات الوالدية المرتفعة

      (Bertus,2015) نشأة العصابية

   Planning طيطالتخ-3
تباينت آراء الباحثين حول طبيعة التخطيط هل هو مهارة معرفية أم أنه  

 واغليري ديدري يري ميرفى و  فمثال   ،يعد سمة مزاجية في الشخصية 

Murphy, Deirdre & Bnaglieri, 1995))  في  سمة دائمة  بوصفهالتخطيط
، الضبطموضع   وهذه السمة تشبهأداء المهام المعرفية ،  فيؤثر الشخصية ت

بينما يري ،أن تؤثر فيها عوامل ذاتية و خارجية  يمكنوالتخطيط بوصفها سمة 
وفق ا لعلم النفس المعرفي  التخطيط  (Allan & Sniehotta, 2013 ) ألن ونوهستا

قيق هدف محدد من خالل تحمن أجل  ،السلوك  لتنظيممهارة معرفية تستخدم 
 هذه السلسلة تشكل "الخطة. و  سلسلة من الخطوات الوسيطة، 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Deidre&xid=25657,15700022,15700043,15700124,15700149,15700186,15700190,15700201,15700237&usg=ALkJrhhFHuGZvHYMxoEi2dnDYTgiIls-LA
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أما عن األسس النظرية التي فسرت التخطيط فيوجد عدة نماذج   
ونظريات فسرت التخطيط بوصفه ظاهرة نفسية منها ما ذكره كل من ميشيل و 

 ي:يل كما ي( وهMichael, et,al ,2001)يشولتز وجود
عام   Krietlerوكرتلة Krietler لنماذج هو نموذج  كرتلة   ول هذه اأ  

كيفية تحديد الفرص، وجمع ل معرفي  بناءفسر التخطيط بأنه  ي( والذ1972)
األهداف ، وبناء الخطة األولية، وتحديد  وتحديدالفرص، هذه  المعلومات بشأن 
ذه هتحقيق األهداف، وتعديل الخطة على أساس  التي تعوقحاالت الطوارئ 
فقد  ( 1973عام ) Daviesوديفيذ  Woodsنموذج ورتس  أما، الحاالت الطارئة

 من الوقوع في األخطاءتقليل ال عملية معرفية تهدف إلى التخطيط علي انهفسر 
نشاء البدائل لالتخطيط عملية ف مقاربة و إذا ظهرت أزمات تحديد األهداف، وا 

 ها بعد ذلكوتنفيذ ،تنقيحها البدائل مع األهداف ومراجعة الخطة هذه
Michael,et,al ,2001)). 

التخطيط ( 1979) عام Hayes-Rothنموذج هايز روث  في حين فسر 
أن هناك عدد ا من األنظمة  وُيرى للفرص المتاحةعلى أنه عملية انتهازية 

)تحديد و (،)تحديد األولوياتوتعديلها وهي: التفاعلية تشارك في إنشاء الخطة 
 (،)تطبيق المعلوماتو (،)صياغة النوايا واالستراتيجياتو، المشكلة والسياسات(

 (.عمالأل)إنشاء تسلسل نتائج او
 علىللتخطيط  ه( في تفسير 1982عام ) Peaفي حين ركز نموذج بازيال 

تضمن إعداد سلسلة من اإلجراءات لتحقيق هدف تمهارات من النه مجموعة أ
 ,Michael, et, al) نفيذهأي مشكلة تعوق تما من خالل تحديد الهدف وتحديد 

2001). 
وفريدمان   Scholnickنموذج شولنيك  يفسر باإلضافة إلى ذلك   

Friedman ( التخطيط 1993عام ) على أساس انه مجموعة من المتطلبات
األهداف ، وتوليد االستراتيجية ، وتقييم التكلفة وفوائد بناء كيفية  منها : والتي

تغييرات التفكير االستباقي لل لى جانبإ، هاوتنفيذ االستراتيجية ومراجعة الخطة ،
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 ((Michael, et,al,2001األهداف  في الحلول البديلة لتحقيقالطارئة ، والتفكير 
 نظريات فسرت التخطيط نذكر منها إلى جانب هذه النماذج توجد   

وتقوم 1984 عام   Odiorneورديني  والتي من روادها نظرية اإلدارة باألهداف:
هو أن التخطيط للوقت والذات واألنشطة الحياتية و افتراض أساسي على 

وتنطوي هذه   (1)ضروري من أجل تجنب الفرد ما يسمى بمصيدة النشاط
النظرية على حقيقة أن ثمة أنشطة عديدة تمارس من أجل القيام بنشاط حياتي 

جهد  من أهميتها إلنجاز األهداف؛ لذلك البد من تحليل الوقت والمعين، بدال  
والنشاط الحياتي اليومي بهدف التخطيط المفيد والفعال للوقت في عدد من 

ي ا ألولويات التخطيط  وهالبيئات المختلة ويتم ذلك في خطوات خمس تبع  
 مدى الحاجة لهذا النشاط بالنسبة للفردو  التعرف على األهمية الحقيقية للنشاط.)
مكانية تحقيق هذا النشاط و  جراء و  ن لهم عالقة معهقبل الفرد أو مممن ا  ا 

المحافظة و  االتصاالت الالزمة لتحقيق هذا النشاط مع من لهم عالقة لتحقيقه
 (.2009، بركات)الهدف على االستمرار لالتصال لتحقيق 

كما تم تفسير التخطيط ضمن نظرية المعالجة المعرفية  والت تناولت كل 
ارها نظرية حديثة للقدرات والتى من للتخطيط واالنتباه واالستثارة والمتزامنة باعتب

؛ 1974؛ 1973؛ 1966؛  في أعوام )Luriaتستند إلى تحليالت لوريا 
إذ وصفت لوريا العمليات المعرفية البشرية في إطار   ،( لهياكل الدماغ1980

األولى منها هي االستثارة القشرية واالنتباه؛ و الثانية  ؛ثالث وحدات وظيفية
ام العمليات المتزامنة والمتتالية؛ والثالثة تنص على ترميز المعلومات باستخد

وقد شّكلت بحوث لوريا في  ،التخطيط والمراقبة الذاتية وهيكلة األنشطة المعرفية
الجوانب الوظيفية لهياكل الدماغ أساس هذا النموذج والذي استخدم بوصفه 

ث داخل العمليات المعرفية التي تحدمخطط ا لتحديد العناصر المهمة للكفاءة 
  مسؤولة عن جميع األنشطة المعرفية. والتي هي  الوحدات الوظيفية الثالث 

والذي يهمنا في عرض هذه النظرية هو التخطيط بوصفه وظيفة من    
                                                           

(1)Activity Trap 
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هي التقسيمات األمامية  وظائف الوحدة الثالثة والمسؤول عن التخطيط
جي  وهي فهذه الفصوص تجهز المعلومات حول العالم الخار ؛لفصوص الدماغ 

الوسيلة التي يتم بموجبها تنظيم سلوك الكائن الحي وفق ا لألثر الناتج عن 
 (. (Murphy,et,al ,1995أفعاله" ويوفر التخطيط التنظيم والتحقق من السلوك 

ووفق ا لما تم عرضه من نماذج ونظريات فسرت عملية التخطيط   
معرفية عليا تتضمم بوصفه متغير ا نفسي ا يمكن القول أن التخطيط عملية 

مجموعة من المهارات هي تحديد األهداف وطرح البدائل والحلول لمواجهة 
 عقبات تنفيذ األهداف واختيار استراتيجية للتنفيذ 

 مكونات التخطيط 
يمكن ،وبناء علي ما تم عرضه من نماذج ونظريات فسرت للتخطيط 

من ميشيل  القول إن ثمة مكونات أساسية في عملية التخطيط ذكرها كل
 ( وهي:Michael, et,al,2001وآخرون )

جوانب القوة والضعف والفرص المتاحة   رصد  يضمن:   (1)التوليد-1
والتهديدات المتحملة  وتوليد استراتيجيات بديلة لحل الظروف المحتملة في 

 تنفيذها.وتحديد خطوات  المرغوب فيهانشاء وتنظيم األهداف المستقبل وا  
 بها التالعب نمكي لتيا بباسألا ديدحت وتتضمن: (2)جعةالتركيز والمرا-2

وضع ومراجعة الخطط وتعديلها و  . تظهروقيود الحاالت الطارئة التي 
 .ومناسبةخطة منقحة ومفصلة 

( Rober & Bandura,1989باندورا ),: يعرف كل من وربروت (3)التنفيذ-3
افعية معقدة  التنفيذ على أنه عملية اتخاذ القرار و هي عملية معرفية د

 .عناصر النجاح والفشل الستخدامها في التخطيط المستقبلي جالستنتا
بوصفها  التخطيط( إلى عملية 2008إضافة إلى ذلك يشير الزغبي ) 

                                                           
(1)Generation 

(2)projection   &  Revision  

(3)Implementation 
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هدف أو اإلحساس  تحديد)وهي مجموعة من المهارات  عملية معرفية تضمن
لسل العلميات أو وترتيب تس ومهاراته، استراتيجية التنفيذبوجود مشكلة، واختيار 

أساليب مواجهة الصعوبات  واألخطاء، وتحديدالخطوات وتحديد العقبات 
 بالنتائج المرغوب فيها أو المتوقعة(  واألخطاء، والتنبؤ

أن  1973عام  ,Horn & Knappكل من هورن وكناب  يريكما   
مجموعة المستقبلية  ويتكون التخطيط من  للمهام معرفيةالتخطيط يعد محاكاة 

)ج(  القدرة اإلدراكية،)ب(  قدرة على الحكم،: )أ( يالمعرفية ه من القدرات
 )و( التفصيل ، والقدرة على  الترتيب ، )هن( القدرة على ، )د(  لفهماالقدرة على 

   Allan&Sniehotta,2013 )مرونةقدرة ال
  دراسات سابقة-ثالثا

لينننة يمكنننن نظنننر ا لعننندم وجنننود دراسنننات جمعنننت بنننين متغينننرات الدراسنننة الحا
 استعراض الدراسات السابقة في ضوء ثالثة محاور على النحو التالي:

المحور األول :نتائج دراسات أشارت إلى وجود عالقة بين العصابية   
 والتخطيط

لعدم حصول الباحث علي أي دراسة عربية أو أجنبية تناولت  ِّنظ ر     
الدراسات التي  لذا سوف نستعرض بعض،العالقة بين العصابية والتخطيط 

من هذه  ،انتهت ضمن نتائجها إلى وجود عالقة بين العصابية والتخطيط 
( Prenda & Lachman, 2001) و الشمانبريندا الدراسات نذكر ،منها دراسة 

( 46.9( فرد متوسط أعمارهم )3032) عينة الدراسة قوامها التي أجريت على
ت الدراسة ألفراد العينة عبر دواأرسال إ( سنه وتم 13.1سنة بانحراف معياري)

 ةالنت وأشارت الدراسة ضمن نتائجها إلى وجود عالقة ارتباطية سالبة دال
 .ا بين العصابية والتخطيط للمستقبلحصائي  إ

 & Michael, Marteوليرتز) يدراسة كل من ميشيل ومارتوتناولت 

Leritz,2005 ) التخطيط  المتغيرات المؤثرة في مهارة الكشف عن بعض  ،



  التوجه الذاتي كمعدل للعالقة بين العصابية ومهارة التخطيط لدى طالب الجامعة  

 -82- 

تخطيط في ظل ال، تم تقييم مهارات موظف( 195وتكونت عينة الدراسة من )
مختلف الظروف من حيث تعقيد المهمة، وتنوعها وجود اضطرابات عصابية 

ا الدراسة أن تعقيد وتنوع المهمة واالضطرابات العصابية تؤثر سلب   توقد وجد
 جودة وأسلوب التخطيط. في

( 354على عينة الدراسة من )أجريت التي  (2016) دراسة قاسمأما    
 (103ناث، وعدد )( من اإل251من طلبة جامعة حلوان من الجنسين ، بواقع )

من طلبة  (135من طلبة الكليات النظرية، وعدد )( 219من الذكور، منهم )
( كان متوسط عمر عينة  24-19الكليات العملية، وقد تراوحت أعمارهم )

مهارات  (،  طبق عليهم مقياس 1،2قدره ) ( بانحراف معياري20،6الذكور)
عداد المشروع الشخصي للحياة وهى ) التخطيط والتنفيذ وتحديد الهدف  إ

والتوجه نحو المستقبل ( وقائمة العوامل الخمسة الكبرى للشخصية ،وقد  
بين العصابية  اضمن نتائجها وجود ارتباط سالب دال إحصائي  الدراسة أظهرت  

 .و مهارة التخطيط 

(  ,Ermis, & Icellioglu, 2016) ييسوجلأرمس و أكذلك دراسة كل من    
( 9( طالبة و)60ا وطالبة جامعية منهم)( طالب  69علي عينة من ) اأجريت انتلال

، للشخصية إيزيكطبق عليهم مقياس   28و 18تتراوح أعمارهم بين طالب و 
 وانتهت االندفاع،المعرفة  ونموذج  لتقييم مستويات  ما وراءومقياس مهارات 

مثل  ما تشمله من خصائص،و ضمن نتائجها إلى أن العصابية  الدراسة
 .ا بمهارة التخطيط االندفاع  ترتبط سلب  

( التي أجريت على 2016) الجهني وفي السياق نفسه توصلت دراسة 
واستخدمت  نيوزلندا،لى إ( من الطالب السعوديين المبتعثين 87عينة من )
اييس للتكيف األكاديمي والتفكير ما وراء المعرفي. ومقياس مق ةالدراسة ثالث

 ضمن نتائجها إلى أن الكبرى للشخصية، فقد أسفرت الدراسة ةالعوامل الخمس
التخطيط العصابية هم أقل في مهارة  في أكبريتميزون بدرجة  الذينالطلبة 

 التفكير ما وراء المعرفي. بوصفها من مهارات
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 اههأوجب والعصابيةناولت العالقة بين التوجه الذاتي دراسات تالمحور الثاني :
 المختلفة
إلى  De Fruyt, et, al, 2000)) هدفت دراسة دي فريتي  وآخرين   

للمزاج والشخصية، السيكومترية لمقياس العوامل السبعة  ةالتحقق من الكفاء
 المرضى النفسيين بمركز العالج النفسيمن   130الدراسة من عينة  وتكونت

 سنة، 37أعمارهم  اإلناث، متوسطمن  61من الذكور و 69بلجيكا منهم ي ف
ا حصائي  إ ةوجود عالقة ارتباطية سالبة دالعن كشفت الدراسة ضمن نتائجها و 

 بين التوجه الذاتي والعصابية.
 (Macdonald & Holland, 2002) وهوالند ماكدولوالند وتناولت دراسة  

 السبعة للمزاج للشخصية و العوامل كبرىال عوامل الخمسةالالعالقة بين 
من الذكور  102منهم  طالب جامعي، 344وتكونت العينة من والشخصية ،

ا بانحراف معياري  21من اإلناث متوسط أعمارهم  266وعدد  عام ا  4.3عام 
واستخدمت الدراسة مقياس العوامل الخمسة الكبرى ومقياس العوامل السبعة في 

ا بين دالة إحصائي   ةوجود عالقة ارتباطية سالب ت الدراسةوبين المزاج والشخصية
، كما كشف الدراسة عن وجود فروق ذات داللة العصابية والتوجه الذاتي 

إحصائية  بين الذكور واإلناث في التوجه الذاتي في اتجاه اإلناث، بينما توجد 
 فروق في العصابية في اتجاه الذكور.

إلى إعداد صورة ( et, al, 2002،Seung ) وآخرين سينج هدفت دراسةو 
وتكونت عينة الدراسة  ،العوامل السبعة في المزاج والشخصية الستخباركورية 
من طالب الجامعات الكورية ، استخدمت الدراسة مقياس العوامل   851من 

السبعة للمزاج والشخصية ومقياس العوامل الخمسة الكبرى للشخصية  وتوصلت 
  بين التوجه الذاتي والعصابية. ا اط سالب دال إحصائي  وجود ارتب الدراسة إلى
إلى الكشف عن الفروق بين الذكور  (Garcia,2011) جارسياوأجرى     

واإلناث في العوامل السبعة للشخصية والمزاج والعوامل الخمسة الكبرى 
للشخصية ، وكشف عن العالقة بين مكونات العوامل السبعة والعوامل الخمسة 
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طالب جامعي من  398عينة قوامهادراسة على  وأجريت الدراسةللشخصية 
 16.9من الذكور متوسط أعمارهم  226من اإلناث و 163منهم عدد  السويد،

مقياس العوامل السبعة الكبرى واستخدمت  0.91سنة بانحراف معياري
السعادة، وكشفت العوامل الخمسة الكبرى للشخصية ومقياس مقياس للشخصية و 
ا بين حصائي  إ ةوجود عالقة ارتباطية سالبة دال ن نتائجها عنالدراسة ضم

، وكشفت الدراسة عن عدم وجود فروق ذات داللة في التوجه الذاتي والعصابية
 بين الجنسيين. التوجه الذاتي والعصابيةكل 

 ,Wennberg & Sundqvist) كل من وينبرج وساندوكسفتأما دراسة 

وكشفت  257مقامرين في السويد قوامها ( التي أجريت على عينة من ال2015
 الدراسة عن تميز مرتفعي العصابية بالتوجه الذاتي المنخفض.

جمعت بين التوجه الذاتي وبعض  سابقة دراسات من جهة ثانية، ثمة  
 Naito, et, alنايتو وآخرين ) دراسةسبيل الذكر منها على ،العصابية أوجه 

 167ة الجامعيين من الجنسين قوامهاالتي أجريت علي عينة من الطلب (2000,
سنة   20.9 متوسط أعمارهم وكان الجامعات اليابانية ىحدإطالب من 

 ةكشفت الدراسة عن وجود عالقة ارتباطية سالبة دال و، 1.8بانحراف معياري
 القلق واالكتئاب.ا بين التوجه الذاتي و حصائي  إ

عنننن للكشنننف ( بدراسنننة  Smith, et, al, 2005) وآخنننرونوقننام سنننميث  
منننن مرضننننى  52 منننننعيننننة ال واالكتئنننناب، وتكوننننتالعالقنننة بنننين التوجننننه النننذاتي 

جامعنننة منننن المتنننرددين علننني العينننادة النفسنننية بالجامعنننة، الاالكتئننناب، منننن طلبنننة  
من  الطلبة  األسوياء، وأسفرت نتائج الدراسة عنن وجنود  69وعينة أخري قوامها

ي التوجنننننه النننننذاتي فننننني  بنننننين مرتفعننننني ومنخفضنننننذات داللنننننة إحصنننننائية  فنننننروق 
 .االكتئاب في اتجاه منخفضي  التوجه الذاتي

 ( إلىPekka & Erkki, 2006) بيكا وأركي كل من كذلك هدفت دراسة  
استخبار العوامل السبعة للمزاج والشخصية  إمكانية استخدام التعرف على
فرد  400تكونت عينة الدراسة من و  تشخيصية لالكتئاب والقلق بوصفها أداة
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انتهت  ومدينتين فنلنديين ، من عام ا 70إلى  20من تتراوح أعمارهم ما بين م
ا بين حصائي  إ ةالدراسة ضمن نتائجها إلى  وجود عالقة ارتباطية  سالبة دال

 التوجيه الذاتي و أعراض  القلق  واالكتئاب.
دراسننة علنني ب (,Hagop, et, al ,2009) وآخننرون,  هنناغوبوقننام        

سننننننة ،مننننننهن     64الننننني 14سنننننيدة مجرينننننة أعمنننننارهم منننننن  169قوامهنننننا عيننننننة 
طبننق علنيهم بطاريننة تحتنوي علنني عندة مقنناييس  ات، وطالبننات جامعينات، بنالطبي

لقيننناس القلنننق واالكتئننناب واالبعننناد الثالثنننة فننني الشخصنننية منننن بطارينننة   العوامنننل 
و انتهنننت الدراسنننة إلنننى وجنننود عالقنننة ارتباطينننة السنننبعة فننني الشخصنننية والمنننزاج  

بننين التوجننه الننذاتي وكننل مننن االكتئنناب ،والعدائيننة ،والقلننق،   دالننة إحصننائي ا سننالبة
، كمننا كشننفت الدراسننة عننن وجننود فننروق ذات داللننة إحصننائية واليننأس، والشننعور 

فنني التوجننه الننذاتي بننين افننراد العينننة وفق ننا للعمننر الزمننني فنني اتجنناه الفئننة العمريننة 
 االعلى.

علنى  دراسنة (Spittlehouse, et, al, 2010)   سنبتهوس  وآخنرون وأجنرى
مننريض و عينننة أخننري مننن   195عينننة  إكلينيكيننة مننن مرضننى االكتئنناب، عننددهم

دالننة  عننن وجننود عالقننة ارتباطيننة سننلبيةوكشننفت الدراسننة  157قوامهننا األسننوياء 
الدراسة  عن القندرة التنبؤينة    أسفرتبين التوجه الذاتي واالكتئاب، كما  إحصائي ا

 اتي باالكتئاب.العكسية للتوجه الذ
   (Mochcovitch,et,al ,2012) وآخرين موتشكوفيتشوهدفت دراسة 

الكشف عن العالقة بين أبعاد المزاج والشخصية واالكتئاب ، من خالل مراجعة 
دراسات  3دراسات متعلقة باالكتئاب، و  10دراسة منهم  13منهجية نظرية ل 

عينات  دراسات أجريت علىوهذه ال متعلقة بالهلع وأعراض القلق غير المحدد
، والقلق االكتئاب  منمن مجموعات سكانية معينة أو مرضى يعانون من نوع 

انخفاض التوجه كشفت الدراسة علي اتفاق جميع نتائج هذه الدراسة علي أن 
 االكتئاب واضطرابات القلق ى مظاهر العصابية مثلعل داال  ا الذاتي مؤشر  

المقارننننة بنننين (إلنننى  (Solmaz,et,al,2017 وآخنننرين دراسنننة سنننوالز وسنننعت
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سننوياء فنني مجموعننة مننن سننمات الشخصننية منهننا التوجننه المرضننى النفسننيين  واأل
القلنق  مرضنىالذاتي، وتكونت عينة الدراسة من مجموعتين  منهم مجموعنة منن 

منن  30واالكتئاب من المترددين علي العينادة النفسنية لكلينة الطنب بنأنقرة مننهم )
نناث إلمنن ا 23سنوياء مننهم )أل( ومجموعنة أخنري منن امن الذكور 10االناث و

من الذكور(  واستخدمت الدراسة مقياس بيك لالكتئناب ومقيناس اضنطراب  17و
الدراسنننة ضنننمن  والمنننزاج وانتهنننتالقلنننق ومقيننناس العوامنننل السنننبعة فننني الشخصنننية 

سننوياء األحصننائية فنني التوجننه الننذاتي بننين إوجننود فننروق ذات داللننة  إلننىنتائجهننا 
،كمنا كشنفت الدراسنة عنن وجنود عالقنات ارتباطينة  سنوياءألفي اتجاه اوالمرضى 

 بين التوجه الذاتي وكل من القلق واالكتئاب. دالة إحصائيةسالبة 
 دراسات جمعت بين مكونات التوجه الذاتي والتخطيط  المحور الثالث    

والتي   ( Gerhardt,2007) جيرارت دراسة نذكر هذه الدراسات،من    
برنامج تدريبي لتطوير إدارة الذات لدى عينة  معرفة مدى فاعلية  هدفت إلى

%(  54.9منهم نسبة ) ، طالب جامعي ( 223بلغ عددهم ) طلبة الجامعة من 
وبلغ متوسط  ، %( من إجمالي العينة من اإلناث45.1من الذكور ونسبة )

 وأظهرت النتائج أن ،(1.52( بانحراف معياري قدره )   20.24أعمارهم ) 
 .اليوميالمتعلقة بالتخطيط  مهارات الطالب يؤدي إلى زيادة تطوير إدارة الذات

لتعرف ا( Beehr& Raabe 2007) وهدفت دراسة كل من بيهر وريبي   
( من الموظفين ذوي الياقات 205إلى تأثير إدارة الذات في التخطيط لدى )

 32.0أعمارهم  ، ألمانيا متوسط كبيرة، فيالبيضاء في شركة تكنولوجيا عالمية 
 عليهم طبق و من الذكور العينة  وباقي نسبة  اإلناث،٪ من 33.7منهم  سنة،

 عن الدراسة  وكشفت التنظيمية،  تاالستراتيجيا الذات ومقياسدارة إمقياس 
كما  ،والتخطيط ا بين إدارة الذات إحصائي   ةدال ةموجب يةارتباط عالقة وجود

بين الذكور واإلناث في إدارة  ذات داللة وقفر  انتهت الدراسة إلى عدم وجود
 والتخطيط. الذات 

إلى معرفة مستوى التخطيط دراسة هدفت  ( 2009وأجرى بركات )   
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دارة الذات عند مدرسي  المفتوحة في شمال فلسطين  سجامعة القدللحياة وا 
ن مستوى أوقد توصلت الدراسة إلى  ،( مدرس ومدرسة137تكونت من )و 

ا، بينما كان لدى مدرسي جامعة القدس المفتوحة كان مرتفع   التخطيط للحياة
في ا في درجات المدرسين وجود فروق دالة إحصائي  و  الذات،ا في إدارة منخفض  

وجود و في اتجاه مرتفعي إدارة الذات  ا لمستوى إدارة الذات التخطيط للحياة تبع  
المدرسين  في اتجاهس ا لمتغير الجنا في التخطيط للحياة تبع  فروق دالة إحصائي  

  ا لهذا المتغير.ا في إدارة الذات تبع  الذكور، وعدم وجود فروق دالة إحصائي  
مننندى  الكشنننف عنننن (Tascilar,2016) كمنننا اسنننتهدفت دراسنننة  تاسنننكالر   

بوصفها إحندى مهنارات النتعلم النذاتي   مهارة التخطيطدور إدارة الذات في  تأثير
لننننب حضننننروا برنننننامج تنننندريب المعلمننننين طا 123و تكونننننت عينننننة الدراسننننة مننننن 

كانننننت األدوات المسننننتخدمة لجمننننع البيانننننات و  ،الموهننننوبين فنننني جامعننننة اسننننطنبوال
 الدراسننني معننندلالو  السنننببية،مقيننناس األبعننناد  (،SRLSSمقيننناس مهنننارات النننتعلم )

التخطنيط مقارننة بالنذكور  مهنارةأعلى فني  وكشفت نتائج الدراسة عن أن الفتيات
م وجننود فننروق ذات داللننة إحصننائية بننين الجنسننين فنني وكشننفت الدراسننة عننن عنند

دالنة إحصنائي ا  بنين إدارة عالقة إيجابية  وجود ِّإدارة الذات وأظهرت النتائج أيضا
 الذات والتخطيط

من خالل عرض الدراسات السابقة، تعقيب على الدراسات السابقة.  
 يمكن للباحث استخالص بعض المالحظات التي قد تسهم في دعم تحقيق

 وهي:  أهداف الدراسة
  يتضح عدم وجود دراسات عربية وأجنبية جمعت بين المتغيرات الثالثة

كذلك ال توجد دراسات عربية تناولت متغير التوجه الذاتي  ،للدراسة الحالية
بأبعاده المختلفة، فهذا المتغير جديد على المستوى العربي، كما تعكس 

التوجه الذاتي الطابع المميز  الدراسات األجنبية المحدودة التي تناولت
للثقافة الغربية ومن ثم توجد حاجة ملحة للكشف عن طبيعة هذا المتغير 

 وأهم أبعاده ومظاهره في البيئة العربية.
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  من خالل مسح قواعد البيانات اإللكترونية لم يجد الباحث دراسة جمعت
اسات على نحو مباشر بين التوجه الذاتي ومهارة التخطيط ولكنه وجد در 

دارة الذات بوصفه  مكون من  تناولت العالقة بين مهارة التخطيط وا 
 مكونات التوجه الذاتي

  يويجد اتفاق بين نتائج الدراسات من خالل وجود ارتباط موجب بين
التخطيط والتوجه الذاتي من خالل أحد مكوناته وهو إدارة الذات فضال  

 عن وجود ارتباط سالب بين التخطيط والعصابية.

 مة تناقض بين نتائج الدراسات السابقة  بشأن الفروق بين الجنسيين في ث
( انتهت  Tascilar, 2016, Garcia, 2011) التوجه الذاتي فمثال  دراسات

 ماكدولوالند دراسةإلى عدم وجود فروق في التوجه الذاتي، بينما انتهت 
 إلى وجود فروق ذات داللة (Macdonald & Holland, 2002) وهوالند

 ، إحصائية  بين الذكور واإلناث في التوجه الذاتي في اتجاه اإلناث
 فروض الدراسة-رابعا

 :الدراسة إلى محاولة التحقق من صحة الفروض التالية تسعى  
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات الذكور واإلناث  -1

 من طالب الجامعة في كل من العصابية والتوجه الذاتي والتخطيط

 ،التخطيطوكل من  العصابيةا بين توجد عالقة ارتباط سالبة دالة إحصائي   -2
إحصائي ا بين التخطيط  ارتباطية موجبة دالةوعالقة  والتوجه الذاتي
 والتوجه الذاتي.

بين للعالقة بين العصابية بدور معدل للعالقة  يقوم التوجه الذاتي -3
 اتي عن هذه العالقة.بعد العزل اإلحصائي لدرجات التوجه الذ والتخطيط

جراءاتها خامسا  منهج الدراسة وا 
تعتمد هذه الدراسة على المنهج الوصفي لكونه أكبر موائمة البحثي:  التصميم-أ

تساؤالتها والتحقق من فروضها من  عنلتحقيق أهداف الدراسة واإلجابة 
خالل الفنيات السيكومترية التي تم تفصيلها بما يتناسب مع العينة في ضوء 

  الدراسة الحالية لمتغيراتا
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 عينة الدراسة-ب
 ي( منننن طلبنننة جامعنننة حلنننوان وبنننن100تكوننننت منننن ): العينةةةة االسةةةتطالعية -أ

نا، بواقنع 23إلنى18سويف منن الجنسنين ممنن تراوحنت أعمنارهم بنين ) ( عام 
أفنراد متوسنط عمنر  بلنغوقند ( منن الطالبنات، 63( من الطنالب، وعندد)37)

خصنائص  يبين(1(، والجدول )1،3قدره ) ( بانحراف معياري19.9) العينة
 . هذه العينة

 (100( يوضح خصائص العينة االستطالعية)ن=1جدول)
 % العدد الكليات % العدد الكليات

 %35 35 خدمة اجتماعية %15 15 حقوق حلوان
 100 100 اإلجمالي %50 50 آداب علم النفس

 
 العينة األساسية: -ب

الدارسين بجامعتي حلوان وبنى ( طالب وطالبة من 369من) تكونت
ا بانحراف معياري 20.4النظرية و متوسط أعمارهم )سويف من كليات  ( عام 

تم تطبيق أدوات الدراسة عليهم بطريقة عشوائية وقد تم توزيع هذه ( عام ا و 1.3)
، ومجموعة طالبة  (170)مجموعة اإلناث: قوامها مجموعتين فمنهم العينة إلى 

( يوضح تجانس سن أفراد العينة 2، والجدول)طالب. (199وقوامها): الذكور
 من الذكور واإلناث.

بين الذكور واإلناث   الفروق للداللةنتائج اختبار)ت( ( يوضح 2جدول )
 في العمر الزمنى

 داللة ت ع م النوع
غير  1.14 1.68 18,8 ذكور

 1.2 19 إناث دالة
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ن الجنسيين في العمر ( إلى عدم وجود فروق ذات داللة بي2يشير جدول)
(  3ممايشير إلى تجانس العينة في العمر، فضال  عن ذلك يشير الجدول)

 ( إلى خصائص عينة الدراسة علي النحو اآلتي:4والجدول) 
 ( يوضح توزيع افراد عينة الدراسة حسب النوع3جدول)
 % ك النوع
 %53.9 199 ذكور
 %46.3 170 إناث

 100 369 اإلجمالي
( إلى  عدم وجود تباين كبير بين أعداد الذكور واالناث 3يشير جدول)

ن كان عدد الذكور أعلي من عدد اإلناث.   في العينة وا 
 ( يوضح توزيع افراد عينة الدراسة حسب الجامعة4جدول)

 لجدول السابق أن معظم افراد العينة من جامعة حلوان.يتضح من ا
 

 ( يوضح توزيع افراد عينة الدراسة حسب الكلية4جدول)
 % العدد الكليات

 %14.9 55 حقوق
 %27.1 100 آداب

 %20.3 75 خدمة اجتماعية
 %27.1 100 كلية الخدمة التنموية

 %10.5 39 تجارة خارجية
 %100 369 اإلجمالي

 % ك الكلية
 %39.5 146 بني سويفطالب من جامعة 

 %60.4 223 طالب من جامعة حلوان
 100 369 اإلجمالي
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:استخدمت في جمع بيانات  دراسة وخصائصها السيكومتريةأدوات ال-ج
باإلضافة إلى قائمة البيانات الشخصية ويمكن  ،الدراسة الحالية بثالثة مقاييس
 عرض هذه المقاييس كما يلي:

 ييزيك للشخصية الذإمقياس  فرعي من قائمة : مقياس العصابية-1
ينه على البيئة بتعريبه وتقن (1991عبد الخالق) ، وقام1975أعده عام 

ا،  وقام ( بند  23المصرية،  وهو كأداة لقياس العصابية، ويتألف المقياس من)
معرب المقياس بحساب ثبات المقياس في البيئة المصرية ، فكان معامل الفا 

اشتقت بعض دالالت  الثبات والصدق لمقياس العصابية  في و ( 0.80)
 جرجسالذكر قام دراسات عديدة في البيئة العربية، فعلي سبيل 

، فكان معامل ألفا كرونباخ العراقيةبحساب ثبات المقياس في البيئنة (2007)
( بحساب صدقه وثباته في البيئة الكويتية 2002(، كما قام األنصاري )78.0)
استخدم صدق المحك وصندق االتنساق النداخلي وحساب معامل ألفا كرونباخ  إذ

بحساب صدقه وثباته في البيئة  (2016قام  قاسم )(، كما 88.0الذي بلغ )
العصابية فكلما  ى، وتعكس الدرجات المرتفعة على المقياس مستو المصرية

 ارتفعت الدرجة أشار ذلك إلى ارتفاع مستوى العصابية لدى المفحوص.
 خطوات التحقق من الخصائص السيكومترية للمقياس في الدراسة الحالية:

العينة االستطالعية  علىمقياس حساب ثبات ال مت المقياس:ثبات  (1
 هي: إعادة التطبيق بعد عشرة أيام من التطبيق األول، وثباتو بثالث طرق 

ا عرض  نقدم وثبات التجزئة النصفية وفيما يلي  ألفا معامل االتساق عن طريق
 (5)بالجدول  علىلقيم الثبات 

 ( يوضح معامالت ثبات مقياس العصابية5جدول)
  
 

 مقياس العصابية

ثبات القسمة النصفية بعد  دة االختبارإعا
 معادلة تصحيح طول 

 معامل الفا

 إلناث 36ن= ذكور
 39ن=

ذكور= 60إلناث= 36ذكور=
36 

 إلناث
=60 

0,62 0.65 0.91 0.93 0,71 0.75 



  التوجه الذاتي كمعدل للعالقة بين العصابية ومهارة التخطيط لدى طالب الجامعة  

 -92- 

 ( إلى معامالت ثبات مقبولة للمقياس5)جدول يشير 
الصدق  صدق المقياس بطريقة تم حساب  :  صدق المقياسب( 

لمقياس العصابية من خالل حساب بين  مقياس العصابية الحالي  تالزميال
(وبناء على هذه 1995وقائمة ويلوبي للميل العصابي ترجمة عبد الخالق)
فرد ا  من الذكور  من  36الحطوة بلغ معامل االرتباط بين المقياسين  لدى  

( من 40دى )( بينما بلغت قيمة االرتباط ل0.66العينة االستطالعية قد بلغ )
 (0.67اإلناث من العينة االستطالعية)

 (الباحث ترجمة) Self-Directedness SD )مقياس التوجه الذاتي:)-2
كلونينجر للمزاج والشخصية من  مقياس فرعي مشتق من استخبار  

 ,Cloninger) وتذيل،وبرزبيك  ،إعداد كل من  كلونينجر وبرزييك وسفركيس 

Przybeck, Svrakic &Wetzel, 1994) ( 40) من ويتكون هذا المقياس الفرعي
( بند ا بعد تحليل البنود بالدراسة 37في صورته األصلية ولكن أصبح ) ابند  

( بنود، 8) خرينبعاد  هي)المسؤولية مقابل لوم اآلأخمسة  يتغط الحالية و
 (5) ( بنود، والدهاء مقابل الجمود6) العزيمة مقابل االفتقار إلى توجيه الهدفو 
الطبيعة الثانية بنود ، و ( 8) نود، والرضا عن الذات مقابل السعي الذاتيب

د، ويتمتع المقياس في و ( بن10) المنسجمة مقابل العادات غير المنسجمة
ل سونج وجونج وايجو   صورته االجنبية بخصائص سيكومترية جيدة فقد قام

عامالت (  إلى أن مSeung, Jong, Eunjioo ,Kelley& kyoon,2002) وكينى
ثبات الفا للمقاييس الفرعية الستخبار كلونينجر للمزاج و الشخصية  كانت 

(  ومعامل ثبات إعادة التطبيق  0.75إلي 0.70مرتفعة وقد تراوحت من )
كل من  فوستي وكلونينجر وبروني وجارزلي ومافي ( 0.72إلى  0.57)

Fossati, Cloninger, Borroni ,Giarolli &, Maffei, 2007  ))  بحساب معامل
لفا للمقاييس الفرعية الستخبار كلونينجر للمزاج و الشخصية وقد انتهى أثبات 

(  ومن ناحية الصدق فقد 0.83لفا لمقياس التوجه الذاتي)أإلى أن معامل ثبات 
 & Hansenne, Deihezكل من هانسن و دلزي وكلونينجر  تحققت دراسة
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Cloninger, 2005)اييس الفرعية الستخبار كلونينجر ( من الصدق التالزمي للمق
مثال  ومنها   ومقياس العوامل الخمسة الكبري للشخصية للمزاج و الشخصية

 (0.75-ا قيمته)ا سالب  العصابية ارتباط  الذاتي بمقياس  مقياس التوجه  ارتباط
الدراسة الحالية قام الباحث بترجمة المقياس والتحقق من شروطها  يوف

 ات التالية:السيكومترية وفق الخطو 
نجليزية إلى اللغة العربية، وتم إلتم ترجمة مقياس التوجه الذاتي من اللغة ا -

نجليزية بكلية اللغة اإلأعضاء هيئة التدريس بقسم من  1عرضها على اثنين
مام محمد بن سعود اإلسالمية من أجل المراجعة إلاللغات والترجمة بجامعة ا

ذا كانت الترجمة  المعنى نفسهالعربية للمقياس تنقل  اللغوية للترجمة، وا 
 نجليزية أم ال وقد أجريت بعض التعديالت على الترجمة العربيةإلباللغة ا

من أعضاء هيئة التدريس بقسم  2( من محكمين11عرض المقياس علي) -
وجامعة المنوفية قسم ، مام محمد بن سعود اإلسالميةإلابجامعة علم النفس 

ض صدق المفردات لقياس التوجه الذاتي، وبناء بغر  علم النفس بكلية اآلداب
علي ذلك تم تعديل صياغات بعض البنود لتناسب الثقافة العربية عامة 

مطابقة للصورة األصلية في عدد  والمصرية خاصة وبقيت الصورة العربية
ا وقد تراوحت نسبة اتفاق المحكمين على بنود المقياس ( بند  40بنودها وهو)

 %( 96% الي80ا بين) في صورته المعربة م
لبنود  العشوائيقام الباحث بكتاب المقياس في صورته النهائية إذ تم التوزيع  -

للمقياس في  العشوائيالمقياس في صورة المعربة بشكل يوازي التوزيع 
البنود من  عنجابة صورته األجنبية، كما تم توضيح التعليمات وطريقة اإل

( درجة 5إلى 1تراوحت من)و لإلجابة  خالل اختيار اإلجابة من بين بدائل
ا تحصل علي)درجة واحدة(، والتنطبق) درجتان( وال طالق  إال تنطبق منها :

                                                           
   دكتور محمود شلبي  ودكتور سيد سليم بقسم الترجمة بكلية اللغات والترجمة بجامعة اإلمام 1

ادم يحيى الخططابة     ادم   -اد م السعيد عبد الخالق   -اد إسماعيل الفقى    -1السادة  المحكمين  2
اد  الشيخ  –اد صالح العريني  –اد محمد القحطاني  -اد تركي العطيان -ادم عز الدين  محمد الصافي 

 ريحان آدم  عماد السكري.  اد محمود الخيال



  التوجه الذاتي كمعدل للعالقة بين العصابية ومهارة التخطيط لدى طالب الجامعة  

 -94- 

 5ا)درجات( وتنطبق تمام   4طبق  إلى حد ما )ثالث درجات(، وتنطبق ) نت
، 7رقام)أمتصل متدرج الشدة يبدأ بالدرجة ويتم تصحيح البنود  ىدرجات( عل

10 ،11 ،21 ،22 ،25 ،28، 29 ،30 ،32 ،33 ،34 ،36 ،37 )
،  2،  1رقامها هي: )أالتي   سلبي ا بشكل إيجابي، في حين تصحح البنود

3 ،4  6، 5، 6، 8، 9، 11، 12، 13، 14. 15 ، 16 ، 18 ،20، 
  (1:5)من( 40 ، 39 ، 35 ، 31 ، 27 ،26 ،25 ،24 ،23

لم تصل بعد حذف البنود التي  تم تقدير ثبات المقياس ثبات المقياس:
بعدة طرق هي: إعادة التطبيق والقسمة  إلى ارتباط دال مع الدرجة الكلية

براون( ومعامل الفا  -( وتصحيح الطول بمعادلة سبيرماني/ فردالنصفية)زوجي
 ( نتائج الثبات. 6كرونباخ ويوضح الجدول)
 ( يوضح معامالت ثبات مقياس التوجه الذاتي6جدول)

الثبات للمقياس بأبعاده المختلفة  اتسام معامالتإلى  (6ويشير جدول )

ابعاد مقياس التوجه 
 الذاتي

دعد
البن
 ود

ثبات القسمة  إعادة االختبار
النصفية بعد 
 تصحيح الطول

 معامل ثبات ألفا
ذكور 
37 

 63إناث

ذكور 
37 

إناث
63 

ذكور 
37 

   63إناث

المسؤولية مقابل  
 خرينآللوم ا

8 0.70 0.77 0.90 0.92 0.72 0.70 

العزيمة مقابل 
االفتقار إلى توجيه 

 الهدف

6 0.72 0.76 0.93 0.93 0.74 0.77 

 الدهاء مقابل الجمود
 وقلة الحيلة

5 0.60 0.70 0.70 0.78 0.60 0.60 

الرضا عن الذات 
 مقابل السعي الذاتي

8 0.65 0.66 0.83 0.86 0.64 0.76 

ة يالعادات الطبيع
المنسجمة مقابل 
 العادات السلبية

10 0.66 0.70 0.82 0.78 0.70 0.71 

 0.72 0.70 0.90 0.88 0.60 0.64  الدرجة الكلية
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 جيدةنها معامالت ثبات أب
 المحتوى، المحكمين وصدق عن طريق صدق حسبتالمقياس: صدق 

 وفيما يلي عرض لذلك
( من 9على عدد) ىتم عرض المقياس مرة أخر   صدق المحكمين-أ

ضاء هيئة التدريس تخصص علم نفس ، سبق ذكرهم من أع نالمحكمين مم
وضعت من  يحول مدى تحقيق هذه األداة  للهدف الذ يطلب منهم إبداء الرأ

أجله كما طلب منهم تحديد مدى انتماء العبارة إلى البعد الذي تندرج تحته، ثم 
والتي تتمثل  ،قام الباحث بإجراء التعديالت المقترحة من قبل السادة المحكمين

ياغة اللغوية لبعض العبارات وقد تراوحت النسب المئوية لالتفاق تعديل الصفي 
% ( وهذه البنود موزعة على 80%:70)  لبنود بينابين المحكمين علي 

ا بناء على صدق ، وبذلك اعتبر المقياس صادق  سبق ذكرها بعاد التي أخمسة 
 المحكمين.
كونة معامالت ارتباط األبعاد الخمسة الم حساب تم :المحتوىصدق -ب

للمقياس لدى الذكور واإلناث من أفراد العينة للمقياس بالدرجة الكلية 
بعاد أن جميع معامالت ارتباط األاإلستطالعية و توصلت من ذلك اإلجراء إلى 

 لصدق ا مقبوال  مما يعد ذلك مؤشر   0.01بالدرجة الكلية للمقياس دالة عند 
 المقياس.
 -التالية: خطوات واتخذ بناء المقياس المقياس التخطيط -3

االطالع على كل ما هو متاح من الدراسات النفسية السابقة والقراءات --أ  
النظرية التي تناولت مفهوم التخطيط بغرض الوقوف على أبعاد يتضمنها 
المقياس الحالي لقياس التخطيط ومن أهم المقاييس التي تحصل الباحث 

 البحث ومن هذه المقاييس و على بنودها فقط من خالل قواعدأعليها كاملة 
مقياس برندا ( و Schraw&Dennison,1994مقياس سشوراي ودنشنن)ٍ 

 Naglieri  (، ومقياس ناجليري وجونتجPrenda&Lachman,2001وأخمان)

& Gottling,. 1997) يول ي( ومقياس لو (Law&Lee,2004 ومقياس )
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  .(Stawski,Hershey,Jacobs,Lawson,2007وجاكوبس ولوسون) يهيرش
من خالل االقتباس من بنود المقاييس التي  د ا( بن27تم صياغة عدد )--ب

تتمثل في  الحياة والتيسبق ذكرها بحيث تعكس المفهوم النظري   لتخطيط 
وبعد  ابند   13بعد )تحديد األهداف( المقياس الحالي في بعدين هما 

ق خمسة هذا المقياس وف اإلجابة عنوتكون  ابند   14)استراتيجية التنفيذ( 
ال تنطبق  –ال تنطبق -تنطبق إلى حدما-تنطبق –ا بدائل هي )تنطبق تمام  

صياغة  روعيوقد  ،( درجة1إلى  5)من ا( والدرجات علي كل بند إطالق  
 .مع طبيعة العينةلتتالءم البنود بلغة عربية سليمة 

 التحقق من الخصائص السيكومترية للمقياس في الدراسة الحالية-ج
والذى أصبح بنود ا بناء علي الخطوة  حساب ثبات المقياس مت س:المقياثبات -

العيننننننة االسننننتطالعية بنننننثالث طننننرق هننننني: إعنننننادة  ( بنننننند ا علننننى22السننننابقة )
تنننم حسننناب ثبنننات مقيننناس كمنننا  ،األولالتطبينننق بعننند عشنننرة أينننام منننن التطبينننق 

وصنحح ( ىزوجي، فردعن طريق التجزئة النصفية لبنود المقياس ) التخطيط
لفنا وفيمنا أمعامنل  عنن طرينق وثبنات ادلنة جتمنان لتصنحيح الطنولالطول بمع

 (7) ا لقيم الثبات بالجدول عرض  نقدم  يلي 
 ( يوضح معامالت ثبات مقياس  التخطيط7جدول) 

بين مما ونت مرتفعة،جميع معامالت الثبات  أنيتضح من الجدول السابق 

بعد تصحيح الطول تجزئة  كرونباخ -ألفا  مقياس التخطيط
 جتمان بمعامل

ن=  إعادة االختبار
40 

عدد  األبعاد
 المفردات

ذكورن=
37 

اثن=إن
63 

ذكورن= 63أناث= 37ذكورن= 63أناث=
37 

تحديد 
 األهداف

8 0,784 0.88 077 0,813 0.67 0،65 

استراتيجية 
 التنفيذ

 والتخطيط

14 0,871 0.80 0,83 0,772 0.66 0.60 

 0،64 0.67 0.98 0.95 0.89 0,851 22 الدرجة الكلية
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 مقبولة يتمتع بدرجة، (كل)األبعاد والمقياس ك الحياتيةالتخطيط مقياس  أنسبق 
 من الثبات 

 صدق المقياس( 3
المقياس في صورته األولية على  عرض الباحث المحكمين:صدق 

جامعة بكلية اآلداب  من أساتذة علم النفس  (9)مجموعة من المحكمين 
 آرائهم إلبداء   ،المنياجامعة كلية اآلداب و المنوفية جامعة  وكلية اآلداب، حلوان

،  ومدى مناسبتها لقياس التخطيطها، تفي مدى وضوح الفقرات وسالمة صياغ
مناسبة أو إضافة البعض الفقرات غير ل، وهل تحتاج إلي تعديل، أو حذف 

أن  ونفقرات  مناسبة وهل البدائل المقترحة مناسبة للمقياس، وقد رأى المحكم
% 80لب فقرات المقياس مناسبة وكانت نسبة اتفاقهم على كل فقرة ما بين أغ

% إال في بعض الفقرات رأى المحكمون أنها تحتاج إلى تعديل، وتم 90إلي 
 .تعديلها
الصنندق التالزمنني  حسنناب صنندق المقينناس بطريقننةتننم  صةةدق التالزمةةي:ال

د لمقينننناس التخطنننننيط منننننن خننننالل حسننننناب بنننننين مقينننناس التخطنننننيط الحنننننالي و بعننننن
التخطننننننننننننيط بمقينننننننننننناس مهننننننننننننارات منننننننننننناوارء المعرفننننننننننننة لهننننننننننننارد وانيننننننننننننل وجمننننننننننننال  

(وبناء علي هذه الخطوة بلغ معامل االرتبناط بنين المقياسنين  لندى  2009جلجل)
( بينما بلغت قيمنة 0.61فرد ا  من الذكور  من العينة االستطالعية قد بلغ ) 36

 (0.66( من اإلناث من العينة االستطالعية)63االرتباط لدى )
 إجراءات التطبيق:-سادسا

تلخيصها يمكن  الحالية،إجراءات في جمع بيان الدراسة  اتبع الباحث عدة
 يلى: فيما
الزمالء من أعضاء هيئة التدريس بقسم علم النفس بكلية اآلداب بمساعدة -أ

 وقاموا ،األسلوب األمثل لجمع بيانات الدراسةب تعريفهمتم  جامعة حلوان*
جامعة حلوان  من طلبة  الطالب والطالبات ة علىالدراسمقاييس  بتطبيق

جمعي ا، وتم التطبيق في ا تطبيق  وجامعة بني سويف من الكليات النظرية 
طالب ا، وقد  50إلى 30من  ضمت جلسة التطبيق قاعة المحاضرات بحيث
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أجابوا عن ادوات الدراسة الحالية في جلسات تراوحت مدتها من محاضرة 
  دقيقة 45إلى  دقيقة 30كاملة أي من 

وقد ساعد  2018عام ومارس منجمعت البيانات خالل شهر فبراير -ب
ثالثة من أعضاء هيئة التدريس من الزميالت  في التطبيق الباحث الحالي

االجتماعية بقسم علم النفس بكلية اآلداب جامعة حلوان، بكلية الخدمة 
 سويف. يجامعة بن

 ل الباحثبطريقة فردية من قب تصحيح األدواتتم -ج
تمثلت خطة التحليالت اإلحصائية  خطة التحليالت اإلحصائية:-ِّسابعا

واختبار) ت(  ومعامل االرتباط  للبيانات في حساب معامل ارتباط بيرسون
 20( إصدار spssالجزئي وعن طريق برنامج التحليل اإلحصائي )

 عرض نتائج الدراسة  -ِّثامنا
 نتائج الفرض األول-

ألول حسبت قيمة )ت( للفروق بين الذكور واإلناث للتحقق من الفرض ا
فكانت النتائج  ٬في كل من العصابية والتوجه الذاتي والتخطيط بأبعاده الفرعية 

 (9، 8كالتالي بالجدول )
بين الذكور واإلناث   الفروق للداللةنتائج اختبار)ت( يوضح (  8دول)ج

 في التخطيط بمكوناته المختلفة
مستوي 
 الداللة

أبعاد مقياس  199ن= الذكور 170ن=  اثاإلن ت
 التخطيط

  م ع م ع
 تحديد األهداف 46 10 44 9.8 1.9 0.05
استراتيجية  36.3 6.9 35.1 7 1.5 0.36

 التنفيذ
 الدرجة الكلية 82.2 15.2 79.1 14.4 1.9 0.04
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وجود فروق دالة إحصائية بين الذكور واإلناث  ( 8يتبين من جدول ) 
تحديد األهداف( في اتجاه الذكور بينما ال )كلية للتخطيط وبعدها في الدرجة ال

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور واإلناث في بعد)استراتيجية 
( نتائج الفروق بين الجنسين في كل من العصابية 9التنفيذ(. كما يبين جدول)

 والتوجه الذاتي
صابية والتوجه ( نتائج الفروق بين الجنسين في كل من الع9جدول)

 الذاتي

( وجود فروق دالة إحصائية بين الذكور واإلناث في 9)يتبين من الجدول 

مستوي 
 الداللة

170ن=  االناث ت 199ن= الذكور   البيان 

0.00  
7.5 

 العصابية م ع م ع
 10.7 32.6 13.4 22.8 

مستوي 
 الداللة

ابعاد مقياس التوجه  م ع م ع ت
 الذاتي

المسؤولية مقابل لوم  27.4 4.7 25.9 4.7 3.04 0.003
 خريناآل

العزيمة مقابل االفتقار  20.1 3.7 19.6 3.9 1.05 0.29
 إلى توجيه الهدف

الدهاء مقابل الجمود  16.3 2.8 16.3 2.9 0.09 0.92
 وقلة الحيلة

الرضا عن الذات مقابل  31.7 5.05 30.4 4.9 2.7 0.006
 السعي الذاتي

العادات الطبيعة  36.6 5.4 35.5 5.6 1.8 0.07
المنسجمة مقابل 
 العادات السلبية

 الدرجة الكلية 132.3 15.1 127.7 13.9 2.9 0.003
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العصابية في اتجاه اإلناث كذلك وجود فروق دالة إحصائية بين الذكور واإلناث 
المسؤولية الشخصية مقابل لوم )في الدرجة الكلية للتوجه الذاتي وأبعاده 

العادات الجيدة مقابل العادات -عن الذات مقابل السعي الذاتي اآلخرين، الرضا
في حين ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين  ،السلبية( في اتجاه الذكور

الذكور واإلناث في بعدي )الدهاء مقابل قلة الحيلة والعزيمة مقابل االفتقار إلى 
 توجيه الهدف(.

 نتائج الفرض الثاني-
حساب معامل االرتباط لبيرسون بين  ثاني تمللتحقق من الفرض ال  

 يالتوجه الذات، ودرجاتهم على مقياس العصابيةدرجات الطالب على مقياس 
 (11( و)10)ومقياس التخطيط فكانت النتائج بالجدول 

( يوضح معامالت االرتباط ومستوى الداللة بين درجات 10جدول)
 العصابية والتوجه الذاتي

قيم معامالت االرتباط   عصابيةال ابعاد التوجه الذاتي
 (369للعينة الكلية)ن=

اناث  199ذكورن=
 170ن=

 0.24-** 0.22-** 0.18-** المسؤولية مقابل لوم االخرين 
العزيمة مقابل االفتقار إلى 

 توجيه الهدف
0.04 0.03 0.00 

 0.017 0.07 0.02 وقلة الحيلة الدهاء مقابل الجمود
سعي الرضا عن الذات مقابل ال

 الذاتي
**-0.19 **-0.18 **-0.23 

العادات الطبيعة مقابل العادات 
 السلبية

**-0.24 **-0.23 **-0.20 

 0.24-** 0.24-** 0.16-** الدرجة الكلية
    ابعاد مقياس التخطيط

 0.21-** 0.33-** 0.10- تحديد األهداف
 0.01 0.07- 0.07- استراتيجية التنفيذ
 0.15-** 0.26-** 0.04 الدرجة الكلية
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وجود عالقة ارتباطية سالبة ذات داللة ( 10) يتبين من الجدول   
وكل من الدرجة الكلية للتوجه الذاتي وأبعاده الفرعية  ،إحصائية بين العصابية

العادات و  الرضا عن الذات مقابل السعي الذاتيو  خرينآللوم ا )المسؤولية مقابل
كل من  ىى  العينة الكلية للدراسة ولد( لدة مقابل العادات السلبيةيالطبيع

ال توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائية بين كذلك  ناث والذكور كل على حده،اإل
العزيمة  بعاد الفرعية للتوجه الذاتي )ألالدرجة الكلية للتوجه الذاتي واو العصابية 

 ىدوقلة الحيلة ( ل مقابل االفتقار إلى توجيه الهدف  ،والدهاء مقابل الجمود
ا  ،ةناث والذكور كل على حدكل من اإل ىالعينة الكلية للدراسة ولد ال وأيض 

للتخطيط الدرجة الكلية و توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائية بين العصابية 
األهداف، واستراتيجية التنفيذ( لدى عينة الذكور في حين توجد )تحديد وبعديه 

العصابية وكل من الدرجة الكلية  عالقة ارتباطية سالبة ذات داللة إحصائية بين
للتخطيط وبعد )تحديد األهداف( لدى عينة اإلناث    وعدم وجود عالقة 
ارتباطية دالة إحصائي ا بين العصابية وبعد استراتيجية التنفيذ بوصفه بعد 

 للتخطيط لدى عينة اإلناث.  
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  جه الذاتي( يوضح االرتباط ومستوي الداللة بين درجات التو  11)جدول 
 والتخطيط

موجبة ذات داللة إحصائية بين  وجود ارتباطات( 11يتبين من الجدول )
العينة  لدىالتخطيط بأبعاده الفرعية والدرجة الكلية للتوجه الذاتي وأبعاده الفرعية 

في حين ال توجد  ،ةناث والذكور كل على حدإلكل من ا ىالكلية للدراسة ولد
الكلية للتخطيط وبعد الدهاء  بين الدرجةداللة إحصائية  عالقة ارتباطية ذات

 مقابل قلة الحيلة لدى  العينة الكلية 

 العينة الكلية 170اناث ن= (199الذكور)ن= المتغيرات
تحديد 
 األهداف

استراتيجية 
 التنفيذ

تحديد 
 األهداف

استراتيجية 
 التنفيذ

 

المسؤولية  
مقابل لوم 

 خريناآل

**0.41 **0.38 **0.38 **0.32 **0.30 

العزيمة مقابل 
االفتقار إلى 
 توجيه الهدف

**0.39 **0.27 **0.40 **0.28 **0.40 

الدهاء مقابل 
وقلة  الجمود
 الحيلة

**0.26 **0.30 **0.22 **0.30 0.12 

الرضا عن 
الذات مقابل 
 السعي الذاتي

**0.34 **0.39 **0.26 **0.23 **0.22 

العادات الطبيعة 
مقابل العادات 

 السلبية

**0.40 **0.40 **0.48 **0.30 **0.48 

 0.52** 0.45** 0.58** 0.52** 0.54** الدرجة الكلية
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 نتائج الفرض الثاني
وللكشف عن الدور المعدل للتوجه الذاتي في العالقة بين العصابية   

والتخطيط، تم حساب نتائج هذا الفرض مع الدرجات الكلية لمقاييس الدراسة 
ى العينة الكلية للدراسة، ونظر ا لعدم وجود عالقة ارتباطية دالة وذلك لد ،الثالثة

تم حساب معامل االرتباط الجزئي  ،بين العصابية والتخطيط لدى عينة الذكور
 (12)وانتهيت من هذه الخطوة إلى النتائج الموضحة بالجدول 

العصابية ( معامل االرتباط الجزئي للعالقة بين  12) جدول 
 ( 369) ن =  للتوجه الذاتي اإلحصائي  عزللابعد  والتخطيط 

 داللة االرتباط الجزئي االرتباط الجزئي االرتباط البسيط المتغيرات

 0.65 0.03 0.15-** التخطيط العصابية
بالعزل اإلحصائي لمتغير  يتضح أنه( 12)بالنظر إلى الجدول   

العالقة  تالشت هذه ،التوجه الذاتي عن العالقة بين العصابية والتخطيط
االرتباط  هذين القيمتين لمعامالت ( وبمقارنة0.03( إلى)0.15-**من)

قبل عزل متغير التوجه ،يتضح االختالف الكبير في قيمة معامل االرتباط 
يشير إلى أن متغير  الذيمر األ،المتغير  عذل هذابعد و الذاتي عنها 

 ية والتخطيطالتوجه الذاتي له تأثير في اتجاه وقوة العالقة بين العصاب

 مناقشة نتائج الدراسة 
للتحقق من مدي  أسئلتها نبدأ مناقشة نتائج هذه الدراسة بالعودة إلى

أن  للباحث الحالي وقد أتضح ،عنهااإلجابة  من خاللنتائج مساهمة هذه 
ومختلف التصورات النظرية  تتفق مع ما خرجت به الدراسات السابقة نتائجها

 شة نتائج هذه الدراسة في ضوء االعتبارات التالية:وسيتم مناق، في هذا السياق
  مدى اتساق نتائج الدراسة الحالية أو اختالفها مع نتائج الدراسات

 السابقة.
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  مدى اتفاقها أو تعارضها مع النظريات المفسرة للعصابية والتوجه الذاتي
 والتخطيط.

 مناقشة نتائج الفرض األول
بين فروق ذات داللة إحصائية  تشير نتائج الفرض األول إلى وجود   
أن  أي، التوجه الذاتي والتخطيط  و العصابية في كل مناإلناث و الذكور 

عصابية وأقل قدرة على التخطيط وأقل  توجه ا للذات مقارنة اإلناث أكثر 
بين دالة إحصائي ا  فروق نتيجة   هذا الفرض عدم وجود أظهرت  كما ،بالذكور
توجيه نحو الهدف البعد العزيمة مقابل االفتقار إلى في كل من  واإلناثالذكور 

و كذلك عدم وجود فروق دالة وبعد الدهاء مقابل الجمود وقلة الحيلة، ،
إحصائي ا بين الذكور واإلناث في بعد)استراتيجية التنفيذ( بوصفه بعد في 

ثم نجد أن النتائج المتصلة بهذا الفرض تنقسم إلى أربع فئات  ومن ،التخطيط
  قشها علي النحو التالي:ننا

 ،اإلناثوجود فروق بين الذكور واإلناث في العصابية في اتجاه     
االناث أكثر انتهت إلى أن دراسات نتائج هذه النتيجة تتفق مع  نإالقول  يمكن

 Costa,Terracciano,Mccraa,2001,Soto, John)عصابية من الذكور 

Gosling, & Potter 2011,Djudiyah,Harding,Sumantri,2016)  و)عالء
 (2014، ي( )وعبداهلل ومك2005ن،يالد

في حين جاءت هذه النتيجة متعارضة مع دراسات توصلت إلي عدم       
مثل دراسات) جودة،  ،وجود فروق بين الجنسين من طلبة الجامعة في العصابية

  ،2017،يو الذهبي والسلمان 2017وموسى،2012

Klamer, Schwarz, Kruger, Michael, Klaus & Thomas, 2017, 
Richard, Brent, Damian, Oliver  

,Jonkmann & Trautwein .2017)      ويعزو الباحث وجود فروق بين
ا ما يتصفن بسرعة الجنسين في العصابية في اتجاه اإلناث إلى أن اإلناث غالب  

مثل: ابية، صع بمظاهرا تعبير   وهن أكثراالستثارة االنفعالية للضغوط الحياتية 
 بة والقلقآالك وتنتابهم مشاعر ،المحبطةوالصراخ عند مختلف المواقف  البكاء
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بشكل أكبر مقارنة بالذكور وربما يعود ذلك إلى اختالف الخطوط العريضة 
مما يؤدي إلى عدم  ،للتنشئة االجتماعية في المجتمع المصري بين الجنسين

 ،يتعرضن لها وفي كيفية مواجهتهاوجود تشابه في إدراك اإلناث للمثيرات التي 
( والذي يرجع Jeffery,et,al ,2007و يدعم هذه النتيجة تصور جيفري وآخرين )

إلى وجود مستوى مرتفع من العصابية لدى اإلناث مقارنة بالذكور إلى العوامل 
البيولوجية وعمليات التنشئة تسمح لألنثى في التعبير عن مشاعرها السلبية  كما 

يواجهن تحوالت في أدوارهن االجتماعية  بشكل كبير مقارنة أن اإلناث 
 بالذكور.
وجود فروق دالة إحصائي ا بين الذكور واإلناث في التوجه الذاتي  -2

ة يالذاتي وبعد العادات الطبيع السعيعن الذات مقابل  بأبعاده )الرضا
فضال  ، وبعد المسؤولية مقابل لوم اآلخرين مقابل العادات السلبية، المنسجمة

فإن هذه النتيجة  في مجملها تتفق مع ٬ تجاه الذكورافي  عن الدرجة الكلية
 ((Martin,Thomas&Richter,2003 ريختر وتوماس ومارتن كل مندراسة 

إلى وجود فروق ذات داللة في التوجه الذاتي بين الجنسين في التي توصلت 
ا معاتجاه الذكور.  Delvecchio,et,al  ديلفكيو وآخرين )دراسة  وتتفق أيض 

انتهت الدراسة ضمن نتائجها إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية و ( (2016
ذه النتيجة مع دراسة وتتسق ه بين الجنسين في التوجه الذاتي في اتجاه الذكور،

التي توصلت إلى أن مستوى التوجه  (Cennet&Arkar,2018) كونت وأركار
  الذاتي أعلي لدى الذكور مقارنة باإلناث.

بينما جاءت هذه النتيجة متعارضة مع دراسة هيدنيوري وآخرين   
Hidenori,et,al ,2008)) وجود فروق  ذات داللة إحصائية كشفت عن  لتي ا

دراسة زوهار وآخرين  و مع ناثفي اتجاه اإلبين الجنسين  الذاتي  في التوجه
Zohar, et,al,,2018))  وجود فروق  ذات داللة إحصائية في والتي كشفت عن

 .ناثإلفي اتجاه ابين الجنسين  من المراهقين  التوجه الذاتي 
أن الخبرات التي تتعرض  إلى في مجملها هذه النتيجة ويرجع الباحث   

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Delvecchio%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27341424
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أقل من الخبرات -على العموم -هي  في المجتمع المصري اإلناث ظممع لها
وفرصة  أكبرحرية للذكور وذلك كون المجتمع يمنح  الذكور،التي يتعرض لها 

م من اإلناث، وهذا بدوره يمنحه أكبرلالطالع والتجارب بالحياة العامة بشكل 
ألهداف من القدرة على تحديد أهداف لهم بالحياة والقدرة على تحقيق هذه ا

ن أحكامهم أو توقعاتهم عن قدراتهم إف ومن ثم، وخبرة خالل إرادة وكفاءة ذاتية
 مقارنة باإلناث. لتحقيق األهداف أو ما يسعون إليه ستكون أعلي بالتأكيد

المجتمع اإلناث في  معظم الوضع الذي تعيشهفإن من زاوية أخري،    
ها والسماح لها بخوض المصري ال يعطيها الفرصة في االعتماد على ذات
مما ينعكس سلب ا على ، تجارب الحياة في نطاق ضيق جد ا مقارنة بالذكور

حياتهن بل إنهن عندما يتعرض لمشكالت يلقين  ةمستوى الثقة والقدرة على إدار 
 اللوم على اآلخرين.

بعد العزيمة  انتفاء الفروق الدالة إحصائي ا بين الذكور واإلناث في-3
 .   توجيه نحو الهدف وبعد الدهاء مقابل الجمود وقلة الحيلةالار إلى مقابل االفتق

، وما أعطى لنتائجه من تفسيرات الثالثرض فوعلى الرغم من تحقق ال 
هذا الفرض من عدم ال يمكن إهمال ما أظهرته نتائج  إال أنه منطقية وعلمية،

قابل االفتقار في كل من بعد العزيمة م واإلناثبين الذكور  جوهريةفروق وجود 
وجاءت هذه    توجيه نحو الهدف وبعد الدهاء مقابل الجمود وقلة الحيلةالإلى 

التي  (Sven, et,al,2008) من سفن وآخرين  كل النتيجة متفقة  مع دراسة
بين الجنسين في  فروق دالةإحصائي ا انتهت ضمن نتائجها إلى عدم وجود

 بأبعاده المختلفة.  التوجه الذاتي
و الباحث  عدم وجود فروق داله إحصائي ا بين الذكور واإلناث ويعز    
من بعد العزيمة مقابل االفتقار إلى توجيه نحو الهدف وبعد الدهاء في كل 

إلى أن الطالب أو الطالبة في المرحلة الجامعية قد  مقابل الجمود ،وقلة الحيلة
رداتها وصال إلى مرحلة معقولة من اإلرادة على تحمل المسئوولية وفه م حياته وا 

وهم مدركون بأن سبيلهم لحياة أفضل هو الكفاح  واستخدام أساليب من 
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أن الطالب والطالبات بالجامعة متساوون تقريب ا فيما يتلقون من  اكم ٬التفكير
و تشجيع من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وتشجيع السلوكيات ،معرفة وفهم 

طور الدافعية الذاتية للنجاح في الحياة لدى الفعالة واألخذ بالعزيمة ويدعم ذلك ت
 كل من الطالبات والطالب.

فيما يتعلق بوجود فروق بين الجنسين في التخطيط في اتجاه -4 
التي أشار ،ويمكن أن نعزي هذه النتيجة إلى طبيعة مهارة التخطيط  ،الذكور

جة (  من المهارات المعرفية المكتسبة نتيLaw & Lee,2004إليها لوي ولي)
ولعل ذلك يفسر تفوق الذكور على اإلناث في  ،التفاعل المباشر مع اآلخرين 

يعطى للذكور  عفهذا المجتم ،التخطيط في  المجتمع المصري على نحو خاص
الحرية في  تبادل الخبرات واالقتداء بالنماذج مما يكسب الذكور القدرة على 

 طهم إلنجاز المهام.  معالجة المشكالت والموضوعات الحياتية من خالل تخطي
التي  (Tsuzukin،2004) تنزكن دراسة وجاءت هذه النتيجة متسقة مع   

 وهم توجه إيجابي نحو المستقبل أكثر من اإلناث، يأن الذكور لد توصلت إلى
كذلك  توصلت الدراسات التي تناولت  التخطيط لألهداف، علىالقدرة  لديهم

فوق الذكور علي اإلناث في مهارة مهارات التفكير ماوارء المعرفة  إلى ت
 ,Crew,2005, Theodosion, Mantis & Papaioannou) مثل دراسات،التخطيط 

2008, Abdellah,2015) 
 مناقشة نتائج الفرض الثانى

 ةودال سالبة يةارتباط عالقاتوجود تشير نتائج الفرض الثاني إلى   
لتوجه الذاتي بأبعاده لدى العصابية، وكل من التخطيط ببعديه، واا بين إحصائي  

ثم نجد أن النتائج المتصلة  ومن ولدى كل نوع على حدة، أفراد العينة الكلية
 بهذا الفرض تنقسم إلى ثالث فئات نناقشها كما يلي: 

هذه  ، ونبدأ بتفسير وجود عالقة سلبية بين العصابية والتوجه الذاتي-1 
و  ،ه قلت مظاهر العصابية لديه ذاتأنه كلما زاد توجه الفرد نحو  يعنالنتيجة ت

تتفق هذه بعبارة أخرى فإن مرتفعي التوجه الذاتي أقل عصابية من اآلخرين  و 
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 الذى يتعلق الحالية للدراسة النظريالنتيجة مع ما تم استخالصه من اإلطار 
بينهما، وتتفق هذه النتيجة مع العديد  العصابية والتوجه الذاتي والعالقة بمتغيري

والتوجه ، العصابيةبين  توصلت إلى وجود عالقة التي ات السابقةالدراسمن 
التي De Fruyt, et,al,2000))دراسة دي فريتي وآخرين  ومنها مثال   الذاتي

ا بين التوجه حصائي  إ ةوجود عالقة ارتباطية سالبة دالعن كشفت ضمن نتائجها 
 والتي توصلت ضمن نتائجها( (Garcia,2011راسةجارسياو د الذاتي والعصابية

 ا بين التوجه الذاتي وبعد العصابيةدالة إحصائي   ةوجود عالقة ارتباطية سالبإلى 
 ( التي توصلت الدراسة إلىet,al,2002،Seung)ن سينج وآخرين دراسة و مع

 .بين العصابية والتوجه الذاتيا وجود ارتباط سالب دال إحصائي  
 وآخرين هاغوبيجة دراسة ومن جهة ثانية تدعم هذه النت  

(Hagop,et,al,2009  التي توصلت إلى أن  انخفاض مستوى التوجه الذاتي )
مما  يؤدى إلى ظهور القلق واالكتئاب ،يرتبط بانخفاض هرمون السيروتونين 

واليأس والشعور بالذنب والعداء بوصفها مظاهر للعصابية ودراسة كل من 
التي انتهت إلى أن  التوجه الذاتي  (Solmaz,et,al ,2018سولماذ وآخرين )

 . المنخفض يسهم في التنبؤ  بالقلق واالكتئاب
 Naito,et,alننايتو  وآخنرين) منع دراسنةفني مجملهنا وتتسق هذه النتيجة   

ا بنين التوجنه حصنائي  إ ةالتي كشفت عن وجود عالقة ارتباطية سنالبة دالن (2000,
  .القلق واالكتئابالذاتي و 

 التنني (Hagop ,et, al, 2009)  وأخننرين هنناغوب ةدراسننمننع كمننا تتفننق 
وكنل منن االكتئناب ،انتهت إلنى وجنود عالقنة ارتباطينة سنالبة بنين التوجنه النذاتي 

 وتتسننق هننذه النتيجننة مننع دراسننة  ،والعدائيننة ،والقلننق،  واليننأس، والشننعور بالننذنب
وجنود عالقننة  كشنفت عنن  التني(Spittlehouse,et,al ,2010 )سنبتهوس وآخنرين 

 موتشنكوفيتشدراسة   كما تتسق مع اطية سلبية بين التوجه الذاتي واالكتئابارتب
 13النظرينننننة والتننننني هننننندفت إلنننننى تحلينننننل  (Mochcovitch,et,al,2012) وآخنننننرين

الدراسنننات علننني أن انخفننناض التوجنننه عنننن وجنننود اتفننناق بنننين  دراسنننة ،و كشنننفت 
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 االكتئاب واضطرابات القلق. ىعل داال  ا مؤشر  يمثل  الذاتي 
ضافة إلى ماسبق و    فإن النموذج النفسي االجتماعي البيولوجي ا 

يدعم هذه النتيجة إذ  (,Cloninger,et,al 1993) وآخرين كلونينجرللشخصية ل
المرتفع  ىأولهما المستو  ،في مستويين  التوجه الذاتي إن هذا النموذج يرى 

تفع التوجه الذاتي المر  وإيجابي في الشخصية فيتصف ذو  بوالذى يمثل جان
لذلك نجد للتوجه  ،بالعزيمة والكفاءة الذاتية في التعامل مع متطلبات حياتهم

فهم لهم ،عندهم   يجابيةاإلنفسية ال هنواتجعندهم مظاهره و الذاتي المرتفع 
 وذو  في المقابل  يتصف األفراد ،أهداف في الحياة ويتصفون بالكفاءة الذاتية

وعدم  ،العزيمة وقلة الحيلةضعف المنخفض للتوجه الذاتي ب هذا المستوي
هداف واقعية لهم في أتحديد وتنفيذ  علىفي رؤيتهم للحياة وقدراتهم  الواقعية

  لإلصابة بمختلف االضطرابات النفسية ااستعداد   ىالحياة لذا يمثل هذا المستو 
موذج ن( وفق ا للMartin,et,al ,2003ويضيف مارتن  وآخرون)     

المرتفع يتمثل في  "التوجيه الذاتي للشخصية أن النفسي االجتماعي البيولوجي
قدرات االختيارات الحرة وتحمل المسؤولية عن المواقف مثل  ،بعض الجوانب

األهداف الخاصة على المدى  لتحديد ،والدافعية الذاتية والسلوك،الخاصة 
والشعور باألمان الذات  وقبول والفاعلية الذاتيةالحيلة  والذكاء وقوة الطويل،

 المواقف المختلفة.ثقة بالنفس في وال
التوجه الذاتي يقترن ببعض  انخفاض كما أن هذا النموذج يرى أن  

مثل عدم القدرة علي تحمل الضغوط وعدم  ،المظاهر التي تعد مظاهر عصابية
الشعور بالكفاءة الذاتية والقدرة علي تحمل المسؤولية وزيادة االعتمادية علي 

والقدرة علي إدارة الفرد لحياته و تحديد أهداف  اآلخرين و انخفاض العزيمة
تتناسب مع القدرة على تنفيذها، فضال  عن اقتران انخفاض التوجه الذاتي 

واستخدام أساليب مواجهة سلبية للضغوط  ،بانخفاض كل من تقدير الذات
(Goekoop,2011&(Goekoop, Winter. 

ناد وبصفة عامة يدعم هذه النتيجة ما ذكره كل من تش    
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(Townshend, 2001عن ) ا في التوجيه  األفراد الذاتي، الذين يسجلون انخفاض 
واثقين في أنفسهم وأكثر سلبية في مواجهة وغير  إذا أشار إلى أنهم ناضجون

 .  أهداف بعيدة المدى ، مع عادات غير متناسبة معالضغوط
 ,Naylorباإلضافة إلى ما أشار إليه كل من نايلور وبواجي وجيستشن)  

Boag & Gustin, 2017)  باعتبار أن التوجه الذاتي المرتفع سمة تزيد من
المشاعر اإليجابية  والقدرة علي المواجهة الفعالة للضغوط بينما ذوو المستوى 

يعانون من صعوبة في تحديد أهداف ذات معنى   ،المنخفض من التوجه الذاتي
 النفسي واالجتماعي .وانخفاض الدافعية ويعانون من مشكالت في التوافق 

 ،أما عن وجود عالقة سالبة دالة احصائي ا بين التخطيط والعصابية  -2
يمكن القول إن هذه النتيجة جاءت منطقية إذا يعزوها الباحث إلى ما أشار إليه 

عن العصابية بأنها تتضمن االنشغال الدائم   1992ماكري وكوستا عام 
رة على اتخاذ قرار والعجز واليأس  مما  واالنفعالية والهم والخوف وعدم القد

فمع العصابية تقل قدرة الفرد  ،يجعل تصور الفرد سلبي ا عن الحاضر والمستقبل 
سواء أكانت أهداف ا قصيرة المدى أم أهداف ا بعيدة  ،علي وضع األهداف الواقعية

تتمثل في جمع المعلومات و مواجهة ،المدى من سلسلة من الخطوات 
حويلها إلى خبرات مكتسبة وقوية وخبرات يمكن الرجوع إليها لحل التحديات وت

العديد من األمور المختلفة  أو التنبؤ باألحداث المستقبلية إلمكانية التخطيط 
 وهذا يفسر االرتباط السلبي بين العصابية والتخطيط ،لها بشكل جيد

 وتتفق النتيجة الحالية مع دراسات سابقة توصلت إلى وجود عالقة   
 ,Prenda & Lachman, 2001, Michael, etسالبة دالة بين العصابية والتخطيط 

al,2005, Sörensen, Duberstein, Chapman, Lyness,. & Pinquart, 2008, 

Ermis & Icellioglu, 2016,) ،هذه كما أن  (،2016والجهني ، 2016و قاسم
التي  (Sörensen,et,al,2008) نتيجة دراسة سورنس وآخرين النتيجة تدعمها

تخطيط  فيا ما تشمله من اكتئاب وقلق تؤثر سلب  بعصابية أن ال أنتهت إلى
وخاصة في المرحلة   يالفرد إذ أن التخطيط يحتاج إلى مستويات عليا من الوع
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هذا ال يستطيع القيام ولي لعملية التخطيط والتي تحتاج إلى جمع المعلومات و ألا
خالل على نحو عام و  ن من التوتر والضيق يعانو الذين العصابية  ومرتفع به

جمع  ى علفهم أقل احتماال    بشكل خاص لهذه العملية ىهذه الخطوات األول
المعلومات من أجل وضع خطط ملموسة تهدف إلى تلبية  حاجاتهم، كما أن 

عملية  هالتخطيط لما تتطلب علىقدرة الفرد  ىا علمراض العصابية تؤثر سلب  األ
 .تمامها بنجاحا  م وتذكير في المهام و التخطيط من تنظي

من جهة ثانية يمكن تفسير هذه النتيجة في ضوء تصور لتيل  
(Little,2008 الذي ير  )مل أوخيبة  ،ن عامل العصابية يمثل مشاعر سلبيةأ ى

القدرة  إلى عدمن يالعصابي المشاعر لدىتؤدي تلك  والمستقبل ممافي الحاضر 
كما أن هذه المشاعر تعوق توجه  ،ي الحياةأهداف لهم ف التخطيط بوضع على

 الفرد نحو المستقبل

 ،عن وجود عالقة موجبة دالة احصائي ا بين التخطيط والتوجه الذاتي-3
يمكن القول إن هذه النتيجة جاءت متناغمة مع اإلطار النظري والدراسات 

على السابقة، كما أن هذه النتيجة منطقية ألن التوجه الذاتي في وصفه يشتمل 
سمة فالتوجه الذاتي يعد  ،المكونات كافة التي ترفع من قدرة الفرد على التخطيط

موقف متطلبات أي  مععلى تنظيم وتكييف السلوك  إلى القدرةشخصية تشير 
 ما.

وتتفق هذه النتيجة مع نتائج الدراسات التي جمعت بين مهارة التخطيط  
 جيرارت دراسةفمثال  ،وأحد مكونات التوجه الذاتي  وهو إدارة الذات

(Gerhardt, 2007 )يؤثر تأثير ا إيجابي ا فيإدارة الذات  أن تنميةظهرت التي أ 
ودراسة كل من ممارسة المهارات المتعلقة بالتخطيط اليومي  قدرة الطالب في

 يةارتباط عالقة وجود التي كشفت عن ( Beehr& Raabe 2007) بيهر وريبي
 ,Tascilar) والتخطيط و دراسة  تاسكالررة الذات ا بين إداإحصائي   ةدال ةموجب

  التخطيط و   بين إدارة الذاتوجود عالقة إيجابية التي أظهرت   (2016
ومن زاوية أخري   يدعم هذه النتيجة تصور كل لي وني وجيو وجونك   
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 ,Liu, Nie, Guo, Gonq, Xiao, Cui)واكسو وسوي وهي ومنج وشهين وجي 

He, Meng. Shen & Wuj, 2017)  من  الذاتي بأنه بعدالتوجه الذين وصفوا
 وفعاال   مستقال  فيه  ذاتهالفرد الذي يرى يسهم في تفسير المدى  ،الشخصية أبعاد

 أهدافه.وصاحب رؤية وخطوات واضحة لتحقيق  اومسيطر  
وجود النموذج النفسي االجتماعي البيولوجي للشخصية كذلك يدعم     

 ,et ,) وآخرون كلونينجر ط والتوجه الذاتي إذ تصور إيجابية بين التخطي عالقة

al, 1993 Cloninger)  يتميزون  ،التوجه الذاتي المرتفع ذوو  أن األشخاص
فمثال  يذكر كل من بالعزيمة والكفاءة الذاتية في التعامل مع متطلبات حياتهم 

  (أن عدد من الدراسات (Michel,et,al ,2001ميشيل وليفير وجازير ومارك) 
ومنها عملية   النفسية،الذاتي في مناشط الحياة  أكد دوره الفعال للتوجه

 التخطيط. مرتفعي التوجه الذاتي أكثر قدرة عليالتخطيط إذ إن  
 مناقشة نتائج الفرض االثالث

بين  التوجه الذاتي قد عدل العالقة بينت نتائج هذا الفرض أن   
 التوجه الذاتي يصاحبه المرتفع من ىمستو ال وهذا يعني أن ،والتخطيط العصابية
العصابية، وبعبارة أخرى فإن األشخاص ذوو المستوى  مستوىفي  انخفاض

المنخفض في التوجه الذاتي يظهرون درجات مرتفعة في العصابية، وهو ما 
ارتبط لديهم بدرجات منخفضة في التخطيط، أما االشخاص ذوو المستوى 

درجات منخفضة في العصابية وهو ما  العالي من التوجه الذاتي فقد أظهروا
 ارتبط لديهم بدرجات مرتفعة في التخطيط 

ذا نظرنا إلى    وجاءت هذه النتيجة متسقة مع نتائج الفرض األول وا 
 ،نتيجة هذا الفرض نجدها نوع ا من نتائج الدراسات التي تدعم هذه النتيجة

بية بين العصابية فالشق األول يتمثل في الدراسات التي أظهرت وجود عالقة سل
كذلك انتهت  ،والتوجه الذاتي والتي تم عرضها عند مناقشة الفرض األول

دراسات سابقة إلى أن انخفاض التوجه الذاتي يتميز به العصابيون فمثال  
( التي توصلت إلى أن المراهقين Garcia, et, al, 2012) جارسيا وآخرون
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 العصابيين يتصفون بانخفاض التوجه الذاتي. 
في حين يتصف المراهقون ذوو المستوى المرتفع في التوجه الذاتي   

 بانخفاض مظاهر السلوك العصابي وكشفت دراسة كل من وينبرجوساندوكسفت
(Wennberg & Sundqvist, 2015 عن تميز مرتفعي العصابية بالتوجه الذاتي )

أن  ا مع نتائج دراسات سابقة انتهت إلىالمنخفض، وتتفق هذه النتيجة أيض  
باألسوياء منخفض في التوجه الذاتي مقارنة  ىيظهرون مستو  يننفسيالالمرضى 

(Watson, Gamez, & Simms,2005, Siddiqi, Chockalingam, Cloninger, 

Lenze & Cristancho,2016) 
كما يرى الباحث أنه من المنطقي أن يعدل التوجه الذاتي  العالقة بين   

إلى ما أشارت إليه نظرية التحفيز لورسش  العصابية والتخطيط  استناد ا
Wrosch  يتضمن التحكم  إذ يرون أن التوجه الذاتي  2010وآخرين عام
 يشير التحكم االنتقائي األولي إلى الموارد السلوكية و الثانوياألولي و االنتقائي 

عند متابعة تحقيق األهداف حتى  المهارات ، المثابرةو الجهد ، و الوقت ،  مثل :
ا ذاتي ا يعزز االلتزام التحفيزي لتحديد يتم  تحقيقها ويشمل التوجه الذاتي تنظيم 

كما يتضمن التوجه الذاتي  القدرة على وضع حلول  ،األهداف بشكل خاص 
من ناحية أخرى ترى  ،للتغلب على العقبات غير المتوقعة  كافة وتوفير بدائل
من  االنتقائية الثانوية  ةنظرية التحفيز أن التوجه الذاتي يشتمل  على السيطر 

 الضبط الذاتيموضع تتم من خالل  القبول و استراتيجيات إيجابية خالل 
دارة  الحياة  ،والكفاءة الذاتية كما أن التوجيه الذاتي  يعزز من قدرة الفرد ،وا 

 ,Garciaعلى االنخراط في أعمال هادفة مما يزيد من المشاعر اإليجابية 

et,al,2012)) 
يرى الباحث أن  الدراسة الحاليةعلى نتائج  بتعليق عام:  مناقشة عامة

ا وجاءت لتؤكد أن التخطيط  نتائج الدراسة جاءت متناغمة مع بعضها بعض 
مهارة معرفية تشبه اإلدراك المجهد الذي ينتج عنه فوائد طويلة األجل، ولكن 

لنفسي ثمة تباين في مهارة التخطيط نتيجة للكثير من العوامل، مثل: االتزان ا
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والقدرة على اتخاذ القرار والتحكم الذاتي، والفاعلية الذاتية  وقد تنخفض هذه 
، فعالي  وقدرتهم على ضبط النفسالمهارة لدى  بعضهم نتيجة لعدم اتزانهم االن
 وصنع القرار العقالني الالزم للقيام بذلك .

ضعف التخطيط ال يمكن أن نجزم بتبعية ومن ناحية ثانية فأنه  
أن حقيقة فإلى سمة العصابية ،  التخطيط ضعفعزو ن، فال يمكن أن بيةللعصا

ثمة عالقة تربط بينهما ولكنها ليست عالقة )المسبب والمتسبب( عنه فكل من 
المتغيرين ال يمكن فهمه وتحليله والحكم عليه إال في اإلطار العام للشخصية 

، ومن هذه  مينبما تخضع له من متغيرات تؤثر في نمو ونشأة كل من المفهو 
المتغيرات  التي تركز عليها الدراسة الحالية التوجه الذاتي خاصة أن هذا 

 & ,Zuckerman)زوكرمان وكلونينجر  كل من المتغير وفق ا لما أشار إليه

Cloninger,1996) .له تأثير في المتغيرات المعرفية والمزاجية كافة 
النقاط جديرة في ضوء تتيجة الدراسة أمكن استخالص عدد من    

 بالمناقشة وهى:
أن التوجه الذاتي مكون نفسي بالشخصية ينمو ويخضع للتعديل والتوجيه  -1

 .يؤثر ويتأثر بعدد من المتغيرات النفسية واالجتماعية

 ىمرتفع إيجابي / مستو  مستوي)القطبية التوجه الذاتي يخضع للثنائية  -2
من  باره سمةباعت( ويمكن تناول مفهوم التوجه الذاتي  يمنخفض سلب

الفرد  ىالفرد بقدر مناسب بمعنى أن يوجد لد ىالشخصية توجد لد سمات
 الدرجةفي 

 أن التخطيط   يمثل توجه نحو المستقبل -3
 توصيات الدراسة وبحوث مستقبلية:

في ضوء ما أسفرت عنه نتائج الدراسة الحالية فإنه يمكن تقديم مجموعة 
 .من التوصيات والبحوث المقترحة
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 ات الدراسة:توصي    
العمل على تشبع المقررات الدراسية في مختلف المراحل التعليمية -1

ا لتنمية التوجه الذاتي والقدرة على  باستراتيجيات تعليمية تصمم خصيص 
 التخطيط للحياة.

إجراء دورات إرشادية لطالب الجامعة هدفها تنمية مختلف أبعاد التوجه -2    
 لحياة.الذاتي والقدرة على التخطيط. ل

 دراسات مستقبلية
 بناء  على ما سبق يمكن إجراء الدراسات التالية:

دراسة العالقة بين كل من التخطيط والتوجه الذاتي وبعض المتغيرات  (1
اإليجابية ،مثل التفاؤل ،واألمل والرضا ،والسعادة والتوجه نحو المستقبل 

 ومستوى الطموح وتقدير الذات.

ي لتنمية التوجه الذاتي لخفض دراسة مدى فاعلية برنامج عالج (2
 االضطرابات العصابية.

بالمتغيرات  دراسة العالقة بين كل من التخطيط والعصابية والتوجه الذاتي (3
األكاديمية، مثل األداء األكاديمي والتوافق الدراسي ودافعية اإلنجاز 

 الدراسي.

 دراسة مدى فاعلية برنامج عالجي لتنمية مهارات التخطيط. (4
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