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  الملخص

بقلـق  مدى اسهام كـل مـن مسـتوى الطمـوح، وٕادارة الوقـت فـي التنبـؤ دراسةهدف البحث إلى 

المستقبل، لدى عینـة مـن طـالب الفرقـة الثانیـة والثالثـة بكلیـات االقتصـاد المنزلـي جامعـة المنوفیـة 

تــم اختیــارهم  ) طالبــًا وطالبــةً ٤٧١وجامعــة حلــوان وجامعــة األزهــر. واشــتملت عینــة البحــث علــى (

ق . وتمثلـــت أدوات البحـــث فـــي: مقیـــاس قلـــبطریقـــة عشـــوائیة مـــن التخصصـــات االربعـــة بالكلیـــات

ـــاس إدارة الوقـــتالمســـتقبل،  ـــع ). ٢٠٠٤ومقیـــاس مســـتوى الطمـــوح اعـــداد امـــال باظـــه ( ،ومقی واتب

البحــث المــنهج الوصــفي االرتبــاطي. وتــم تصــنیف وتبویــب البیانــات ومعالجتهــا باســتخدام البرنــامج 

  وقد أسفرت النتائج عن:وتم اتباع االسالیب االحصائیة المناسبة.  SPSS.االحصائي 

تباطیة سالبة ذات داللة إحصائیة بین درجات الطالب في قلـق المسـتقبل وجود عالقة ار  -١

  ودرجاتهم في مستوى الطموح.

وجود عالقة ارتباطیة سالبة ذات داللة إحصائیة بین درجات الطالب في قلـق المسـتقبل  -٢

  ودرجاتهم في إدارة الوقت.

  ارة الوقت.یمكن التنبؤ بقلق المستقبل لدى عینة البحث في ضوء مستوى الطموح وٕاد -٣

ال توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائیة بـــین متوســـطات درجـــات طـــالب كلیـــات االقتصـــاد  -٤

المنزلــي بجامعـــة المنوفیـــة وجامعـــة حلـــوان وجامعـــة األزهـــر فـــي مســـتوى الطمـــوح، وٕادارة 

 الوقت، وقلق المستقبل.

توجــــد فــــروق ذات داللــــة إحصــــائیة بــــین متوســــطات درجــــات طــــالب كلیــــات االقتصــــاد  -٥

بینمــا  تخصصــات المختلفــة علــى مقیــاس ومســتوى الطمــوح، وٕادارة الوقــت.المنزلــي مــن ال

فـــروق ذات داللـــة إحصـــائیة بـــین متوســـطات درجـــات طـــالب كلیـــات االقتصـــاد ال توجـــد 

 المنزلي من التخصصات المختلفة على مقیاس قلق المستقبل.

 الكلمات المفتاحیة: قلق المستقبل، مستوى الطموح، إدارة الوقت
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Future anxiety and its relationship with aspiration level and time 
management in a sample of Home Economic Faculties' students 

Yosria Abd El-Menam, Mona Abo-Shanab, Maha Shoaib, Yasmen El-Gamal 

Abstract: 
This research aims at investigating the prediction of future anxiety in view of 
the aspiration level and the time management . The research uses a sample of 
471 students in the Home Economics Faculties (Menoufia, Helwan, El-Azhar) 
of the four disciplines (nutrition and food science, clothing and textiles, home 
economics and education, and home management and institutions). After 
applying The Future Anxiety Scale, The Aspiration Level Scale and The Time 
Management Scale, the main results show that:  

 A negative significant relationship between Aspiration Level and Future 

Anxiety was detected. 

 A negative significant relationship between Time Management and Future 
Anxiety was found. 

 The results revealed that it is possible to predict the Future Anxiety based on 
Time Management and Aspiration Level. 

 There are no significant differences between the three Faculties regarding 
Future Anxiety, Time Management and Aspiration Level 

 There are no significant differences between the four disciplines in Future 
Anxiety but there are significant differences between the four disciplines in 
Time Management and Aspiration Level. 
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  مقدمة البحث

وأدى إلى تغیرات نمطیـة  شهد هذا العصر تطور تكنولوجي فرض نفسه على حیاة األفراد،

فــي أحــوالهم االقتصــادیة واالجتماعیــة، حیــث أصــبحت الحیــاة فــي تغیــر مســتمر یتطلــب العمــل 

  دائمًا على مواكبتها ومسایرتها لتحقیق االنسجام معها والتكیف مع الحیاة العصریة. 

إلى معطیات الحاضر، بدأت مشكلة القلـق أكثـر استحضـارًا نتیجـة التحـوالت التـي فاستنادًا 

أحدثت أشكاًال كبیرة من مظاهر عدم االستقرار في حیاة األفراد والمجموعـات، وبـدأ عـدم الوثـوق 

  ).٣٣٢: ٢٠١١في المستقبل كحالة نفسیة بارزة تخص فئة الشباب (البدران،

ظــة عنــد الشــباب الــذین مــازالوا فــي مرحلــة الدراســة، وأصــبح الشــعور باإلحبــاط ظــاهرة ملحو 

فااللتحـــاق بالعمـــل والعثـــور علـــى المســـكن وتكـــوین األســـرة وارتفـــاع تكـــالیف المعیشـــة مـــع جحـــم 

ـــر  ـــة المعانـــاة، فـــاألحالم قبـــل التخـــرج أكثـــر جمـــاًال، والمســـتقبل أكث ـــه یعـــیش مرحل األســـعار یجعل

ه تمامــًا، وهــذا مــا یدركــه الشــباب الیــوم، ولكــن الواقــع لــیس لــه صــلة بــالحلم بــل یناقضــ إشــراقا،ً 

فالبطالـــة وأزمـــة الســـكن وتـــأخر ســـن الـــزواج والعمـــل غیـــر المناســـب هـــي النوافـــذ التـــي یطـــل بهـــا 

   ). ٣: ٢٠١١الشباب على عالم المستقبل (المصري، 

ویعد القلق حالة أساسیة یتعرض لها اإلنسان في كل زمان ومكان، وكما أن هناك حـاالت 

كینة والطمأنینــة فــي حیــاة الفــرد، هنــاك أیضــًا حــاالت القلــق والخــوف واالنقبــاض مــن الهــدوء والســ

والضیق والكرب والحزن واألسى وغیـر ذلـك مـن االنفعـاالت السـلبیة، ولكـل منهـا مثیـرات مختلفـة 

  ).١٥٦: ٢٠١٠ والمال والمستقبل (خیر اهللا، كالصحة والعمل

ة واالجتماعیـة، وغیرهـا مـن المشـكالت فالحیاة من حولنا ملیئة بكثیر من المشكالت النفسـی

التي تؤثر على حیاة اإلنسـان، وال یوجـد فـرد تخلـو حیاتـه مـن االضـطرابات ومنهـا قلـق المسـتقبل 

 ).٥: ٢٠١١(الحسیني،

ویمثــل قلــق المســتقبل أحــد أنــواع القلــق التــي تشــكل خطــورة علــى حیــاة الفــرد، والتــي تمثــل 

والیـأس، م االستقرار، وتسبب لدیه شـیئًا مـن التشـاؤم خوفًا وعدم األمن وتوقع الخطر والشعور بعد

  .)٤٣: ٢٠٠٩ الذي قد یؤدي به في نهایة األمر إلى اضطراب حقیقي وخطیر (المشیخي،

ویعتبــر قلــق المســتقبل أحــد الهــواجس التــي تــؤرق المجتمعــات نظــرًا للتغیــرات التــي عصــفت 

المجهــول، وغالبــًا مــا نجــد النظــرة  بــاألفراد وجعلــت المســتقبل مبهمــًا، فــأكثر مــا یخشــاه النــاس هــو

العامـــة للمســـتقبل ســـلبیة فـــي ظـــل اضـــطرابات الحیـــاة، وازدیـــاد حـــدة المشـــاكل الحیاتیـــة، وتســـارع 
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األحداث السیاسیة والضغوط االقتصادیة، إضافة إلى اإلحاطـات التـي نمـر بهـا فـي أوجـه الحیـاة 

   ).٤٢: ٢٠١٢ المختلفة (جبر،

لــى الصــحة الجســمیة والنفســیة لألفــراد ممــا یــؤثر علــى ویشــكل القلــق مــن المســتقبل خطــرًا ع

طاقـاتهم وٕانتاجیـاتهم، حیــث یظهـر هــذا القلـق نتیجــة ظـروف الحیــاة الصـعبة والمعقــدة، فهـو یمثــل 

أحد أهـم االضـطرابات المـؤثرة علـى صـحة الفـرد ومسـتقبله نتیجـة لتزایـد ضـغوط الحیـاة فـي شـتى 

  ).  ١١٢٦: ٢٠١١المجاالت (عسلیة والبنا، 

عــد قلــق المســتقبل نتیجــة حتمیــة للصــراعات والضــغوط واالضــطرابات التــي یواجههــا كمــا ی

ـــب  ـــذلك فمـــن الطبیعـــي أن یشـــعر الطال ـــاة عامـــةً والحیـــاة الجامعیـــة خاصـــًة، ول الشـــباب فـــي الحی

بالقلق، ولكن إذا وصل التفكیر في المستقبل إلـى حالـة یشـعر فیهـا الطالـب بـالعجز عـن مواجهـة 

فــإن هــذا القلــق ســوف یــؤثر ســلبًا علــي صــحته النفســیة وعلــى إنجــازه ضــغوط الدراســة والحیــاة، 

  ).٢: ٢٠١٢األكادیمي وطموحاته الحالیة والمستقبلیة (حنتول،

فالطموح من العوامل والسمات الهامة التي ساعدت فیما نشهده من تطور سریع فـي العـالم 

األفكـــار لالرتقـــاء  خاصـــة فـــي اآلونـــة األخیـــرة، فهـــو الـــدافع الـــذي شـــحذت بـــه الهمـــم، ورتبـــت بـــه

والسمو بمستوى الحیاة من مرحلة ألخرى، وبوجود الطموح لدى اإلنسان فال یوجـد سـقف للتطـور 

العلمي والحضاري، فهو من العوامل الهامة فیما یصدر من اإلنسان مـن أفكـار فهـو یحـدد مـدى 

  ).  ٤٥: ٢٠١١ تقدم األمم (القطناني،

یدفعــه للكــد والســعي حتــى یــنجح فــي تحقیــق  وال شــك أن مســتوى طمــوح الفــرد یعتبــر دافعــاً 

هدفـه المنشـود، ویـدعم مــا یصـادفه فـي طریـق تحقیــق النجـاح، بینمـا قـد یــؤثر فیـه مـا یصـیبه مــن 

فشل في تحقیق مستوى طموحه أو التخلـي عنـه، وهكـذا تـؤثر ظـروف الفـرد واسـتعداداته وخبراتـه 

وى طمـوح الفـرد ینالـه الكثیـر مـن في تحدید مستوى طموحه وما یتوقعه لنفسه، وبالتالي فـإن مسـت

  ).١٠: ٢٠٠٦التغییر والتعدیل متأثرًا بما یمر به الفرد من ظروف وخبرات (غانم، 

ولكي یحقق الفرد ما یتمناه مـن جـودة الحیـاة والتمتـع بالسـعادة والنظـرة المسـتقبلیة المتفائلـة، 

بــرات الماضــي التــي فعلیــه اســتغالل الوقــت المتــاح واالســتفادة مــن الحاضــر فــي ضــوء نتــائج وخ

تســـهم فــــي حســــن اســـتثمار المســــتقبل، وهــــذا ال یحــــدث إال مـــن خــــالل إدارة الوقــــت إدارة ســــلیمة 

ومنظمــة ومخططــة حتـــى یمكــن اســـتخدامه واســتغالله بصـــورة فعالــه، ألن ســـوء اســتخدام الوقـــت 

  ) .٦٥: ٢٠٠٦وٕاهداره یجعل الفرد عرضه لالضطرابات االجتماعیة والضغوط (تفاحة، 
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وقت بما تعنیه من اسـتثمار الوقـت المتـوفر لـدینا بطریقـة أكثـر فاعلیـة تسـاعد علـى وٕادارة ال

إنجاز األنشطة التي نرغب في أدائهـا بمـا یحقـق أهـدافنا وطموحاتنـا الشخصـیة والمهنیـة، ویخلـق 

توازن بین الحیاة العملیة واالجتماعیة بمـا یعـود علـى اإلنسـان بالنجـاح والسـعادة فـي حیاتـه (عبـد 

) .                                                                                                                         ٦٦: ٢٠١٢الرحمن، 

ولیســـــت إدارة الوقـــــت وســـــیلة لتـــــوفیره. فـــــاألفراد إنمـــــا یســـــتعملون الوقـــــت وفقـــــًا ألولویـــــاتهم 

لفــرد األعمــال المهمــة. فــإذا أعتبــر الوقــت وخططهــم، ویعنــي االســتعمال الفعــال للوقــت النجــاز ا

  ).٢٢٣: ٢٠٠١مصدرا شحیحا، فإن إدارته تصبح من األهمیة البالغة (فیفر ودنالب، 

) إلـى أهمیـة ٢٠١٢( ) ودراسة عبد الرحمن٢٠١٠وأشارت بعض الدراسات كدراسة عمر (

لـى قلـق المسـتقبل، إدارة مورد الوقت لدى طلبة الجامعـة، ولكنهـا لـم تتطـرق لتـأثیر إدارة الوقـت ع

  ویفترض البحث الحالي أن قلق المستقبل قد یتأثر سلبیًا بإدارة طالب الجامعة لمورد الوقت.

ممـــا ســـبق یمكـــن القـــول أن قلـــق المســـتقبل مشـــكلة حقیقـــة تـــؤثر علـــى طلبـــة الجامعـــة، كمـــا 

رتهـم یمكنها أن تؤثر على مستوى طموحاتهم وتطلعاتهم نحو المستقبل، وقد تـؤثر علـى كیفیـة إدا

  للوقت بصورة فعالة.

  مشكلة البحث 

فنظرتـه المتشــائمة للمســتقبل وشــعوره  الشـباب یعــیش فــي حالـة قلــق علــى حیاتــه ومسـتقبله،

باإلحباط نتیجة عدم القدرة على تحقیق أهدافـه والوصـول إلیهـا، أو نتیجـة الفشـل فـي تحقیـق هـذه 

أو اإلحبــاط الــذي یحــدث لإلنســان األهــداف بعــد الشــروع الفعلــي والتنفیــذ العملــي للوصــول إلیهــا، 

  ).  ١٦: ٢٠١٢في كل األعمار(حنتول، 

وفـــي العقـــود األخیـــرة أخـــذت ظـــاهرة مـــن ظـــواهر القلـــق تبـــرز بمزیـــد مـــن الوضـــوح لتشـــكل 

موضــوع بحــث جدیــد وهــو القلــق المســتقبلي، وتعــد أزمــات الیــوم ناجمــة عــن إخفاقــات الماضــي، 

د یبـدو المسـتقبل أكثـر عنفـًا لـدى الشـباب وعجز الحاضر عن معالجة المشـكالت ومواجهتهـا، وقـ

وأكثر اضطرابًا وقلقًا، ومن هنا تصبح الحیاة الحاضرة أكثر ضیقًا وٕاحباطـًا، وتتمثـل عواقبهـا فـي 

  ).٣٣٢: ٢٠١١التشاؤم واالستسالم (البدران، 

ونظرًا لضغوط الحیـاة والتطـور التكنولـوجي والمعرفـي فـي شـتى المجـاالت التـي أشـرنا إلیهـا 

، أصــبحت الحاجــة إلــى وجــود مســتوى طمــوح معتــدل وٕادارة الوقــت وتنظیمــه مــن أساســیات مســبقاً 

  النجاح في الحیاة المعاصرة، ویمكن لقلق المستقبل أن یتأثر سلبیًا بهما.
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ومن هنا یشكل مستوى الطموح وٕادارة الوقت وأثرهم على قلق المستقبل مشكلة تستحق 

   : تحدید مشكلة البحث فى السؤال الرئیس التاليانطالقا مما سبق یمكن و البحث واالهتمام، 

طالب كلیات عینة من مستوى الطموح وٕادارة الوقت لدى بكل من  ما عالقة قلق المستقبل

  ؟االقتصاد المنزلي

  ویتفرع من هذا السؤال التساؤالت التالیة :

          بــــین قلــــق المســــتقبل ومســــتوى الطمــــوح لــــدى طــــالب كلیــــات  دالــــة  هــــل توجــــد عالقــــة -١

  المنزلي؟ االقتصاد

              لــــدى طــــالب كلیـــــات ا بــــین قلــــق المســـــتقبل وٕادارة الوقــــت دالـــــة هــــل توجــــد عالقــــة -٢

  القتصاد المنزلي؟

  هل یمكن التنبؤ بقلق المستقبل في ضوء كل من مستوى الطموح وٕادارة الوقت؟ -٣

هل توجد فروق بین متوسطات درجات طالب كلیات االقتصاد المنزلي بجامعة  -٤

األزهر على مقیاس مستوى الطموح، وٕادارة الوقت، المنوفیة وجامعة حلوان وجامعة 

  وقلق المستقبل؟ 

هل توجد فروق بین متوسطات درجات طالب كلیات االقتصاد المنزلي من  -٥

           التخصصات المختلفة بالكلیات على مقیاس مستوى الطموح، وٕادارة الوقت، 

  وقلق المستقبل؟

     أهداف البحث

قلــق المســتقبل لــدى طــالب كلیــات االقتصــاد  بصــفة رئیســیة إلــى دراســة یهــدف البحــث الحــالي

  :. وینبثق منه األهداف الفرعیة التالیةالمنزلي وعالقته بمستوى الطموح وادارة الوقت

  العالقة بین قلق المستقبل وكل من مستوى الطموح وٕادارة الوقت.   دراسة -١

  .مدى إمكانیة التنبؤ بقلق المستقبل في ضوء مستوى الطموح وٕادارة الوقت تحدید -٢

الفروق بین درجات طالب كلیات االقتصاد المنزلي بجامعة المنوفیة  الكشف عن -٣

  مستوى الطموح، وٕادارة الوقت. و قلق المستقبل وجامعة حلوان وجامعة األزهر في 

قلق من التخصصات المختلفة في  بین طالب كلیات االقتصاد المنزليالفروق  دراسة -٤

  مستوى الطموح، وٕادارة الوقت.و المستقبل 
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  أهمیة البحث 

  األهمیة النظریة

  یسهم البحث الحالي في تحدید مشكلة قلق المستقبل لدى عینـة مـن طـالب كلیـات االقتصـاد

  المنزلي بجامعة المنوفیة وجامعة األزهر باختالف التخصص.

  تأتي أهمیة دراسـة مسـتوى الطمـوح فـي كونـه سـمة مهمـة تمیـز طـالب هـذه المرحلـة، ویجـب

القلق المستقبلي، والمعیقات التـي تحـول دون مسـتوى تطلعـات الشـباب البحث في آثاره على 

  نحو المستقبل.

  تحدید أهمیة مورد الوقت وكیفیة إدارته والتغلب على مضیعات الوقت وعامل قلـق المسـتقبل

  الذي قد یتأثر سلبًا بإدارة الوقت بشكل سلیم.

  ة الوقـــت وكیـــف یمكـــن أن تحدیـــد طبیعـــة العالقـــة بـــین قلـــق المســـتقبل ومســـتوى الطمـــوح وٕادار

 یؤثران على قلق المستقبل.

  توجیـــه أنظـــار البـــاحثین إلـــى دراســـة مثـــل هـــذا الموضـــوع وتنـــاول موضـــوعات بحثیـــة جدیـــدة

  لمواكبة التطور المعرفي في میدان علم النفس.

  األهمیة التطبیقیة 

 یة التـي قد تفیـد نتـائج هـذا البحـث كلیـات االقتصـاد المنزلـي فـي التعـرف علـى الجوانـب النفسـ

تعیق تقدم الطلبة، وتؤثر على مستوى طموحهم وٕادارتهم للوقت، والعمـل علـى إیجـاد الحلـول 

  المناسبة لها.

  یفیــد هــذا البحــث أولیــاء األمــور والمرشــدین والمدرســین والمــربیین فــي تــوفیر البیئــة المناســبة

  لمواجهة القلق، والمساعدة على نمو مستوى الطموح وٕادارة الوقت بشكل سلیم.

  أهمیــه المرحلــة التــي یســتهدفها هــذا البحــث وهــم طــالب الجامعــة الــذین ســیتحملون مســؤولیة

ـــذات بشـــكل أكبـــر  ـــك المرحلـــة البدایـــة لالعتمـــاد علـــى ال النهـــوض بمجـــتمعهم، حیـــث تعـــد تل

والتفكیر في المستقبل، لذا فان االهتمام بهذه الشریحة یمنح الفرصة للتعـرف علـى التطـورات 

  لمتطلبات العصر. الحاصلة واالستجابة 

 تقبل القائمین على رعایة الشباب بوضع البـرامج اإلرشـادیة المناسـبة لخفـض قلـق المسـ مساعدة

  الوقت لدیهم.  وتنمیة مستوى الطموح وٕادارة

  المســـتقبل وٕادارة الوقـــت لطـــالب محاولـــة إعـــداد أدوات قیـــاس عربیـــة تكشـــف عـــن مســـتوى قلـــق

  نها في دراسات أخرى.كلیات االقتصاد المنزلي یمكن االستفادة م

    یتحدد البحث الحالي في:: حدود البحث
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  :ـــق المســـتقبل الحـــدود الموضـــوعیة ـــى قل تتحـــدد فـــي متغیـــرات البحـــث التـــي تقتصـــر عل

  ومستوى الطموح وٕادارة الوقت.

  :تقتصــر عینــة البحــث علــى طــالب كلیــات االقتصــاد المنزلــي بالفرقــة الحــدود البشــریة

بــس والنســیج، التغذیــة وعلــوم األطعمــة، إدارة المنــزل الثانیــة والثالثــة بتخصصــات (المال

  ) طالبًا.٤٧١والمؤسسات، االقتصاد المنزلي والتربیة) ویقدر عددهم (

 :تمثلـت الحـدود المكانیـة فـي كلیـات االقتصـاد المنزلـي بجامعـة المنوفیـة  الحدود المكانیة

  وجامعة حلوان وجامعة األزهر.

  :یــة بفتــرة تطبیــق هــذا البحــث فــي الفصــل الدراســي تــرتبط الحــدود الزمنالحــدود الزمنیــة

  . ٢٠١٤/ ٢٠١٣الثاني من العام

  مصطلحات البحث 

  )Future anxietyقلق المستقبل: (

یعــرف إجرائیــًا بأنــه "توقــع ســلبي غیــر مبــرر مــن قبــل طــالب كلیــات االقتصــاد المنزلــي لألحــداث 

علـــى المســـتوى االجتمـــاعي المســـتقبلیة نتیجـــة خبـــراتهم الماضـــیة، ممـــا یـــؤدي إلـــى عـــدم تكـــیفهم 

واالقتصـــادي والسیاســـي والمهنـــي". ویقـــاس بالدرجـــة التـــي یحصـــل علیهـــا طـــالب الجامعـــة علـــى 

  مقیاس قلق المستقبل. 

    ( Aspiration Level) : مستوى الطموح

) بأنه " األهـداف التـي یضـعها الفـرد لذاتـه فـي مجـاالت ١٥: ٢٠٠٤یتبنى البحث تعریف باظة (

أو أســریة أو اقتصــادیة ویحــاول تحقیقهــا"، ویتــأثر مســتوى الطمــوح بالعدیــد مــن تعلیمیــة أو مهنیــة 

المــؤثرات الخاصــة بشخصــیة الفــرد أو القــوى البیئیــة المحیطــة بــه.  ویقــاس بالدرجــة التــي یحصــل 

  ).٢٠٠٤علیها طالب الجامعة على مقیاس مستوى الطموح اعداد باظه (

    Time Management) إدارة الوقت: (

یًا بأنها "قدرة الطالب الجامعي على استثمار وقته بطریقـة فعالـة مـن خـالل التخطـیط یعرف إجرائ

والتنظــیم والتنفیــذ والتقیــیم لألعمــال المحــددة، كــذلك قدرتــه علــى التغلــب علــى مضــیعات الوقــت، 

ویقــاس بالدرجــة التــي یحصــل علیهــا طــالب الجامعــة  وبالتــالي تحقیــق األهــداف المحــددة مســبقًا".

  ارة الوقت. على مقیاس إد

  



  

 ٣٩١ 

  ١ج ٢٠١٧ینایر  التاسعالعدد  المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

  االطار النظري والدراسات السابقة

 Future Anxietyقلق المستقبل 

إن قلق المستقبل هو أحد المصطلحات الحدیثـة والمهمـة فـي مجـال البحـث العلمـي لمـا لـه       

 تأثیر مستقبلي، ففي عصرنا ینشأ القلق بشكل مستمر بسبب مطالب العصر الحدیثة والمتعددة.

  لتعریف قلق المستقب

یعد قلق المستقبل أحد أنواع القلق والذي اهتم العدیـد مـن علمـاء الـنفس بتعریفهـا ووصـفها، 

) بأنـــه "شـــعور بعـــدم االرتیـــاح والتفكیـــر الســـلبي تجـــاه المســـتقبل ٧٤: ٢٠٠٩فیعرفـــه  المشـــیخي (

والنظــرة الســلبیة للحیــاة، وعــدم القــدرة علــى مواجهــة األحــداث الحیاتیــة الضــاغطة وتــدني اعتبــار 

) أنـه "أحـد ١٧٤: ٢٠١٠ت وفقدان الشـعور بـاألمن مـع عـدم الثقـة بـالنفس". ویـرى خیـر اهللا (الذا

أنــواع القلــق المــرتبط بتوقــع الفــرد لألحــداث المســتقبلیة خــالل فتــرة زمنیــة أكبــر، وعنــدما یفتــرض 

اإلنسان مستقبله فإنـه یحتمـل حاضـرة ویتخیـل ماضـیه، فالماضـي والحاضـر یتـداخالن فـي التنبـؤ 

) أنـه "خبـرة انفعالیـة غیـر سـارة ٢٥: ٢٠١١واألعمال المسـتقبلیة". ویوضـح الحسـیني ( باألحداث

یمتلك الفرد خاللهـا خـوف غـامض نحـو مـا یحملـه الغـد مـن صـعوبات، والتنبـؤ السـلبي لألحـداث 

المتوقعــة والشــعور باالنزعــاج والتــوتر والضــیق عنــد االســتغراق فــي التفكیــر فیهــا، والشــعور بــأن 

ة باالهتمام، مع الشعور بفقدان األمن والطمأنینة نحو المستقبل".                                                                الحیاة غیر جدیر 

) بأنه "جزء مـن القلـق العـام المعمـم علـى ١١٢٤: ٢٠١١وفي نفس السیاق یعرفه البدران (

فــي مجموعــة مــن الســمات كالتشــاؤم، وٕادراك المســتقبل، یمتلــك جــذوره فــي الواقــع الــراهن، ویتمثــل 

  العجز في تحقیق األهداف الهامة، وفقدان السیطرة على الحاضر، وعدم التأكد من المستقبل".

) علـــى أنــه " توقـــع الفــرد لوجـــود خطــر یهـــدد ١٢٤: ٢٠١١وأتفــق كـــًال مــن عســـلیة والبنــا (

ن الشــعور بــاألمن والنظــرة حیاتــه ومســتقبله، وقــد ال یكــون لهــذا الخطــر أي وجــود یــنجم عنــه فقــدا

) أنـه "عـدم ارتیـاح نفسـي وجسـمي یمیـز ٧: ٢٠١١التشاؤمیة للمستقبل والحیـاة". ویـذكر النجـار (

خوف منتشـر، وشـعور بإنعـدام األمـن، وتوقـع حـدوث كارثـة كـرد فعـل لوضـع محتمـل غیـر قـائم، 

  ولكنه متوقع في المستقبل".

مســـتقبل تتســـم بـــالتوتر، وتوقـــع الشـــر، ) أنـــه "حالـــة انفعالیـــة نحـــو ال٧: ٢٠١٢ویـــرى جبـــر (

والخوف من حدة المشاكل الحیاتیة المتوقعة سواء كانت اقتصـادیة أم اجتماعیـة أم سیاسـیة، وقـد 

یصاحب هذه الحالة العدید من االضطرابات التـي تـؤثر سـلبًا علـى سـلوك الفـرد". ویعرفـه حنتـول 
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ـــه "شـــعور الطالـــب بعـــدم االرتیـــاح والتفكیـــر ت١٢: ٢٠١٢( جـــاه المســـتقبل، والنظـــرة الســـلبیة ) بأن

  للحیاة، وعدم القدرة على مواجهة الضغوط واألحداث الحیاتیة، والخوف من المرض".

) أنـــه "حالـــة مـــن عـــدم الســـواء یتعـــرض لهـــا األفـــراد ٢٨٤: ٢٠١٢فـــي حـــین یـــرى معشـــي (

بـــدرجات متفاوتـــة، مصـــحوبة بخـــوف وتـــوتر وارتبـــاك وعـــدم ارتیـــاح نحـــو موضـــوعات حالیـــة أو 

یة، تؤثر على الحالة المزاجیة للفرد، وفي حالة إستمراریتها تؤدي إلـى اضـطرابات سـلوكیة مستقبل

) أن قلـق المسـتقبل مـا هـو إال "نـوع مـن ١٣٢: ٢٠١٢أكثر عمقًا وخطورة". كما یذكر الغامدي (

أنواع القلق العام، وهو یختلف عنه في أنه عبارة عن حالة، أو شعور ینتـاب الفـرد بسـبب نظرتـه 

ؤمیة نحو المستقبل التي تبنیها بعض األفكار الالعقالنیة المرتبطة بالمستقبل، وربمـا یـرتبط التشا

  ذلك بضعف الفرد، وعدم تمكنه من السیطرة على أدوات حاضره ومستقبله".

 أسباب قلق المستقبل 

تعد ضغوط الحیاة أحد أهـم العوامـل المسـببة لقلـق المسـتقبل خاصـة فـي هـذا العصـر الـذي 

الفرد بتحدیات اجتماعیة واقتصادیة أدت إلى تغیر في أسـالیب حیـاة األفـراد وسـلوكیاتهم یمر فیه 

   وأنمــاط تفكیــرهم، ممــا دفــع علمــاء الــنفس إلــى التطــرق لمعرفــة األســباب التــي تــؤدي إلــى حــدوث 

  قلق المستقبل.

) أن قلــــــق المســــــتقبل یعــــــاني منــــــه معظــــــم األفــــــراد فــــــي ١٣٣: ٢٠١٢ویــــــذكر الغامــــــدي (

المعاصرة نتیجة تغییـر فـي سـلوكیاتهم وأنمـاط تفكیـرهم، وأن السـبب المباشـر للمعانـاة المجتمعات 

من الخوف الزائد علـى المسـتقبل هـو تخیـل األسـوأ دائمـًا، أو استحضـار العواقـب الوخیمـة بصـفة 

           مســـــــتمرة، واالســـــــتمرار فـــــــي التفكیـــــــر فـــــــي مسلســـــــل الكـــــــوارث الخیالیـــــــة الـــــــذي یعیـــــــق التفكیـــــــر

  یة.بصورة إیجاب

) أن أســـباب وجـــود قلـــق المســـتقبل هـــو عجـــز الفـــرد عـــن ٢٣: ٢٠٠٢ویوضـــح األقصـــري (

تحقیق أهدافه، أو فشله في اكتساب حـب واحتـرام اآلخـرین، أو فشـله فـي عمـل أو دراسـة مـا، أو 

عند اضطهاده سواء في محیط أسرته أو عائلته أو عمله، أو عندما یحاول تغییـر بعـض عاداتـه 

) عــدة ٥٣: ٢٠٠٩نهــا، فیجــد نفســه عــاجزًا عــن ذلــك. كمــا ذكــر المشــیخي (الســیئة أو اإلقــالع ع

أســباب منهــا أحادیــث الفــرد الذاتیــة، وأفكــاره الخاصــة الهازمــة للــذات، والتــوتر الناشــئ عــن اتخــاذ 

  القرار باعتباره نوعًا من الصراع العقلي، وضغوط الحیاة.

یرجـــع إلـــى األحـــداث ) إلـــى أن قلـــق المســـتقبل قـــد ٤٢: ٢٠١١فـــي حـــین یشـــیر الحســـیني (

البیئیـــة واالجتماعیـــة الضـــارة، وعـــدم قـــدرة الفـــرد علـــى التوافـــق مـــع المشـــاكل التـــي یعـــاني منهـــا، 
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واإلدراك والفهــم الخــاطئ لألحــداث المحتملــة فــي المســتقبل، وعــدم فاعلیــة الفــرد فــي التعامــل مــع 

ئمــًا مــا یتمنــى األحــداث المســتقبلیة، ونقــص القــدرة علــى تحدیــد إمكاناتــه بصــورة صــحیحة، فهــو دا

  فوق قدراته وٕامكاناته، ونقص القدرة على التكهن بالمستقبل. 

) مجموعـــة مـــن أســـباب قلـــق المســـتقبل وهـــي عـــدم ١٨٨: ٢٠١١أیضـــًا أوضـــح خیـــر اهللا (

القدرة على التوافـق مـع اآلخـرین فـي البیئـة المحیطـة بـه، والتطلعـات الزائـدة، والضـغوط الحیاتیـة، 

سـلبیة وتوقــع األسـوأ، والتفكــك األسـري، وعـدم القــدرة علـى مواجهــة والتفكیـر فـي المســتقبل بصـورة 

المشــكالت، والشــعور بعــدم األمــن والطمأنینــة، وعــدم القــدرة علــى التوفیــق بــین إمكانــات الحاضــر 

  وطموحات المستقبل، والتغیرات االجتماعیة واالقتصادیة والسیاسیة في المجتمع.

ـــق٤٥: ٢٠١٢ویضـــیف جبـــر( ـــر  ) أســـباب أخـــرى لحـــدوث قل ـــر غی المســـتقبل تشـــمل التفكی

العقالني الذي یتبناه اإلنسان، والمبالغة والتهویل في النظر إلى قضایا الحیـاة، ممـا یخلـق شـعور 

لدىــه بأنــه عــاجزًا وال یســتطیع تحدیــد أهدافــه، باإلضــافة إلــى عوامــل اجتماعیــة وثقافیــة، وأســباب 

القریـب، والفشـل المتكـرر، ممـا یولـد مترسبة كعدم قدرة الفرد على تحقیق األهداف على المستوى 

لــدى الفــرد إحباطــًا مســتمرًا، ویخلــق نوعــًا مــن اإلربــاك وفقــدان األمــل فــي تحقیــق األهــداف، وفــي 

  نظرته للمستقبل عمومًا. 

وبعد استعراض أسباب قلق المسـتقبل فـیمكن تقسـیم أسـباب قلـق المسـتقبل لطـالب الجامعـة 

  كما یتم قیاسها في البحث الحالي إلى:

وهــي عـدم قــدرة الطـالب علــى التكیـف مــع أفـراد أســرتهم أو مـع زمالئهــم  أسـباب اجتماعیــة: -١

            فـــي الدراســـة وخارجهـــا، نتیجـــة ســـوء األوضـــاع االجتماعیـــة، وقلقهـــم مـــن صـــعوبة تكـــوین أســـرة 

  في المستقبل.

                 وهــــي شــــعور الطــــالب بعــــدم قــــدرتهم علــــى ســــد احتیاجــــاتهم المادیــــة أســــباب اقتصــــادیة:  -٢

  في المستقبل.

والتـــي تتمثـــل فـــي اضـــطراب الوضـــع السیاســـي وضـــعف شـــعور الطـــالب  أســـباب سیاســـیة: -٣

  باألمان، مما ینعكس على جوانب الحیاة األخرى.

وتتمثل في شعور الطالب بقلة فرص العمل المتاحة في مجال دراسـتهم فـي أسباب مهنیة:  -٤

  تحقیق ذاتهم في المستقبل.المستقبل، وبالتالي عدم قدرتهم على 
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  آثار قلق المستقبل 

) أن انفعــال القلــق أحــد االنفعــاالت األساســیة والســلبیة التــي ١٣٠: ٢٠١٢یشــیر الغامــدي (

ترافق اإلنسان منذ لحظة والدته حتى نهایـة حیاتـه السـیما المـؤثرة علـى حیاتـه، وقراراتـه، ویظهـر 

ویصــعب الســـیطرة علیهــا، ویشــعر باالنزعـــاج  فــي المواقــف التــي یعیهـــا الفــرد علــى أنهـــا مهــددة،

والضیق منها. ولقلق المستقبل كانفعال وجهان مختلفان، فقد یساعد على تحسین الـذات، وحسـن 

التكیف مع المحـیط، وعلـى اإلنجـاز، والوصـول إلـى مسـتویات أعلـى مـن الكفـاءة إذا كـان بدرجـة 

وغیـر مالئمـة للموقـف فإنـه قـد یصـبح  معتدلة ومالئمة للموقف المثیر، أما إذا كان بدرجة عالیـة

  سمة معطلة.

) أن قلــق المســتقبل یعــد بمثابــة خلــل أو اضــطراب نفســي المنشــأ ٥: ٢٠٠٥ویوضــح شــقیر(

ینجم عن خبرات ماضیة غیر سارة، مع تشویه وتحریف إدراكي معرفي للواقع وللذات من خـالل 

لبیات تجعـل صـاحبها فــي استحضـار للـذكریات والخبـرات الماضـیة غیـر الســارة، مـع تضـخیم للسـ

حالة من التوتر وعدم األمن، مما قد یدفعه إلـى تـدمیر الـذات، والعجـز الواضـح، وتعمـیم الفشـل، 

وتوقع الكوارث، وتؤدي به إلى حالة من التشـاؤم مـن المسـتقبل، وقلـق التفكیـر فیـه، والخـوف مـن 

ــــــــة واالقتصــــــــادیة المســــــــتقبلیة المتوقعــــــــة، واألفكــــــــار ال ــــــــقالمشــــــــكالت االجتماعی                وسواســــــــیة وقل

  الموت والیأس. 

) أن الفرد یفقد اللحظة اآلتیـة التـي یحیاهـا كنتیجـة ٣: ٢٠٠٥أیضًا یذكر معوض ومحمد (

لهذا الشعور الذي ینتابه، فال یمكنـه مـن أن یحقـق ذاتـه أو نمـوه األمثـل أو یبـدع وٕانمـا یضـطرب 

  متفاوتة بین األفراد.  ویعجز، وینعكس هذا االضطراب في مظاهر متعددة بدرجات

ــه  ــه وعالقت ــار المترتبــة علــى قلــق المســتقبل فقــد تعــددت الدراســات التــي تناولت ونظــرا لالث

  بمتغیرات أخرى منها متغیرات انفعالیة مثل:

 حیـث اسـفرت دراسـة المرونـة والصـالبة النفسـیة(Greaves-Lord et al, 2010)   عـن

اهقین ممـا أدى إلـى انخفـاض المرونـة لـدیهم. وجود ارتفـاع فـي مسـتوى قلـق المسـتقبل بـین المـر 

) وجـود عالقـة ارتباطیـه سـالبة بـین الصـالبة النفسـیة ٢٠٠٩كما اظهرت نتـائج دراسـة حسـان (

وقلــق المســتقبل لــدى المعلمــات، ووجــود فــروق ذات داللــة إحصــائیة بــین متوســط درجــات أفــراد 

المـــنخفض) فـــي قلـــق  –ســـط المتو  –العینـــة فـــي مســـتویات الصـــالبة النفســـیة الـــثالث (المرتفـــع 

امكانیـة التنبـؤ بقلـق المسـتقبل فـي ضـوء الصـالبة ) عـن ٢٠١١المستقبل. كما كشفت دراسة النجـار(

  النفسیة والدافع لإلنجاز لدى طالب الجامعة.
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  ـــذات ـــة ال ـــین قلـــق ٢٠٠٩حیـــث كشـــفت دراســـة المشـــیخي (فعالی ) عـــن وجـــود عالقـــة ســـالبة ب

  عة.المستقبل وفاعلیة الذات لدى طالب الجام

  إلـى وجـود مسـتوى متوســط ٢٠١٢دراسـة جبـر(فأشــارت العوامـل الخمسـة الكبـرى للشخصـیة (

من القلق تجاه المستقبل لدى طالب الجامعة، وقد كـان القلـق فـي المجـال االقتصـادي األعلـى 

انتشارًا والقلق العام األقل انتشارًا، ووجود عالقة ارتباطیه موجبة بین كًال مـن عامـل العصـابیة 

 المستقبل.وقلق 

) إلـــى وجـــود ٢٠٠٦حیـــث أشـــارت دراســـة محمـــود وفـــراج (ومنهـــا متغیـــرات دیموجرافیـــة 

ــــة  ــــة واالقتصــــادیة والثقافی ــــة الجامعــــة ذوي المســــتویات االجتماعی ــــة إحصــــائیًا بــــین طلب فــــروق دال

المختلفـــة فـــي قلـــق المســـتقبل لصـــالح مرتفعـــي قلـــق المســـتقبل فـــي المســـتویات المنخفضـــة، وكـــذلك 

إحصــائیًا فــي قلــق المســتقبل تبعــًا للجــنس لصــالح ارتفــاع مســتوى قلــق المســتقبل  وجــود فــروق دالــة

) عــن وجــود فــروق دالــة بــین متوســطات درجــات ٢٠١١لــدى الــذكور. كمــا كشــفت دراســة النجــار(

الطالب ومتوسطات درجات الطالبـات علـى مقیـاس قلـق المسـتقبل لصـالح الطالبـات، كمـا كشـفت 

وق دالـــة علـــى مقیـــاس قلـــق المســـتقبل ترجـــع للتخصـــص ) عـــن وجـــود فـــر ٢٠١٢دراســـة الغامـــدي (

األدبـي، كمـا أســفرت النتـائج عـن وجـود فــروق دالـة فـي قلــق  –لصـالح طـالب التخصـص الشــرعي

المستقبل تعزى للمستوى االقتصادي لألسرة لصـالح الطلبـة ذوي المسـتوى االقتصـادي المـنخفض. 

درجــات قلــق المســـتقبل  عــدم وجـــود فــروق دالــة فـــي ) عــن٢٠١٢بینمــا كشــفت دراســة معشـــي (

بــاختالف العمــر الزمنــي أو التخصــص األكــادیمي أو المعــدل التراكمــي لــدى الطــالب المعلمــین. 

) في عدم وجود فروق دالـة فـي جمیـع أبعـاد قلـق المسـتقبل تعـزى ٢٠١٢واتفقت معها دراسة جبر(

  لمتغیر الجامعة، والمستوى الدراسي، والترتیب المیالدي للطالب.

) عــن وجــود عالقــة بــین ٢٠١٠حیــث اســفرت دراســة خیــر اهللا (بیئیــة  ومنهــا متغیــرات

تعرض الشباب الجامعي للعنف السیاسي في الصحف والتلیفزیـون وأسـباب ودوافـع هـذا التعـرض 

وقلق المسـتقبل لـدیهم، حیـث وجـدت فـروق ذات داللـة إحصـائیة بـین متوسـطات درجـات الشـباب 

اث، ووجــود فــروق ذات داللــة إحصــائیة بــین الجــامعي علــى مقیــاس قلــق المســتقبل لصــالح اإلنــ

متوســـطات درجـــات الشـــباب الجـــامعي علـــى الدرجـــة الكلیـــة لمقیـــاس قلـــق المســـتقبل تبعـــًا لكثافـــة 

) عــن وجــود ٢٠١٣تعرضــهم ألحــداث العنــف السیاســي بالصــحف. كمــا اســفرت دراســة ســالمة (

كمــا یــدركها عینــة مــن عالقــة ارتباطیــه موجبــة بــین إســاءة المعاملــة الوالدیــة فــي مرحلــة الطفولــة 

المراهقین وقلق المستقبل، كما أمكن التنبؤ بمستوى قلـق المسـتقبل مـن خـالل درجـات األفـراد فـي 

 أنواع اإلساءة.
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حیـث  كشـفت دراسـة كما اهتمـت بعـض الدراسـات ببنـاء بـرامج لخفـض قلـق المسـتقبل 

لـدى عینـة مـن  عن فعالیة اإلرشاد المعرفي السلوكي في خفض قلـق المسـتقبل) ٢٠١١سلیمان (

) عـن وجـود عالقـة ارتباطیـة ٢٠٠٧كشفت دراسة عبد التـواب (طالب التعلیم الثانوي العام. كما 

موجبــة بــین مســتوى الــوعي الــدیني وقلــق المســتقبل المهنــي تختلــف بــاختالف نــوع الــوعي الــدیني، 

ى طـالب والمستوى الدراسي، وفعالیة برنامج اإلرشاد الدیني في خفض قلـق المسـتقبل المهنـي لـد

) عــن وجــود عالقـــة ارتباطیــه موجبــةً  بـــین ٢٠٠٦كلیــة التربیــة. كمـــا أســفرت دراســة إســـماعیل (

األفكـــار الالعقالنیـــة وقلـــق المســـتقبل لـــدى الطـــالب، وكـــذلك فعالیـــة برنـــامج اإلرشـــاد الالعقالنـــي 

    على خفض قلق المستقبل لدىهم.

ل وكــًال مــن الصــالبة وممــا ســبق یتضــح وجــود عالقــة ارتباطیــه ســالبة بــین قلــق المســتقب

النفسیة، دافعیة االنجاز، والمرونة، وفاعلیة الذات والوعي الدیني، وكـذلك وجـود عالقـة ارتباطیـه 

موجبــة بــین قلــق المســتقبل وكــًال مــن االفكــار الالعقالنیــة وٕاســاءة المعاملــة الوالدیــة، كمــا أثبتــت 

 رشادیة.الدراسات إمكانیة خفض قلق المستقبل من خالل تطبیق البرامج اإل

  Aspiration Levelمستوى الطموح 

یعتبر مستوى الطموح سمة من سمات الشخصیة، أي أنه صـفة موجـودة لـدى كافـة األفـراد 

ـــع لتحقیـــق أهـــداف مســـتقبلیة قریبـــة أو بعیـــدة، ویـــتم ذلـــك ولكـــن  تقریبـــًا، والتـــي تـــدفعهم إلـــى التطل

رًا علمیــًا باســتخدام مســتوى بــدرجات متفاوتــة مــن الشــدة والنــوع، وهــي تعبــر عــن هــذه الســمة تعبیــ

 ).٥٠١: ٢٠١٣الطموح (أحمد، 

ودراسة مستوى الطموح لدى الفرد تعتبر وسیلة تشخیصیة تنبؤیة بمـا یمكـن أن یكـون علیـه 

سلوكه وصحته النفسیة حسب ظروفه وٕامكاناته وخبراته السابقة، ذلك ألن إنجـازات األفـراد وتقـدم 

الطمـوح، كمـا یسـعى الفـرد طـوال حیاتـه فـي سـبیل المجتمعات ترجـع إلـى تـوافر قـدر مناسـب مـن 

بلوغ األهداف الخاصة به، وذلك عن طریق وضع سلسلة متتابعـة مـن األهـداف التـي یعتبـر كـل 

منهــا بمثابــة مســتوى معــین للطمــوح ینتمــي كــل واحــد منهــا إلــى جانــب مــن جوانــب الحیــاة (حمــزة، 

٧٨: ٢٠٠٤.( 

م السمات الشخصیة التي تـؤثر فـي حیـاة ومما سبق نستنتج أن مستوى الطموح یعد أحد أه

الفرد والجماعة، والتي تدفعهم إلى تحقیق أهدافهم في الحیاة، كما أنها تزیـد دافـع اإلنجـاز لـدیهم، 

  وبالتالي یصبحون أكثر قدرة على الوصول إلى االتزان النفسي. 
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  مفهوم مستوى الطموح 

ــ : ٢٠٠٤نفس، فیشــیر حمــزة (تعــدت المفــاهیم الخاصــة بمســتوى الطمــوح مــن قبــل علمــاء ال

) إلــى أنــه "هــدف ذو مســتوى محــدد یتطلــع الفــرد إلــى تحقیقــه فــي جانــب مــن جوانــب حیاتــه، ٦٨

ـــى أســـاس تقـــدیره لمســـتوى قدراتـــه وٕامكاناتـــه واســـتعداداته، ســـواء أكـــان هـــذا الجانـــب (أســـري،  عل

ي للفـرد، أكادیمي، مهني، عام)، كما یتحدد أیضًا بمستوى هذا الهـدف فـي ضـوء اإلطـار المرجعـ

  وفي حدود خبرات النجاح والفشل التي مر بها عبر مراحل النمو المختلفة".

) أنــه "طاقــة إیجابیــة موجهــة نحــو تحقیــق هــدف مرغــوب"، ٤٦: ٢٠٠٤ویــرى عبــد العــال (

ویؤكد على أنه لتحقیق هذا الهدف البد أن یكون مستوى طمـوح الفـرد موازیـًا لقدراتـه واسـتعداداته 

) أنـه ٣٩١: ٢٠٠٥باإلحباط لو لم یتحقق هذا الطمـوح. كمـا یـذكر محمـد (حتى ال یصاب الفرد 

"الحــد األقصــى لــألداء المتوقــع، والــذي یضــعه الفــرد لذاتــه فــي مرحلــة بعینهــا، آخــذ فــي اعتبــاره 

مظـــاهر النمـــو، ومســـتوى القـــدرات، والمكـــون الســـیكولوجي، والظـــروف االجتماعیـــة، وقـــد یكـــون 

ن مرتفعـــًا مبالغـــًا فیـــه أو منخفضـــًا دون المســـتوى، أو یكـــون مســـتوى الطمـــوح غیـــر واقعیـــًا إذا كـــا

  واقعیًا معتدًال إذا كان مناسبا ویمكن تحقیقه".

) بأنــــه "مســــتوى األهــــداف التــــي یضــــعها الفــــرد لنفســــه متوقعــــًا ١٠: ٢٠٠٦ویعرفــــه غــــانم (

تحقیقها، فكل فرد له مستوى طموح معین یضعه أمامه ویجتهـد فـي تحقیقـه، وقـد یـنجح أو یفشـل 

) أنــه "قــدرة الفــرد علــى أن یضــع أهــدافًا لنفســه، ویســعى ١٥: ٢٠٠٨فــي ذلــك". ویــذكر صــابر (

لتحقیقها من خالل استبصاره بإمكانیاته الفعلیـة وتوقعاتـه المسـتقبلیة لهـذه اإلمكانیـات التـي یمكـن 

 قیاسها بما یتناسب وتكوین الفرد وٕاطـاره المرجعـي وخبراتـه الذاتیـة وخبـرات اآلخـرین مـن جماعتـه

المرجعیـــة الحالیـــة فـــي التعامـــل مـــع مـــا یصـــادفه مـــن عراقیـــل ومشـــكالت". كمـــا یشـــیر المشـــیخي 

) إلــى أنــه "مســتوى التقــدم أو النجــاح الــذي یــود الفــرد أن یصــل إلیــه فــي أي مجــال ٩٣: ٢٠٠٩(

  یرغبه من خالل معرفته إلمكاناته وقدراته واالستفادة من خبراته التي مر بها". 

) أنه " كل ما یحدده الفرد لنفسه من أهداف، وغایـات، یعمـل ٤٦: ٢٠١١ویرى القطناني (

علـى تحقیقهــا مــن خـالل خطــط یحــددها لنفســه، ویعمـل علــى تخطــي كــل العوائـق التــي قــد تحــول 

) أنه "المستوى الذي یرغـب الفـرد فـي ٣٩: ٢٠١٢بینه وبین تحقیق أهدافه". ویضیف أبو عمره (

ت التعلیمیــة أو المهنیــة أو األســریة أو االقتصــادیة، الوصــول إلیــه، أو یتوقعــه لذاتــه فــي المجــاال

ویحاول تحقیقها، ویجتهد معتمدًا على قدراته وعلى مالئمة الظروف البیئـة المحیطـة بـه". ویـذكر 

) أنـه "مسـتوى النجـاح الـذي یرغـب الفـرد فـي تحقیقـه والوصـول إلیـه، وذلـك ٥١٣: ٢٠١٣( أحمـد

  التي تتوافق مع إمكاناته واستعداداته".في ضوء األهداف التي قام بوضعها مسبقًا، و 
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 طبیعة مستوى الطموح 

  ) بتقسیم طبیعة مستوى الطموح إلى:١٣: ٢٠٠٧قام عبد الفتاح (

حیـث أن بعـض النـاس عنـدهم المیـل إلـى تقـدیر مستوى الطموح باعتبـاره اسـتعداد نفسـي:  -١

  موح المنخفض.وتحدید أهدافهم في الحیاة تقدیرًا یتسم إما بالطموح الزائد أو الط

فالتجــارب الشخصــیة مــن مســتوى الطمــوح باعتبــاره وصــفًا إلطــار تقــدیر وتقــویم المواقــف:  -٢

نجاح وفشل التي یمر بها الفرد، والتي تعمل على تكوین أساس یحكم بـه علـى مختلـف المواقـف 

          واألهـــــــداف، وأثـــــــر الظـــــــروف والقـــــــیم والتقالیـــــــد والعـــــــادات واتجاهـــــــات الجماعـــــــة فـــــــي تكـــــــوین

  مستوى الطموح.

یكون سـمة علـى أسـاس أنـه اسـتعداد عـام أو صـفة سـلوكیه مستوى الطموح باعتباره سمة:  -٣

ثابتة ثباتًا نسبیًا، تتأثر بما لدى الفرد من استعدادات فطریة ومكتسبة، وهذا مـا یؤكـده عبـد العـال 

هم عـن ) من أن الطموح سمة تمیـز األفـراد بعضـهم عـن الـبعض نحـو فكـرة كـل مـن٤٦: ٢٠٠٤(

ـــة فـــي ســـبیل  ـــالخبرات الســـابقة والمتغیـــرات الذاتیـــة واالجتماعی ذاتـــه، وهـــذه الســـمة تـــؤثر وتتـــأثر ب

  الوصول إلى أهداف معینة.               

  نمو مستوى الطموح والعوامل التي تؤثر فیه

) علـــى أن مســـتوى الطمـــوح ینمـــو ویتقـــدم مـــع تقـــدم العمـــر، ٤٩: ٢٠٠٤یؤكـــد أبـــو نـــدى (

) أن مسـتوى الطمـوح ینمـو ٥٧: ٢٠٠٠التي یمر بها اإلنسان. ویضیف مسـعد ( وازدیاد الخبرات

ویتطــور لــدى األفــراد مســتندًا فــي ذلــك إلــى عــددًا مــن المحــددات المهمــة أو عــددًا مــن العوامــل، 

وهــذه المحــددات یتعلــق بعضــها بــالفرد ذاتــه، وبفكرتــه عــن نفســه وبتقــدیره لهــا، ودوافعــه وحاجاتــه، 

، وبـــاألطر المرجعیـــة لـــه، وتنافســـه مـــع األقـــران، والمســـتوى االجتمـــاعي وخبـــرات النجـــاح والفشـــل

االقتصادي، ویتعلق البعض اآلخر من هـذه المحـددات باألسـرة والبیئـة المحیطـة بـالفرد، ومـا بهـا 

مـــن ضـــغوط ومـــؤثرات كلهـــا تلعـــب دورًا هامـــًا فـــي تحدیـــد الفـــرد لمســـتوى اآلمـــال واألهـــداف التـــي 

یقها في جوانب حیاته المختلفـة، سـواء أكـان هـذا الجانـب أسـري أو یضعها الفرد لنفسه، ویود تحق

  بیئي أو عام.

) فیــرى أن العوامــل التــي تــؤثر فــي مســتوى ٦٢: ٢٠١١ویؤكــد علــى ذلــك أیضــَا القطنــاني (

طموح الفرد تتمثل في عوامل ذاتیة تختص بالفرد نفسه، وعوامل خاصة بالبیئة االجتماعیـة التـي 

مــن ثقافــات ومرجعیــات، وهــذه العوامــل تختلــف فــي تأثیرهــا مــن شــخص یعیشــها الفــرد ومــا تقدمــه 

          آلخــــر، حســـــب مـــــا وصــــل لـــــه مـــــن مراحـــــل تعلیمیــــة وعمـــــر، ومـــــن هــــذه العوامـــــل التـــــي أشـــــار

  إلیها الباحثین: 
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ــرد عــن نفســه:  -١ ) إلــى أن فكــرة الفــرد عــن نفســه ١٢: ٢٠٠٩حیــث یشــیر ســالم (مفهــوم الف

قــدرات عقلیــة وجســمیة وانفعالیــة وأخالقیــة ودینیــة واجتماعیــة.  تعنــي مــا یــراه الفــرد فــي نفســه مــن

) أن الفـــرد یشـــعر بالنجـــاح ویـــزداد اعتبـــاره وتقـــدیره لنفســـه حتـــى یبلـــغ ١٢: ٢٠٠٦ویـــذكر غـــانم (

مستوى طموحه، أما إن قصـر عـن بلوغـه شـعر بالفشـل والـنقص والحرمـان، وهـبط تقـدیره لنفسـه، 

علــى نجاحــه فیمــا یقــوم بــه مــن أعمــال ویســتهدف  فكــان مســتوى الطمــوح معیــار یحكــم بــه الفــرد

  تحقیقه من غایات.

) إلـى أن للقــدرات العقلیــة للفــرد ونســبة ٤٠: ٢٠١٢فیشــیر ســعید (الــذكاء والقــدرات العقلیــة:  -٢

ذكائه وقدراته الشخصیة أثـر كبیـر علـى مسـتوى طمـوح الفـرد، فاألشـخاص األذكیـاء وذوي القـدرة 

وح مرتفــع مقارنــًة مــع نظــائرهم مــن ذوي الــذكاء المــنخفض، الشخصــیة العالیــة لــدیهم مســتوى طمــ

فالفرد الذكي ال یقبل بالمكانة الراهنة، وهو دائمًا یبحـث عـن التمیـز واالنجـاز، ویحـاول أن یضـع 

لنفسه أهداف راقیة یسـتطیع مـن خاللهـا إثبـات جدارتـه وتمیـزه عـن غیـره مـن األفـراد. ویـرى غـانم 

ف علــى قــدرة الفــرد العقلیــة، بمعنــى أنــه كلمــا كــان الفــرد ) أن مســتوى الطمــوح یتوقــ١٢: ٢٠٠٦(

أكثـر ذكـاًء كانــت فـي اسـتطاعته تحقیــق أهدافـه، وكلمـا ارتفــع الـذكاء ارتفـع مســتوى طمـوح الفــرد، 

خاصًة وٕان كان الذكاء یسـاعد الفـرد علـى حـل العدیـد مـن الصـعوبات والمشـكالت التـي تواجهـه، 

ـــة مـــن الفـــرد متوســـط أو كمـــا أن الفـــرد األكثـــر ذكـــاًء یضـــع لنفســـه مســـ تویات طمـــوح أكثـــر واقعی

 منخفض الذكاء.

فهنــاك عالقــة بــین مســتوى الطمــوح ومــدى اتــزان وثبــات انفعــاالت الفــرد، االتــزان االنفعــالي:  -٣

فــالفرد المتــزن انفعالیــًا یكــون قــادرًا علــى المثــابرة ومواصــلة أهدافــه، عكــس الفــرد المشــتت انفعالیــًا، 

   . )١٥: ٢٠٠٦في فشل خططه الطموحة (غانم، غیر المتزن ینعكس بال شك 

) إلـى أن خبـرات النجـاح والفشـل تـؤثر ٥٠: ٢٠٠٤یشیر أبـو نـدى (خبرات النجاح والفشل:  -٤

تــأثیرًا مباشــرًا علــى مســتوى الطمــوح إیجابــًا أو ســلبًا، ولكــن یشــترط لهــذا التــأثیر لخبــرات النجــاح 

مـن الصـعوبة للفـرد، ومـن هنـا مـن أراد والفشل ومستوى الطموح أن یكـون ضـمن المـدى المقبـول 

أن یرفع مستوى طموح شخص ما علیه أن یختار المهمة التـي تتمیـز بصـعوبة مناسـبة ومتوائمـة 

) أن الفشل السـابق الـذي یمـر بـه الفـرد خـالل ٤٠: ٢٠١٢مع قدرات هذا الفرد. ویضیف سعید (

علـه یفكـر دومـًا بالفشـل محاولته تحقیق أي شـيء یطمـح بـه تـنعكس سـلبًا علـى طمـوح الفـرد، وتج

قبل النجاح، مما ینعكس سلبًا على أي عمل یرغب القیام بـه بالمسـتقبل، أمـا الفـرد الـذي یحصـل 

على نجاح في عمل سابق نجد لدیه شعور بالسعادة والتفاؤل مما ینعكس ایجابیـًا علـى طموحـه، 

  وتجده یضع أهدافًا جدیدة، ویحاول الوصول إلیها.



  

 ٤٠٠ 

  ١ج ٢٠١٧ینایر  التاسعالعدد  المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

) أنــه كلمــا كــان النجــاح قویــًا أدى ذلــك إلــى احتمــال ٥٧: ٢٠٠٧(كمــا یوضــح عبــد الفتــاح 

ارتفاع مستوى الطموح، وكلما كان الفشل قویًا كان هناك احتمال فـي انخفـاض مسـتوى الطمـوح، 

وأن مســـتوى الطمـــوح یقـــاس عـــادًة إمـــا عـــن طریـــق إجـــراء التجـــارب المعملیـــة، وٕامـــا عـــن طریـــق 

فــة مـــن النجــاح والفشـــل. ویؤكــد علـــى ذلــك ســـالم المواقــف التـــي یتعــرض لهـــا الفــرد لخبـــرات مختل

  ) في أن لخبرات النجاح والفشل دورا كبیرا في تحدید مستوى الطموح لدیهم.٥٩: ٢٠٠٩(

ــدوافع والحاجــات النفســیة:  -٦ ) إلــى أن الــدوافع تلعــب دورًا ٣٨: ٢٠٠٦یشــیر غــانم ( حیــثال

 الــذي یریــد أن یصــل إلیــه. هامــًا فــي اســتمرار الفــرد ومثابرتــه فــي الوصــول إلــى مســتوى الطمــوح

) أن مسـتوى طمـوح الفـرد ذو عالقـة وثیقـة بدوافعـه وحاجاتـه، فالحاجـة ٣٩: ٢٠١٢ویرى سـعید (

) أن ١٣٧: ٢٠٠٠ویضـیف طـه ( اإلنسانیة لیست على ذات القدر من األهمیـة بالنسـبة لألفـراد.

یسـعى إلـى  الشخص یكون لدیه من الدوافع بقدر ما لـه مـن عـدد غیـر محـدود مـن الرغبـات التـي

تحقیقهــا أو یتمنــى علــى األقــل لــو حققــت لــه. فلــدى كــل فــرد رغبــات أخــرى خاصــة بــه ومرتبطــة 

ببنائــه النفســي الخــاص، ال یكــاد یشــاركه فیهــا غیــره، ورغبــات الفــرد متجــددة دائمــًا ال تكــاد تتحقــق 

  واحدة منها حتى تبرز غیرها. 

ان المتوافـق نفسـیًا؛ نجـده ینـدفع ) أن اإلنسـ٣٨: ٢٠٠٥حیث یذكر شـبیر (التوافق النفسي:  -٧

دائمـًا إلـى األمــام، ویواجـه الصــعاب، ویتحـداها ویضــع نصـب عینیـه هــدفًا یتناسـب مــع مـا یمتلــك 

من قدرات وٕامكانیات ویرسم خطته من أجل الوصـول إلـى ذلـك الهـدف، لـذلك فبمقـدار مـا یمتلـك 

ســان قریبــًا مــن االتــزان اإلنســان مــن توافــق نفســي بمقــدار مــا یمتلــك مــن طمــوح، وكلمــا كــان اإلن

  االنفعالي، كلما كان قریبًا من تحقیق أهدافه بعنایة ودقة. 

ـــة:  -٨ ـــروق الفردی ) أن مســـتوى الطمـــوح یخضـــع لمبـــدأ الفـــروق ٤٣: ٢٠١٢فیـــرى ســـعید (الف

الفردیـــة بـــین األفـــراد كمـــًا وكیفـــًا، فقـــد نجـــد فـــردًا لـــه طموحـــه المهنـــي، ونجـــد آخـــر لـــه طموحــــه 

مـوح یتمحـور حـول تقـدیر الـذات، هـذا مـن ناحیـة الكیـف، أمـا مـن ناحیـة األكادیمي، وثالـث لـه ط

الكم فهناك مـن هـم ذوي طمـوح مرتفـع، وهنـاك مـن هـم ذوي طمـوح مـنخفض، كمـا یوجـد آخـرون 

طمـوحهم معتـدل، إال أنـه مـن الناحیـة العلمیـة یعتبــر الطمـوح عامـل مهـم مـن عوامـل نجـاح الفــرد 

  في حیاته. 

) إلى أن مسـتوى طمـوح الفـرد ٤٢: ٢٠١٢یشیر سعید ( حیثماعیة: العوامل البیئیة واالجت -٩

یتـــأثر بصـــورة كبیـــرة بالبیئـــة االجتماعیـــة المحیطـــة بـــالفرد، فمرونـــة البیئـــة، وقلـــة العقبـــات المادیـــة 

واالجتماعیـــة، التـــي قـــد تعتـــرض الفـــرد، تســـاهم بـــدون أدنـــى شـــك فـــي تحقیـــق األهـــداف والنجـــاح، 
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فرد، وما ینجم عـن ذلـك مـن تولـد النظـرة االیجابیـة للفـرد حـول وبالتالي االرتفاع بمستوى طموح ال

ذاتـــه، وكـــذلك تفـــاؤل الفـــرد تجـــاه المســـتقبل، ومواجهـــة التحـــدیات الالحقـــة بعزیمـــة لمواكبــــة روح 

  العصر، واالنطالق نحو الغد بقوة وثبات.

) أن األسرة الصالحة تساعد أبناءهـا، وتجعلهـم یشـعرون بـذواتهم ٧٩: ٢٠٠٤ویؤكد حمزة (

وعــیهم، وأن یكتشــفوا وجــودهم، ویشــعروا بإنســانیتهم، والبعــد عــن حیــاة الضــیق والیــأس والحیــرة، و 

  وتنمیة سمة الطموح لدیهم، وأن یعیشوا في حالة اتزان نفسي مع بیئتهم االجتماعیة.

ــه بــبعض  ــه وعالقت ــة مســتوى الطمــوح فقــد تعــددت الدراســات التــي تناولت ونظــرًا ألهمی

  المتغیرات ومنها: 

 حیث أسفرت نتـائج دراسـة الذات  مفهومWaxler, 2002) عـن وجـود عالقـة موجبـة دالـة (

 ,Kim et al)بین مستوى الطموح ومفهوم الذات لدى طالب الجامعـة. كمـا أشـارت دراسـة 

إلى وجـود عالقـة ارتباطیـه موجبـة بـین مسـتوى الطمـوح ومفهـوم الـذات لـدى طـالب  (2003

 الجامعات.

  ــق الدراســي وجــود تــأثیرات إیجابیــة لمســتوى عــن  )٢٠٠٧( دراســة فضــلفقــد أســفرت التواف

 الطموح على التوافق الدراسي لدى طالب الصف األول الثانوي.

  إلــى وجــود تــأثیر موجــب لمســتوى الطمــوح ٢٠١٠حیــث أشــارت دراســة قمــره (إدارة المــوارد (

لــــــدى الطالبــــــة الجامعیــــــة علــــــى إدارتهــــــا لــــــبعض مواردهــــــا البشــــــریة (المیــــــول واالتجاهــــــات 

  هتمامات، الجهد) والمادیة (الوقت، المال). واال

  ـــذات ـــدیر ال ـــة بـــین مســـتوى ٢٠١١فقـــد أشـــارت دراســـة النجـــار(تق ) إلـــى وجـــود عالقـــة موجب

  الطموح وتقدیر الذات لدى المراهقین مكفوفي البصر. 

  إلـى وجـود عالقـة ارتباطیـه سـالبة ٢٠١٢حیـث أشـارت دراسـة سـعید (االتجاه نحو الهجـرة (

ح واالتجــــاه نحــــو الهجــــرة عــــدا البعــــد النفســــي مــــع العقبــــات االجتماعیــــة بــــین مســــتوى الطمــــو 

واألســریة، ووجــود فــروق دالــة بــین منخفضــي ومرتفعــي مســتوى الطمــوح علــى االتجــاه نحــو 

الهجــرة، ولقــد كانــت الفــروق لصــالح منخفضــي مســتوى الطمــوح عــدا البعــد السیاســي والبعــد 

الطمــوح (مرتفــع، مــنخفض) والمهنــة  النفســي، وعــدم وجــود تــأثیر دال إحصــائیًا فــي مســتوى

(عامل، غیر عامل) على االتجاه نحو الهجرة، أیضًا وجـود تـأثیر دال إحصـائیًا فـي مسـتوى 

  الطموح (مرتفع، منخفض) والحالة االجتماعیة (متزوج، أعزب) على االتجاه نحو الخبرة.

 ـــدرك ـــین (كمـــا ی ـــات األكادیمیـــة للمعلم ـــة لآلبـــاء والتوقع ـــات األكادیمی ها التالمیـــذ)، التوقع

ــة ــذات األكادیمی ــة ال وجــود تــأثیر موجــب ) عــن ٢٠١٢فقــد أســفرت دراســة الرفــاعي ( وفاعلی
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لكــًال مــن التوقعــات األكادیمیــة لآلبــاء (كمــا یــدركها األبنــاء) وفاعلیــة الــذات األكادیمیــة فــي 

ة مستوي الطموح األكادیمي، كما یوجـد تـأثیر دال إحصـائیًا للتفاعـل بـین التوقعـات األكادیمیـ

      لآلبــــاء (كمــــا یــــدركها األبنــــاء) وفاعلیــــة الــــذات األكادیمیــــة فــــي مســــتوى الطمــــوح األكــــادیمي

   لدى التالمیذ.

  عــن ٢٠١٣فأســفرت دراســة أبــو ســنة (تعــرض المــراهقین المصــریین لألخبــار بــالتلیفزیون (

وجــود عالقــة ارتباطیــة بــین مســتوى التعــرض لألخبــار التلیفزیونیــة ومســتوى الطمــوح، ووجــود 

  القة ارتباطیه موجبة بین دوافع المشاهدة لألخبار التلیفزیونیة ومستوى الطموح.ع

فأشـارت دراسـة وأوضحت الدراسات وجود أثر للمتغیرات دیموجرافیة على مستوى الطموح 

إلى وجود فروق دالة بین درجات مستوى الطموح تبعـًا لمتغیـرات (عمـر الطالـب، ) ٢٠١٠( قمره

الـــدین، عمـــل الوالـــدین، الـــدخل الشـــهري لألســـرة). كمـــا أشـــارت دراســـة عمـــر الوالـــدین، تعلـــیم الو 

إلـى وجـود فـروق دالـة فـي مسـتوى الطمـوح بـین الجنسـین (ذكـور، إنـاث) لصـالح  )٢٠١١النجار(

الــذكور، وعــدم وجــود فــروق دالــة فــي مســتوى الطمــوح تبعــًا لنــوع اإلقامــة (داخلــي، خــارجي) لــدى 

وجـود فـروق دالـة فـي مسـتوى ) عـن ٢٠١٢الرفـاعي ( المراهقین مكفوفي البصر. وأسفرت دراسـة

 الطمــــوح األكـــادیمي بـــین تــــالمیذ وتلمیـــذات الصـــف الثالـــث اإلعـــدادي لصـــالح التلمیـــذات. بینمـــا

) عـــن عـــدم وجــود فـــروق دالـــة إحصــائیًا فـــي مســـتوى (Waxler, 2002أســفرت نتـــائج دراســة 

  الطموح تعزى إلى متغیري الجنس والتخصص.

حیـث أسـفرت دراسـة صـابر ت لبناء برامج لتنمیة مستوى الطموح كما سعت بعض الدراسا

 المقدمـة مـن خـالل البرنـامج اإلرشـادي ) عن فعالیة استخدام أسلوب المساندة االجتماعیة٢٠٠٨(

فـــي تنمیـــة مســـتوى الطمـــوح لـــدى مرضـــى الفشـــل الكلـــوي المـــزمن. كمـــا أشـــارت دراســـة مطحنـــة 

یات مــا وراء المعرفـة فــي زیـادة مســتوى الطمــوح ) إلـى فعالیــة برنـامج مبنــي علـى اســتراتیج٢٠١١(

  لدى طالب الجامعة.

مما سبق یتضح وجود عالقـة ارتباطیـه سـالبة ذات داللـة إحصـائیة بـین مسـتوى الطمـوح 

واالتجـــاه نحـــو الخبـــرة، وكـــذلك وجـــود عالقـــة ارتباطیـــه موجبـــة ذات داللـــة إحصـــائیة بـــین مســـتوى 

  لتوافق الدراسي وٕادارة الموارد.الطموح وكل من مفهوم الذات وتقدیر الذات وا

   Time Management إدارة الوقت

  مفهوم إدارة الوقت 

ــــإدارة الوقــــت فقــــد وضــــح حجــــي ( ) أنهــــا "إدارة ١٨٣: ٢٠٠١تعــــددت المفــــاهیم الخاصــــة ب

األنشطة واألعمال التي تؤدى في الوقت، وتعنـي االسـتخدام األمثـل للوقـت ولإلمكانیـات المتـوفرة 
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قیــق أهــداف هامــة، وتتضــمن إدارة الوقــت معرفــة كیفیــة قضــاء الوقــت فــي وبطریقــة تــؤدى إلــى تح

الوقــت الحاضــر وتحلیلهــا والتخطــیط لالســتفادة منــه بشــكل فعــال فــي المســتقبل". ویعرفهــا عســكر 

) بأنهــا "انجـــاز األعمــال بشـــكل منســق ومـــنظم وفعــال لتحقیـــق األهــداف بأفضـــل ٢٢٢: ٢٠٠٣(

  غالًال جیدًا وفعال لكل الطاقات واإلمكانات المتاحة". الوسائل وأقل التكالیف، وهذا یتطلب است

) أنهــا "عملیــة ترتیــب وتنفیــذ المهــام والنشــاطات وفقــًا لألهـــداف ٦: ٢٠٠٥ویــذكر شــلیل ( 

المخططة والمحددة مسـبقًا فـي إطـار الوقـت الرسـمي المحـدد باسـتخدام الطاقـة البشـریة المتـوفرة".  

األعمـال التـي نقـوم بمباشـرتها فـي حـدود الوقـت المتـاح  ) بأنها "إدارة٣٣: ٢٠٠٩ویعرفها الفقي (

یومیًا، وذلك بأقل وقت وجهد، ثم یتبقى وقـت لإلبـداع والتخطـیط للمسـتقبل وللراحـة واالسـتجمام". 

ـــــذكر قشـــــقوش ( ـــــذ الخطـــــة ١٢: ٢٠١١وی ـــــاح وتنفی ـــــرد للوقـــــت المت ) أنهـــــا "تخطـــــیط وتنظـــــیم الف

الوقـت المخطـط لهــا حتـى یمكـن الوصــول الموضـوعة بغـرض أداء جمیــع األعمـال المطلوبـة فــي 

  لألهداف المنشودة".

) أنهــا "عملیــة إداریــة تعتمــد بشــكل كبیــر علــى اســتغالل ١٧: ٢٠١١كمــا یعرفهــا حمدونــة (

المهارات والقدرات والمواهب الشخصیة، باإلضافة إلـى اإلمكانیـات مـن أجـل الحصـول أو انجـاز 

قـت وجهـد ممكـن، مـن أجـل الوصـول إلـى أكبر قدر ممكن مـن األعمـال ذات األهمیـة فـي أقـل و 

) أنهــا "القــدرة علــى إنجــاز األعمــال بشــكل منســق ١١: ٢٠١١األهــداف المرجــوة". ویــرى ســالم (

ومنظم وفعال، وتحقیـق األهـداف بأقـل التكـالیف، فـي االسـتغالل األمثـل لكـل اإلمكانـات المتاحـة 

األمثـــل للوقـــت بهـــدف  ) أنهـــا "االســـتخدام٢٠٤: ٢٠١٢لـــإلدارة". أیضـــًا یوضـــح عبـــد الـــرحمن (

تحقیـــق أهـــداف محـــددة، وذلـــك بـــالتخطیط والتنظـــیم والتوجیـــه والمتابعـــة والتقیـــیم الفعـــال لألنشـــطة 

    والواجبات خالل فترة زمنیة محددة".

 أهداف إدارة الوقت 

) أن اإلدارة الناجحــة للوقــت تجعلنــا نشــعر بــالتوازن فــي ٣٥: ٢٠١١أشــار عبــد الحــافظ (

واطن القصــور والضــعف، وتجعلنــا نشــعر ونحــدد أي مــن األنشــطة هــي حیاتنــا، ونتعــرف علــى مــ

األهم، والتي تشـغلنا بصـورة أكبـر فـي حیاتنـا، وتجعلنـا نشـعر إذا كانـت بعـض األنشـطة لهـا دور 

 ) إلى أن أهداف إدارة الوقت هي:٣٧: ٢٠١٢في حیاتنا. ویضیف عبد الرحمن (

       داء فــــي ظــــل المعوقــــات الخارجــــة اكتســــاب الفــــرد مهــــارة الســــیطرة علــــى الوقــــت المتــــاح لــــأل -

  عن إرادته.
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تغییــر بعــض العــادات الســلوكیة الســلبیة مثــل عــدم االلتــزام بالوقــت والمواعیــد أو عــدم تحدیــد  -

  بدایة األعمال ونهایتها.

  إكساب الفرد اإلرادة واإلصرار على تنفیذ المهمة في موعدها مهما كانت الظروف. -

هــات ایجابیــة نحــو الوقــت وتقــدیره واحتــرام االلتــزام بــه وجعــل هــذه اكتســاب عــادات جدیــدة واتجا -

  العادات سلوكا له.

عمـل تـوازن بـین األنشــطة النفسـیة والجسـمیة والذهنیـة عــن طریـق ممارسـة الهوایـات الریاضــیة  -

  والفكریة واأللعاب واالجتماعات مع األصدقاء.

ل واالســـتمتاع بتحقیـــق هـــذه وضـــع أهـــداف قصـــیرة وطویلـــة األجـــل وذات معنـــى للحیـــاة والعمـــ -

  األهداف.

توزیــع الســاعات الیومیــة واألســبوعیة والشـــهریة لتكــون ســاعات ممتعــة وذات معنــى ومشـــتملة  -

  على الجد والمرح والمتعة والهوایة.

  مشكالت اإلدارة الفعالة للوقت

) أن إدارة الوقت مثلها مثل العملیـات اإلداریـة األخـرى ١٠٠: ٢٠١١یذكر عبد الحافظ (

تاج إلى التحلیل والتخطیط. وأنه لكي یتم فهما یجب التعرف على المشاكل التـي تواجهنـا عنـد تح

محاولـة االسـتفادة مـن الوقـت بطریقـة سـلیمة، وبنـاًء علـى ذلـك یمكـن زیـادة فاعلیـة وكفــاءة اإلدارة 

) أن مـن أهـم مشـكالت اإلدارة الفعالـة للوقـت ٦٩: ٢٠٠٠السلیمة للوقت. ویضـیف عبـد الجـواد (

م اإلحســـاس بقیمـــة الوقـــت، واالجتماعـــات الطویلـــة، وعـــدم وضـــوح األهـــداف، وعـــدم تحدیـــد عـــد

األولویــات، وعــدم التخطــیط وعــدم تحدیــد الوقــت الــالزم لالنتهــاء مــن العمــل، والتــردد فــي اتخــاذ 

  القرار وتأجیله، ونقص النظام الشخصي، باإلضافة إلى عدم التكیف مع ظروف الحیاة والعمل.

) وعبـــــد ٢٣٦ -٢٣٤: ٢٠١٠) والدحاحـــــة (٤٦: ٢٠٠٩الفقـــــي (كمـــــا اتفـــــق كـــــل مـــــن 

) أن أهم المشكالت التي تواجه اإلدارة الجیدة للوقـت هـي التخطـیط غیـر ٢٠٦: ٢٠١٢الرحمن (

المناســب، وعــدم االنضــباط الــذاتي، وانعــدام التنظــیم "الفوضــى الشخصــیة"، والتســویف والتأجیــل 

األهـــداف، واالســـتجابة لمقاطعـــات اآلخـــرین  فیمـــا تـــم التخطـــیط لـــه، والنســـیان بســـبب عـــدم توثیـــق

ــــذي یصــــیب  ــــوتر واإلجهــــاد ال ــــات المتاحــــة، والت ــــات واإلمكانی وتشویشــــهم، وعــــدم اســــتثمار الطاق

اإلنسان وأثره على عالقتـه بـاآلخرین، وعـدم المتابعـة الیومیـة، والظـروف الشخصـیة مثـل (الحالـة 

ثــــار مــــن النــــوم، وعــــدم الشــــعور الصــــحیة)، وتــــراكم األعمــــال، وعــــدم االســــتقرار الــــذهني، واإلك

  واإلحساس بالمسئولیة. 
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  مهارات إدارة الوقت

  تم تحدید المهارات األساسیة إلدارة الوقت في:

وتتمثل في قدرة الطالب الجامعي علـى تحدیـد أهـداف واضـحة وواقعیـة والتخطـیط  التخطیط: -١

  الجید لها.

ترتیــب أعمالــه المطلــوب تنفیــذها وتتمثــل فــي قــدرة الطالــب الجــامعي علــى تنظــیم و  التنظــیم: -٢

  وفقًا ألولویاته.

وتتمثل في قدرة الطالب الجـامعي علـى تنفیـذ األعمـال المطلوبـة منـه وفقـًا لألهـداف  التنفیذ: -٣

  المحددة مسبقًا مع االلتزام بإنهائها في الوقت المحدد.

إلـى نقـاط القـوة ویتمثل في محاولة تقییم الطالـب الجـامعي لخطـوات عملـه والوقـوف  التقییم: -٤

  والضعف في إدارته لوقته ومحاولة تجنب نقاط الضعف في المرات القادمة.

ــب علــى مضــیعات الوقــت: -٥ وتتمثــل فــي قــدرة الطالــب الجــامعي فــي التغلــب علــى كــل  التغل

  العوامل التي تتسبب في إضاعة وقته. 

       بـــــبعض المتغیـــــرات  ونظـــــرًا ألهمیـــــة إدارة الوقـــــت فقـــــد تعـــــددت الدراســـــات التـــــي تناولتـــــه وعالقتـــــه

  ومن هذه العوامل:

  عــن وجــود ارتبــاط دال ٢٠٠٦فكشــفت دراســة تفاحــة (عوامــل الشخصــیة ونمــط الســلوك (

موجـــب بـــین جمیـــع مهـــارات إدارة الوقـــت والدرجـــة الكلیـــة إلدارة الوقـــت وكـــل مـــن العوامـــل 

التخطـیط، الشخصیة (التفتح، الطیبة، یقظة الضمیر). كما وجـد ارتبـاط دال بـین مهـارات (

تحدیـــــد األهـــــداف، التنســـــیق، إدارة الـــــتحكم فـــــي الوقـــــت، التقیـــــیم والمحاســـــبة) مـــــع عامـــــل 

العصــابیة، وأیضــًا ارتبـــاط موجــب بــین مهـــارات تحدیــد األولویــات وعامـــل العصــابیة. كمـــا 

) عــــن وجــــود عالقــــة ارتباطیــــه موجبــــة بــــین بعــــد االنبســــاط ٢٠٠٦أســــفرت دراســــة العبــــد (

            عالقـــــة ارتباطیـــــه ســـــالبة بـــــین بعـــــد العصـــــابیة ومهـــــارات ومهـــــارات إدارة الوقـــــت، ووجـــــود

  إدارة الوقت.

  فقـد كشـفت دراسـة سـمة القلـق(Eldeleklioglu, 2008)  وجـود عالقـة سـالبة بـین عـن

    درجات القلق وٕادارة الوقت لدى طالب المرحلة الثانویة.

  إلـى  )٢٠١١وش (حیـث أشـارت دراسـة قشـقالدافع لالنجاز والتوافـق النفسـي واالجتمـاعي

وجــود عالقــة ارتباطیــة موجبــة بــین إدارة الوقــت والدافعیــة لالنجــاز وأبعادهــا (التوجــه نحــو 

العمــل، ســرعة األداء، المثــابرة، إتقــان العمــل،)، ووجــود عالقــة ارتباطیــه موجبــة بــین إدارة 
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فـــق الوقـــت والتوافـــق النفســـي واالجتمـــاعي وأبعـــاده (التوافـــق النفســـي، التوافـــق األســـري، التوا

  االجتماعي، التوافق الصحي، التوافق الدراسي). 

  إلــى وجــود عالقــة ٢٠١١فقــد توصــلت دراســة النجــار وعبــد العــاطي (تحمــل المســئولیة (

ـــنفس، تجـــاه  ـــع محـــاوره (تجـــاه ال ـــة بجمی ـــین تحمـــل المســـئولیة االجتماعی ـــة ب ارتباطیـــة موجب

  .األسرة، تجاه المجتمع)، والوقت المخصص للمشاركة في التنمیة ككل

 عــن وجــود عالقــة ارتباطیــة موجبــة ٢٠٠٦حیــث أســفرت دراســة العبــد ( مســتوى الطمــوح (

) عــن وجــود ٢٠١٢كمــا كشــفت دراســة علــى ( بــین مســتوى الطمــوح ومهــارات إدارة الوقــت.

عالقة ارتباطیة موجبة بین هدر الوقت وكل من مستوى الطموح ودافعیـة االنجـاز، ووجـود 

فــي إدارة الوقــت لصــالح الموهــوبین، ووجــود فــروق  فــروق بــین الموهــوبین وغیــر الموهــوبین

بین الموهوبین أكادیمیًا والموهوبین ریاضیًا في إدارة الوقت لصـالح الموهـوبین ریاضـیًا، وال 

  توجد فروق دالة بین الموهوبین من البیئات المختلفة داخل مجتمع العینة في إدارة الوقت. 

 حیث كشفت دراسة  اإلبداعet al, 2013) (Jianzhong وجـود عالقـة إیجابیـة بـین  عن

  إدارة الوقت واإلبداع الشخصي.

 فقد أشارت دراسة  استخدام وسائل اإلعالم(Panek, 2014)  إلى وجـود عالقـة ارتباطیـة

  سالبة بین اإلفراط في استخدام وسائل اإلعالم وٕادارتهم للوقت بطریقة فعالة.

  عالقـة ارتباطیـة موجبـة بـین  ) عـن وجـود٢٠٠٥حیـث كشـفت دراسـة الشـامي (ربة األسـرة

مســـتوى إدارة الوقـــت لربـــة األســـرة العاملـــة ومســـتوى النمـــو االجتمـــاعي للطفـــل فـــي مرحلـــة 

الطفولة المتوسطة، ووجود فـروق دالـة بـین متوسـطات درجـات ربـات األسـر العـامالت فـي 

إدارة الوقــت والتعامــل مــع معوقــات إدارة الوقــت تبعــًا الخــتالف مهنــة الــزوج لصــالح ربــات 

األســر العــامالت الالتــي یعمــل أزواجهــن فــي مهــن مرتفعــة المســتوى. كمــا أشــارت دراســة 

إلى وجود فروق دالة بین ربات األسرة العـامالت وغیـر العـامالت فـي إدارة  )٢٠٠٩سالم (

  مورد الوقت لصالح ربات األسر العامالت.

  ــة ــرات دیموغرافی باطیــة بــین ) عــدم وجــود عالقــة ارت٢٠٠٩فقــد أشــارت دراســة ســالم (متغی

مكــان إقامــة األســرة وكــًال مــن (تخطــیط الوقــت، تنفیــذ ومراقبــة خطــة الوقــت، تقبــل الــذات، 

إدارة مـورد الوقـت الكلـي)، ووجـود عالقـة ارتباطیــة ذات داللـة إحصـائیة بـین مسـتوى تعلــیم 

األم وكــًال مــن (تخطــیط الوقــت، تنفیــذ ومراقبــة خطــة الوقــت، تقیــیم خطــة الوقــت، مســتوى 

ة بالنفس، تقبل الذات، إدارة مورد الوقت الكلـي، السـمات الشخصـیة لألبنـاء)، الطموح، الثق
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وعدم وجود عالقة ارتباطیة بین عدد األبناء وكًال مـن إدارة مـورد الوقـت بأبعـاده، ومسـتوى 

الطمــوح، وتقبــل الــذات، وعــدم وجــود فــروق دالــة بــین ربــات األســر الالتــي یســكن الریــف أو 

  الكلي. الحضر في إدارة مورد الوقت

كمــا اهتمــت بعــض الدراســات ببنــاء بــرامح لتنمیــة مهــارات إدارة الوقــت منهــا دراســة شــلیل       

) التــــي أســــفرت عــــن فعالیــــة برنــــامج تــــدریبي لتنمیــــة مهــــارات إدارة الوقــــت (التخطــــیط ٢٠٠٥(

والتنظــیم والتوجیــه)  فــي تحســین  العملیــات العقلیــة المعرفیــة لطــالب المرحلــة اإلعدادیــة. كمــا 

) عـن  فعالیـة بـرامج إرشـادیة لتنمیـة إدارة الوقـت فـي تنمیــة ٢٠١٢ت دراسـة عبـد الـرحمن (كشـف

) التــي كشــفت ٢٠١٣مهــارات إدارة الوقــت لــدى طــالب الجامعــة. واتفقــت معهــا دراســة عایــدي (

  فعالیة برنامج إرشادي لتنمیة إدارة الوقت على تحسین فاعلیة الذات لدي طالب الجامعة.

أن الدراسـات السـابقة التـي تناولـت إدارة الوقـت اتفقـت علـى وجـود عالقـة  مما سـبق نجـد       

ارتباطیــه ســالبة ذات داللــة إحصــائیة بــین إدارة الوقــت وبعــض عوامــل الشخصــیة (العصــابیة) 

والقلـق واالفـراط فـي اسـتخدام وسـائل االعـالم، وكـذلك وجـود عالقـة ارتباطیـه موجبـة ذات داللــة 

ـــین إدارة الوقـــت وكـــل مـــن بعـــض عوامـــل الشخصـــیة، ومســـتوى الطمـــوح، ودافعیـــة  إحصـــائیة ب

  اإلنجاز ، وتحمل المسئولیة، واإلبداع.

  فروض البحث

  تمثلت فروض البحث الحالي في:

توجد عالقة ارتباطیة ذات داللة إحصائیة بین درجـات الطـالب فـي قلـق المسـتقبل ودرجـاتهم  .١

  .في مستوى الطموح

بین درجـات الطـالب فـي قلـق المسـتقبل ودرجـاتهم  توجد عالقة ارتباطیة ذات داللة إحصائیة .٢

  .في إدارة الوقت

  .یمكن التنبؤ بقلق المستقبل في ضوء مستوى الطموح وٕادارة الوقت .٣

ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسـطات درجـات طـالب كلیـات االقتصـاد المنزلـي  .٤

الطمـوح ومسـتوى  سـتقبلبجامعة المنوفیة وجامعة حلوان وجامعة األزهر على مقیاس قلق الم

    .وٕادارة الوقت

ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسـطات درجـات طـالب كلیـات االقتصـاد المنزلـي  .٥

    .الطموح وٕادارة الوقتومستوى من التخصصات المختلفة على مقیاس قلق المستقبل 

  إجراءات البحث

  منهج البحث 

مــنهج العلمــي المالئــم لطبیعــة البحــث فهــو یعــد ال االرتبــاطياتبــع البحــث المــنهج الوصــفي 

ولألهداف التي یسعى إلى تحقیقها من خالل وصف  المتغیرات ودراسـتها دراسـة دقیقـة وتحلیلهـا 
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قلق المستقبل وعالقته بكل من مستوى الطموح وٕادارة الوقـت  وربطها وتفسیرها فیما یتعلق بقیاس

   لدى عینة من طالب كلیات االقتصاد المنزلي. 

  ث عینة البح

  تكونت عینة البحث من:

  وهــم الــذین تــم اختیــارهم بطریقــة عشــوائیة مــن طــالب الفرقــة الثانیــة العینــة االســتطالعیة

والثالثة في كلیات االقتصاد المنزلي بجامعة المنوفیة وجامعة حلـوان وجامعـة األزهـر، وقـد 

ـــغ عـــددهم ( ـــًة مـــن أجـــل التأكـــد مـــن الخصـــائص الســـیكومتریة ألد٧٠بل ـــًا وطالب وات ) طالب

  البحث التي تم استخدامها.

  تألفـــت عینـــة البحـــث الحـــالي مـــن طـــالب الفرقـــة الثانیـــة والثالثـــة بكلیـــات العینـــة األساســـیة

االقتصــاد المنزلــي بجامعــة المنوفیــة، وجامعــة حلــوان، وجامعــة األزهــر الــذین یدرســون فــي 

نزلــــي التخصصــــات األربعــــة (التغذیــــة وعلــــوم األطعمــــة، المالبــــس والنســــیج، االقتصــــاد الم

 )٢٠١٤/ ٢٠١٣والتربیــة، إدارة المنــزل والمؤسســات) خــالل الفصــل الدراســي الثــاني لعــام (

) طالبـــًا ٥١٣، وقـــد تـــم تطبیـــق األدوات علـــى عینـــة قوامهـــا (تـــم اختیـــارهم بطریقـــة عشـــوائیة

وطالبًة بكلیات االقتصاد المنزلي جامعة (المنوفیة وحلوان واألزهر)، وتراوحت أعمارهم مـا 

) طالبـــًا وطالبـــًة مـــن عینـــة البحـــث بســـبب عـــدم ٤٢عامـــًا، واســـتبعد عـــدد ( )٢١-١٩بـــین (

 والجدول التالي یوضح توزیع العینة:. اإلجابة على بعض المفردات

  ) یوضح توزیع العینة حسب التخصص الدراسي١جدول(

 جامعة المنوفیة جامعة حلوان جامعة األزهر
  الجامعة

 التخصص الدراسي
 الفرقة

 الثالثة

الفرقة 

 الثانیة

 الفرقة

 الثالثة

الفرقة 

 الثانیة

 الفرقة

 الثالثة

الفرقة 

 الثانیة

 التغذیة وعلوم األطعمة ٣٧ ٤٣ ١٦ ١١ ٢٣ ١٧

 المالبس والنسیج ٢٨ ٥٠ ١٧ ١٦ ١٦ ٩

 االقتصاد المنزلي والتربیة ١٥ ٢٥ ٢٠ ١٣ ٢٢ ١٢

 إدارة المنزل والمؤسسات ١٦ ٦ ٤ ٧ ٢٢ ٢٦

 المجموع ٢٢٠ ١٠٤ ١٤٧

  أدوات البحث 

  أوًال: مقیاس قلق المستقبل 

 استنادًا إلى المفهوم اإلجرائي لقلق المستقبل في البحث اتبعت الخطوات التالیة إلعداده:



  

 ٤٠٩ 

  ١ج ٢٠١٧ینایر  التاسعالعدد  المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

یهـدف المقیـاس إلـى قیـاس مسـتوى قلـق المسـتقبل لـدى طـالب تحدید الهدف من المقیـاس:  -١

  امعة األزهر.كلیات االقتصاد المنزلي بجامعة المنوفیة وجامعة حلوان وج

تــم بنــاء هــذا المقیــاس مــن خــالل مراجعــة اإلطــار النظــري تحدیــد مصــادر بنــاء المقیــاس:  -٢

ـــــل ـــــت قیاســـــه مث ـــــق المســـــتقبل وحاول ـــــت موضـــــوع قل ـــــي تناول            واألبحـــــاث والدراســـــات الســـــابقة الت

؛ المشــــــیخي، ٢٠٠٨؛ بیلكالنــــــي، ٢٠٠٧؛ عبــــــد التــــــواب، ٢٠٠٦؛ إســــــماعیل، ٢٠٠٥( شــــــقیر،

  ).٢٠١٢؛ جبر، ٢٠١١؛ النجار، ٢٠١١یة والبنا، ؛ عسل٢٠٠٩

تـــم اختیـــار مجموعـــة مـــن األبعـــاد بنـــاًء علـــى المقـــاییس والدراســـات  تحدیـــد أبعـــاد المقیـــاس: -٣

السابقة، كما تم سؤال الطالب سؤال مفتوح وهو "ما هي أسباب قلقـك مـن المسـتقبل؟"، وجـه إلـى 

المقیـــاس، وتمثلـــت إجابـــاتهم فـــي قلـــق ثالثـــین مـــن طـــالب كلیـــات االقتصـــاد المنزلـــي قبـــل إعـــداد 

بعضهم على أسرهم وذویهم وعن عالقاتهم بأصدقائهم والمحیطین بهم، والبعض اآلخـر قلـق مـن 

األوضاع السیاسیة وفقدان الشعور باألمان، وبعضهم قلق بشأن الوضع المـادي وغـالء األسـعار 

ن انضـــمامهم لطـــابور فـــي الفتـــرات األخیـــرة، وآخـــرون قلقـــون أكثـــر علـــى مســـتقبلهم المهنـــي ومـــ

العــاطلین وعــدم وجــود وظیفــة مناســبة تتناســب مــع مجــال تخصصــهم، وتــوفر لهــم مصــدر عــیش 

مناســب فــي المســتقبل، وقــد أخــذت إجابــات الطــالب بعــین االعتبــار أثنــاء تحدیــد أبعــاد المقیــاس، 

  لق المهني).الق –القلق السیاسي  –القلق االقتصادي  –وتمثلت في أربعة أبعاد هي (القلق االجتماعي 

ــاس: -٤ ــردات المقی فــي ضــوء األبعــاد الســابقة وبعــد اإلطــالع علــى مجموعــة مــن  صــیاغة مف

) مفـردة موزعـة علـى أربعـة ٥٣المقاییس، تم بناء المقیاس فـي صـورته األولیـة حیـث تكـون مـن (

       مفـــــردة)، والقلـــــق السیاســـــي ١٢القلـــــق االقتصـــــادي ( مفـــــردة)، ١٣أبعـــــاد: القلـــــق االجتمـــــاعي (

  )  ٢مفردة).(ملحق  ١٦مفردة) والقلق المهني ( ١٢(

  المحددات السیكومتریة لمقیاس قلق المستقبل

  أوًال: الصدق 

عــرض المقیــاس علــى مجموعــة مــن المحكمــین ذوي الخبــرة فــي مجــال  تــمصــدق المحكمــین:  -أ

)، وذلــك بهــدف األخــذ بــآرائهم ومالحظــاتهم مــن أجــل الكشــف عــن مــدى ١علــم الــنفس (ملحــق 

ـــه لقیـــاس مـــا وضـــع لقیاســـه مـــن حیـــث مـــدى مالئمـــة محـــاور صـــدق مفـــردا ـــاس ومالئمت ت المقی

المقیــاس، ومــدى مالئمــة الصــیاغة اللغویــة لمفــردات المقیــاس، ومــدى ارتبــاط كــل مفــردة بالبعــد 

المحـــدد، ومـــدى صـــالحیة المقیـــاس للتطبیـــق. وفـــي ضـــوء آراء المحكمـــین ومالحظـــاتهم أجریـــت 

) مفـــردة لـــم تحـــظ بنســـبة اتفـــاق ٥٣مـــن أصـــل ( ) مفـــردات٧بعـــض التعـــدیالت حیـــث تـــم حـــذف (

%) من المحكمین بسبب عدم توافقها مع البعد المحدد، أو أنها تحمل معـاني مكـرره بصـیغ ٨٠(



  

 ٤١٠ 

  ١ج ٢٠١٧ینایر  التاسعالعدد  المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

         مختلفــــــة. وتــــــم اجــــــراء التعــــــدیالت الالزمــــــة حســــــب آراء المحكمــــــین وتتضــــــح تلــــــك التعــــــدیالت 

  ).  ٣في (ملحق

  صدق االتساق الداخلي  -ب

  تساق الداخلي لمفردات المقیاس بطریقتین هما:تم التحقق من اال 

حســـاب معـــامالت ارتبـــاط مفـــردات المقیـــاس بالدرجـــة الكلیـــة للبعـــد الـــذي تنتمـــي إلیـــه كـــل مفـــردة 

 وبالدرجة الكلیة للمقیاس ككل. وهذا ما یوضحه الجدول التالي:

یه كل مفردة ) معامالت ارتباط مفردات مقیاس قلق المستقبل بدرجة البعد الذي ینتمي إل٢جدول(

  وبالدرجة الكلیة للمقیاس

 بالبعد م
بالدرجة  

 الكلیة 
 بالبعد م

بالدرجة 

 الكلیة 
 م

  بالبعد

 

بالدرجة 

 الكلیة 

٠,٣٦ **٠,٤٥ ٣٣ **٠,٣٧ **٠,٤١ ١٧ **٠,٦١ **٠,٦٧ ١** 

٠,٣٨ **٠,٤٧ ٣٤ **٠,٦٨ **٠,٨٠ ١٨ **٠,٥٥ **٠,٦٩ ٢** 

٠,٦٣ **٠,٦٥ ٣٥ **٠,٥٩ **٠,٧٤ ١٩ **٠,٣٩ **٠,٥٢ ٣** 

٠,٤٢ **٠,٤٤ ٣٦ **٠,٥٨ **٠,٥٩ ٢٠ **٠,٤٩ **٠,٥٤ ٤** 

٠,٤١ **٠,٥٣ ٣٧ **٠,٥٣ **٠,٤٥ ٢١ **٠,٣٧ **٠,٤٩ ٥** 

٠,٤١ **٠,٥٣ ٣٨ **٠,٤٩ **٠,٤٩ ٢٢ **٠,٤١ **٠,٤٥ ٦** 

٠,٣٩ **٠,٤٩ ٣٩ **٠,٤٧ **٠,٤٩ ٢٣ **٠,٤٦ **٠,٤٩ ٧** 

٠,٥٦ **٠,٥٨ ٤٠ **٠,٣٧ **٠,٣٩ ٢٤ **٠,٥٦ **٠,٥٨ ٨** 

٠,٣٩ **٠,٤٩ ٤١ **٠,٣٩ **٠,٦٢ ٢٥ **٠,٣٩ **٠,٤٩ ٩** 

٠,٤٢ **٠,٤٤ ٤٢ **٠,٤٦ **٠,٤٦ ٢٦ **٠,٣٩ **٠,٣٩ ١٠** 

٠,٤٥ **٠,٥٤ ٤٣ **٠,٥٨ **٠,٥٩ ٢٧ **٠,٤٥ **٠,٥٤ ١١** 

٠,٣٥ **٠,٣٨ ٤٤ **٠,٤١ **٠,٤٥ ٢٨ **٠,٣٥ **٠,٣٨ ١٢** 

٠,٣٦ **٠,٤٥ ٤٥ **٠,٤٦ **٠,٤٩ ٢٩ **٠,٤٨ **٠,٤٩ ١٣** 

٠,٤١ **٠,٤٥ ٤٦ **٠,٤٧ **٠,٤٩ ٣٠ **٠,٤٢ **٠,٤٧ ١٤** 

٠,٣٧ **٠,٣٩ ٣١ **٠,٣٣ **٠,٤٧ ١٥**    

٠,٥٦ **٠,٥٨ ٣٢ **٠,٤٧ **٠,٤٩ ١٦**    

 )٠,٠١** دال عند مستوى(

یوضــح الجــدول الســابق صــدق االتســاق الــداخلي لمفــردات المقیــاس، حیــث جــاءت قــیم 

فردة مع درجات المقیاس ككل  ودرجة البعد الذي تنتمي إلیـه جمیعـًا معامل ارتباط درجات كل م

)، وهـــذا یعطـــي داللـــة علـــى ارتفـــاع معـــامالت االتســـاق الـــداخلي، كمـــا ٠,٠١دالــة عنـــد مســـتوي (

  یشیر إلى مؤشرات صدق مرتفعة وكافیة یمكن الوثوق بها في تطبیق المقیاس.

  وبالدرجة الكلیة كما یوضح الجدول التالي: كما تم حساب معامالت االرتباط بین األبعاد وبعضها



  

 ٤١١ 

  ١ج ٢٠١٧ینایر  التاسعالعدد  المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

  ) معامالت االرتباط بین أبعاد مقیاس قلق المستقبل والدرجة الكلیة للمقیاس٣جدول(

 البعد اجتماعي اقتصادي سیاسي مهني

 اجتماعي -   

 اقتصادي ٠,٧٨ -  

 سیاسي ٠,٨١ ٠,٨٤ - 

 مهني ٠,٧٤ ٠,٧٣ ٠,٦٨ -

 ككل ٠,٧٩ ٠,٧٨ ٠,٨١ ٠,٦٩

ضح من الجـدول أن جمیـع معـامالت االرتبـاط بـین كـل بعـد مـن أبعـاد المقیـاس األربعـة ویت

)، ممـــا یـــدل علـــى أن ٠,٠١مـــع األبعـــاد االخـــرى والدرجـــة الكلیـــة للمقیـــاس دالـــة عنـــد مســـتوى (

  المقیاس یتمتع بدرجة عالیة من الصدق.

  الثبات ثانیًا: 

اخ، حیـث تـم حسـاب ثبـات أبعـاد تم حساب ثبات االختبار بطریقتین همـا طریقـة ألفـا كرونبـ

المقیاس الفرعیة األربعة وحساب ثبات المقیـاس ككـل، وطریقـة التجزئـة النصـفیة حیـث تـم تجزئـة 

وتــم إیجــاد معامــل االرتبــاط  كــل مفــردات االختبــار إلــى نصــفین (البنــود الفردیــة، والبنــود الزوجیــة)

الثبــات المحســوب بطریقــة  بــین الجــزئین ، ومــن ثــم یــتم إجــراء تصــحیح وتعــدیل إحصــائي لمعامــل

، وهــذا مـــا التجزئــة النصــفیة وذلــك باســتخدام معادلــة جتمــان ومعادلــة (ســبیرمان بــراون) التنبؤیــة

  یوضحه الجدول التالي: 

  ) معامالت ثبات مقیاس قلق المستقبل بطریقة ألفا كرونباخ٤جدول (

 بطریقة التجزئة النصفیة معامل ألفا كرونباخ البعد

 ٠,٦٧ االجتماعي

براون -سبیرمانمعادلة  جتمانعادلة م
 ٠,٦٨ االقتصادي

 ٠,٦٤ السیاسي

 ٠,٧١ المهني

 ٠,٨٥٦ ٠,٨٥٤ ٠,٧٢ المقیاس ككل

) ممــا یــدل ٠,٠١یتضــح مــن الجــدول أن قــیم معامــل الثبــات دالــة إحصــائیًا عنــد مســتوى (

  على أن المقیاس یتمتع بدرجة عالیة من الثبات.



  

 ٤١٢ 

  ١ج ٢٠١٧ینایر  التاسعالعدد  المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

بعــد التأكــد مــن صــدق المقیــاس وثباتــه وٕاجــراء التعــدیالت الالزمــة  الصــورة النهائیــة للمقیــاس:

) مفـردة تنـدرج تحـت ٤٦أصبح المقیاس صالحًا في صورته النهائیة للتطبیق، حیـث یتكـون مـن (

  )٤أربعة أبعاد. (ملحق 

ولتقـدیر درجـات المقیـاس تـم اسـتخدام طریقـة لیكـرت الخماسـیة حیـث یحصـل الطالـب علـى 

) درجــات عنــدما تكــون االســتجابة موافــق، ٤االســتجابة موافــق بشــدة، ( ) درجــات عنــدما تكــون٥(

) درجــات عنــدما تكــون االســتجابة محایــد، درجتــان عنــدما تكــون االســتجابة معــارض، ودرجــة ٣(

واحدة عندما تكون االستجابة معارض بشدة، وذلك في المفـردات الموجبـة، فـي حـین یـتم حسـاب 

  سالبة، وذلك كما هو مبین في الجدول التالي:الدرجات بطریقة عكسیة في المفردات ال

  ) توزیع العبارات على مقیاس قلق المستقبل٥جدول (

المفردات 

 السالبة
 م البـــعد العدد  المفردات الموجبة

 ١ القلق االجتماعي ١٢ ٤٣، ٤١، ٣٣، ٢٥، ٢١، ١٣، ٩، ٥، ١ ٣٧، ٢٩، ١٧

 ٢ االقتصاديالقلق  ١١ ٣٤، ٣٠، ٢٦، ٢٢، ١٤، ١٠، ٦، ٢ ٤٢، ٣٨، ١٨

 ٣ القلق السیاسي ١٠ ٣٥، ٣١، ٢٣، ١٩، ١٥، ٧، ٣ ٣٩، ٢٧، ١١

 ٤ القلق المهني ١٣ ٤٦، ٤٣، ٣٦، ٣٢، ٢٨، ٢٤، ١٦، ١٢، ٨، ٤ ٤٥، ٤٠، ٢٠

  )٢٠٠٤ثانیًا: مقیاس مستوى الطموح إعداد (باظة، 

، ) مفـرده غیـر مقسـمة إلـى أبعـاد٥٢یتكـون مقیـاس مسـتوى الطمـوح مـن (وصف المقیـاس:  -١

وتــم اســتخدامه نظــرًا لمناســبته لطبیعــة افــراد عینــة البحــث وهــم طــالب الجامعــة، كمــا أنــه یتمتــع 

  )٥بدرجة عالیة من الصدق والثبات. (ملحق 

  صدق وثبات مقیاس مستوى الطموح

تم حسـاب صـدق المقیـاس فـي البحـث الحـالي مـن خـالل صـدق االتسـاق الـداخلي أوًال: الصدق: 

  دات المقیاس بالدرجة الكلیة للمقیاس، والجدول التالي یوضح ذلك:بحساب معامالت ارتباط مفر 

    

  

  

  

  



  

 ٤١٣ 

  ١ج ٢٠١٧ینایر  التاسعالعدد  المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

  ) معامالت ارتباط مفردات مقیاس مستوى الطموح بالدرجة الكلیة للمقیاس٦جدول (

 م
بالدرجة 

 الكلیة 
 م

بالدرجة 

 الكلیة 
 بالدرجة الكلیة  م بالدرجة الكلیة  م

٠,٤٥ ٤٠ **٠,٤٨ ٢٧ **٠,٣٩ ١٤ **٠,٦٤ ١** 

٠,٣٩ ٤١ **٠,٤٢ ٢٨ **٠,٤٨ ١٥ **٠,٥٨ ٢** 

٠,٤١ ٤٢ **٠,٤٣ ٢٩ **٠,٤٩ ١٦ **٠,٤٩ ٣** 

٠,٤٤ ٤٣ **٠,٤١ ٣٠ **٠,٤٨ ١٧ **٠,٤٥ ٤** 

٠,٤٥ ٤٤ **٠,٤٥ ٣١ **٠,٤٣ ١٨ **٠,٣٩ ٥** 

٠,٣٩ ٤٥ **٠,٣٩ ٣٢ **٠,٤١ ١٩ **٠,٤٣ ٦** 

٠,٤٦ ٤٦ **٠,٤٥ ٣٣ **٠,٤٥ ٢٠ **٠,٥٦ ٧** 

٠,٣٩ ٤٧ **٠,٣٩ ٣٤ **٠,٤٧ ٢١ **٠,٥١ ٨** 

٠,٤٢ ٤٨ **٠,٤١ ٣٥ **٠,٤٩ ٢٢ **٠,٤٩ ٩** 

٠,٤٩ ٤٩ **٠,٤٤ ٣٦ **٠,٤١ ٢٣ **٠,٤٩ ١٠** 

٠,٣٥ ٥٠ **٠,٥١ ٣٧ **٠,٤٨ ٢٤ **٠,٤٦ ١١** 

٠,٣٦ ٥١ **٠,٤٩ ٣٨ **٠,٤١ ٢٥ **٠,٣٩ ١٢** 

٠,٤٦ ٥٢ **٠,٥٣ ٣٩ **٠,٤٤ ٢٦ **٠,٣٩ ١٣** 

  )٠,٠١** دال عند (

ل صــدق االتســاق الــداخلي لمفــردات المقیــاس، حیــث جــاءت قــیم معامــل یتضــح مــن الجــدو 

)، ممـا یـدل ٠,٠١ارتباط درجات كل مفردة مع درجات المقیـاس ككـل جمیعـًا دالـة عنـد مسـتوي (

 على أن المقیاس بوجه عام یتمتع بدرجة عالیة من الصدق.

  ثانیًا الثبات 

طریقـة ألفـا كرونبـاخ وطریقـة التجزئـة  تم حساب ثبات المقیاس في البحث الحالي بطریقتین وهمـا

  النصفیة. كما یوضحه الجدول التالي: 
  ) ثبات مقیاس مستوى الطموح بطریقة ألفا كرونباخ وبالتجزئة النصفیة٧جدول (

 سبیرمان براون معادلة جتمان ألفا كرونباخ عدد العبارات الجانب

 ٠,٧٢٦ ٠,٧٧٤ ٠,٧٣٤ ٥٢ مقیاس مستوي الطموح

) ممــا یــدل ٠,٠١ل أن قــیم معامــل الثبــات دالــة إحصــائیًا عنــد مســتوى (یتضــح مــن الجــدو 

  على أن المقیاس یتمتع بدرجة عالیة من الثبات.

) فـي تقـدیر درجـات المقیـاس طریقـة لیكـرت الخماسـیة ٢٠٠٤ولتقدیر الدرجات اتبع باظـه (

ا كانـت حیث یحصل المستجیب على أربع درجات إذا كانت االستجابة تمامـًا، وثـالث درجـات إذ

االســتجابة غالبــًا، ودرجتــان إذا كانــت االســتجابة أحیانــًا، ودرجــة إذا كانــت اإلجابــة نــادرًا، وصــفر 

 إذا كانت االستجابة إطالقًا، وذلك في جمیع مفردات المقیاس.

  ثالثًا: مقیاس إدارة الوقت 

  تالیة إلعداده:استنادًا إلى المفهوم اإلجرائي إلدارة الوقت في البحث الحالي اتبعت الخطوات ال



  

 ٤١٤ 
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یهــدف المقیــاس إلــى قیــاس مســتوى إدارة الوقــت لــدى طــالب تحدیــد الهــدف مــن المقیــاس:  -١

  كلیات االقتصاد المنزلي بجامعة المنوفیة، وجامعة حلوان، وجامعة األزهر.

تــم بنــاء هــذا المقیــاس مــن خــالل مراجعــة اإلطــار النظــري تحدیــد مصــادر بنــاء المقیــاس:  -٢

؛ ٢٠٠٥الســابقة التــي حاولــت قیــاس مهــارات إدارة الوقــت مثــل (الشــامي،  واألبحــاث والدراســات

  ).٢٠١٢؛ عبد الرحمن، ٢٠١١؛ قشقوش،٢٠٠٩؛ سالم، ٢٠٠٦تفاحه، 

تـــم اختیـــار مجموعـــة مـــن األبعـــاد بنـــاًء علـــى المقـــاییس والدراســـات تحدیـــد أبعـــاد المقیـــاس:  -٣

  مضیعات الوقت).  -التقییم  –تنفیذ ال –التنظیم  –السابقة، وتمثلت في خمسة أبعاد هي (التخطیط 

ــاس: -٣ ــردات المقی فــي ضــوء األبعــاد الســابقة وبعــد اإلطــالع علــى مجموعــة مــن  صــیاغة مف

ـــــم  ـــــت موضـــــوع إدارة الوقـــــت ت      المقـــــاییس مـــــن خـــــالل األدبیـــــات والدراســـــات الســـــابقة التـــــي تناول

  صیاغة المفردات.

س إدارة الوقــت فــي صــورته األولیــة مــن وقــد تكــون مقیــامقیــاس إدارة الوقــت (الصــورة األولیــة): 

 ١٤مفــردة) والتنفیــذ( ١٣مفــردة) والتنظــیم( ١٦) مفــردة موزعــة علــى خمســة أبعــاد التخطــیط (٧١(

   )٦مفردة). (ملحق  ١٥مفردة) ومضیعات الوقت( ١٣مفردة) والتقییم(

  المحددات السیكومتریة لمقیاس إدارة الوقت

  أوًال: الصدق 

لمقیــاس علــى مجموعــة مــن المحكمــین ذوي الخبــرة فــي مجــال تــم عــرض اصــدق المحكمــین:  -أ

علم النفس، وذلك بهدف األخذ بـآرائهم ومالحظـاتهم مـن أجـل الكشـف عـن مـدى صـدق مفـردات 

المقیاس، ومالئمته لقیاس ما وضع لقیاسه من حیث مدى مالئمة ابعاد المقیاس، ومـدى مالئمـة 

عــد، ومــدى صــالحیة المقیــاس للتطبیــق. وفــي الصــیاغة اللغویــة لمفــردات المقیــاس، وارتباطهــا بالب

) مفـردة مـن ١٣ضوء آراء المحكمین ومالحظاتهم أجریت بعض التعدیالت، حیث جـرى حـذف (

%) مــن المحكمــین، بســبب عــدم توافقهــا مــع البعــد ٨٥) مفــردة لــم تحــظ بنســبة اتفــاق (٧١أصــل (

ت الالزمــة حســب آراء المحــدد، أو أنهــا تحمــل معــاني مكــررة بصــیغ مختلفــة. وتــم اجــراء التعــدیال

  .)٧المحكمین، وهذا یتضح في (ملحق 

  صدق االتساق الداخلي  -ب

 تم التحقق من االتساق الداخلي لمفردات المقیاس بطریقتین هما:    

حســـاب معـــامالت ارتبـــاط مفـــردات المقیـــاس بالدرجـــة الكلیـــة للبعـــد الـــذي تنتمـــي إلیـــه كـــل مفـــردة 

  وبالدرجة الكلیة للمقیاس ككل.

  

  

  

  

  

  



  

 ٤١٥ 

  ١ج ٢٠١٧ینایر  التاسعالعدد  المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

) معامالت ارتباط مفردات مقیاس إدارة الوقت بدرجة البعد الذي تنتمي إلیه وبالدرجة الكلیة ٨دول(ج

  للمقیاس ككل

 بالدرجة الكلیة  بالبعد م بالدرجة الكلیة  بالبعد م بالدرجة الكلیة   بالبعد م

٠,٤٢ **٠,٤٤ ٤١ **٠,٥٨ **٠,٥٩ ٢١ **٠,٥١ **٠,٧٧ ١** 

٠,٤٥ **٠,٥٤ ٤٢ **٠,٤٥ **٠,٥٧ ٢٢ **٠,٥٦ **٠,٧٩ ٢** 

٠,٣٣ **٠,٤٥ ٤٣ **٠,٤٣ **٠,٤٥ ٢٣ **٠,٤٩ **٠,٦٢ ٣** 

٠,٤٧ **٠,٤٨ ٤٤ **٠,٤٤ **٠,٥٩ ٢٤ **٠,٤٨ **٠,٥٦ ٤** 

٠,٥٦ **٠,٦٤ ٤٥ **٠,٤٦ **٠,٤٦ ٢٥ **٠,٤٧ **٠,٦٩ ٥** 

٠,٥٦ **٠,٦٤ ٤٦ **٠,٣٨ **٠,٤٦ ٢٦ **٠,٤٥ **٠,٦٥ ٦** 

٠,٣٨ **٠,٤٦ ٤٧ **٠,٣٣ **٠,٤٥ ٢٧ **٠,٤٩ **٠,٤٦ ٧** 

٠,٣٣ **٠,٤٥ ٤٨ **٠,٤٧ **٠,٤٨ ٢٨ **٠,٤٦ **٠,٦٨ ٨** 

٠,٣٨ **٠,٤٦ ٤٩ **٠,٤٤ **٠,٦٣ ٢٩ **٠,٤٩ **٠,٥٩ ٩** 

٠,٣٣ **٠,٤٥ ٥٠ **٠,٤٣ **٠,٥٧ ٣٠ **٠,٤٩ **٠,٥٩ ١٠** 

٠,٤٧ **٠,٥٥ ٥١ **٠,٣٥ **٠,٣٨ ٣١ **٠,٤٧ **٠,٥٥ ١١** 

٠,٣٥ **٠,٥٥ ٥٢ **٠,٣٦ **٠,٤٧ ٣٢ **٠,٣٥ **٠,٥٥ ١٢** 

٠,٣٦ **٠,٤٧ ٥٣ **٠,٤٦ **٠,٦٨ ٣٣ **٠,٣٦ **٠,٤٦ ١٣** 

٠,٣٥ **٠,٤٩ ٥٤ **٠,٣٨ **٠,٤٦ ٣٤ **٠,٣٧ **٠,٤٦ ١٤** 

٠,٤٧ **٠,٤٩ ٥٥ **٠,٣٣ **٠,٤٥ ٣٥ **٠,٥٦ **٠,٦٧ ١٥** 

٠,٤٧ **٠,٤٨ ٥٦ **٠,٣٨ **٠,٤٦ ٣٦ **٠,٥٦ **٠,٦٤ ١٦** 

٠,٥٦ **٠,٥٨ ٥٧ **٠,٣٧ **٠,٣٩ ٣٧ **٠,٦٦ **٠,٥٩ ١٧** 

٠,٣٩ **٠,٤٩ ٥٨ **٠,٣٣ **٠,٤٥ ٣٨ **٠,٥٦ **٠,٤٥ ١٨** 

٠,٥٦ **٠,٥٨ ٣٩ **٠,٤٩ **٠,٤٥ ١٩**    

٠,٣٩ **٠,٤٩ ٤٠ **٠,٤٧ **٠,٥٩ ٢٠**    

  ٠,٠١** دالة عند مستوي 

 لمفـردات المقیـاس، حیـث جـاءت قـیم معامـل يیوضح الجدول السابق صدق االتساق الداخل

ارتبــاط درجــات كــل مفــردة مــع درجــات البعــد الــذي تنتمــي إلیــه ومــع درجــات المقیــاس ككــل جمیعــا 

، وهـذا یعطــي داللـة علــى ارتفـاع معــامالت االتسـاق الــداخلي، كمـا یشــیر ٠,٠١دالـة عنـد مســتوي 

  إلى مؤشرات صدق مرتفعة وكافیة یمكن الوثوق بها في تطبیق البحث الحالي.

تباط بـین األبعـاد وبعضـها وبالدرجـة الكلیـة للمقیـاس كمـا یوضـح كما تم حساب معامالت االر 

  بالجدول التالي:

  

  

  



  

 ٤١٦ 

  ١ج ٢٠١٧ینایر  التاسعالعدد  المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

  معامالت االرتباط بین أبعاد مقیاس إدارة الوقت والدرجة الكلیة للمقیاس) ٩جدول(

  التخطیط التنظیم التنفیذ التقییم مضیعات الوقت

 التخطیط -    

 التنظیم ٠,٦٤ -   

 التنفیذ ٠,٦٥ ٠,٦٣ -  

 التقییم ٠,٦١ ٠,٥١ ٠,٤٥ - 

 مضیعات الوقت ٠,٥٧ ٠,٤٥ ٠,٤٣ ٠,٥٥ -

 ككل ٠,٧٧ ٠,٨١ ٠,٧٣ ٠,٦٤ ٠,٧٥

  ٠,٠١** دالة عند مستوى            

یتضـح مــن الجـدول أن جمیــع معــامالت االرتبـاط بــین كـل بعــد مــن أبعـاد المقیــاس الخمســة 

)، ممـا یـدل علـى أن المقیــاس ٠,٠١مـع بعضـها ومـع الدرجـة الكلیـة للمقیـاس دالــة عنـد مسـتوى (

  بوجه عام یتمتع بدرجة عالیة من الصدق.

تـــم حســـاب ثبـــات االختبـــار بطـــریقتین همـــا طریقـــة ألفـــا كرونبـــاخ وطریقـــة التجزئـــة ثانیـــًا: الثبـــات: 

  النصفیة، والجدول التالي یوضح ذلك: 

  فیة) ثبات مقیاس إدارة الوقت بطریقة ألفا كرونباخ وبطریقة التجزئة النص١٠جدول(

 بطریقة التجزئة النصفیة معامل ألفا كرونباخ البعد

 ٠,٦٨ التخطیط

 براون -سبیرمانمعادلة  جتمانمعادلة 

 ٠,٧٢ التنظیم

 ٠,٧٤ التنفیذ

 ٠,٦٩ التقییم

 ٠,٧٧ مضیعات الوقت

 ٠,٧٢٥ ٠,٧٠٤ ٠,٦٨ المقیاس ككل

)، ممــا یــدل ٠,٠١توى (یتضــح مــن الجــدول أن قــیم معامــل الثبــات دالــة إحصــائیًا عنــد مســ

  على أن المقیاس یتمتع بدرجة عالیة من الثبات.

  الصورة النهائیة للمقیاس:

بعد التأكد من صدق المقیاس وثباته وٕاجراء التعدیالت الالزمة أصبح المقیـاس صـالحًا فـي 

  )٨) مفردة تندرج تحت خمسة أبعاد. (ملحق٥٨صورته النهائیة للتطبیق حیث یتكون من (
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رجــات المقیــاس باســتخدام طریقــة لیكــرت الخماســیة حیــث یحصــل المســتجیب علــى ولتقــدیر د

) درجــات عنــدما تكــون االســتجابة موافــق، ٤) درجــات عنــدما تكــون االســتجابة موافــق بشــدة، (٥(

) درجــات عنــدما تكــون االســتجابة محایــد، درجتــان عنــدما تكــون االســتجابة معــارض، ودرجــة ٣(

ض بشــدة وذلــك فــي العبــارات الموجبــة، فــي حــین یــتم حســاب واحــدة عنــدما تكــون االســتجابة معــار 

  الدرجات بطریقة عكسیة في العبارات السلبیة، وذلك كما هو مبین في الجدول التالي:

  ) توزیع المفردات على مقیاس إدارة الوقت١١جدول(

 م البعد المفردات الموجبة المفردات السالبة عدد المفردات

٥٥، ٣١، ٢١ ١٣ 
٤١، ٣٦، ٢٦، ١٦، ١١، ٦، ١ ،

٥٢، ٤٩، ٤٥ 
 ١ التخطیط

 ٢ التنظیم ،٣٢، ٢٧، ٢٢، ١٧، ١٢، ٧، ٢ ٣٧ ٨

٢٨، ١٣ ١٣ 
٤٢، ٣٨، ٣٣، ٢٣، ١٨، ٨، ٣ ،

٥٦، ٥٣، ٥٠، ٤٦ 
 ٣ التنفیذ

 ٤ التقییم ٤٣، ٣٩، ٢٩، ٢٤، ١٩، ١٤، ٤ ٤٧، ٣٤، ٩ ١٠

١٤ 
٥٤، ٥١، ٣٠، ٥ ،

٥٨، ٥٧ 

٤٤، ٤٠، ٣٥، ٢٥، ٢٠، ١٥، ٥ ،

٤٨ 
 ٥ مضیعات الوقت

  نتائج البحث ومناقشتها

  اختبار صحة الفرض األول

توجد عالقة ارتباطیة ذات داللة إحصائیة بین درجات الطالب في قلق : "ینص الفرض علي

والختبار صحة هذا الفرض، تم حساب معامل  .المستقبل ودرجاتهم في مستوى الطموح"

لق المستقبل ككل، ودرجاتهم ارتباط بیرسون بین درجات الطالب في أبعاد قلق المستقبل، وق

في مقیاس مستوى الطموح، كما تم حساب معامل التحدید لتوضیح األهمیة التربویة للعالقات 

  الدالة، ویوضح ذلك الجدول التالي:
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  ) معامل االرتباط بین درجات الطالب في كل من قلق المستقبل ومستوي الطموح١٢جدول(

 م البعد مستوى الطموح الداللة اإلحصائیة معامل التحدید

١,٣% 
دال إحصائیًا عند مستوى 

)٠,٠٥( 
 قلق اجتماعي ٠,١١٥-

١ 

 ٢ قلق اقتصادي ٠,٠٥٧- غیر دال إحصائیاً  ----

 ٣ قلق سیاسي ٠,٠٤١- غیر دال إحصائیاً  ----

٢,٥% 
دال إحصائیًا عند مستوى عند 

 )٠,٠١مستوى (
 قلق مهني ٠,١٥٨-

٤ 

١,٥% 
عند  دال إحصائیًا عند مستوى

 )٠,٠١مستوى (
 قلق المستقبل ككل ٠,١٢٤-

ویتضح من الجدول السابق الداللة اإلحصائیة لمعامل االرتباط بین درجات الطالب في 

مقیاس مستوي الطموح، وقلق المستقبل ككل حیث كانت العالقة سالبة دالة عند مستوي 

لمستقبل (االجتماعي )، كما یتضح وصول درجة االرتباط بین بعدین من أبعاد قلق ا٠,٠١(

والمهني) ومستوى الطموح إلي مستوي الداللة اإلحصائیة المطلوب، في حین لم تصل قیمة 

معامل االرتباط بین البعدین (االقتصادي والسیاسي) ومستوى الطموح إلي مستوي الداللة 

المطلوب، مما یعكس أن هناك عالقة عكسیة بین مستوي الطموح وقلق المستقبل، حیث أنه 

 بارتفاع معدل قلق المستقبل لدى الطالب یقل مستوى الطموح لدیهم والعكس صحیحًا. 

كما یعرض الجدول معامل التحدید لقیاس األهمیة التربویة للنتائج الدالة إحصائیا،  

) من التغیر في درجات الطالب في القلق االجتماعي یمكن تفسیره بسبب %١,٣یتضح أن (و 

%) من التغیر في درجات ٢,٥وي الطموح عكسیًا، كما أن (التغیر في درجاتهم في مست

الطالب في القلق المهني یمكن تفسیره بسبب التغیر في درجاتهم في مستوي الطموح عكسیًا، 

%) من التغیر في درجات الطالب في قلق المستقبل ككل یمكن تفسیره بسبب ١,٥كما أن (

  التغیر في درجاتهم في مستوي الطموح عكسیًا.

ق نتیجة هذا الفرض مع ما توصلت إلیه العدید من نتائج الدراسات منها دراسة وتتف

) التي أشارت إلى وجود عالقة ارتباطیه سالبة دالة إحصائیًا بین قلق ٢٠٠٦محمود وفراج (

) ٢٠٠٩المستقبل وكًال من مستوى الطموح وحب االستطالع، كما كشفت دراسة المشیخي (

) ٢٠١١المستقبل ومستوى الطموح، وأشارت دراسة المصري ( عن وجود عالقة سالبة بین قلق

إلى وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین منخفضي قلق المستقبل ومرتفعي قلق المستقبل على 
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الدرجة الكلیة لمقیاس مستوى الطموح األكادیمي لدى عینة البحث لصالح منخفضي قلق 

جود عالقة ارتباطیه ذات داللة ) عن عدم و ٢٠١٣المستقبل، بینما كشفت دراسة أحمد (

إحصائیة بین قلق المستقبل ومستوى الطموح، وعدم إسهام قلق المستقبل في التنبؤ بمستوى 

  الطموح لدى طلبة الجامعة.

وترجع هذه النتیجة إلى أن طالب كلیات االقتصاد المنزلي وما یحیط بهم من عوامل  

وا من خاللها لقلق المستقبل له عالقة اجتماعیة واقتصادیة وسیاسیة ومهنیة والتي یتعرض

بأهدافهم ومستوى طموحهم وتطلعاتهم نحو المستقبل، كما أن وصول درجة االرتباط بین بعدین 

من أبعاد قلق المستقبل (االجتماعي والمهني) ومستوى الطموح إلي مستوي الداللة اإلحصائیة 

ألقرب إلى طالب الجامعة، حیث أن المطلوب یرجع إلى أن الناحیة االجتماعیة والمهنیة هما ا

الطالب أكثر احتكاكًا باألسرة واألصدقاء، وكذلك أكثر احتكاكًا بالجانب الدراسي والتفكیر في 

الوظائف المتاحة بعد التخرج، وبالتالي فهما أكثر داللة، أي تزداد درجة الشك في أنهم أكثر 

د المنزلي، في حین لم تصل قیمة تأثیرًا في وجود قلق المستقبل لدى طالب كلیات االقتصا

معامل االرتباط بین البعدین (االقتصادي والسیاسي) ومستوى الطموح إلي مستوي الداللة 

المطلوب، أي تقل درجة الشك في هذین البعدین في أنهم أقل تأثیرًا في وجود قلق المستقبل 

  ادي والسیاسي.لدى الطالب، وذلك یرجع إلى أن الطالب أقل احتكاكًا بالجانب االقتص

) أن فترة الشباب بحد ذاتها مرحلة ضاغطة ٣٦٦: ٢٠٠٥وهذا یؤكد ما أشار إلیه محمد (

لتحدید المستقبل المهني واالجتماعي، األمر الذي یتطلب من الفرد مواجهة تحدیات هذه 

المرحلة بكل متطلباتها لما یترتب علیها حیاتهم المستقبلیة فیما بعد. كما یرى المصري 

) أن قلق المستقبل من األمور التي تشغل بال الشباب وتعطل أدوارهم، وتمنعهم ١٦٠: ٢٠١١(

من اتخاذ فلسفة واقعیة في الحیاة، وعدم الوصول إلى صیاغة أهداف واضحة في ظل التغیر 

السریع في المجتمع، حیث أن هناك عوامل كثیرة تؤثر على مستوى الطموح منها أزمة البطالة 

ن الجانب المادي على األخالقي في جمیع مجاالت الحیاة والضغوط النفسیة وقلة الدخل وطغیا

  وعدم القدرة على التكیف مع المشكالت.

) أن الخوف من المستقبل یجعل الفرد یضع أهدافًا كبیرة ١٨٣: ٢٠٠٩ویؤكد المشیخي (

قق یصعب علیه تحقیقها، مما یؤدي إلى القلق بسبب اإلخفاق المستمر، ألن كل هدف غیر مح

سیمثل إخفاقًا، واإلخفاق یؤدي إلى الشعور باإلحباط، ومعظم الشباب الذي یعاني من قلق 

المستقبل غیر قادر على وضع أهداف واقعیة تتناسب مع إمكاناتهم وقدراتهم، مما یؤدي إلى 
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) ٧: ٢٠١٢فرص النجاح أمامهم ضعیفة. ویفسر ذلك أیضًا حنتول (الفشل، وبالتالي تصبح 

للمستقبل تؤثر على مستوى طموحه، فالفرد الذي لدیه بصیرة وتأمل وتخطیط فنظرة الفرد 

لمستقبل زاهر تكون دافعیته للعمل والنشاط واإلقدام على الحیاة عالیة، بینما الشخص الذي 

یدفعه إلى الكسل والتراخي والهروب من  ینظر لمستقبله بمنظار التوتر والضیق والقلق فإن ذلك

  الحیاة.

  الفرض الثانياختبار صحة 

توجد عالقة ارتباطیة ذات داللة إحصائیة بین درجات الطالب : "ینص الفرض علي

والختبار صحة هذا الفرض تم حساب معامل  .في قلق المستقبل ودرجاتهم في إدارة الوقت"

ارتباط بیرسون بین درجات الطالب في أبعاد قلق المستقبل وقلق المستقبل ككل وأبعاد إدارة 

ارة الوقت ككل، كما تم حساب معامل التحدید لتوضیح األهمیة التربویة للعالقات الوقت وٕاد

 الدالة، ویوضح ذلك الجدول التالي:

  ) معامل االرتباط بین درجات الطالب في كل من قلق المستقبل وٕادارة الوقت١٣جدول(

 م

 قلق اجتماعي البعد
قلق 

 اقتصادي
 قلق مهني قلق سیاسي

قلق 

المستقبل 

 ككل

١ 

 تخطیطال
 **٠,١٣٢- ٠,٠٥٣- *٠,٠٩١- *٠,١١٥- معامل االرتباط

-

٠,١٢٩** 

 %١,٧ %٧,١ – %١ %١,٣ معامل التحدید

٢   

 التنظیم

 ٠,٠٣٥ ٠,٠٠٢ ٠,٠٧٤ ٠,٠٣٨ ٠,٠١ معامل االرتباط

 –  – – – – معامل التحدید

٣ 
 التنفیذ

 ٠,٠١٣- ٠,٠٣٢- ٠,٠٢٧ ٠,٠٠٧ ٠,٠٣٦- معامل االرتباط

 – – – – – دمعامل التحدی

٤ 
 التقییم

 *٠,١٠٥- **٠,١٢٩- ٠,٠٣٩- ٠,٠٤٨- *٠,٠٩٨- معامل االرتباط

 %١,١ %١,٧ – – %١ معامل التحدید

٥ 
مضیعات 

 الوقت

 معامل االرتباط
-٠,١٨٤- ٠,٠٦٩- **٠,١٢٣- **٠,١٨٣** 

-

٠,١٨٥** 

 %٣,٤ %٣,٤ – %١,٥ %٣,٣ معامل التحدید

إدارة الوقت 

 ككل

 *٠,١٠٦- **٠,١٢٤- ٠,٠٢٠- ٠,٠٦٠- *٠,١١٣- معامل االرتباط

 %١,٢ %١,٥ – – %١,٣ معامل التحدید

  )٠,٠١)     ** دالة عند مستوى (٠,٠٥*دالة عند مستوى (

ویتضح من الجدول السابق الداللة اإلحصائیة لمعامل االرتباط بین درجات الطالب في 

لعالقة سالبة دالة إحصائیًا عند مقیاس إدارة الوقت ككل، وقلق المستقبل ككل، حیث كانت ا

)، كما یتضح وجود عالقة ارتباطیة سالبة دالة بین كل من بعد التخطیط وبعد ٠,٠٥مستوي (
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مضیعات الوقت كابعاد الدارة الوقت مع قلق المستقبل ككل وأبعاده (االجتماعي، االقتصادي، 

تقییم كبعد الدارة الوقت مع المهني)، كما وجدت عالقة ارتباطیة سالبة دالة بین كل من بعد ال

قلق المستقبل ككل وأبعاده (االجتماعي، المهني)، ووجود عالقة سالبة دالة بین القلق 

  االجتماعي والمهني كأبعاد لقلق المستقبل مع إدارة الوقت ككل.

كما یعرض الجدول قیاس األهمیة التربویة للنتائج الدالة إحصائیًا: وهو معامل التحدید 

%) من التغیر في درجات الطالب في قلق المستقبل ككل یمكن ١,٢لي أن (حیث یشیر إ

  تفسیره بسبب التغیر في درجاتهم في إدارة الوقت ككل عكسیًا.

) في وجود عالقة ارتباطیه ٢٠٠٨وتتفق هذه النتیجة مع ما أشارت إلیه دراسة رحال (   

ب كلیات االقتصاد المنزلي وما سالبة بین القلق وٕادارة الوقت. وترجع هذه النتیجة إلى أن طال

یعانوه من قلق نحو المستقبل بجمیع أبعاده (االجتماعي، االقتصادي، السیاسي، المهني) یكون 

له عالقة بسوء إدارتهم ألوقاتهم بالطریقة السلیمة من حیث (التخطیط، التنظیم، التنفیذ، التقییم) 

لفة، فالوقت یعتبر من أعظم الموارد وكذلك في قدرتهم على التغلب على مضیعات الوقت المخت

  التي یمتلكها الفرد ومن ثم یجب التغلب على قلق المستقبل.

) إلى أهمیة الوقت في حیاة طالب الجامعة الذین هم في ٧: ٢٠١٢ویشیر عبد الرحمن (

حاجة ماسة إلى التدریب على االستفادة من الوقت واستثماره بشكل فعال لتحسین مستوى 

سي واالجتماعي، حیث تساهم مهارة إدارة الوقت في تحقیق األهداف المهمة المراد التوافق الدرا

تحقیقها مع المحافظة على تحقیق التوازن بین متطلبات الدراسة والحیاة الخاصة، كذلك 

  انخفاض القلق والتوتر والضغط النفسي.

  اختبار صحة الفرض الثالث

في ضوء مستوى الطموح وٕادارة یمكن التنبؤ بقلق المستقبل : "ینص الفرض علي 

 Multipleللتحقق من صحة هذا الفرض تم استخدام تحلیل االنحدار المتعدد . الوقت"

Regression  بطریقةStepwise وجاءت النتائج كاألتي:  

  ) تحلیل االنحدار المتعدد للتنبؤ بقلق المستقبل في ضوء مستوى الطموح وٕادارة الوقت١٤جدول(

المتغیر 

 التابع

غیرات المت

 المستقلة

  

 ف

معامل 

االرتباط 

 المتعدد

معامل 

 التحدید

  بیتا

معامل 

 االنحدار

  

 ت

  الداللة

اإلحصائ

 یة

قلق 

 المستقبل

التحكم في 

مضیعات 

 الوقت

٠,٠٠١ ٤,٠٧- ٠,٦٢- ٠,٠٤ ٠,١٩ ١٦,٥٣ 

 الثابت

٠,٠٨ ٠,٢٨ ١٠,٨ 

٠,٠٠١ ٢٣,٤٣ ١٨٧,٧ 

 ٠,٠٠١ ٣,٥١- ٠,٦٤- مضیعات

 ٠,٠٠١ ٣,٨٧ ٠,٩٦ تنظیم

 ٠,٠١ ٢,٦١- ٠,٤٩- تخطیط

 ٠,٠٥ ١,٥٣- ٠,٠٧- الطموح 
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یتضح من الجدول السابق أنه یمكن التنبؤ بقلق المستقبل في ضوء ابعاد ادارة الوقت 

(التحكم في مضیعات الوقت، التنظیم، التخطیط) و مستوى الطموح، وتم التوصل للمعادلة 

  التنبؤیة التالیة:

 ٠,٤٩- التنظیم ×  ٠,٩٦التحكم في المضیعات + ×  ٠,٦٤ -  ١٨٧,٧ قلق المستقبل =

  الطموح×  ٠,٠٧ –التخطیط × 

ویتضح من هذه النتائج أن ثالثة أبعاد من أبعاد إدارة الوقت إضافة إلي متغیر مستوى 

الطموح جمیعها متغیرات منبئة بقلق المستقبل لدي طالب الجامعة، حیث كانت قیمتي "ف"، 

حصائیًا، األمر الذي یشیر إلي تأثیر المتغیرات المستقلة الداخلة في نموذج "ت" دالتان إ

  االنحدار علي المتغیر التابع وفقًا للمعادلة التنبؤیة المذكورة.

%) في تباین درجات قلق المستقبل، ٨نسبة اإلسهام المشترك للمتغیرات المستقلة معًا (

أثیرًا في قلق المستقبل حیث یسهم منفردًا ویعتبر متغیر التحكم في مضیعات الوقت األكثر ت

%) من تباین درجات قلق المستقبل. ولذا جاء ترتیبه األول في معادلة خط االنحدار. ٤بنسبة (

في حین لم یظهر أثر لباقي أبعاد إدارة الوقت (التنفیذ، التقییم) في التأثیر في التنبؤ بقلق 

ت ككل في التنبؤ بقلق المستقبل حیث لم تصل المستقبل كذلك لم یظهر أثر لمتغیر إدارة الوق

  قیم "ت" إلي مستوي الداللة المطلوبة.

أشارت النتائج إلى أن أبعاد إدارة الوقت (مضیعات الوقت، التخطیط، التنظیم) تعكس 

القدرة على التنبؤ بقلق المستقبل ومدى مواجهة الفرد لهذا القلق، فإدارة الوقت بشكل فعال من 

مضیعات الوقت والتخطیط الجید له و تنظیمه یعد هام لنجاح الفرد أو فشله حیث التحكم في 

  في مهام الحیاة.

وهذا یؤكد أن اإلدارة الجیدة للوقت، هي إدارة سلیمة وفعالة للموارد والكوادر البشـریة، وهـي 

ق تعطــي بعــدًا ارتقائیــا لضــرورة التقــدم واالرتقــاء العــام للطــالب. وتعتبــر إدارة الوقــت هــي الطریـــ

) أن إدارة الوقـت عملیـة ال تنظـر ١٣: ٢٠٠٥السلیم لتحقیق العدید مـن المزایـا. ویـذكر الشـامي (

إلـــى الماضـــي، أو تـــرتبط بالحاضـــر، وٕانمـــا هـــي أســـاس موجـــه إلـــى المســـتقبل، وتقـــوم باستشـــراف 

آفاقه، والتنبؤ به، والوقوف على مساراته واتجاهاته، والدروب المختلفة الموصـلة لألهـداف، ومـن 

فإن الطریق إلى المستقبل یرتكز على حسن اختیار بـدائل الحاضـر، واتخـاذ الحاضـر كقاعـدة  ثم

  انطالق إلى المستقبل إلى المستقبل. 
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) أنـه إذا لـم یكـن الفـرد مسـیطرًا علـى أو متحكمـًا فـي وقتـه؛ ١٧١: ٢٠٠١ویضیف حجـي (

ح الحیــاة غیــر فعالــة وال فإنــه لــن یكــون أبــدًا مســیطرًا أو متحكمــًا فــي حیاتــه كلهــا، وبالتــالي تصــب

مغــزى لهــا وغیــر مشــبعة وغیــر مرضــیة، بمعنــى أن الفــرد لــن یحقــق أهدافــه أو طموحاتــه علــى 

) أن جـــوهر ٢٠٥: ٢٠١٢اإلطـــالق، ویتعـــرض للضـــغوط وتـــوترات. كمـــا یوضـــح عبـــد الـــرحمن (

أفضـل إدارة الوقت تتضـمن زیـادة الكفـاءة والفعالیـة فـي فتـرة زمنیـة محـددة، وتعنـي الفعالیـة إیجـاد 

طریقــة للقیــام بمهمــة معینــة مهمــا كانــت هــذه المهمــة، أمــا الكفــاءة فتعنــي فحــص مجموعــة مــن 

ـــاقي المهـــام بعـــد ذلـــك. ویشـــیر عســـكر  ـــم تكملـــة ب ـــار أهمهـــا لكـــي یـــتم انجـــازه أوًال ث المهـــام واختی

) إلــى أنــه إن لــم نكــن قــادرین علــى إدارة الوقــت فإننــا لــن نســتطیع إدارة أي شــيء ٢٢٣: ٢٠٠٣(

لى المستوى الفردي فـإن إدارة الوقـت بصـورة جیـدة تسـاهم فـي تخفیـف القلـق النـاتج عـن آخر. وع

تـــراكم المهـــام غیـــر المنجـــزة أو عـــن عـــدم القـــدرة علـــى الوفـــاء بااللتزامـــات والمســـئولیات الوظیفیـــة 

  واالجتماعیة.

كما أشارت النتائج إمكانیة التنبؤ بقلق المستقبل في ضوء مستوى الطموح مجتمعا مع 

د التحكم في مضیعات الوقت والتخطیط والتنظیم، ویرجع ذلك إلى أن نظرة طالب كلیات أبعا

االقتصاد المنزلي إلى المستقبل تتحدد من خاللها مستویات الطموح لدیهم، فالطالب األقل 

طموحًا تقل ثقتهم بأنفسهم ودافعیة االنجاز لدیهم، وبالتالي یزداد لدیهم مستوى قلق المستقبل، 

ن الطالب األكثر طموحًا یحددون مستویات أدنى لقلق المستقبل، ویكونون أقدر على في حین أ

  تحدید أهدافهم المستقبلیة.

: ٢٠٠٩وألن مستوى الطموح من المتغیرات المنبئة بقلق المستقبل فقد أكد المشیخي (

سوداویة، ) على أن نظرة الفرد للمستقبل لها دور في توقعات األفراد، فالنظرة التشاؤمیة ال٢٢٦

واإلحباط المستمر، وتوقع الشر والیأس والنظرة السلبیة للحیاة كل ذلك له دور في توقعات 

فیرى أن الطالب ذوي الطموح المرتفع یضعون خططًا یسیرون على خطاها، األفراد السوداویة. 

ح، وال وال یؤمنون بالحظ، بل یؤمنون بأنهم كلما بذلوا جهدًا كبیرًا حصلوا على التقدم والنجا

یعتقدون أن المستقبل مرسوم لهم مسبقًا، بل هم الذین یحددون هذا المستقبل بجهودهم وعملهم، 

ویبذلون الخطوات المناسبة للوصول إلى أهدافهم، حیث ال یعتمدون على الظروف في تحدید 

تي مستقبلهم، فهم یمیلون إلى الكفاح، ونظرتهم للحیاة فیها تفاؤل، ویتغلبون على العقبات ال

تواجههم، ولدیهم ثقة في أنفسهم، وبالتالي یشعرون بالرضا واالستقرار النفسي، وعدم الشعور 

بالقلق نحو المستقبل، بعكس الطالب ذوي مستوى الطموح المنخفض فإنهم ینظرون للمستقبل 

  نظرة تشاؤمیة ویتوقعون الفشل في أي لحظة.
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ن خالل نظرة اإلنسان ) أن مستوى الطموح یتحدد م١٦٣: ٢٠١١ویضیف المصري (

للمستقبل وما یتمتع به من نضج معرفي وانفعالي، حیث تتأثر نظرة الفرد للمستقبل بإدراكه 

لذاته، ولألهداف التي یسعى لتحقیقها، والعوائق التي تمنع تحقیق األهداف، والبیئة التي یعیش 

القلق منخفض كلما  بها هي التي تؤثر على طموحاته ونظرته للمستقبل، لذلك كلما كان مستوى

زاد مستوى الطموح الذي یجعل الفرد قادرًا على تنمیة قدراته، ویكون قادرًا على فصل األماني 

عن التوقعات، واستبدال األفكار الوهمیة والسلبیة بأفكار واقعیة تتفق مع واقعة وتساعده على 

  حل المشكالت الحالیة والمستقبلیة.

نظــرة الفــرد للمســتقبل تــؤثر علــى مســتوى طموحــه، ) فــإن ٢٠١٢( ویؤكــد علــى هــذا حنتــول

فــالفرد الــذي لدیــه بصــیرة وتأمــل وتخطــیط مســتقبلي تكــون دافعتیــه للعمــل والنشــاط واإلقــدام علــى 

الحیاة عالیة، بینما الشخص الذي ینظر لمستقبلة بمنظـار التـوتر والضـیق والقلـق، أي أن نظرتـه 

  ل والتراخي والهروب من الحیاة.للمستقبل تكون متشائمة فإن ذلك یدفعه إلى الكس

  اختبار صحة الفرض الرابع

ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات درجات طالب "ینص الفرض علي: 

قلق كلیات االقتصاد المنزلي بجامعة المنوفیة وجامعة حلوان وجامعة األزهر على مقیاس 

تم استخدام تحلیل ا الفرض والختبار صحة هذ "الطموح وٕادارة الوقتومستوى المستقبل 

الطالب في للتحقق من داللة الفرق بین درجات  One Way Anovaالتباین أحادي االتجاه 

المجموعات الثالثة (جامعة المنوفیة، وجامعة األزهر، وجامعة حلوان) في المقاییس الثالثة 

  (مستوى الطموح، وٕادارة الوقت، قلق المستقبل)، ویوضح ذلك الجدول التالي:

  ) تحلیل التباین للفرق بین متوسطات مجموعات البحث (كلیات االقتصاد المنزلي)١٥جدول(

 د. ح مجموع مربعات المقیاس
متوسط 

 مربعات
 ف

الداللة 

 اإلحصائیة

قلق 

 المستقبل 

 ٣٨٠,٤٧٨ ٢ ٧٦٠,٩٥٧ بین المجموعات

١,٢٢٠ 
غیر دالة 

 إحصائیاً 
 ٣١١,٨٥٠ ٤٦٨ ١٤٥٩٤٦,٠٢٤ داخل المجموعات

  ٤٧٠ ١٤٦٧٠٦,٩٨١ مجموعال

مستوى 

 الطموح

 ٨٩٣,٠٠٩ ٢ ١٧٨٦,٠١٨ بین المجموعات

١,١٦٢ 
غیر دالة 

 إحصائیاً 
 ٧٦٨,٣٤٦ ٤٦٨ ٣٥٩٥٨٥,٨٩٧ داخل المجموعات

  ٤٧٠ ٣٦١٣٧١,٩١٥ المجموع

 إدارة الوقت 

 ٦٨٦,٤٤٦ ٢ ١٣٧٢,٨٩١ بین المجموعات

١,٧٠٨ 
غیر دالة 

 إحصائیاً 
 ٤٠١,٨٢٤ ٤٦٨ ١٨٨٠٥٣,٤٧٠ داخل المجموعات

  ٤٧٠ ١٨٩٤٢٦,٣٦١ المجموع

ومن خالل الجدول السابق یتضح أن قیمة (ف) غیر دالة إحصائیًا لكل من مستوى 

الطموح وٕادارة الوقت وقلق المستقبل، مما یعني عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین 
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ال " الصفري الذي ینص علىلفرض وبذلك یتم قبول ا طالب الكلیات الثالثة في هذه المتغیرات

توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات درجات طالب كلیات االقتصاد المنزلي 

الطموح ومستوى بجامعة المنوفیة وجامعة حلوان وجامعة األزهر على مقیاس قلق المستقبل 

  . "وٕادارة الوقت

تصاد المنزلي بجامعة ترجع هذه النتیجة إلى تقارب طبیعة عینة البحث في كلیات االق

المنوفیة وحلوان واألزهر من حیث طبیعة الدراسة بالكلیة وتقارب الظروف البیئیة واالجتماعیة 

فمستوى طموحهم وقلقهم من  واالقتصادیة والسیاسیة والمهنیة لدى طالب هذه الكلیات.

  المستقبل ومستوى ادارتهم لوقتهم متقارب وال توجد فروق بینهم.

  فرض الخامس اختبار صحة ال

ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات درجات طالب "ینص الفرض علي: 

ومستوى قلق المستقبل كلیات االقتصاد المنزلي من التخصصات المختلفة على مقیاس 

تم استخدام تحلیل التباین أحادي االتجاه . والختبار صحة هذا الفرض "الطموح وٕادارة الوقت

One Way Anova الطالب في المجموعات األربعة تحقق من داللة الفرق بین درجات لل

(تخصص إدارة منزل، تربوي، تغذیة، مالبس) في المقاییس الثالثة ( قلق المستقبل، مستوى 

  الطموح، وٕادارة الوقت)، ویوضح ذلك الجدول التالي:

  بعة)) نتائج تحلیل التباین األحادي بین مجموعات البحث (التخصصات األر ١٦جدول(

 د. ح مجموع مربعات المقیاس
متوسط 

 مربعات
 ف

الداللة 

 اإلحصائیة

قلق 

 المستقبل 

 ١٢٠,٦١٢ ٣ ٣٦١,٨٣٥ بین المجموعات

٠,٣٨٥ 
غیر دالة 

 إحصائیاً 
 ٣١٣,٣٧٣ ٤٦٧ ١٤٦٣٤٥,١٤٦ داخل المجموعات

  ٤٧٠ ١٤٦٧٠٦,٩٨١ المجموع

  مستوى

 الطموح

 ٤٦٢٧,٠٤٥ ٣ ١٣٨٨١,١٣٥ بین المجموعات

٦,٢١٨ 

دالة عند 

مستوي 

٠,٠١ 

 ٧٤٤,٠٩٢ ٤٦٧ ٣٤٧٤٩٠,٧٨١ داخل المجموعات

  ٤٧٠ ٣٦١٣٧١,٩١٥ المجموع

إدارة 

 الوقت 

 ١١٠٥,٢٩٨ ٣ ٣٣١٥,٨٩٥ بین المجموعات

٢,٧٧٣ 

دالة عند 

مستوي 

٠,٠٥ 

 ٣٩٨,٥٢٣ ٤٦٧ ١٨٦١١٠,٤٦٦ داخل المجموعات

  ٤٧٠ ١٨٩٤٢٦,٣٦١ المجموع
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ي الطموح، بالنسبة لمستو  دالة إحصائیاً ول السابق أن قیمة "ف" یتضح من خالل الجد

 ، في حین لم تصل قیمة "ف" لمستوى الداللة بالنسبة لقلق المستقبل.وبالنسبة إلدارة الوقت

ال توجد فروق ذات " وبذلك یتم قبول الفرض الصفري الخاص بقلق المستقبل الذي ینص على

ب كلیات االقتصاد المنزلي من التخصصات داللة إحصائیة بین متوسطات درجات طال

               . وقبول الفرض البدیل لكل من مستوى الطموح"المختلفة على مقیاس قلق المستقبل

  وٕادارة الوقت.

وللتعرف علي مصدر الفروق بین التخصصات المختلفة تم استخدام اختبار الفروق األقل 

صائیة البعدیة الختبار تحلیل التباین أحادي ) وهو أحد أسالیب التحلیل اإلحLSDمعنویة (

  االتجاه. وذلك ما یوضحه الجدول التالي:

  ) للتعرف علي مصدر التباین LSD) تحلیل (١٧جدول(

 الداللة اإلحصائیة متوسط الفرق المقارنات الثنائیة المقیاس

 مستوى الطموح

 ٠,٠١دالة عند مستوي ١٥,٦٠ إدارة منزل –مالبس 

 ٠,٠١دالة عند مستوي ١٠,٤٦ تربوي –مالبس 

 ٠,٠٥دالة عند مستوي ٧,٢٧ تغذیة –مالبس 

 ٠,٠٥دالة عند مستوي ٨,٣٢ إدارة منزل –تغذیة  

 إدارة الوقت
 ٠,٠٥دالة عند مستوي ٥,٦٩ تغذیة –تربوي 

 ٠,٠٥دالة عند مستوي ٥,٠٩ تغذیة –مالبس 

داللة إحصائیة بین  یتضح من الجدول السابق أن هناك اختالف معنوي وتباین ذا

درجات استجابات الطالب، وفیما یتعلق بمستوي الطموح فإن هناك فروق بین التخصصات 

المختلفة " تغذیة، مالبس، تربوي، إدارة منزل) لصالح تخصص المالبس، كما یوجد فرق بین 

  تخصصي التغذیة وٕادارة المنزل لصالح تخصص التغذیة كان األعلى في مستوى الطموح.

هذه النتیجة إلى أن طالب قسم المالبس یزداد لدیهم مستوى الطموح وذلك لتوافر  وترجع

العدید من فرص العمل الخاصة بخریجي قسم المالبس، وبالتالي ترتفع طموحاتهم وقدرتهم 

على تحقیق أهدافهم، أیضًا یوجد بعض فرص العمل لخریجي قسم التغذیة لذلك یوجد لدیهم 

ك على نقیض قسم إدارة المنزل نظرًا لعدم توفر فرص عمل مستوى جید من الطموح، وذل

  لخریجي إدارة المنزلي بعد التخرج وبالتالي ینخفض مستوى طموحهم ودافعیتهم لإلنجاز.
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وبالنسبة لمتغیر إدارة الوقت فإن هناك فروق معنویة بین التخصصات (التربوي والتغذیة) 

لمالبس. فیكون طالب تخصص التغذیة هم لصالح التربوي، وبین المالبس والتغذیة لصالح ا

  األقل إدارة للوقت من بین التخصصات المختلفة.

وترجع هذه النتیجة إلى أن تعدد المقررات النظریة والعملیة لتخصص التربوي، نظرًا لتعدد 

مجاالت دراستهم في مقررات التغذیة والمالبس واإلدارة والتربویة یجعلهم أكثر حرصًا على إدارة 

هم بطریقة فعالة لتحصیل دراسي جید، كما أن الطالب في تخصص المالبس لدیهم عبء أوقات

كبیر في المقررات العملیة مما یستنفذ جزء كبیر من أوقاتهم، وبالتالي یزداد الحرص لدیهم 

إلدارة الوقت بطریقة جیدة، وذلك على نقیض قسم التغذیة الذي یغلب فیه االهتمام بالجانب 

  لتالي یتوفر لدیهم مورد الوقت فیكونون أقل حرصًا على إدارته بطریقة فعالة.النظري أكثر وبا

أما عدم وجود فروق بین التخصصات في قلق المستقبل ترجع إلى أن طالب كلیات 

االقتصاد المنزلي في التخصصات األربعة لدیهم نفس المستوى من قلق المستقبل، نظرًا للعدید 

ادیة والسیاسیة والمهنیة التي تدفعهم بالنظر إلى المستقبل نظرة من العوامل االجتماعیة واالقتص

  تشاؤمیة، وتجعلهم أقل قدرة على تحدید أهدافهم والسعي إلیها وتحقیقها.

  توصیات البحث

  في ضوء نتائج البحث یمكن تقدیم التوصیات التالیة:

  اد المنزلي.توجیه مزید من البحث في شئون االضطرابات النفسیة لطالب كلیات االقتص -

التأكید على أهمیة تأهیل طالب كلیات االقتصاد المنزلي من خالل تقدیم الخدمات النفسیة  -

  واالجتماعیة والمهنیة.

ضرورة دعم مشاریع التنمیة واالستثمار بهدف خلق فرص عمل جدیدة لخریجین كلیات  -

  االقتصاد المنزلي مما یساهم في تخفیف قلق المستقبل لدیهم.

  ة الشباب على إدراك مشكالتهم االجتماعیة واالقتصادیة ومحاولة إیجاد حلول لها.مساعد -

توفیر فرص للتوعیة بخطورة اآلثار السلبیة الضطراب قلق المستقبل وطرق العالج من  -

  خالل بعض البرامج التلیفزیونیة.

مج مختصة، تقدیم الدعم النفسي واالجتماعي لطالب كلیات االقتصاد المنزلي عن طریق برا -

  مما یسهم في خلق شخصیة متوازنة قادرة على التكیف.

العمل على إرشاد الطالب الجدد وتهیئتهم للجو الجامعي الذي یعد بمثابة مرحلة انتقالیة من  -

  حیاة المدرسة إلى الحیاة الجامعیة.
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م في تنمیة التفكیر االیجابي لدى طالب كلیات االقتصاد المنزلي بشكل یسهم في فاعلیته -

  التعامل مع الظروف والتغیرات الحیاتیة.

  بحوث مقترحة

  في ضوء أهداف ونتائج البحث یمكن اقتراح القیام باألبحاث التالیة:

    فاعلیة برنامج إرشادي معرفي سلوكي في تخفیف قلق المستقبل لدى طالب كلیات -

 االقتصاد المنزلي.

  وقت لدى طالب كلیات االقتصاد المنزلي.فاعلیة برنامج إرشادي لتنمیة مهارات إدارة ال -

  قلق المستقبل وعالقته بدافع التعلم لدى طالب كلیات االقتصاد المنزلي. -

  تأثیر التعزیز في خفض قلق المستقبل لدى طالب كلیات االقتصاد المنزلي. -

حالة العالقة بین قلق المستقبل وٕادارة الوقت وفقًا للمتغیرات التالیة: العمر، الجنس، ال -

  االجتماعیة، المستوى الدراسي، المستوى المعیشي.

  قلق المستقبل وعالقته ببعض السمات الشخصیة لدى طالب كلیات االقتصاد المنزلي. -
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  المراجع

): العالقة بین تعرض المراهقین المصریین لألخبار بالتلیفزیون ٢٠١٣أبو سنة، محمد منصور كمال (

  جامعة عین شمس. -جستیر، معهد الدراسات العلیا للطفولة ومستویات الطموح لدیهم، رسالة ما

): األمن النفسي وعالقتـه بمسـتوى الطمـوح والتحصـیل الدراسـي ٢٠١٢أبو عمرة، عبد الجواد عواد مرزق (

  جامعة األزهر بغزة. - لدى طلبة الثانویة العامة، رسالة ماجستیر، كلیة التربیة

اإلبداعي وعالقته بكل من العزو السببي ومستوى الطموح لدى ): التفكیر ٢٠٠٤أبو ندى، خالد محمود ( 

الجامعة اإلسالمیة  -تالمیذ الصفین الخامس والسادس االبتدائیین، رسالة ماجستیر، كلیة التربیة 

  www.arabtexts.comبغزة. متاح على: 

امعة، ): قلق المستقبل وعالقته بمستوى الطموح لدى طلبة الج٢٠١٣أحمد، عمرو رمضان معوض (

  . ٥٣٨ - ٤٤٧)، ٢(١١مجلة خدمة العلوم التربویة بمعهد الدراسات التربویة، 

): فعالیة اإلرشاد العقالني االنفعالي في خفض قلق المستقبل لدى ٢٠٠٦إسماعیل، إبراهیم محمود ( 

  جامعة أسیوط.  - طالب التعلیم الفني، رسالة ماجستیر، كلیة تربیة 

  خلص من الخوف والقلق من المستقبل؟، القاهرة، دار اللطائف.): كیف تت٢٠٠٣األقصري، یوسف (

): مقیاس مستوى الطموح لدى المراهقین والشباب، القاهرة، األنجلو ٢٠٠٤باظة، آمال عبد السمیع (

  المصریة.

): قلق المستقبل لدى طلبة المدرسة اإلعدادیة في مركز محافظة ٢٠١١البدران، عبد السجاد عبد السادة (

  www.iasj.net. متاح على: ٣٥٦ - ٣٣٢، ٥٦مجلة آداب البصرة، البصرة، 

): تقدیر الذات وعالقته بقلق المستقبل لدى الجالیة العربیة المقیمة ٢٠٠٨بلكیالني، إبراهیم بن محمد (

جامعة الزهر بغزة. متاح على:  -كلیة التربیة  بمدینة أوسلو في النرویج، رسالة ماجستیر،

www.ao-academy.org  

): مهارات إدارة الوقت وعوامل الشخصیة ونمط السلوك لدى عینة من طالب ٢٠٠٦تفاحة، جمال السید (

  .٨٧ - ٥٥، ٣الدراسات العلیا، مجلة البحوث النفسیة والتربویة، بكلیة التربیة جامعة المنوفیة، 

): العوامل الخمسة الكبرى للشخصیة وعالقتها بقلق المستقبل لدى طلبة ٢٠١٢( جبر، أحمد محمد

جامعة األزهر بغزة. متاح  –الجامعات الفلسطینیة بمحافظات غزة، رسالة ماجستیر، كلیة التربیة 

  www.alazhar.eduعلى: 

 ): إدارة بیئة التعلیم والتعلم، القاهرة، دار الفكر العربي.٢٠٠١سماعیل (حجي، أحمد إ

): الصالبة النفسیة في عالقتها بقلق المستقبل لدى عینة من معلمات ٢٠٠٩حسان، منال محمد رضا (

 – ١٨٣جامعة طنطا، العدد الرابع،  -طفل ما قبل المدرسة بمحافظة الغربیة، مجلة كلیة التربیة 

٢١٩ .  
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  ): قلق المستقبل والعالج بالمعنى، القاهرة، دار الفكر العربي.٢٠١١یني، عاطف مسعد (الحس

): معوقات تطبیق إدارة الوقت لدى الموظفین اإلداریین في الجامعات ٢٠١١حمدونة، عالء سعید (

 .جامعة األزهر بغزة –الفلسطینیة بمحافظات غزة، رسالة ماجستیر، كلیة االقتصاد والعلوم اإلداریة 

  www.cis.ps.asp  

): تأثیر مستوى الطموح وفقًا لمتغیر جنس األطفال ومستوى تعلیم األب، ٢٠٠٤حمزة، جمال مختار (

 .٨١ – ٥٣مجلة العلوم التربویة، العدد األول، 

): فاعلیة برنامج إرشادي نفسي مقترح لتخفیف قلق المستقبل وأثره ٢٠١٢حنتول، أحمد موسى محمد (

ز ومستوى الطموح لدى طالب كلیة المجتمع بجامعة جازان، رسالة دكتوراه، على دافعیة االنجا

  www.libback.eduجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة.  -كلیة العلوم االجتماعیة 

): تعرض الشباب الجامعي ألحداث العنف السیاسي في ٢٠١٠خیر اهللا، هشام رشدي محمود على (

جامعة  -ق المستقبل لدیهم، رسالة ماجستیر، كلیة التربیة النوعیة الصحف والتلیفزیون وعالقته بقل

  المنوفیة.

  ): الدلیل العملي في اإلرشاد والعالج النفسي، القاهرة، مكتبة الفالح.٢٠١٠الدحادحه، باسم محمد علي (

): قلق التقدم العلمي الراهن لدى طالب الجامعة وعالقته بالعصابیة ٢٠٠٦رحال، ماریو جرجس(

  .٨٣ – ٥٩)، ١(٤یرات أخرى، مجلة اتحاد الجامعات العربیة للتربیة وعلم النفس، ومتغ

): أثر كٍل من توقعات اآلباء والمعلمین وفاعلیة الذات األكادیمیة في ٢٠١٢الرفاعي، سعاد سید نصر(

جامعة  -مستوى الطموح األكادیمي لدى تالمیذ المرحلة اإلعدادیة، رسالة ماجستیر، كلیة التربیة 

  لفیوم.ا

عالقة إدارة وقت ربة األسرة بالسمات الشخصیة للمراهقین، رسالة  ):٢٠٠٩سالم، إیمان عثمان محمد (

  جامعة المنوفیة. –ماجستیر، كلیة االقتصاد المنزلي 

): أسالیب إدارة الوقت ومركز الضبط وعالقتهما بضغوط العمل ٢٠١١سالم، محمد عدنان عیسى (

في وكالة الغوث في مدینة غزة، رسالة ماجستیر، كلیة التربیة، جامعة اإلداري لدى مدراء المدارس 

  www.alazhar.eduغزة.  –األزهر 

): الرضا عن الواقع ومستوى الطموح وعالقتهما باالتجاه نحو الهجرة لدى ٢٠١٢سعید، سامي سالمة (

 هر بغزة.جامعة األز  - العاملین وغیر من خریجي الجامعات، رسالة ماجستیر، كلیة التربیة 

www.alazhar.edu  

): إساءة المعاملة في مرحلة الطفولة كما یدركها عینة من المراهقین ٢٠١٣سالمة، محمد سعید (

  .٤٦٨ – ٤٤٤)، ٥(٢وعالقتها بقلق المستقبل والتفكیر االنتحاري، مجلة الخدمة النفسیة، 
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ي خفض قلق المستقبل لعینة من ): فاعلیة اإلرشاد المعرفي السلوكي ف٢٠١١سلیمان، حاتم عبد العزیز (

جامعة عین  - طالب التعلیم الثانوي العام، رسالة دكتوراه، كلیة البنات لآلداب والعلوم والتربیة 

  شمس.

): إدارة وقت ربة األسرة العاملة وأثره على النمو االجتماعي ٢٠٠٥الشامي، منال مرسي الدسوقي (

  جامعة المنوفیة. – للطفل، رسالة دكتوراه، كلیة االقتصاد المنزلي

): دراسة مستوى الطموح وعالقته ببعض المتغیرات في ضوء الثقافة ٢٠٠٥شبیر، توفیق محمد توفیق (

الجامعة اإلسالمیة  - السائدة لدى طلبة الجامعة اإلسالمیة بغزة، رسالة ماجستیر، كلیة التربیة 

  www.alazhar.eduبغزة. 

  ضطربة، القاهرة، مكتبة النهضة المصریة.): الشخصیة السویة والم٢٠٠٥شقیر، زینب (

): أثر برنامج لتنمیة مهارات إدارة الوقت في تحسین بعض العملیات ٢٠٠٥شلیل، انتصار محمد عطیة (

  جامعة كفر الشیخ. -المعرفیة لدى طالب المرحلة اإلعدادیة، رسالة ماجستیر، كلیة التربیة

لمساندة االجتماعیة لزیادة مستوي الطموح لدي ): فاعلیه برنامج إرشادي ل٢٠٠٨صابر، یحي محمد (

  جامعة بنها. -عینه من مرضي الفشل الكلوي المزمن، رسالة دكتوراه، كلیة اآلداب 

  ): أصول علم النفس الحدیث، القاهرة، دار قباء.٢٠٠٠طه، فرج عبد القادر (

رة الوقت في تحسین فاعلیة ): فعالیة برنامج إرشادي لتنمیة مهارات إدا٢٠١٣عایدي، أمیرة فكري محمد (

الذات وأثرة علي مستوي إدارة الضغوط لطالب الجامعة، رسالة دكتوراه، كلیة التربیة، جامعة 

  www.scholar.najah.eduالزقازیق. 

): فعالیة اإلرشاد النفسي الدیني في خفض قلق المستقبل ٢٠٠٧عبد التواب، مصطفى عبد المحسن (

  جامعة أسیوط. -بأسیوط، رسالة ماجستیر، كلیة التربیة  المهني لدى طالب كلیة التربیة

  ): كیف تدیر وقتك بفاعلیة؟، طنطا، دار البشیر للثقافة والعلوم.٢٠٠٠عبد الجواد، محمد أحمد (

  ): إدارة الوقت، القاهرة، مكتبة النهضة المصریة.٢٠١١عبد الحافظ، محمد كامل (

ج تدریبي لتنمیة مهارة إدارة الوقت لدى طالب الجامعة، ): فاعلیة برنام٢٠١٢عبد الرحمن، حنان محمد (

  جامعة المنوفیة. -رسالة دكتوراه، كلیة اآلداب 

): الذات غیر المرغوبة وعالقتها بالتنشئة الوالدیة ومستوى ٢٠٠٤عبد العال، نجاة محمود محمد (

  لقاهرة.جامعة ا - الطموح لدى طالب الجامعة، رسالة ماجستیر، معهد الدراسات التربوي 

  .٤): مستوى الطموح والشخصیة، الریاض، دار الزهراء، ط٢٠٠٧عبد الفتاح، كامیلیا إبراهیم (

): عالقة بعض خصائص الشخصیة بمهارات إدارة الوقت لدى عینة ٢٠٠٦العبد، النبویة أحمد عزت (

  جامعة كفر الشیخ. -من طالب الجامعة، رسالة ماجستیر، كلیة التربیة

  ، الكویت، دار الكتاب الحدیث،.٣: ضغوط الحیاة وأسالیب مواجهتها ط)٢٠٠٣عسكر، علي (
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): فاعلیة برنامج في البرمجة اللغویة العصبیة في خفض قلق ٢٠١١عسلیة، محمد والبنا، أنور (

المستقبل لدى طلبة جامعة األقصى المنتسبین للتنظیمات بمحافظة غزة، مجلة جامعة النجاح 

  www.majeedalagha.com .١١٥٨ –١١١٩)، ٥(٢٥، لألبحاث (العلوم اإلنسانیة)

): إدارة الوقت لدي الموهوبین وعالقتها بكل من مستوي الطموح ٢٠١٢علي، دعاء أبو عاصي فیصل (

  جامعة قناة السویس.  -و دافعیة االنجاز، رسالة ماجستیر، كلیة التربیة 
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