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 ممخص :
دارة الذات كالعمر لدل الغرض الرئيس مف ىذه الدراسة ىك معرفة العالقة االرتباطية  بيف منظكر زمف المستقبؿ كا 

كقد تبنى ( مكظؼ تـ اختيارىـ بالطريقة العشكائية  514المكظفيف في محافظة النجؼ االشرؼ ,كتألفت عينة الدراسة مف )
اـ الباحثاف ,كقد قالباحثاف نظرية منظكر الزمف لزيمباردك لقياس منظكر زمف المستقبؿ كنظرية باندكرا لقياس إدارة الذات 

, كاستخرج ليما الخصائص السيككمترية مف الصدؽ كالثبات كقد بمغت فقرات منظكر زمف المستقبؿ ببناء مقياسي البحث 
, كقد استخدمت الكسائؿ االحصائية المناسبة لذلؾ فقرة ( 33فقرة ( كمقياس إدارة الذات مف )33بالصكرة النيائية مف )

لدييـ منظكر زمف المستقبؿ بدرجة عالية ككذلؾ يتمتعكف بإدارة الذات بدرجة عالية  ,كاشارت النتائج الى اف المكظفيف
  . ,كتكجد عالقة ارتباطية فيما بيف المتغيريف

  . الكممات المفتاحية :منظكر زمف المستقبؿ ,إدارة الذات ,العمر ,المكظؼ

future time  perspective and its relationship  with self-management and age 

among employees 

Prof. Dr. Ali Shaker Al-Fatlawi                                     Researcher/ Mustafa Galawi Hamid 

Department of Psychology/College of Arts/University of  Al-Qadisiyah-Al-IRAQ 

Abstract: 

     The main purpose of this study is to know the correlation between the future time 

perspective, self-management and age among employees in Najaf Governorate. To measure 

self-management, the researchers built two research scales, and extracted the psychometric 

properties of honesty and stability for them. The paragraphs of the future time perspective 

reached the final form (33 items) and the self-management scale (37 items), and the 

appropriate statistical methods were used for that, and the results indicated that the 

employees They have a high degree of future tense perspective, and they also enjoy high 

degree of self-management, and there is a correlation between the two variables. 
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 الول /االطار العام لمبحث الفصل ا
 مشكمة البحث :

في عالمنا البشرم المتغير دكمان ال تعتمد افعالنا في اية لحظة عمى الحالة التي نجد انفسنا فييا في تمؾ المحظة      
فحسب, بؿ تعتمد ايضا عمى كؿ شيء عشناه كعمى تكقعاتنا المستقبمية بمعنى آخر إف كؿ فعؿ انساني يحدث في رؤية 

ية , فالزمف يتغمغؿ بدالالتِو المختمفة في طيات النفس البشرية فتصطبغ بو سمات الشخصية كتتأثر بو المتغيرات زمن
النفسية كالذىنيُة كأبعد مف ذلؾ فأف االيقاعات الشخصية كاالجتماعية لالفراد كالمجتمعات تتناغـ كتتمازج مع عناصر 

( ابرز  Time Orientationسي الذم يشكؿ متغير التكجو الزمني)الزمف, بمعنى إف مف أىـ كجكه الزمف مضمكنو النف
مككناتو كالذم تشير دالالتو الرئيسة الى اف الماضي كالحاضر كالمستقبؿ تشكؿ أبعادان أساسية في الطرؽ التي نقكـ 

بكاسطتيا بتنظيـ حياتنا كالكيفية التي نفكر بيا كالحكادث كالتجارب كأنفسنا , فبعضنا يتأثر عمى نحك كبير بما يحدث في 
ريقة التي يفكر بيا كيتكمـ بينما يكرس آخركف حياتيـ مف أجؿ المستقبؿ فنراىـ الماضي كيظير ذلؾ التأثر في الط

يـ اآلخر يمتمؾ تكجيان آنيان عمى نحك دائـ كييتـ بتجارب المحظة الحاضرة  ضيأممكف كيحممكف دائمان , كنرل بعيخططكف ك 
أم عمى منظكرنا الزمني في المحظة  بدرجة كبيرة , بمعنى أف ذلؾ التَكجو يعتمد عمى رؤانا الزمنية عمى نحك متكامؿ

المحددة ,إال أنو ال يمكف أف تتطكر الرؤل الزمنية عمى نحك متكامؿ ,حتى يككف الفرد خالؿ التجارب الحياتية قادران عمى 
 ( .  4: 4115ادراؾ المستقبؿ كعمى إدراؾ فكرة أف المستقبؿ يرتبط اجماالن بالنشاط ) الفتالكم ,

تعدادان اتجاه المستقبؿ ال يعرؼ بصكرة صحيحة كيؼ يتعامؿ مع  الحاضر كأف فيـ الحاضر فالذم ال يمتمؾ اس    
يتطمب فيـ المستقبؿ ككثير مف الناس يخفقكف في حياتيـ العممية النيـ ال يمتمككف كعيان بالمستقبؿ كالتعامؿ مع الحاضر 

راتو في الماضي تجعؿ المستقبؿ يتضاءؿ بعقمية الماضي كتجاىؿ ابسط معالـ المستقبؿ, كذلؾ إف  تمسؾ الفرد بخب
 ( . 14: 1553كيختفي تأثيره عمى الفرد )نكفؿ , 

كقد ركز الباحثكف في عمـ نفس النمك عمى االختالفات المرتبطة بالعمر في منظكر الزمف , حيث  افترض     
ظكرىـ الزمني مف التركيز ( أنو عندما ينضج األفراد مف الطفكلة إلى البمكغ , يتحكؿ من1535  ,1554)Lewinلكيف

 عمى الحاضر إلى التركيز عمى المستقبؿ  في كصؼ لمتغيرات النفسية .
ف كاحدان مف المفاىيـ التي       ط بيذا المنظكر ىي إدارة الذات التي عف طريؽ المنظكر الزمني الذم يتخذه ترتب قد  كا 

ف تكجو كاستيعاب لمنظكر زمف المستقبؿ سكؼ تتضح لدية إدارة الفرد ستتأثر فييا قراراتو كاحكامو فطبقان لما يحممو الفرد م
الذات لكي تككف لو القدرة عمى التحكـ بذاتو كقراراتو , حيث انو في ظؿ ظركؼ البيئة سكاء )الداخمية اك الخارجية ( 

كاتيـ كىذا ينعكس كتزايد ضغكط العمؿ كأعباءِه التي تمقى عمى عاتؽ المكظفيف لدرجة قد  تككف ىنالؾ صعكبة في إدارة ذ
 سمبان عمى أدائيـ الكظيفي .

فإف عدـ تمتع الفرد )المكظؼ ( بميارات إدارة الذات تجعؿ منو فردان قميؿ الدافعية في انجاز االعماؿ المككمة اليو   
طكؿ ,كانخفاض في مستكل الصحة النفسية كما انيا تؤثر في نكعية االنشطة كالميمات التي يختارىا , ككذلؾ تؤثر عمى 

المدة في تأدية ذلؾ النشاط اك الميمة قياسان بالعقبات التي تعترضُو , كقد يعزل عدـ قدرة بعض المكظفيف في تأدية المياـ 
المككمة الييـ الى انخفاض في ميارات إدارة الذات لدييـ , إف عدـ قدرة المكظؼ في إدارة ذاتو يؤدم الى عدـ التجانس 
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الذم ينتمي اليو مما تؤدم الى عدـ قدرتِو في التصدم الى المشاكؿ  أك ايجاد الحمكؿ  كعدـ التكافؽ بينو كبيف المحيط
 المناسبة ليا . 

إف نجاح الفرد في حياتِو بصكرة عامة كالحياة االدارية بصكرة خاصة يعتمد عمى مدل امتالؾ الفرد مف إدارتِو لذاتِو مف 
حيث تعاممو بحكمة كفاعمية , فإف الفشؿ في ذلؾ يؤدم الى فشمو في الحياة عمكمان كالحياة اإلدارية بصكرة خاصة , حيث 

فادة مف الطاقة الكامنة لديو في رفع كفاءة االداء كزيادة الثقة بالنفس , كقدرتُو عمى إف إدارة الفرد لذاتو تمكنُو مف االست
حداث تكازف بيف متطمبات االسرة كالعمؿ كالمجتمع   (.44: 4112,)شاكرالتكاصؿ مع االخريف كا 

 اىمية البحث :

اف امتالؾ الفرد لمنظكر زمف المستقبؿ يساعد االفراد عمى الدراسة كالتقدـ العممي كالتكنمكجي كاالقتصادم كاالجتماعي     
, كفي السياؽ ذاتو فقد ذىبت دراسات كثيرة اخرل الى انجاز ميمة بحث العالقة بيف منظكر زمف المستقبؿ كالعمميات 

 4115ادم لألفراد )الفتالكم ,ات كالثقافات كاالجناس البشرية كالكضع االقتصالنفسية االخرل مثؿ :الدافعية كضبط الذ
:5) .  

اما عالقة منظكر زمف المستقبؿ بالعمر فقد اظيرت االبحاث السابقة كجكد عالقة بيف ابعاد منظكر الزمف كالعمر      
ؿ فترة المراىقة , حيث اشارت ىذه كأبمغت بعض ىذه األبحاث عف زيادة في تكجو االفراد نحك الزمف المستقبمي خال

عامنا , يركزكف أكثر عمى المستقبؿ مقارنة  14ك  14الدراسات كاالبحاث عمى اف المراىقيف الذيف تتراكح أعمارىـ بيف 
ا لدييـ  منظكر أكسع  13بالمراىقيف األصغر سننا  الذيف ركزكا أكثر عمى الماضي , كما اف الذيف يبمغكف مف العمر  عامن

عامنا يتقدمكف بعيدنا في المستقبؿ  14عامنا , كما أف  البالغيف مف العمر 14بؿ مقارنة بنظرائيـ البالغيف مف العمر لممستق
 (.  Cartron-Guerin & Levy,1980:53عامنا) 13أكثر مف البالغيف  سف 

تي يمكف أف تتأثر  بمنظكر زمف كتظير اىمية المتغير الثاني كىك ادارة الذات الذم ىك احد المتغيرات الميمة ال         
المستقبؿ حيث تعتبر مف المفاىيـ االدارية التي تمعب دكران في الحياة المينية لمفرد إذ تجعؿ لمشخص قدرة عمى اف يتكيؼ 
مع بيئة العمؿ التي يعمؿ فييا , مما يؤدم الى اف تقكل نفسو كيككف متمكنا مف االداء الميني , كقد كردت ادارة الذات 

االبعاد الفرعية لمذكاء الشعكرم كفقان لما ذكرُه عدد مف الكتاب كالباحثيف في االدبيات امثاؿ جكلماف ,اذ يكضح ريكر كأحد 
(Recker  دارتو ليا ( إف مف خالليا يتـ معرفة الفرد لطبيعة احساسو كمشاعره ككيفية التعامؿ مع ىذه المشاعر كا 

الحياتية المختمفة مثالن كيؼ يستطيع اف يتعمـ في سمككو الشخصي ككيؼ  كالسيطرة عمييا كتكظيفيا ايجابيان في نشاطاتو
كقد حظي  ( . 32: 4113العكاكدة ,رة عمى حاالت الغضب كالحزف )يككف صادقان كمتفائالن كيكاجو االخريف كالسيط

ما بيف إدارة الذات كالقدرة  مكضكع إدارة الذات باىتماـ الباحثيف في السنكات الماضية كذلؾ نظرا لمعالقة الكثيقة التي تربط
عمى اإلنتاج كتحقيؽ األىداؼ خاصة في مجاؿ السمكؾ التنظيمي كعمـ النفس الصناعي, ثـ انتقؿ االىتماـ الحقا إلى 

المؤسسات التربكية, كالحككمية كغيرىا مف المؤسسات االخرل حيث تنكعت االىتمامات كالدراسات في المؤثرات التي تؤثر 
مى مخرجات تمؾ المؤسسات , كنظرا لما يشيده الكقت الحاضر مف تطكرات فائقة السرعة سكاء ما يتعمؽ سمبا اك إيجابا ع

منيا بالتقنية اكتطكير قدرات العامميف لتحسيف العمؿ كالكفاءة , في ظؿ ىذه الظركؼ كالمتغيرات تزداد ضغكط العمؿ 
 لذات مما ينعكس سمبا عمى االداء الكظيفيكاألعباء الممقاة عمى عاتؽ المكظفيف  لدرجة يصعب معيا إدارة ا

Minzer,2008 : 16 )). 
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  تعرف -: في البحث اهداف تتحدد  -:  البحث اهداف

  . . منظكر زمف المستقبؿ لدل المكظفيف1
  ..ادارة الذات لدل المكظفيف 4
 . ايجاد داللة الَعالقة االرتباطية  بيف منظكر زمف المستقبؿ كادارة الذات لدل المكظفيف   3
دارة الذات لدل  5 المكظفيف كفؽ متغير الجنس كالحالة . داللة الفركؽ في العالقة اإلرتباطية بيف منظكر زمف المستقبؿ كا 

 االجتماعية كالعمر .
  -: البحث حدود
يتحدد البحث الحالي بمجتمع المكظفيف عمى المالؾ الدائـ في مركز محافظة النجؼ االشرؼ مف الذككر كاالناث       
 (  21 – 44كبعمر مف )  4141لمعاـ  
  -: المصطلحات تحديد

  Future Time Perspective المستقبل زمن منظور -: اولا 

  1555زيمباردك  -
ىك اتجاىات الفرد كحاجاتو نحك امتالؾ اىداؼ مستقبمية كتحقيؽ االنجازات التي يخطط ليا , مدركان لمتطمبات الحاضر  

  .(  zimbardo,1999:54)كعكاقب المستقبؿ كتبعاتِو 
  Self – Managementإدارة الذات :  -ثانيًا :

 1533باندكرا  -
قدرة الفرد في تحفيز ذاتو كتكجيو سمككو مف خالؿ ترتيب كضعو في البيئة التي يعيش فييا كانشاءه إلىداؼ محددة    

  .   (Bandura ,1977:83) كمعرفة عكاقب االفعاؿ التي يقكـ بيا كاف يككف متمكنان مف السيطرة عمى سمككو
  المكظؼ -
 (. 0691لسنة  42رقم  العراقي )قانون الخدمة المدنيةكؿ فرد عيدت اليو كظيفة دائمة داخمة في المالؾ الخاص بالمكظفيف   

 اطار نظري : أدبٌات سابقة :  الفصل الثانً / 

   منظور زمن المستقبل :النظريات التي تناولت  أ.

نجد اف فكرة المستقبؿ تتجسد بفكرة الكفاح مف اجؿ التفكؽ كىك اليدؼ النيائي   النظرية الفردية )الفريد آدلر ( :أواًل :   
الذم يسعى اليو االنساف مف اجؿ تعكيض مشاعر النقص التي يشعر بيا الفرد أيأن كاف النقص ماديان اك نفسيان فمحكر ىذه 

كيضُو لمكصكؿ نحك التفكؽ كالكماؿ )ىكؿ النظرية التي يقـك عمى اساس شعكر الفرد بالنقص الذم يكلد لديو الرغبة في تع
 .   (  123 :1534كلندزم ,

يرل آدلر اف الكفاح في سبيؿ التفكؽ ضركرم لمحياة نفسيا فاإلنساف تحركُو تكقعاتُو المستقبمية اكثر مف خبراتو في      
 .(  444:  1532راىنة ) الخكلي , الماضي , فأىداؼ الفرد كتطمعاتو المستقبمية تكجو تصرفاتو كمشاعره ال

كاليدؼ قد يككف كىمان اك خياالن ألنو بعيد عف الكاقع كما انو قد يككف بعيد المناؿ بالنسبة لمذات الخالقة التي تيدؼ     
الى السيطرة كمع ذلؾ فال يمكف فصؿ ىذه االىداؼ الكىمية اك عزليا عف اسمكب حياة الفرد كذاتو الخالقة فاالنساف يسير 

 . ( 214:  1534ه االىداؼ ) غنيـ , لسيطرة تجذبو دائمان مثؿ ىذالى االماـ نحك ا
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 النظرية الوجودية :
( يرل بأف تكجو االنساف الى المعنى كالى اىداؼ مستقبمية تحثُو عمى تحقيقيا يجعمُو يتحمؿ اشد كريكيجكردرائدىا)      

الخبرات كاصعب انكاع المعاناة كالنيج العالجي العالج بالبحث عف المعنى أك تكجيو الناس لميدؼ المستقبمي الذم 
أ كنتيجة حيف ال يككف لدل الفرد غرض اك ىدؼ يسعكف اليو كيعتقد فرانكؿ اف االمراض النفسية ,كبخاصة الكبت , تنش

( . كعمكمان تطرح النظرية الكجكدية فكرة اف الشخص االصيؿ ىك الذم يقبؿ  121: 1542لمعيش اك لمحياة ) صالح , 
حاضرُه كماضيو , كيككف تكجيُو االساسي نحك المستقبؿ بكؿ مايرتبط بو مف مجيكؿ أك عدـ يقيف , مايقكدُه الى خبرة 

الذم يتقبمُو ككنُو ضركرة مالزمة لمحياة المؤثرة كتمكنو مف الشجاعة ليذا القكؿ , اما الشخص غير االصيؿ الذم  القمؽ
يخشى المستقبؿ المجيكؿ كينكمش في خكفو كينظر الى نفسو كفؽ ماضيو اك حاضره مع المشاعر الناتجة مف الذنب 

 ( .   41:  4113االسدم , كاالسؼ ) 
الى االنساف ككجكد بايمكجي , نفسي , اجتماعي , فأف حرية االنساف كقكة كعيو كالنشاطات المرتبطة  تنظر الكجكدية     

ترل الكجكدية  , حيثحددات كالقيكد التي تكاجو الفرد بصنع القرار ككضع االىداؼ ىي التي تسمح بالمعالجة المسؤكلة لمم
فيو كينفعؿ بِو بحيث يككف لكجكدِه معنى كأف اىـ ما اف االنساف ليس مجرد محض كجكد بؿ انو كجكد في عالـ يعيش 

 ( .  515: 1554يميز االنساف ىك نظرتُو لممستقبؿ فيك يعيش الماضي في الحاضر ألجؿ المستقبؿ )الحنفي , 
 :)زيمباردو (نظرية منظور الزمن 

كرد بمراجعة الدراسات حكؿ مف جامعة ستانف Philip G . Zimbardoقاـ عالـ النفس األمريكي فيميب زيمباردك       
فبعد البحكث التي اجراىا , خرج لنا بمنظكر زمني كاسع  Time Perspective Dimensionsأبعاد منظكر الزمف 

مف مقابالت كاستفتاءات  1545يتضمف أكثر مف ثالثة أبعاد زمنية متنكعة, كيرجع ذلؾ الى ما قاـ بو زيمباردك عاـ 
تيـ الشخصية كتفضيالتيـ الزمنية التي يميمكف اف يتكجيكا نحكىا , كذلؾ عمى عينة نفسية حكؿ اعتقادات الناس كخبرا

كالحاضر  مستجيب , اذ كجد زيمباردك اف ىناؾ اختالفات كبيرة عمى االبعاد الزمنية بيف الماضي 14111بمغت أكثر مف 
(. كعند اجراء عمميات التحميؿ العاممي خرج زيمباردك بخمسة أبعاد زمنية  Zimbardo,1985:21  كالمستقبؿ )

 ))الماضي اإليجابي, كالماضي السمبي, كالحاضر الممتع, كالحاضر الحتمي, كالمستقبؿ( تحكـ نظرة الفرد نحك الزمف 
Holman & Zimbardo,1999:36) فييما التصكر  كافترض أف البناء النفسي لمماضي كسبؽ احداث المستقبؿ يكمف

المممكس كالتطبيقي لمحاضر كاف الفرد يقرر القياـ بيذا السمكؾ أك ذاؾ إزاء مكقؼ ما كذلؾ بتذكر خبرات ماضية )إيحابية 
أك سمبية( أك برسـ تسبيقات كحاالت انتظار تخص المستقبؿ اك انو يركز عمى خصائص المكقؼ الحاضر في كضعية 

 (. 3:  4115حث عف احاسيس مؤثرة ممتعة )الفتالكم, أنقياد أك استسالـ )حتمية ( اك الب
كتعتبر ىذه النظرية اف منظكر الزمف محكرم في العمميات المعرفية األساسية عند الفرد كفي عالقاتو بالمحيط     

ف (. عمى الرغـ مف ككنو يعبر عنو بأنو عممية غير كاعية في كثير مف األحيا 44:  4115ي, كشرفاالجتماعي )جاراهلل 
ذ يتـ بكاسطتو تعييف اك تحديد الخبرات الشخصية كاالجتماعية الدائمة التدفؽ في فئات مؤقتة أك أطر زمنية كالتي تساعد إ

عطا كاف كؿ بعد مف األبعاد الخمسة  . ( Stolarski et , 2015:6 ء المعنى ليذه االحداث )عمى تنظيـ كتماسؾ كا 
,اذ اف لكؿ بعد خصائص نفسية معينة , أم أف كؿ بعد يعكس النظرة  لمنظكر الزمف يشبو الى حد ما أنماط الشخصية
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أكثر مف غيره كمف الممكف اك الزمنية الكمية لمفرد بما يفضمو كيتكجو نحكه ,لذا فإف األفراد يركزكف عمى بعد زمني كاحد 
 .( 533:  4114)بدر ,  كصنع القرار كقدرتيـ عمى الصبر اف يؤثر ىذا البعد عمى حالتيـ االنفعالية 

 الذات :إدارة  النظريات التي تناولت مفيوم ب.

(  Carver&Scheie  1998)كارفر كشي  تـ تطكير ىذه النظرية مف قبؿ    اواًل : نظرية التحكم والسيطرة :       
فسمكؾ االفراد يتحدد بمكجب ىذه النظرية مف خالؿ االىداؼ التي يضعيا الفرد كالطرؽ التي يختارىا لتحقيؽ تمؾ االىداؼ 
, كاستنادان الى ذلؾ فإف سمكؾ إدارة الذات يتطمب مف االفراد تحديد االىداؼ كرصد التقدـ المحرز نحك تحقيقيا كمحاكلة 

يتبعيا الفرد لتحقيؽ اىدافو , كذلؾ طبقان لمحالة الراىنة كالمكقؼ كشخصية الفرد )  الحد مف التناقض بيف االساليب التي
Denise & Johnb 2006 :5  مف الفركض االساسية ألصحاب ىذه النظرية اف االنساف يمتمؾ جيازان عصبيان  . )

 -يستطيع مف خاللِو إدارة كتنظيـ ذاتِو , كىذا الجياز يتميز بعدة خصائص اىميا :
 اف جياز الضبط الذاتي لمسمكؾ قادر عمى اف يبعث في نفسو االستثارة كاف يكجو حركاتُو بنفسو . . 1    
 يستطيع ىذا الجياز اف يبيف الفركؽ بيف الحركات الذاتية كبيف االىداؼ التي يسعى الييا الفرد .. 4    
عادة تكجيو السمكؾ في. 3      تتـ بكاسطة عممية التغذية الراجعة . االتجاه المطمكب  إف عممية إدارة الذات كا 
    اف عممية التكامؿ بيف اجيزة االستقباؿ ) الحكاس ( كبيف مككنات االستجابة المتعددة االبعاد تتحقؽ . 5   
 بكاسطة التغذية الراجعة .     

الراجعة ) الغريب  تتخصص انماط ادارة  كتنظيـ الذات  في ضكء الخصائص الزمنية كالمكانية كالعضمية لمتغذية . 4 
,1542  :553- 554 . )   

 ,كتستند ىذه النظرية عمى افتراض أساسي ىك (Oidium)  كمف ركاد ىذه النظرية أكديكـ  نظرية اإلدارة باألىداف:    
 .نب الفرد ما يسمى بمصيدة النشاط أف التخطيط لمكقت كالذات كاألنشطة الحياتية ضركرم مف أجؿ تج

بدال مف أىميتيا  كتنطكم ىذه النظرية عمى حقيقة, أف ثمة أنشطة عديدة تمارس مف أجؿ القياـ بنشاط حياتي معيف,    
لذلؾ البد مف تحميؿ الكقت كالجيد كالنشاط الحياتي اليكمي, بيدؼ التخطيط المفيد كالفعاؿ لمكقت, في  ,إلنجاز األىداؼ

 طكات خمس, تبعا ألكلكيات التخطيط, كىي:كيتـ ذلؾ في خ , عدد مف البيئات المختمفة
 التعرؼ عمى األىمية الحقيقية لمنشاط. .1
 مدل الحاجة ليذا النشاط بالنسبة لمفرد.. 4
 إمكانية تحقيؽ ىذا النشاط مف قبؿ الفرد أك ممف ليـ عالقة معو.. 3
 تحقيقو.بإجراء االتصاالت الالزمة لتحقيؽ ىذا النشاط, مع مف ليـ عالقة . 5
 (.544: 4115المحافظة عمى االستمرار لالتصاؿ لتحقيؽ اليدؼ  ) بركات, .  4
كذلؾ عف طريؽ تحديد قائمة  , كتعتمد اإلدارة باألىداؼ عمى الطرؽ التي ترمي إلى مزيد مف العمؿ المثمر مع األفراد    

جدكؿ مؾ األىداؼ كالمرامي بكاضحة بالمرامي كاألىداؼ األكثر دقة لكؿ جزء مف أجزاء التنظيـ, كما يجب أف ترتبط ت
 ( . 42: 4115) القاسمي , زمني يحدد فيو مكعد اإلنجاز



7 
 

( بأف الفرد 1533تفترض النظرية االجتماعية المعرفية لباندكرا ) النظرية االجتماعية المعرفية ) البرت باندورا ( :   
بالنظاـ المعرفي العاطفي فيك يتضمف اليياكؿ  يمتمؾ نظاـ لمذات يمكنُو مف السيطرة عمى افكاره كمشاعرِه كدكافعِو يسمى

كتؤكد ىذه النظرية عمى اف االفراد يمكنيـ  ,  لية الضركرية لفيـ تنظيـ السمكؾكاالليات المعرفية كالمرجعية التي تكفر اال
ادارة سمككيـ بفاعمية مف خالؿ تصكراتيـ كاعتقاداتيـ بالنتائج المترتبة عمى تمؾ السمككيات كاف التغيرات التي تطرأ عمى 

اباتو لتمؾ السمكؾ  تسيـ فييا عمميات ادارة الذات اكثر مف ككنيا نتائج لمربط بيف المثيرات التي يتعرض ليا الفرد كاستج
( .  فالنظرية المعرفية االجتماعية ترجع ادارة كتنظيـ الذات الى االنسجاـ كالتكامؿ بيف  4:  4112المثيرات )رشكاف , 

الجكانب المعرفية كاالنفعالية كالسمككية لمفرد , كترل بأف العمميات المعرفية لدل الفرد تؤثر عمى طريقة استجابتِو لممثيرات 
ف البيئة المحيطة بِو كبالتالي تتحقؽ ادارة الذات مف خالؿ قدرة الفرد عمى انتقاء االستجابات المناسبة التي يتعرض ليا م

لممثيرات التي يتعرض ليا مف البيئة كسمكؾ ادارة الذات لدل االفراد يتأثر بالتفاعؿ االجتماعي لمفرد مع االفراد الذيف يعيش 
المفاىيـ النظرية كالعممية أىمية في عمـ النفس الحديث ذلؾ الذم كضعو مف أكثر إف ( .   41:  4114معيـ ) السيد , 

كا معينا أك مجمكعة مف سمك  -بنجاح  -( تحت اسـ فاعمية الذات أك معتقدات الفرد عف قدراتو لينجز  Bandura) باندكرا
مشاعره كيؤكد باندكرا عمى أف ( أف ىذه المعتقدات تؤثر عمى سمكؾ الفرد كأدائو ك   Banduraكيرل باندكرا ) , السمككيات

ة سكاء المباشرة أك معتقدات الفرد عف فاعميتو الذاتية تظير مف خالؿ اإلدراؾ المعرفي لمقدرات الشخصية كالخبرات المتعدد
أف ىذه الخبرات إذا كانت تتسـ بالفشؿ فإنيا قد تعكؽ الذات عف القياـ بكظائفيا االيجابية كتتضح  كيؤكد,  غير المباشرة

كما يرل  ,ما يحقؽ نتائج مرغكبة مف النجاح اعمية الذاتية في اإلدراؾ الذاتي لقدرة الفرد عمى أداء األنشطة المختمفة مالف
(Bandura   أف فاعمية الذات ليست سمة ثابتة أك مستقرة في السمكؾ الشخصي بؿ ىي مجمكعة مف األحكاـ ال تتصؿ )

 (.21: 4115ا يستطيع انجازه كأنيا نتاج لممقدرة الشخصية )المشيخي,بما أنجزه الفرد فقط كلكف أيضا بالحكـ عمى م
 دراسات سابقة :

   أ . دراسات عربية :  :منظور زمن المستقبل ب . الخاصة0
االبعاد الخمسة  لمنظور الزمن وعالقتو باالتزان االنفعالي لدى اساتذه جامعة  )عنوان الدراسة : : 4102 ,دراسة بدر
ىدفت الدراسة الى تعرؼ العالقة بيف االبعاد الخمسة لمنظكر الزمف كعالقتيا باالتزاف االنفعالي لدل اساتذة    (القادسية 

( تدريسيان اختيركا باالسمكب العشكائي كقد تبنى الباحث  مقياس زيمباردك 112جامعة القادسية , حيث بمغت عينة البحث )
( فقرة , اما مقياس االتزاف االنفعالي فقد قاـ الباحث ببناءه كالذم  53لمنظكر الزمف كالذم يتككف بصيغتو النيائية مف )

فقرة ( , كقد اشارت النتائج الى اف اساتذة الجامعة لدييـ تكجو نحك بعد زمف المستقبؿ ,كالتكجد فركؽ ذات 44يتككف مف )
لجامعات يتمتعكف بدرجة عالية مف اناث ( ,كقد بينت النتائج اف اساتذة ا–داللة احصائية عمى كفؽ متغير الجنس )ذككر 

 ( . 14: 4114االتزاف االنفعالي ,كالتكجد كذلؾ ام فركؽ ذات داللة احصائية في متغير الجنس ) بدر , 
عينات من التدفق النفسي لدى في لمنظور زمن المستقبل  ةالقيمو التنبؤي عنوان الدراسة : ):4140 ,دراسو محجوب
لمستقبؿ لمتدفؽ النفسي لدل لمنظكر زمف ا ةالى التعرؼ عمى القيمو التنبؤي ةفت الدراسىد   ( ةالتدريسي ةاعضاء الييئ

اداتا إعداد (عاـ كتـ  53الى  34تدريسي تتراكح اعمارىـ  بيف)  115سكىاج ككاف عددىـ  ةفي جامعة التدريسي ةالييئ
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الى اف  ةنتائج الدراس تكصمت قد , ك  (ةفقر  43ظكر زمف المستقبؿ  مف) حيث تككف مقياس من مف قبؿ الباحثة البحث 
اشارت الى  ةلمستقبؿ كاف عاليا حيث اف الدراسمستكل التدفؽ النفسي لدل عينو البحث كاف متكسطا كاف منظكر زمف ا

 .( 44: 4141) محجكب , اف منظكر زمف المستقبؿ يككف  منبئ جيد في التدفؽ النفسي
 ب . دراسات اجنبية :

 (  Kooij.et)  2015يج واخرون كو دراسو 
The influence Of Future time Perspective on work engagement and  job Performance  

 ىدفت ىذه الدراسة الى    ( في العمل واالداء الوظيفي ةمنظور زمن المستقبل عمى المشارك تاثير) عنوان الدراسة :
زمف المستقبؿ باعتبارِه عنصر ميـ في صياغة الكظائؼ حيث تكقع الباحثكف اف منظكر زمف المستقبؿ  معرفة منظكر

ميـ في صياغو الكظائؼ كالتي بدكرىا ترتبط بالمشاركة في العمؿ كاالداء الكظيفي , كقد بينت الدراسة اف  يؤدم دكر
لب العمؿ كالكظيفو لدييـ مما ادل بدكره الى زيادة في المكظفيف الذيف لدييـ منظكر زمف المستقبؿ زاد مف التحدم في مطا

مف المستقبؿ في العمؿ االداء الكظيفي, ك اف ىذه النتائج تشير الى مدل اىمية منظكر ز  مستكيات المشاركة في العمؿ اك
 (. Kooij.et  2015:54,) اك الكظيفة

  Cheung .et  2017واخرون جانج  دراسو
Occupational Future Time Perspective and Successful  Aging at  Work  ةعنوان الدراس 

ىدفت ىذه الدراسة في ما اذا كاف منظكر زمف المستقبؿ   ( وظيفةفي ال ةالناجح ةالشيخوخو   منظور المستقبل الميني):
( مف المكظفيف البالغيف الصينييف في  341حيث تـ اجراء الدراسة عمى ) الكظيفةمرتبط بالشيخكخو الناجحة في الميني 

سنو (  كقد اشارت النتائج الى اف   41ىكنغ ككنغ كتـ استخداـ منيج البحث الكصفي حيث كاف متكسط عمر العينة ) 
حيث يككف المكظفكف  نُو مرتبط بشكؿ ايجابياالكظيفة ك منظكر زمف المستقبؿ كاف منبئان ميما بالشيخكخو الناجحو في 

التي يمكف اف تفيدىـ في المستقبؿ حيث تمكنيـ اىداؼ التحفيز ىذه الى   ةكيصنعكف اىدافان الكتساب المعرف اكثر تحفيزا
 .(Cheung .et  2017:37)ةالكظيف العمؿ عمى االستمرار كاالزدىار كتحقيؽ افضؿ االداء في مكاف العمؿ اك

 دراسات عربية :أ .  إدارة الذات :.الخاصة ب 4
في المؤسسات  الموظفينإدارة الذات وعالقتيا باألداء الوظيفي لدى  )عنوان الدراسة : ( 4102دراسة العواودة )

تناكلت الدراسة المكضكع كظاىرة متعددة األبعاد اتبعت الباحثة المنيج   ( الحكومية وغير الحكومية في محافظة الخميل
( مؤسسة مف المؤسسات  314( فقرة كطبقت أداة الدراسة عمى عينة بمغت ) 44الكصفي كطكرت استبانة تككنت مف) 

دراسة أف مستكل إدارة أظيرت نتائج ال,الحككمية كغير الحككمية في محافظة الخميؿ, اختيرت بالطريقة الطبقية العشػكانية 
ت نكبي في المؤسسات الحككمية كغير الحككمية في محافظة الخميؿ كاف عاليا,  مكظفيف الذات كاألداء الكظيفي لدل ال

في مستكل إدارة  ان , كعدـ كجكد فركؽ دالة إحصائي ييـإدارة الذات كاألداء الكظيفي لد النتائج كجكد عالقة طردية بيف
الجنس, كالمؤىؿ العممي, كالمسمى الكظيفي, في المقابؿ كجدت فركؽ في األداء  اتي كفقا لمتغير الذات كاألداء الكظيف

تعزل لمتغير المؤىؿ العممي, كأشارت النتائج إلى عدـ كجكد عالقة ذات داللة إحصائية بيف  مكظفيفالكظيفي لدل ال
 .(34: 4113لمكظفيف )العكاكدة ,ا متغيرم العمر كسنكات الخبرة ككؿ مف إدارة الذات كاألداء الكظيفي لدل
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ىدفت ىذه   (عنوان الدراسة : مستوى ممارسة إدارة الذات لدى معممي الرياضيات): 410٢ ,دراسة الشرفات وآخرون
الدراسة الى التعرؼ عمى مستكل إدارة الذات لدل معممي الرياضيات مف كجية نظرىـ فقد قاـ الباحثكف بتطكير استبانة 

( معمما كمعممة تـ اختيارىـ بالطريقة العشكائية الطبقية ,كقد 35( فقرة كتـ تطبيقيا عمى عينة عددىا )44مككنة مف )
ات لدل المعمميف كالمعممات بدرجة متكسطة في مدارس البادية الشمالية الشرقية في اظيرت النتائج الى كجكد إدارة الذ

االردف ,كعدـ كجكد فركؽ ذات داللة احصائية بالنسبة لمتغير الجنس كالمؤىؿ العممي ,بينما كانت الفركؽ دالة فيما يتعمؽ 
 ( .34: 4114بمتغير الخبرة )الشرفات ,

 دراسات اجنبية :.  4

 :  Maria 2015 دراسو ماريا
 "Self – Management and its Part in Knowledge werKers Experiences Of High 

Performance"  : ةىدفت ىذه الدراس ( ةن في مجال المعرفلموظفيفي اداء اودورىا  ةاالداره الذاتي )عنوان الدراسة 
يمكف اف تؤدم  ةالذاتي ةاالدار  ةاف ممارس حيث انو كجد ةمجاؿ المعرف لمكظفيف فياداء ا في ة الذاتي ةاالدار  ةالى معرف

كتحديد اىدافيـ  لمكاف الكظيفيا في أدائيـكالرضا عف  ةزياده الحافز كالمشاركو التنظيميالى اداء اعمى مف خالؿ 
كظفيف م عمى ةتطكر الكظيفي كقد اجريت الدراسالب اك فيما يتعمؽ كظيفةفي ال واك كضع ةفي ما يتعمؽ بسمعت ةالشخصي

 ةمف اف ممارسة الذاتية حكؿ االدار  ةبحاث السابقمشابية لألكانت التي قد اشارت النتائج ك   ةفي لندف  في مجاؿ المعرف
ام نكع مف  ةث اف ىذه النتائج تساىـ في مناقشلممكظفيف تزيد مف ادائيـ في المجاؿ الذم يعممكف فيو حية الذاتي ةاالدار 

 .( Maria ,2015:28)لتحسيف اداء المكظفيف وُ خدامتكجيو االدارم الذم يمكف استال
 :   Ndukwu & baridula 2018  ندوكو وبريدوال دراسة   

 "Self – Management and Employee Performance Of Telecommunication Companies 
ىدفت ىذه الدراسة الى ايجاد العالقة بيف االدارة  ( االدارة الذاتية واداء الموظف في شركات االتصاالت (عنوان الدراسة :

الذاتية كاداء المكظفيف في شركات االتصاالت الحككمية في بكرت ىارككرت حيث اعتمدت الدراسة عمى المنيج الكصفي 
مكظؼ تـ  143مكظفا تـ سحب عينة عددىا  134ك تـ تقديـ االستبياف كاداة لمبحث كقد تككف مجتمع البحث مف 

بالطريقة العشكائية كقد تـ استخداـ معامؿ ارتباط سبيرماف لمعرفة العالقة فيما بيف االدارة الذاتية كاداء المكظفيف  اختيارىـ
 .( Ndukwu & baridula ,2018)حيث اشارت النتائج الى اف االدارة الذاتية ليا عالقة ايجابية كبيرة باداء المكظفيف 

 الفصل الثالث /منيجية البحث وأجراءاتو 
 البحث :مجتمع  .0
كالذيف ال تقؿ اعمارىـ النجؼ األشرؼ عمى المالؾ الدائـ  مركز محافظةفي  بالمكظفيف يتحدد مجتمع البحث الحالي      

 مكظفان  (4124)كبكاقع ,  ( مكظفا كمكظفة 11425)كالبالغ عددىـ  ,4141سنة ( لسنة  21سنة ( كالتزيد عف ) 44عف)
 . مكظفة (3411)ك 

  البحث:عينة  .4
 , حيث بمغت باألسمكب المتناسب,  (Stratified Random Sample)تـ اختيار العينة بالطريقة الطبقية العشكائية     

 ( كبنسبة )33:1541كآخركف ,) الزكبعي  كُيعد ىذا الحجـ مناسبان في بناء المقاييس النفسيةمكظفان كمكظفة ( 514)
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%( ك بمغت  23.54 كقد بمغت نسبة الذككر ) , مكظفة( 133ك ) مكظفان ( 444%( مف مجتمع البحث كبكاقع )3.4
 . مف عينة البحث%(  34 نسبة اإلناث )

  :البحث اتاأد. 3
 بناءخطوات  انالباحث اجرى( منظور زمن المستقبل وإدارة الذات  : ) البحث الحالً يمتغٌر قٌاسمن اجل     -

 -: مقٌاسٌن لقٌاس متغٌري البحث

 :نظرياً  ومتغير إدارة الذات منظور زمن المستقبل تحديد متغير   -
, وتحدٌد التعرٌف النظري  1555لمنظكر زمف المستقبؿ  زيمباردك تـ تحديد التعريؼ النظرم مف خالؿ تبني تعريؼ     

 .   1977للمتغٌر الثانً إدارة الذات من خالل تبنً تعرٌف باندورا 

 قرات المقياس:ف   بناء -

عمى عدد مف المقاييس التي  افاطمع الباحثكمقياس إدارة الذات  منظكر زمف المستقبؿقرات مقياس فِ  بناء مف اجؿ     
 . نظريان  ـأك تناكلتي يفالمتغير  يفىذ ىدفت الى قياس

 تدرج اإلجابة وتصحيح المقياس: -
كمقياس إدارة منظكر زمف المستقبؿ في كضع بدائؿ اإلجابة لفقرات مقياس  (Likert)اعتمد الباحث أسمكب ليكرت      
يحتاج كمقاييس الشخصية , فضالن عف انو ال  كذلؾ العتماد ىذا األسمكب في كثير مف الدراسات كالمقاييس النفسية الذات

لذا تـ اختيار البدائؿ اآلتية  ,في الغالب ذا درجة ثبات عالية  إلى جيد كبير في حساب قيـ الفقرات كأكزانيا, كيككف
كالتي تمنح األكزاف اآلتية ( التنطبق عمّي ,  ال تنطبق عمي تمامًا ,محايد تنطبق عميَّ تمامًا , تنطبق عميَّ  ,  ) ,  ة لإلجاب

عمى التتابع في حالة  ( 4,5,  3,  4,  1)  (عمى التتابع كاألكزاف 1,  4,  3,  5, 4في حالة الفقرات االيجابية) 
 . العكسيةالفقرات 

 تعميمات المقياس:  إعداد -

بكل  ٌنفقرات المقٌاس واضحة , حٌث طلب من المستجٌب اإلجابة عن ٌنإلى أن تكون تعلٌمات المقٌاس انسعى الباحث   

ال توجد هناك إجابة صحٌحة وأخرى خاطئة بقدر ما تعبر   صراحة وصدق وموضوعٌة لغرض البحث العلمً, و بأنه

وذلك لٌطمئن المستجٌب على  انبأنه ال داعً لذكر االسم وان اإلجابة لن ٌطلع علٌها احد سوى الباحث ا  , مذكر عن رأٌه

 . سرٌة إجابته

 :وتعميماتيم ومقياس إدارة الذات منظور زمن المستقبلفي فقرات مقياس  آراء المحكمين -
 محكميف( مف المحكمان  41   عمى ) 32ذات الفقرات الػ  األكليةبصيغتِو  منظكرزمف المستقبؿ ُعِرَض مقياس     

 . فقرة ( 51,ككذلؾ مقياس إدارة الذات البالغة عدد فقراتو ) المختصيف في مجاؿ عمـ النفس
محافظة في  المكظفيف مف (  51 عمى عينة استطالعية بمغ عدد أفرادىا ) يفُطّبؽ المقياس العينة االستطالعية االكلى :

كطمب منيـ إبداء مالحظاتيـ حكؿ كضكح الفقرات  افكتمت اإلجابة بحضكر الباحث ,مكزعيف بالتساكم  النجؼ األشرؼ
 .كصياغتيا كطريقة اإلجابة عمييا
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 تحميل الفقرات : اتإجراء

 -المجموعتٌن الطرفٌتٌن : -أ 

 تيفيطرفف المستقبؿ بطريقة المجمكعتيف الالقكة التمييزية لفقرات مقياس منظكر زم

القيمة التائية  المجموعة الدنيا المجموعة العميا رقم
 المحسوبة

 
الوسط  الفقرة النتيجة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 دالة 5.903 0.93533 4.1607 0.64568 4.7946  .0
 دالة 9.280 1.03043 3.4643 0.65662 4.5357  .4
 دالة 12.352 0.92007 3.5179 0.46904 4.7232  .3
 دالة 8.199 1.04002 3.6875 0.70460 4.6607  .2
 دالة 8.980 0.96991 3.8482 0.48364 4.7679  .2
 دالة 9.554 1.22383 2.8750 0.93945 4.2679  .9
 دالة 9.599 1.09035 3.4821 0.63139 4.6250  .2
 دالة 8.370 1.27229 3.3036 0.85931 4.5179  .٢
 دالة 3.338 1.18875 2.7857 1.47804 3.3839  .6
 دالة 8.313 1.06904 3.7143 0.60351 4.6786  .01
 دالة 10.095 0.92160 3.9196 0.36750 4.8661  .00
 دالة 12.088 1.05507 3.4375 0.45520 4.7500  .04
 دالة 13.051 1.09429 3.0268 0.72107 4.6429  .03
 دالة 11.315 1.09345 3.3929 0.57623 4.7143  .02
 دالة 10.039 1.11674 2.8214 0.87907 4.1696  .02
 دالة 5.381 1.10864 3.1786 1.15076 3.9911  .09
 دالة 10.255 1.19600 2.9554 0.86207 4.3839  .02
 دالة 5.241 1.34156 2.1696 1.14992 3.0446  .0٢
 دالة 6.656 1.00861 3.5982 0.95822 4.4732  .06
 غير دالة -1.019- 1.29746 2.7143 1.45168 2.5268  .41
 دالة 9.265 1.02129 3.5446 0.67444 4.6161  .40
 دالة 9.249 0.98831 3.8482 0.53505 4.8304  .44
 دالة 5.743 1.04311 3.6696 0.90681 4.4196  .43
 دالة 7.815 1.21522 3.4732 0.81472 4.5536  .42
 دالة 2.948 1.14852 3.1518 1.50204 3.6786  .42
 دالة 7.371 1.27935 2.8036 1.24037 4.0446  .49
 غير دالة 1.308 1.34372 3.1518 1.60828 3.4107  .42
 دالة 4.207 1.21432 3.0536 1.50204 3.8214  .4٢
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 دالة 4.583 1.19294 3.7679 1.04742 4.4554  .46
 دالةغير  -0.759- 1.19493 2.6161 1.59368 2.4732  .31
 دالة 9.621 1.00769 3.6071 0.66628 4.7054  .30
 دالة 12.249 1.11900 3.0089 0.68392 4.5268  .34
 دالة 10.649 1.09858 3.4821 0.49936 4.6964  .33
 دالة 7.143 1.02855 3.9286 0.57280 4.7232  .32
 دالة 6.569 1.02475 3.9375 0.79123 4.7411  .32
 دالة 7.178 1.17350 3.2143 1.19088 4.3482  .39

  

 ب / عالقة درجة الفقرة بالدرجة الكمية لممقياس) االتساق الداخمي(

 ارتباط بيرسون بين درجة الفقرة والدرجة الكمية عمى مقياس منظور زمن المستقبلمعامالت 

 معامل االرتباط الفقرة معامل االرتباط الفقرة معامل االرتباط الفقرة

0 0.331 03 0.524 42 0.149 
4 0.409 02 0.484 49 0.294 
3 0.509 02 0.464 42 0.085 
2 0.390 09 0.198 4٢ 0.121 
2 0.403 02 0.398 46 0.229 
9 0.419 0٢ 0.284 31 0.105 
2 0.423 06 0.348 30 0.434 
٢ 0.361 41 -0.063 34 0.483 
6 0.140 40 0.402 33 0.430 
01 0.412 44 0.513 32 0.332 
00 0.521 43 0.254 32 0.391 
04 0.500 42 0.363 39 0.309 

 االتساق الداخمي( : ج / عالقة درجة الفقرة بدرجة المجال لممقياس)

 عالقة درجة الفقرة بدرجة المجاؿ لممقياس) االتساؽ الداخمي(
 المستقبمية العواقب االىداف تحديد لممستقبل التخطيط لمحاضر  الواعي االدراك

 االرتباط الفقرة االرتباط الفقرة االرتباط الفقرة االرتباط الفقرة

0 0.303 0 0.375 0 0.577 0 0.436 
4 0.375 4 0.387 4 0.478 4 0.387 
3 0.243 3 0.447 3 0.492 3 0.405 
2 0.388 2 0.374 2 0.519 2 0.216 
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2 0.013 2 0.158 2 0.490 2 0.406 
9 0.323 9 0.275 9 - 9 0.401 
2 0.141 2 0.280 2 - 2 0.306 
٢ 0.311 ٢ 0.369 ٢ - ٢ 0.342 
6 0.350        6 0.422 6 - 6 0.144 

- - - - - - 01 0.197 
- - - - - - 00 -0.006 
- - - - - - 04 0.459 
- - - - - - 03 0.407 

 /عالقة درجة المجال بالدرجة الكمية لممجاالت االخرى والدرجة الكمية لممقياس ) االتساق الداخمي( :د

 والمجاالت االخرى والدرجة الكمية لممقياس نفسو منظور زمن المستقبل مقياس معامالت االرتباط بين الدرجة الكمية لكل مجال من
 الدرجة الكمية المستقبمية العواقب االىداف تحديد لممستقبل التخطيط الواعي االدراك لمجاالتا

 0.717 0.429 0.474 0.475 1 لمحاضر  الواعي االدراك

 0.788 0.504 0.558 1 - لممستقبؿ التخطيط

 0.764 0.521 1 - - والتطمع لالنجاز  االىداف تحديد

 0.853 1    المستقبمية العكاقب

 1  - - - الدرجة الكمية

 الخصائص القياسية ) السيكومترية ( 

 , Oppenheim إلى أف الصدؽ يدؿ عمى قياس الفقرات لما يفترض اف تقيسو Oppenheimأكبنيايـ  يشير:  أ ـ الصدق 
 , Stanley & Hopkinsكالمستكل أك الدرجة التي يككف فييا قادران عمى تحقيؽ أىداؼ معينة ) . ( 69-70 : 1973
كىناؾ عدة أساليب لتقدير صدؽ األداة إذ يمكف الحصكؿ عمى تقدير كمي كفي حاالت أخرل يتـ . ( 101  : 1972

 عدة مؤشرات لمصدؽ كىي : اف( كبيذا الصدد استعمؿ الباحث321:  1541الحصكؿ عمى تقدير كيفي لمقياس )فرج , 
إف أفضؿ طريقة لحساب الصدؽ الظاىرم ىي عرض الباحث  فقرات المقياس قبؿ تطبيقو عمى  : ق الظاىريـ الصد 0

في قياس الخاصية المراد  مقياسمجمكعة مف المحكميف الذيف يتصفكف بخبرة تمكنيـ مف الحكـ عمى صالحية فقرات ال
( فأكثر ) %80تي يتفؽ عمييا معظميـ أك بنسبة )قياسيا , بحيث تجعؿ الباحث مطمئنان إلى آرائيـ كيأخذ باألحكاـ ال

 .(424: 4111الكبيسي ,
أكثػر أنػكاع الصػدؽ قبػكالن , إذ يػرل عػدد كبيػر مػف المختصػيف  (Constract Validity)يعػد صػدؽ البنػاء  صدق البنـاء :. 4

( , 131:   1551لمصػػػدؽ مػػػف حيػػػث تشػػػبع المقيػػػاس بػػػالمعنى العػػػاـ )األمػػػاـ ,  Ebelأنػػػو يتفػػػؽ مػػػع جػػػكىر مفيػػػـك أيبػػػؿ  
د تكفر كق ,كيتحقؽ ىذا النكع مف الصدؽ , حينما يككف لدينا معيار نقرر عمى أساسو أف المقياس يقيس بناءن نظريان محددان 

  -( مف خالؿ المؤشرات اآلتية :كمقياس إدارة الذات )منظكر زمف المستقبؿ يفالمقياسيف ىذا النكع مف الصدؽ في ىذ
 ب. ارتباط درجة الفقرة بالدرجة الكمية لممقياس.  ن.يأ. اسموب المجوعتين الطرفيت
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 ارتباط درجة المجال بالدرجة الكمية لممقياس.و  المجاالت االخرى د.ارتباط درجة المجال بدرجات ج. ارتباط درجة الفقرة بدرجة المجال.
قػػيس المفيػػػـك نفسػػو الػػذم يقيسػػو المقيػػػاس ككػػؿ, كيػػكفر ىػػذا أحػػػد يكتيػػتـ الطرائػػؽ السػػابقة بمعرفػػػة أف الفقػػرة اك المجػػاؿ    

 .  (Lindquist, 1951 : 282)مؤشرات صدؽ البناء 
يعنػي دقػة المقيػاس , كأنػو يعػرؼ إحصػائيان بنسػبة التبػايف الحقيقػي إلػى  (Reliability)إذا كػاف الثبػات  :مؤشرات الثبات  -ب 

فأنػو يعنػي  ( ,545: 4114لعالمػات الظاىريػة )عػكدة , التبايف الكمي , أك مربع معامؿ االرتباط بيف العالمات الحقيقية كا
ي النتػػائج نفسػػيا إذا تػػـ ف , فالمقيػػاس الثابػػت يعطػػأيضػػان الدقػػة كاالتسػػاؽ فػػي أداء األفػػراد كاالسػػتقرار فػػي النتػػائج عبػػر الػػزم

  :كىناؾ طريقتاف إلستخراج ثبات المقياسيف كىما كاآلتي (Baron, 1981: 418) األفراد أنفسيـ مرة ثانية مى تطبيقو ع
  Retest  -(Test) إعادة االختبار طريقة االتساق الخارجي  -أ 

 )االتساؽ الخارجي (بطريقة اعادة االختبار عامؿ الثبات لمقياس منظكر زمف المستقبؿة مدرج
 درجة معامل الثبات مقياسال

 0.860 الدرجة الكمية
 :الفاكرونباخ(-)معامل االتساق الداخمي  -ب    

 معامؿ الثبات لمقياس منظكر زمف المستقبؿ بطريقة الفا كركنباخة درج                    
 درجة معامل الثبات قياسالم

 0.706 الكميةالدرجة 

 اجراءات تحميل فقرات مقياس إدارة الذات :
 -:تينيطرفلأ ـ المجموعتين ا

 تينيالقوة التمييزية لفقرات مقياس إدارة الذات بطريقة المجموعتين الطرف

 رقم
 الفقرة

القيمة التائية  المجموعة الدنيا المجموعة العميا
 المحسوبة

 
 االنحراف المعياري الوسط الحسابي المعيارياالنحراف  الوسط الحسابي النتيجة

 دالة 7.740 0.87857 4.0536 0.50472 4.7946  .0
 دالة 11.914 0.88876 3.6964 0.42105 4.8036  .4
 دالة 8.484 1.17006 3.2321 0.85273 4.3929  .3
 دالة 8.828 0.87907 3.1696 0.96558 4.2589  .2
 دالة 8.925 1.03727 3.0714 0.96779 4.2679  .2
 دالةغير  1.144 1.03661 2.7054 1.59138 2.9107  .9

 دالة 9.799 0.89597 3.8393 0.49189 4.7857  .2
 دالة 5.734 0.98574 4.0357 0.66053 4.6786  .٢

 دالة 15.512 0.84511 3.4196 0.42105 4.8036  .6

 دالة 2.800 1.18332 3.0714 1.51651 3.5804  .01
 دالة 9.522 0.94848 3.5357 0.70340 4.5982  .00
 دالة 7.503 0.73674 4.3750 0.25870 4.9286  .04
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 دالة 11.585 0.88586 3.8393 0.33221 4.8750  .03

 دالة 11.633 0.85781 3.9464 0.27774 4.9375  .02

 دالة 2.652 1.12015 3.5804 1.19681 3.9911  .02
 دالة 8.235 1.08087 3.4464 0.88967 4.5357  .09

 دالة 10.841 1.07250 2.9464 0.94491 4.4107  .02
 دالة 13.621 0.90597 3.4107 0.49766 4.7411  .0٢
 دالة 11.276 0.90757 3.5714 0.50608 4.6786  .06
 دالة 5.960 1.01687 3.6696 0.90823 4.4375  .41
 دالة 11.342 0.97705 3.7321 0.36043 4.8482  .40
 دالة 11.376 1.01243 3.5446 0.51957 4.7679  .44
 دالة 8.997 1.02667 3.2500 0.94708 4.4375  .43
 دالة 7.485 0.83288 4.2500 0.36409 4.8929  .42
 دالة 9.796 0.92929 4.0357 0.25870 4.9286  .42
 دالة 12.693 0.83346 3.6607 0.46187 4.8036  .49
 دالة 10.729 0.89255 3.6786 0.54929 4.7411  .42
 دالة 9.547 1.03878 3.5446 0.65361 4.6518  .4٢
 دالة 12.864 0.90681 3.5804 0.46912 4.8214  .46
 دالة 12.796 0.92234 3.6786 0.35830 4.8750  .31
 دالة 6.871 0.92842 3.6964 0.91915 4.5446  .30
 دالة 11.521 0.90027 3.7679 0.37701 4.8304  .34
 دالة 1.974 1.14318 2.8125 1.59512 3.1786  .33
 دالة 10.565 0.91586 3.4107 0.73077 4.5804  .32
 دالة 8.215 1.10308 3.1875 0.84876 4.2679  .32
 دالة 11.209 0.96057 3.2768 0.80937 4.6071  .39
 دالة 13.460 0.86468 3.1339 0.68351 4.5357  .32
 دالة 12.348 0.93923 3.4732 0.56153 4.7500  .3٢
 دالة 7.669 1.13545 3.1607 1.02212 4.2679  .36
 دالة 11.742 0.94878 3.5268 0.56153 4.7500  .21

 ب / عالقة درجة الفقرة بالدرجة الكمية لممقياس) االتساق الداخمي(
 معامالت ارتباط بيرسكف بيف درجة الفقرة كالدرجة الكمية عمى مقياس إدارة الذات

 معامل االرتباط الفقرةرقم  معامل االرتباط الفقرةرقم    معامل االرتباط الفقرةرقم 

0 0.354 02 0.109 46 0.555 

4 0.507 09 0.380 31 0.579 
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3 0.377 02 0.477 30 0.332 

2 0.387 0٢ 0.563 34 0.533 

2 0.426 06 0.513 33 0.074 

9 0.061 41 0.254 32 0.481 

2 0.425 40 0.525 32 0.355 

٢ 0.358 44 0.487 39 0.525 

6 0.585 43 0.366 32 0.572 

01 0.134 42 0.346 3٢ 0.520 

00 0.421 42 0.477 36 0.360 

04 0.389 49 0.538 21 0.560 

03 0.503 42 0.499 - - 

02 0.583 4٢ 0.414 - - 

 ج / عالقة درجة الفقرة بدرجة المجال لممقياس) االتساق الداخمي( :
 عالقة درجة الفقرة بدرجة المجاؿ لممقياس) االتساؽ الداخمي(

 يالذات التعزيز االنفعاالت ادارة والتحفيزأ الدافعية الوقت ادارة

 االرتباط الفقرةرقم  االرتباط الفقرةرقم  االرتباط الفقرةرقم  االرتباط الفقرةرقم 

0 0.510 0 0.471 0 0.554 0 0.369 
4 0.485 4 0.285 4 0.413 4 0.395 
3 0.644 3 0.365 3 0.442 3 0.457 
2 0.578 2 0.529 2 0.074 2 0.486 
2 0.518 2 0.526 2 0.401 2 0.310 
9 0.497 9 0.467 9 0.486 9 0.381 
2 0.556 2 0.539 2 0.366 2 0.390 
٢ 0.515 ٢ 0.545 ٢ 0.393 ٢ 0.501 
6 0.212 6 0.495 6 0.553 6 0.578 
01 0.520 01 0.520 01 0.439 01 0.542 

 لممقياس ) االتساق الداخمي(:/عالقة درجة المجال بالدرجة الكمية لممجاالت االخرى والدرجة الكمية د
 والمجاالت االخرى والدرجة الكمية لممقياس نفسو إدارة الذاتمعامالت االرتباط بين الدرجة الكمية لكل مجال من 
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 ادارة لمجاالتا
 الوقت 

 الدافعية
 والتحفيزأ

 ادارة
 االنفعاالت

 تعزيزال
 يالذات

 الدرجة الكمية

 0.826 0.588 0.537 0.557 1 الوقت ادارة

 0.812 0.617 0.474 1 - والتحفيزأ الدافعية

 0.794 0.590 1 - - االنفعاالت ادارة

 0.843 1    يالذات تعزيزال
 1  - - - الدرجة الكمية

 )االتساؽ الخارجي (معامؿ الثبات لمقياس إدارة الذات بطريقة اعادة االختبارة درج                  

 درجة معامل الثبات المجال
 0.872 الدرجة الكمية

                                       

 كركنباخ -معامؿ الثبات لمقياس إدارة الذات بطريقة الفا ةدرج                                

 درجة معامل الثبات قياسالم

 0.733 الدرجة الكمية

 
 

 التطبيق النيائي:. 2
( مكظفا تـ اختيارىـ بالطريقة 415بمغ حجميا )التي بتطبيؽ ادكات البحث عمى عينة مف المكظفيف  افقاـ الباحث       

, كبعد االنتياء مف التطبيؽ  ( 45/4/4141( الى ) 4141/ 5/3لمفترة مف ) العشكائية الطبقية ذات التكزيع التناسبي  
 نتائج البحث.صححت اإلجابات كحسبت الدرجات الكمية لكؿ منيا مف اجؿ استخراج 

 الوسائل االحصائية: .2
( في معالجة SPSSاإلحصائية لمعمكـ االجتماعية ) زمةبالح افلغرض التحقؽ مف أىداؼ البحث , استعاف الباحث       

 البيانات احصائيا بالحاسبة االلكتركنية, كباستعماؿ الكسائؿ اإلحصائية اآلتية:
منظكر زمف االختبار التائي لعينة كاحدة: لمتعرؼ عمى داللة الفرؽ بيف المتكسط الحسابي كالمتكسط الفرضي لمقياس . 1 

دارة الذات. المستقبؿ   كا 
البحث باسمكب المجمكعتيف الطرفيتيف, االختبار التائي لعينتيف مستقمتيف الستخراج القكة التمييزية لفقرات مقاييس . 4

 .كمقياس إدارة الذات منظكر زمف المستقبؿ  مى مقياسكاستخراج الفركؽ ع
 معامؿ ارتباط بيرسكف, لتحقيؽ اآلتي:. 3 

 ايجاد العالقة االرتباطية بيف درجة كؿ فقرة كالدرجة الكمية لمقياسي البحث. أ .
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 ب. ايجاد العالقة االرتباطية بيف درجة كؿ فقرة كدرجة المجاؿ لمقياسي البحث.
 االرتباطية بيف درجة كؿ مجاؿ كالمجاالت االخرل كالدرجة الكمية  لكؿ مف مقياسي البحث.ج. ايجاد العالقة 

 الستخراج الثبات بطريقة إعادة االختبار لمقاييس البحث. ق.
 -:ك. ايجاد العالقة االرتباطية بيف 

 منظور زمن المستقبل /ادارة الذات . -
 منظور زمن المستقبل / العمر . -
 العمر . ادارة الذات  / -
منظكر  (الستخراج الثبات لمقياسAlpha Formula For Internal Consistencyالداخمي ) لالتساؽ. معادلة الفا 5

 إدارة الذات.كمقياس  زمف المستقبؿ 
كفؽ . االختبار الزائي لمعرفة الفرؽ في العالقة االرتباطية  بيف متغير منظكر زمف المستقبؿ كمتغير ادارة الذات كالعمر  4

 الجنس كالحالة االجتماعية  لدل المكظفيف .
 الفصل الرابع /عرض النتائج وتفسيرىا :

 :الموظفيناليدف االول : تعرف منظور زمن المستقبل لدى 
معيارم  النحراؼ الكا درجة ,(129.5759عمى مقياس منظكر زمف المستقبؿ ) فمكظفيالظير المتكسط الحسابي لدل     

كعند مقارنة المتكسط الحسابي لعينة البحث بالمتكسط درجة , ( 99فيما كاف المتكسط الفرضي ), درجة( 13.44333)
 أكبركىي درجة,  46.334)ظير اف القيمة التائية المحسكبة ) ,الفرضي لممقياس كباستعماؿ االختبار التائي لعينة كاحدة 

( ك 0,05عند مستكل داللة )ؽ ذك داللة احصائية كتشير تمؾ النتيجة الى كجكد فر  درجة, (1,96)مف القيمة الجدكلية 
 يكضح ذلؾ. التاليجدكؿ ال(, ك 414بدرجة حرية )

 

 منظكر زمف المستقبؿالفرؽ بيف المتكسط الحسابي كالمتكسط الفرضي لمقياس  يكضح جدكؿ
 

 المتغير

عدد أفراد 

 العينة

 المتوسط

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوسط 

 الفرضي

درجة  القيمة التائية

 الحرية

مستوى 

 داللة

0.05 

 الجدولية المحسوبة

 دالة 414 1.96 46.334 99 13.44333 129.5759 415 منظور زمن المستقبل

بأف مايمتمككنو المكظفيف  ,وٌمكن تفسٌر ذلك  لدييـ منظكر زمف المستقبؿ فمكظفيالكمف الجدكؿ اعاله يتضح بأف       
مف رؤية معرفية تجعميـ متكجييف نحك منظكر زمف المستقبؿ حيث يجعميـ يخططكف لممستقبؿ كيحققكف االىداؼ التي 
يسعكف الييا كتصكرىـ لالحداث المستقبمية التي تيميـ حيث اف لعينة المكظفيف طبيعة كسمكؾ يتفاعؿ بصكرة قصدية مع 

ىا كيسعكف الى تحقيقيا فالمكظؼ غالبان ماتجعؿ مناخات عممو كغايات المياـ المينية اف االىداؼ التي كضعكىا كرسمك 
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كدراسة جار  , 4114كدراسة بدر  , 4115كتتسؽ ىذه النتيجة مع دراسة الفتالكم  يترقب بإستمرار لإلنجازات القادمو ,
 .1555كدراسة زيمباردك كبكيد  , 4115اهلل 

 : الموظفين: تعرف إدارة الذات لدى  لثانياليدف ا

كانحراؼ معيارم قدره  درجة , (153.3614عمى مقياس إدارة الذات ) فمكظفيالالمتكسط الحسابي لدل  بمغ    
كعند مقارنة المتكسط الحسابي لعينة البحث بالمتكسط  درجة , (111, فيما كاف المتكسط الفرضي )درجة  (16.16803)

كىي درجة ,  53.375)ظير اف القيمة التائية المحسكبة ) ,عماؿ االختبار التائي لعينة كاحدة الفرضي لممقياس كباست
عند مستكل داللة كتشير تمؾ النتيجة الى كجكد فرؽ ذك داللة احصائية  درجة , (1.96)الجدكلية التائيةمف القيمة  أكبر

 : يكضح ذلؾكؿ االتي جدال(, ك 414( كبدرجة حرية )0.05)
 إدارة الذاتالفرق بين المتوسط الحسابي والمتوسط الفرضي لمقياس جدول يوضح 

 

 المتغير

عدد 

أفراد 

 العينة

 المتوسط

 الحسابي

الوسط  االنحراف المعياري

 الفرضي

درجة  القيمة التائية

 الحرية

مستوى 

داللة 

0.05 

 الجدولية المحسوبة

 دالة 414 1.96 53.375 111 16.16803 153.3614 415 إدارة الذات

كيمكف تفسير ذلؾ في أنيا تككف منياج عمؿ كحياة  لدييـ ادارة الذات فمكظفيالكمف الجدكؿ اعاله يتضح بأف      
مستمرة ألنشطة الحياة اليكمية فيي مبدأ إدارم , كاف الكفايات التي يتمتع بيا المكظفيف عالية المستكل فيتمكف المكظؼ 

كالمقدرة لمكصكؿ  مف أف يثبت جدارتُو في العمؿ كيحقؽ قدران كبيران مف النجاح في إدارتو لذاتو تمكنُو مف خمؽ نكع مف الثقة
الى اكثر صحة في تحقيؽ االىداؼ التي يصبكف الييا , كقدرتيـ عمى التخطيط الجيد كااليجابي فنجاح المكظؼ في 
ف الجكانب االرادية إلدارة الذات تتمثؿ في الميكانزيمات التي تقاـ مف اجؿ ضبط  إدارتو لذاتو يعتمد عمى المكارد الذاتية كا 

في مكاجية المعكقات الذاتية كالبيئية التي يتعرض ليا الفرد كبذلؾ فيي تعتمد عمى كجكد االدارة التركيز لتحقيؽ النجاح 
( , 4111( , كدراسة اليذلي)  4115( , كدراسة احمد ) 4112القكية لدل الفرد , كتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة كراسنة )

لدراسات عمى اىمية الدكر الذم تمعبُو إدارة ( حيث اكدت ىذه ا 4114)  Change( , كدراسة 4111كدراسة شعيب )
 الذات في تحقيؽ النجاح في العمؿ الكظيفي  مما يعكس ىذا حالة التكافؽ الشخصي كاالجتماعي كالميني لممكظفيف .

دارة الذاتبين االرتباطية العالقة  الثالث : اليدف          :لدى الموظفين  والعمر منظور زمن المستقبل وا 
دارة الذاتاالرتباطية ألجؿ التعرؼ عمى العالقة  ؿ لدل المكظفيف استعم كالعمر بيف منظكر زمف المستقبؿ كا 

, كىي دالة احصائيا عند مقارنة القيمة درجة  (0.751)درجة معامؿ االرتباط  كقد بمغت معامؿ ارتباط بيرسكف, افالباحث
( 0.05كمستكل داللة ) درجة ,(1.96القيمة الجدكلية ) معدرجة , (23.11)المحسكبة الختبار معامؿ االرتباط البالغة 

   يكضح ذلؾ : الجدكؿ االتيك  (413كدرجة حرية )
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دارة الذاتمعامل االرتباط والقيم التائية المحسوبة والجدولية لدرجات  جدول   لدى الموظفين منظور زمن المستقبل وا 

 نوع العالقة
معامل 
 االرتباط

التائية القيمة 
 المحسوبة

القيمة التائية 
 الجدولية

درجات 
 الحرية

 مستوى الداللة

 دالة 413 1.96 23.11 0.751 إدارة الذات –منظور زمن المستقبل

 دالة 413 1.96 3.38 0.164 العمر –منظور زمن المستقبل

 دالة 413 1.96 3.36 0.163 العمر -إدارة الذات

دارة ارتباطية تشير ىذه النتيجة إلى كجكد عالقة  إيجابية مرتفعة جدا كدالة احصائيا بيف منظكر زمف المستقبؿ كا 
 العمر(.ك  المستقبؿ كالعمر( ك)إدارة الذات الذات, كعالقة ايجابية )ضعيفة( بيف )منظكر زمف

مكجبة كعالقة ضعيفة بيف المتغيريف كيمكف تفسير ىذه النتيجة مف اف العالقة بيف المتغيريف عالقة ارتباطية 
كالعمر , مما يعني اف العمر متغير غير مؤثر بالنسبة لطبيعة العينة المختارة حيث اف المكظفيف يعممكف كيؤدكف ماعمييـ 
مف مياـ ككاجبات كيطمحكف بتحقيؽ االىداؼ كالتخطيط ليا أم في كقت  حيث اف منظكر زمف المستقبؿ كادارة الذات 

بعمر معيف كىذا شيء ايجابي حيث اف االفراد يتطمعكف الى المستقبؿ مف دكف اف يحددىـ عمر معيف اك  غير مرتبطة
 يككف العمر محبطان ليـ مف التخطيط الىدافيـ  كتحقيقيا بحكـ كبر اك صغر سنيـ .

دارة الـذا الرابعاليدف  المـوظفين وفـق ت لـدى : تعرف داللة الفروق في العالقة اإلرتباطية بين منظور زمـن المسـتقبل وا 
 متغير الجنس والحالة االجتماعية والعمر

دارة      لتحقيػػؽ ىػػذا اليػػدؼ قػػاـ الباحػػث بإيجػػاد داللػػة الفػػركؽ بػػيف درجػػات أفػػراد عينػػة البحػػث فػػي منظػػكر زمػػف المسػػتقبؿ كا 
)البيػػػػػاتي اط( لمعرفػػػػػة داللػػػػػة الفػػػػػرؽ بػػػػػيف معػػػػػامالت اإلرتبZ-testالػػػػػذات لػػػػػدل المػػػػػكظفيف باسػػػػػتعماؿ اإلختبػػػػػار الزائػػػػػي  )

 . (435: 1533كاثناسيكس,

العمػر( كاسػتخراج  , الحالة االجتماعية,  كالجؿ ذلؾ تـ استخراج معامالت االرتباط لكؿ فئة مف فئات المقارنة )الجنس    
عنػػد درجػػة ,( 1.96نتيػػا بالقيمػػة الجدكليػػة البالغػػة )قيمػػة الزائيػػة المحسػػكبة كمقار القػػيـ شػػيفيو المعياريػػة, كمػػف ثػػـ اسػػتخراج 

 : ذلؾ االتي يكضحجدكؿ ال, ك  (0.05)مستكل داللة 

دار جدول يوضح  الذات عمى وفق متغير الجنس والحالة  ةاالختبار الزائي لداللة الفروق في معامالت اإلرتباط بين منظور زمن المستقبل وا 
 االجتماعية والعمر 

قيمة  العينة الفئة العالقة
معامل 
 اإلرتباط

قيمة فيشر 
المعيارية 
 المقابمة

مستوى  القيمة الزائية
الداللة 

 الجدولية المحسوبة (0.05)
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إدارة   -منظور زمن المستقبل
 جنسال الذات

 0.95 0.740 الذكور
0.66 

 
 1.02 0.773 اإلناث غير دالة 1.96

إدارة   -منظور زمن المستقبل
 الذات

حالة ال
 جتماعيةالا

 0.95 0.739 متزوج
1.31 

 
1.96 

 
 دالة غير

 1.13 0.807 غير متزوج

إدارة   -منظور زمن المستقبل
 العمر الذات

21 – 91 0.698 0.87 
2.02 

 
1.96 

 
 دالة

42-36 0.787 1.07 

-51)ك (35-44ر الجدكؿ اعاله الى كجكد فػرؽ احصػائي فػي معامػؿ االرتبػاط بػيف المػكظفيف فػي عمػر )ييش           
العالقة بيف المكظفيف الشباب تككف أقكل مف العالقػة االرتباطيػة بػيف الراشػديف ككبػار السػف, فػي حػيف ( , إذ يظير اف 21

كيمكػػف تفسػػير ذلػػؾ مػػف اف االىػػداؼ  ,  لػػـ يجػػد الباحػػث أم فػػرؽ إحصػػائي يعػػزل إلػػى متغيػػر الجػػنس كالحالػػة االجتماعيػػة
مرتبطة بعمر االنساف كقدرتو عمى تحقيؽ ىذه االىػداؼ الذاتية اك الكظيفية اك االجتماعية تستمـز ميارات كقدرات  اساسية 

,اف فئة الشباب تتمتع بالحيكية كالنشاط الجسدم كالفكرم كالػذم يمكػف اف يكػكف ادكات فعالػة فػي تحقيػؽ ذلػؾ , كالتػي تػرل 
كل فيػػـ اف الكقػػت امػػاميـ كاليمكػػف اف يستسػػممكا الم احبػػاط قػػد يػػكاجييـ فػػأف تػػكجييـ نحػػك منظػػكر زمػػف المسػػتقبؿ يكػػكف اقػػ

متفاءلكف بحياتيـ المستقبمية فاصبحكا اكثر إدارة لذكاتيـ لرغبتيـ الشديدة في بمكغ اىدافيـ المستقبمية  , اما فئػة كبػار السػف 
فػػانيـ يشػػعركف انيػػـ اكشػػككا عمػػى االنفصػػاؿ عػػف العمػػؿ الػػكظيفي بسػػبب القػػكانيف المترتبػػة عمػػى ذلػػؾ كمنيػػا االحالػػة عمػػى 

دارة ذكاتيػػػـ التقاعػػػد  , كضػػػعؼ البنيػػػة الج سػػػمانية كالفكريػػػة جعمػػػتيـ اقػػػؿ اىتمامػػػان بتػػػكجييـ نحػػػك منظػػػكر زمػػػف المسػػػتقبؿ كا 
 فأصبحكا غير مكترثيف لذلؾ .

. اف مفيكـ منظكر زمف المستقبؿ يتغمغؿ في سمكؾ مجتمع البحث كفي استجاباتيـ , كال عالقة لو  1االستنتاجات 
 بالجنس كالحالة االجتماعية كالعمر . 

 ادارة الذات لدل المكظفيف عالية كىي غير مرتبطة بالجنس كالحالة االجتماعية كالعمر .. اف  4
 بناءان عمى ما تكصؿ اليو البحث الحالي مف نتائج يكصي الباحث بما يمي : التوصيات :

 ديـ الدعـ المادم كالمعنكم لممكظفيف مف اجؿ تحقيؽ االىداؼ التي يطمحكف الييا في المستقبؿ . . تق1 
.  اصدار تعميمات إدارية كقانكنية تخص شريحة المكظفيف الذيف لدييـ الرغبة في تقديـ بعض المشاريع ذات النفع العاـ 4

 أك الخاص .
.  تطكير القدرات كالميارات التي تجعؿ مف المكظؼ متحكمان كمسيطران عمى ذاتُو في اغمب المكاقؼ التي فييا ضغكط 3

 مجتمع .  مف ناحية العمؿ أك االسرة أك ال
. اجراء دراسات تستيدؼ التعرؼ عمى منظكر زمف المستقبؿ لدل شرائح متعددة مثؿ )المدراء العامكف ,  1المقترحات : 

 كغيرىـ مف الشرائح .  رجاؿ الديف , العسكرييف ,الرياضييف (
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. اجراء دراسات تستيدؼ تعرؼ العالقة بيف منظكر زمف المستقبؿ كمتغيرات اخرل مثؿ )الرفاىية النفسية , الرضا عف  4
 الحياة , اتخاذ القرار ( كغيرىا مف المتغيرات . 

 
 المصادر كالمراجع العربية كاالجنبية                                           
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 ,العراق . 006 مجمة االداب العدد لمبنات ,
 , معممي الرياضيات في المرحمة الثانوية من وجية نظرىممستوى ممارسة ادارة الذات لدى :  (410٢)الشرفات واخرون ,

 . ٢2_  22, ص41االكاديمية لمدراسات االجتماعية واالنسانية ,جامعة آل البيت, االردن  العدد 
  مجمة شبكة العموم , تكييف قائمة زيمباردو لمنظور الزمن لمغة العربية :(۹۰۰۲) ,سميمان ,, محمد الصغير وجار اهلل شرفي

 .92 - 23, ص ۹۲, العدد النفسية العربية
  الطبعة الثانية. العراق. بغداد :الشؤون الثقافية ., واإلنسان من ى : (06٢9),صالح, قاسم حسين 
 ( , 4102العواودة, ابتيال حسن) :  إدارة الذات وعالقتيا باألداء الوظيفي لدى العاممين في المؤسسات الحكومية وغير الحكومية

 , رسالة ماجستير , القدس: جامعة القدس, فمسطين.الخميلفي محافظة 
  مكتبة االنجمو المصرية , القاىرة. 9ط,  التعمم دراسة نفسية , تفسيرية , توجييية : (06٢9), رمزية , الغريب , 
 (06٢1فرج, صفوت :)دار الفكر العربي. -, القاىرة القياس النفسي 
 , اثر ادارة الذات عمى التحصيل االكاديمي لدى عينة من طالبات جامعة الكويت:  ( 4102)القاسمي, منى محمد عبد الرحمن 

 ,رسالة ماجستير, اكاديمية الفرحة لعموم االسرة ,الكويت .
 بيروت ـ دار العالمية المتحدة.۰, طالقياس النفسي بين التنظير والتطبيق(: ۹۰۰۰),الكبيسي, وىيب مجيد , 
 , القيمة التنبؤية لمنظور زمن المستقبل في التدفق النفسي لدى عينة من اعضاء ىيئة التدريس :  ( 4140)محجوب ,نعمات

 . 2,العدد  44,جامعة سوىاج ,مصر, مجمة البحث العممي ,المجمد 
  قمق المستقبل وعالقتو بكل من فاعمية الذات ومستوى الطموح لدى عينة من طالب جامعو (:  4116) ,المشيخي, غالب محمد

 كميو التربية,جامعو أم القرى, السعودية. , رسالة دكتوراه ,الطائف
 ادارة الذات وعالقتيا باالبداع االداري لدى معممي التربية الرياضية  : ( 4103)اف ,عمي بن محمد ,نواف بندر ,طالنعمان والخ

 ,الرياض ,السعودية . في مدارس التربية الخاصة
 المجتمع والتعميم في القرن الحادي والعشرين, المجمة العربية لتربية والثقافة والعموم, , المستقبل ىرؤ (: ۰۲۲۱),نوفل, نبيل

 تونس.
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 مقياسي البحث بالصيغة النيائية  )مقياس منظكر زمف المستقبؿ / مقياس إدارة الذات (                     

 

 مقٌاس إدارة الذات  ت  مقٌاس منظور زمن المستقبل  ت

   / تنطبق علً تماماً /تنطبق علً / محاٌد /    بدائل االجابة 
 التنطبق علً تماماً   التنطبق علً /            

   / تنطبق علً تماماً /تنطبق علً / محاٌد /    بدائل االجابة 
 تماماً  التنطبق علً  التنطبق علً /            

 0اصل الى عملً واجتماعاتً فً الوقت المحدد  1 انزعج حٌنما اتأخر عن مواعٌدي.  .1

استخدم ما اتمتع به من امكانٌات وقرارات لمواجهة المواقف   2 اعتقد ان على الفرد ان ٌخطط كل ٌوم .  .2
 0الصعبة 

 مشاعري واندفاعاتً .احاول عندما اغضب ان احتوي   3 . لتحقٌق اهدافًاحدد الوسائل الالزمة   .3

 اقضً وقتً باالستمتاع بنجاحاتً .  4 افكر  فٌما تؤول الٌه االمور فً المستقبل .  .4

 0اجد ان وقتً كاٍف للتخطٌط لعمل ما   5 اُؤدي  واجباتً حتى وان كانت غٌر ممتعة .  .5

 . اسعى ان ٌكون سلوكً جٌداً فً المواقف الضاغطة  6 افعلها . اسجل االهداف التً ارٌد ان  .6

 فً امر ما. اصبح مستاًء عندما أخطأ  7 التزم بواجباتً مع اقاربً واصدقائً .  .7

ً   ٌسهلللعمل ا فً اقسم وقتً  8 . بما ٌحدث لً بعد الحٌاة ٌشغلنً التفكٌر   .8  0تحقٌق اهدافً  عل

 0فٌه مهارات عالٌة  ٌزعجنً العمل الذي  9 اعمل على تقلٌل اهدافً فً المستقبل .  .9

 افكر بوضوح وتركٌز عندما اتعرض الى موقف محرج .  11 فً وقتها المحدد.انجز اعمالً   .11

 اشعر بالرضا عندما افعل شٌئاً صحٌحاً.  11 اقدم على تحقٌق مهامً المطلوبة منً  .  .11

   0اقوم بتأدٌة المهام المطلوبة فً وقتها المحدد   12 .وقتاً وجهداً لضمان زمن جٌد قادم اقضً   .12

 0فً سبٌل تحقٌق الهدف  جهودي ابذل كل  13 الٌعٌق اهدافً .اعتقد ان كبر السن   .13

 أثنً على نفسً بصمت عندما احقق مكاسب .  14 اتفاءل بالفرص التً تنتظرنً .  .14

 0اقوم بتصمٌم جدول زمنً لمهامً التً ارٌد القٌام بها   15 لدي الوقت الكافً لوضع  الخطط  من اجل تحقٌق اهدافً .  .15

 0اغتنام الفرص ضروري فً احراز التفوق فً العمل   16 تجاهلً لتحذٌرات بعض مشاكل المستقبل،ستفاقم مشاكلً اكثر   .16

 . التفكٌر فً مدى جودة ادائً ٌجعلنً احاول   17 ارى ان المستقبل قرٌب جداً.  .17

 انتقد نفسً اكثر من االخرٌن .  18 المستقبل الذي انشده ال حدود له .  .18

 0اقدم اعمالً حسب االولوٌة   19 من اجل تحقٌق ما خططت له من اهداف .اكافح فً حٌاتً   .19

 0اسعى الى بذل كل جهودي لكً اصل الى مركز ٌلٌق بً   21 افكر فٌما ٌمكن ان افعله فً االٌام القادمه .  .21

 اشعر بالهدوء عندما اقترب من مهمة صعبة .  21 جزء مهم فً حٌاتً . القانوناالٌفاء بالتزاماتً تجاه   .21

 اشعر بالذنب اتجاه نفسً عندما افعل شٌئاً خاطئا.  22 . تثٌر القلقالحٌاة احداث ارى ان   .22

ًً ان اكون هادئاً  .  .23  0اعتقد ان احترام المواعٌد جزء مهم فً حٌاتً   23 الصعوبات التً اواجهها تحتم عل

 0اسعى لتحقٌق اهدافً حتى وان كانت هناك معوقات   24 كثٌراً ما اقوم بتضٌٌع وقتً .  .24

 اركز على مدى شعوري بالرضا عندما اكون سعٌداً.  25 ادخر بعض اموالً لزمنً القادم .  .25

 اشجع نفسً اكثر مما ٌشجعنً االخرٌن .  26 كلما كبرت بالعمر زادت مخاوفً من محدودٌة المستقبل .  .26

 0المهام بوقت اقلعٌننً على انجاز استخدم الوسائل التً ت  27 ارى ان الغرض من الحٌاة هو االستعداد لألخرة .  .27

 0التفاؤل ضروري فً االصرار على الهدف   28 حتماالت التً تتحقق فً المستقبل ارى مستقبلً ملًء باال  .28

 ارد االساءة باإلحسان .  29 اتهٌأ قبل  ان اقوم بإنجاز اعمالً .  .29

صعبة هً البحث عن غالباً ما تكون افضل طرٌقة الجتٌاز مهمة   31 اقوم بحساب تكلفة أي قرار اقدم على اتخاذه .  .31
 الحل .

 لدي القدرة على ضبط انفعاالتً .  31 ارى ان الٌوم ٌمضً بسرعة .  .31

 0 اهدافًعلى بلوغ اً نفسً  قادر اجد  32 اشعر باالنزعاج حٌنما ال انجز اعمالً بالوقت المحدد.  .32

 نفسً عندما احقق بعض التقدم . ءاهنً  33 اغراءات مختلفة تبعدنً عن العمل .قابلٌة مقاومة لدي   .33

 0استطٌع استثمار وقتً باألعمال المفٌدة   34  

 0جتماعٌة االمشاكل رغم العلى تحقٌق اهدافً اثبت   35  

 لدي قابلٌة تحمل النقد من االخرٌن .  36  

 فً العمل. هو ما ٌجعلنً استمر التفكٌر فً مدى جودة ادائً  37  


