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 :   المقدمةاوال : 
من اهم المراحل الهامة في مسيرة الحياه الطالبية وتمثل مفترق طرق  الثانويةتعد المرحلة   

ولقد تزايد اإلهتمام في اآلونة قبله وأهدافه التي يرجو تحقيقها ، حيث يرسم فيها الطالب مست
االخيرة بالتعليم الثانوي علي المستوي العالمي في كال من الدول المتقدمة والنامية من أجل إعداد 
، طالبه اإلعداد المناسب لعصرهم ، والذي يمكنهم من مواجهة الكثير من التحديات المتسارعة 

ل القرن الحادي والعشرين خاصة طالب وهذه الفئه من الطالب تواجه الكثير من التحديات خال
دول العالم الثالث وتتمثل هذه المشكالت في إنتشار الفقر والبطالة والصراعات السياسية ، وكل 

إلي شعورهم بقلق المستقبل ، ولعل هذه التحديات الجمة تتطلب  النهايةهذه المشكالت تؤدي في 
جاز ، تلك السمات التي تمكنهم من مواجهه سمات شخصية إيجابية كالذكاء الوجداني ودافعية اإلن

بهدف تحقيق مستوي مناسب من الصحة  المختلفة هذه التحديات والمضي قدما في مجاالت الحياة
ويحدث قلق المستقبل ياتية وعلي رأسها قلق المستقبل ، النفسية ، ومواجهه كافه الضغوط الح

في التفكير في المستقبل نظرا لضعف  كنتيجة لشعورهم الدائم بالتوتر والضيق عند اإلستغراق
القدرة علي تحقيق اآلمال والطموحات التي يأملون في تحقيقها ، وعدم قدرتهم علي إشباع 
حاجاتهم في ظل مختلف المشكالت والضغوط النفسية التي تواجههم وال يجدون حال لها ، والتي 

 .تعطل أدوارهم وتؤدي إلي غياب الهدف من الحياة 

القلق من المستقبل نوعا من أنواع القلق اللذي يشكل خطرا كبيرا علي صحة األفراد  لذلك يعتبر 
وإنتاجياتهم ، حيث يظهر نتيجة الظروف الصعبة المعقدة ، وتزايد ضغوط الحياة ومطالب 
العيش، وقد يكون هذا القلق ذا درجة عالية فيؤدي إلي إختالل توازن الفرد مما يكون له أكبر 

المعرفة والوجدان هما قطبا كية فد سواء من الناحية العقلية أو الجسمية أو السلواألثر علي الفر
يصدر عن اإلنسان من إستجابات فهما يمثالن عمليتان متداخلتان يتغير أحدهما بتغير  كل ما

اآلخر ، فإذا عملت اإلنفعاالت بمفردها بدون توجيه من العقل أي تفتقر إلي المنطق فقد تؤدي 
فالتفاعل بين المعرفة  حالة إضطرابات إنفعالية مرضية وبالتالي نتائج سلوكية سيئة .بالفرد إلي 

واإلنفعال يؤدي إلي فهم أعمق لذات الفرد الشخصية واإلجتماعية وتؤدي الي حالة إنفعالية هادئة 
ينعكس بصورة عامة علي الشخصية ويؤثر علي تكاملها ، ويعتبر الذكاء  ى، وتفكير إيجاب

خير ممثل لتوحد الخبرة اإلنفعالية مع األفكار ، حيث يعكس اروع صورة إلتصال الوجداني 
 .المعرفة بالوجدان 

ويعتبر الذكاء الوجداني من المفاهيم القديمة التي تتوغل بجذورها عبر التاريخ ، وتبرز أهميته  
عدم اإلقتصار والمناداة بأهمية الجانب الوجداني في حياة الفرد و الدؤوبةفي ضوء حجم المطالب 

علي الجانب المعرفي أو التركيز علي العمليات العقلية ، وقد تجسدت هذه األهمية في توسيع 
السبب في الكثير من مظاهر اإلنحراف والحوادث البحث في مجال الذكاء الوجداني  ولعل رقعة 

م قدرتهم التي يسمع عنها اليوم ، يرجع إلي عدم وعي األفراد بمشاعرهم ومشاعر اآلخرين وعد
علي إقامة عالقات إجتماعية ناجحة أو فشلهم في إدارة إنفعاالتهم وعدم تحكمهم في تـأجيل 
إشباعاتهم ، وال ينكر أحد التغيرات اإلنفعالية وتزايد أثرها علي العالقات اإلنسانية في سلوكيات 

إحساسا بالوحدة  اإلجيال المتعاقبة التي تزايدت لديها اإلضطرابات اإلنفعالية ، فأصبحوا أكثر
واإلكتئاب وأكثر عصبية وقلق وإندفاعية عن األجيال السابقة ، ولتغيير مثل هذه السلوكيات  
اإلجتماعية يجب إعادة بناء اإلنفعاالت اإلنسانية والتي هي بمثابة مشاعر داخلية تتفجر داخل 

 اإلنسان لتعبر عن نفسها في شكل فعل ما

نجاز لها التي تري كثير منها أن دافعية اإلت دافعية اإلنجاز وولقد تعددت النظريات التي تناول 
جذورها وإرتباطاتها بالحواز والعوامل اإلجتماعية واالسرية بحيث ال تختلف دافعية اإلنجاز من 

نجاز ل المجتمع الواحد ومن فرد آلخر ، وتتعلق دافعية اإلمجتمع آلخر فقط بل تختلف داخ
الب فهي تتأثر بما توفره األسرة من بيئة إجتماعية ونفسية الدراسي بالبيئة المحيطة بالط



وإمكانيات مادية تحقق األمن النفسي واإلستقرار اإلجتماعي مما يدفعه لإلنجاز والطموح ، كما 
تتأثر بمدي توافقه في محيط المؤسسة التعليمية بما فيها من معلمين وزمالء ومعامل ومكتبات 

، كما تتعلق دافعية إنجاز الطالب  الدراسي بخصائصه  وأثاث وتكنولوجيا وطرائق تدريس
كرية والقدرة علي مواجهه الشخصية وهي الثقة بالنفس واإلنبساط وقدرته العقلية والمرونة الف

 المشاكل .

هذا وقد أصبح اإلهتمام بتحسين تفكير طالبنا والعمل علي زيادة دافعيتهم لإلنجاز من خالل 
االمور الهامة ، وذلك طرق التدريس وتعديل نظام اإلمتحانات من المقررات الدراسية وأساليب 

قتصار علي التلقين المعرفي ، ومن ثم يمكن توظيف نظامنا التعليمي لخدمة الفرد بدال من اإل
والمجتمع وذلك بالعمل علي زيادة دافعية اإلنجاز ولذلك يجب علي المعلم أن ينوع من طرق 

واإلثابة ألنها تساعد بصورة واضحة علي زيادة دافعية الطالب  تدريسه ويستخدم التغذية الراجعة
 .لإلنجاز 

  -:البحثثانيا: مشكلة 
ومننن خننالل مننا سننبق وإسننتنادا إلنني معطيننات الحاضننر أصننبحت مشننكلة قلننق المسننتقبل أكثننر  

إستحضارا نتيجة التحوالت التي أحدثت أشكاال كبيرة من مظاهر عدم اإلستقرار في حياه األفراد 
والمجموعننات ، ولعننل هننذه التحننديات الجمننة تتطلننب سننمات شخصننية إيجابيننة كالننذكاء الوجننداني  

 فى التساؤالت اآلتية : لبحثوبالتالي يمكن تحديد مشكلة ا، ودافعية اإلنجاز 

 هل يمكن التنبؤ بقلق المستقبل من خالل الذكاء الوجداني ودافعية اإلنجاز ؟ -1
 هل توجد عالقة بين الذكاء الوجداني ودافعية اإلنجاز وقلق المستقبل ؟ -2
اس هل توجد فروق بين متوسنطات درجنات النذكور واإلنناث فني األداء علني مقين -3

 قلق المستقبل و الذكاء الوجداني ودافعية اإلنجاز ؟
علمني   علني  –هل توجد فروق بين متوسطات درجات طالب التخصص )أدبي  -4

 مقياس قلق المستقبل والذكاء الوجداني ودافعية اإلنجاز ؟ .

  -إلي : يهدف البحث الحالي -: لبحثثالثا : أهداف ا
  .المستقبل من خالل الذكاء الوجداني ودافعية اإلنجازالتحقق من مدي إمكانية التنبؤ بقلق  -1
 الكشف عن مستوي العالقة بين قلق المستقبل والذكاء الوجداني ودافعية اإلنجاز .  -2
 بين متوسطات درجات الطالب )ذكور    الكشف عن وجود فروق ذات داللة إحصائية  -3

 ودافعية اإلنجاز . إناث   علي مقياس قلق المستقبل والذكاء الوجداني           
 –الكشف عن وجود فروق ذات داللة إحصنائية بنين متوسنطات درجنات الطنالب )أدبني  -4

 علمي   علي مقياس قلق المستقبل والذكاء الوجداني ودافعية اإلنجاز .

  -: لبحثرابعا : أهمية ا

 -األهمية النظرية : -أوال: 
يستمد  هذا البحث أهميته من أهمية الشريحة العمرية التني يتناولهنا أال وهني فئنة طنالب  -1

الثانوي العام واللذين هم في مستقبل حياتهم العملية ،والتي يتعرضون خاللها للعديد من الضغوط 
لني الحياتية ، واإلحباطات المتنوعة واإلضطرابات النفسية المتباينة ، والتي من شأنها أن تؤثر ع

 إتخاذ قرارات مناسبة في حياتهم . 
تتناول ظاهرة نفسية يشيع إنتشارها بين طالب المرحلنة الثانوينة بشنكل كبينر ، أصنبحت  -2

ظاهرة إزداد تواترها في هنذا العصنر المحمنل باألعبناء والضنغوط التني ال يمكنن تحييندها نتيجنة 
واإلقتصنننادية والسياسنننية  المتغينننرات المنننؤثرة والمتالحقنننة علننني شنننباب الينننوم اإلجتماعينننة منهنننا

 والطموحات الشخصية . 
تساهم في إثراء المكتبة العلمية بدراسة متغيرين من أهم المتغيرات اإليجابية اللتني تنؤثر  -3

 في حياة الفرد وهما الذكاء الوجداني ودافعية اإلنجاز لدي فئة هامة من فئات المجتمع . 



بية علنني التوافننق النفسنني للفننرد ومنندي توجيننه اإلنتبنناه نحننو قلننق المسننتقبل ومؤثراتننه السننل -4
 تفاعله اإلجتماعي .

الحاجة المتزايدة لربط قلق المستقبل بغيره من المتغينرات اإليجابينة التني لهنا تنأثير علني  -5
 حياة الفرد كالذكاء الوجداني والدافع لإلنجاز .

 -ثانيا : األهمية التطبيقية :
النفسنني والتربننوي فنني وضننع بننرامج  قنند تفينند هننذه الدراسننة العنناملين فنني مجنناال اإلرشنناد -1

 إرشادية تنموية تعمل علي تنمية الذكاء الوجداني والدافع لإلنجاز لدي هذه الفئة الطالبية .
قد تفيد هذه الدراسة في توجيه الباحثين نحو ربط قلق المستقبل بغيره من المتغيرات التي  -2

 تؤثر في حياة األفراد .
بالتننالي تطننوير بننرامج األنشننطة الطالبيننة التنني تنمنني قنند تفينند فنني التنبننؤ بقلننق المسننتقبل و -3

القدرات الشخصية وتساعدهم علي خفض قلق المستقبل وإتخناذ القنرارات الصنائبة علني مسنتوي 
 دراستهم االكاديمية والحياتية .

 : لبحثخامساً: حدود ا
دافعينة اإلنجناز   تتحدد الدراسة الحالية فى اطار متغيراتها ) قلنق المسنتقبل ، النذكاء الوجندانى ، 

  طالنب وطالبنة بالصنف الثنانى الثنانوى منن مدرسنة المناى الثانوينة  200لدى عينة تتكون من) 
 بنين ومدسة الجديدة بنات الثانوية بشبين الكوم.

 -:لبحثسادساً: مصطلحات ا
وتعرفه زينب شقير ، علني أننه خ خلنل أو إضنطراب نفسني المنشنأ يننجم عنن   -: قلق المستقبل 

ماضننية غيننر سننارة ، مننع تشننويه وتحريننف إدراكنني معرفنني للواقننع وللننذات مننن خننالل خبننرات 
إستحضار للذكريات والخبرات الماضية غير السنارة ، منع تضنخيم للسنلبيات وحنض لإليجابينات 
الخاصة بالذات والواقع تجعل صاحبها في حالنة منن التنوتر وعندم االمنن ، ممنا قند يدفعنه لتندمير 

ميم الفشل وتوقع الكوارث وتؤدي إلي حالة من التشناؤم منن المسنتقبل الذات والعجز الواضح وتع
وقلق التفكير في المستقبل ، والخوف من المشكالت اإلجتماعية واإلقتصادية المسنتقبلية المتوقعنة 

   .25،2005، واألفكار الوسواسية وقلق الموت واليأس خ .)زينب محمود شقير 

بأنه الشعور بعدم االرتياح والنظرة السلبية تجاه المستقبل  ، وعدم القدرة علنى  : ياويعرف اجرائ
مواجهه الضغوط واألحداث الحياتية ، وفقندان الشنعور بناألمن منع عندم الثقنة بنالنفس ممنا يسنبب 

 حالة من التوجس  والتشاؤم واليأس قد تصل لدرجة االضطراب .

اون بأننننه خ نسنننق منننن القننندرات غينننر المعرفينننة والكفننناءات -ويعرفنننه  بنننار -الذذذءكال الوجذذذداني :
والمهارات المؤثرة فني سنلوكيات االفنراد والتني تمكننهم منن مجابهنه المتطلبنات والضنغوط التني 

بأنننه مجموعننة مننن السننمات  ويعذذرف اجرائيذذا :   .Par-on,1997,14تننواجههم فنني بيئننتهم خ ) 

مدى وتننوع ودفنه المشناعر الشخصنية ممنا ينؤدى النى رفنع المزاجية االجتماعية التى تؤثر على 
مستوى القدرة على مواجهه ومعالجة المشكالت وخاصة الوجدانية منها ، وتتضنمن خمنس ابعناد 

ق ، إدارة الضننغوط ، ساسننية هننى الننذكاء الشخصننى ، الننذكاء يسننن االفننراد ، القنندرة علننى التوافننىأ
 المزاج العام.

لطيننف خليفننه الدافعيننة لإلنجنناز بأنهننا خ إسننتعداد الفننرد لتحمننل ويعننرف عبنند ال دافعيذذة اجنجذذاز :
المسؤولية والسعي نحو تحقيق أهداف معينة  والمثابرة للتغلب علي العقبات والمشنكالت التني قند 

   17،2005)عبداللطيف خليفه  تواجهه ، والشعور بأهمية الزمن ، والتخطيط للمستقبل خ

 التننية بذلننه الفننرد للتغلننب علننى العقبننات والتحننديات الصننعبأنننه النشنناط الننذى يب ويعذذرف اجرائيذذا:
شديدة ومثابرة مستمرة ،  بمواظبةنحو تحقيق األهداف  والسعياالداء  فيمرتفع  بمستوىتواجهه 

 والشعور بالطموح وحب التنافس واالتقان والمخاطرة المحسوبة



  -ادبيات البحث :

مما الشك فيه أن التفكير والخنوف منن   Future Anxiety -: قلق المستقبل:المحور األول

تفكيننر فنني ال ل بننال أو فكننر الشننباب فقننط بننل أصننبحالمسننتقبل مننن األمننور التنني أصننبحت ال تشننغ
المستقبل أو التنبؤ به من األمور التي تهتم بها المجتمعات والشعوب المتحضرة والتني تحناول أن  

ظنننل التطنننور التكنولنننوجي  تجننند لنفسنننها موضنننع علننني الخريطنننة العالمينننة والدولينننة خاصنننة فننني
والمعلوماتي والتطورات الحادثة في المجتمعات العصرية ،األمر الذي يستثير قلق المستقبل لندي 
أفرادها والمتمثل في التوتر والتوجس والخوف مما تخفيه األيام المقبلة مما يندعو األفنراد إلعنادة 

 التغيرات . النظر في حساباتهم وخططهم وأهدافهم المستقبلية لمواكبة هذه

بعند أن تشير إلني أن المسنتقبل  Molinا إهتم العلماء بموضوع قلق المستقبل ، فنجد مولين ذوله 

كان مصدراً لبلوغ األهداف وتحقيق اآلمال ،أصبح عند بعض األفنراد مصندراً للخنوف والرعنب 
 Molin,1990:502الذي يهدد مستقبل اإلنسان .)

وتعرفننه زينننب شننقير التنني جمعننت فنني تعريفهننا مجموعننة مننن التعريفننات المختلفننة بأنننه خ خلننل أو  
   إضطراب نفسي المنشأ ينجم عن خبرات ماضية غير سارة ، مع تشويه وتحريف إدراكني معرفني 
للواقننع وللننذات مننن خننالل إستحضننار الننذكريات والخبننرات الماضننية غيننر السننارة ، مننع تضننخيم 

يجابيننات الخاصننة بالننذات والواقننع تجعننل صنناحبها فنني حالننة مننن التننوتر وعنندم للسنلبيات وحننض لإل
األمن ، مما قد يدفعه لتدمير الذات والعجز الواضح وتعميم الفشل وتوقع الكنوارث وتنؤدي بنه إلني 
حالننة مننن التشنناؤم مننن المسننتقبل وقلننق التفكيننر فنني المسننتقبل ، الخننوف مننن المشننكالت اإلجتماعيننة 

لية المتوقعننننة ، األفكننننار الوسواسنننية ، قلننننق المننننوت واليأس.)زينننننب شننننقير، اإلقتصنننادية المسننننتقب
  .5م:2005

 -يمكن للباحثة إستنتاج أسباب قلق المستقبل عند الطالب والتي تنقسم إلي :

والتي تتمثل في نظرة األفراد السلبية لذاتهم واألفكار الالعقالنية تجاه أنفسهم  -: .أسباب نفسية -1
 لتوتر والخوف واإلنقباض عند التفكير في المستقبل .والشعور بالضيق وا

والتي تتمثل في عدم قدرة الطنالب علني التكينف منع أفنراد أسنرتهم او منع  -أسباب إجتماعية :.-2
زمالئهم في الدراسة وخارج نطاق الدراسة باإلضنافة إلني األوضناع اإلجتماعينة المتردينة التني ال 

 تقبالً .تعطي لهم بارقة أمل في تكوين أسرة مس

والتي تتمثل في شعور الطالب بعدم قدرتهم علي الوفاء بالمتطلبنات المادينة  -:.أسباب إقتصادية3 
 في المستقبل.

وتتمثنل فني شنعور الطنالب باإلضنطرابات السياسنية وعندم اإلسنتقرار وعندم -:.أسذباب سياسذية4 
 األمان مما يؤثر في الجوانب الحياتية بصفة عامة

وتتمثنل فني شنعور الطنالب بصنعوبة الحصنول علني فرصنة عمنل فني مجنال  -.أسباب مهنية: -5
 تخصصهم، وبالتالي عدم قدرتهم علي تحقيق أهدافهم وخططهم المستقبلية.

توجد  العديد من الطرق لمعالجنة قلنق المسنتقبل تتمثنل  -كيفية معالجة ومواجهة قلق المستقبل :
منتظمنة ، طريقنة اإلغنراق ، طريقنة إعنادة في طريقة إزالة الحساسيه المسببه للمخاوف بطريقنة 

أن العالج الندينى أهنم وأفضنل اشنكال عنالج  وترى الباحثة     التنظيم المعرفي ،العالج الديني ،
تمنند القلننق لمننا لاليمننان  مننن أثننر كبيننر فننى عننالج األمننراض النفسننية فااليمننان بننا  قننوة خارقننة ، 

وتبعننث فيننه الطمأنينننة والسننكينة اق الحينناة اإلنسننان المتنندين بطاقننة روحيننة تعينننه علنني تحمننل مشنن
وتجنبه القلق الذي يتعرض له كثينر منن النناس فني العصنر الحنديث النذي يسنيطر علينه اإلهتمنام 

 .بالمادة ويفتقر إلي الغذاء الروحي 



  Psychological theory-اجتجاهات النظرية المفسرة لقلق المستقبل:

يري فرويد أن المحور األساسي للقلق هو العصاب  نظرية التحليل النفسي )سيجموند فرويد ( -1
ويتركننز تحليننل فروينند للقلننق بإعتبنناره إشننارة إنننذار لإنننا بننأن تقننوم بإتخنناذ مواقفهننا الدفاعيننة 
مستخدمة ميكانزماتها الخاصنة ضند منن يهنددها وهني إمنا أن تننجح فني ذلنك أو تسنقط فريسنة 

 للقلق النفسي.

تقف وراء قلق اإلنسان وترتبط بمراحنل نمنوه المختلفنة ،  ولقد رأي فرويد أن للقلق عوامل أخري 
ففي مرحلة الطفولة المبكرة يثير القلق فقدان األم أو فقدان حبها، وفي المرحلة القضيبية يثير القلق 

 الخوف الناشئ عن التهديد بالخصاء ،أما في مرحلة الكمون فإن القلق يثار بتهديد األنا األعلي.

تنظنر المدرسنة السننلوكية للقلنق علني أننه سننلوك منتعلم منن البيئنة التنني  -النظريذة السذلوكية : -2
يعيش فيها الفرد وفقاً لإلشتراط الكالسيكي ،حيث يري السلوكيون أن هنذه اإلسنتجابة تسنتثار 

 بمثير محايد ليس من شأنه والفي طبيعته أصالً ما يثير الشعور بالخوف.

أصنحاب المدرسنة اإلنسنانية القلنق علني أننه  يفسر  Humanistic Approch-اجتجاه اجنساني :

الخوف من المستقبل، وما يمر به من أحداث تهندد وجنود اإلنسنان او كياننه الشخصني فنالقلق ينشنأ 
 من توقعات اإلنسان لما قد يحدث ، والقلق ليس ناتجاً عن ماضي الفرد

ديننة أن ويننري أصننحاب النظريننة الوجو    Existentialism theory -النظريذذة الوجوديذذة: -3

القلق إدراك تهديد لبعض القيم التي يعدها الشخص جوهرية لوجوده كشخصية ،إنها حالة ذاتية 
يدرك الفرد فيها أن وجوده يمكن أن يتحطم وأنه يمكن أن يفقد نفسه وعالمه وأنه سوف يصبح 

 الشيئ والتي يعبر عنها في الوجودية

كاء الوجنداني مفهومناً حنديثاً فني التنراث ذيعتبر مفهنوم الن المحور الثاني: الءكال الوجداني :

السيكولوجي وما زال يكتنفه بعض الغموض حيث انه يقع في منطقة تفاعل بين الجانب المعرفي 
 والجانب اإلنفعالي

أون بأنهخنسق من القدرات غير المعرفيه والكفاءات والمهارات المؤثرة في سلوكيات -ويعرفه خبار
-Barأون -ة المتطلبات والضنغوط التني تنواجههم فني بيئتهمخ.)بناراالفراد والتي تمكنهم من مجابه

On,1997:14  

ان الننذكاء الوجننداني يحقننق اإلسننتقرار النفسنني للفننرد  -: وتذذرا الباحثذذة -أهميذذة الذذءكال الوجذذداني :
ويجعله واثقاً من قدراته وإمكاناته وأنه قادراً علي تحقيق كنل منا يطمنح إلينه مهمنا كاننت التحنديات 

ت ،كمننا أنننه يحنندث توازننناً إنفعالينناً لنندي الفننرد ممننا يجعلننه قننادراً علنني إتخنناذ  القننرارات والصننعوبا
الصحيحة في المواقف الحياتية المختلفة كما يمكن الفرد من حسن التعامنل منع ذاتنه ومنع اآلخنرين 

 وتفهم مشاعرهم

 -المفسرة للءكال الوجداني:النظريات 

لقند أوضنح جناردنر أننه ال يوجند ننوع واحند منن  .جذاردنرنظريذة الذءكالات المتعذددة لهذوارد  -1 
الذكاء يحدد مدي النجاح في الحياة ، بل أن هناك أنواعاً متعددة من الذكاءات هي النذكاء اللغنوي ، 
الذكاء المنطقي الرياضي ، الذكاء الجسندي الحركني ، النذكاء المكناني ، النذكاء الموسنيقي ، النذكاء 

اإلجتمنناعي ، ويهمنننا فنني هننذه الدراسننة الننذكاء الشخصنني ، الننذكاء بننين داخننل الشننخص ، الننذكاء 
 األشخاص ، وهما يمثالن المصدر األساسي للذكاء الوجداني

وقنندم هننذا النمننوذج منناير   -: Mayer&Saloveyنمذذوءج القذذدرة العقليذذة لمذذاير وسذذالوفي  -2

لينة ، ويتكنون النذكاء وسالوفي ، حيث يركنز هنذا النمنوذج علني النذكاء الوجنداني بوصنفه قندرة عق
الوجداني وفقاً لنموذج القدرة العقلية من أربعة أبعاد رئيسية تترتب بشكل هرمي مدرج من األسفل 



وتتمثننل فنني إدراك اإلنفعنناالت ، تيسننير الوجنندان للتفكيننر ، فهننم اإلنفعنناالت ، إدارة  إلنني األعلنني
 اإلنفعاالت  . 

 Golman (1998)ج جولمان ءالنماءج المختلطة : نمو-3

يذكر جولمان أن فهمه للذكاء الوجداني مبني علي مفهوم هوارد جاردنر في نظريته عن النذكاءات 
المتعددة وخاصة الذكاء الشخصي والذكاء اإلجتمناعي ، وقند قندم جولمنان نمنوذج الكفناءات للنذكاء 

،  الننوعي بالننذات ، تنظننيم اإلنفعنناالت -الوجننداني والننذي يتكننون مننن خمسننة أبعنناد أساسننية وهنني :
 الدافعيه وإرجاء اإلشباعات ، المشاركة الوجدانية ، والمهارات اإلجتماعيه .

أون نموذجننه فنني الننذكاء الوجننداني ليشننمل خمسننة أبعنناد -ولقنند وضننع بننار -أون :-نمذذوءج بذذار -4
الذكاء الوجداني داخل الشخص  -تتضمن خمس عشرة كفاءة تسهم في النجاح في الحياة وهي :

 ، الذكاء الوجداني بين األشخاص ، القدرة علي التوافق ، إدارة الضغوط ، المزاج العام . 

 المحور الثالث  : دافعية اجنجاز:     

تمثننل دافعيننة اإلنجنناز أحنند الجوانننب الهامننة فنني نظننام النندوافع اإلنسننانية وقنند بننرزت فنني السنننوات  
المميننزة للدراسننة والبحننث فنني ديناميننات الشخصننية والسننلوك، ويعنند النندافع األخيننرة كأحنند المعننالم 

لإلنجاز مكونا جوهرياً في سعي الفرد تجاه تحقيق ذاته من خالل ما ينجزه وفيما يحقق من أهنداف 
  1993جوده اإلنساني )ميمونة علي ،وفيما يسعي إليه من أسلوب حياة أفضل ومستويات اعظم لو

  Achievement Motivation-از:أهمية الدافعية لإلنج

يرجع اإلهتمام بدراسة الدافعية لإلنجاز ألهميتها ،حيث تعد الدافعية لإلنجاز عامالً مهماً في توجيه  
 سننلوك الفننرد وتنشننيطه ،وفنني إدراكننه للموقننف، ومسنناعدته فنني فهننم وتفسننير سننلوك الفننرد وسننلوك

اساسياً في سلوك الفرد تجاه تحقينق ذاتنه وتوكيندها المحيطين به ،كما تعتبر الدافعية لإلنجاز مكوناً 
،حيث يشعر الفرد بتحقيق ذاته من خالل ما ينجزه وفيمنا يحققنه منن أهنداف وفيمنا يسنعي إلينه منن 

       .Zimbardo,1988:45أسلوب حياة أفضل ومستويات أعظم لوجوده اإلنساني .)

 -مكونات الدافعية لإلنجاز وأبعادها :

دافعية اإلنجاز بتعدد الدراسات التي تناولتها بالبحث والدراسة ولقد تنأثرت النظنرة لقد تعددت أبعاد 
إلي دافعية اإلنجاز من حيث كونها أحادية البعد أو أنها متعددة األبعاد تبعناً لإلتجاهنات التني سنادت 

 هما : منذ ظهور هذا المفهوم ،ولقد إتضح للباحثة أن هناك إتجاهين مختلفين في تناول هذا المفهوم

وهو اإلتجاه التقليدي الكالسيكي الذي تناول مفهوم دافعينة اإلنجناز بإعتبناره أحنادي البعند،  -:األول
 والمتمثل في أعمال موراي و ماكليالند وأتكنسون .

وهننو اإلتجنناه الجدينند الننذي ظهننر كنتيجننة لإلنتقننادات التنني وجهننت لإلتجنناه التقلينندي والننذي  -:الثذذاني
نجاز كمكون واحد ويري أنهنا متعنددة المكوننات أو األبعناد وقند تأكند ذلنك يرفض النظر لدافعية اإل

 .من خالل العديد من الدراسات التي أجريت حول الطبيعة المركبة لدافعية اإلنجاز

 

 

 

 Academic AchievemenMotivation-دافعية اجنجاز الدراسي )األكاديمي(:



بأنه رغبة المتعلم فني أداء المهنام الصنعبة بصنورة متمينزة والتغلنب علني العقبنات  وتعرفه الباحثة
والمثابرة وحسن إستغالل الوقت وحب اإلستطالع ،وهو هدف ذاتي يوجنه سنلوك المنتعلم وينشنطه 

 ويحقق تفوقه الدراسي علي اآلخرين 

 -أهمية اجنجاز األكاديمي في التعليم:

نسبة للطالب يجب أن يشبع رغبناتهم فني تنناول موضنوعات البيئنة يري علماء النفس أن التعليم بال
المحيطة بهم وإكتشافها، وهم في حاجة ألن ينجزو أعماالً ينسب إنجازها لهم ،كما أنهم يسعون إلي 

  ما يحقق لهم النجاح ويتحاشون ما يؤدي بهم إلي الفشل .
ي أن يطبق ما تعلمه في مواقف ويري موسي أن أفضل مقياس لنجاح الفرد في التعلم هو قدرته عل

الحياة الفعلية وعلي أساس إتجاهاته فني حجنرة الدراسنة ،وينري أن اإلختبنار الحقيقني لإلنجناز هنو 
الممارسة الناجحة ،فأثناء حدوث التعلم يجب وضع المنتعلم فني مواقنف يظهنر فيهنا منا إكتسنبه منن 

ديم مثيرات إنفعالية تؤدي به إلني معارف بطريقة علمية ،ويمكن للفرد أن يحقق نجاحا من خالل تق
  .2001تحقيق النجاح والتقدم في اإلنجاز.)فاروق موسي،

 -: از األكاديمي لدا الطالبالعوامل المؤثرة علي دافعية اجنج

تلعننب األسننرة دوراً اساسننياً فنني نشننأة وتكننوين النندافع  -دافعيذذة اجنجذذاز األكذذاديمي واألسذذرة : -أوال:
الدوافع المعرفية المكتسنبة ،فاألسنرة هني اللبننة األولني التني تتشنكل فيهنا لإلنجاز حيث أنه يعد من 

شخصية الطفل ويتبلور من خاللها مفهومه للحياة حيث تتعدد العوامل األسرية التي لها تنأثير قنوي 
 علي تشكيل دافعية اإلنجاز .

ع اإلنجنناز لنندي تعند المدرسننة مننن أصنلح البيئننات التنني تسناعد علنني تنميننة دافن  -المدرسذذة : -ثانيذا:
األطفال بعد األسرة وخاصة دور المعلم الذي يعند منن أهنم عوامنل البيئنة المدرسنية التني لهنا دوراً 
كبيراً في تنمية دافعية اإلنجاز وأهم شخصية في حياة التلميذ بعد أبوينه ،فهنو ينؤثر بأقوالنه وأفعالنه 

ر فقنط علني الناحينة العلمينة ،بنل ومظهره وعالقاته في نمو التلميذ حيث أن مسؤلية المعلم ال تقتص
  .2م:1978يتعدي ذلك فهو يترك في نفوس التالميذ أثراً يستمر مدي الحياة .)أحمد اللقاني ،

تعد البيئة المحيطة بالطفل من أهم العوامل التي تنؤثر علني دافعينة اإلنجناز    -المجتمع: -الثا :ث

ي المجتمع ونوعية معايير اإلمتياز فيه ،ونسق فقد رأي محمود عبد القادر أن المناخ الثقافي العام ف
  .16م:1977القيم خصوصاً ما يتعلق منها بالعمل والنجاح والمنافسة .)محمود عبد القادر،

 -تتعدد وجهات النظر في مجال دافعية اجنجاز وتتمثل في: -نظريات قياس دافعية اجنجاز :

والتي تري أن الدافع لإلنجاز مكون أحنادي البعند ويمثنل هنذا اإلتجناه -: أوالً:وجهة النظر التقليدية
كان بداية هنذا االتجناه و .Atkinsonوأتكنسون Mcclellandوماكليالند Murrayكالً من موراي 

 need ofم حيننث يرجننع لننه الفضننل فنني إدخننال مفهننوم الحاجننة لإلنجنناز1938لمننوراي عننام 
achievement وراي إلنني النندافع لإلنجنناز بإعتبنناره أحنند المكونننات إلنني علننم النفس،وقنند نظننر منن

األساسية للشخصية وإفتراض الحاجة تندرج تحت حاجة كبري أعم وأشمل هي الحاجة إلي التفوق 
،وتعتبر الحاجة لإلنجاز عند موراي من الحاجات النفسية األصل والتي حدد لها مفهوماً عاماً علي 

 وهنني الرغبننات واألفعننال واإلننندماجات ،فمننن حيننثضننوء مفاهيمننه األخننري المعروفننة فنني نظامننه 
الرغبات والتأثيرات تتحدد الحاجة لإلنجاز علي أنها رغبة الفرد في أن يتم شيئاً صعباً،وأن ينتمكن 

 م .1995من الموضوعات بقدر اإلمكان .)حنان ثابت مدبولي،

تكنوين متعندد األبعناد  ويري أصحاب هنذا اإلتجناه أن الندافع لإلنجناز -ثانياً:وجهة النظر الحديثة: 
وعلي قدر كبير من التعقيد والتداخل حيث يشمل جوانب متعددة تقيس قدرات الفرد ومدي إستيعابه 
وكذلك تداخل الكثير من الدوافع مثنل الطمنوح ،المثنابرة ،التحمنل ،القبول،المكاننة منا بنين االقنران، 

عكس اإلتجناه التقليندي والنذي ينري أن  وأيضاً يتأثر بالعوامل البيئية والثقافية المحيطة ،وذلك علي



الدافع لإلنجاز ما هو إال إستعداد ثابت عند الفرد يحدد مسبقاً نناتج إنجناز وأن هنذا الندافع قند يكنون 
، Jacksonصننننورة مننننن صننننور تجنننننب الفشننننل ،ومننننن البنننناحثين فنننني هننننذا اإلتجنننناه جاكسننننون

فاء األعسر ورشاد وص Weaver،محمود عبد القادر ومحمد عمران ووفير  Hermansهيرمانس

 عبد العزيز موسي وأنور الشرقاوي.

 الدراسات السابقة
وهدفت الدراسة إلي التعرف علي العالقة بين الذكاء الوجداني   Scoot.2004دراسة  أسكوت  

والحكم األخالقي ومدي إمكانية التنبؤ بالذكاء الوجداني من خالل الحكم األخالقي ومعرفة الفروق 
ً للتخصص )األدبي والعلمي   وإستخدمت الدراسة  في الذكاء الوجداني والحكم األخالقي تبعا

ها ، وتمثلت عينة الدراسة في ستين طالباً وطالبة موزعين بالتساوي المنهج الوصفي لتحقيق أهداف
إمكانية التنبؤ بالذكاء  -بين التخصص العلمي واألدبي . وقد توصلت الدراسة إلي النتائج التالية :

الوجداني بدرجات الطلبة علي مقياس الحكم األخالقي ، عدم وجود فروق بين درجات الطالب في 
الحكم األخالقي بإختالف التخصص ،توجد عالقة دالة سالبة بين الذكاء الوجداني الذكاء الوجداني و

 وسمة العصبية وعدم وجود فروق في الذكاء الوجداني تبعاً لمتغير الجنس 

وهدفت الدراسة إلي الكشف عن العالقة بين قلق المستقبل واألفكار ( 2006دراسة ناهد مسعود)
ير قلق المستقبل علي األفكار الالعقالنية والضغوط النفسية ، الالعقالنية والضغوط النفسية وتأث

ً وطالبة من طلبة المدارس ، وأظهرت نتائج 599وأجريت الدراسة علي عينة قوامها )   طالبا
ً بين قلق المستقبل وكالً من األفكار الالعقالنية  الدراسة وجود إرتباط موجب دال إحصائيا

والمراهقين في قلق المستقبل المراهقات درجات كالً من  والضغوط النفسية ، ووجود فروق بين
لصالح اإلناث ، كما أشارت النتائج إلي وجود تأثير للتفاعل بين الجنس ونوع التعليم علي قلق 
المستقبل واألفكار الالعقالنية ، كما بينت النتائج أن األفكار الالعقالنية والضغوط تتأثر بدرجة 

 قلق المستقبل .

وهدفت الدراسة إلي بحث الدور الذي تلعبه القدرة  Vasquez,N.A.Buehler,R.2007دراسة 

  47علي تخيل النجاح في المستقبل في إثارة الدافعية لإلنجاز ، وقد بلغ عدد أفراد عينة البحث )
  من الذكور 16  من اإلناث )31طالباً وطالبة من طالب الصف األول الجامعي قسم علم النفس )

أن نجاح األفراد في تخيل النجاح المستقبلي ودوره في إثارة الدافعية ة إلي وخلصت الدراس
للوصول إلي هذا النجاح يتوقف علي المنظور الذي يتخذه كل فرد ، فإذا ما تخيل الفرد هذا النجاح 
ً في إستحثاث قدر أكبر من الدافعية ألن هذه  من منظور ثالث خارجي وغير ذاتي كان ذلك سببا

تتسبب في زيادة أهداف األداء ،بل إنعكس التأثير الرئيسي لها علي المعني الشخصي  الدافعية لم
 إليها نجاحاته وإنجاز أعماله . لدي الفرد ، وعلي القيمة التي يعزو

وهدفت الدراسة إلي التعرف علي العالقة بين الذكاء الوجداني ( 2009دراسة سوسن نور إلهي )
ً لمرحلة وأساليب التنشئة اإلجتماعية والف روق بين الذكاء الوجداني وأبعاده والدرجة الكلية تبعا

 طالبة من طالبات المرحلة 200  طالب ، )400التعليم ، وطبقت الدراسة علي عينة قوامها ) 
أون  -الثانوية ، وقد إستخدمت الدراسة المنهج الوصفي والمقارن ، وإستخدمت الباحثة مقياس بار

وجود عالقة إرتباطية موجبة دالة إحصائياً علي متوسط ثة إلي الباحلت صللذكاء الوجداني ، وتو
درجات الذكاء الوجداني وأبعاده الفرعية بين طالبات التعليم الثانوي والجامعي .وجود فروق في 

المسؤلية  –التفهم  –اإلستقاللية  –إعتبارات الذات  –بعض أبعاد الذكاء الوجداني )التوكيدية 
 اإلجتماعية   لصالح طالبات اإلعداد التربوي ، أما بعد ضبط اإلندفاع فكان لصالح طالبات الثانوي

، وهدفت الدراسة إلي التعرف علي أثر إستخدام (2011دراسة ياسر أبو هيدروس ومعمر الفرا )
لتالميذ بطيئي التعلم، إستراتيجيات التعلم النشط علي دافعية اإلنجاز والثقة بالنفس والتحصيل علي ا

تنقسم  13:12  تلميذاً من بطيئي التعلم تتراوح أعمارهم بين 80وطبقت الدراسة علي عينة من )
وجود فروق ذات داللة إحصائية في ت الدراسة إلي إلي مجموعتين تجريبية وضابطة ، وقد توصل



دي كما وجدت فروق دالة بين التطبيقين القبلي والبعدي لمقياس دافعية اإلنجاز لصالح التطبيق البع
 المجموعتين الضابطة والتجريبية في مقياس دافعة اإلنجاز لصالح المجموعة التجريبية .

وهدفت الدراسة إلي التحقق من وجود عالقة بين الدافع ( 2012دراسة محمد بن عابد القرشي )
لإلنجاز وقلق المستقبل  لإلنجاز وقلق المستقبل لدي طالب الجامعات ، وقد تم تطبيق مقياس الدافع

  طالب ، وإستخدم الباحث إختبارات ومعامل بيرسون واإلنحدار البسيط ، 300علي عينة قوامها )
وجود عالقة إرتباطية بين درجات الدافع لإلنجاز ودرجات قلق المستقبل ت الدراسة إلي وتوصل

خفضي دافعية وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات الطالب مرتفعي ومن
اإلنجاز .عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات الدافع لإلنجاز ترجع لمتغير 

أدبي  .عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات قلق  –التخصص )علمي 
ا إزداد المستقبل ترجع لمتغير التخصص .يمكن التنبؤ بقلق المستقبل من خالل الدافع لإلنجاز فكلم

 از زاد معه القلق تجاه المستقبلالدافع لإلنج

وهدفت الدراسة إلي فحص العالقة بين الذكاء الوجداني ( 2014دراسة ثنال محمد العنزا )
وعالقته بكالً من التوافق المهني والدافع لإلنجاز ونوع العمل لدي عينة من الموظفين الكويتيتن ، 

ً 66وتمثلت عينة الدراسة في ) من الذكور واإلناث من موظفي العالقات العامة وإدارة    موظفا
نظم المعلومات مقسمة إلي مجموعتين ، وإستخدمت الباحثة المنهج الوصفي اإلرتباطي لتحقيق 
أهداف الدراسة ، وإستخدمت إستمارة جمع البيانات ومقياس التوافق المهني ومقياس الدافع لإلنجاز 

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين مجموعة الدراسة إلي  لتومقياس الذكاء الوجداني ، وتوص
اتهم علي مقياس التوافق العالقات العامة ونظم المعلومات علي مقياس الذكاء الوجداني ودرج

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين مجموعة العالقات العامة ومجموعة نظم المعلومات المهني 
ذات داللة إحصائية بين مجموعة العالقات العامة ونظم  علي مقياس الذكاء الوجداني .وجود فروق

لإلنجاز لدي موظفي  جود إرتفاع في مقياس الدافعالمعلومات علي مقياس الدافع لإلنجاز مع و
  العالقات العامة

  -: بحثفروض ال

جات اإلناث متوسطات درجات الذكور ومتوسطات در إحصائية بينتوجد فروق ذات دالله  -1
 وأبعاده الفرعية  المستقبلقلق في األداء علي مقياس 

ات داللة إحصائية بين متوسطات درجات الذكور ومتوسطات درجات اإلناث توجد فروق ذ -2
 الفرعية.في األداء علي مقياس الذكاء الوجداني وأبعاده 

اإلناث  توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات الذكور ومتوسطات درجات -3
 في األداء علي مقياس دافعية اإلنجاز وأبعاده الفرعية .

األدبية  طلبة التخصصاتتوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات  -4
ومتوسطات درجات طلبة التخصصات العلمية في األداء علي مقياس قلق المستقبل وأبعاده 

 الفرعية.
درجات طلبة التخصصات األدبية توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات  -5

ومتوسطات درجات طلبة التخصصات العلمية في األداء علي مقياس الذكاء الوجداني 
 وأبعاده الفرعية .

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات طلبة التخصصات األدبية  -6
از وأبعاده ومتوسطات درجات طلبة التخصصات العلمية في األداء علي مقياس دافعية اإلنج

 الفرعيه .
 توجد عالقة إرتباطية بين قلق  المستقبل والذكاء الوجداني ودافعية اإلنجاز . -7
 يمكن التنبؤ بقلق المستقبل من خالل الذكاء الوجداني ودافعية اإلنجاز . -8

 منهج واجرالات البحث 



أكثر من  إتخذت الدراسة الحالية المنهج الوصفي لمالئمته لهذه الدراسة -منهج الدراسة :

غيره ، ألنه يعتمد علي وصف ما هو كائن وتفسيره وال يقتصر علي جمع البايانات وتبويبها 
فقط وإنما يتضمن قدرا من التفسير لهذه البيانات والتعبير عن نتائج البحث باالساليب 

 -اإلحصائية المختلفة ، وقد تم إستخدام المنهج الوصفي من زاويتين :

وذلك من خالل إجراء الدراسة الميدانية المتمثلة في تطبيق  -: األسلوب الوصفي المسحي

 أدوات الدراسة  )المقاييس الثالثة السابق ذكرها   وتوزيعها علي أفراد عينة الدراسة 

وذلك من خالل المعالجة اإلحصائية والتوصل إلي وصف  -األسلوب الوصفي التحليلي :

دوات المستخدمة ، والمنهج الوصفي في هذه كمي إلستجابات أفراد العينة علي عبارات األ
 الدراسة لن يقتصر علي جمع البيانات وتبويبها فقط وإنما يتضمن قدرا من التفسير لهذه البيانات 

 : لبحثحدود ا

لقد تم اختيار عينة الدراسة االستطالعية واالساسية من طالب المرحلة الثانوية بمحافظة المنوفية  
طالبا وطالبة وقد بلغت حجم عينة التطبيق  65الدراسة االستطالعية ، وقد بلغت حجم عينة 

  طالب وطالبه من طالب مدرسة الماى الثانوية بنين ومدرسة الجديدة الثانوية 200االساسية )
بنات بشبين الكوم ،وذلك وفق متغيرات النوع والتخصص ، ولقد تم تطبيق أدوات الدراسة على 

 .2019/2018لدراسي األول للعام الدراسي العينة األساسية فى الفصل ا

 : بحثادوات ال

  2005مقياس قلق المستقبل إعداد زينب محمود شقير  

  سحر فاروق . و  صفاء األعسرترجمة 2001اون -الوجداني لبارمقياس الذكاء 

 2005مقياس دافعية اإلنجاز إعداد عبد اللطيف خليفه  

 2005شقير اعداد زينب  :قلق المستقبلأواًل: مقياس  
 وصف المقياس

عبارة لتقدير مستوي قلق المستقبل  28ويشتمل علي  2005اعدت المقياس زينب محمود شقير 
القلق المتعلق بالمشكالت الحياتية ، قلق الصحة  -لدي الفرد من خالل مكوناته الخمسة وهي :

، الخوف والقلق من وقلق الموت ، القلق الذهني )قلق التفكير بالمستقبل ، اليأس من المستقبل 
 الفشل في المستقبل .

الصددد  الهدداهري ،  -وقددد قامددب البابإددة بم ددتخداق عدددة فددر  تتمإددل فددي : -صدددا المقيدداس :
   صد  المحك )الصد  التجريبي ( ، صد  المفردات )الصد  التكويني( ، صد  التمييز . 

  -قامت الباحثة معدة المقياس بحساب الثبات بعدة طرا : -ثانيا: ثبات المقياس :
 فريقة إعادة تطبيق اإلختبار علي عينة من الجنسين  -1
معامدددل  –بدددراو  للتجزادددة النصددددية -فريقدددة التجزادددة النصددددية بم دددتخداق معادلدددة  دددبيرما  -2

 اإلرتباط بين المجموعتين 
  من الذكور واإلناث. فريقة معامل الفاكرونباخ علي عينة -3



 صفاء األعسر /  ترجمة   2001اون –لبار :الذكاء الوجداني ًا: مقياس ثاني
 وصف المقياس
أو  للدذكا  الوددداني مدن المقداييم المشدفوره فدي هدذا المجدال ،وقدد تد  إ ددتخدامه -يعدد مقيداس بدار

عاليده ، كالصدد  من قبل العديد من البحوث والدرا ات ، لما يتمتع بده مدن خصدااي  ديكومتريه 
 78( عبداره وصصدورته المختصدره) 133أو  بصدورته الكاملده مدن )-والإبات ، ويتكدو  مقيداس بدار

الذكا  الشخصي ، الذكا  بين األفدراد ،القددرة علدي التوافدق  -أبعاد أ ا ية : 5(عباره موزعه علي 
 ، ادارة الضغوط ، المزاج العاق . 

 األصلية الخصائص السيكومترية للمقياس في صورته
  -ثبات المقياس : -1

  تم إستخدام معامل ألفا كرونباخ لحساب معامل الثبات ألبعاد المقياس الفرعيه
 :Internal Consistencyاإلتساا الداخلي -2

لقد ت  التاكد من ثبات مقياس الذكا  الودداني بم تخداق معامل إرتباط بير و  لقياس العالقه بين 
 .كل بعد والدردة الكليه إلدمالي المقياس المتعلق بفا 

 صدا المقياس : 
 : Factor Analysisالصدا العاملي 

، إذ كانددب أبلددب  قامددب البابإددة بدرا ددة صددد  المقيدداس عددن فريددق التحليددل العدداملي اإل تكشددافي
 العبارات مرتبطة ببعضفا إرتبافا داال عند مستويات مختلفه ، مما يعني قابليتفا للتحليل العاملي

 2005.عبداللطيف خليفة اعداد  -:دافعية االنجاز: مقياس  
( بندددا، ، خصددي لكددل مكددو  او بعددد 50يشددتمل المقيدداس بوددده عدداق علددي ) وصددا المقيدداس :

وتتمإل في الشعور بالمسئولية ، السعي نحو التفو  لتحقيق مستوي فمدو   فرعي منفا  عشرة بنود
 ، التخطيط للمستقبل  مرتفع ، المإابرة ، الشعور بأهمية الزمن

 تم حساب صدا المقياس بالطرا األتية :صدا المقياس : 
 الصد  العاملي -2فريقة اإلتسا  الداخلي                         -1
 صد  التمييز   -3

ت  تقدير ثبات المقياس بودده عداق بطريقدة إعدادة اإلختبدار بفاصدل زمندي يتدراو   ثبات المقياس:
  المصريين والسودانيين .يوما، وذلك لدي عينتين من الطالب  15:10بين 

تدد  التحقددق مددن ثبددات المقيدداس الحددالي وأبعدداده الخمسددة وكددذلك الدردددة معامددل ألفددا كرونبدداخ : 
الكلية عن فريق بساب معامل الإبات بطريقة ألفا كرونباخ وقد إتضح ا  معامالت اإلرتباط ذات 
قيمددة مرتفعدده ممددا يدددل علددي أ  المقيدداس يتمتددع بقدددر ديددد مددن الإبددات ويمكددن اإلعتمدداد عليدده فددي 

 تطبيق الدرا ه الحالية 



 علي النحو التالي : البحث الميداني ارت خطوات :  البحثخطوات سير 

قامب البابإة بمدرا  الدرا ة اإل تطالعية بفدف التأكد من الكفا ة القيا ية لمقاييم قلق .1 
المستقبل والذكا  الودداني ودافعية اإلنجاز التي  يت  إ تخدامفا في الدرا ة من خالل التطبيق 

فالبا وفالبة من فالب المربلة الإانوية وأ فرت الدرا ة اإل تطالعية عن  65علي عينة قوامفا 
 مالامة المقاييم وصالبيتفا للتطبيق من خالل بساب ثبات وصد  المقاييم .

ت  إختيار العينة األ ا ية بالطريقة العشوااية وقامب البابإة بتطبيق أدوات الدرا ة علي دميع .2
فالبا وفالبة من فالب  مدر ة الماي الإانوية بنين 200التي بلغب أفراد العينة  قيد الدرا ة و 

 .2018 2017ومدر ة الجديدة الإانوية بشبين الكوق في الفصل الدرا ي األول 

ت  دمع وتصحيح أدوات الدرا ة فبقا لتعليمات واضعيفا ، ث  رصد الدردات في كشوف .3
لي بم تخداق األ اليب اإلبصااية المنا بة ودداول خاصه تمفيدا لمعالجتفا إبصاايا بالحا ب اآل

 ث  تحليل النتااج وتفسيرها في ضو  الفروض ث  تقدي  التوصيات في ضو  النتئج .

 -: البحثالمستخدمة في  اجحصائية  االساليب

 ختبار التائى لبيان داللة الفروق بين متوسطي المجموعتين        استخدام اال -1

 إختبار تحليل اإلنحدار البسيط  -2

                                      معامل ألفاكرونباخ  لحساب معامل الثبات -3    

 معامل ارتباط بيرسون -4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  البحث ومناقشته وتفسيرهنتائج 
 نتائج الفرض األول 

الذكور ومتو طات ويني على أنه" تودد فرو  ذات داللة إبصااية بين متو طات دردات 
وللتحقق من صحة هذا ،  دردات اإلناث في األدا  على مقياس قلق المستقبل وأبعاده الفرعية"

الفرض ت  ا تخداق اختبار "ت" لبيا  داللة الفرو  بين متو طي المجموعتين. ويوضح الجدول 
 التالي نتااج اختبار ت

ت الذكور ومتوسطات درجات اإلناث في األداء ( يوضح نتائج اختبار ت للفروق بين متوسطات درجا1جدول)

 على مقياس قلق المستقبل وأبعاده الفرعية

االنحرافات  المتوسطات النوع أبعاد مقياس قلق المستقبل
 المعيارية

 مستوي الداللة قيمة  خ تخ

القلق المتعلق بالمشكالت 
 الحياتية

 4.336 8.36 ذكور
2.636 .009 

 4.248 6.76 اناث

 3.867 10.79 ذكور الصحة وقلق الموتقلق 
.308 .759 

 3.478 10.63 اناث

 5.152 17.83 ذكور القلق الذهني
-.485 .628 

 4.753 18.17 اناث

 4.313 16.26 ذكور اليأس في المستقبل
-1.259 .210 

 3.995 17.00 اناث

 3.690 14.91 ذكور الخوف والقلق من الفشل
-1.942 .054 

 3.367 15.88 اناث

 14.294 68.15 ذكور الدرجة الكلية للمقياس
-.145 .885 

 13.934 68.44 اناث

 

يتضح من الجدول السابق ودود فرو  ذات داللة إبصااية  بين متو طات دردات الذكور 
ومتو طات دردات اإلناث في األدا  على بعد القلق المتعلق بالمشكالت الحياتية من مقياس قلق 
المستقبل في بين ال تودد فرو  ذات داللة إبصااية  بين متو طات دردات الذكور ومتو طات 

 في األدا  علي باقي األبعاد الفرعية  دردات اإلناث

والتي أظفرت ودود فرو  ذات  2000وهذا يتفق مع نتااج درا ات أخري مإل درا ة بسانين 
وكذلك درا ة   2003داللة إبصااية بين الجنسين في قلق المستقبل ، وكذلك درا ة إيما  صبري 

ة بين الجنسين في مقياس والتي أظفرت فرو  ذات داللة إبصااي 2014محمد خلا الهواهرة
وقد يردع هذا إلى تحمل المسئولية التى تقع على عاتقف  فى  قلق المستقبل لصالح الذكور

المستقبل القريب وخوفف  من عدق بصولف  على فرصة عمل الاقة بعد التخرج ، أو عدق تأمين 
،  من المستقبل مستلزمات الحياه الضرورية التى توفر لف  بياه كريمة مما يجعلف  أكإر قلقا

والتي أظفرت فرو  دالة إبصاايا، بين الجنسين علي مقياس قلق  2006ودرا ة ناهد مسعود
والتي أ فرت عن ودود فرو  دالة  2011المستقبل لصالح اإلناث ، ودرا ة  مر الحلج 



وقد يردع هذا إلى محاولة المرأه اثبات   إبصصاايا علي إختبار قلق المستقبل لصالح اإلناث
  تفا فى كل مجاالت الحياه والتوافق بين ذلك ووادباتفا كممرأه ورصه بيب مستقبال، ذا

والتي اثبتب عدق ودود فرو   2011وتختلا نتااج هذه الدرا ة مع نتااج درا ة دا ر البلوي  
وقد يردع هذا ذات داللة إبصااية علي مقياس قلق المستقبل وابعاده الفرعية تردع ألثر النوع 

العينة  وا  كانوا ) ذكور أو اناث ( متساوو  فى دردة الشعور بالقلق رب  اختالف ال  أفراد 
 دنسف .

 نتائج الفرض الثاني 

ويني على أنه" تودد فرو  ذات داللة إبصااية بين متو طات دردات الذكور ومتو طات 
من صحة  وللتحقق،  دردات اإلناث في األدا   على مقياس الذكا  الودداني وأبعاده الفرعية "

هذا الفرض ت  ا تخداق اختبار "ت" لبيا  داللة الفرو  بين متو طي المجموعتين. ويوضح 
 الجدول التالي نتااج اختبار ت

( يوضح نتائج اختبار ت للفروق بين متوسطات درجات الذكور ومتوسطات درجات اإلناث في األداء 2جدول)

 على مقياس الذكاء الوجداني وأبعاده الفرعية 

 المتوسطات النوع أبعاد مقياس الذكاء الوجداني
االنحرافات 
 المعيارية

قيمة  خ 
 تخ

مستوي 
 الداللة

 الذكاء الشخصي
 8.804 55.31 ذكور

.396 .693 
 6.795 54.87 اناث

 الذكاء بين االفراد
 7.320 46.99 ذكور

-.011 .991 
 5.621 47.00 اناث

 القدرة عل التوافق
 7.858 55.26 ذكور

-.337 .736 
 7.644 55.63 اناث

 إدارة الضغوط
 5.556 39.67 ذكور

-1.020 .309 
 5.533 40.47 اناث

 المزاج العام
 7.083 57.91 ذكور

-1.221 .224 
 7.166 59.14 اناث

 الدرجة الكلية للمقياس
 29.243 255.14 ذكور

-.516 .606 
 24.532 257.11 اناث

يتضح من الجدول السابق عدق ودود فرو  ذات داللة إبصااية  بين متو طات دردات   
 الذكور ومتو طات دردات اإلناث في األدا  على مقياس الذكا  الودداني وأبعاده الفرعية 

والتي أظفرت عدق ودود   Scoot2003وهذا يتفق مع نتااج درا ات اخري مإل درا ة أ كوت   
 إبصااية بين الجنسين علي مقياس الذكا  الودداني .فرو  ذات داللة 

والتي أثبتب تفو   2001بينما التتفق مع نتااج درا ات أخري كدرا ة كياروشا وتشا  وصيجا   
ودرا ة ثنا   2011وكذلك درا ة ايمن بريب  اإلناث في كل أبعاد الذكا  الودداني علي الذكور

، ودرا ة بمزه  2014را ة محمد خلا الزواهره ، ود 2014ودرا ة لين ويسلن  2012العنزي 



، والتي أثبتب دميعفا ودود فرو  دالة إبصاايا، علي مقياس الذكا  الودداني  2016الزبيالت 
 لصالح اإلناث.

والتي أثبتب تفو  الذكور علي اإلناث في كل أبعاد الذكا   2005وكذلك درا ة محمد فراج  
ور اشد درأه من االناث ،وأنف  أكإر تففما لمشاعر االخرين قد يردع هذه الي كو  الذك الودداني

، وأكإر تعامال مع االخرين بفدف االنفتا  على عال  ما يعد التخرج ومحاولة الفوز بمفنة تنا ب 
قدراتف  وامكاناتف  وهو ما يعكم الطبيعة الساادة لإلناث فى المجتمع المصرى من التدين وعدق 

  . ما يعطى فرصة اكبر للذكور بالتمتع بمفارات الذكا  الوددانىاالختالط مع الجنم االخر م

 نتائج الفرض الثالث

ويني على أنه" تودد فرو  ذات داللة إبصااية بين متو طات دردات الذكور ومتو طات 
وللتحقق من صحة هذا الفرض ت  ،  دردات اإلناث في األدا  على مقياس دافعية االنجاز "

يوضح الجدول التالي نتااج لبيا  داللة الفرو  بين متو طى المجموعتين. و ا تخداق اختبار "ت" 
 تاختبارا
( يوضح نتائج اختبار ت للفروق بين متوسطات درجات الذكور ومتوسطات درجات اإلناث في األداء 3جدول)

 على مقياس دافعية االنجاز

 المتوسطات النوع أبعاد مقياس دافعية االنجاز
االنحرافات 
 المعيارية

 مستوي الداللة قيمة  خ تخ

 الشعور بالمسئولية
 6.641 32.88 ذكور

.165 .869 
 7.081 32.72 اناث

 السعي نحو التفوق
 6.552 33.32 ذكور

.383 .702 
 6.755 32.96 اناث

 المثابرة
 7.248 36.56 ذكور

.646 .519 
 7.195 35.90 اناث

 الشعور بأهمية الزمن
 6.364 31.28 ذكور

-.320 .749 
 7.704 31.60 اناث

 التخطيط للمستقبل
 6.222 35.75 ذكور

.315 .753 
 6.787 35.46 اناث

 الدرجة الكلية للمقياس
 28.053 169.79 ذكور

.282 .778 
 29.568 168.64 اناث

يتضح من الجدول السابق عدق ودود فرو  ذات داللة إبصااية  بين متو طات دردات الذكور  
 ومتو طات دردات اإلناث في األدا  على مقياس دافعية االنجاز وأبعاده الفرعية

في عدق ودود فرو  ذات داللة ابصااية علي مقياس  2011وهذا يتفق مع درا ة دا ر البلوي 
وهذا يختلا مع نتااج  درا ات  ابقه كدرا ة  ثر النوع .دافعية اإلنجاز تردع أل

Hartencia1981  والتي أثبتب ودود فرو  ذات داللة إبصااية  1991، ودرا ة أبمد عطية
بين الجنسين علي مقياس دافعية اإلنجاز لصالح اإلناث ، ودرا ة بسن عبد الربمن 

 والتي أثبتب ودود فرو  بين الجنسين علي مقياس دافعيه اإلنجاز لصالح البنين .  1992بسن



 

 

 نتائج الفرض الرابع 

تودد فرو  ذات داللة إبصااية بين متو طات دردات فلبة التخصصات "ويني على أنه
األدبية ومتو طات دردات فلبة التخصصات العلمية في األدا  على مقياس قلق المستقبل 

ة الفرو  بين "ت" لبيا  داللصحة هذا الفرض ت  ا تخداق اختباروللتحقق من ،  وأبعاده الفرعية"
 نتااج اختبار ت  الجدولويوضح متو طي المجموعتين.

ومتوسطات درجات  األدبية( يوضح نتائج اختبار ت للفروق بين متوسطات درجات طلبة التخصصات 4)جدول

 طلبة التخصصات العلمية في األداء على مقياس قلق المستقبل وأبعاده الفرعية

أبعاد مقياس قلق 
 المستقبل

 المتوسطات النوع
االنحرافات 
 المعيارية

 مستوي الداللة قيمة  خ تخ

القلق المتعلق 
 بالمشكالت الحياتية

 4.282 8.06 أدبي
1.630 .105 

 4.392 7.06 علمي

قلق الصحة وقلق 
 الموت

 3.293 11.31 أدبي
2.338 .020 

 3.936 10.11 علمي

 القلق الذهني
 4.637 18.36 أدبي

1.029 .305 
 5.237 17.64 علمي

 اليأس في المستقبل
 4.054 17.05 أدبي

1.431 .154 
 4.248 16.21 علمي

الخوف والقلق من 
 الفشل

 3.669 15.57 أدبي
.695 .488 

 3.451 15.22 علمي

 الدرجة الكلية للمقياس
 13.152 70.35 أدبي

2.081 .039 
 14.731 66.24 علمي

دردات فلبة يتضح من الجدول السابق ودود فرو  ذات داللة إبصااية بين متو طات 
التخصصات األدبية ومتو طات دردات فلبة التخصصات العلمية في األدا  بعد قلق الصحة 
وقلق الموت والدردة الكلية من مقياس قلق المستقبل ، في بين ال تودد فرو  ذات داللة 
إبصااية بين متو طات دردات فلبة التخصصات األدبية ومتو طات دردات فلبة 

األدا  أبعاد القلق المتعلق بالمشكالت الحياتية والقلق الذهنى واليأس فى  التخصصات العلمية في
  المستقبل والخوف والقلق من الفشل فى المستقبل من مقياس قلق المستقبل

ودرا ة بالب  2009ودرا ة ابمد الإنيا   2008فضيلة السبعاوى  وهذا يتفق مع نتااج درا ات
ودرا ة نايف الحرصي ودمال الفا    2012ودرا ة ا يا بوزيا  ووردة بوقصة  2009المشيخى
والتي أ فرت  2014 ابقة كدرا ة محمد خلا الزواهره  2015ودرا ة منصور عويضة  2013

 مستقبل يردع ألثر التخصي .عن فرو  ذات داللة إبصااية في مستوي قلق ال



ودرا ة التيجانى بن فاهر   2007هويدا محمود محمد فراج  بينما ال يتفق هذا مع درا ة  
  2011،ودرا ة دا ر البلوي  2010محمد مساوي  2011ودرا ة نيفين المصرى  2010

ا ة ودر  2012ودرا ة ديفا   ويد  2012ودرا ة  ميرة اللحيانى  ودرا ة محمد عابد القرشي
والتي أظفرت عدق ودود فرو  ذات داللة إبصااية  بين متو طات دردات   2015نادية اوشن 

 قلق المستقبل تردع لمتغير التخصي )علمي ،أدبي ( .

وقد يردع هذا ال  الطالب باختالف تخصصاتف  يتعرضو  لنفم الهروف االدتماعية والمواقا 
مباشرا ، كما أ  ضما  المستقبل ال بتعلق بمجال والمتطلبات الحياتبة التى تؤثر عليف  تأثيرا 

 التخصي الدرا ى بقدر ما يتعلق بعوامل أخرى متعددة .

وقد يردع الي أ  القلق يعتمد على الكفا ة الذاتية بيث البد أ  يكو  لدى الشخي القدرة والإقة 
 على التحك  فى بيئتة إلنجاز أهدافة الشخصية وموادفه االبداث السالبة .

يردع الى عدق ودود  الخبرة الكافية التى تمكن دميع الطالب بغض النهر عن تخصصاتف  وقد 
 من معرفه الحياه والتصور الصحيح لالبداث والذى يعد من اه  ا باب قلق المستقبل.

يستطيعوا تخطي هذا القلق سلطا  التوكل علي هللا واإليما  بقضا  هللا وقدره ب أنه وتري الباحثة
ا، واقعية تتنا ب واإلمكانيات المتابة في المجتمع واإلقبال علي الحياة بنفم ويضعو  أهداف

راضية ونهرة أكإر إيجابية ، وعلينا ا  نتذكر قول هللا  بحانه وتعالي )وأفوض أمري الي هللا إ  
 {.44هللا بصير بالعباد( }بافر

 نتائج الفرض الخامس 
ويني على أنه" تودد فرو  ذات داللة إبصااية بين متو طات دردات فلبة        

التخصصات األدبية ومتو طات دردات فلبة التخصصات العلمية في األدا  على مقياس الذكا  
وللتحقق من صحة هذا الفرض ت  ا تخداق اختبار "ت" لبيا  داللة ،  الودداني وأبعاده الفرعية "

 التالي طي المجموعتين. وهذا ما يوضحه الجدول متو الفرو  بين 
( يوضح نتائج اختبار ت للفروق بين متوسطات درجات طلبة التخصصات األدبية ومتوسطات درجات 5)جدول

 طلبة التخصصات العلمية في األداء على مقياس الذكاء الوجداني وأبعاده الفرعية

أبعاد مقياس الذكاء 
 الوجداني

 المتوسطات النوع
االنحرافات 
 المعيارية

 مستوي الداللة قيمة  خ تخ

 الذكاء الشخصي
 6.717 54.34 أدبي

-1.354 .177 
 8.805 55.84 علمي

 الذكاء بين االفراد
 5.755 45.56 أدبي

-3.188 .002 
 6.921 48.43 علمي

 القدرة عل التوافق
 6.833 54.55 أدبي

-1.643 .102 
 8.482 56.34 علمي

 الضغوط إدارة
 5.438 39.04 أدبي

-2.667 .008 
 5.486 41.10 علمي



 المزاج العام
 6.785 57.73 أدبي

-1.582 .115 
 7.414 59.32 علمي

 الدرجة الكلية للمقياس
 23.303 251.22 أدبي

-2.612 .010 
 29.450 261.03 علمي

يتضح من الجدول السابق ودود فرو  ذات داللة إبصااية  بين متو طات دردات فلبة    
التخصصات األدبية ومتو طات دردات فلبة التخصصات العلمية في األدا  على بعد الذكا  
بين األفراد  وصعد إدارة الضغوط والدردة الكلية من مقياس الذكا  الودداني ، في بين ال تودد 

لة ابصااية بين أبعاد الذكا  الشخصي، وصعد القدرة على التوافق، وصعد المزاج فرو  ذات دال
 العاق.

ود جوالتي توصلت إلي و 2008وهذا يتفق مع نتائج دراسة عباس نوح الموسوي  
فروق ذات داللة إحصائية علي مقياس الذكاء الوجداني يرجع الثر التخصص 

 لصالح التخصص األدبي .

والتي توصلت إلي عدم وجود  2014ئج دراسة لين ويلسن بينما تختلف مع نتا 
 فروق ذات داللة إحصائية علي مقياس الذكاء الوجداني ترجع ألثر التخصص.

 اوقد يرجع هذا الى حالة االحباط التى تسود الطالب تجاه المستقبل سواء كانو
تخصصات علمية أو ادبية فكالهما يقع تحت نفس الضغوط ، ومن ثم فإن لديهم حالة 

 ات االنفعالي تجاه النفس وتجاه االخرين.عدم الثبمن 

 نتائج الفرض السادس 
ويني على أنه" تودد فرو  ذات داللة إبصااية بين متو طات دردات فلبة التخصصات 

لعلمية في األدا  على مقياس دافعية اإلنجاز األدبية ومتو طات دردات فلبة التخصصات ا
وللتحقق من صحة هذا الفرض ت  ا تخداق اختبار "ت" لبيا  داللة الفرو  ، وأبعادها الفرعية "

 تابين متو طي المجموعتين. ويوضح الجدول التالي نتااج اختبار 
األدبية ومتوسطات درجات ( يوضح نتائج اختبار ت للفروق بين متوسطات درجات طلبة التخصصات 6جدول)

 طلبة التخصصات العلمية في األداء على مقياس دافعية وأبعادها الفرعية

أبعاد مقياس دافعية 
 االنجاز

 المتوسطات النوع
االنحرافات 
 المعيارية

 مستوي الداللة قيمة  خ تخ

 الشعور بالمسئولية
 7.005 32.67 أدبي

-.268 .789 
 6.720 32.93 علمي

 التفوق السعي نحو
 6.453 33.57 أدبي

.915 .361 
 6.827 32.71 علمي

 المثابرة
 6.669 36.71 أدبي

.941 .348 
 7.719 35.75 علمي

 الشعور بأهمية الزمن
 7.036 31.53 أدبي

.180 .857 
 7.099 31.35 علمي

 التخطيط للمستقبل
 6.035 35.68 أدبي

.163 .871 
 6.957 35.53 علمي

 الكلية للمقياس الدرجة
 27.498 170.16 أدبي

.464 .643 
 30.066 168.27 علمي



يتضح من الجدول السابق عدق ودود فرو  ذات داللة إبصااية بين متو طات دردات فلبة  
 التخصصات األدبية ومتو طات دردات فلبة التخصصات العلمية في األدا  على مقياس دافعية

 وأبعادها الفرعية اإلنجاز

التي أ فرت عن عدق ودود فرو   2012وتتفق هذه النتيجة مع نتااج درا ة محمد عابد القرشي 
ذات داللة إبصااية بين دردات الطالب علي مقياس دافعية اإلنجاز وتتفق أيضا مع ما توصلب 

من أنه ليم هناك فرو  ذات دللة إبصااية بين مجموعات الطالب  1988إليه درا ة الطريدي 
صات المختلفة علي مقياس دافعية اإلنجاز وهذا يعني أنه ليم للتخصي دور في ذوي التخص

تشكيل بيئة الدافع لإلنجاز لدي الطالب ، فالدافع لإلنجاز بمكوناته األ ا ية مإل المإابرة والنشاط 
الحر والإقة بالنفم واإلبساس بالمقدرة والمنافسة واإل تقاللية تكو  متساوية بين فالب 

عدق ودود فرو  نتيجة إلختالف  1995لمي واألدبي كما تفسر درا ة الحامد التخصي الع
التخصي بأ  هناك عوامل لفا تأثير واضح في دافعية اإلنجاز منفا : مدي مواظبة الطالب 
وتمسكه بالدرا ة تحب أي ظرف ، وفمو  الطالب ورببته في إكمال درا ته والحصول علي 

  أعلي المعدالت . 
، إ ماعيل فراج ودرا ة أبمد  2006النتيجة الحالية مع نتااج درا ة بازيد في بين تختلا 

والتي أظفرت ودود فرو  دالة إبصااية علي مقياس دافعية اإلنجاز بيث كا   1991شعبا  
  لدي فلبة األقساق العلمية دافع أكبر لإلنجاز عن فلبة األقساق األدبية .

  نتائج الفرض السابع  

د عالقه إرتبافية بين قلق المستقبل والذكا  الودداني ودافعية ويني على انه تود
اإلنجاز.وللتحقق من صحة ذلك ت  ا تخداق معامل ارتباط بير و  ويوضح الجدول التالي نتااج 

 العالقة بين متغيرات الدرا ة .

 قلق المستقبل والذكاء الوجداني ودافعية اإلنجاز.معامالت  االرتباط بين ( يوضح 7جدول )
 دافعية االنجاز الءكال الوجداني قلق المستقبل المتغير

   - قلق المستقبل

  - و175 الذكاء الوجداني

  - و087 و009 دافعية االنجاز

يتضح من الجدول السابق ودود عالقة ارتبافية بين قلق المستقبل والذكا  الودداني وال تودد 
 .عالقة ارتبافية بين قلق المستقبل ودافعية اإلنجاز 

وتختلا نتيجة الدرا ة الحالية التي تشير الي عدق ودود عالقة دالة إبصااية بين أبعاد قلق 
( من ودود 2000ة بسانين )المستقبل وأبعاد دافعية اإلنجاز مع ما توصلب اليه نتااج درا 

عالقة  البة عكسية بين قلق المستقبل ودافعية اإلنجاز فكلما زاد القلق لدي الفرد إنخفضب 
والتي كشفب عن ودود عالقة بين قلق  1970ينور اعية اإلنجاز لديه  كما تختلا مع درا ة ر داف

ا  القلق في  1995المستقبل ودافعية اإلنجاز كما تختلا هذه النتيجة مع ما ذكره الصفطي 



صورته البسيطة بمإابة دافع وبافز للوصول إلي إنجاز مرتفع بينما  إذا زاد القلق بصورته المبالغ 
يفا  يصبح عااقا في تحسين مستوي الطالب وأدااه وإنجازه وصالتالي  و  توافقه ، كما تختلا ف

التي توصلب الي ودود عالقة  البة عكسية بين أبعاد مقياس   2012مع درا ة  ميرة اللحياني 
 قلق المستقبل وأبعاد دافعية اإلنجاز والتي فسرت ذلك في إفار نهرية التنافر المعرفي لفستنجر

Fastinger   والتي أكدت أ  لكل فرد عناصر معرفية تتضمن معرفته بذاته ومعرفته بالطريقة
التي يسير بفا العال  فمذا تنافر عنصر من هذه العناصر وفغي أبدهما علي األخر بدث التوتر 

ين يشعرو  مستوي الدافعية عند الطالب الذ، وتفسر هذه النهرية التراخي وعدق الجدية وإنخفاض 
 ة للتعلي  والنجا  ويضعوا أهدافابحالة شبيفة بالتنافر المعرفي فف  يعطو  قيمة واهمية كبير 

 .وفموبات ومع ذلك يشعرو  بضعا العااد من ورا  هذا النجا  في المستقبل 
وقد يردع هذا الى  خوف الطالب من الفشل وعدق قدرتف  على تحقيق فموباتف  واهدافف  أماق 

التخرج مما يجعلف   يكونو  مففوما  البا فيشعرو  بالقلق تجاه مستقبلف  قلة فرص العمل بعد 
 وينعكم ذلك  لبيا على دافعية االنجاز.

الطالب الذين لديف  خطة وقد يردع إلى ا  نهرة الطالب للمستقبل تؤثر على دافعيتف  لالنجاز ف
اهدافف  ولديف  بصيرة وتفكير بمستقبل زاهر يدفعف  ذلك الي االدتفاد والمإابرة  واضحة لتحقيق

عرو  واالقداق على الحياه والنجا  بينما الطالب الذين تتس  نهرتف  للمستقبل بالتشاؤق فمنف  يش
تف  لالنجاز كما ا  دافعية االنجاز يمكن ا  تتأثر بسمات باالبباط واليأس فتضعا دافعي

 الشخصية .
 نتائج الفرض الثامن  

وللتحقق الذكا  الودداني ودافعية االنجاز، بل من خالل علي أنه يمكن التنبؤ بقلق المستق ويني
من صحة هذا الفرض ت  ا تخداق اختبار تحليل االنحدار البسيط ويوضح الجدول التالي نتااج 

 تحليل االنحدار . 
 الوجداني ودافعية االنجاز على قلق المستقبلء الذكل تحليل االنحداريوضح نتائج  ( 8ل)جدو

 

المتغيرات  المتغير التابع

 المنبئة 

المعامالت  المعامالت المعيارية 

 المعيارية 

مستوي  قيمة "ت"

 الداللة 

 Bata الخطأ المعياري   Bعامل

 000. 8.003   11.530 92.273 الثابت قلق المستقبل

 940. 075.- 005.- 034. 003.- الءكال الوجداني

 013. 2.498- 176.- 037. 092.- دافعية االنجاز
 

يتضح من الجدول السابق قدرة الذكا  الودداني على التنبؤ بقلق المستقبل فى بين ل  تتنبأ دافعية 
 . االنجاز بقلق المستقبل

أبعاد والتي أ فرت عن ودود إرتباط بين  2001وهذا يتفق مع درا ة كياروشا وتشا  وصيجار
الذكا  الودداني و مة القلق مما يمكن من التنبؤ بقلق المستقبل من خالل الذكا  الودداني بينما 



تختلا مع نتااج درا ة محمد عابد القرشي والتي أ فرت عن ودود عالقة إرتبافية بين الدافع 
 لإلنجاز وقلق المستقبل بيث يمكن التنبؤ بقلق المستقبل من خالل الدافع لإلنجاز .

عن ودود عالقة إرتبافية 2005، ودرا ة  ميرة الليحاني  2000وقد اثبتب نتااج درا ة بسنين 
وممدوح  2011كما اثبتت دراسة  جاسر البلوي ن قلق المستقبل والدافع لإلنجاز ،  البة بي

 أنه ال يمكن التنبؤ بقلق المستقبل من خالل دافعية اإلنجاز  2012العتيبي 
فعية لإلنجاز لديهم الشعور األشخاص الذين يتميزون بمواصفات الدان قد يرجع ذلك الي أ

حات العالية لية والتخطيط للمستقبل والشعور بأهمية الوقت والسعي نحو تحقيق الطموبالمسؤ

من القلق والخوف من المستقبل ) القلق المحمود   يدفعهم  لديهم قدراً  بصبر ومثابرة يكون

ة بهم والقيام باألدوار المطلوبة منهم بحرص وعناية علي أساس لتحقيق األعمال والمهام المنوط

ما يتوافر لهم من فرص لتحقيق مركزاً او مكانة متميزة ، بينما األشخاص الذين ليس لديهم 

مواصفات الدافعية لإلنجاز يخافون الفشل ويتوقعونه عندما يواجهون التحديات ويضعون ألنفسهم 

ً متواضعة ويختارون المه ام السهلة جداً ليتجنبوا الفشل بنجاح او يختارون المهام الصعبة أهدافا

جداً فيكون لديهم العذر في الرسوب وغالباً ما يتوقفون عن بذل المحاوالت للوصول الي النجاح 

 وبالتالي يصبح اإلنجاز غير محتمل .

  -توصيات البحث :

 توفير األنشطة والخدمات اإلرشادية المختلفة التي تعمل علي خفض قلق المستقبل  -1

اإلهتمام بإعداد برامج إرشادية للوالدين لمساعدتهم علي ممارسة أساليب تربوية سوية  -2
 تساعد أبناءهم علي تجنب قلق المستقبل 

تمكنهم من  طالب الخبرات والمهارات التيأن تركز المناهج الدراسية علي ما يكسب ال -3
 مواجهه التحديات والمشكالت الحياتية 

إهتمام القائمين علي العملية التعليمية بالكشف عن مستويات الذكاء الوجداني ودافعية  -4
اإلنجاز وقلق المستقبل في المراحل التعليمية المختلفة بهدف إعداد برامج إرشادية تساعدهم 

 اإلنجاز والتخفيف من قلق المستقبل علي تنمية الذكاء الوجداني ورفع مستوي دافعية 

 ضرورة تفعيل التعاون بين االسرة والمدرسة والمجتمع لتوفير الجو المناسب للطالب  -5

العمل علي تظافر الجهود بين التربويين والنفسيين والمسؤولين عن العملية التعليمية إليجاد  -6
 الحلول المناسبة للحد من قلق المستقبل .

في ضوء النتائج التي توصل اليها البحث الحالي يمكن اقتراح   -مقترحات البحث :
  -مايلي :

اجراء المزيد من الدراسات حول قلق المستقبل وربطه ببعض المتغيرات األخري التي تؤثر  -1
 في حياة األفراد 

  الجامعةاجراء دراسة مماثلة وتطبيقها علي طالب  -2

من المجتمع المصري لقياس دافعية  ضرورة العمل علي بناء مقاييس مقننه وجديدة مستمدة -3
 اإلنجاز األكاديمي .



إجراء بحوث تتناول تأثير قلق المستقبل علي بعص جوانب الشخصية لدي عينات من  -4
 مراحل عمرية مختلفة .

 

 

 المراجع العربية 
 (  نفسية  : الدافع لإلنجاز وعالقته بالقلق واإلنبساط .دراسات 1991أحمد عبد الخالق و مايسة النيال

 .637،ص 4، ج1، القاهره ك
 ( قلق المستقبل وقلق اإلمتحان في عالقتهما ببعض المتغيرات النفسية 2002أحمد محمد حسنين :  

 لدي عينة من طالب الصف الثاني الثانوي . رسالة ماجستير ، كلية اآلداب ، جامعة المنيا . 
 ( اة . القاهره: دار قباء للطباعة والنشر   : كيف تتغلب علي القلق وتنعم بالحي2002األزرق بن علو

 والتوزيع .
 ( مفهوم الذات وعالقته بدافعية اإلنجاز لدي طالب الكليات العملية 1994أماني فهمي فرغلي :  

والنظرية بجامعة القاهره ، رسالة ماجستير غير منشورة ، مركز البحوث والدراسات 
 التربوية ، جامعة القاهره .

 لدي 2003ار )أنور فتحي عبد الغف ً  : الذكاء الوجداني وإدارة الذات وعالقتهما بالتعلم الموجه ذاتيا
 ، الجزء الثاني ، 53طالب الدراسات العليا ، مجلة كلية التربية ، جامعة المنصورة ، العدد 

 ( عالء كفافي ،   : الذكاء الوجداني ، ترجمة صفاء األعسر و2000بام رونيستون وجان سكوت
 ر قباءالقاهرة : دا

 ( قلق المستقبل لدي الفتاة العانس وعالقته بالتوافق النفسي اإلجتماعي . رسالة 2012حسين ذهبية :  
 ماجستير غير منشورة ، كلية العلوم اإلنسانية اإلجتماعية ، جامعة الجزائر

 ( الضغوط اإلجتماعية المدرسية وعالقتها بوجهتي الضغط ودافعية 1995حنان ثابت مدبولي :  
نجاز لدي األطفال ، رسالة ماجستير غير منشورة ، الدراسات العليا للطفولة ، قسم اإل

 الدراسات النفسية واإلجتماعية ، جامعة عين شمس 
 ( مدخل علم النفس . ترجمة سيد الطواب وآخرون ، القاهره : المكتبة 1988دافيدوف ليندا :  

 األكاديمية . 
 ( قت بدافعية اإلنجاز والتحصيل الدراسي .مجلة اإلقتصاد   عالقة إدارة الو1995زينب حسين حقي

 المنزلي ، الجمعية المصرية لإلقتصاد المنزلي العدد الحادي عشر . 
 ( دار الفكر  1 : الذكاء الوجداني ، أسسه وتطبيقاته ، وتنميته ، ط2007السيد إبراهيم السمادوني ،

 العربي للنشر ، األردن .
 ( الذكاء الوجداني . القاهره : دار قباء 2000صفاء األعسر وعالء كفافي :   
 ( الدافعية لإلنجاز . القاهره : دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع 2000عبد اللطيف محمد خليفه :  

. 
 ( الذكاء الوجداني لدي طالب الجامعة وعالقته ببعض المتغيرات 2002عبد المنعم أحمد الدردير :  

 . 229، ص 3، العدد  8راسات تربوية وإجتماعية ، المجلد المعرفية والمزاجية . مجلة د
 ( دافعية اإلنجاز لدي طالب المرحلة اإلعدادية والثانوية من 2002عمر الفاروق السنوسي :  

الجنسين دراسة إرتقائية مقارنة . رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية التربية ، قسم الصحة 
 النفسية ، جامعة عين شمس

  القلق وإدارة الضغوط النفسية . الطبعة األولي ، القاهره : دار الفكر 2001د عثمان )فاروق السي :  
 العربي .

 ( الذكاء الوجداني عند المراهقين وعالقته ببعض المتغيرات الشخصية . رسالة 2004فؤاد الدواش :  
 دكتوراه غير منشوره ، معهد الدراسات التربوية ، جامعة القاهره . 



 الدافعية لإلنجاز وعالقتها ببعض متغيرات الشخصية 1992لخالق و أحمد النيال ) مايسة عبد ا :  
لدي عينة من تالميذ المدارس اإلبتدائية بقطر . مجلة مركز البحوث التربوية ، السنة األولي 

 ، الدوحة : جامعة قطر . 167، العدد الثاني ، ص
 ( والعالج النفسي الديني في تخفيف قلق    : أثر العالج المعرفي1996محمد عبد التواب معوض

 المستقبل لدي عينة من طلبة الجامعة . رسالة دكتوراه ، كلية التربية ، جامعة المنيا . 
 ( دراستان في دوافع اإلنجاز وسيكولوجية التحديث للشباب الجامعي 1977محمود عبد القادر حمد :  

 . القاهره : مكتبة األنجلو المصرية .
 قلق المستقبل وعالقته ببعض المتغيرات الثقافية . المؤتمر 2004لدين عشري )محمود محيي ا :  

الثانوي الحادي عشر لمركز اإلرشاد النفسي ، القاهره ، جامعة عين شمس ، الشباب من 
 أجل مستقبل أفضل  . 

 ( سة   : الذكاء الوجداني وعالقته بالذكاء العام وسمات الشخصية ) درا2002مني سعيد أبو ناشي
 عاملية   . المجلة المصرية للدراسات النفسية

  ( دافعية اإلنجاز في ضوء اإلتجاهات الوالدية لدي اإلناث في الفئة 1993ميمونه علي الصومالي :  
   سنه . رسالة ماجستير ، كلية اآلداب ، جامعة طنطا . 12:10العمرية )

 ( داء الشباب وإنتاجيتهم في المشروعات   : أثر دافعية اإلنجاز علي أ2004نجالء أحمد سيد مسعد
الصناعية الصغيرة ودور ذلك في تحقيق التنمية االجتماعية  واالقتصادية لإسرة . رسالة 

 دكتوراه غير منشوره ، كلية االقتصاد المنزلي ، جامعة المنصورة . 
 ( اعية لدي   : قلق المستقبل وعالقته ببعض المتغيرات النفسية واإلجتم2008نسرين محمد نبيل

 طالب الجامعة . رسالة ماجستير ، كلية التربية ، جامعة عين شمس . 
 ( الذكاء الوجداني  وعالقته بالعوامل الخمسة الكبري للشخصية 2007نصره منصور عبد المجيد :  

 . رسالة ماجستير غير منشوره ، كلية اآلداب قسم علم النفس ، جامعة القاهره . 
 ( قلق المستقبل عند الشباب وعالقته ببعض المتغيرات . مجلة البحوث التربوية 2010هبه مؤيد :  

   ، مركز الدراسات التربوية واألبحاث النفسية ، العراق . 27،  26والنفسية ، ) 
 ( الذكاء المتعدد في القرن الحادي والعشرين . ترجمة عبد الحكيم أحمد 2005هوارد جاردنر :  
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