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 مستخمص البحث:
الددددذات والقمددددب المسددددتقبمى يهدددددب البحددددث الحددددالى إلددددى الك ددددب عددددن العالقدددده بددددين إدارة 

لددددددب ال دددددباب الجدددددامعى سدددددى لدددددوء متطمبدددددات سدددددوب العمددددد    اجريدددددت هدددددذ  الدراسددددده 
بالفرقدددددددده النهاليددددددده بالكميددددددددات  العمميدددددددده طالددددددددب  (400عمدددددددى عيندددددددده أساسددددددددية قوامهدددددددا  

واالدبيددددددددده( بالجامعدددددددددات الحكوميددددددددده بالقددددددددداهر  الكبدددددددددرب  ومدددددددددن مسدددددددددتويات أجتماعيدددددددددة 
 – ندددددددوع ال وت دددددددم مارة البياندددددددات العامدددددددة وأقتصددددددداديه مختمفددددددده   وطبدددددددب عمددددددديهم اسدددددددت

 –مكددددددان سددددددكن االسددددددرة  –عمدددددد  االم  –تعمدددددديم الوالدددددددين  مسددددددتوب - طبيعدددددده الدراسدددددده 
 ومقيدددددددداس إدارة الددددددددذات متوسددددددددط الدددددددددخ  ال ددددددددهرب لالسددددددددر  ( -عدددددددددد أسددددددددراد االسددددددددرة 

 –الثقددددددددده بدددددددددالنفس  –أتخددددددددداذ القدددددددددرارات وحددددددددد  الم دددددددددكالت – إدارة الوقدددددددددت  ومحددددددددداور 
 –وابعددددداد   القمدددددب األقتصدددددادب  ومقيددددداس قمدددددب المسدددددتقب الطمدددددوح والتطدددددوير الدددددذاتى ( 

   واتبع البحث المنهج الوصفى التحميمى . القمب المهنى( –القمب األجتماعى 
 وأظيرت نتائج البحث األتى :
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عالقددددددده ارتباطيددددددده ذات داللددددددده احصددددددداليه بدددددددين إدار  الدددددددذات بمحاورهدددددددا ألسدددددددراد وجدددددددود 
توجدددددددد عالقددددددده ارتباطيدددددددده ذات  -عينددددددده البحدددددددث والقمدددددددب المسدددددددتقبمى بابعددددددداد  لدددددددديهم .

والقمدددددب المسدددددتقبمى بابعددددداد  السدددددراد عينددددده  داللددددده احصددددداليه بدددددين إدار  الدددددذات بمحاوهدددددا
م ددددددددداركه المت يددددددددددرات أخدددددددددتالب نسددددددددددبه  -البحدددددددددث االساسدددددددددديه ومت يدددددددددرات الدراسددددددددددة .

 -المسدددددددتقمه عمدددددددى المت يدددددددر التدددددددابع  إدارة الدددددددذات( تبعدددددددا  ألوزان معدددددددامالت االنحددددددددار.
المت يددددددددددر التددددددددددابع  القمددددددددددب أخددددددددددتالب نسددددددددددبه م دددددددددداركه المت يددددددددددرات المسددددددددددتقمه عمددددددددددى 

 ( تبعا  ألوزان معامالت االنحدار .المستقبمى
 .م  سوب الع –القمب المستقبمى  –إدارة الذات الكممات المفتاحية: 

 مقدمة ومشكمة البحث :
ُتعدددددد إالدارة مدددددرآ  لمعصدددددر الدددددذب نعددددديش سيددددده  لمدددددا تعكسددددده مدددددن كاسدددددة الظدددددروب       

والمت يددددددددرات السياسددددددددية واألقتصدددددددددادية واألجتماعيددددددددة والثقاسيدددددددددة والتكنولوجيددددددددة السدددددددددالدة 
عمدددددددددى كاسدددددددددة المسدددددددددتويات المحميدددددددددة والعالميدددددددددة سدددددددددى أب مجتمدددددددددع مدددددددددن المجتمعدددددددددات  

بال ددددد  عصدددددر اإلدارة  سمدددددا مدددددن ن ددددداط أو أكت ددددداب أو سالعصدددددر الدددددذب نعي ددددده هدددددو 
نتددددددداج او ت ييدددددددر إال وتدسعددددددده اإلدارة وتقدددددددب خمفددددددده. زينب حقدددددددى  اختدددددددراع أو خدمددددددده أوا 

 2000) 
لددددددذل  إدار  الددددددذات مددددددن المولددددددوعات الحيويدددددده التددددددى يجددددددب أن ت دددددد   بددددددا           

دورا   األسددددددراد   خاصدددددده وأن مفهددددددوم إدار  الددددددذات مددددددن المفدددددداهيم العصددددددريه التددددددى تمعددددددب
إيجابيدددا  سددددى تنظددديم حيددددا  الفددددرد ب دددك  سددددميم وتعينددده عمددددى التعامدددد  مدددع المجتمددددع الددددذب 
يعدددديش سيدددده وهددددذا المفهددددوم أكثددددر انتاجيدددده سددددى قدددددر  الفددددرد عمددددى تقويدددده وتعزيددددز ذاتدددده   
وهدددددذا يعندددددى أن مهدددددار  إدار  الدددددذات تعدددددد عدددددامال  مهمدددددا  يسددددداعد عمدددددى النجددددداح والسدددددعاد  

( كمددددددا إندددددده يعددددددد احددددددد المطالددددددب Minzer,2003& ( 2004دماهر  الحيا  احمدددددد سددددددى
سالنجددددداح أمدددددر   التدددددى يسدددددعى اليهدددددا كددددد  انسدددددان وينظدددددر اليددددده مدددددن منظدددددور  الخددددداص 

 ( .2004 الحدود له وليس له معيار كام  لقياسه   يرب سكوت 
وُيعدددددددد مصدددددددطمم إدار  الدددددددذات مدددددددن المصدددددددطمحات الحديثددددددده حيدددددددث ي دددددددم  عمدددددددى      

كممتدددددين االولدددددى االدار  وتعندددددى توجيددددده االمكانيدددددات إلدددددى آليددددده أسدددددتخدام معينددددده تلدددددمن 
تحقيددددب األهددددداب التددددى تددددم تحديدددددها . أمددددا الددددذات سهددددى اتجاهددددات وم دددداعر ال ددددخص 
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تددددددده واسدددددددتخدامه عدددددددن نفسددددددده وبالتدددددددالى سدددددددصن إدار  الدددددددذات هدددددددى معرسددددددده ال دددددددخص لقدرا
االمثدددد  لهددددذ  القدددددرات مددددن أجدددد  تحقيددددب األهددددداب التددددى يسددددعى اليهددددا  محمددددد سددددميمان 

 2012. ) 
لددددذل  تعتمددددد عمميددددة إدارة الددددذات سدددددم األسدددداس عمددددى مقومددددات المددددتعمم العمميدددددة        

وال خصددددددددية والنفسددددددددية والسددددددددموكية واالجتماعيددددددددة  كمددددددددا أنهددددددددا تتطمددددددددب داسعددددددددا  وقدددددددددرة  
با  وبيلددددة  تتددددواسر سيهددددا حددددواسز الددددتعمم   سددددصذا حسددددنت إدارة الفددددرد ووسدددديمة  وطريقددددة  وأسددددمو 

لذاتددددده   سيسدددددعد سدددددم حياتددددده   سدددددالنواة الرليسدددددة األصدددددمية  الدددددذات( إذا صدددددمحت سسددددديتم 
الصددددددالح لمجميددددددع وهددددددذ  قاعدددددددة ال مجددددددا  لمجددددددد  سيهددددددا  حسددددددين عسددددددكر واخددددددرون   

2018. ) 
تمتددددددددددع الفددددددددددرد ( عمددددددددددى ان polinsky&Eubinfedd,2001وأكدددددددددددت دراسدددددددددده         

  ويددددددددددرب كددددددددددال  مددددددددددن  بددددددددددصدار  جيددددددددددد  لذاتدددددددددده تسدددددددددداعد  عمددددددددددى التكييددددددددددب مددددددددددع البيلدددددددددده
 Frayne&Geringer,2000 أن إدار  الددددددددذات تسدددددددداعد الفددددددددرد عمددددددددى التفاعدددددددد  سددددددددى )

الحيددددددا  اليوميدددددده بكفدددددداء  عاليدددددده عددددددن طريددددددب محاولدددددده التخمددددددى عددددددن العددددددادات السدددددديله 
  صيه .وأنجاز المهام الصعبه حتى يص  الفرد الى أهداسه ال خ

( إن إدارة الدددددذات يدددددتم 2008ويدددددرب كدددددال  مدددددن  عمدددددى الطدددددالم وعدددددالء الددددددهام          
مددددددن خاللهددددددا معرسددددددة الفددددددرد لطبيعددددددة إحساسدددددده وم دددددداعر  وكيفيددددددة التعامدددددد  مددددددع هدددددددذ  
دارتدددددده لهددددددا والسدددددديطرة عميهددددددا  وتوظيفهددددددا إيجابيددددددا  سددددددم ن دددددداطاته الحياتيددددددة  الم دددددداعر وا 

 المختمفة .
( عمدددددددى أهميدددددددة إدارة الدددددددذات سدددددددى جميدددددددع 2006ب  وأكددددددددت عايددددددددة أبدددددددو  ريددددددد       

مراحددددد  الحيددددداة بصدددددفة عامدددددة ومرحمدددددة ال دددددباب بصدددددفة خاصدددددة حيدددددث أنهدددددا تعدددددد مدددددن 
المهددددارات التدددددى تدددددرتبط ارتبدددداط مبا دددددر بمهدددددارات وأسددددداليب التفكيددددر التدددددى ينميهدددددا الفدددددرد 

 بالممارسة إلدارة ذاته .
ا  لتنميدددده إدار  الددددذات سُتعددددد مرحمدددده ال ددددباب مددددن أهددددم مراحدددد  حيددددا  الفددددرد احتياجدددد      

سال دددددباب هدددددم رأس مدددددا  األمددددده وعددددددتها وحالدددددرها ومسدددددتقبمها وأ مدددددى ثرواتهدددددا األمدددددر 
الدددددذب يجعددددد  األهتمدددددام بهدددددذ  الفلددددده امدددددرا  لدددددروريا  خاصددددده وأن هدددددذ  المرحمددددده تتعدددددرض 
لكثيددددددر مددددددن التحددددددديات بعلددددددها يتعمددددددب بال ددددددباب انفسددددددهم واخددددددرب تتعمددددددب بم ددددددكالت 
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(    حامددددددددددد 2000(  يحددددددددددم عيددددددددددد  1998ن المجتمدددددددددع  احمددددددددددد السددددددددددنهورب واخدددددددددرو 
 (. 2009(    اسماء حميد   2003زهران  
والمرحمددددددددة الجامعيددددددددة مرحمددددددددة مهمددددددددة لم ددددددددباب سددددددددم تعممهددددددددم وتكددددددددوينهم العممددددددددم      

والعممددددددم ونلددددددج  خصددددددياتهم وقدددددددراتهم عمددددددى التخطدددددديط   واتخدددددداذ القددددددرارات لحيدددددداتهم 
ط والقمددددب لدددددب الطالددددب المسددددتقبمية والمهنيددددة   وتمثدددد  مرحمددددة التخددددرج مصدددددر لملدددد و 

سهددددددم ساصدددددد  سددددددم حياتدددددده مددددددن المجددددددا  التكددددددوينم األكدددددداديمم إلددددددى المجددددددا  العممددددددم 
المهنددددم   وُيعددددد قمددددب المسددددتقب  المهنددددم ح حالددددة مددددن عدددددم االرتيدددداح والتددددوتر والخددددوب 
مكانيددددددة الحصددددددو  عمددددددى سرصددددددة  مددددددن مسددددددتقب  مجهددددددو  يتعمددددددب بالجانددددددب المهنددددددم  وا 

امعددددددددة ح  عقمدددددددده المحايددددددددد وابددددددددراهيم عمدددددددد  مناسددددددددبة لمطالددددددددب بعددددددددد تخرجدددددددده مددددددددن الج
 ( .2007السفاسفه  

سال ددددددباب سددددددم هددددددذ  المرحمددددددة يعي ددددددون كثيددددددرا  مددددددن التناقلددددددات واألزمددددددات سددددددم        
ظدددددد  الظددددددروب الراهنددددددة التددددددم تددددددنعكس عمددددددى معظددددددم المجتمعددددددات   وتتددددددر  بصددددددمتها 
عمددددددددى سددددددددموكهم وتمقددددددددم بظاللهددددددددا عمددددددددى صددددددددفاتهم ال خصددددددددية وأسكددددددددارهم وتوجهدددددددداتهم 

 (.2009اميا الريحانم   المستقبمية  ر 
لددددددددذل  البددددددددد مددددددددن إعددددددددداد الخددددددددريجين الحتياجددددددددات سددددددددوب العمدددددددد  وتددددددددوعيتهم         

وتعددددددددي  اتجاهددددددداتهم وصدددددددق  ميدددددددولهم . سعمميدددددددة تكدددددددوين رأس المدددددددا  الب دددددددرب تعندددددددى 
إعدددددددداد األسدددددددراد بالمهدددددددارات والقددددددددرات والتعمددددددديم والخبدددددددرة الالزمدددددددة باألعدددددددداد المطموبدددددددة 

لحدددددداب االسددددددراد والنوعيددددددة الماللمددددددة لزيدددددداد  معددددددد  التنميدددددده االقتصدددددداديه  واالجتماعيدددددده وا 
 (2008بالمؤسسات االنتاجيه والخدميه . انور حاسظ ؛

ويواجددددددده ال دددددددباب العديددددددددد مدددددددن التحدددددددديات عمددددددددى المسدددددددتوب العدددددددالمى بصددددددددفه         
عامدددددده والمسددددددتوب المحمددددددى بصددددددفه خاصدددددده ومددددددن هددددددذ  التحددددددديات صددددددعوبه الحصددددددو  

مخرجددددات الددددتعمم  عمددددى سرصدددده عمدددد  منتاسددددبه مددددع مؤهمدددده الدراسددددى نظددددرا  لمفجددددو  بددددين
ومتطمبددددات سددددوب العمدددد  ممددددا يسددددبب لدددده ال ددددعور بددددالقمب اتجددددا  مسددددتقبمه   ومددددن هنددددا 
اتددددددت الحاجدددددده إلددددددى وسدددددديمه تمكددددددن ال ددددددباب مددددددن اكتسدددددداب مهددددددارات متطمبددددددات سددددددوب 
العمدددددد    ولددددددذل  تدددددد تى إدار  الددددددذات مددددددن الوسددددددال  الفعالدددددده لتطددددددوير وتنميدددددده مهددددددارات 

 Ans 2008 مدددا تؤكدددد  دراسددده ال دددباب سدددى لدددوء متطمبدددات سدددوب العمددد  . وهدددذا 



 

1217 

 2022 يوليوـ األربعون الحادي و  ـ العددالثامن المجمد 

 

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

and Soens عمددددى أهميدددده الدددددور الددددذب تمعبدددده إدار  الددددذات سددددى تحقيددددب النجدددداح : )
كمددددا تؤكددددد تنددددالج الدراسدددده عمددددى أن العالقدددده بددددين االسددددتعداد   عمددددى الصددددعيد المهنددددى  

تبندددددى سدددددى   لمت ييدددددر لددددددب االسدددددراد وبدددددين إدار  الدددددذات والنجددددداح عمدددددى الصدددددعيد المهندددددى 
 بيله من الفهم العميب والمتطور لمواقع . 

( أن إدار  الددددددددددددددذات خطددددددددددددددو  Baird؛2000وكددددددددددددددذل  مددددددددددددددن نتددددددددددددددالج دراسدددددددددددددده         
 لروريه ومهمه نحو التمكين واالستقال  لدب الموظفين .

( إلددددددى أن مخرجددددددات التعمدددددديم 2011و ت ددددددير نتددددددالج دراسدددددده أميددددددر  ح ددددددمت          
سددددددوب العمدددددد    وأن اسددددددباب هددددددذ  الم ددددددكمه تتمثدددددد  العددددددالى ال يتددددددوالم مددددددع احتياجددددددات 

سدددددى عددددددم وجدددددود معمومدددددات دقيقددددده عدددددن االحتياجدددددات الفعميددددده لسدددددوب العمددددد    وسدددددرعه 
ت ييددددددر احتياجددددددات سددددددوب العمدددددد    وبددددددطء اسددددددتجابه مؤسسددددددات التعمدددددديم العددددددالى لهددددددذا 
الت ييددددددر   وايلدددددددا حاجددددددده الخدددددددريج الدددددددى تنميددددددده بعدددددددض المهدددددددارات االخدددددددرب الماللمددددددده 

 لعم  .    الحتياجات سوب ا
% مدددددددددددددن خدددددددددددددرجين 64( : عمدددددددددددددى أن Charles؛2012وتؤكدددددددددددددد دراسددددددددددددده           

% مددددن خريجددددى مؤسسددددات التعمدددديم العدددددالى 51التعمدددديم العددددالى قمقددددون مددددن البطالدددده وأن
  ير رالين عن التحاقهم بتم  المؤسسات لعدم ت  مهم بعد التخرج .

( إلددددددى وجددددددود 2008وتولددددددم نتددددددالج دراسدددددده راجددددددى الصددددددراير  ونايدددددد  الحجايددددددا        
مؤ ددددر لمقمددددب عمددددى المسددددتقب  المهنددددى ب ددددك  عددددام مددددن قبدددد  طددددالب الجامعدددده وأن مددددن 
أهدددددددم االسدددددددباب المؤديددددددده اليددددددده هدددددددو صدددددددعوبه االولددددددداع االقتصددددددداديه الراهنددددددده ووجدددددددود 

 .اعداد كبير  من الخرجين وتف ى ظاهر  الواسطه 
% مدددددددددن طمبددددددددده 81( الدددددددددى أن Bolanowski,2005وت دددددددددير نتدددددددددالج دراسددددددددده         

كميددددددات الطددددددب كددددددان مسددددددتوب القمددددددب لددددددديهم مرتفددددددع وعدددددددم وجددددددود سددددددروب ذات داللدددددده 
 احصاليه سى مستويات القمب تبعا  لمجنس و المستوب التعميمى لموالدين .

ُتعدددددددد ظددددددداهرُة القمدددددددب بصدددددددفة عامدددددددة وقمدددددددب المسدددددددتقب  بصدددددددفة خاصدددددددة  لدددددددذل         
ولددددد معهددددا ظدددداهرة والددددحة سددددم مجتمددددع ممددددمء بددددالت يرات سددددم المجدددداالت كاسددددة  لمددددا يت

مددددن ال ددددعور بعدددددم االرتيدددداح  واستقددددار األمددددن النفسددددم  وتدددددنم اعتبارالددددذات  وصددددعوبه 
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مواجددددددددده اللدددددددددد وط الحياتيددددددددددة  والتفكيددددددددددر السدددددددددمبم تجددددددددددا  المسددددددددددتقب   دعدددددددددداء جهدددددددددداد 
 2016.) 

ومددددددن هنددددددا كانددددددت م ددددددكمه البحددددددث سددددددى دراسدددددده إدار  الددددددذات وعالقتهددددددا بددددددالقمب        
 وء متطمبات سوب العم  .المستقبمى لدب ال باب الجامعى سى ل

 وذل  من خال  االجابه عمى التساؤالت التاليه :
اتخدددددداذ  – إدار  الوقددددددتمددددددا االوزان النسددددددبيه لكدددددد  مددددددن إدار  الددددددذات بمحاورهددددددا  -1

الطمدددددددوح والتطدددددددوير الدددددددذاتى(  –الثقددددددده بدددددددالنفس –القدددددددرارات وحددددددد  الم دددددددكالت 
( لددددددددب عينددددددده مهندددددددى –اجتمددددددداعى  -اقصدددددددادبالقمدددددددب المسدددددددتقبمى بابعددددددداد   و 

 البحث ؟
اتخدددداذ القددددرارات وحدددد   –مددددا العالقدددده بددددين إدار  الددددذات بمحاورهددددا  إدار  الوقددددت -2

الطمدددددوح والتطويرالدددددذاتى( السدددددراد عينددددده البحدددددث –الثقددددده بدددددالنفس –الم دددددكالت 
مهنددددددددى (  –اجتمدددددددداعى  -االساسدددددددديه والقمددددددددب المسددددددددتقبمى بابعدددددددداد   اقصددددددددادب

 لديهم ؟
اتخددددددددداذ  –  الوقدددددددددت إدار مدددددددددا طبيعددددددددده العالقددددددددده بدددددددددين إدار  الدددددددددذات بمحاورهدددددددددا -3

والقمب الطمددددددوح والتطويرالددددددذاتى(–الثقدددددده بددددددالنفس –القددددددرارات وحدددددد  الم ددددددكالت 
السدددددددددراد عينددددددددده البحدددددددددث مهنى( –اجتمددددددددداعى  - اقصدددددددددادبالمسدددددددددتقبمى بابعاد 

 االساسيه ومت يرات المستوب األقتصادب واألجتماعى لديهم ؟
 أىداف البحث :

وعالقتهدددددا بدددددالقمب المسدددددتقبمى لددددددب إدار  الدددددذات يهددددددب البحدددددث الدددددى دراسددددده           
هدددددداب الفرعيددددده مدددددن خدددددال  األ ال دددددباب الجدددددامعى سدددددى لدددددوء متطمبدددددات سدددددوب العمددددد 

 التاليه:
 – إدار  الوقددددددددتتحديددددددددد االوزان النسددددددددبيه لكدددددددد  مددددددددن إدار  الددددددددذات بمحاورهددددددددا  -1

الطمددددددددوح والتطددددددددوير  –الثقدددددددده بددددددددالنفس –اتخدددددددداذ القددددددددرارات وحدددددددد  الم ددددددددكالت 
( لدددددددب مهنددددددى –اجتمدددددداعى  -اقصددددددادباد   والقمددددددب المسددددددتقبمى ب بعددددددالددددددذاتى( 

 عينه البحث.
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اتخددددددداذ  –العالقددددددده بدددددددين إدار  الدددددددذات بمحاورهدددددددا  إدار  الوقدددددددتالك دددددددب عدددددددن  -2
الطمدددددددوح والتطدددددددوير الدددددددذاتى(  –الثقددددددده بدددددددالنفس –القدددددددرارات وحددددددد  الم دددددددكالت 

 -السددددددددراد عيندددددددده البحددددددددث االساسدددددددديه والقمددددددددب المسددددددددتقبمى بابعدددددددداد   اقصددددددددادب
 مهنى ( لديهم . –اجتماعى 

 – إدار  الوقدددددددتلك دددددددب عدددددددن طبيعددددددده العالقددددددده بدددددددين ادار  الدددددددذات بمحاورهدددددددا ا -3
الطمددددددددوح والتطددددددددوير  –الثقدددددددده بددددددددالنفس –اتخدددددددداذ القددددددددرارات وحدددددددد  الم ددددددددكالت 

السددددددراد  مهنددددددى( –اجتمدددددداعى  - اقصددددددادبوالقمب المسددددددتقبمى بابعدددددداد  الددددددذاتى(
عيندددددددددددده البحددددددددددددث االساسدددددددددددديه وبعددددددددددددض مت يددددددددددددرات المسددددددددددددتوب األقتصددددددددددددادب 

 واألجتماعى لديهم .
 -المت يدددددددددرات المسدددددددددتقمه  طبيعددددددددده الدراسددددددددده   التعدددددددددرب عمدددددددددى درجددددددددده تددددددددد ثير -4

م( عمددددددى المت يددددددر التددددددابع  إدارة الددددددذات( عمدددددد  األ –مسددددددتوب تعمدددددديم الوالدددددددين 
 تبعا  ألوزان معامالت االنحدار .

مسددددددتوب تعمدددددديم  -التعددددددرب عمددددددى درجدددددده تدددددد ثير المت يددددددرات المسددددددتقمه  النددددددوع  -5
ال ددددددددهرب لالسددددددددر  ( عمددددددددى متوسددددددددط الدددددددددخ   -عدددددددددد أسددددددددراد االسددددددددرة – األب

 المت ير التابع  القمب المستقبمى( تبعا  ألوزان معامالت االنحدار.
 أىميو البحث :

 يسهم البحث الحالى سى :
القدددداء اللددددوء عمددددى أهميدددده إدار  الددددذات لمددددا لهددددا دور هددددام سددددى تحقيددددب الددددذات  -1

وبندددددددددداء ال خصدددددددددديه لمواجهدددددددددده لدددددددددد وط القمددددددددددب المسددددددددددتقبمى لدددددددددددب ال ددددددددددباب 
 الجامعى .

د عمددددى أهميدددده ت هيدددد  ال ددددباب الجددددامعى تبعددددا  ألحتياجددددات سددددوب العمدددد  الت كيدددد -2
 من خال  الجامعات ومراكز الت هي  المختمفه .

أظهدددددار أهميددددده الدددددوعى بمتطمبدددددات سدددددوب العمددددد  لددددددب ال دددددباب الجدددددامعى مدددددن  -3
 أج  تطوير الذات.
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 فروض البحث :
 يفترض البحث الحالى مايمى :

بدددددددين إدار  الدددددددذات بمحددددددداور  عالقددددددده ارتباطيددددددده ذات داللددددددده احصددددددداليه توجدددددددد  -1
الطمدددددوح  –الثقددددده بدددددالنفس –اتخددددداذ القدددددرارات وحددددد  الم دددددكالت  – إدار  الوقدددددت

والتطددددوير الددددذاتى( السددددراد عيندددده البحددددث االساسدددديه والقمددددب المسددددتقبمى بابعدددداد  
 مهنى ( لديهم . –اجتماعى  - اقصادب

توجددددددددددددددد عالقدددددددددددددده ارتباطيدددددددددددددده ذات داللدددددددددددددده احصدددددددددددددداليه بددددددددددددددين إدار  الددددددددددددددذات  -2
 –الثقددددده بدددددالنفس –اتخددددداذ القدددددرارات وحددددد  الم دددددكالت  –ار  الوقدددددت إدبمحاوهدددددا

 - اقصدددددددددددادبوالقمدددددددددددب المسدددددددددددتقبمى بابعددددددددددداد   الطمدددددددددددوح والتطدددددددددددوير الدددددددددددذاتى(
السددددددددراد عيندددددددده البحددددددددث االساسدددددددديه وبعددددددددض مت يددددددددرات مهنددددددددى ( –اجتمدددددددداعى 

 المستوب األقتصادب واألجتماعى لديهم .
مسددددددتوب  -ه  الدراسدددددد تختمددددددب نسددددددبه م دددددداركه المت يددددددرات المسددددددتقمه  طبيعدددددده -3

عمدددددددد  االم( عمددددددددى المت يددددددددر التددددددددابع  إدارة الددددددددذات( تبعددددددددا   – الوالدددددددددينتعمدددددددديم 
 ألوزان معامالت االنحدار.

 –بمسدددددتوب تعمددددديم األ -تختمدددددب نسدددددبه م ددددداركه المت يدددددرات المسدددددتقمه  الندددددوع  -4
( عمدددددددى المت يدددددددر ة سدددددددر متوسدددددددط الددددددددخ  ال دددددددهرب لأ -االسدددددددرة  عددددددددد أسدددددددراد

 ألوزان معامالت االنحدار . التابع  القمب المستقبمى ( تبعا  

 األسموب البحثى لمدراسة :
 اواًل : مصطمحات البحث :

 :Self Managementإداره الذات  
الطدددددددرب والوسدددددددال  التدددددددى تعدددددددين الفدددددددرد عمدددددددى األسدددددددتفاد  مدددددددن إمكانياتددددددده    هدددددددى     

وقدراتددددده   وخبراتددددده  ومهاراتددددده  ووقتددددده  وجهدددددد    سدددددى تحقيدددددب أهداسددددده   وتطدددددوير ذاتددددده 
مددددع إيجدددداد التددددوازن سددددى حياتدددده مددددابين الواجبددددات والر بددددات واألهددددداب وتتلددددمن ابعدددداد 

لجهدددددددد   اتخددددددداذ القدددددددرارات إدارة الدددددددذات  ولدددددددع األهدددددددداب والتخطددددددديط  إدارة الوقدددددددت وا
وحدددددددددد  الم ددددددددددكالت   الثقدددددددددده بددددددددددالنفس   مهددددددددددارات االتصددددددددددا    تحمدددددددددد  المسددددددددددلوليه   
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  نجددددددددالء حسددددددددين . المثابرةواالصددددددددرار   االسددددددددتقال    التطددددددددوير الددددددددذاتى   الطمددددددددوح (
 2014) 

قدددددددر  الفددددددرد عمددددددى توجيدددددده م دددددداعر   بانهددددددا (2014 خالددددددد السددددددعودب   ويعرسهددددددا      
 واسكار  وامكانياته نحو االهداب التى يصبو الى تحقيقها .

( : مجمومدددددددددده مددددددددددن المهددددددددددارات واالليددددددددددات 2012وتعرسهددددددددددا  هويددددددددددد  محمددددددددددود        
يسددددتخدمها الفددددرد سددددى مواقددددب متعدددددد  لتحسددددين سددددموكه   وتحديددددد اتجاهاتدددده   ومددددن ثددددم 

ن مهددددددددددارات ادار  الوقددددددددددت   وادار  تحقيددددددددددب اهداسدددددددددده التددددددددددى يسددددددددددعى لتمبيتهددددددددددا وتتلددددددددددم
 االنفعاالت   وادار  العالقات االجتماعيه   والثقه بالنفس والداسعيه الذاتيه .

وتعدددددددرب اجراليدددددددا  ب نهدددددددا :حهدددددددى قدددددددددر  ال ددددددداب الجدددددددامعى عمدددددددى تنميددددددده مهاراتدددددددده      
وقدراتددددده وأسدددددتخدام مدددددوارد  األسدددددتخدام األمثددددد  لتحقيدددددب اهداسددددده  وتتلدددددمن إدار  الدددددذات 

الطمددددددددددوح  –الثقدددددددددده بددددددددددالنفس –اتخدددددددددداذ القددددددددددرارات وحدددددددددد  الم ددددددددددكالت  –الوقددددددددددت إدار  
 والتطوير الذاتى(ح.

 :Future Anxietyقمق المستقبل 
انددددده  دددددعور بعددددددم االرتيددددداح والتفكيدددددر السدددددمبى تجدددددا  المسدددددتقب  والنظدددددر  السدددددمبيه       

لمحيدددددا    وعددددددم القددددددر  عمدددددى مواجهددددده االحدددددداث الحياتيددددده اللدددددا طه وتددددددنى اعتبدددددار 
 .(2009  الب الم يخى  عور باالمن مع عدم الثقه بالنفس وسقدان ال  الذات
( : باندددددده حالدددددده مددددددن التددددددوتر وعدددددددم االطملنددددددان 2003تعرسدددددده ايمددددددان صددددددبرب  و      

والخددددددوب مددددددن الت يددددددرات  يددددددر المر وبدددددده سددددددى المسددددددتقب  ؛ وسددددددى حالتدددددده القصددددددوب قددددددد 
 يكون تهديدا  بان هنا   يلا  ما سوب يحدث لمفرد .

هددددددو حالدددددده مددددددن ال ددددددعور بعدددددددم االرتيدددددداح  (2000 جمددددددا  قاسددددددم  كمددددددا يعرسدددددده        
 .وااللطرابات المتعمقه بحوادث المستقب  وان  ا  الفكر وترقب ال ر 

ويعدددددرب اجراليدددددا  ب نددددده :ح حالددددده مدددددن الخدددددوب والتدددددوتر تنتددددداب ال ددددداب الجدددددامعى        
مهنيددددددا  (  -اجتماعيددددددا   -ناتجدددددده عددددددن توقددددددع  دددددديد سدددددديد سددددددوب يحدددددددث لدددددده  اقتصدددددداديا  

 نتيجه لعدم قدرته عمى إدار  ذاته سى ظ  متطمبات سوب العم  ح.
 :The university youthالشباب الجامعى 
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هدددددددى اكتمدددددددا  الدددددددذات ومددددددددب موالمددددددده ال دددددددخص مدددددددع الواقدددددددع والدرا  حاجاتددددددده       
 ( 2003الوجدانيه واالدراكيه. ايمان الياس ؛

: بانهدددددددا الفتدددددددر  التدددددددى تبددددددددأ  (2000ويعرسددددددده مددددددداهر ابدددددددو المعددددددداطى واخدددددددرون         
 حينما يحاو  المجتمع ت هي  ال خص لكى يحت  مكانه اجتماعيه .

ويعدددددددرب اجراليدددددددا  ب نددددددده :ح هدددددددم ال دددددددباب مدددددددن الجنسدددددددين الممتحقدددددددون بالدراسدددددددة        
الجامعيدددددددة بالفرقددددددده النهاليددددددده بالكميدددددددات  النظريدددددددة والعمميدددددددة ( ولدددددددديهم ميدددددددو  وقددددددددرات 

 مختمفه ح .
 :Labor Market requirementsمتطمبات سوق العمل 

وسددددددط او نطدددددداب يتحدددددددد  ب ندددددده:  ( سددددددوب العمدددددد 2015تعددددددرب  مهددددددا نعدددددديم           
مددددن خاللدددده العالقدددده بددددين العددددرض والطمددددب عمددددى العمالدددده مددددن الخددددريجين   بااللدددداسه 
الدددددى تحديدددددد االحتياجدددددات الفعميددددده مدددددن المهدددددن مدددددن خدددددال  تحديدددددد المفددددداهيم والمهدددددارات 

 جاهات التى تحتاجها قطاعات العم  واالنتاج من الخرجين .واالت
ب نهدددددا مجموعددددده مدددددن الصدددددفات والتدددددى  : بينمدددددا تعدددددرب متطمبدددددات سدددددوب العمددددد        

ب والمهدددددددددددارات  المهنيددددددددددده تمثددددددددددد  الحدددددددددددد االدندددددددددددى الدددددددددددالزم واالساسدددددددددددى مدددددددددددن المعدددددددددددار 
 ( والتى يجب ان يمتمكها الخريج لتؤهمه لمعم  .واالخالقيه
الجددددددددامعى لممواصددددددددفات والمعددددددددارب  ادرا  ال دددددددداباجراليددددددددا  ب ندددددددده : حويعددددددددرب         

األخالقيددددددددة( التددددددددى تحددددددددددها وتتطمبهددددددددا -تجاهددددددددات والقدددددددددرات والمهددددددددارات  المهنيددددددددةواأل
قطاعدددددددات العمددددددد  واألنتددددددداج بدددددددالمجتمع والتدددددددى يجدددددددب أن تتدددددددوسر لديددددددده لتؤهمددددددده لمعمددددددد  

 ح. ب حدب مؤسساتها بعد تخرجه
 ثانيًا : منيج البحث : 

 البحث المنهج الوصفى التحميمى .يتبع هذا 
ويقصددددددددد بددددددددالمنهج الوصددددددددفى : حمجموعدددددددده مددددددددن اإلجددددددددراءات البحثيدددددددده        

التددددددى تتكامدددددد  لوصددددددب الظدددددداهرة أو المولددددددوع مددددددن خددددددال  تحديددددددد العالقددددددات 
 ب ددددددددير والظددددددددروب التددددددددى توجددددددددد بددددددددين المت يددددددددرات كمددددددددا هددددددددى سددددددددى الواقددددددددعح .

 (2011الر يدب  
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:ح أحددددددد أ دددددددكا  التحميدددددد  والتفسدددددددير بينمددددددا المددددددنهج الوصدددددددفى التحميمددددددى       
العممدددددى المدددددنظم لوصدددددب م دددددكمة أو ظددددداهرة محددددددد    وتصدددددويرها كميدددددا  عدددددن 
طريدددددددددب جمدددددددددع البياندددددددددات والمعمومدددددددددات المقننددددددددده عدددددددددن الم دددددددددكمة أو الظددددددددداهرة 
خلدددددداعها لمدراسددددددة الدقيقدددددده ح.  عبدددددددالرحمن سددددددميمان    وتصددددددنفها وتحميمهددددددا وا 

2014 ) 
( ب نددددده حالمدددددنهج الدددددذب يقدددددوم 2014ويعرسددددده  ذوقدددددان عبيددددددات واخدددددرون        

عمددددددى الدراسددددددة العمميددددددة لمظددددددواهر وتحميمهددددددا ثددددددم اسددددددتخالص النتددددددالج واجددددددراء 
 المقارنات بينها ح.
 ثالثًا : حدود البحث :

 يتحدد البحث عمى النحو التالى :
 الحدود البشرية )عينو البحث(: -1
ـــــــو البحـــــــث االســـــــتطالعية :  ( أ ( طالدددددددب وطالبددددددده مدددددددن 50ندددددددت مدددددددن  تكو عين

ال دددددددباب الجدددددددامعى   وطبقدددددددت عمددددددديهم إسدددددددتمارة البياندددددددات العامدددددددة   ومقيددددددداس 
 إدارة الذات  ومقياس قمب المستقب    وذل  لتقنين أدوات الدراسة .

( طالددددددب وطالبدددددده بالفرقدددددده 400وتكونددددددت مددددددن   عينــــــو البحــــــث األساســــــية : ( ب
 –قتصددددددداد منزلدددددددى النهاليددددددده مدددددددن المرحمددددددده الجامعيددددددده مدددددددن كميدددددددات مختمفدددددددة  أ

حقدددددددوب (  ومدددددددن مسدددددددتويات  –سدددددددياحه وسندددددددادب  –هندسدددددددة  –أداب  -تجدددددددارة 
اجتماعيدددددة واقتصدددددادية مختمفدددددة   وطبقدددددت عمددددديهم إسدددددتمارة البياندددددات العامدددددة   

 ومقياس إدارة الذات  ومقياس قمب المستقب  .
ــــــة :  -2 تحددددددددت عيندددددده الدراسددددددة مددددددن ال ددددددباب الجددددددامعى مددددددن الحــــــدود الج رافي

نظريدددددة وعمميدددددة   اقتصددددداد منزلدددددى   وسدددددياحه وسنددددددادب الجنسدددددين مدددددن كميدددددات 
تجددددددددارة   وهندسددددددددة   وحقددددددددوب    –آداب جامعددددددددة القدددددددداهر   –جامعددددددددة حمددددددددوان 

 وصيدله  جامعة عين  مس ( بمحاسظه القاهرة الكبرب.
م إلدددددددددى 25/11/2020تدددددددددم التطبيدددددددددب الميددددددددددانى مدددددددددن الحـــــــــدود الزمنيـــــــــو :  -3

 م.14/1/2021
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 رابعًا : أداوات البحث :
 استماره البيانات العامو لمشاب الجامعى :  -1

 (ات)إعداد الباحث
طبيعدددددده  –وي دددددتم  عمدددددى البيانددددددات ال خصدددددية لم ددددداب وأسددددددرته وهدددددى  الندددددوع 

 –مكددددددان سددددددكن االسددددددرة  –عمددددد  االم  –مسددددددتوب تعمدددددديم الوالدددددددين  -الدراسددددده  
                                                                                                     متوسط الدخ  ال هرب لالسر  (.                           -عدد أسراد االسرة 

 مقياس إداره الذات . -2
 (ات)إعداد الباحث                                                                  

أعددددد هددددذا المقيدددداس وسقددددا  لممفهددددوم اإلجرالددددى إلدارة الددددذات  بهدددددب قيدددداس إدارة 
يددددددددده عمدددددددددى وأ دددددددددتم  سدددددددددى صدددددددددورته النهالالدددددددددذات لددددددددددب ال دددددددددباب الجدددددددددامعى 

 سيما يمى : المقياسوتتمث  محاور محاور   5موزعه عمى(عبارة 78 
تقدددددددديس قدددددددددرة (عبددددددددارة 20 المحددددددددور األو   إدارة الوقددددددددت (: يتكددددددددون مددددددددن  -

 وقته خال  األعما  اليوميه الدراسيه والحياتيه . ال اب عمى إدارة
( 18يتكدددددون مدددددن  :  (إتخددددداذ القدددددرارات وحددددد  الم دددددكالتالمحدددددور الثدددددانى   -

تقددددددددديس قددددددددددر  ال ددددددددداب عمددددددددى إتخددددددددداذ القدددددددددرارات خدددددددددال  األزمدددددددددات عبددددددددارة 
 والمواقب الحياتيه ومدب قدرته عمى ح  الم كالت التى تواجهه .

تقدددددددديس ( عبددددددددارة 21ون مددددددددن  يتكدددددددد ( : الثقددددددددة بددددددددالنفس  الثالددددددددث محددددددددورال -
 مستوب الثقه بالنفس لدب ال اب الجامعى  .

( عبددددددارة 19يتكددددددون مدددددن  : ( الدددددذاتى الطمدددددوح والتطددددددويرالرابددددددع   محدددددورال -
تقددددددديس مسدددددددتوب الطمدددددددوح لددددددددب ال ددددددداب الجدددددددامعى ومددددددددب قدرتددددددده عمدددددددى 

 تطوير ذاته .
 -وتتحدددددددد االسددددددتجابة عمددددددى عبددددددارات المقيدددددداس وسددددددب ثددددددالث خيددددددارات  دالمددددددا  

 (.3 2 1نادرا  ( وسقا  لتقدير ثالثى متدرج   –احيانا  
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        الجامعى . مقياس القمق المستقبمى لمشباب -3
                                                                                               (ات)إعداد الباحث                                                           

أعددددددد هددددددذا المقيدددددداس وسقددددددا  لممفهددددددوم اإلجرالددددددى لقمددددددب المسددددددتقب  بهدددددددب قيدددددداس 
سدددددددى لددددددددوء متطمبدددددددات سدددددددوب العمدددددددد   القمدددددددب المسدددددددتقبمى لم ددددددددباب الجدددددددامعى

   أبعددددددداد 3موزعددددددده عمدددددددىعبدددددددارة (49وأ دددددددتم  سدددددددى صدددددددورته النهاليددددددده عمدددددددى  
 وتتمث  أبعاد المقياس سيما يمى :

تقددددديس مددددددب (عبدددددارة 17  ( : يتكدددددون مدددددنالبعدددددد االو  القمدددددب األقتصدددددادب -
 .القمب االقتصادب الذب ي عر به ال اب الجامعى 

تقددددديس مددددددب ( عبدددددارة 15يتكدددددون مدددددن   (:القمب األجتمددددداعىالثدددددانى  بعددددددال -
  عور ال اب بالقمب األجتماعى .

تقددددددديس مددددددددب ( عبدددددددارة 17يتكدددددددون مدددددددن   (:القمب المهندددددددىالثالدددددددث  بعددددددددال -
 القمب المهنى لدب ال اب الجامعى سى لوء متطمبات سوب العم .

 -وتتحدددددددد االسددددددتجابة عمددددددى عبددددددارات المقيدددددداس وسددددددب ثددددددالث خيددددددارات  دالمددددددا  
 (.3 2 1نادرا  ( وسقا  لتقدير ثالثى متدرج   –احيانا  

 األدوات قياس صدب وثبات االستبيان.يقصد بتقنين تقنين األدوات : 
 تم التحقب من صدب االستبيان كالتالى : صدق االستبيان : -1
تددددددددددم عددددددددددرض مقيدددددددددداس إدارة الددددددددددذات و مقيدددددددددداس القمددددددددددب :  صدددددددددددب المحتددددددددددوب - أ

المسدددددددتقبمى  سدددددددى صدددددددورتهم المبدليدددددددة عمدددددددى األسددددددداتذة المحكمدددددددين تخصدددددددص 
حمددددددوان إدارة مؤسسددددددات األسددددددرة والطفولددددددة بكميددددددة األقتصدددددداد المنزلددددددى  جامعدددددده 

  لمتاكددددد مددددن مدددددب مناسددددبه العبددددارات لمهدددددب الددددذب ولددددعت لقياسدددده  ومدددددب 
صددددحه صدددديا ه العبددددارات وارتبدددداط كدددد  عبددددارة بمفهددددوم المحددددور الددددذب تتلددددمنه 
  ومناسدددددددددبة التقددددددددددير الدددددددددذب ولدددددددددع لكددددددددد  عبدددددددددارة   وقدددددددددد تبدددددددددين اتفددددددددداب آراء 

%   كمدددددددا تدددددددم إجدددددددراء بعدددددددض التعدددددددديالت سدددددددى  96:  94المحكمدددددددين بنسدددددددبه 
 لعبارات وحذب بعض العبارات .صيا ه بعض ا

بيرسدددددددون صددددددددب االتسددددددداب الدددددددداخمى : وذلددددددد  عدددددددن طريدددددددب معامددددددد  ارتبددددددداط   - ب
لممقددددداييس   وقدددددد تراوحدددددت قددددديم ارتبددددداط العبدددددارات والمحددددداور سدددددى مقيددددداس إدارة 
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( 0.01( وهدددددى قددددديم دالدددددة عندددددد مسدددددتوب داللددددده  0.89   0.71الدددددذات بدددددين  
ه الكميدددددده لدددددده   ممددددددا يددددددد  عمددددددى تجددددددانس عبددددددارات ومحدددددداور المقيدددددداس والدرجدددددد

وتراوحدددددت قددددديم ارتبددددداط العبدددددارات واالبعددددداد سدددددى مقيددددداس القمدددددب المسدددددتقبمى بدددددين 
( ممدددددددا يدددددددد  0.01( وهدددددددى قددددددديم دالدددددددة عندددددددد مسدددددددتوب داللددددددده  0.84  0.72 

 عمى تجانس عبارات وابعاد المقياس والدرجه الكميه له .
الثبدددددددات لممقيددددددداس بدددددددالطرب  وقدددددددد تدددددددم حسددددددداب : حســـــــاب ثبـــــــاث المقـــــــاييس -2

 :التالية
وتدددددم التصدددددحيم مدددددن أثدددددر التجزلددددده التجزلدددددة النصدددددفية  -الفدددددا كرونبددددداخ طريقددددده  -

معادلدددددددددددة  -معادلددددددددددده التصدددددددددددحيم لسدددددددددددبيرمان بدددددددددددراون  النصدددددددددددفيه ب سدددددددددددتخدام 
 وكانت كاآلتى : .(تمانو جي

 قيم معامل الثبات لمحاور مقياس إدارة الذات لدى الشباب الجامعى (1جدول )

 معامل الفا المحاور
التجزئة 
 النصفية

سبيرمان 
 جيوتمان براون

 0.891 0.947 0.860 0.908 المحور األول : إدارة الوقت
 0.862 0.912 0.835 0.877 المحور الثاني : اتخاذ القرارات وحل المشكالت

 0.911 0.960 0.881 0.925 المحور الثالث : الثقة بالنفس
 0.783 0.835 0.752 0.798 المحور الرابع : الطموح والتطوير الذاتي

 0.810 0.861 0.783 0.821 ثبات مقياس إدارة الذات لدى الشباب الجامعي ككل
 قيم معامل الثبات ألبعاد مقياس القمق المستقبمى لمشباب الجامعى (2جدول )

التجزئة  معامل الفا األبعاد
 النصفية

سبيرمان 
 جيوتمان براون

 0.791 0.844 0.762 0.802 البعد األول : القمق االقتصادي
 0.762 0.813 0.731 0.775 البعد الثاني : القمق االجتماعي

 0.909 0.957 0.872 0.916 البعد الثالث : القمق الميني
 0.834 0.888 0.801 0.849 ثبات مقياس القمق المستقبمي لمشباب الجامعي ككل

(  أن قددددديم معدددددامالت الثبدددددات كاندددددت قددددديم عاليدددددة   2( وجددددددو   1يتلدددددم مدددددن جددددددو   
مكانيه تطبيقة عمى عينة البحث .  مما يد  عمى ثبات المقياس وا 
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 نتائج البحث ومناقشتيا :
 اواًل : النتائج الوصفية :

 وصف عينو البحث األساسية -1
 ( وصف عينو البحث األساسية3جدول )

 (400ن= )                                                                          
الدراسةمت يرات   النسبة المئوية% العدد الفئة 
 

 النوع
%39 156 ذكر  
%61 244 أنثى  

%100 400 المجموع  
 

 طبيعة الدراسة
%58.2 233 نظرية  
%41.8 167 عممية  
%100 400 المجموع  

 
 مكان سكن األسرة

%42.7 171 ريب  
%57.3 229 حلر  
%100 400 المجموع  

 
 
 

المستوي التعميمي 
 لألب

 –أق  من متوسط حاالبتدالية  مؤه 
 اإلعداديةح

52 13%  

دبمومح –مؤه  متوسط حثانوي   73 18.3%  
%24.5 98 مؤه  سوب المتوسط حمعهدح  

%37.2 149 حاصمة عمى ال هادة الجامعية  
أعمى من الجامعم  ماجستير/ 

 دكتورا 
28 7%  

%100 400 المجموع  
 
 
 

 المستوي التعميمي لألم

 –متوسط حاالبتدالية  مؤه  أق  من
 اإلعداديةح

64 16%  

دبمومح –مؤه  متوسط حثانوي   71 17.8%  
%24 96 مؤه  سوب المتوسط حمعهدح  

%36 144 حاصمة عمى ال هادة الجامعية  
%6.2 25أعمى من الجامعم  ماجستير/   
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  دكتورا 
%100 400 المجموع  

 
 عمل األم

%63.8 255 تعم   
%36.2 145 ال تعم   
%100 400 المجموع  

 
 

 عدد أفراد األسرة
 

أسراد 4أق  من   142 35.5%  
أسراد 6أسراد ألق  من  4من   175 43.8%  

أسراد س كثر 6من   83 20.7%  
%100 400 المجموع  

 
 
 

 الدخل الشيري لألسرة
 
 
 

جنية 3000أق  من   59 14.8%  
 6000جنية  ألق  من  3000من 

 جنية
71 17.8%  

 9000جنية  ألق  من  6000من 
 جنية

97 24.2%  

جنية  ألق  من  9000من 
جنية 12000  

65 16.2%  

جنية س كثر 12000من   108 27%  
%100 400 المجموع  

(أن  البيددددده عيندددده البحددددث االساسددددية مدددددن االندددداث حيددددث بم دددددت 3يتلددددم مددددن جدددددو   
 % من العينه .39% بينما بم ت نسبه الذكور 61نسبتهم 
 البيددددددده عينددددددده البحدددددددث األساسدددددددية مدددددددن الكميدددددددات النظريدددددددة حيدددددددث بم دددددددت وان  -

% مددددددددددن  41.8كميدددددددددات العمميدددددددددده % بينمددددددددددا بم دددددددددت نسددددددددددبه ال58.2نسدددددددددبتهم 
 .العينة

كمددددددا يتلددددددم ان  البيدددددده أسددددددراد عيندددددده البحددددددث األساسددددددية مددددددن المقيمددددددين سددددددى  -
 42.7% بينمددددددا بم ددددددت نسددددددبه المقيمددددددين سددددددى الريددددددب 57.3الحلددددددر بنسددددددبه 
 % من العينة .

المسدددددددتوب التعميمدددددددى لدددددددأب ب  البيددددددده عيندددددددة البحدددددددث األساسدددددددية أمدددددددا عدددددددن  -
% بينمددددددددا بم ددددددددت نسددددددددبه 37.2حاصددددددددمين عمددددددددى ال ددددددددهادة الجامعيدددددددده بنسددددددددبه 
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% مددددن أسددددراد العيندددده لمحاصددددمين عمددددى مؤهدددد  أعمددددى مددددن 7األقميددددة مددددنهم وهددددى 
 الجامعى  ماجستير/دكتورا ( .

مددددددى والمسددددددتوب التعميمددددددى لددددددأم س البيدددددده عينددددددة البحددددددث األساسددددددية حاصددددددمين ع -
% بينمدددددددا بم دددددددت نسدددددددبه األقميدددددددة مدددددددنهم وهدددددددى 36ال دددددددهادة الجامعيددددددده بنسدددددددبه 

% مدددددددن أسدددددددراد العينددددددده لمحاصدددددددمين عمدددددددى مؤهددددددد  أعمدددددددى مدددددددن الجدددددددامعى 6.2
  ماجستير/دكتورا ( .

ويتلدددددددددم ايلدددددددددا  ان أ مدددددددددب أمهدددددددددات أسدددددددددراد عينددددددددده البحدددددددددث األساسدددددددددية مدددددددددن  -
% بينمددددا بم ددددت نسددددبه  يددددر العددددامالت 63.8العددددامالت حيددددث بم ددددت نسددددبتهم 

 % من العينة. 36.2
أسددددراد ألقدددد   4و البيدددده أسددددراد عيندددده البحددددث األساسددددية عدددددد أسددددراد أسددددرتهم مددددن  -

% بينمدددددددا النسدددددددبه االقددددددد  وهدددددددى  43.8أسدددددددراد حيدددددددث بم دددددددت نسدددددددبتهم  6مدددددددن 
 أسراد س كثر. 6% لعدد اسراد األسرة من  20.7

أمددددا الدددددخ  ال ددددهرب لأسددددرة س  مددددب عينددددة البحددددث األساسددددية دخمهددددم ال ددددهرب  -
% بينمدددددا بم دددددت 27جنيددددده سددددداكثر حيدددددث بم دددددت نسدددددبتهم 12000لأسدددددرة مدددددن 

% مددددددددن أسددددددددراد العيندددددددده لدددددددددخمهم ال ددددددددهرب 14.8نسددددددددبه األقميددددددددة مددددددددنهم وهددددددددى 
 جنيه . 3000لأسرة ألق  من 

 الوزن النسبى لمحاور إدارة الذات لعينو البحث األساسية  -2
 ( األىمية النسبيو إلدارة الذات لدى الشباب الجامعى4جدول )

لدى الشباب الجامعيإدارة الذات   الترتيب النسبة المئوية% الوزن النسبي 
%25.5 448 إدارة الوقت  الثانم 

%26.6 467 اتخاذ القرارات وحل المشكالت  األو  
%23.4 411 الثقة بالنفس  الرابع 

%24.4 429 الطموح والتطوير الذاتي  الثالث 
%100 1755 المجموع   
ن أكبدددددر نسدددددبه مدددددن أسدددددراد عينددددده البحدددددث لدددددديهم القددددددرة عمدددددى أ (4يتلدددددم مدددددن جددددددو   

%( ثددددددم يميهددددددا سددددددى المرتبدددددده الثانيدددددده 26.6اتخدددددداذ القددددددرارات وحدددددد  الم ددددددكالت بنسددددددبة  
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%( ثدددددددم يميهدددددددا سدددددددى المرتبددددددده الثالثدددددددة الطمدددددددوح والتطدددددددوير 25.5إدارة الوقدددددددت بنسدددددددبه  
%( ثددددددددم يميهددددددددا سددددددددى المركددددددددز الرابددددددددع الثقدددددددده بددددددددالنفس بنسددددددددبه 24.4الددددددددذاتى بنسددددددددبه  

 23.4.)% 
الوزن النسبى ألبعاد القمق المستقبمى لمشباب الجامعى عينو البحث  -3

 االساسية
 (األىمية النسبيو لقمق المستقبل لمشباب الجامعى5جدول )

 الترتيب النسبة المئوية% الوزن النسبي القمق المستقبمي لمشباب الجامعي
%33.6 461 القمق االقتصادي  الثانم 
%30.9 425 القمق االجتماعي  الثالث 
%35.5 488 القمق الميني  األو  

%100 1374 المجموع   
( أن  البيدددددده أسددددددراد عيندددددده البحددددددث لددددددديهم القمددددددب المهنددددددى سددددددى 5يتلددددددم مددددددن جدددددددو   

%( ثدددددم يميهدددددا سدددددى المرتبددددده الثانيدددددة القمدددددب األقتصدددددادب 35.5المرتبددددده األولدددددى بنسدددددبه  
االجتمدددددددددداعى بنسددددددددددبه %( ثددددددددددم يميهددددددددددا سددددددددددى المرتبدددددددددده الثالثددددددددددة القمددددددددددب 33.6بنسددددددددددبه  

 30.9. )% 
 ثانيًا : النتائج فى ضوء فروض البحث :

عالقددده ارتباطيددده ح توجدددد والدددذب يدددنص عمدددى أنددده النتـــائج فـــى ضـــوء الفـــرض األول : 
اتخدددددددداذ القددددددددرارات  –ذات داللدددددددده احصدددددددداليه بددددددددين إدار  الددددددددذات بمحدددددددداور   إدار  الوقددددددددت

السدددددراد عينددددده البحدددددث الطمدددددوح والتطدددددوير الدددددذاتى(  –الثقددددده بدددددالنفس –وحددددد  الم دددددكالت 
 مهنى ( لديهم ح . –اجتماعى  -االساسيه والقمب المستقبمى بابعاد   اقصادب

تددددددم عمدددددد  مصددددددفوسة ارتبدددددداط بددددددين محدددددداور مقيدددددداس إدارة  ولمتحقددددددب مددددددن هددددددذا الفددددددرض
القمدددددب المسدددددتقبمى لم دددددباب الجدددددامعى والجددددددو  التدددددالم يولدددددم  الدددددذات وابعددددداد مقيددددداس
 قيم معامالت االرتباط:
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بين محاور مقياس إدارة الذات وابعاد مقياس القمق مصفوفة االرتباط  (6جدول )
 عىالمستقبمى لمشباب الجام

ابعاد قمق المستقبل         
 القمق الميني القمق االجتماعي القمق االقتصادي محاور إدارة الذات

القمق المستقبمي 
لمشباب الجامعي 

 ككل
**0.768- إدارة الوقت  -0.605*  -0.738**  -0.835**  

*0.614- اتخاذ القرارات وحل المشكالت  -0.809**  -0.945**  -0.881**  
**0.854- الثقة بالنفس  -0.927**  -0.637*  -0.703**  

**0.913- الطموح والتطوير الذاتي  -0.775**  -0.714**  -0.742**  
 إدارة الذات لدى

**0.799- الشباب الجامعي ككل  -0.826**  -0.892**  -0.864**  

 0.0.*داله عند                                                                                  0.0.** داله عند 

( وجدددددددددود عالقدددددددددة ارتبددددددددداط عكسدددددددددية عندددددددددد مسدددددددددتوب داللددددددددده 6يتلدددددددددم مدددددددددن جددددددددددو   
اتخدددددداذ القددددددرارات  –( بددددددين مقيدددددداس إدارة الددددددذات بمحاورهددددددا  إدار  الوقددددددت0.05 0.01 

ومقيدددددددداس القمددددددددب  الطمددددددددوح والتطددددددددوير الددددددددذاتى( –الثقدددددددده بددددددددالنفس –وحدددددددد  الم ددددددددكالت 
مهندددددددى ( أب أنددددددده  –اجتمددددددداعى  -المسدددددددتقبمى لم دددددددباب الجدددددددامعى بابعددددددداد   اقصدددددددادب

كممددددددا كددددددان ال دددددداب قددددددادر عمددددددى إدارة ذاتدددددده انخفددددددض مسددددددتوب قمددددددب المسددددددتقب  لديدددددده   
وترجدددددددع الباحثددددددده ذلددددددد  إلدددددددى ان إدارة الدددددددذات تجعددددددد  ال ددددددداب قدددددددادرا  عمدددددددى إدارة وقتددددددده 

سددددددت الله االسددددددت ال  األمثدددددد  وقددددددادرعمى أتخدددددداذ القددددددرارات وحدددددد  الم ددددددكالت بسددددددهوله وا
ويسدددددددر ويكدددددددون واثقددددددده مدددددددن نفسددددددده ولديددددددده طمدددددددوح وحدددددددب لتطدددددددوير الدددددددذات ألكتسددددددداب 

.وهددددذا يتفددددب  المعرسدددده والخبددددرات المختمفدددده وكدددد  ذلدددد  يجعمدددده اقدددد  قمقددددا  نحددددو المسددددتقب 
عالقووووت اطية   ووووت وجووووو   التددددى توصددددمت إلددددى( 2009 الددددب الم دددديخم  مددددع دراسددددة 

وبهدددددذا تحقدددددب  . قمدددددب المسدددددتقب  وساعميدددددة الدددددذات لددددددب طدددددالب الجامعددددده سووووو يةت ةووووو  
 صحة الفرض األو  .

ح توجددددددد عالقدددددده والددددددذب يددددددنص عمددددددى أندددددده النتــــــائج فــــــى ضــــــوء الفــــــرض الثــــــانى : 
اتخدددددددداذ  – إدار  الوقددددددددتارتباطيدددددددده ذات داللدددددددده احصدددددددداليه بددددددددين إدار  الددددددددذات بمحاوهددددددددا

والقمدددددددب  الطمدددددددوح والتطدددددددوير الدددددددذاتى( –الثقددددددده بدددددددالنفس –القدددددددرارات وحددددددد  الم دددددددكالت 
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السدددددددددددراد عينددددددددددده البحدددددددددددث مهنددددددددددى (  –اجتمددددددددددداعى  - اقصدددددددددددادبالمسددددددددددتقبمى بابعددددددددددداد  
 االساسيه وبعض مت يرات المستوب األقتصادب واألجتماعى لديهم ح.

ولمتحقددددددب مددددددن هددددددذا الفددددددرض تددددددم عمدددددد  مصددددددفوسة ارتبدددددداط بددددددين محدددددداور مقيدددددداس إدارة 
المسددددددددتقبمى لم ددددددددباب الجددددددددامعى ومت يددددددددرات الدراسددددددددة الددددددددذات وابعدددددددداد مقيدددددددداس القمددددددددب 

 :والجدو  التالم يولم قيم معامالت االرتباط
بين محاور مقياس إدارة الذات وابعاد مقياس القمق مصفوفة االرتباط  (7جدول )

 المستقبمى لمشباب الجامعى ومت يرات الدراسة

 إدارة الوقت 

اتخاذ 
القرارات 
وحل 

 المشكالت

الثقة 
 بالنفس

الطموح 
والتطوير 
 الذاتي

إدارة 
الذات 
 لدى

الشباب 
الجامعي 

 ككل

القمق 
 االقتصادي

القمق 
 االجتماعي

القمق 
 الميني

القمق 
المستقبمي 
لمشباب 

 الجامعي ككل

 0.148 0.231 0.174 0.119 0.192 0.138 0.221 0.163 0.104 النوع
طبيعة 
 0.196 0.162 0.108 0.213 0.157 0.246 0.182 0.207 0.125 الدراسة

مكان سكن 
 0.113 0.134 0.227 0.142 0.172 0.156 0.127 0.143 0.239 األسرة

المستوي 
التعميمي 

 لألب
0.786**  0.643*  

0.729*
* 

0.751*
* 

0.812*
* 

-0.794**  -0.618*  
-
0.761*

* 
-0.803**  

المستوي 
التعميمي 

 لألم
0.902**  0.875**  

0.817*
* 

0.608*  
0.777*

* 
-0.943**  -0.865**  

-
0.915*

* 
-0.748**  

 0.109 0.218 0.153 0.243 0.135 0.186 0.229 0.167 0.205 عمل األم

عدد أفراد 
 األسرة

-
0.733**  

-
0.938**  

-
0.624*  

-
0.884*

* 

-
0.808*

* 
0.832**  0.606*  

0.953*
* 

0.718**  

الدخل 
الشيري 

 لألسرة
0.843**  0.763**  

0.829*
* 

0.635*  
0.784*

* 
-0.859**  -0.921**  

-
0.632*  

-0.776**  

 ( اآلتى :7يتلم من الجدو   
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عددددددم وجدددددود عالقدددددة ارتباطيددددده ذات داللدددددة إحصدددددالية بدددددين مت يدددددر الندددددوع وكددددد   -1
اتخدددددددددددداذ القددددددددددددرارات وحدددددددددددد   –مددددددددددددن إدارة الددددددددددددذات بمحاورهددددددددددددا  إدارة الوقددددددددددددت 

دارة الددددددددذات  –الثقدددددددده بددددددددالنفس  –الم ددددددددكالت  الطمددددددددوح والتطددددددددوير الددددددددذاتى ( وا 
 –لدددددددددب ال ددددددددباب الجددددددددامعى ككدددددددد  والقمددددددددب المسددددددددتقبمى بصبعدددددددداد   أقتصددددددددادب 

ى ( والقمدددددددب المسدددددددتقبمى لم دددددددباب الجدددددددامعى ككددددددد   أب ان مهنددددددد –أجتمددددددداعى 
تفسددددددددر .إدارة الدددددددذات والقمددددددددب المسدددددددتقبمى اليتدددددددد ثران بددددددددالنوع  ذكدددددددر او أنثددددددددى( 

الباحثددددددده ذلددددددد  إلدددددددى أن الندددددددوع العالقددددددده لددددددده بالقددددددددر  عمدددددددى إدارة الفدددددددرد لذاتددددددده 
وهددددذا يتفددددب جزليددددا  مددددع دراسدددده أيمددددن  اوالحددددد مددددن ال ددددعور بددددالقمب المسددددتقبمى .

( التدددددددى توصدددددددمت إلدددددددى عددددددددم وجدددددددود تددددددد ثير دا  احصددددددداليا 2015البسدددددددطى  
 لمت ير النوع عمى قمب المستقب  لدب طمبه الجامعه .

عددددددددم وجدددددددود عالقدددددددة ارتباطيددددددده ذات داللدددددددة إحصدددددددالية بدددددددين مت يدددددددر طبيعددددددده   -2
اتخددددددداذ القدددددددرارات  –الدراسدددددددة وكددددددد  مدددددددن إدارة الدددددددذات بمحاورهدددددددا  إدارة الوقدددددددت 

والتطدددددددوير الدددددددذاتى ( و إدارة  الطمدددددددوح –الثقددددددده بدددددددالنفس  –وحددددددد  الم دددددددكالت 
الدددددذات لددددددب ال دددددباب الجدددددامعى ككددددد  والقمدددددب المسدددددتقبمى بصبعددددداد   أقتصدددددادب 

وتفسددددددر مهندددددى ( والقمدددددب المسدددددتقبمى لم دددددباب الجدددددامعى ككددددد   –أجتمددددداعى  –
عمميددددددددة( التددددددددؤثر سددددددددى إدارة –طبيعدددددددده الدراسددددددددة  نظريددددددددة الباحثدددددددده ذلدددددددد  بدددددددد ن 

ب مددددددع دراسددددددة سلدددددديمة وهددددددذا يختمدددددد ال دددددداب لذاتدددددده او سددددددى قمقدددددده المسددددددتقبمى .
( التددددى توصددددمت إلددددى وجددددود عالقدددده ارتباطيدددده دالدددده بددددين قمددددب 2007عرسددددات  

 المستقب  والتخصص الدراسى لصالم التخصص العممى .
عدددددم وجددددود عالقددددة ارتباطيددددده ذات داللددددة إحصددددالية بدددددين مت يددددر مكددددان سدددددكن  -3

اتخددددددداذ القدددددددرارات  –األسدددددددرة وكددددددد  مدددددددن إدارة الدددددددذات بمحاورهدددددددا  إدارة الوقدددددددت 
الطمدددددددوح والتطدددددددوير الدددددددذاتى ( و إدارة  –الثقددددددده بدددددددالنفس  –الم دددددددكالت وحددددددد  

الدددددذات لددددددب ال دددددباب الجدددددامعى ككددددد  والقمدددددب المسدددددتقبمى بصبعددددداد   أقتصدددددادب 
تفسدددددر  مهندددددى ( والقمدددددب المسدددددتقبمى لم دددددباب الجدددددامعى ككددددد    –أجتمددددداعى  –

حلددددددر( اليددددددؤثر سددددددى إدارة –ن مكددددددان سددددددكن األسددددددرة  ريددددددب بدددددد  الباحثدددددده ذلدددددد 
 قمقه المستقبمى .الحد من و سى ال اب لذاته ا
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وجددددددود عالقددددددة ارتباطيدددددده موجبدددددده ذات داللدددددده إحصددددددالية عنددددددد مسددددددتوب داللدددددده  -4
(  بدددددددين مت يدددددددر المسدددددددتوب التعميمددددددددى لدددددددأب و كددددددد  مددددددددن إدارة 0.05 0.01 

الثقدددددده  –اتخدددددداذ القدددددرارات وحددددد  الم دددددكالت  –الدددددذات بمحاورهدددددا  إدارة الوقدددددت 
الدددددددددددذات لددددددددددددب ال دددددددددددباب  الطمدددددددددددوح والتطدددددددددددوير الددددددددددذاتى ( و إدارة –بددددددددددالنفس 

الجدددددامعى ككددددد    ووجدددددود عالقدددددة ارتباطيددددده سدددددالبه ذات داللددددده إحصدددددالية عندددددد 
( بدددددين مت يدددددر المسدددددتوب التعميمدددددى لدددددأب و كددددد  0.05 0.01مسدددددتوب داللددددده  

مهنددددددى ( والقمددددددب  –أجتمدددددداعى  –مددددددن القمددددددب المسددددددتقبمى بصبعدددددداد   أقتصددددددادب 
المسدددددددتوب  ن بددددددد تفسدددددددر الباحثددددددده ذلددددددد المسدددددددتقبمى لم دددددددباب الجدددددددامعى ككددددددد    

التعميمددددددى لددددددأب كممددددددا ارتفددددددع كممددددددا كددددددان األبندددددداء لددددددديهم إدارة لددددددذاتهم أسلدددددد  
 والقمب المستقبمى أق  ويرجع ذل  لتزودهم بالثقاسه والعموم المختمفه .

وجددددددود عالقددددددة ارتباطيدددددده موجبدددددده ذات داللدددددده إحصددددددالية عنددددددد مسددددددتوب داللدددددده  -5
رة ( بدددددددددين مت يدددددددددر المسدددددددددتوب التعميمدددددددددى لدددددددددأم و كددددددددد  مدددددددددن إدا0.05 0.01 

الثقدددددده  –اتخدددددداذ القدددددرارات وحددددد  الم دددددكالت  –الدددددذات بمحاورهدددددا  إدارة الوقدددددت 
الطمدددددددددددوح والتطدددددددددددوير الددددددددددذاتى ( و إدارة الدددددددددددذات لددددددددددددب ال دددددددددددباب  –بددددددددددالنفس 

الجدددددامعى ككددددد    ووجدددددود عالقدددددة ارتباطيددددده سدددددالبه ذات داللددددده إحصدددددالية عندددددد 
( بدددددددين مت يدددددددر المسدددددددتوب التعميمدددددددى لدددددددأم وكددددددد  مدددددددن 0.01مسدددددددتوب داللددددددده  

مهنددددددددددى ( والقمددددددددددب  –أجتمدددددددددداعى  –لمسددددددددددتقبمى بصبعدددددددددداد   أقتصددددددددددادب القمددددددددددب ا
المسددددتقبمى لم ددددباب الجددددامعى ككدددد    وهددددذا يددددد  عمددددى أن المسددددتوب التعميمددددى 
لدددددددأم كممدددددددا ارتفدددددددع كممدددددددا كدددددددان األبنددددددداء لدددددددديهم إدارة لدددددددذاتهم أسلددددددد  والقمدددددددب 

ن األم ت ددددرس سدددديهم الثقدددده بددددالنفس أذلدددد  الددددى   تفسددددر الباحثددددةالمسددددتقبمى أقدددد  
وهدددددددذا يتفدددددددب مدددددددع دراسدددددددة ر دددددددا لمهدددددددارات والمعمومدددددددات المختمفددددددده .وتعممهدددددددم ا

( التدددددى توصدددددمت إلدددددى وجدددددود عالقددددده إرتباطيدددددة 2012را دددددب واينددددداس بددددددير  
 موجبه بين إدارة الذات وتعميم األم لصالم المستوب المرتفع .

عدددددددم وجددددددود عالقددددددة ارتباطيدددددده ذات داللددددددة إحصددددددالية بددددددين مت يددددددر عمدددددد  األم  -6
اتخدددددددداذ القددددددددرارات وحدددددددد   –ا  إدارة الوقددددددددت وكدددددددد  مددددددددن إدارة الددددددددذات بمحاورهدددددددد

الطمدددددددوح والتطدددددددوير الدددددددذاتى ( و إدارة الدددددددذات  –الثقددددددده بدددددددالنفس  –الم دددددددكالت 
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 –لدددددددددب ال ددددددددباب الجددددددددامعى ككدددددددد  والقمددددددددب المسددددددددتقبمى بصبعدددددددداد   أقتصددددددددادب 
تفسدددددددر مهندددددددى ( والقمدددددددب المسدددددددتقبمى لم دددددددباب الجدددددددامعى ككددددددد    –أجتمددددددداعى 

تعمدددددددد ( التددددددددؤثر سددددددددى إدارة ال –ن عمدددددددد  األم  تعمدددددددد  أعمددددددددى  الباحثددددددددة ذلدددددددد 
 . مىالمستقب عورة بالقمب ال اب لذاته او سى 

وجدددددددود عالقدددددددة ارتباطيددددددده سدددددددالبه ذات داللددددددده إحصدددددددالية عندددددددد مسدددددددتوب داللددددددده  -7
( بددددددددين مت يددددددددر عدددددددددد أسددددددددراد األسددددددددرة وكدددددددد  مددددددددن إدارة الددددددددذات 0.05 0.01 

الثقددددده بدددددالنفس  –اتخددددداذ القدددددرارات وحددددد  الم دددددكالت  –بمحاورهدددددا  إدارة الوقدددددت 
مدددددوح والتطدددددوير الدددددذاتى ( و إدارة الدددددذات لددددددب ال دددددباب الجدددددامعى ككددددد  الط –

  ووجدددددود عالقدددددة ارتباطيددددده موجبددددده ذات داللددددده إحصدددددالية عندددددد مسدددددتوب داللددددده 
( بدددددين مت يدددددر عددددددد أسدددددراد األسدددددرة وكددددد  مدددددن القمدددددب المسدددددتقبمى 0.05 0.01 

مهنددددددددى ( والقمددددددددب المسددددددددتقبمى لم ددددددددباب  –أجتمدددددددداعى  –بصبعدددددددداد   أقتصددددددددادب 
 ن كممددددا قدددد  عدددددد األبندددداء سددددى األسددددرة ذلدددد  بدددد تفسددددر الباحثدددده  الجددددامعى ككدددد  

 كممددددددا كددددددان األبندددددداء لددددددديهم إدارة لذاتدددددده أسلدددددد  وقمقهددددددم نحددددددو المسددددددتقب  أقدددددد 
ويرجدددددع ذلددددد  لقددددددرة الوالددددددين عمدددددى تنميددددده مهدددددارت أبندددددالهم وتمبيددددده أحتياجددددداتهم 

 . ب ك  أسل 
وجددددددود عالقددددددة ارتباطيدددددده موجبدددددده ذات داللدددددده إحصددددددالية عنددددددد مسددددددتوب داللدددددده  -8

( بدددددددين مت يرالددددددددخ  ال دددددددهرب لأسدددددددرة وكددددددد  مدددددددن إدارة الدددددددذات 0.05 0.01 
الثقددددده بدددددالنفس  –اتخددددداذ القدددددرارات وحددددد  الم دددددكالت  –بمحاورهدددددا  إدارة الوقدددددت 

الطمدددددوح والتطدددددوير الدددددذاتى ( و إدارة الدددددذات لددددددب ال دددددباب الجدددددامعى ككددددد   –
ود عالقدددددة ارتباطيددددده سدددددالبه ذات داللددددده إحصدددددالية عندددددد مسدددددتوب داللددددده   ووجددددد

( بددددددددددين مت يرالدددددددددددخ  ال ددددددددددهرب لأسددددددددددرة و كدددددددددد  مددددددددددن القمددددددددددب 0.05 0.01 
مهندددددددى ( والقمدددددددب المسدددددددتقبمى  –أجتمددددددداعى  –المسدددددددتقبمى بصبعددددددداد   أقتصدددددددادب 

كممددددا زاد الدددددخ  ال ددددهرب  ذلدددد  بدددد ن تفسددددر الباحثددددة .لم ددددباب الجددددامعى ككدددد  
 سلدددد  وقدددد  القمددددب المسددددتقبمى لددددديهمإدارة األبندددداء لددددذاتهم ا لأسددددرة كممددددا كانددددت

وبهدددددذا وذلددددد  لقددددددرة الوالددددددين عمدددددى تنميددددده مهدددددارات ابندددددالهم بال دددددك  الكددددداسى .
 تحقب صحة الفرض الثانى .
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والددددددذب يددددددنص عمددددددى أندددددده ح تختمددددددب نسددددددب النتــــــائج فــــــى ضــــــوء الفــــــرض الثالــــــث : 
ت يددددددر التددددددابع  إدارة م دددددداركه المت يددددددرات المسددددددتقمه سددددددى تفسددددددير نسددددددب التبدددددداين سددددددى الم

 الذات( تبعا  ألوزان معامالت االنحدارودرجه االرتباط ح.
 االنحووو اط مع مووو  ة سووويم ا  اينسوووة ت األهم وووت حسووو   يووو  ايفوووط  هووو ا مووو  ويليحقووو 

 وايجووو و  إ اط  ايووو ا  علووو  ايمسووويقلت يلميغ وووطا ( األمووو   إيووو  ايمي طجوووت ايم وووو )
 : يك  وضح ايي يي

باستخدام معامل االنحدار )الخطوة المتدرجة إلى األمام(األهمية النسبية ( 8جدول )  
اتالذ إدارة على المستقلة للمتغيرات   

المت ير التابع إدارة الذات لدى الشباب  
 الجامعى

معامل  المت ير المستقل
 االرتباط

نسبة 
معامل  الداللة قيمة) ف( المشاركة

 االنحدار
 قيمة

) ت(   الداللة 

 0.01 11.291 0.577 0.01 127.494 0.820 0.905 طبيعة الدراسة
المستوي التعميمي 

 لألب
0.820 0.672 57.392 0.01 0.375 7.576 0.01 

 0.01 6.433 0.286 0.01 41.390 0.596 0.772 المستوي التعميمي لألم
 0.01 5.720 0.223 0.01 32.719 0.539 0.734 عمل األم

( أن طبيعددددده الدراسدددددة كدددددان مدددددن أكثدددددر العوامددددد  المدددددؤثرة سدددددى 8يتلدددددم مدددددن الجددددددو   
% تميهددددددا المسددددددتوب التعميمددددددى لددددددأب 82إدارة الددددددذات لدددددددب ال ددددددباب الجددددددامعى بنسددددددبه 

% وسدددددددددى المرتبددددددددده الثالثددددددددده يددددددددد تى المسدددددددددتوب التعميمدددددددددى لدددددددددأم بنسدددددددددبه 67.2بنسدددددددددبه 
ن إلددددددددددى أ ترجددددددددددع الباحثددددددددددة ذلدددددددددد % . 53.9%   واخيددددددددددرا  عمدددددددددد  األم بنسددددددددددبه 59.6

وهدددددذا لهدددددا دور كبيددددر سدددددى تنميدددده إدارة الدددددذات لدددددب ال ددددداب الجددددامعى.  طبيعدددده الدراسدددده
( التددددددى توصددددددمت إلددددددى وجددددددود إخددددددتالب سددددددى 2016يتفددددددب مددددددع دراسددددددة حنددددددان سددددددامى  
 وبهذا تحقب صحة الفرض الثالث .إدارة الذات تبعا  لطبيعه الدراسة . 

ـــع : ـــى ضـــوء الفـــرض الراب ـــائج ف حتختمدددب نسدددب م ددداركه أنددده والدددذب يدددنص عمدددى  النت
المت يدددددددددر التدددددددددابع  القمدددددددددب المت يدددددددددرات المسدددددددددتقمه سدددددددددى تفسدددددددددير نسدددددددددب التبددددددددداين سدددددددددى 

 .( تبعا  ألوزان معامالت االنحدار ودرجه االرتباط حالمستقبمى
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ولمتحقددددب مدددددن هدددددذا الفددددرض تدددددم حسددددداب األهميدددددة النسددددبية باسدددددتخدام معامددددد  االنحددددددار 
المسدددددددددتقمة عمدددددددددى القمدددددددددب المسدددددددددتقبمى  الخطدددددددددوة المتدرجدددددددددة إلدددددددددى األمدددددددددام( لممت يدددددددددرات 

 والجدو  التالم يولم ذل :
(ألىمية النسبية باستخدام معامل االنحدار )الخطوة المتدرجة إلى األماما (9جدول )  

لممت يرات المستقمة عمى القمق المستقبمى   

المت ير التابع القمق المستقبمى لمشباب 
 الجامعى

 المت ير المستقل
معامل 
 االرتباط

نسبة 
 المشاركة

 الداللة قيمة) ف(
معامل 
 االنحدار

 قيمة
) ت(   

 الداللة

الدخل الشيري 
 لألسرة

0.856 0.732 76.571 0.01 0.452 8.750 0.01 

 0.01 6.867 0.321 0.01 47.158 0.627 0.792 النوع
 0.01 6.059 0.254 0.01 36.711 0.567 0.753 عدد أفراد األسرة

المستوي التعميمي 
 لألب

0.711 0.505 28.595 0.01 0.189 5.347 0.01 

( أن الدددددددددخ  ال ددددددددهرب لأسدددددددرة كددددددددان مددددددددن أكثددددددددر العوامدددددددد  9يتلدددددددم مددددددددن الجدددددددددو   
% يميددددده الندددددوع  73.2المدددددؤثرة سدددددى القمدددددب المسدددددتقبمى لددددددب ال دددددباب الجدددددامعى بنسدددددبه 

%   56.7% وسددددددددى المرتبدددددددده الثالثدددددددده يدددددددد تى عددددددددددأسراد األسددددددددرة بنسددددددددبه 62.7بنسددددددددبه 
 ذلدددددد  إلددددددى أن وترجددددددع الباحثددددددة% . 50.5واخيددددددرا  المسددددددتوب التعميمددددددى لددددددأب بنسددددددبه 

. وهدددددذا  الددددددخ  ال دددددهرب لأسدددددرة لددددده تددددد ثير كبيدددددر سدددددى القمدددددب المسدددددتقبمى لددددددب األبنددددداء
( التدددددى توصددددمت لعددددددم 2019يختمددددب مددددع دراسدددددة دعدددداء حددددداسظ و صدددداسى الطوب ددددى  

 صووووووحت يحقوووووو  وةهوووووو ا.  وجددددددود اخددددددتالب دا  سددددددى إدارة القمددددددب تبعددددددا  لدددددددخ  األسددددددرة

 .طاةع اي ايفط 

 ممخص النتائج :
 النتائج الوصفيو :أواًل: 
أكبددددر نسددددبه مددددن أسددددراد عيندددده البحددددث لددددديهم القدددددرة عمددددى اتخدددداذ القددددرارات وحدددد   -1

%( ثدددددددم يميهدددددددا سدددددددى المرتبددددددده الثانيددددددده إدارة الوقدددددددت 26.6الم دددددددكالت بنسدددددددبة  
%( ثددددددم يميهددددددا سددددددى المرتبدددددده الثالثددددددة الطمددددددوح والتطددددددوير الددددددذاتى 25.5بنسددددددبه  



 

1238 

 2022 يوليوـ األربعون الحادي و  ـ العددالثامن المجمد 

 

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

ه بددددددددالنفس بنسدددددددددبه %( ثددددددددم يميهدددددددددا سددددددددى المركدددددددددز الرابددددددددع الثقددددددددد24.4بنسددددددددبه  
 23.4.)% 

 البيددددده أسدددددراد عينددددده البحدددددث لدددددديهم القمدددددب المهندددددى سدددددى المرتبددددده األولدددددى بنسدددددبه  -2
%( ثددددددددددم يميهددددددددددا سددددددددددى المرتبدددددددددده الثانيددددددددددة القمددددددددددب األقتصددددددددددادب بنسددددددددددبه 35.5 
%( ثددددددددددم يميهددددددددددا سددددددددددى المرتبدددددددددده الثالثددددددددددة القمددددددددددب االجتمدددددددددداعى بنسددددددددددبه 33.6 
 30.9. )% 

 ثانيًا: النتائج فى ضوء فروض البحث :
( بددددددددين 0.05 0.01د عالقددددددددة ارتبدددددددداط عكسددددددددية عنددددددددد مسددددددددتوب داللدددددددده  وجددددددددو  -1

اتخددددددددددداذ القدددددددددددرارات وحددددددددددد   –مقيددددددددددداس إدارة الدددددددددددذات بمحاورهدددددددددددا  إدار  الوقدددددددددددت
الطمددددددددوح والتطددددددددوير الددددددددذاتى(ومقياس القمددددددددب  –الثقدددددددده بددددددددالنفس –الم ددددددددكالت 

 مهنى (. –اجتماعى  -المستقبمى لم باب الجامعى بابعاد   اقصادب
 -ه ذات داللددددددة إحصددددددالية بددددددين مت يددددددر  النددددددوع عدددددددم وجددددددود عالقددددددة ارتباطيدددددد -2

عمدددددددد  األم ( وكدددددددد  مددددددددن إدارة  -مكددددددددان سددددددددكن األسددددددددرة  -طبيعدددددددده الدراسددددددددة 
الثقدددددده  –اتخدددددداذ القدددددرارات وحددددد  الم دددددكالت  –الدددددذات بمحاورهدددددا  إدارة الوقدددددت 

دارة الدددددذات لددددددب ال دددددباب الجدددددامعى  –بدددددالنفس  الطمدددددوح والتطدددددوير الدددددذاتى ( وا 
مهندددددى ( والقمدددددب  –أجتمددددداعى  –   أقتصدددددادب ككددددد  والقمدددددب المسدددددتقبمى بصبعددددداد

 المستقبمى لم باب الجامعى كك  .
وجددددددود عالقددددددة ارتباطيدددددده موجبدددددده ذات داللدددددده إحصددددددالية عنددددددد مسددددددتوب داللدددددده  -3

(  بدددددددين مت يدددددددر المسدددددددتوب التعميمددددددددى لدددددددأب و كددددددد  مددددددددن إدارة 0.05 0.01 
الثقدددددده  –اتخدددددداذ القدددددرارات وحددددد  الم دددددكالت  –الدددددذات بمحاورهدددددا  إدارة الوقدددددت 

الطمدددددددددددوح والتطدددددددددددوير الددددددددددذاتى ( و إدارة الدددددددددددذات لددددددددددددب ال دددددددددددباب  –نفس بددددددددددال
الجدددددامعى ككددددد    ووجدددددود عالقدددددة ارتباطيددددده سدددددالبه ذات داللددددده إحصدددددالية عندددددد 

( بدددددين مت يدددددر المسدددددتوب التعميمدددددى لدددددأب و كددددد  0.05 0.01مسدددددتوب داللددددده  
مهنددددددى ( والقمددددددب  –أجتمدددددداعى  –مددددددن القمددددددب المسددددددتقبمى بصبعدددددداد   أقتصددددددادب 

 اب الجامعى كك  .المستقبمى لم ب
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وجددددددود عالقددددددة ارتباطيدددددده موجبدددددده ذات داللدددددده إحصددددددالية عنددددددد مسددددددتوب داللدددددده  -4
( بدددددددددين مت يدددددددددر المسدددددددددتوب التعميمدددددددددى لدددددددددأم و كددددددددد  مدددددددددن إدارة 0.05 0.01 

الثقدددددده  –اتخدددددداذ القدددددرارات وحددددد  الم دددددكالت  –الدددددذات بمحاورهدددددا  إدارة الوقدددددت 
باب الطمدددددددددددوح والتطدددددددددددوير الددددددددددذاتى ( و إدارة الدددددددددددذات لددددددددددددب ال ددددددددددد –بددددددددددالنفس 

الجدددددامعى ككددددد    ووجدددددود عالقدددددة ارتباطيددددده سدددددالبه ذات داللددددده إحصدددددالية عندددددد 
( بدددددددين مت يدددددددر المسدددددددتوب التعميمدددددددى لدددددددأم وكددددددد  مدددددددن 0.01مسدددددددتوب داللددددددده  

مهنددددددددددى ( والقمددددددددددب  –أجتمدددددددددداعى  –القمددددددددددب المسددددددددددتقبمى بصبعدددددددددداد   أقتصددددددددددادب 
 المستقبمى لم باب الجامعى كك  .

ية عندددددددد مسدددددددتوب داللددددددده وجدددددددود عالقدددددددة ارتباطيددددددده سدددددددالبه ذات داللددددددده إحصدددددددال -5
( بددددددددين مت يددددددددر عدددددددددد أسددددددددراد األسددددددددرة وكدددددددد  مددددددددن إدارة الددددددددذات 0.05 0.01 

الثقددددده بدددددالنفس  –اتخددددداذ القدددددرارات وحددددد  الم دددددكالت  –بمحاورهدددددا  إدارة الوقدددددت 
الطمدددددوح والتطدددددوير الدددددذاتى ( و إدارة الدددددذات لددددددب ال دددددباب الجدددددامعى ككددددد   –

ندددددد مسدددددتوب داللددددده   ووجدددددود عالقدددددة ارتباطيددددده موجبددددده ذات داللددددده إحصدددددالية ع
( بدددددين مت يدددددر عددددددد أسدددددراد األسدددددرة وكددددد  مدددددن القمدددددب المسدددددتقبمى 0.05 0.01 

مهنددددددددى ( والقمددددددددب المسددددددددتقبمى لم ددددددددباب  –أجتمدددددددداعى  –بصبعدددددددداد   أقتصددددددددادب 
 الجامعى كك  .

وجددددددود عالقددددددة ارتباطيدددددده موجبدددددده ذات داللدددددده إحصددددددالية عنددددددد مسددددددتوب داللدددددده  -6
مدددددددن إدارة الدددددددذات ( بدددددددين مت يرالددددددددخ  ال دددددددهرب لأسدددددددرة وكددددددد  0.05 0.01 

الثقددددده بدددددالنفس  –اتخددددداذ القدددددرارات وحددددد  الم دددددكالت  –بمحاورهدددددا  إدارة الوقدددددت 
الطمدددددوح والتطدددددوير الدددددذاتى ( و إدارة الدددددذات لددددددب ال دددددباب الجدددددامعى ككددددد   –

  ووجدددددود عالقدددددة ارتباطيددددده سدددددالبه ذات داللددددده إحصدددددالية عندددددد مسدددددتوب داللددددده 
ن القمددددددددددب ( بددددددددددين مت يرالدددددددددددخ  ال ددددددددددهرب لأسددددددددددرة و كدددددددددد  مدددددددددد0.05 0.01 

مهندددددددى ( والقمدددددددب المسدددددددتقبمى  –أجتمددددددداعى  –المسدددددددتقبمى بصبعددددددداد   أقتصدددددددادب 
 لم باب الجامعى كك  .

اخدددددتالب نسدددددب م ددددداركه المت يدددددرات المسدددددتقمه سدددددى تفسدددددير نسدددددب التبددددداين سدددددى  -7
المت يدددددددددر التدددددددددابع  إدارة الدددددددددذات( تبعدددددددددا  ألوزان معدددددددددامالت االنحددددددددددار ودرجددددددددده 
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% تميهدددددا المسدددددتوب 82اسدددددة بنسدددددبه االرتبدددداط وسدددددب الترتيدددددب التدددددالم طبيعددددده الدر 
% وسدددددددددى المرتبددددددددده الثالثددددددددده يددددددددد تى المسدددددددددتوب 67.2التعميمدددددددددى لدددددددددأب بنسدددددددددبه 

 % .53.9%   واخيرا  عم  األم بنسبه 59.6التعميمى لأم بنسبه 
اخدددددتالب نسدددددب م ددددداركه المت يدددددرات المسدددددتقمه سدددددى تفسدددددير نسدددددب التبددددداين سدددددى  -8

معدددددامالت االنحددددددار ودرجددددده المت يدددددر التدددددابع  القمدددددب المسدددددتقبمى( تبعدددددا  ألوزان 
%  73.2االرتبددددددداط وسدددددددب الترتيدددددددب التدددددددالم الددددددددخ  ال دددددددهرب لأسدددددددرة بنسدددددددبه 

% وسدددددددى المرتبددددددده الثالثددددددده يددددددد تى عدددددددددأسراد األسدددددددرة 62.7يميددددددده الندددددددوع بنسدددددددبه 
 %.50.5%   واخيرا  المستوب التعميمى لأب بنسبه 56.7بنسبه 

 توصيات البحث:
 توصى الباحثة بما يمى :

 واألكاديميو : الجيات البحثيو
األهتمدددددام بتقدددددديم دورات تدريبيددددده لم دددددباب الجدددددامعى لتنميددددده إدارة الدددددذات  إدارة  -

الطمددددددددوح  –الثقدددددددده بددددددددالنفس  –اتخدددددددداذ القددددددددرارات وحدددددددد  الم ددددددددكالت -الوقددددددددت 
 .وحدات التدريب بالجامعاتو  والتطوير الذاتى ( من خال  مراكز

ن دددددددددددر مفهدددددددددددوم قمدددددددددددب المسدددددددددددتقب  وطدددددددددددرب تخفيفددددددددددده مدددددددددددن خدددددددددددال  النددددددددددددوات  -
 .والمحالرات العمميه 

هتمددددددام بددددددصجراء المزيددددددد مددددددن الدراسددددددات والبحددددددوث ت ددددددجيع البدددددداحثين عمددددددى األ -
 .المرتبطة بصدرة الذات وقمب المستقب  ومتطمبات سوب العم  

 وزارة التعميم العالى :
 .األهتمام بربط مخرجات التعميم باحتياجات سوب العم   -
 وزارة القوة العاممة :    

تدددددوسير سدددددرص عمددددد  لمخدددددرجين تتناسدددددب مدددددع قددددددراتهم ومهدددددارتهم  العمددددد  عمدددددى -
 ومؤهالتهم العمميه .

أقامددددده نددددددوات بدددددين أصدددددحاب األعمدددددا  ومتخصصدددددى إدارة مؤسسدددددات األسدددددرة  -
ومعرسددددده متطمبدددددات سدددددوب والطفولدددددة لمحدددددد مدددددن قمدددددب المسدددددتقب  لددددددب ال دددددباب 

 العم  .
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 وزارة االعالم :
كيفيدددده إدارة الددددذات سددددى  عمددددىتوعيددددة األسددددرة المصددددرية ب هميددددة تن ددددلة األبندددداء  -

المراحدددددد  العمريددددددة المختمفدددددده لمددددددا لددددددذل  مددددددن أثددددددر كبيددددددر سددددددى تحقيددددددب الددددددذات 
 والتقمي  من قمب المستقب  لديهم .

 المراجع :
 اواًل : المراجع العربية :

( : مقدمدددددده الرعايدددددده والخدمدددددده االجتماعيدددددده 1998واخددددددرون  احمدددددد السددددددنهورب  -
 جامعه حموان . –كميه االخدمه االجتماعيه  –

 ( : إدار  الذات ؛ الدار الجامعيه ؛ االسكندريه .2004احمد ماهر   -
( : البيلدددددده االسددددددريه وت ثيرهددددددا سددددددى موجهدددددده التحددددددديات 2009اسددددددماء عددددددوض   -

كميدددددده  - يددددددر من ددددددور   رسدددددداله دكتددددددورا  -المعاصددددددر  لدددددددب طددددددالب الجامعدددددده 
 .جامعه عين  مس –التربيه النوعيه 

(: الخصخصدددددددده سددددددددى التعمدددددددديم الجددددددددامعى ومتطمبددددددددات 2011اميددددددددر  ح ددددددددمت   -
 –رسدددددداله دكتددددددورا   يددددددر من ددددددور   –دراسدددددده ميدانيدددددده مقارندددددده  –سددددددوب العمدددددد  

 جامعه عين  مس. -كميه االداب
مؤسسددددددددده  دددددددددباب  -( : م ددددددددداك  البطالددددددددده واالدمدددددددددان 2008انورحددددددددداسظ   -

 .االسكندريه–عه الجام
( : ممارسدددددددددددده ادوار االخصددددددددددددالى كممددددددددددددارس عددددددددددددام 2003ايمددددددددددددان اليدددددددددددداس   -

رسددددداله  -لمتعددددداون مدددددع ال دددددباب الجدددددامعى سدددددى اطدددددار تكامددددد  العمددددد  الفريقدددددى 
 جامعه حموان. -دكتورا   ير من ور  

( : بعدددددددددض المعتقددددددددددات الخراسيددددددددده لددددددددددب المدددددددددراهقين 2003ايمدددددددددان صدددددددددبرب   -
المجمددددده المصدددددريه لمدراسدددددات  -لالنجددددداز وعالقتهدددددا بقمدددددب المسدددددتقب  والداسعيددددده 

 . 13 -النفسيه 
(: قمددددددددب المسددددددددتقب  وعالقتدددددددده بجددددددددودة الحيدددددددداة لدددددددددب 2015أيمددددددددن البسددددددددطم   -

طدددددالب الجامعدددددة مدددددن المتفدددددوقين والمتعثدددددرين دراسددددديا   رسدددددالة ماجسدددددتير  يدددددر 
 من ورة  معهد البحوث والدراسات العربية  جامعة الدو  العربية.
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: منددددداهج البحدددددث التربدددددوب حرؤيدددددة تطبيقيدددددة ( 2011ب دددددير صدددددالم الر ددددديدب   -
 مبسطة ح   دار الكتاب الحديث  القاهرة  مصر .

 االردن . - 1ط -( : االلطرابات السموكيه 2000جما  قاسم   -
( : دراسددددددات سددددددى الصددددددحه النفسدددددديه واالر دددددداد النفسددددددى 2003حامددددددد زهددددددران   -

 القاهر  . - 1ط –عالم الكتب -
( : مجمددددددددددده 2018ح  حسدددددددددددين عسدددددددددددكر ؛صدددددددددددالم سدددددددددددويمم ؛ حسدددددددددددين م دددددددددددو  -

 -قسددددددم العمددددددوم االجتماعيدددددده  -االكاديميدددددده لمدراسددددددات االجتماعيدددددده واالنسددددددانيه 
 . 20العدد   -االردن 

( : م دددددددداركة ال دددددددددباب الجددددددددامعم ببددددددددرامج إدارة رعايدددددددددة 2016حنددددددددان سددددددددامم   -
ال دددددباب وعالقتهدددددا بمهدددددارات إدارة الدددددذات والقددددددرة عمدددددى التخطددددديط لممسدددددتقب    

العددددددد األو   جامعدددددة  26مجمدددددد  –المنزلدددددم بحدددددث من دددددور مجمدددددة اإلقتصددددداد 
 حموان. 

( : مهدددددددارات الحيدددددددا  الددددددداءات سدددددددى مسدددددددير  التميدددددددز 2014خالدددددددد السدددددددعودب   -
 عمان . -1ط -مطبعه السفير-واالبداع 

قمدددددب المسدددددتقب  وعالقتددددده بالصدددددالبة النفسدددددية  دراسدددددة  ( :2016دعددددداء جهددددداد   -
مددددددينتم  ميدانيدددددة لددددددب عيندددددة مدددددن ال دددددباب سدددددم مراكدددددز اإليدددددواء المؤقدددددت سدددددم

كميددددده التربيددددده  –قسدددددم عمدددددم الدددددنفس  -رسددددداله ماجسدددددتير  -دم دددددب والسدددددويداء( 
 جامعه دم ب . –

( : إدارة قمددددددب المسددددددتقب  وعالقتهددددددا 2019دعدددددداء حدددددداسظ  صدددددداسى الطوب ددددددى   -
كميددددة –باألمددددان الددددوظيفى لدددددب المددددرأ  المعيمددددة العاممددددة بنظددددام العقددددود المؤقتدددده 

مجمدددددددده دراسددددددددات وبحددددددددوث التربيدددددددده  –جامعدددددددده الزقددددددددازيب  –التربيدددددددده النوعيددددددددة 
 النوعيه .

( : البحدددددددددث 2014ذوقدددددددددان عبيددددددددددات وعبددددددددددالرحمن عددددددددددس وعايدعبددددددددددالحب   -
 عمان .–دار الفكرلمن ر  – 16ط–العممى مفهومه وأدواته وأساليبه 

( : القمدددددب عمدددددى المسدددددتقب  المهندددددى 2008راجدددددى الصدددددراير  و نايددددد  الحجايدددددا   -
راسددددى والمعددددد  التراكمددددى والنددددوع وعالقتدددده بالرلددددا عددددن الدراسدددده والمسددددتوب الد
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لدددددب طمبدددده كميدددده العمددددوم التربويدددده سددددى جامعدددده الطفيمدددده التقنيدددده ؛ مجمدددده التربيدددده 
 وعمم النفس ؛ كميه التربيه ؛ جامعه عين  مس ؛ الجزء الرابع .

 –( : تدددددددددد ثير اإلعددددددددددالم عمددددددددددى ال ددددددددددباب العربددددددددددم 2009راميددددددددددا الريحددددددددددانم   -
 سوريا . –قممون الخاصة جامعة ال -إحباطات الواقع وآما  المستقب  

ينددددداس بددددددير   - (: أنمددددداط الحدددددوار األسدددددري وعالقتهدددددا بدددددصدارة 2012ر دددددا را دددددب وا 
الددددددددددذات لدددددددددددب األبندددددددددداء  بحددددددددددث من ددددددددددور مجمة البحددددددددددوث التربيددددددددددة النوعيددددددددددة  

 . 27عدد
( : اإلدارة ومت يددددددرات العصددددددر بددددددين النظريددددددة والتطبيددددددب 2000زينددددددب حقددددددى   -

   ن ر مكتبه عين  مس   القاهرة .
ترجمدددددده  -( : إذا كددددددان النجدددددداح لعبدددددده سهددددددذ  قوانينهددددددا 2004ت   دددددديرب سددددددكو  -

 . 1ط -ون ر مكتبه جرير
( : اثددددددددر تنفيددددددددذ المندددددددداهج الدراسددددددددية عمددددددددى تنميددددددددة 2006عايددددددددد  ابو ريددددددددب   -

بعددددض مهددددارات تنظدددديم الددددذات لدددددب طددددالب المرحمدددده الثانويدددده  دراسددددة ميدانيدددده 
 المركز القومى لمبحوث التربويه والتنمية .–

( : مندددددددداهج البحددددددددث  عمددددددددم الكتددددددددب   القدددددددداهرة 2014ن  عبدددددددددالرحمن سددددددددميما -
  مصر .

( : قمدددددب المسدددددتقب  المهندددددم لددددددب 2007عقمدددددة المحايدددددد و إبدددددراهيم السفاسدددددفة   -
مجمددددددددة العمددددددددوم  -طمبددددددددة الجامعددددددددات األردنيددددددددة وعالقتدددددددده بددددددددبعض المت يددددددددرات 

 التربوية والنفسية .
كاء ( : تدددد ثير الددددذكاء ال ددددعوري سددددم الددددذ2008عمددددى الطددددالم وعددددالء الدددددهام   -

 -التنظيمددددددم  دراسدددددددة تطبيقيدددددددة سدددددددم ال دددددددركة العامدددددددة لمصدددددددناعات الكهرباليدددددددة 
 كمية اإلدارة واالقتصاد .  -مجمة العموم االقتصادية واإلدارية

( : قمدددددب المسدددددتقب  وعالقتددددده بدددددين كددددد  مدددددن ساعميددددده 2009 الدددددب الم ددددديخى   -
رسددددداله  -الدددددذات ومسدددددتوب الطمدددددوح لددددددب عينددددده مدددددن طدددددالب جامعددددده الطدددددالب 

 جامعه ام القرب . -ميه التربيه ك -دكتورا  
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(: قمددددددددب المسددددددددتقب  لدددددددددب طمبددددددددة كميددددددددة 2008سلدددددددديمة عرسددددددددات السددددددددبعاوي   -
التربيددددددددة وعالقتدددددددده بددددددددالجنس والتخصددددددددص الدراسددددددددم  مجمددددددددة التربيددددددددة والعمددددددددم  

   الموص   العراب.2العدد  15المجمد 
( : الممارسدددددده العامدددددده لمخدمدددددده 2000مدددددداهر ابددددددو المعدددددداطى عمددددددى واخددددددرون   -

  -مركدددددددز ن دددددددر وتوزيدددددددع الكتددددددداب الجدددددددامعى  -ال دددددددباب  سدددددددى مجدددددددا  رعايددددددده
 جامعه حموان .

( : ساعميددددددده برندددددددامج تددددددددريبى ب سدددددددتخدام إدار  الدددددددذات 2012محمدددددددد سدددددددميمان   -
 –لتعددددددي  بعدددددض انمددددداط السدددددمو  الالتكيفدددددى لددددددب االطفدددددا  المعدددددوقين عقميدددددا  

معهدددددد الدراسدددددات  –قسدددددم االر ددددداد النفسدددددى  –رسددددداله ماجسدددددتير  يدددددر من دددددور  
 جامعه القاهر  . –التربويه 

( : امكانيددددددددده تفعيددددددددد  دور الخدددددددددريج سدددددددددى مجدددددددددا  ت ثيدددددددددث 2015مهدددددددددا نعددددددددديم   -
قسددددددددم  –رسدددددددداله دكتددددددددورا   -المسددددددددكن سددددددددى لددددددددوء متطمبددددددددات سددددددددوب العمدددددددد  

 جامعه المنوسيه .  –كميه التربيه النوعيه  –االقتصاد المنزلى 
( :إدارة الددددددددذات وعالقتهددددددددا ب سدددددددداليب التفكيددددددددر لدددددددددب 2014نجددددددددالء حسددددددددين   -

الدددددددولى السددددددادس(  –الجددددددامعى  المددددددؤتمر السددددددنوب  العربددددددى التاسددددددع ال ددددددباب 
 . مجمة التربيه النوعية   جامعه المنصورة

( : الصدددددددددددالبه النفسددددددددددديه وادار  الدددددددددددذات وعالقتهدددددددددددا 2012هويدددددددددددد  محمدددددددددددود   -
بالصددددددحه النفسدددددديه والنجدددددداح االكدددددداديمى سددددددى لددددددوء بعددددددض المت يددددددرات لدددددددب 

دراسددددددات عربيدددددده سددددددى عمددددددم مجمدددددده  -طددددددالب الدددددددبموم المهنيدددددده بكميدددددده التربيدددددده 
 النفس بمصر .

دار الهدددددددددددددب  –( : ال دددددددددددباب سددددددددددددى مجتمدددددددددددع مت يددددددددددددر 2000يحدددددددددددم عيددددددددددددد   -
 القاهر . –لممطبوعات 
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Self- Management and its Relation to the Future 

Anxiety for University Youth in Light of the 

Labor Market Requirements 
Abstract: 

The current research aims to reveal the relationship between 

self-management and future anxiety among university 

youth in light of the requirements of the labor market. The 

general data form was applied to them, including (gender - 

nature of study - parents' education level - mother's work - 

family place of residence - number of family members - 

average monthly income of the family). And the scale of 

self-management and its axes (time management - decision-

making and problem solving - self-confidence - ambition 

and self-development) and the scale of future anxiety and 

its dimensions (economic anxiety - social anxiety - 

occupational anxiety), and the research followed the 

descriptive analytical approach. 

The search results showed the following: 
There is a statistically significant correlation between self-

management with its axes for individuals in the research 

sample and future anxiety with its dimensions. The self) 

according to the weights of the regression coefficients.- The 

difference in the percentage of participation of the 

independent variables on the dependent variable (future 

anxiety) according to the weights of the regression 

coefficients0 

key words : Self-management - future anxiety - the labor 

market. 

 
 

 

 


