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Abstract 

The construction of psychological time emerges from  cognitive processes 
partitioning human experience into past, present, a nd future temporal frames, 
which affects decision making and subsequent action s. The aim of this study was 
to validate Arabic language version of the ZTPI (Zi mbardo and Boyd, 1999). 
Different studies revealed a link between time pers pective (TP) and risk taking 
in the field of health..  

The sample consists of 318 Algerian university stud ents. The statistic 
analytic of these results attests the stability and  reliability of the 
construct measured by the ZTPI scale in this Arabic  language version. The 
exploratory factor analysis revealed an analogous f actorial structure with the 
principal validation of the ZTPI scale, indicating that al the five time 
perspective dimensions can be identified : Present- Hedonistic,  Past-Negative, 
Future, Past-Positive and Present-Fatalistic. And, the present study didn’t 
indicate the presence of any relationships between the ZTPI scales and both 
gender and family economic status.  

The results of this validation in Arabic language a llows us a 
multidimensional inventory for measuring the TP, an d to conduct field research 
in health psychology, in a multiple applications of  the correlates of this 
variable with risky behaviors.  

Keywords: Time perspective, Zimbardo Time Perspective Inven tory ZTPI, Arabic 
language, exploratory factor analysis. 
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الذهنية لألفراد في اطار  طابع الزمن، وتشغل بصورة مجردة الحياة 
هذا المنظور هو موجه إما نحو الماضي أو نحو . ]34["ِوحدة موقفية محددة

  .المستقبل أو التركيز و اإلبقاء على حاضر يستدعي التعامل معه آنيا

استقراء و تحليل دور الزمن " أن  ,Thiébaut ) 1996ثيوبيت،( و يرى 
مدى التأثير  يوضحالجماعية  السلوكات الفردية و في عملية اإلدراك و

الجوهري لهذا البعد في األشكال أو الصيغ المعرفية أو  األفعال السلوكية 
  1996أوبنهايم ( أشار و . ]42["التي توجه التفاعالت بين الفرد ومحيطه

Oppenheim (   العالقة بالزمن هي بعد أساسي في اإلجراءات "إلى أن
كما . ]35["المصاحبة للمرض و عالجه التي يقوم بها الفرد والتصورات 

؛ ستريكالند وآخرون،  Atkinson 1957أتكنسون ، (  أشار كل من
Strickland et al. 1966 1995،،فينجرمان،ك  ؛ Fingerman, K.  ؛ تاب و

 ,.Tap, P., Tarquinio, C., Sordes-Ader, Fآدر، -تاركينيو و سوردس
محدد في طريقة مواجهة التوجه الزمني يعتبر عامل "أن    )2002
  ]8،39،22،21[."الخطر

يقترح أغلب الباحثين في موضوع منظور الزمن، ضرورة اعتبار 
متعددة،  أبعادتحوي ) ماضي، حاضر، مستقبل( وجود سجالت زمنية 

الجنس، السن، (تختلف حسب المتغيرات اإلجتماعية و الديموغرافية 
فإن دراسة متغير منظور لذلك ). المستوى الثقافي، المستوى اإلقتصادي

فهو . في اطار البحوث النفسية اإلجتماعية التطبيقية كبيرةالزمن ذو أهمية 
تفضيل التوجهات  نحو بعض المتغيرات الشخصية و المحدد إلرتباط 

و تأكدت صحة هذه النظرية  .األبعاد التي يكمن فيها خطر على الصحة
ائمة زمباردو لمنظو من خالل عدة دراسات و البحوث الخاصة بتقنين ق

أبعاد التركيبة مثل اإلمتداد و و اعتماد . الزمن وترجمته إلى عدة لغات
التوجه من جهة و العالقة بين السجالت الزمنية؛ و أبعاد المحتوى مثل 

  .التناسق و كثافة الموضوع  و الموقف منه

كما خلصت الدراسات الميدانية المختلفة إلى كون منظور الزمن  
لتفضيل المعرفي لدى الفرد ، و يمثل الطريقة التي تقسم بها يرتبط با

الماضي، والحاضر (مجريات األحداث المدركة والخبرة داخل أطر زمنية 
ماضي إيجابي، ماضي سلبي، مستقبل، ( وفي ابعاد متعددة ) والمستقبل

، و تعبر عن الحالة النفسية والسلوكية و )حاضر ممتع، حاضر حتمي
و لمعرفة مدى تفضيل اعتماد سجل بصورة أكثر أو .عالئقيةاإلنفعالية و ال

أقل من سجل آخر في بناء السلوك لدى الفرد قام العديد من الباحثين بإعداد 
استيانات و بناء اختبارات نفسية لقياس درجات اعتماد السجالت الزمنية و 

  . أبعادها

قائمة : أدوات عديدة خاصة بالبيئة األنجلوسكسونية، و أهمها تتوفر
 )Heimberg، 1963هيمبرغ، (منظور زمن المستقبل، 

؛ سلم الوضعية ]25[
[)Calabresi et Cohen،  1968كالبريسي و كوهان، ( الزمنية

أداة وهي ] 15
قلق الوقت، تطويع الوقت، امتالك الوقت، : تتكون من أربعة أبعاد هي

 Cottle, T ، 1967، ت. كوتل(اختبار الدوائر الذي صممه . مرونة الوقت

لمعرفة العالقة بين الماضي و الحاضر و المستقبل كما ] 17، 16[ )1976
دائرة واحدة لكل ( يدركها الفرد؛ حيث يقوم المفحوص برسم ثالث دوائر

، يعبر من خاللها لرؤيته للعالقة بين هذه الدوائر التي تعبر في )بعد زمني
تري لمنظور زمن سلم ديل. نفس الوقت عن العالقة بين األبعاد الزمنية

استبيان بنية . ]Langer  Daltrey(]18 ;، 1984،  ، النجرديلتري( المستقبل 
و يتكون من  ]TSQ(1988 ، Bond et Feather( ]12 (،فيثر و بوند( الزمن 

  .بندا، يقيس شدة احساس الفرد بالوقت 26

قائمة زامباردو " من بين األدوات األكثر استعماال والمتعددة األبعاد
التي ، ",Zimbardo Time Perspective Inventory ,(ZTPI)نظور الزمنلم

) Zimbardo et Boyd، 1999،  زامباردوا و بويد( كل من أعدها
 ]44[.   
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يعتبر مفهوم الزمن من اعقد  التكوينات المعرفية المجردة التي يتساءل 
مالت الفلسفية حول الزمن التأ. عن ماهيتها كل الباحثين و الناس عموما

كانت محور العديد من الدراسات القديمة و الحديثة، و انتقل اإلهتمام به 
 اهتماماتو أصبح من بين . اإلجتماعية و النفسيةأيضا إلى مجال العلوم 
و يشغل مكانة  أساسية في العالقات بين األفراد . أغلب المدارس النفسية

  .أيضا البيئي ع نفسه و مع محيطهموالمجتمعات ولدى الفرد أو المجتم

: تحت كلمة زمن ما يلي ]1[ )البن منظور (ورد في لسان العرب 
قاموس و يعرف في . الوقت أو كثيره الزمن والزمان اسم لقليل 

المحدد للوجود ولألحداث  التقدم المستمر وغير: ، بأنهاإلنجليز) أوكسفورد(
و مفهوم  الزمن الذي .  حدةوالمستقبل كمنظومة وا في الماضي والحاضر

) Bergson،1948بيرجسون، ( يسميه 
زمن ال يمكن مالحظته " الوقت  ]11[

لنعبر  بها عن " منظور"بينما استعملت كلمة . ]11[" لكن ندركه بالحدس
نظرة الفرد إلى نشاط ما و تميز نوعية توجه نظرته لتلك الحالة المنظورة 

التي تدل على إحدى المواصفات بصفة شاملة من أجل استقراءها؛ فهي 
  . الجوهرية للحالة التي هي قيد الفحص

يدل مصطلح منظور الزمن خاصة على دراسة حالة تصور المستقبل، 
في السنوات العشرين األخيرة أخذت الدراسات منحى توظيف منظور  و

في ف ).الماضي، الحاضر، المستقبل( الزمن ليشمل السجالت الزمنية الثالثة 
هذا نفس وعلم النفس اإلجتماعي و علم النفس التربوي، و ضع علم ال

عملية البحث التي ينظر بها الفرد إلى  توجيهليدل على نوعية المفهوم 
التي يوظفها وفق تقديراته  من حيث تناغمها وتناسقها الزمني المعلومات

هذا التقدير و . المعرفية و ارصانه للفكرة لتظهر على شكل سلوك
ي إلى تصنيف نسبي لمختلف محتويات األفكار التي سيعتمدها اإلرصان يؤد

الفرد من حيث كونها سمة أو حالة تدل على الماضي أو الحاضر أو 
يمكن القول أن منظور الزمن لدى الشخص نحو حالة ما،  ،بذلك. المستقبل

هو تقدير مدى اتجاهه نحو سجل زمني ما، من اجل توظيف محتوياته في 
  .اتخاذ قرار ما

مفهوم الزمن  توظيف صعوبة كبيرة في عملية ارصان وازالت هناك م
تظافر جهود علماء  من ميادين مختلفة  و مع ؛كمؤشر للقياس في علم النفس

 William James, 1950/1890؛  ويليام جيمس،  Kant، 1781/1965كانت، (
؛ لوين،  Husserl, 1964؛  هيسرل ، Heidegger, 1927 ؛ هيدغر ،

Lewin,1942  1967، 1963؛ ب فراس P.Fraisse(،  مفهوم علم النفس أسسوا
ظهرت دراسات حول منظور و  .المفهوم ذا، مما أعطى زخما علميا لهنالزم

اإلجتماعية بالمزيد من التوسع فيه من  تناولته البحوث النفسية و الزمن و
الزمن "بأن  ).Fraisse.P 1967فراس، .ب( و يشير. الناحية النظرية والتجريبية

يدل على ما يحمله الفرد لألحداث التي عايشها و التي تمتزج فيها فكرة بنيوية 
تصوري و خلق عالقة خاصة سليمة أو مرضية  إحساسللزمن مما يمنح له 

لذلك هذا النشاط يختلف من فرد . ]23["مع السيرورة الزمنية في أبعادها الثالثة
  .آلخر وحسب النشاط الموقفي

انطالقة واضحة المعالم  Lewin, 1942)وين، ل(تعتبر دراسات 
مجمل نظرة "  بأنهقد عرفه  و  ،للدراسات الحديثة حول منظور الزمن

مفهوم منظور   .]31[" الفرد للحظة محددة حول مستقبله وعن ماضيه النفسي
الزمن يشمل عموما األفكار المعبرة عن رأي الفرد و توجهاته والمواقف 

ين، نيت (كما قدم  .هالزمنية الثالثة التي تحدد سلوكالتي تعود إلى السجالت 
1979 ،Nuttin(  مجموعة من المعالم " لمنظور الزمن،  و اعتبره  تعريفا

ذات  الطابع اإلجتماعي، التي تكون النسيج القاعدي للخبرات الماضية عند 
تعريف آخر لمنظور الزمن أكثر ) Nuttin،1980،نيتن( ثم اقترح  .]33["الفرد

  ، التي لها >األهداف-األشياء< تشكيل مواقع زمنية لألشياء " ديدا، وهو تح
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التوسع و بناء و التصور و توظيف السجالت الزمنية الثالثة، أنه حالة 
 و التحكم المعرفي في التخطيطو عملية التوجه نحو الماضي و المستقبل، 

الطفل في مرحلة  يكتسبها ؛ التيالتسلسل المنطقي للذكريات ثم اإلنتظار،
  .بالتالي فهي بناء لمفهوم معرفي.الطفولة المتأخرة

هذا المتغير  النفسي الفردي  يعود بناءه إلى النشأة اإلجتماعية لألفراد 
حول مفهوم الزمن ودوره المحدد في العمليات  أفكارهمكيفية تطور  و

رغم . هادفةالسلوكات اإلنفعالية و القصدية أو ال  تدل عليهاالمعرفية، التي 
غير ذاتية لعالقة بين الواقع و المجتمع،  فإن أي كونه تركيبة عرضية 

موضوع ارصان نشط من طرف  والزمن ه إدراك و توظيف مفهوم
و يتكون . األفراد أو الجماعات و يتم بناءه في عمليات التصور الذهني

عن فهو عبارة : فق وجهات نظر متعددة ذهنية للمفهوم ولأمتثال الصورة ا
),Lewin 1942لوين،( عند  وتسلسل الذكريات التغيرحالة 

، في حين  ]31[ 
),Fraisse  1967، فراس(يرى 

أن ترتيب وتنسيق األفعال زمنيا هو  ]24[ 
دو فولدر و ( بالنسبة لـ بينما يمثل مفهوم منظور زمن المستقبل   ، تكيف
 )De Volder et Lens, 1982النس،

  .التحفيز حالة ]19[

لوين (للمقاربة اإلجتماعية المعرفية للزمن النفسي التي وضعها وفقا 
1942 ، Lewin(،  الذي يشمل فيه "منظور الزمن"و من خالل مفهوم  ،

أي حالة التوجه نحو  "نظرالوجهة " نُعبر عنهما " المنظور"مصطلح  
، و أن  المواقف )ماضي، حاصر، مستقبل( معلومات في سجل زمني 

لقد . الفرد اتسلوك تدل عليهاالسجالت التي هذه نحو تجعل الفرد يتوجه 
 .بويد ،كوغ ، زامباردو( المميزة) زمباردو(أوضحت أعمال 

1997Zimbardo, P, Keough, K. & Boyd J.   زمباردو و بويد، ؛
Zimbardo, P.G., Boyd, J.N., 1999  ،؛ ايبال، باندورا، زمباردو

1999،Epel, S.E., Bandura, A., & Zimbardo, P( ]43 ،44 ،20[  التي تدخل
طريقة تفاعل الخبرات مرتبطة معرفيا بأنواع "أن  ،مقاربةال هذه ضمن

اوضح من خاللها التي  ".سجالت األزمنة و األثر الراسخ للخبرات
الفروقات الفردية في منظور الزمن وعالقته بالمتغيرات الشخصية و 

وخلص إلى  . ابات النفسيةو اإلجتماعية و دوره في اإلضطر الديموغرافية
نتائج مفادها أن منظور الزمن له دور في التنبؤ بالسلوكات المنحرفة و 

 1980 .توم-رودريكاز( و كما اشار  .الخطيرة على الفرد وعلى المجتمع

Rodriguez –Tome. (  في دراساته المتعددة حول دور مفهوم الزمن في
يم األساسية التي لها دور في بناء شخصية الفرد،  و أنه يعتبر من المفاه

بعد الزمن له دور من حيث تعلم و اكتساب  " تكوين شخصية الفرد 
     ]37[". السلوكات الصحية الفردية والجماعية

منظور الزمن هو تصور نفسي معرفي يعبر بشكل أساسي على النظام 
المعرفي لدى اإلنسان، وعلى وجه الخصوص منظور زمن المستقبل الذي 

عمق المعرفة المتحررة من كل "" بأنه   ) Nuttin 1980،نيتين (يعرفه 
موقف الذي يستند إليه للتخطيط مسبقا لسلوكات موجهة للحفاظ على 

لعالقة مع الواقع و " غير ذاتية"و رغم كونه تركيبة عرضية  .]34["البقاء
المجتمع، فإن العالقة بالزمن هي موضوع ارصان نشط من طرف األفراد 

مقاربة  انطالقا من .ماعات و يتم بناءه في عمليات التصور الذهنيأو  الج
و  " .ZTPIقياس منظور الزمن "، و ضع زمباردو  نظريته حول )لوين( 

أن منظور الزمن محوري في العمليات المعرفية  هذه النظرية تعتبر
 يعبر عن رغم كونه. األساسية عند الفرد وفي عالقاته بالمحيط اإلجتماعي

ر واعي لما يجري من مظاهر سلوكية يبديها الشخص ولخبرات شكل غي
 هاتصنيف وضعها فيه و إطار زمني  يمكن اله أناجتماعية عايشها، إال 

و أن هذا . المنظور وهو ما تعبر عنه  عبارات بنود القائمةضمن هذا 
يدل على متكررة ذات بعد زمني  و ظيفية التأطير المعرفي يعكس نماذج

عملية الترميز والتخزين في الذاكرة و استعادة . "اة األفرادسيرورة حي شكل

نظرا  لقدرتها على  اإلحاطة  بمنظور الزمن في أبعاده المتعددة، وبحكم  
نتائج عمليات تكييفها إلى لغات عديدة، و تطبيقاتها المتعددة في إشكاليات 

غير  إلى الفردية البحوث المرتبطة باألخطار الصحية أو لدراسة الفروق
و أهمية تطبيقاتها  ذلك من العالقات بالعوامل النفسية واإلجتماعية المختلفة

اضافة إلى اعتماد منظور الزمن في العالج . في ميدان علم النفس التربوي
؛ زمباردو، رشارد، روزماري،  Zimbardo ،2002زمباردو،(النفسي 

2008 ،Zimbardo.P, Richard. S, With Rosemary. S. 2008  (
 ]45 ،46[.  

لتضاف إلى ادوات قياس  ،للغة العربية وتقنينها ينا ترجمتهاأرتا لذلك 
اختبار رسم " من بينها اإلختبار اإلسقاطي . منظور الزمن في البيئة العربية

محمد أحمد (الذي قام بترجمته  ) E. K. Moussongموسون  .ك.ا" (الزمن
السيد عبد الدايم عبد (بل مقياس منظور زمن المستق و ]5[ )1994النابلسي،
 المصطلحات النفسيةى أعتمدنا عل كما .واستبيانات اخرى ]4[ )1995السالم،

كما قمنا بدراسة عالقة األبعاد الخمسة التي تقيسها  .الواردة في بحوثهم
قائمة زمباردو بمتغيري الجنس و متغير المستوى اإلقتصادي الذي تم 

  .توسط و مرتفعتصنيفه إلى ثالث مستويات منخفض و م

2 - 
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إن تنظيم الزمن لدى الفرد هو من تنظيم زمن بيولوجي و زمن نفسي، 
افرازات النظام اإلجتماعي  بما في ذلك ثقافته لمفهوم  منمن زالذي هو 

ففي . يدخل ضمن البنية الشخصية واكتساب منظور زمن ،كل ذلك .الزمن
هو زمن الخلية التي تنمو وزمن دقات القلب و فزمن األحيائي، جانب ال

زمن مرحلة  الطفولة التي تبحث عن مستقبل لها، وزمن الكهولة التي 
تبحث عن الحفاظ أو استعادة الزمن من جديد، إلى زمن الشيخوخة التي 
تفقد القدرة على ترميم جيد لقدراتها البيولوجية؛ فهو زمن يخص الكائن 

ماضٍ  ،كونه يجري و ال يمكن استرجاعه أو اللحاق به. ي الحيالبيولوج
الزمن و في جانب . منقرض و حاضر مهم وجوهري و مستقبل محدد بدقة

النفسي، حيث الجهاز النفسي ينمو ويتطور بفضل اإلدراك الحسي للفرد، 
ليبني العالقات الحسية و المجردة مابين العقل و وظائف أعضاء الجسم و 

هذه القدرة االدراكية، تسمح لإلنسان أن يميز السلوك الذي . ارجيالعالم الخ
يربط ذكريات الماضي وفعل الحاضر و التوجه نحو المستقبل ، فهو يقوم به

أما الزمن االجتماعي فهو يتأسس في ضوء أنواع الدوريات واإليقاعات . 
 و التفاعالت) الليل والنهار، الفصول، السنوات(في الظواهر الطبيعية 

إلى غير ) فترات العمل و الراحة، األعياد الدينية و الوطنية( اإلجتماعية 
  . ذلك؛  ليستخلص مفهوم أو قياس مشترك للزمن

2-1-  
�ـــــــــــــ�ر ا���ـــــــــــــ�م ���ـــــــــــــ� ���ـــــــــــــ���  

و  ،مع نمو الذكاء الحسي الحركي تأسيسهيبدأ  الزمن إدراك مفهوم
حيث الترتيب الزمني  ،تناسق للحركات بأنه )Piaget 1946بياجيه،(عتبره ي

أن المواقف الزمنية هي و الزمن هو بناء، . يتداخل مع حركات االنتقال
مولدة للزمنية و للغة دور رئيسي لدى الطفل، فهي تسمح له بتحويل 

    ]36[.المفاهيم الذاتية إلى مفاهيم عملية

" بياجيه" يحيد عن نظرة  ) P. Fraisse 1974فراس،. ب( نجد بينما 
األفق " حول هذه النقطة ليؤسس فكرة جديدة حول الموضوع ويميز بين

، فالطفل يقدر الفترة قبل أن يتصور مفهوم "مفهوم الزمن"و " الزمني 
ولقد  .الزمن، أي قبل أن يكون قادرا على القيام بالبناءات العملية المعرفية

بعد الماضي ، لدى الطفل لهما  عد المستقبل  وب(كيف أن ) فراس(وضح 
نفس الحركية وهما في نفس الوقت عبارة عن حاضر في ذلك السلوك 

أن  أوضحو . ]24[ )اآلني، ألن المستقبل المرغوب هو الذي يرتب الحاضر
 .األفق الزمني لدى الطفل ينمو بالتوازي مع نمو وحدة الشخصية الذاتية

  و  حول إدراك و فهم الزمن) بياجيه و فراس(ن تتوافق نظرة كل مبينما 
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-  ��يدل على النظرة السلبية للماضي، يتميز  ":ا�&%$! ا�#�"!"�
بالتوجه نحو تنشيط العواطف و المشاعر السلبية المرتبطة بالماضي، وما 
يجذب التوجه نحو هذا البعد، الشعور بحاجة إلى التعبير عنها  بمعلومات 

و بالتالي تأثيره على  . الماضي في جانبه السلبي من محتويات سجل
من الصعب علي نسيان " :مثال( الحالة النفسية المولدة لحالة التوتر و القلق 

  .بنود 10يحتوي هذا البعد على "). مشاهد غير سارة من مرحلة شبابِي

-  ��هو حالة التوجه نحو تحقيق األهداف المستقبلية  :"ا�&#(�")"�
وتدل عليها البناءات . ا الفرد و يخطط من أجل تحقيقها التي يتصوره

المعرفية النوعية المرتبطة باألهداف المستقبلية، و التي تنمو فيها الحاجات 
األحداث التي يراها كما يعتبره آخرون بأنه سمة تسبيق  .بصفة عامة

األهداف التي يسعى الفرد الشخص في المستقبل، وتتميز بتوقيت وترتيب  
وما يجذب التوجه نحو هذا البعد الدوافع التي لها أساس في  ل إليها،للوصو

الماضي وترتبط بقيمة الهدف لدى الفرد الذي يرسمه، بفضل قدرة التصور 
أُُنجز مشاريعي في الوقت المحدد بالتقدم : " مثال(  .وتخيل أحداث المستقبل

  .بندا 13ويتضمن "). خطوة بعد خطوة

-  ��يدل على البحث عن أحاسيس مؤثرة و  :"ا�+%$� ا�&&(*"�
و ما يجذب التوجه نحو هذا . ممتعة، التي تطغى على حاضر الشخص
يتمركز على خصائص الموقف البعد تحقيق الرغبات الذاتية اآلنية، و 

. الممتعةالحاضر، تُعبر عنه وضعية اإلنقياد و البحث عن األحاسيس 
ويشمل "). ه آخر يوم في حياتيُأفضل َأن أعيش يومي كما لو أنَّ " :مثال(

  .بندا 15هذا البعد على 

   -  ��هو سمة اتخاذ وضعية معالجة الموقف  :"ا�+%$� ا�+(&!"�
حسب ما يقتضيه األمر أو اإلنقياد و اإلستسالم و اإلعتقاد بحتمية وقوع 

و ما يجذب التوجه نحو هذا البعد هو . التي تحصل في الحاضراألحداث 
حصل، و هو يئدية دون البحث عن التبريرات لما التعصب بخلفية عقا

الدور الذي يلعبه خاصة هذا السجل في تأثيره على المعنى المولد لحالة 
القضاء و القدر يحدد الكثير : "مثال(. تقييم حصول المواقف الحاضرة حتميا

 .بنود 9 شمل هذا البعدو ي). من األشياء في حياتي

 Journal of"الواردة في  باللغة األنكليزية القائمة األصلية لهذا اإلختبار

Personality and  Social Psychology 77 (n° 6), 1271– 1288. "]44[ .
صدق المحتوى الذي تقيسه القائمة و ثبات تركيبة األبعاد الخمسة، تتميز ب
التحليل العاملي الكشفي و ( التحاليل اإلحصائية الدقيقة  خلصت إليهاالتي 

العديد من االبحاث العلمية التي  أثبتتهو هو ما ) ملي التأكيديالتحليل العا
إيبال، (ها في مجتمعات مختلفة اتو تطبيق) ZTPI(أعتمدت على هذه القائمة 

كلينجمان، ؛ Epel. Bandura, Zimbardo., 1999باندورا، زمباردو، 
Klingemann, 2001  ،؛ براندلر و رمسيارBrandler et Rammsayer, 

 & Boyd،2005بويد و زمباردو،؛  Fieulaine,N ، 2005والن،في ؛2002
Zimbardo ، ؛ تاسيانو، ملفانتTaciano.L, Milfont 2006 سيركوفا و ؛

  .)Sircova et al., 2008 ؛ آخرون

أن  من هذه الدراساتالعديد  ، أوضحتبعد تقنين الصورة األصلية
ينبئ  )ZTPI(من قياس منظور الزمن بإستعمال قائمة زامباردو لمنظور الز

بالسلوكات التي تكمن فيها الخطورة الصحية و السلوكات الوقائية في 
 )1999زمباردو و بويد (  ورد ذكر دراسات عنكما .  العديد من الحاالت

ماهون و " منها دراسة حول السلوكات الصحية لدى المراهقين  تؤكد ذلك،
كمن فيها خطر ، وعن االفعال التي ي"  Mahon et al، 2000آخرون ، 

 :، 1999هيتون و آخرون، " صحي و المرتبطة بمرض نقص المناعة 
Hutton et  .1996روثسبان و ريد ، ( و ورد ايضا ذكر دراسة ،

Rothspan et Read ( ، استهالك المواد المنشطة وأخرى حول)  كوغ
 ).  Wills et a ، 2001،ولس وآخرون  ؛)Keough et al،  1999وآخرون ، 

المخططات األماني تمثل األهداف و لها داللة معرفية، حيث ، منها راتالخب 
و بين البناءات النفسية المجردة للماضي الذي انقضى و األحداث . التخيلية المستقبلية

  .التصور  التطبيقي للحاضرالمتمثل في المستقبلية المرجوة، يوجد الحاجز 

ألبيرت ( نظرية  من بينها أما في المقاربة المعرفية اإلجتماعية الحديثة
 إلى فيها التي يشيرحول فعالية الذات،  ).Bandura. A 1997  .باندورا
أنها بيعتقد و  ،في التنظيم الذاتي للسلوك السجالت الزمنية الثالثةتأثير 
التقييمات الحاضرة  تأسست انطالقا من الخبرات السابقة و أنها و" فعالة

كرستانسن؛ (الشيخوخة  النفس سات علمبينما درا. ]9["ألهداف مستقبلية
 ; Isaacowitz ؛ Carstensen ؛1999. كرستانسن ؛اسحاقفيتش؛ شارلز

Charles(
مواصلة  عامل الزمن له دور أساسي في اختيار و"أن  أوضحت 

تحقيق األهداف اإلجتماعية، ويتضمن ذلك األهمية الكبرى لدور اإلنفعال  
   ]28[".والتحفيز و الثقافة

أن البناء النفسي للماضي و سبق أحداث   )زامباردو و بويد (افترض 
و استنادا إلى  .المستقبل يكمن فيهما التصور الملموس والتطبيقي  للحاضر

 ,.Zimbardo, P. G زمباردو و كوغ  و بويد،  ( اعماله الكثيرة، خاصة منها
Keough, K. A., & Boyd, J. N. 1997 ،؛  زامباردو و بويدZimbardo et 

Boyd, 1999  1999،  بويد، زمباردو؛،, Boyd, J  , Keough, 

K.،Zimbardo( 
حسب وجهة نظرهما، فإن الفرد يقرر القيام بهذا  و ]29 ،44، 43[

إيجابية أو "أو ذاك السلوك إزاء موقف ما، و ذلك بتذكر خبرات ماضية 
كز ، أو  يرسم تسبيقات  و حاالت انتظار تخص المستقبل، أو أنه ير"سلبية

أو " حتمية"على خصائص الموقف الحاضر في وضعية انقياد و استسالم 
لذلك، فإن منظور الزمن يعبر عن سياق ". ممتعة"البحث عن أحاسيس مؤثرة 

متعدد األبعاد يشترك في عملية بناء التفاعالت الدينامية للسجالت الزمنية 
سمح بالتمييز هيمنة أحد السجالت  في نشوء السلو ك تمثل متغير ي. الثالثة

أما من الناحية . بين األفراد وكذلك بين السلوكات حسب اختالف المواقف
يعتبران منظور الزمن  بأنه من ) زامباردوا و بويد(الوظيفية التطبيقة فإن 

مكونات الشخصية، تحدده مميزات الموقف و يحدد بدوره التمايز بين األفراد 
غم كون  تغيراته تحت تأثير و هو مستقر نسبيا، ر. في توجيه سلوكاتهم

  . العوامل الثقافية و اإلجتماعية و تأثيرات التقدم في العمر

�ــــــــ�ر ����ــــــــ%س ���ــــــــ* أداة ��
ــــــــو$ -2-2  

استنادا إلى مختلف التوجهات النظرية في العلوم النفسية، توالت 
زمباردوا و راجع ( و قام زمبارد المتغير؛ و قدلقياس هذا محاوالت عديدة 

بعد  بإعداد أداة قياس نفسية متكاملة "  Zimbardo et Boyd، 1999بويد، 
زامباردو لمنظور الزمن قائمة " وهي ،دراسات امتدت على عشرين سنة

)ZTPI (The Zimbardo Time Perspective Inventory "]44[ ،و استخلص 
الفردية و اللقاءات  تعكس العالقة بالزمن من خالل  المقابالتمؤشرات 
الصورة النهائية لسلّم متعدد األبعاد يسمح  بقياس  إعدادو تم . الجماعية

منظور الزمن وعالقته بالسجالت الزمنية الثالثة و درجة التوجه نحو 
بحيث أنه يأخذ بعين اإلعتبار الجوانب التحفيزية و اإلنفعالية  . أبعادهما

القائمة على عبارات  لها داللة زمنية تحتوي   و. والمعرفية  واإلجتماعية
" نفسية، تتعلق بالمعتقدات و التفضيالت و القيم التي ترتبط بخبرات الفرد 

دالة  على   بندا 56تتكون القائمة من ". عايشته، أعيشه، سأعيشه: مثل
                   :خمسة أبعاد تغطي السجالت الزمنية الثالثة  ونوعية التوجه نحوها، وهي

-  ��يعبر عن التوجه إلى سجل الماضي و  ":ا�&%$! ا%1�2�!"�
اإلعتماد على الخبرات و المشاعر اإليجابية، وما يجذب التوجه نحو هذا 
البعد الشعوري، هو من اجل تبرير الدور الذي تتضمنه معلومات هذا 

ة من و بالتالي تأثيره على المعنى المولد لحال. السجل في جانبها اإليجابي
يسرني أن أفكّر بشأن : " مثال(الرضا و اإلنشراح  أمام  المواقف الحاضرة 

  .بنود9ويحتوي على "). ماضي
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أن القائمة يمكن لها التمييز بين األبعاد ، اأوضحت الجامعات البرازيلية
الدراسة أنه في حاالت اإلدمان على  هذه وبينت. الخمسة المكونة لها
ط ايجابي بالتوجه نحو بعد الحاضر الممتع والمستقبل  الكحول، هناك ارتبا

و أنه ال توجد فروق بين الذكور و اإلناث في التوجه نحو أبعاد منظور 
، بينما  )0.05<، عند مستوى -0.16(الزمن ماعدا في بعد الماضي السلبي 

ال توجد فروق حسب السن في كل من األبعاد الخمسة  لقائمة زمباردو 
و حسب الجنس  إال في بعد الماضي السلبي و كذلك وفق  لمنظور الزمن

  . متغير المستوى اإلقتصادي ماعدا في بعد المستقبل

كما تم تقنين قائمة زمباردو لمنظور الزمن إلى كل من اللغة الروسية  
أنتناس كيريس و أدروني   ؛ Anna sircova، 2007، آنا سيركوفا(

).Antanas Kairys; Audroné Liniauskaité، 2008لينيوسكايتين 
مع   ]38[

 ,.Brandler, Sرمسيار، براندلر و (حذف اربع بنود؛ و إلى البيئة األلمانية 

Rammsayer, T.H., 2002(
  .و إلى لغات أخرى عديدة  ]14[ 
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على طلب ترجمة القائمة وتقنينها للبيئة العربية من طرف بعد الموافقة 
المكلف من طرف ) Nicolas Fieulaineنيكوال فيوالن، ( 

معد القائمة باصدار الموافقة الخاصة بالترجمة إلى ) Zimbardoزمباردو،(
اعتمدت عملية التكييف على الطريقة التعريفية، و اتباع . لغات أخرى

 فهو) 2006سامي محمد ملحم، (و حسب رأي . المنهج الوصفي في البحث

منهج يوافق حالة اختيار متغيرات البحث على أساس استداللي  أو "
و أجريت عملية التكيف و . ]3["كونها مستنبطة من خالل نظرية استنتاجي،

  . فق الخطوات التالية

  � ـــــــــــــــــا�(�4& -3-1

إلى اللغة العربية للنسخة  عملية الترجمة من اللغة األنكليزيةتمت   
وعرضت على  ؛)1999زامباردو و بويد سنة (األصلية التي أعدها 

استاذين جامعيين في اللغة األنكليزية للقيام بترجمتها إلى اللغة األنكليزية، 
 –أنكليزي (دون اإلطالع على النسخة األصلية و ذلك لمقارنة النسختين 

كم على  مدى الحفاظ على األمانة ، ليتسنى الح)أنكليزي -عربي و عربي 
لتأكد من االعلمية المتمثلة في محتوى النسخة األصلية، ومن جانب آخر  

   .دقة و موضوعية البنود المكيفة للبيئة العربية

للتعرف على مدى مالءمة العبارات لما تقيسه عرضت الصورة  
األولى للمقياس على مجموعة من طلبة الدراسات العليا تخصص علم 

ثم  .النفس الصدمة بجامعة سطيف، لمناقشة محتواها و شكل صياغتها
من ذوي مستوى التعليم الثانوي والجامعي  )20=ن(طبقت على عينة أولية 

و  لفحص صدق  .لمعرفة مدى وضوح التعليمات و محتوى البنود
، محكمين سبعةعلى  ت القائمة في نسختها باللغة العربيةعرضالمحتوى، 

الطب النفسي،  يأخصائيإثنين من و  في علم النفستذة أساهم من خمسة
مجمل بنود المقياس بأنها تقيس السمات التي  وأتفق كل المحكمين على

و جرى . نسبة االتفاق بين المحكمين على بنود القائمة ،%) 85( تعبر عنها
اقرار و تم  . القيام بها صياغة بعض العبارات التي أقترح المحكمينتعديل 

النهائية لعبارات بنود قائمة زمباردو لمنظور الزمن في نسختها الصورة 
  ).1(الملحق  .باللغة العربية

3-2- �
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 من الطلبة الجامعين في كلية اآلداب و األساسيةالدراسة  عينة اختيرت
جامعة سطيف، باتنة، ( في الجزائرثالث جامعات  منالعلوم اإلنسانية، 

و  كان عدد المشاركين المستجوبين المعتمدة أجوبتهم في هذه  ؛)بسكرة 
تتراوح . )136( عدد الذكور و )182(اإلناث  .فردا )318= ن( الدراسة 

   ).2.3(وانحراف معياري  )22.05(سنة، متوسط  25و  18أعمارهم بين 

زامباردو و آخرون ، (   المفرطة والتعرض للخطر السياقةو دراسة حول  
1997 ،Zimbardo et al .(  

يمكن أيضا أن يكشف  اإلختباركما أن منظور الزمن الذي يقيسه هذا 
أو التعرض للصدمة  مسبقا عن ردود فعل الفرد إزاء تعرضه لمرض

؛ هولمان و   ,Boyd et Zimbardo  1997بويد و زامباردو ،(  النفسية
)  ,Holman et Silver،   1998سيلفر ،

السلوكات   ، و كذلك  أنواع  ]27، 14[
) ,Hodgins et Engel  2002هودجين و  أنجل ، "المرضية 

و ,  .]26[ 
 ,Keough, K.A., Zimbardo كوغ ،زمباردو، بويد،(أوضحت دراسة 

P.G., & Boyd, J.N. 1999(
أن اإلختبار يمكن اإلعتماد عليه للتنبؤ  ]29[ 

س و أبستولدي(أما دراسة . بحاالت المدمنين على التدخين والمحدرات
) .2006Apostolodis T. et Fieulaine Nفيوالن ،

التي كشفت عن مدى  ]7[ 
قدرة بعد منظور المستقبل على التنبؤ بحالة األفراد المعرضين أكثر لتناول 

 . المخدرات

)  Boyd & Zimbardo،2005بويد و زمباردو،( دراسة  بينما أوضحت

في اغلب المواقف، بعض األفراد يعتمدون على سجل زمني واحد " إلى أن 
ينجذب نحو أكثر من سجل زمني حسب ما أن بينما يجب على الفرد 

يتطلبه الموقف و الحاجات الضرورية للحفاظ على اتزان منظور الزمن 
و با إلعتماد على ) Martz,E. 2007أ، .مارتز( و اشارت دراسة.  ]13["

رضى الصدمة النفسية لدى م" قائمة زمباردو لمنظور الزمن إلى أن 
السكري المرتبطين باألنسولين تؤدي إلى تغير في منظور الزمن لديهم  

 Fieulaine 2007فيوالن ،( كما أوضحت دراسة .]32["خاصة بعد المستقبل
N. (

أمام المواقف الحاضرة المستعجلة و األهداف المستقبلية،  حالة   ]21[ 
من حالة عدم إلتقاء توظيف السجالت الزمنية عند األفراد الذين يعانون 

.   استقرار نفسي من حيث متابعة العالج و التعامل مع الضمان اإلجتماعي

للوقوف على محتوى ) زامباردو و بويد(في دراسة أولية قام بها 
القائمة، و مدى وجود ارتباط كبير بين منظور الزمن و أنواع من 

بينت نتائج . راداإلهتمامات  من بينها أنواع اساليب الحياة المفضلة لدى األف
و فسرت . التحليل العاملي وجود خمسة عوامل، تلك المقترحة في القائمة

أما  العينة . فردا )66=ن(من التباين الكلي، وقد شملت العينة %  34نسبة 
من طلبة جامعة سان ماتيو و جامعة ستانفور، ) 606=ن(الكلية األساسية 

على مبلغ صغير  للتمييز بين من يفضل ائتمان قرضا أو الحصول
و بلغ مؤشر   %). 35(نسبة تفسير التباين  فقد بلغت كتعويض مباشر

و تراوح . )=Kaiser-Meyer-Olkin )0.83KMOأولكان، -ماير-كاسر
ومعامل ثبات اعادة تطبيق  ).0.82و  0.74(معامل الثبات ألفا كرونباخ بين 

  . ) 0.80و  0.70(اإلختبار بين 

عدة لغات و تكييفها لبيئات مختلفة، و تمت ترجمة القائمة إلى و 
أبستولديس و (منها تقنين القائمة للغة الفرنسية . اعتمادها في دراسات عديدة

[)Apostolodis T. et Fieulaine N. 2004فيوالن ، 
حيث طبق على . ]6

في كلية اآلداب والعلوم ) مونبيلي(من طلبة الجامعة في  )419=ن(عينة 
سلوكات التي تكمن فيها مخاطر صحية على الفرد و اإلنسانية، للتنبؤ بال

فقد توصل إلى نتائج تؤكد مدى صدق اإلختبار وثباته حيث . المجتمع
بندا فقط  54استخلص خمسة عوامل مميزة بعد حذف بندين واإلبقاء على 

 بلغتو . و تم اخضاعها للتحليل العاملي الكشفي و التأكيدي. من القائمة
، أما معامالت )0.70(ومعامل ألفا لكرونباخ %)  32.52( نسبة تفسير التباين

وتلى ذلك . )0.78و  0.68( اإلرتباط في اعادة تطبيق اإلختبار فتراوحت بين
دراسة  منظو الزمن في عالقة مع تناول المخدرات و مع حالة الحصر 

   .    ومدى قدرة التنبؤ عن الحالة الصحية النفسية غير المستقرة لدى الفرد

)Taciano.L. 2006، ،لتاسيانو( دراسة
لتقنين قائمة زمباردو  ]40[ 

  من طلبة )247= ن(أجراها على عينة  للبيئة البرازيليةلمنظور الزمن 
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جرى تطبيق اإلختبار إما بشكل جماعي أو فردي حسب الظروف  
و كون األداة مصممة للتطبيقات الجماعية و . التي تسمح بذلك

سامر جميل رضوان، (الفردية فإن هذا اإلجراء ال يؤثر على النتيجة 
2000(

 ]2[ . 
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بندا، تعبر عن األبعاد  56لى تحوي  قائمة زمباردو لمنظور الزمن ع
طلب من المفحوصين اإلجابة على كل بنود القائمة تبعا لما يوافق . الخمسة

عن حالته الشخصية، وذلك  عبارة محتوى كلشعوره  و مدى تعبير 
/ حيادي/ ال أوافق/ ال أوافق تماما: بإختيار واحد من الخيارات الخمسة

 )5-4-3-2-1( ات يكون على التوالي تقدير درجة الخيار. أوافق تماما/ أوافق
يكون التصحيح عكس   " 56، 41، 25، 24، 9" ماعدا البنود  ،لكل من البنود

تقسم على عدد  عد وتجمع  جبريا درجات بنود كل ب. التقديرات السابقة
و تكون اإلجابة . بنوده للحصول على قيمة درجة البعد أي المقياس الفرعي

اضافة إلى مإل استمارة البيانات الشخصية . يقةدق 30على اإلختبار خالل 
من أجل ) منخفض، متوسط، مرتفع: السن، الجنس، مستوى اقتصادي(

  .دراسة عالقة ابعاد منظور الزمن بهذه المتغيرات

  >ــــــــــــــــا��(8% -3-4

 - !��%�بهدف تحديد البنود التي ترتبط مع بعضها مكونة  :ا�(+�
) ا�
اختبار و  سير الظاهرة التي هي موضوع البحثعوامل تساهم في تف
البرنامج  و باإلعتماد علىبعد جمع البيانات  .صدق أداة القياس

أجريت عملية  ). SPSS. 15.0 ؛برنامج الحزم اإلحصائية(اإلحصائي 
حدد  .)Varimax-rotation( التحليل العاملي بطريقة التدوير المتعامد

بلغ مؤشر . )1(الجذر الكامن  عندخمسة عوامل إلى فيها اختيار الحل 
-KMO" Kaiser"أولكان،- ماير- كاسر(مالءمة النتائج للتحليل العاملي 

Meyer-Olkin( قيمة )0.74.(   

من التباين،  %) 34.52(العوامل الخمسة المستخرجة فسرت ما نسبته 
( وعلى سبيل مقارنتها بتلك التي وردت في النسخة األصلية،  فقد بلغت 

),1999Zimbardo et Boydباردو و بويد ، زام %) (36
أما في . ]44[ 

كما أن . و حذف عاملين %)32.52(الصورة المقننة للبيئة الفرنسية فبلغت 
العوامل الخمسة تحوي نفس البنود الملحقة بها؛ و أن الصورة المكيفة 
للقائمة يمكنها التمييز بين خصائص كل من السجالت الزمنية التي تحوي 

الماضي اإليجابي، الماضي السلبي، المستقبل، : بعاد الخمسةكل من األ
  . الحاضر الممتع، الحاضر الحتمي

كل من األبعاد  على 0.30اظهرت النتائج تشبع البنود على األقل بقيمة 
أكثر من و تشبعت على  .0.28تشبع بقيمة   24ماعدا البند رقم  الخمسة
بقيم اقل من قيم تشبعها على  )43، 34،37 ،20، 18 ،5( كل من البنود عامل

العامل الذي بتم تصنيف البنود و إلحاق كل منها  و .العوامل الملحقة بها
 1العامل: كما يليترتيب العوامل الخمسة المستخرجة  و جاء. تعبر عنه

 3؛ العامل "بنود  10:الماضي السلبي"  2؛ العامل "بندا 15:الحاضر الممتع"
"  5؛ العامل "بنود  9:الماضي اإليجابي"  4مل ؛  العا"بندا 13: المستقبل" 

و توافق هذه النتائج بدرجة كبيرة، تلك التي ". بنود 9: الحاضر الحتمي
و ) 1999زامباردو و بويد، ( وردت في النسخة األصلية باللغة األنكليزية 

 Apostolodis، 2004ابستوليدس و فيوالن،(الصورة المكيفة للغة الفرنسة 
T. et Fieulaine N.(  و يوضح الجدول رقم)نتائج  التحليل العاملي و  )1

  .النسب المئوية للتباين
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نتائج  معامالت اإلرتباط فيما بين درجات  )2(و يوضح الجدول 
متوسطات ابعاد منظور الزمن؛ و معامالت الفا كرونباخ التي تبين مدى 

 .  اإلتساق بين بنود كل من العوامل الخمسة

 HIت ): 2(��ول ر
+7�و اJK*ا#
ت ) م(در�
ت ا�-
و ��
�Nت اKر	 
ط #��
 ,L ا,�
د  )ع(ا���
ر(" 


خ  Pآ*و 
�ر ا�R�S؛ ا��T��)318=ن( 
 ا,�
د
�ر T��
R�Sا�  

��د 
  ا� ��د

 م
P&�" . م(

"��Wأ(  

�%  ع��


 أ��
1 2  3  4  5  

1 - *2
Zا
 15 ا��-8

3,65  
)3.44( 

0,62 0.83 -     

2 - 42
ا�
     0.21** 0.82 0,89 2,98  (2,80) 10 ا�&�6 

3 -
 13  ا�&-) %

3,85  
)3.47( 

0,54 0.74 *0.11 -0.06 -   

4 - 42
ا�
4,
5K9 ا 

3,67 
)3.71( 

0,64 0.69 *0.12 0.00 **0.22 -  

5 - *2
Zا
4�-Z9  ا 

3,07  
)2.37( 

0,84 0.74 **0.33 **0.23-0.03 0.01 - 

0.05 <p * 0.01؛  <p  ** 

النتائج الخاصة بدرجة توجه األفراد إلى كل من أبعاد منظور أظهرت 
 ، حيثأكثرالذي يتوجهون إليه الزمن لديهم، بأن بعد المستقبل يمثل البعد 

انحراف  و،  3.47و في النسخة األصلية  3.85بلغت قيمة المتوسط 
و الحاضر  )3,67( الماضي اإليجابييليه كل من بعد   ؛0.54=معياري
و في النسخة األصلية له  )3,07( الحاضر الحتميثم بعد  )3,65( الممتع

و يعود تفسير ذلك، إلى اختالف الثقافات، المجتمع  ).2.37(ادني درجة 
اإلسالمي يتجه كثيرا باإليمان بالقضاء و القدر عند وقوع األحداث، و 
. التمييز بين ذلك و حالة اإلستسالم للمواقف واإلنقياد لها غير واضح

. بد من تمحيص ودراسة عميقة لمحتوى البنود التي تعبر عن ذلك لذلك، ال
هي أقل األبعاد التي  )2,80(بينما درجة التوجه نحو بعد الماضي السلبي 

يتوجه إليها األفراد لتوظيف محتوياتها المعرفية و اصدار السلوكات، و في 
   .)2,98(النسخة األصلية بلغت 

قيمها مرتفعة في كل  باخ على أنمعامالت ألفا كرونحساب تدل نتائج 
 حيث تراوحت قيم .من األبعاد الفرعية الخمسة و في كل اإلختبار

في بعد  )0.83(إلى  اإليجابيفي بعد الماضي  )0.69(من  المعامالت
أن القائمة مما يؤكد  ).0.81(بينما بلغت في كل اإلختبار  .الحاضر الممتع

  .بات مرتفعتتمتع باتساق داخلي جيد بين البنود و ث

أنه توجد عالقة ارتباط بين أكثر من نصف ) 2(توضح نتائج الجدول 
زامباردو ( عدد األبعاد، وهو ما يوافق النتائج الواردة في النسخة األصلية 

),1999Zimbardo et Boydو بويد ، 
و النسخة المقننة للغة  ]44[ 

 )Apostolodis T. et Fieulaine N، 2004ابستوليدس و فيوالن،(الفرنسية
ال يوجد ارتباط بين بعد المستقبل وكل من بعد الماضي السلبي  بينما.]6[

وبعد الحاضر الحتمي، كما ال يوجد ارتباط بين  بعد الماضي اإليجابي 
وكل من بعد الماضي السلبي وبعد الحاضر الحتمي و توافق إلى حد بعيد 

دة في تقنينها للبيئة نتائج تقنين اإلختبار للغة الفرنسية و كذلك تلك الوار
.)Taciano.L, 2006ل ، .تاسينو(البرازيلية 

 ]40[  

  إA%دة  �@"
? ا<=("%ر  -

= ن(على عينة  يوما، 15 تم  تطبيق اإلختيار في فترتين يفصل بينهما
و يبين الجدول رقم . ) 15، اإلناث  17الذكور ( ،يينطلبة الجامعالمن  )32

  .معامالت اإلرتباط نتائج )3(

 

0,51     52 
0,46     39 
0,39     3 
0,34     47 
0,73     53 
0,69   0,38  37 
0,65     14 
0,63     35 
0,55     38 

5,41 
)3.90(  

6,38 
)4.50( 

6,61 
)6.30( 

7,69 
)12.30( 

8,43 
)8.90(  

[&�	 " &P 
R)
 ا�- 

) "�&P
"��Wأ( 

 لعوامل المعبرة عنفي الجدول أعاله ا نتائج التحليل العامليتوضح 
  :التالية الخمسة بعادألا

تراوحت تشبعات البنود الملحقة  ):��� ا�+%$� ا�&&(*(ا��%�) اDول  -
 ) 8.43(  فسر و ، )6.10(   الكامن الجذر بلغ ).0.30، 0.79(بهذا العامل بين 

 العامل هذا مساهمة مدى لىإ تشير مرتفعة نسبة وهي الكّلي، الّتباين من % 
 كما. تشبعها قيم حسب مرتبة بندا 15 العامل هذا على تشبع وقد ختبار،اال في

المستقبل الذي  ضمن بنود بعدمن  "0.36"بقيمة  18البند  أيضاتشبع عليه 
  . و بقيمة تشبع أعلى هذا البعد ، ألن محتوى عبارته يعبر عنتم الحاقه به

  -  !G%Hا� (�%� و ،)4.48(  نالكام الجذر بلغ :)��� ا�&%$! ا�#�"!(ا�
 .بنود 10 العامل هذا على تشبع و  الكّلي، الّتباين من %  ) 7.69(  فسر

بقيمة  )37(كما تشبع عليه أيضا البند رقم  .)0.34، 0.80( بين قيمهاتراوحت 
حيث تشبعه على هذا األخير  بنود بعد الحاضر الحتميب و الملحق" 0.38"

  . يعبر عنهالذي  و تم اإلحتفاظ به ضمن العامل. بقيمة أكبر

-  I�%Hا� (�%�(  فسر و ، )3.70(  الكامن الجذر بلغ :)��� ا�&#(�")(ا�
تراوحت تشبعات  .بندا 13عدد البنود  و  الكّلي، الّتباين من %  ) 6.61

أقبل يومي كيفما هو، وال "  )24(ماعدا البند رقم ) 0.31، 0.77( البنود بين
أعلى قيمة  يو ه ،)0.28(بلغ  "به متوقع أن أقوم هو أحاول التخطيط لما

تشبع لهذا البند في كل من العوامل الخمسة، بالتالي يمكن اإلبقاء عليه في 
البعد مادام معامل ألفا كرونباخ بقى مرتفعا وأن عبارته تدل على هذا 

الذكريات السعيدة  " )20( رقم بينما نجد تشبع البند. التوجه نحو المستقبل
على هذا العامل، ) 0.31( بقيمة "ر إلى ذهني بسهولةلألوقات الممتعة تحض

كما  ،به هانالذي ألحقاكبر و ضمن بعد الماضي اإليجابي بقيمة تشبعه   لكن
   . ه أن محتوى عبارته يعبر عن التوجه نحو

 و ، )2.70(  الكامن الجذر بلغ :)��� ا�&%$! ا1�2%�!(ا��%�) ا��ا�*  -
تراوحت تشبعات   . 9عدد البنود  و  لي،الكّ الّتباين من %  ) 6.38(  فسر

) 43(؛ و تشبع أيضا البند رقم ) 0.35، 0.70(البنود الملحقة بهذا العامل بين 
ه تشبع الذي ألحق به، كونضمن بنود بعد المستقبل وهو من  " 0.35"بقيمة 

   ).0.62( عليه أعلى

-  ��%تراوحت تشبعات البنود  :)��� ا�+%$� ا�+(&!(ا��%�) ا�
(  يفسر و ، 2.38(  الكامن الجذر بلغ .)0.39، 0.73(لملحقة بهذا العامل بين ا

على هذا العامل  تشبع أيضا . 9عدد البنود  و  الكّلي، الّتباين من %  ) 5.41
و هي درجات  ،)0.30( بقيمة )34( و البند )0.31(بقيمة  )5(البند  كل من

ي الحقناهما به لكون ، الذضمن بعد الماضي السلبي تشبع اقل مما عليه
  .داللة كل من البندين يعبران على حالة التوجه نحوه

األبعاد الخمسة توافق ترتيب العوامل مع الصورة األصلية مع اختالف 
بسيط بينهما، حيث كان العامل األول في النسخة األصلية بعد الماضي 

ورة بينما  تتطابق مع الص. السلبي والعامل الثاني بعد الحاضر الحتمي
 .  المقننة للغة الفرنسية
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التي تم التوصل إليها في اطار إعداد  ه الدراسة تتوافق مع تلكنتائج هذ
من حيث درجات تشبع  البنود على العوامل و النسبة الصورة األصلية 

كل بند ضمن البعد و أبقينا  .الكلي مع اختالفات بسيطة لتباينل المئوية
الذي يتم  )24( البند رقم كما في ستجاباتبعض االكون رغم . الملحق به

و هي قيمة يعتمد عليها العديد  0.28تصحيحه عكسا، و درجة تشبعه بلغت 
من الباحثين في مثل هذه الدراسات بأنها مقبولة، مادام معامل ألفا كرونباخ 

  . في بعد المستقبل  )0.74(جيد 

نظور الزمن قدرة النموذج سمحت بتفسير و بصفة دالة تباين ابعاد م
فيوالن، (كما تتوافق بصفة عامة مع نتائج دراسات  .في هذه الدراسة

العينة ال تشمل فئات  من جانب آخر، هذه). تاسينو، سيركوفا، براندلر
ذلك  مختلفة من حيث السن و المستوى الثقافي و متغيرات أخرى، فإن

درة محاولة إعادة فحص المحتوى وعدد البنود من أجل تحسين ق يستدعي
 (ح ااقتر و يمكن األخذ بعين اإلعتبار .اإلختبار على التمييز بينها

 )2004، فيوالنابستولديس و 
 هذه النسخة للغة الفرنسية و ماعند تقنينه ]6[

بإدخال بعدي التفاؤل والتشاؤم  ضمن ، و ذلك عدة دراسات تطبيقية ءاجرا
باردو لمنظور قائمة زامإن التحقق من  .السجل الزمني الخاص بالمستقبل

مازال في بدايته و يتطلب األمر إجراء تطبيقات على عينات غير  الزمن
متجانسة و معرفة مدى  العالقات بين المتغيرات الشخصية واإلجتماعية 

    .  والثقافية من جهة ومنظور الزمن من جهة أخرى

من خالل النتائج التي تم التوصل إليها، فإن هذه األداة يمكنها قياس 
اد متعددة للعالقات بين السجالت الزمنية من حيث تنظيمها وتكاملها، أبع

كما تساعد على القيام ببحوث يدرج فيها تقويم منظور الزمن بداللة 
و يمكن توظيف بعض ابعادها . اإلدماج اإلجتماعي لألفراد و الجماعات

دون األخرى أو صورة مصغرة لها حسب ما تقتضيه مشكلة البحث التي 
  .   احث معالجتهايود الب

5 - KLAـــــــــ�
ـــــــ�ر ا���ـــــــ%د ���ـــــــ� ا�:)&� �  �ىـــــــ�ات أ=ـــــــ

دراسة عالقة منظور الزمن بالمتغيرات الشخصية هي من أهم أهداف 
و قد قمنا . اعتماد هذه القائمة لمعرفة الفروقات الفردية و تقديرها كميا

  .الجنس والمستوى اإلقتصادي بدراسة ذلك مع كل من متغيري


� ا���1 -:)&� �KL�تباينت نتائج معظم الدراسات حول التوجه  :ا�
و لفحص مدى تغير . لتوظيف محتويات السجالت الزمنية حسب الجنس

درجات متوسطات ابعاد منظور الزمن في عينة الدراسة الحالية، لدى كل 
لدرسة الفروق " ت"ر تم اجراء اختبا ،)136(و الذكور )182( اإلناثمن 

  ).4(الجدول بينهما، و المبينة في 


^[ ا\- 
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0.65 0.87 0.73 0.74 0.76 0.85 

" إعادة اختبار -اختبار"معامالت اإلرتباط   قيمالنتائج  أن  توضح
في الصورة  وردت تتوافق مع النتائج التي  ،)0.87و  0.65( ن تراوحت بي

و . ) 0.80و  0.70(التي تراوحت بين   )1999زامباردو و بويد ، (األصلية
مع النتائج الواردة في الصورة المكيفة للغة الفرنسية  وافق أيضاتت
التي  )Apostolodis T. et Fieulaine N، 2004ابستوليدس و فيوالن،(

  ). 0,78و  0.68(بين تراوحت 

اإلرتباط أعلى  معامل بلغت درجة" الحاضر الممتع"في البعد الفرعي  
 ،بينما في القائمة األصلية كانت أعلى قيمة في بعد المستقبل )0.87(قيمة 
أما  في بعد . )0.78( لكن بقيمة أقل   في النسخة المكيفة للغة الفرنسيةكما 

" الماضي اإليجابي" وفي  بعد  ) 0.73( بلغ معامل  اإلرتباط"  المستقبل" 
فبلغت قيمته " الحاضر الحتمي" بينما في بعد . ) 0.74 (بلغ معامل اإلرتباط 

). 0.65(و أقل قيمة لمعامل اإلرتباط كانت في بعد الماضي السلبي . )0.76(

ثبات قائمة زمباردو  لمنظور الزمن في نسختها  مدى تؤكد هذه النتائج
   .باللغة العربية

4 - NK%ـــــــــــــ�� �  

أن  ، (ZTPI )نتائج عملية تكييف قائمة زامباردو لمنظور الزمنتوضح 
و تبين . األداة في نسختها باللغة العربية لها خصائص سيكومترية مقبولة

 Principal Component( صدق اإلختبار من خالل التحليل المركزي

Analysis(مة بين ابعاد منظور الزمن و اظهرت النتائج مدى تمييز القائ ؛
 اإلتساق الداخليمدى  تبين" معامالت ألفا كرونباخ"أن قيم و   .التي تقيسها
" الثبات نتائج حساب معامالت وكذلك  .لكل من العوامل الفرعية بين البنود

تؤكد أن األداة المترجمة تتميز تركيبتها باستقرار " إعادة اختبار -اختبار
جود أداة مكيفة، في صورتها باللغة العربية تحوي مما سمح بو. الزمن عبر

  .   كما في النسخة األصلية" بندا 56"

 أوضحتاإلرتباطات المميزة التي الحظناها في العينة العربية   
الحدود السيكومترية، وأن اإلجراءات العملية لتكييف مثل هذه األداة لبيئة 

ات ألن تقنينها في مغايرة للبيئة التي صممت لها، اثارت بعض الصعوب
تطلب اعادة صياغة بعض  يوسط  اجتماعي وثقافي له مميزاته، 

و هو ما .  المناسبة لبيئتنا) المعاني ، المحتوى ( المستعملة " المؤشرات
، 12( بنود  ثالثة معانيصياغة  و إعادة قمنا به، باتباع اقتراحات المحكمين

 و. )55، 41، 35، 28(نود بسيطة في محتوى عبارات البوتعديالت  )36،  13
في الواقع منظور الزمن " أنه ) 1999زامباردو و بويد ، (هو ما يقترحه 

لها  السلوكية الفردية و الجماعية المظاهر". يعتبر عملية اجتماعية محددة 
منظور التي لها دور في عملية قياس  في مجتمع ما، و هي طابعها السوي

معايير التي تختلف حسب الوسط لا قيم واليمكن أن تعبر عن . الزمن
" و أكدت صحة هذه الفرضية، نتائج أبحاث . اإلجتماعي والثقافي

في إطار اجراء عملية "و أوضح أنه  "Klingemann ، 2001كلينجمان، 
 . ]38[" تكييف البد من تكييف المحتوى
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0.24  1.42  
0.41 0.81 

 L,

ت���mا % (-&� 

  
  

0.29 90.27 
دا\% 

ت���mا 

 ا���4 91.08 

0.67  0.40  
0.18 0.36 

 L,

ت���m4,م ا,
 ا5

  
  

0.45 142.64 
دا\% 

ت���mا 

 ا���4 143.00 

0.53  0.63  
0.45 0.90 

 L,

ت���m3-�4,ح ا 

  
  

0.71 224.62 
دا\% 

ت���mا 

 ا���4 225.52 

كلها أقل من القيمة " ف"ه، أن قيم تبين النتائج الواردة في الجدول أعال
و هي غير دالة إحصائيا في كل من األبعاد الخمسة  )3.00(الجدولية 

حيث بلغت  قيمتها و مستوى داللة .0.05لمنظور الزمن عند مستو الداللة 
و في بعد ]  0.96، مستوى الداللة 0.04)=  315، 2(ف[ في بعد الماضي 

و تراوحت القيم  ]. 0.24توى الداللة مس، 1.42)=  315، 2(ف[ المستقبل 
 مما يدل على أنه ال توجد فروق.  في باقي األبعاد بين القيمتين السابقتين

التوجه نحو في  بين المجموعاتبين متوسطات الفئات الثالثة السابقة 
   .أبعاد منظور الزمن توظيف

)Taciano.L. 2006، ،لتاسيانو(وهذه النتائج تتوافق مع  نتائج دراسة 
 

التي أوضحت أنه ال توجد فروق بينهما، ماعدا في بعد المستقبل الذي  ]40[
يرتبط سلبا مع فئة المستوى اإلقتصادي المنخفض و فسر ذلك، بكون هذه 
الفئة يفضلون  التوجه نحو بعد المستقبل، لتحقيق أهدافهم وتحسين 

رون إيبال و آخ(دراسة وضعيتهم اإلقتصادية؛ وهو ما توصلت إليه ايضا 
1999،Epel et al(  التي تشير إلى أن منخفضي المستوى اإلقتصادي

يتميزون بتوجه مرتفع نحو بعد لمستقبل لتحقيق أهدافهم وتحسين وضعيتهم 
   .اإلقتصادية

  ةـــــــالخالص

في صورتها منظور الزمن  تعتبر قائمةالدراسة استنادا إلى نتائج 
تعتمد على نفسية الصحية التي توظيفها في األبحاث الالعربية أداة يمكن 

ألن العديد من األبحاث العالمية أثبتت األهمية . منظور الزمن دراسة
في عملية التنبؤ و تحليل "  قائمة منظور الزمن " التطبيقية لهذا اإلختبار 

كلينجمان،هـ (اتجاهات السلوكات التي تكمن فيها أخطار صحية، و يذكر 
،2001 ،Klingemann, H(  استعمالها في التطبيقات الخاصة "أهمية

بالتشخيص في الصحة العمومية، الذي يمثل اتجاها ميدانيا استثنائيا و مهما 
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The Zimbardo Time Perspective Inventory (ZTPI)  
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رة �R� "�3*� R ا�$�� 

4�,
 �. 
     


، (-+�� 	��] و ��i و  – 35� %�� b " �أ#)�  ا�*
a�^
-P "�,
-� . 

     

36 –  "�2

'¥ات ا�, 
µر
Iا��-�"، أ "��
Zا �Iا�أ��� ا�

¶ "��
 . ا��

     

37  -  *��p-	 َء
��lن اl ،�% (-&��� r�+�-أ7-+�8 ا� g
 .آ�]ا

     

�ى، ا�� g َأ7-+�8 ا�-|��] �&
ر  -  38I  a�# H��-	 4	
�3

i��� . 

     

39  -  8�· b aPl ،¸�� أي a� .�� �% (-&�

ل ,p!PKا
3�ال g �0�¦ أن ُأ�] أي ��¹lا . 

     


ر(�b 4 ا���I ا¯�د ,
�-)��م \+�ة ,�� \+�ة -  40!� S�ُُأ .      
41 – 
�-i� [� 4&�P م أ# أ��N�, 
���� ،��^
�*اد 

"�2
�ن �R ا�3lاث ا�����-) . 
     

42 – a4 أوا�	ِ
�3 b رة
�Kء ا
�2K *�
      .ا��
�م ,��اد َأ – 43I
º م�I�7 ء ا��
��«� H^ا�I .      
44 –  
��6�I �4 أآ�* 9 a��0 
�3
ن، أ	� 8 �lا ���b أ

4�(� 4�� a��0. 
     


 أ�*ف ,�ن ه�
ك ��% أ7-+�8 �{)
و� – 45�����*اءات Kا "
 . �5 إ�
ز°

     

      . َأ�� P�&4 دو�
 �!�ودا إ§ ا���T" ا��]ة -  46

 ُأ#��% �3
ة  – 47P2* ��)�ة آ�]ا؛ وأ
Zا �I�
ة b ا��Zا

 . ا�
42 ا� &�+"
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