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Competence Emotional  كاء الوجداين. وأساس مهارات اإلنتاج والقيادة ومكون أساسي للذ
 (.88 – 51: 8001)أمحد ماهر، 

 هدف الدراسة:
استهدف املقياس احلايل "حتديد مهارات إدارة الذات لدى عينة من الشباب اجلامعي" ومن مث القيام 
بتنميتها وتطويرها، وحتديد اخلصائص اليت تفيد بصالحية استخدام املقياس يف اجملاالت الرتبوية والنفسية 

 واالجتماعية.
 أهمية الدراسة:

حتديد مهارات وأبعاد إدارة الذات من منظور علم النفس الرتبوي واليت ميكن االستفادة منها  .5
ابلدراسة أو التدريب أو التعليم أو اإلطالع، ونشر الوعي بتنمية مهارات إدارة الذات لدى الشباب يف 

 خمتلف جماالت احلياة بصفة عامة.

واملصرية بصفة خاصة إىل توفري مقياس لتحديد مهارات إدارة حاجة املكتبة العربية بصفة عامة  .8
الذات يصلح تطبيقه على فئة الشباب اجلامعي يف العديد من اجلوانب الشخصية واملهنية واالجتماعية 

 التعرف على مستوى اإلدارة الذاتية لديهم. من خالل

االستفادة منها يف الوقوف احلصول على تقديرات رقمية لدرجة مهارات إدارة الذات عند كل فرد و  .1
 الشخصي واملهين واالجتماعي واالستعداد له. على رغبته يف التوجه حنو املستقبل

 اإلطار النظري:
 :مفهوم إدارة الذات 

والسيطرة على السلوك وتنظيم العمليات الداخلية  تعديل أفكارهإدارة الذات هي قدرة الفرد على 
وك وهو مصطلح يكثر استخدامه يف احلياة اليومية وكذلك يف أو تعديل السل واملختصة بتعديل الذات

الرئيسية جمال علم النفس واالقتصاد واألعمال والطب والرايضة وخيتلف منهج كل جمال وأيضًا احملاور 
لكن األهداف النهائية تكون هي نفسها وذلك لتقدمي نتائج أكثر إجيابية وأكثر صحة واستبدال العادات 

 Pin, et)ابستخدام اسرتاتيجيات إدارة الذات الفعالة. وب فيها وإجناز املهام الصعبة السيئة أبخرى مرغ

al., 2008: 62 – 65) 
 مهارات إدارة الذات:

اآلليات اليت يستخدمها الفرد يف املواقف املختلفة ولتحسني سلوكه أو حتديد  الذات هي مهارات إدارة
 ذه اآلليات تشمل:احتياجاته ليتمكن من حتقيق أهدافه املرجوة وه

 Self-regulationالتنظيم الذايت  (6
التنظيم الذايت هو ضبط سلوك الفرد من خالل استخدام مراقبة الذات )احتفاظًا بسجاًل للسلوك(، 

الذات(، والتعزيز الذايت )إاثبة الفرد لذاته على السلوك  والتقومي الذايت )تقدير املعرفة املتحصلة أثناء مراقبة
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يق اهلدف(، وتعترب عمليات التنظيم الذايت ذات أمهية خاصة يف تعديل السلوك. السليم أو حتق
(American Psychological Association “APA”, 2009: 457 – 458) 

 Time Managementإدارة الوقت  (3
االحتياجات ووضع  ويقصد إبدارة الوقت قدرة الفرد على االستخدام الرشيد للوقت من خالل حتديد

تحقيقها واألولوايت للمهام املطلوبة من خالل التخطيط واإللتزام والتحليل واملتابعة وعمل األهداف ل
 :Krista & Terry, 2002)جداول األعمال اإليضاحية لتقدير املدة الزمنية اليت تستغرقها كل مهمة 

51) 
 Emotion Managementإدارة الضغوط واالنفعاالت  (2

رة الفرد يف التعامل مع انفعاالته املختلفة والقدرة على اخلروج من احلاالت تعرفها الباحثة إجرائياً أبهنا مها
املزاجية السيئة وهتدئة النفس وإظهار االنفعال املناسب للمواقف املختلفة من حيث نوع االنفعال سواء  

 كان سعادة أو خوف أو حزن ومن حيث شدة االنفعال سواء كان معتدل أو زائد أو متطرف.
 Social Relationships Managementقات االجتماعية إدارة العال (2

هي قدرة الفرد على تكوين شبكة من العالقات االجتماعية اإلجيابية مع اآلخرين واستثمار هذه 
والتأثري فيهم  التواصل مع هؤالء األشخاص والتواصل معهم وحل املنازعات بينهم العالقات من خالل

م قدرات اآلخرين من خالل التغذية الراجعة واإلرشادية وقيادته وتقنعهم مبهارة اإلقناع وتشجيع ودع
لألمور ومشولية رؤيته ابإلضافة إىل التعاون والسعي لتحقيق األهداف من خالل العمل اجلماعي. 

(Dawson, 2008: 224 – 238) 
 Self Confidenceالثقة ابلنفس  (2

تكامل الشخصية يشعر معها الفرد  يعرف قاموس أكسفورد الثقة ابلنفس على أهنا هي مسة من مسات
ابلكفاءة والقدرة على مواجهة العقاب والظروف املختلفة مستخدمًا أقصى ما تتيحه له إمكاانته وقدراته 
لتحقيق أهدافه املرجوة مما يشجع على النمو النفسي السوّي وحتقيق التكيف النفسي واالجتماعي، كما 

رين واعتماده على نفسه وإميانه بقابلياته اخلاصة لدعم مكانته تتمثل ابجتاه الفرد حنو الذات وحنو اآلخ
االجتماعية وشعوره ابلسعادة والطمأنينة وتقبله لذاته كما هي واعتقاده أبنه جدير بتقدير اآلخرين. 

(Oxford advanced learner’s dictionary, 1974: 214) 
 Self - Motivationالدافعية الذاتية  (1

اتية هو قدرة الفرد على حتفيز ذاته واستثارة اهلمة يف نفسه لتحقيق أهدافه وتوجيه ويقصد ابلدافعية الذ
االنفعاالت حلشد الطاقة وبذل اجلهد واملثابرة واالستمرارية من أجل بلوغ الغاايت ومواجهة الصعوابت 

 (schunk, 1995: 112 – 137)مع الشعور ابلتفاؤل. 
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 Self-controlالضبط الذايت  (1
لضبط اليت ميارسها الفرد على مشاعره واندفاعاته وتصرفاته، والقدرة على هتدئة النفس هو عملية ا

والتخلص من القلق والتجهم وسرعة اإلاثرة والتحكم يف االنفعاالت، عن طريق كف السلوك االندفاعي، 
من خالل وهو ما يعين أيضًا تكيف الفرد مع املعايري االجتماعية والقوانني، حيث حيدث الضبط الذايت 

تغيري األفكار والسلوك عن قصد أو بشكل آيل عن طريق جمموعة من الفنيات واملهارات، ويتم هذا من 
خالل التفاعل بني احملددات الداخلية واخلارجية لدافعية الفرد، وهو أيضًا حماولة احلصول على نتائج 

 ,Kristian)على املدى القصري  بعيدة املدى ولكنها أفضل من النتائج اليت ميكن أن حيصل عليها الفرد

et. al, 2009: 1 – 5) 
 Optimismالتفاؤل  (1

هو استعداد شخصي للتوقع اإلجيايب لألحداث والنظرة اإلجيابية واإلقبال على احلياة واالعتقاد إبمكانية 
اد حتقيق الرغبات واألهداف يف املستقبل ويرنو إىل النجاح ويستبعد ما خالف ذلك، ابإلضافة إىل االعتق

بداًل من حدوث الشر أو اجلانب ابحتمال حدوث اخلري أو اجلانب اجليد من األشياء وتوقع األفضل 
 (Marshall, et al, 1992: 130)السيء. 

 Planningالتخطيط اجليد  (9
التخطيط هو عملية منظمة وواعية يتم تعتمد على التطلع للمستقبل املبين على دراسة منهجية قائمة على 

التخطيط يتمكن الفرد من لعلمي لتحقيق أهداف معينة خالل مدة زمنية حمددة، وعن طريق روح التنبؤ ا
حتديد أهدافه وترتيب أولوايته مث اختيار أفضل السبل لتحقيقها يف ضوء الوعي إبمكانياته وقدراته، وهو 

ية حمددة، زمنوتقديرات اخلطط اليت هي عبارة عن برامج مقيدة خبطوات  عملية مستمرة ينتج عنها وضع
لذلك فعملية التخطيط تعتمد على وجود البدائل أو االختيارات حىت تتم عملية املفاضلة الختيار البديل 

 (Nelson, 2008: 11 – 15األمثل. 
وبناًء على ما سبق يتضح أن ملهارات إدارة الذات طرق واسرتاتيجيات خمتلفة يف جماالت خمتلفة يستطيع 

شطته اخلاصة بفاعلية حنو إجناز األهداف ومن هنا ميكننا الربط بني مهارات الفرد من خالهلا أن يوجه أن
 احلياة. اتإدارة الذات ومهار 

كما أضاف طلعت منصور أن مهارات احلياة هي اقتدارات ميكن لألفراد اكتساهبا وتساعدهم على أن 
 Departmentمريكية يعيشوا بنجاح حياة منتجة ومشبعة، وحيدد مكتب الرتبية ابلوالايت املتحدة األ

of Education  مهارات احلياة على أهنا تتضمن: مهارات التنمية الذاتية، مهارات التواصل، تنمية
املهارات املهنية واملالية، التعليم، تنمية املهارات املهنية واملالية، التحكم يف الضغوط والغضب، وحىت 

وحتسني نوعية احلياة علينا التمتع مبهارات إدارة رتقي بوجدان الشخصي واالجتماعي واملهين ننستطيع أن 
 (111 – 112: 8004الذات اليت سبق ذكرها. )طلعت منصور: 
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 دراسات سابقة:
قامت الباحثة أيضًا ابالطالع على جمموعة من املقاييس ذات العالقة بتنمية املهارات األساسية إلدارة 

 ثراء املقياس احلايل مثل:الذات وذلك من أجل املزيد من االستفادة العلمية وإ
ومن أمهها مقياس  Social relations managementمقياس العالقات االجتماعية  -5

والذي  (Guven, 2013)العالقة بني العالقات االجتماعية ومهارات إدارة الذات جوفني وآخرون 
 .(Balchik, 2011)استخدم يف العديد من الدراسات مثل دراسة 

ومن أمهها مقياس أوملستييد  Time Managementقت مقاييس عن إدارة والو  -8
(Olmstead, 2010) والذي استخدم يف العديد من الدراسات منها دراسة ،(Smith & Terry, 

2002). 

، والذي (Karada, 2009)ومن أبرزها مقياس  Planningمقاييس عن التخطيط اجليد  -1
 .(Balonglu, 2009)استخدم يف عدة دراسات منها دراسة 

أبرزها مقياس و  Stress Managementاييس عن ضبط االنفعاالت وإدارة الضغوط مق -6
(Cohen, 1994)  الذي استخدم يف العديد من الدراسات، منها دراسة(Devi, 2011). 

( والذي 5110مقياس، )شروجر،  ومنها Self-confidenceمقاييس عن الثقة ابلنفس  -1
 .(Furnham, 2004)استخدم يف عدة دراسات منها دراسة 

، والذي مت (Mclenon, 1007)ومن أبرزها مقياس  Optimismمقاييس عن التفاؤل  -4
 .(Hasnain, et al., 2014)استخدامه يف عدة دراسات منها دراسة 

ومنها  Self-regulationوالتنظيم الذايت  Self-Motivationمقاييس عن الدافعية الذاتية  -7
العديد من الدراسات منها دراسة كاًل من  والذي استخدم يف (Kokkinou, 2010)مقياس 

(Shellman, 2009) ،(Machuca, 2010). 

الذي  (Bruin, 2006)ومنها مقياس  Decision-makingمقاييس عن إختاذ القرارا  -2
 .(Parker, 2007)استخدم يف دراسة 

 إجراءات بناء املقياس:
عبارة؛ لتغطي جمموعة  71د مبجموع قامت الباحثة إبعداد هذا املقياس، والذي يتألف من تسعة أبعا

متنوعة من املهارات األساسية إلدارة الذات واليت تعكس املكوانت الرئيسية لبنية الشخصية )عقلية، 
 وجدانية، واجتماعية، وجسدية( ولفاعليات الفرد يف احلياة.
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 خطوات إعداد املقياس:
  ل مهارات إدارة الذات من منظور علم االستفادة من اإلطار النظري الذي قامت الباحثة إبعداده حو

النفس اإلجيايب وحتديد مفاهيم مهارات إدارة الذات واملكوانت واألبعاد الرئيسة احملددة هلا، وذلك يف 
 حتديد البنية الرئيسة للمقياس.

  اإلطالع على جمموعة متنوعة من املقاييس األجنبية اليت تعرب عن املهارات األساسية ملهارات إدارة
ومن  Self-Controlاملقاييس مقياس ضبط الذات تلك ت واألبعاد اليت تتكون منها، ومن أبرز الذا

-The Self-Control and Selfأمهها "مقياس ضبط الذات ومهارات إدارة الذات" 

Management scale  (SCMS) وهو تصنيف للمهارات األساسية إلدارة الذات لالفراد البالغني ،
ة الرئيسية لتقدير مهارات إدارة الذات األدايرت ميزو وآخرون، ويعد هذا املقياس والذي قام إبعداده ب

على الشباب اجلامعي واألفراد البالغني من الثقات املتنوعة من وضبط الذايت ويتم تطبيق هذا املقياس 
 أجل أتكيد مدى صالحيته لقياس مهارات إدارة الذات األساسية وضبط الذات، ويتألف هذا املقياس

من أبعاد إدارة الذات وضبط الذات، وقد استعانت الباحثة ابلعديد عبارة تغطي ثالثة أبعاد  510من 
من مضامني العبارات اليت تتناسب مع املقياس الذي مت إعداده، واليت تتناسب مع البيئة املصرية من أجل 

 التعرف على املهارات األساسية إلدارة الذات.

طي غعبارة لت 500ع املقياس يف صورته املبدئية والذي تكون حينئٍذ من وأتسيسًا على ما سبق مت وض
أكرب قدر من املعاين واملضامني اليت تعرب عن مهارات إدارة الذات جبوانبها املختلفة، حيث تدور معىن 

مضامني عبارات كل جمموعة حول بعد واحد ميثل أحد مكوانت أو عناصر املفهوم الكلي ملهارات و 
؛ وبذلك توزعت العبارات مجيعاً على عشرة أبعاد أو جوانب فرعية. وفيما يلي جدول يوضح إدارة الذات

 هذه األبعاد أو اجلوانب وعدد العبارات اخلاصة بكل منها.
 (6جدول )

 األبعاد واحملاور املبدئية املقرتحة ملهارات إدارة الذات
 راتعدد العبا األبعاد املبدئية املقرتحة ملهارات إدارة الذات م
 50 التنظيم الذايت 5
 50 إدارة الوقت 8
 50 القدرة على التخطيط اجليد 1
 50 إدارة الضغوط واالنفعاالت 6
 50 الثقة ابلنفس 1
 50 التفاؤل 4
 50 إدارة العالقات االجتماعية 7
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 50 الدافعية الذاتية 2
 50 إختاذ القرار 1
 50 الضبط الذايت 50

عد على هيئة أداة القياس وصيغت تعليمات اإلجراء على أساس أن هذه حيث جرى وضع عبارات كل ب  
األداة تتضمن جمموعة من مهارات إدارة الذات املوجودة داخل كل فرد، ويتعني على كل مفحوص 

 اختيار استجابة واحدة من بني مخسة استجاابت.
  طالب وطالبة؛ من كلية  826مث قامت الباحثة بتطبيق املقياس على العينة املبدئية اليت تكونت من

الرتبية جامعة عني مشس يف ختصصات خمتلفة، وذلك للتحقق من الشروط السيكومرتية للمقياس اليت 
 متت وفقاً للخطوات التالية:

 أوالً: صدق املقياس:
 الداخلي. االتساقللتحقق من صدق املقياس مت استخدم صدق طريقة التحليل العاملي وصدق 

 Factorial Validityالصدق العاملي  [6
اليت  Principal Componentاستخدمت الباحثة هذا األسلوب وفقًا لطريقة املكوانت األساسية 

وفقًا حملك  Varimaxومت تدوير احملاور تدويراً متعامداً بطريقة الفارمياكس  Hotelingوضعها هوتيلنج 
 عاملي مت استخالص جمموعة، وطبقًا ملا جاء يف نتائج التحليل الKaiser Normalizationكايزر 

 من األبعاد اليت يتكون منها مقياس إدارة الذات وهي كاآليت:
 (3جدول )

 مصفوفة العوامل الدالة إحصائياً وتشبعاهتا بعد تدوير احملاور

 العوامل العبارات
6 3 2 2 2 1 1 1 9 61 

a75 .594          
a69 .577          
a80 .550          
a66 .531          
a78 .505          
a73 .501 .361         
a68 .496          
a74 .493          
a46 .483          
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a71 .455 .389 .302        
a76 .442          
a58 .413  .339        
a45 .381       .319   
a49 .363       .317  .354 
a1 .359         .333 
a48 .357          
a63 .343 .336 .332        
a22  .696         
a53  .582         
a21  .567    .305     
a12  .559         
a42  .556         
a51  .544         
a52  .535         
a32  .486        .463 
a2  .484         
a31  .478    .343     
a43  .456         
a62  .428        .407 
a72 .385 .398         
a6   .676        
a26   .618        
a56   .612        
a28   .610        
a16   .586        
a27   .433        
a23   .396        
a33 .364  .384       .378 



راين أ. إميان حممد  

 6322              3162، أبريل 3، ج 23جملة اإلرشاد النفسي، مركز اإلرشاد النفسي، العدد 

a30           
a7    .637       
a57    .612       
a37    .594       
a47    .575       
a17    .534  .385     
a65    .528       
a25    .504   .443    
a5    .491       
a67    .369  .336     
a34     .655      
a79     .642      
a14     .641      
a4     .608      
a10     .432      
a20     .430    .329  
a64     .362      
a60           
a77      .632     
a55    .377  .412     
a59      .375     
a9      .372 .346    
a35      .366     
a36       .559    
a8       .438    
a13   .362    .390    
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a38 .326      .387    
a3       .363  .346  
a11       .343    
a39        .515   
a29        .457   
a15        .419   
a19        .398   
a54        .376   
a50         .556  
a40         .501  
a24     .403    .451  
a61         .450  
a44     .301    .425  
a18           
a70          .389 
a41          .365 

اجلذر 
 الكامن

5.457 5.129 4.435 3.926 3.389 2.689 2.564 2.462 2.325 2.123 

نسبة 
 التباين

%6.821 %6.412 %5.544 %4.908 %4.237 %3.362 %3.205 %3.077 %2.907 %2.654 

نسبة 
التباين 
 الرتاكمية

%6.82 %13.2 %18.7 %23.6 %27.9 %31.2 %34.4 %37.5 %40.4 %43.1 

 (0.300)وظة مت استبعاد العبارات اليت تشبعها أقل من * ملح
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من التباين الكلي وفيما يلي تفسري  %61.58عوامل يفسرون  50يتضح من اجلدول السابق وجود 

استبعاد هذه العوامل سيكولوجيا بعد تدوير احملاور تدوير متعامد يتضح من اجلدول السابق أنه سيتم 
 عبارات. 1العبارات فيهما أقل من العامل العاشر نظراً ألن عدد 

 العامل األول:
بند ذات تشبعات دالة على هذا العامل حيث ترتاوح  57أسفرت عملية التحليل العاملي عن وجود 

( وبلغ جذره الكامن 0.161(، )0.116معامالت تشبع هذه البنود على هذا العامل ما بني )
الكلي وفيما يلي جدول يوضح هذه  من حجم التباين %4.285، ويفسر هذا العامل 1.617
 العبارات.

 (2جدول )
 يوضح عدد البنود ذات التشبعات الدالة على العامل األول ومعامالت تشبعات كل منها

رقم  م
 العبارة

 درجة التشبع العبارة

5. a75 594. أمتتع ابلعديد من القدرات واإلمكاانت اليت تؤهلين للنجاح 
8. a69 577. أختذها أبهداف معينة أسعى لتحقيقها ترتبط القرارات اليت 
1. a80 550. أقوم بتقييم ذايت من وقت إىل آخر 
6. a66 531. أتوقع النجاح استناداً إىل خربايت السابقة 
1. a78 505. أتطلع إىل معرفة املعلومات اجلديدة ومواكبة األحداث 

4. a73 501. أستطيع توجيه إمكانييت وطاقايت لتحقيق أهدايف 
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7. a68 496. أسعى الكتساب العديد من املهارات اجلديدة 
2. a74 493. أهتم ابلتفكري اجليد قبل الفعل وأعمال العقل 
1. a46 483. أعتقد أن إبمكاين النجاح والتقدم على املستوى الشخصي 
50. a71 455. أحرص على أن يكون يل أهداف أسعى إىل حتقيقها 
55. a76 442. ون مواقف اإلخفاق أحياانً وسيلة لنجاح أكربأعمل على أن تك 
58. a58 413. أعتقد أن جناحي يف احلاضر يؤهلين للتقدم حنو املستقبل وحتقيق ما أمتناه 
51. a45 381. حتظى أفكاري وآرائي بتقدير اآلخرين 
56. a49 363. أحدد فوائد وأضرار القرار قبل اختاذه 

51. a1 
دف ما يف مقابل الوصول ألهداف أفضل يف أستطيع أتجيل إشباع ه

 359. املستقبل

54. a48 357. أصّر على إجياد حلول مناسبة ومنطقية للمشاكل اليت تواجهين 
57. a63  ً343. أستطيع حتديد األهداف اليت أرغب يف الوصول هلا مستقبال 

 
لفرد على امتالك أعصابه يتضح من اجلدول السابق أن معاٍن ومضامني هذه البنود تدور حول قدرة ا

ومدى ورغبته يف العمل والسيطرة على األحداث احلياتية املختلفة، واالعتدال يف التعبري عن انفعاالته، 
الجتياز األوقات الصعبة، والعودة إىل احلياة الطبيعية بعد مواجهة األزمات، وعدم أتثري بنفسه ثقته 

 تدعم إمكانية تسميتها بعامل التنظيم الذايت. انفعاالته على أدائه، وهذه املعاين واملضامني
 العامل الثاني:

بند ذات تشبعات دالة على هذا العامل حيث ترتاوح  51أسفرت عملية التحليل العاملي عن وجود 
( وبلغ جذره الكامن 0.112(، )0.414معامالت تشبع هذه البنود على هذا العامل ما بني )

ن حجم التباين الكلي وفيما يلي جدول يوضح هذه م %4.658، ويفسر هذا العامل 1.581
 العبارات.

 (2جدول )
 يوضح عدد البنود ذات التشبعات الدالة على العامل الثاين ومعامالت تشبعات كل منها

 م
رقم 
 العبارة

 درجة التشبع العبارة

5. a22 696. أقوم أبداء املهام املطلوبة يف الوقت احملدد هلا 
8. a53  582. يف والتأجيل يف إجناز واجبايتال أفضل التسو 
1. a21 567. أقوم مبهامي واجبايت حبرص واهتمام 
6. a12 559. أستطيع استثمار الوقت يف األعمال املفيدة 
1. a42 556. أنظم وقيت بني القراءة واالستذكار والرتفيه حسب أولواييت 
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4. a51 544. أسعى إىل إجناز مهامي بشكل متميز 
7. a52 535. تطيع حتديد أولواييت بنجاحأس 
2. a32 486. ألتزام بتنفيذ جدول األعمال اليومي يف موعده 
1. a2 484. ألتزم ابملواعيد وأحرتمها 
50. a31 478. أحرص على التنظيم والدقة يف إجناز أعمايل 
55. a43 456. أجيد التعامل والسيطرة على مضيعات الوقت 
58. a62 428. لتزام إبهناء املهام اليت بدأهتاأجد صعوبة يف اإل 
51. a72 398. أستطيع ابتكار أفكار جديدة لالستفادة من الوقت واجلهد 

هذه البنود تدور حول قدرة الفرد على تقدير قيمة الوقت يتضح من اجلدول السابق أن معاٍن ومضامني 
عرفة التامة بقدراته وإمكانياته واستغالهلا وإدارته والتعامل معه بنجاح وحتديد أولوايته وأهدافه من خالل امل

أبفضل األشكال، لكي يتمكن من حتقيق أهدافه اليت استطاع أن حيددها مسبقًا بطريقة حمددة ومنظمة، 
ابإلضافة لقدرته على التعامل مع مضيعات الوقت ابستخدام األساليب الصحيحة إلدارة الوقت وحسن 

 املضامني تدعم إمكانية تسمية هذه العوامل بعامل إدارة الوقت.استثماره، ومن مث فإن هذه املعاين و 
 العامل الثالث: -

ذات تشبعات دالة على هذا العامل حيث ترتاوح  دبنو  2أسفرت عملية التحليل العاملي عن وجود 
( وبلغ جذره الكامن 0.126(، )0.474معامالت تشبع هذه البنود على هذا العامل ما بني )

من حجم التباين الكلي وفيما يلي جدول يوضح هذه  %1.166العامل ، ويفسر هذا 6.611
 العبارات.

 (1جدول )
 يوضح عدد البنود ذات التشبعات الدالة على العامل الثالث ومعامالت تشبعات كل منها

رقم  م
 العبارة

 درجة التشبع العبارة

5. a6 676. أعتقد أن املستقبل أفضل من احلاضر 
8. a26 618. يت معاين جيدة رغم صعوبة الظروف احمليطةأعترب أن حليا 
1. a56 612. أؤمن مبقولة ال أيس مع احلياة وال حياة مع اليأس 
6. a28 610. أصر على حتقيق طموحايت املستقبلية 
1. a16 586. أشعر ابلتفاؤل جتاه حيايت القادمة 
4. a27 433. اسعى إىل تقدمي املساندة لآلخرين يف املواقف اهلامة 
7. a23 396. أتطلع إىل أن أحظى مبركز هام يف حيايت املهنية 
2. a33 384. لدى خطة مستقبلية حليايت املهنية بعد املرحلة اجلامعية 
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يتضح من اجلدول السابق أن معاٍن ومضامني هذه البنود تدور حول حسن تقييم الفرد ملا لديه من 
حسن استغالله، والتخطيط لألهداف، والسعي إمكاانت وقدرات، والقدرة على تنظيم الوقت و 

لتحقيقها، والقدرة على مواجهة العقبات، ومثابرته لتحقيق ما يضعه لنفسه من أهداف واإللتزام هبا، 
والتفكري يف كيفية حتسني حياته، واالعتقاد أبن العقبات إىل تواجهه لن تستمر طوياًل، وهذه املعاين 

 ه العامل بعامل التفاؤل.واملضامني تدعم إمكانية تسمية هذ
 الرابع: العامل

بنود ذات تشبعات دالة على هذا العامل حيث ترتاوح  1 دأسفرت عملية التحليل العاملي عن وجو 
( وبلغ جذره الكامن 0.141(، )0.487معامالت تشبع هذه البنود على هذا العامل ما بني )

وفيما يلي جدول يوضح هذه من حجم التباين الكلي  %6.102، ويفسر هذا العامل 1.184
 العبارات.

 (1جدول )
 يوضح عدد البنود ذات التشبعات الدالة على العامل الرابع ومعامالت تشبعات كل منها

 م
رقم 
 العبارة

 درجة التشبع العبارة

5. a7 627. أستطيع إقامة الكثري من العالقات االجتماعية اجليدة 

8. a57 612. ل احلديث شيقأمتتع ابللباقة الالزمة اليت جتع 
1. a37 594. أعتقد أنين من التشخيصات املؤثرة ابإلجياب يف حياة من حويل 
6. a47 575. أستمتع ابلتواجد يف التجمعات الكبرية من األصدقاء 
1. a17 534. أحظى حبب وقبول معظم احمليطني 
4. a65 528. املختلفة واملشكالت مييل من حويل إىل أخذ رأيي ابملواقف 
7. a25 504. أثق يف قدريت على التعامل مع املواقف املختلفة 
2. a5 491. أشعر ابلرضى عن النفس 
1. a67 369. أتواصل ابستمرار مع أصدقائي وأفراد عائليت 

يتضح من اجلدول السابق أن معاٍن ومضامني هذه البنود تدور حول تقدير الفرد الحتياجات اآلخرين 
يضع اهتمامات اآلخرين يف حساابته وتقدير انفعاالت اآلخرين، والتعاون مع  واحرتام حقوقهم، وأن

اآلخرين وعدم جرح مشاعرهم، والرغبة يف مساعدهتم، وأن يكون صبوراً مع نفسه واآلخرين، وقدرته على 
 بناء عالقات طيبة مع اآلخرين والعمل ضمن فريق، وهذه املعاين واملضامني تدعم إمكانية تسمية هذا

 امل إدارة العالقات االجتماعية.الع
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 العامل اخلامس:
بنود ذات تشبعات دالة على هذا العامل حيث ترتاوح  7العاملي عن وجود أسفرت عملية التحليل 

( وبلغ جذره الكامن 0.148(، )0.411معامالت تشبع هذه البنود على هذا العامل ما بني )
ين الكلي وفيما يلي جدول يوضح هذه من حجم التبا %6.817، ويفسر هذا العامل 1.121
 العبارات.

 (1جدول )
 التشبعات الدالة على العامل اخلامس ومعامالت تشبعات كل منها يوضح عدد البنود ذات

 م
رقم 
 العبارة

 درجة التشبع العبارة

5. a34 655. أستطيع كبح مجاح انفعااليت عند الغضب 

8. a79 642. ايت مع اآلخرينأملك القدرة على إخفاء غضيب عند خالف 
1. a14 641. أشعر أنين شخص مندفع 
6. a4 608. أشعر أنين سريع الغضب 
1. a10 432. حباليت النفسية أكثر من أتثرها مبا يدور حويل تتأثر انفعااليت 
4. a20 430. السيطرة على األسباب اليت تؤثر على سلوكي أجد صعوبة يف 
7. a64 362. ملناسب جتاه كل موقف دون املبالغة برد الفعلميكنين إظهار االنفعال ا 

يتضح من اجلدول السابق أن معاٍن ومضامني هذه البنود تدور حول أمهية ضبط الفرد النفعاالته وتوجيه 
سلوكه الشخصي بصورة سليمة وهادفة، ومتتعه ابملرونة واالستقالل الذي ميكنه من قبول التوجيه أو 

رته على التعامل مع الضغوط احلياتية املتغرية، ومن مث فإن هذه املعاين املساعدة من اآلخرين، وقد
 إدارة الضغوط واالنفعاالت.بعامل واملضامني تدعم إمكانية تسمية هذا العامل 

 العامل السادس:
بنود ذات تشبعات دالة على هذا العامل حيث ترتاوح  1أسفرت عملية التحليل العاملي عن وجود 

( وبلغ جذره الكامن 0.144(، )0.418البنود على هذا العامل ما بني ) معامالت تشبع هذه
من حجم التباين الكلي وفيما يلي جدول يوضح هذه  %1.148، ويفسر هذا العامل 8.421
 العبارات.
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 (9جدول )
 يوضح عدد البنود ذات التشبعات الدالة على العامل اخلامس ومعامالت تشبعات كل منها

 م
رقم 
 درجة التشبع ارةالعب العبارة

5. a77 632. أهتم بفهم وتقدير مشاعر اآلخرين 

8. a55 412. أستطيع مواجهة املواقف اجلديدة دون قلق 
1. a59 375. قرارات هامة بشأهنا اختاذفيها  اأشعر ابلتوتر والقلق يف املواقف اليت يتحتم علي 
6. a9 372. حلقائقأحرص عند إختاذ قرارايت أن أكون على معرفة كاملة اب 
1. a35 366. أهتم مبظهري الشخصي ويالقي استحسان لدى اآلخرين 

يتضح من اجلدول السابق أن معاٍن ومضامني هذه البنود تدور حول أمهية شعور الفرد ابهلدوء النفسي 
تماعية والثقة والرضى عن نفسه وإجتاه حنو ذاته وحنو اآلخرين وإميانه بقابلياته اخلاصة لدعم مكانته االج

وشعوره ابلطمأنينة، وحبه لالختالط ابآلخرين من منطلق ثقته يف قدراته وإمكاانته مستخدمًا إايها 
ابألسلوب األمثل الذي يساعده على بلوغ أهدافه بنجاح، ابإلضافة لقدرته على أن يعتمد على نفسه 

ن هذه املعاين واملضامني اليت تعرتضه، ومن مث فإ يف مواجهة الصعاب واملشكالت يف املواقف املختلفة
 تدعم إمكانية تسمية هذا العامل بعامل الثقة ابلنفس.

 العامل السابع:
بنود ذات تشبعات دالة على هذا العامل حيث ترتاوح  4أسفرت عملية التحليل العاملي عن وجود 

( وبلغ جذره الكامن 0.161(، )0.111معامالت تشبع هذه البنود على هذا العامل ما بني )
من حجم التباين الكلي وفيما يلي جدول يوضح هذه  %1.801، ويفسر هذا العامل 8.146
 العبارات.

 (61جدول )
 ذات التشبعات الدالة على العامل اخلامس ومعامالت تشبعات كل منها ديوضح عدد البنو 

رقم  م
 العبارة

 درجة التشبع العبارة

5. a36  559. العمليةأستطيع مواجهة العديد من الصعوابت يف حيايت 

8. a8 438. أستمتع ابلتحدي يف إمتام املهام املطلوبة 
1. a13 390. أستطيع التعامل مع اإلحباطات عند الفشل 
6. a38 387. أستطيع ختطي العقبات وجتاوز الصعوابت 
1. a3 363. أعتقد أن النجاح يف احلياة يرتبط ابحلظ أكثر من بذل اجلهد 

 a11 343. س مستوى كفاءيتأقدر ذايت على أسا 
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، معرفة الفرد ملا يريده يف حياتهيتضح من اجلدول السابق أن معاٍن ومضامني هذه البنود تدور حول 
بصرف ، مسعاه الذي يستند فيه إىل قناعاته الشخصيةنواتج تصوراته املسبقة ملا ميكن أن تكون عليه و 

لعمل بعزمية ونشاط، وعدم التأثر النظر عما يالقيه أو يصادفه من تشجيع خارجي، ومواصلة ا
بعامل الدافعية ، ومن مث فإن هذه املعاين واملضامني تدعم إمكانية تسمية هذا العامل ابالنتقادات اهلدامة

 .الذاتية
 العامل الثامن:

بنود ذات تشبعات دالة على هذا العامل حيث ترتاوح  1أسفرت عملية التحليل العاملي عن وجود 
( وبلغ جذره الكامن 0.174(، )0.151البنود على هذا العامل ما بني )معامالت تشبع هذه 

من حجم التباين الكلي وفيما يلي جدول يوضح هذه  %1.077، ويفسر هذا العامل 8.648
 العبارات.

 (66جدول )
 يوضح عدد البنود ذات التشبعات الدالة على العامل اخلامس ومعامالت تشبعات كل منها

 م
رقم 
 العبارة

 درجة التشبع رةالعبا

5. a39  515. القرارات اخلاطئة اختاذأحتمل مسؤولية الفشل عند 

8. a29  457. اختاذهأحسب النتائج املرتتبة على القرار قبل 
1. a15 419. اآلخرين أجتنب املواقف اليت من املمكن أن تسبب يل إحراجاً أمام 
6. a19 398. أاتبع تنفيذ قرارايت بعد إختاذها 
1. a54 376. ال أحتفظ ابملشاعر السلبية مبجرد انتهاء املوقف املثري 

 اجتهاد كل فرد ليتمكن منيتضح من اجلدول السابق أن معاٍن ومضامني هذه البنود تدور حول أمهية 
واالختيار من بني البدائل املطروحة على ، استخدام كل ما ميتلك من إمكانيات للتوصل إىل القرار السليم

ختياراته أقل هذه البدائل ضررًا وذلك من خالل التفكري املنطقي يف الظروف احمليطة حسب أن تكون ا
تحديد أهدافه بوضوح ألنه بذلك بابإلضافة لقدرته على ويف حدود الزمن املتاح، ، متطلبات املوقف

 القرار السليم، ويفكر أبكرب عدد ممكن من االحتماالت ويفحص احلقائق اختاذيوجه خطواته حنو 
، ومن مث فإن هذه املعاين واملضامني قرار بشأنه بشكل سليم اختاذواملعلومات حول املوضوع الذي يريد 

 .بعامل إختاذ القرارتدعم إمكانية تسمية هذا العامل 
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 العامل التاسع:
بنود ذات تشبعات دالة على هذا العامل حيث ترتاوح  1أسفرت عملية التحليل العاملي عن وجود 

( وبلغ جذره الكامن 0.681(، )0.114بع هذه البنود على هذا العامل ما بني )معامالت تش
من حجم التباين الكلي وفيما يلي جدول يوضح هذه  %8.107، ويفسر هذا العامل 8.811
 العبارات.

 (63جدول )
 يوضح عدد البنود ذات التشبعات الدالة على العامل اخلامس ومعامالت تشبعات كل منها

 م
رقم 
 ةالعبار 

 درجة التشبع العبارة

5. a50 556. عند حدوث مشاكل غري متوقعة أجد صعوبة يف التعامل معها 

8. a40 501. أفتقد املرونة يف التعامل مع املواقف احملرجة 
1. a24 451. االنفعال الزائد يسبب يل االحراج مع اآلخرين 
6. a61 450. أجد صعوبة يف االلتزام إبهناء املهام اليت بدأهتا 
1. a44 425. أعتقد أنين شخص صعب املزاج 

متكن الفرد من عملية الضبط يتضح من اجلدول السابق أن معاٍن ومضامني هذه البنود تدور حول أمهية 
الذايت يف حياته بشكل جيد وثقة املرتفعة يف ذاته ويف قدراته وشعوره بقدرته على حتقيق ما يريد من 

التحكم يف سلوكه وانفعاالته عن طريق االستعانة ببعض األساليب   ، وقدرته علىخالل تنظيم ذاته
، ومن مث فإن هذه كاملالحظة الذاتية واالختيار الذايت للمعايري والثواب والعقاب الذايت والتقييم الذايت

 .بعامل الضبط الذايتاملعاين واملضامني تدعم إمكانية تسمية هذا العامل 
 صدق املقارنة الطرفية: -8

من أهم الطرق اليت تستخدم لبيان صدق املقياس وتقوم على حساب داللة الفروق بني متوسطات وهي 
ذوي درجات األفراد ذوي الدرجات املرتفعة على مقياس إدارة الذات ومتوسطات درجات األفراد 

ة على نفس املقياس وعندما تصبح لتلك الفروق داللة إحصائية واضحة فهذا يشري نخفضالدرجات امل
 صدق املقياس وقامت الباحثة حبساب الفروق لكل ب عد مث قام حبساب الفروق للمقياس ككل كما إىل

 يلي:
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 (62جدول )
داللة الفروق بني متوسطات درجات أفراد العينة على أبعاد مقياس إدارة الذات وفقاً للنوع )ذوي 

 (12 –ذوي الدرجات املرتفعة( )ن  –الدرجات املنخفضة 
املقاييس 

 ةالفرعي
 قيمة ذوي الدرجات املرتفعة الدرجات املنخفضة ذوي

 "ت"
 مستوى الداللة

 ع م ع م

دالة عند مستوى  **81.081 1.1501 76.481 6.4101 16.675 التنظيم الذايت
0.05 

دالة عند مستوى  **18.114 1.1510 16.461 1.0200 17.561 إدارة الوقت
0.05 

دالة عند مستوى  **11.218 5.6854 17.675 8.1641 81.475 التفاؤل
0.05 

إدارة 
العالقات 
 االجتماعية

دالة عند مستوى  **82.516 5.4671 11.761 1.5416 87.761
0.05 

دالة عند مستوى  **10.101 8.8215 86.100 5.2162 56.824 إدارة الضغوط
0.05 

دالة عند مستوى  **11.861 0.1828 80.181 0.1774 51.575 الثقة ابلنفس
0.05 

الدافعية 
دالة عند مستوى  **11.600 5.1125 81.117 5.1522 52.000 الذاتية

0.05 

دالة عند مستوى  **81.180 5.5141 85.175 5.1041 51.856 اختاذ القرار
0.05 

دالة عند مستوى  **82.648 5.1457 57.281 5.5607 55.724 الضبط الذايت
0.05 

دالة عند مستوى  **16.180 55.0461 105.861 55.0614 814.761 الدرجة الكلية
0.05 

 0.05)**( دال عند مستوى  0.01)*( دال عند 
األفراد ذوي الدرجات املنخفضة وتوصلت الباحثة إىل وجود فروق دالة إحصائيًا بني متوسطات درجات 

س إدارة ومتوسطات درجات األفراد ذوي الدرجات املرتفعة على املقاييس الفرعية والدرجة الكلية ملقيا
 الذات.
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 (62شكل )
يوضح الفروق بني متوسطات درجات األفراد ذوي الدرجات املنخفضة على مقياس إدارة الذات ودرجات األفراد 

 ذوي الدرجات املرتفعة على نفس املقياس
ومن خالل الفروق اليت توصلت إليها الباحثة يف كل ب عد على حده ويف جمموع درجات األفراد للمقياس  

 تضح من ذلك صدق املقياس.ككل ي
 Reliabilityاثنياً: ثبات املقياس 

 كرونباخ، وطريقة التجزئة النصفية  –حلساب ثبات املقياس مت استخدام طريقة ألفا 
 Cronbach Alphaطريقة ألفا كرونباخ  (6

دة تعتمد معادلة ألفا كرونباخ على تباينات أسئلة االختبار، وتشرتط أن تقيس بنود االختبار مسة واح
 فقط، ولذلك قام الباحث حبساب معامل الثبات لكل ب عد على انفراد.

 (62جدول رقم )
 (312كرونباخ )ن =   –قيم معامالت الثبات بطريقة ألفا 

 التجزئة النصفية قيمة ألفا العبارات عدد األبعاد
 0.261 0.214 57 التنظيم الذايت
 0.207 0.214 51 إدارة الوقت

 0.744 0.721 2 التفاؤل
 0.411 0.710 1 إدارة العالقات االجتماعية

 0.114 0.417 7 إدارة الضغوط
 0.165 0.128 1 الثقة ابلنفس

 0.451 0.121 4 الدافعية الذاتية
 0.681 0.614 1 اختاذ القرار

 0.151 0.117 1 الضبط الذايت
 0.228 0.151 71 الدرجة الكلية
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 مالت ألفا مرتفعة، مما جيعلنا نثق يف ثبات املقياس.السابق أن مجيع قيم معا يتضح من اجلدول
 
 طريقة التجزئة النصفية: (3

ويف طريقة التجزئة النصفية حياول الباحث قياس معامل االرتباط لكل ب عد بَعد تقسيم فقراته لقسمني 
غري متساويني إذا كان عدد عبارات البعد  –)قسمني متساويني إذا كان عدد عبارات البعد زوجي 

ي( مث إدخال معامل االرتباط يف معادلة التصحيح للتجزئة النصفية لسبريمان براون، حيث أظهرت فرد
 (.51املعاجلة اإلحصائية أن املعامالت كلها دالة، وهو ما يتضح يف جدول )

ومن مث يتبني للباحثة أن املقياس يف صورته النهائية يتميز مبعامالت صدق وثبات حتقق الثقة يف كفاءته 
 تطبيقه، وأنه ميكن يكون أداة جيدة لتحديد مهارات إدارة الذات لدى الشباب اجلامعي.حال 

 (61جدول )
 مقياس إدارة الذات يف صورته النهائية

 العبارة م
أوافق 
 بشدة

 أحيانً  أوافق
غري 
 موافق

غري موافق 
 بشدة

5  
أستطيع أتجيل إشباع هدف ما يف مقابل الوصول ألهداف 

 أفضل يف املستقبل
     

      ألتزم ابملواعيد وأحرتمها  8
      أعتقد أن النجاح يف احلياة يرتبط ابحلظ أكثر من بذل اجلهد  1
      أشعر أنين سريع الغضب  6
      أشعر ابلرضى عن النفس  1
      أعتقد أن املستقبل أفضل من احلاضر  4
      أستطيع إقامة الكثري من العالقات االجتماعية اجليدة  7
      تع ابلتحدي يف إمتام املهام املطلوبةأستم  2
      أحرص عند إختاذ قرارايت أن أكون على معرفة كاملة ابحلقائق  1
      تتأثر انفعااليت حباليت النفسية أكثر من أتثرها مبا يدور حويل  50
      أقدر ذايت على أساس مستوى كفاءيت  55
      أستطيع استثمار الوقت يف األعمال املفيدة  58
      أستطيع التعامل مع اإلحباطات عند الفشل  51
      أشعر أنين شخص مندفع  56
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51  
 أجتنب املواقف اليت من املمكن أن تسبب يل إحراجاً أمام

 اآلخرين
     

      أشعر ابلتفاؤل جتاه حيايت القادمة  54
      أحظى حبب وقبول معظم احمليطني  57
      ة ماأكافئ نفسي أبشياء حمببة عند إجناز مهم  52
      أاتبع تنفيذ قرارايت بعد إختاذها  51
      السيطرة على األسباب اليت تؤثر على سلوكي أجد صعوبة يف  80
      أقوم مبهامي واجبايت حبرص واهتمام  85
      أقوم أبداء املهام املطلوبة يف الوقت احملدد هلا  88
      أتطلع إىل أن أحظى مبركز هام يف حيايت املهنية  81
      االنفعال الزائد يسبب يل االحراج مع اآلخرين  86
      أثق يف قدريت على التعامل مع املواقف املختلفة  81
      أعترب أن حليايت معاين جيدة رغم صعوبة الظروف احمليطة  84
      اسعى إىل تقدمي املساندة لآلخرين يف املواقف اهلامة  87
      أصر على حتقيق طموحايت املستقبلية  82
      أحسب النتائج املرتتبة على القرار قبل إختاذه  81

10  
أستطيع االستمرار يف عمل األشياء اليت بدأهتا حىت وإن كانت 

 غري حمببة يل
     

      على التنظيم والدقة يف إجناز أعمايل صأحر   15
      ألتزم بتنفيذ جدول األعمال اليومي يف موعده  18
      ية بعد املرحلة اجلامعيةلدي خطة مستقبلية حليايت املهن  11
      أستطيع كبح مجاح انفعااليت عند الغضب  16
      أهتم مبظهري الشخصي ويالقي استحسان لدى اآلخرين  11
      أستطيع مواجهة العديد من الصعوابت يف حيايت العملية  14
      أعتقد أنين من الشخصيات املؤثرة ابإلجياب يف حياة من حويل  17
      طي العقبات وجتاوز الصعوابتأستطيع خت  12
      أحتمل مسؤولية الفشل عند إختاذ القرارات اخلاطئة  11
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      أفتقد املرونة يف التعامل مع املواقف احملرجة  60
      أقوم مبتابعة نتائج أعمايل بعد االنتهاء منها  65
      أنظم وقيت بني القراءة واالستذكار والرتفيه حسب أولواييت  68
      التعامل والسيطرة على مضيعات الوقت أجيد  61
      أعتقد أنين شخص صعب املزاج  66
      اآلخرين حتظى أفكاري وآرائي بتقدير  61
      أعتقد أن إبمكاين النجاح والتقدم على املستوى الشخصي  64
      أستمتع ابلتواجد يف التجمعات الكبرية من األصدقاء  67
      منطقية للمشاكل اليت تواجهينأصر على إجياد حلول مناسبة و   62
      أحدد فوائد وأضرار القرار قبل إختاذه  61
      وث مشاكل غري متوقعة أجد صعوبة يف التعامل معهادعند ح  10
      أسعى إىل إجناز مهامي بشكل متميز  15
      أستطيع حتديد أولواييت بنجاح  18
      ال أفضل التسويف والتأجيل يف إجناز واجبايت  11
      ال أحتفظ ابملشاعر السلبية مبجرد انتهاء املوقف املثري  16
      أستطيع مواجهة املواقف اجلديدة دون قلق  11
      أؤمن مبقولة ال أيس مع احلياة وال حياة مع اليأس  14
      أمتتع ابللباقة الالزمة اليت جتعل احلديث شيق  17

12  
املستقبل وحتقيق  أعتقد أن جناحي يف احلاضر يؤهلين للتقدم حنو

 ما أمتناه
     

11  
فيها إختاذ قرارات  اأشعر ابلتوتر والقلق يف املواقف اليت يتحتم علي

 هامة بشأهنا
     

40  
أستطيع السيطرة على املشاكل اليت تشغل تفكريي عند الرتكيز 

 يف أداء عمل معني
     

      أجد صعوبة يف اإللتزام إبهناء املهام اليت بدأهتا  45
      ق جدول أعمال يومي يوضح املهام املطلوب أجنازهاأنس  48
      أستطيع حتديد األهداف اليت أرغب يف الوصول هلا مستقبالً   41
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46  
ميكنين إظهار االنفعال املناسب جتاه كل موقف دون املبالغة برد 

 الفعل
     

      مييل من حويل إىل أخذ رأيي ابملواقف املختلفة واملشكالت  41
      نجاح استناداً إىل خربايت السابقةأتوقع ال  44
      أتواصل ابستمرار مع أصدقائي وأفراد عائليت  47
      أسعى الكتساب العديد من املهارات اجلديدة  42
      ترتبط القرارات اليت أختذها أبهداف معينة أسعى لتحقيقها  41
      أبدأ إبهناء املهام السهلة أواًل للتغلب على التأجيل  70
      رص على أن يكون يل أهداف أسعى إىل حتقيقهاأح  75
      أستطيع ابتكار أفكار جديدة لالستفادة من الوقت واجلهد  78
      أستطيع توجيه إمكانييت وطاقايت لتحقيق أهدايف  71
      أهتم ابلتفكري اجليد قبل الفعل وأعمال العقل  76
      للنجاحأمتتع ابلعديد من القدرات واإلمكاانت اليت تؤهلين   71

74  
أعمل على أن تكون مواقف اإلخفاق أحياانً وسيلة لنجاح 

 أكرب
     

      أهتم بفهم وتقدير مشاعر اآلخرين  77
      أتطلع إىل معرفة املعلومات اجلديدة ومواكبة األحداث  72
      أملك القدرة على إخفاء غضيب عند خالفايت مع اآلخرين  71
      آخر أقوم بتقييم ذايت من وقت إىل  20
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