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 بناء مقياس لتقييم ضبط الذات وإدارتها

 لدي طلبة اجلامعات األردنية 
 () د. نشأت أبو حسونة 

 مقدمة
                                         , وعلميو , وععرييو , كلونت عرعواال وعلمور , مل         رلرجيو                                   شهد العامل املعاصر تغريات وتطوراات تن 

                                                       البلوري ,ح  أصوبه هواا العيور يرصور كعيور الرعرور املعور   وهوا                                تلهدها أي  حقب  سواكق  عوات يايو  
                                                                               الرطراات وضعت اجملرمع العريب   حتد حقيقي, حيث أصبه يلهد تغريات جااي    خمرلور ططاعوات  

                                                             عي , والرتكري , ونرير  هلا  الرغريات اليت طرأت كلونت سوريع وععواج ,                              العياسي , واالطريادي , واالجرما
                                                                          زادت علوووونإلت اننعوووواك العووووريب أمووووا ونرعووووا, وأصووووبه يعوووواة ضووووغرطات وتوووورترات وعلوووونإلت نععووووي  
                                                                                          أصبحت جزءا عات حياته اليرعي   وععلرم أك اجملرمع العوريب شوديد ااعاسوي  ملوا يودوا حرلوه   عوامل القريو  

                                                                                 طعه اجلغورا , واعروداد  العوناة, وارواتوه الطبيعيو  والبلوري , هلواب أنوه و لورقم عوات الرقودم               اليغرية حبنم عر 
                                                                                          العلمي والرن رلرجي الوا  حققوه, يقود اايوك هلواب انرلواا االضوطرا ت ال ععوي   أوالررتر, والقلوك, وسورء 

                                                                       الرنير, وطل  اللعرا  ألعات, والعدواك, واالأرئاب, وقريها عات امللنإلت ال ععي  
                                                                             راجه  ها  امللنإلت كدأت اجملرمعات الغركي  ع ا كداتات القورك املاضوي  ورم كرقودم ا ودعات   ومل

                                                        إيل ععاعدة األيراد علي حت علنإلت أبساليب علميو  يقود جواء تقودم                             ال ععي  واناشادي , اليت  دف
               أصوبه توراير ع وت                                                                        ا دعات اناشادي  نرير  للحاج  املاس  الويت يرضورها ووروف اايواة وععورردا ا, حو  

                                                                                    ها  ا دعات عؤشرا علي تقدم اجملرمعات واطيهوا, وأصوبحت ا ودعات اناشوادي  ضورواة لل وا   يعوا ال 
                                           تريا, ولألسرتاء ع هم وقري األسرتاء علي حد سراء 

(Soliman, 1993) 

                                                                               وعووات هوواا امل طلووك, وك وواء علووي أك ه الوواب تزايوودا   امللوونإلت ال ععووي , يقوود اأووز املر ييوورك   

                                                                        ا  اناشووواد ال ععوووي علوووي خمرلووور اجملووواالت الووويت تعوووهم   حوووت علووونإلت األيوووراد و عيووور ععوووا  م  مووو

 ,Kaplan)                                                    اأووزوا عليووه  أسووليب القيووا  والرقيوويم, واألدوات املعوور دع                            ال ععووي , وأوواك   عقدعوو  عووا

          زود املرشود                          ل ععي, يهي عإلوة علوي أاوا تو ا                                           حيث حترت املقاييس ال ععي  أمهي  خاص    اناشاد   (1983

                                                           

() جاعع  إاكد األهلي  -طعم اناشاد ال ععي 
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                                                                                      ال ععووي لعلرعووات عووات ااالوو  الوويت يرعاعووت ععهووا, وتعوواعد  علووي ا وواه القووراا امل اسووب   عهمرووه, تعمووت 

                                                                        علي زتادة يهم املعرتشد االره واسربياا  هلا, وأالاب طد تديعه حنر اسرنلاف هاته 

 (0202)عيطعي, 

                     ات وإداا ووا, حيووث يوور                                                           وعووات املقوواييس الوويت الطووت اهرمووام البوواح ي األجانووب عقوواييس ضووب  الووا

                                          أك ضوب  الواات يعود طوداة العورد علوي لسويس سولر    (Kanfer & Karoly, 1972)            أوانعر وأواايل 

                                                                                     واخريووووووواا  ودااسوووووووره دوك أك يرلقوووووووي املعووووووواعدة أو الووووووودعم عوووووووات األيوووووووراد ا خوووووووريات  كي موووووووا عريوووووووه اوزنبووووووورم

(Rosenbum, 1990)  ا , وعلواعر , حيوث يقورم                                               أبنوه العمليوات الويت هريهوا العورد علوي أيعالوه, وأينوا                      

                             ع ووه, حوو  ييووبه طوواداا علووي تقيوويم                       أو تعديلووه, أو الر لووي                                            العوورد ك وواء علووي تقيوويم ال روواال كرنووراا العوولر , 

                   أبنه آليو  عوات آليوات  (Bandura, 1991)                                                 امل ريات, ودااس  الضب  كلنت ياعت    حي عريه  ندواا 

                                         أه قوري عقبور  عوات ا خوريات, ييقورم كر فويم نععوه                                                الرنير االجرماعي ميااسها العرد ع دعا يإلحظ أك سولر 

  (Baer, 2003)        أعوا  يور                                                               عوات جديود وتعوديت سولرأه, ا ينواي  هاتوه ألموا اطرتكوت عوات اهلودف امل لورد  

                                                                                         يقد عريه أبنه األساليب واملهااات واالسرتاتيريات اليت يعرطيع العرد عات خإلهلا ترجيه نلاطات كعاعليو  

                             أبنوووه سلعووول  حلقوووات ترنووورك عوووات اوووإل    (Mezo. 2005)       ه عيوووزو                         حنووور حتقيوووك أهدايوووه    حوووي عريووو

                                                                                   عمليوووات يعرمووود كعضوووها علوووي كعوووة, وتوووزود  لرغايووو  الراجعووو , وهوووا  االقوووات )العموووإلت( هوووي  عراطبووو  

         , وتعزيووز (Self- Evaluation)  (SE)               , وتقيوويم الوواات (Self- Monitoring)   (SM)      الوواات 

                    العووورد لراطبووو  العوووولر        يقووورم             عراطبووو  الووواات              يعوووي موووا (Self- Reinforcement)  (SR)      الووواات 

                                        , و  موا  تقيويم الواات يقوااك العورد العولر    عر                             مت علوي األينواا, واأليعوا , وامللوا ر               املعرهدف الا  يلو

                                                                                           املعرهدف  ملعايري الااتي  الويت وضوعها ل ععوه عوات هواا العولر , و  ضورء هوا  املقاانو  يقورم العورد كرعزيوز 

                                                             زيووز الوواات أو عقوواب الوواات(, وهوواا الرعزيووز مينووات أك ينوورك خااجيووا أو                          الوواات )والووا  يلوورمت علووي تع

                                                                                         داخليا  وي بغي انشااة ه ا إيل أك نراتل حلقات )عمليات( ضب  الاات وإداا وا هوي نععوها )األينواا, 

  ,                                                                                       األيعا , وامللاعر( اليت تؤار   تنراا, أو تعوديت, أو الر لوي عوات كعوة عمليوات ضوب  الواات وإداا وا

                                 يبه العرد طاداا علي دااس  الضب   ي       أجت أك         وهلاب عات 
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                                                                              وعووات املهووم أك نوودا  أك أمهيوو  عمليووات ضووب  الوواات وإدااا ووا تنمووات   حتوود  العوورد لعوولر  عووا, 

                     وامل وا  ا   يرضوه صوراة   (Cherrington Wallston, Rothman,& 2007)                واقبروه   تعديلوه 

                                     تنوورك الطعلوو  ) ( ترمرووع  اووديث عووات نععووها                                                   ضووب  الوواات وإداا ووا كعملياتووه )حبلقاتووه( الوو إل   ع وودعا

                                                                                   )ها وووا(   أا ووواء وجردهووووا   املداسووو  عوووع زعيإل ووووا و زعإلاهوووا, ي(اوووا تنوووورك علوووغرل  )ع همنووو ( كعوووولر  

                                                                                    الرمرأوووز حووور  الووواات, وعلوووي أيووو  حوووا  يووو(ك الطعلووو  كووودأت تإلحوووظ أك زعيإل وووا وزعإلءهوووا الطلبووو  مييلووورك 

                                                       عووات نععووها )ها ووا( أ ووريا, دووا أوجوود لوود  الطعلوو  دايعووا للرغيووري,                                 لرر بهووا, وأخووريا أخ وهووا أباووا ترحوود  

                                                                                    يرضووعت ل ععووها هووديا ا ووت   العووؤا  الرووايل  أيوور أأوورك عقبرلوو  عووات ا خووريات   أا وواء ااووديث ععهووم  

                                                                                     وحو  حتقووك هواا اهلوودف كودأت تراطووب سولرأها اللعفووي   أا واء اذاداوو  )تراطوب ها ووا( وتإلحوظ تنووراا عووا 

                                                                            هووا, ا وايقووت علووي عووا طالووه ا خووروك ع هووا )تقيوويم الوواات(, وكوودأت توو فم نععووها ع وودعا              طالووه ا خووروك ع

                                                                                    ترحود  عووع ا خووريات, وألموا اطرتكووت عووات اهلوودف امل لورد أانووت تنوواي  نععووها )تعزيوز الوواات( وعووع عووروا 

                                                                                    الزعات الحفت هي واياطها أاا تعأ  أسوئل  أ ورية عوات أحور  ا خوريات وال ترحود  عوات نععوها إال طلويإل, 

                                       ها  اليراة ترضوه أيعيو  تعوديت )تغيوري(                                                        وأاا تبدو أأ ر عرع   اياة عات ا خريات وأطت ارأزا حر  ها ا

                                                     عمليووووات( ضووووب  الوووواات وإدااا ووووا والوووويت سوووواعدت علووووي ألوووور العوووولر   )                      العوووولر   سوووور دام عهووووااات 

                                                     وترجيهه عات خإل  عراطب  العلر  ا تقييمه, وأخريا تعزيز  
(Mezo, 2005) 

                                                               مل ووووا  العوووواكك أك عهووووااات ضووووب  الوووواات وإداا ووووا هووووي شوووونت عووووات أشوووونا  الروووودخت       ه عووووات ا ضوووو  ير

 ,Febbraro & Chum)                                          املعوور , وهوواا عووا أشوواا إليووه أووت عووات ييوو ااو وشووم   -               )العووإل ( العوولرأي

                                                                                , واللااك اأزا علي أك أمهي  عهااات ضب  الواات وإداا وا ل  أوال, وطبوت أوت شويء, عوات حتود  (1998

                                                                ال ووواجه هلوووا  املهوووااات سووورف يوووؤد  إيل نرووواال وآرتا إهاكيووو , وإيل االطووورتاب عوووات                      العووولر , وأك الرطبيوووك

                                                                                    العوولر  املعوورهدف, أمووا أك ا وو ات الوويت ينرعووبها األيووراد كرطبيووك هووا  املهووااات سوورف تووؤد  إيل زتادة 

                                                    , دوووا يعووواعد علوووي زتادة دايعيووو  األيوووراد لإلسووورمراا   القيوووام (Bandura, 1982)                 ياعليووو  الووواات 

   (Bandura, 1991)                       اوالت عات أجت حتقيك األهداف  لح
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                                                                               ويعوواة مووا  ضووب  الوواات وإداا ووا طلوو  الدااسووات وطلوو  املقوواييس الوويت ترمرووع  يوواا  سووينرعرتي  

                                                                                   عقبرلووو    األدب الرتكووور  وال ععوووي العوووريب, أعوووا   موووا  األدب األج وووث يقووود اهووورم ععفوووم البووواح ي ع وووت 

                                                      ات وإداا وا لود  األطعوا , واملورايقي, وطلبو  اجلاععوات, وه وا                                    كرطرير عقاييس لقيا  عهااات ضب  الا

                                                                                  دااسوووات ت اولوووت تقيووويم كعوووة العووومات, ودااسوووات أخووورق ت اولوووت تطووورير أدوات طيوووا  لقيوووا  عهوووااات 

                                                                                        ضب  الاات وإداا ا لد  عرضي العنر , أو ملعري  علواعر ان   واااهوا ات   أا واء الودواة اللوهري , 

                                                                  ت هات صوول  لرضوورل الدااسوو  الوويت اسوورعاد ع هووا الباحووث   ك وواء عقيووا  تقيوويم                     وه ووا  عوودد عووات الدااسووا

                                    ضب  الاات وإداا ا وعات ها  الدااسات 

             اللورا  حواولات   (Cynthia, Sander & Patricia, 1993)                             دااسو  سو  يا وسوانداا و تريلويا 

              يقوورة, وطوود طبوووك   (   33                                                                 تطوورير عقيووا  لقيووا  ضووب  الوواات وإداا ووا لووود  األطعووا , تنرنووت يقراتووه عووات )

           ( عوات الطوإلب    023                                                                   املقيا  علوي ععلموي طلبو  اليوعي ال الوث وا واعس األساسويي الوايات كلو  عوددهم )

                                                                                         والطالبات, وعلي أولياء أعراهم, وأوضحت ال راال أك املقيا  يرمرع  ياا  سينرعرتي  عقبرلو , حيوث 

                  سوو  أووت عووات جوول وإيوورز            ( وهووديت داا 2,  88                        (   حووي كلوو  ععاعووت اليوود  ) 2,  10                  كلوو  ععاعووت ال بووات )

                            إيل تطورير عقيوا  لرقيويم الواات   (Judge, Erez, Bono & Thoreson, 2003)               وكرنور وارايعورك 

  (  4                                ( يقووورة, علوووي عي ووو  تنرنوووت عوووات أاكوووع )  56                                              وإداا وووا, وط تطبيوووك يقووورات املقيوووا , الوووا  تنووورك عوووات )

          كلوووو  عووووددهم                           ( عروعووووا وعروعوووو , واملووووديروك,    082                                       ممرعووووات ععوووورقل  هووووي  املروعوووورك, وكلوووو  عووووددهم )

                                                                               ( عووديرا وعووديرة, وطلبوو  اجلاععووات عووات ج وورب شوور  الوورالتات املرحوودة, والووايات تراوحووت أعمووااهم    076 )

                                              ( عووات الطووإلب والطالبووات, وطلبوو  اجلاععووات, عووات الرسوو     026                   ( سوو  , وكلوو  عووددهم )  42  -  08    كووي )

        ( سووووو   42  -  08                                   ( طالبوووووا وطالبووووو , تراوحوووووت أعموووووااهم كوووووي )   050                            اللووووورطي األعرينوووووي, وكلووووو  عوووووددهم )

                                                                                    وأشوواات نروواال الدااسوو  إيل أك هوواا املقيووا  يرمرووع  يوواا  سووينرعرتي  عقبرلوو  لغوواتات طيووا  العوومات 

                                                  والعياكي , وعرأز الضب , إه كلغوت طيمو  ععاعوت ال بوات                                             الل يي  ا تي   تقدير الاات, وياعلي  الاات,

               د  الب واء, أموا                                                     ( ييما ط حتر  دالالت صد  املقيا  عات خوإل  اليود  الفواهر  وصو 2,  81         للمقيا  )

                                                                                      أشوواات ال روواال إيل إعنانيوو  اسوور دام هووا  املقيووا    حبوور  علووم الوو عس الرطبيقيوو  وأجوورت آك اوكوورتس 

(Ann Roberts, 2004)     دااسو  هوديت إيل ك واء عقيوا  لرقيويم الواات لود  ان     أا واء الودواة                                                              



 07 

        ( أكعواد  3                    نورك املقيوا  عوات اإلاو  )                                                             اللهري  )الطمث( وععري  علاعرهات واااها ات حنر الدواة اللوهري , وت

            واااها ووا حنووور                                                                        يرعيوو  هووي  كعوود املفهوور اجلعووود , وكعوود نفوورة األن ووم إيل جعوودها, وكعووود علوواعر األن ووم

  (   62  -  00                           ( أن وم, تراوحوت أعموااهات كوي )   022                                               الدواة اللهري  )الطمث( وتنرنت عي   الدااس  عات )

                                       يا وأعرينوا الإلتي يو , والبواطي عوات الورالتات             ( عو هات عوات أسو %  08             ( س  , وأاك )  05                  س  , لررس  أعماا )

                                                                                    املرحووودة األعرينيووو , وأشووواات نرووواال الدااسووو  إيل أك املقيوووا  يرمروووع  يووواا  سوووينرعرتي  عقبرلووو , حيوووث 

   أك                     ( أموووا أوضوووحت ال رووواال     2885                        (   حوووي كلووو  ععاعوووت اليووود  )    2881                        كلغوووت طيمووو  ععاعوووت ال بوووات )

                                           اللوووهرة اجل عوووي  أوهووورك علووواعر واااهوووات سووولبي  حنووور                                     اللووورا  لوووديهات إيووورا  )إسوووراف(   إشوووبال      ان  

                 وحووواو  عيوووزو وهوووايث                    أأ ووور عوووات كقيووو  ان                                      رك طريوووا وتقوووززا عوووات الووودواة اللوووهري                 أجعوووادهات, أموووا أوهووو

(Mezo & Heiby, 2004)   تطرير عقيا  لقيوا  إدااة الواات املعرييو , وتنرنوت يقورات املقيوا  عوات                                                              

                                               اءة الااتيووو  ع ووود القيوووام لهوووام جديووودة عوووات خوووإل  أسووولرب                               ( يقووورة, صوووممت نداا  اللوووعرا  لنعووو   032 )

                    ( طالبوووا وطالبووو , وطووود    085                                                             ااوووديث الووواا    إدااة الووواات  ط تطبيوووك املقيوووا  علوووي عي ووو  تنرنوووت عوووات )

                                              (, وأك املقيا  يرمرع كودالالت صود  عرعوددة وعقبرلو ,     2888                                      أشاات ال راال إيل أك ععاعت ال بات كل  )

                           ضوب  الواات وإداا وا لود  طلبو         لقيوا                          اسو  هوديت إيل تطورير عقيوا     كدا   (Mezo, 2005)          وطام عيوزو 

                               ( موواالت يرعيوو  هووي  عراطبوو  الوواات,  3                                                   اجلاععووات, حيووث طووام كرطبيووك املقيووا , الووا  تنوورك عووات اإلاوو  )

     ( عوووات    320                           ( يقووورة, علوووي عي ووو  تنرنوووت عوووات )   046                                             وتقيووويم الووواات, وتعزيوووز الووواات, وكلووو  عووودد يقراتوووه )

                                                           رينيوو , وأوضووحت نروواال الدااسوو  أك املقيووا  يرمرووع  يوواا  سووينرعرتي                         طووإلب وطالبووات اجلاععووات األع

                 ( ييمووا كلغووت طيموو      2810                                                                  ع اسووب  لقيووا  عهووااات ضووب  الوواات وإداا ووا, إه كلغووت طيموو  ععاعووت ال بووات )

 ,Buran, Brei, Sawin)                                          (  وأجورق كورياك وكور  وسواويات وسوريعات ونيرييلود     2887             ععاعوت اليود  )

Stevens & Neufeld, 2006)   ,دااس  هديت إيل تطرير عقيا  لقيا  إدااة الاات لد  املراهقي                                                         

                                            ( طالبوا وطالبو  عوات املوراهقي واملراهقوات, تراوحوت    358                                      حيث ط تطبيوك املقيوا  علوي عي و  تنرنوت عوات )

                                                                  ( سوو    أوهوورت نروواال الدااسوو  أك املقيووا  يرمرووع  يوواا  سووينرعرتي  عقبرلوو ,   00  -  00            أعمووااهم كووي )

                                         اروووع املقيوووا  كووودالالت صووود  عرعوووددة وعقبرلووو , أموووا        حوووي   (     2812        ال بوووات )                    إه كلغوووت طيمووو  ععاعوووت

                                                                                      أشوواات نروواال الدااسوو  إيل حاجوو  الطلبوو  املووراهقي واملراهقووات إيل املعوواعدة   عهووااات اللووعرا  ألعووات, 



 00 

                                                                         وال مووووور اجلعووووومي واالجرمووووواعي, وحوووووت امللووووونإلت, واالتيوووووا   أموووووا أاوووووم حباجووووو  إيل نلووووواطات تووووودعم 

                                                                                إدااة املووووا , واعايوووو  الوووواات, والرعاعووووت عووووع األسوووورة والرعايوووو  اليووووحي , وإدااة الرووووأعي  أعووووا           اسوووورقإلهلم   

          يقوود طوواعرا   (Wallston, Rothman & cherrington, 2007)                       والعووررك واونوواك وشووري ررك 

                                                                                    كدااسووو  هوووديت إيل تطووورير عقيوووا  لقيوووا  إدااة الووواات لووود  األيوووراد الوووايات يعوووانرك عووور  العووونر , وط 

                                  ( عريضا وعريض , وعوات ال مطوي  الو م     318                                       يا  علي عي   عات عرضي العنر  كل  عددهم )         تطبيك املق

                ( عريضوووووا وعريضووووو ,    340                                         ( عريضوووووا وعريضووووو , والووووو م  ال ووووواة وأووووواك عوووووددهم )  67                 األو  وأووووواك عوووووددهم )

                              (, وأك املقيووا  يرمرووع كوودالالت صوود      2812                                                  وأوهوورت نروواال الدااسوو  أك ععاعووت ال بووات للمقيووا  كلوو  )

                                                    ( عووات عرضووي العوونر  أشووااوا إيل أك إداا  إدااة الوواات أوواك  %  83                  أوضووحت ال روواال أك )             عرعووددة, أمووا

                                                                                             كعبب الضب  الداخلي )اامي  والرماايات الرتاضي ( وأشاات ال راال أيضا إيل أك إدااة الواات  ل عوب  إيل 

            تباطوا سولبيا                                                                               عرضي العنر  قري عرتبط   لعمر, وال  ملدة الزع ي  ع وا تلو ي  املور , ولن هوا عرتبطو  اا 

       عووات     عوونر                               و  إدااة للوواات أيضووت عووات عرضووي ال                                           كوورزك اجلعووم, وطوود أوهوور عرضووي العوونر  عووات الوو م  األ

                                                                                           الو   ال وواة, وأخووريا أشواات ال روواال إيل أك املقيووا  صواف لقيووا  النعوواءة الااتيو  املداأوو  ملرضووي العوونر , 

                             ا عور  العونر  وطوام أوت عوات أأواتا                                                              ومينات تعديله ليعر دم عع األيراد الايات يعانرك أعراضا عزع   عا عود

 ,Akkaya, Sanrandol, Danaci, Sivriohlu)                                  وسواااند  ود سوي وسووعروجلر وأواتا وأوورييل 

Kaya, & Kirli, 2008)   كدااسو  هوديت إيل الرحقوك عوات صود  ال عو   الرتأيو  عوات عقيوا  تقيويم                                                          

                    يس أخووووورق, علوووووي ممووووورعري                                                              إدااة الوووواات االجرماعيووووو  وابا وووووا, وط تطبيوووووك املقيوووووا ,  نضوووواي  إيل عقووووواي

                                              ( يووووردا عووووات الوووواأرا وان   الووووايات ال يعووووانرك اضووووطرا ت   55                              خمرلعرووووي  تنرنووووت اجملمرعوووو  األويل عووووات )

                                                                                 جعووومي  مينوووات أك توووؤار   وووووااعهم االجرماعيووو , وهوووم  يعوووا عوووات األصوووحاء الوووايات تووورتاو  أعموووااهم كوووي 

                             أرا وان   دات يعانرك االأرئواب                ( يردا عات الا    007                                 ( س  , وتنرنت اجملمرع  ال اني  عات )  56  -  08 )

                                                                                   أوهووورت نروووواال الدااسووو  أك املقيووووا  الرتأوووي يرمرووووع كووودالالت صوووود  وابوووات ع اسووووب  لقيوووا  إدااة الوووواات 

                                                                                     االجرماعيووو , ألك داجوووات اجملمرعووو  ال انيووو  )املنرئبوووي( طووود تغوووريت كعووود العوووإل , أموووا أوهووورت ال رووواال أك 

                            ( و  دااسو  أخورق طوام موا عيوزو     2880           اعوت اليود  )             (   حي كلو  عع    2885                       ععاعت ابات املقيا  كل  )

(Mezo, 2008)  وت فيمهووووا لوووود                                     لقيووووا  عهووووااات الرووووأطلم   إدااة الوووواات         أدا                هووووديت إيل تطوووورير             



 02 

                   ( عووات األيووراد عرعوودد     320                      ( يقوورة علووي عي وو  كلغووت )  05                                       الراشووديات, وط تطبيووك األداة الوويت تنرنووت عووات )

                                                   أك األداة ترمروع  يوواا  سووينرعرتي  عقبرلو , إه كلوو  ععاعووت                                        األعورا  )اناي ووات( وأوهورت نروواال الدااسوو 

                                         ( أمووا اطرتحووت ال روواال اسوور دام املقيووا    مووا      2886                        (   حووي كلوو  ععاعووت اليوود  )    2881        ال بووات )

  ,      وضووبطه                                               القلووك أو االأرئوواب أو نقوو  القووداة علووي إدااة الوورزك                                  اد وخاصوو  عووع الطلبوو  الووايات يعووانرك    اناشوو

                                 كدااسوو  هووديت إيل تطوورير عقيووا   للغوو    (Heilman & Jonas, 2010)                  وطووام هيلموواك وجوور   

                                                                                             األملاني  لرقييم إدااة الاات عات حيوث  القوداات, والعاعليو , والرضوا الورويعي, وتورجم عل و  الدااسو  إيل 

               ( يوورد عووات أيوووراد    022                                                       تنرنووت عي ووو  الدااسوو  عووات ممووورعري  كلوو  عوودد اجملمرعووو  األويل )              اللغوو  اال ليزيوو 

                ( سوو  , وكلوو  عوودد   55  -  01                                                    لوو    أملانيووا عووات الوواأرا وان  , ودووات تراوحووت أعمووااهم كووي )           القوور  العاع

       ( عو هم  %  52                                                         ( طالبوا وطالبو  عوات ععورر  املاجعورري   اجلاععوات األملانيو , وأواك )   034                اجملمرع  ال اني  )

   أك                             ( سو    أوهورت نرواال الدااسو   46  -  01            أعمااهم كي )         وتراوحت                              يعملرك كرواار هات دوام جزاي,

        (,   حووي     2810                                                                       املقيووا  يرمرووع  يوواا  سووينرعرتي  عقبرلوو , إه كلغووت طيموو  ععاعووت ال بووات للمقيووا  )

                                                                (, أما أوضحت ال رواال أك اجملمرعو  األويل )ممرعو  القور  العاعلو ( أوهورت     2888                 كل  ععاعت اليد  )

                )طلب  املاجعرري(                                                                         ععرر  طداات وياعلي  أأ ر, وععرر  عات الرضا الرويعي أطت عات اجملمرع  ال اني  

                                                                            نعوور رل دووا سووبك أك ععفووم الدااسووات اأووزت علووي تطوورير عقوواييس لقيووا  عهووااات ضووب  الوواات 

                                                                              وإداا ووووا لوووود  أووووت عووووات  األطعووووا , واملووووراهقي, وطلبوووو  اجلاععووووات  عووووات أجووووت ععوووواعد م علووووي اأرعوووواب 

         مسووو  تقيووويم                                                موووا اأوووزت كعوووة الدااسوووات علوووي تطووورير عقووواييس لقيوووا                                 عهوووااات الروووأطلم   إدااة الووواات, كي

                                                                                        الوواات االجرماعيوو  ملعوواعدة األيووراد الووايات يعووانرك االأرئوواب علووي لديوو  ووووااعهم االجرماعيوو  وأوواك ه ووا  

                                                                                    حماوالت لرطرير أداة طيا  نععي لقيا  عهااات ضب  الاات وإداا ا لد  عرضوي العونر , ملعواعد م 

                           ااسوو  واحوودة تقيوويم الوواات لوود                                                              علووي الضووب  الووداخلي للوواات )ااميوو , والرموواايات الرتاضووي  ( وحاولووت د

                                                                                           ان   ملعريوو  علوواعرهات واااهووا ات   أا وواء الوودواة اللووهري , كي مووا ال يرجوود أ  حماولوو  لرطوورير أداة طيووا  

                                     نععي عركي  لرقييم ضب  الاات وإداا ا 
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 مشكلة الدراسة وأسئلتها:
               الوواات وإداا ووا,                                                                     ت ب ووك علوونل  الدااسوو  عووات طلوو  تووراير أدوات عركيوو  خاصوو  لرقيوويم عهووااات ضووب  

                                       تطوورير ع وووت هووا  األداة ععوورعيدا عووات عقووواييس                                             ترمرووع  يوواا  سووينرعرتي  عقبرلوو , وطووود حوواو  الباحووث 

 Rahm, et)           وام وآخروك   (Rosenbaum, 1980)                                   ات وإداا ا اليت طراها أت عات اوزنبرم        ضب  الا

al, 1981)    واود      (Rude, 1986)    وكرانوودوك وأوشووري ولووري                     (Brandon, Oescher, & 

Lofthn, 1990)    وويليواعز وعورا وكيروايبرك وارعوا                               (Williams, Moore, Pettibone, & 

Thomas, 1992)   وعيزو      (Mezo, 2005)   

                                                                                وترم ووت علوونل  الدااسوو    ك وواء عقيووا  لرقيوويم ضووب  الوواات وإداا ووا يرمرووع  يوواا  سووينرعرتي  

     تيي                                                          عقبرل   و لرحديد ي(ك ها  الدااس  سعت لإلجاك  عات العؤالي ا 

                                             عا دالالت اليد  ملقيا  تقييم ضب  الاات وإداا ا   - 0

                                              عا دالالت ال بات ملقيا  تقييم ضب  الاات وإداا ا   - 0

 أهداف الدراسة:
                                                                               هووووديت الدااسوووو  إيل تطوووورير عقيووووا  لرقيوووويم ضووووب  الوووواات وإداا ووووا, وهلوووواب كب وووواء اليووووراة األوليوووو  

                                            بات للمقيا  كيوراته ال هاايو , إه أك الباحوث                                             للمقيا  عات طبت الباحث, ا حعاب دالالت اليد  وال

                                                                                    يررطوووع أك توووريري أداة ترمروووع  يووواا  سوووينرعرتي  عقبرلووو  تقووويس ضوووب  الووواات وإداا وووا سووورف يعووواهم 

                                             لوووود  طلبوووو  اجلاععووووات األادنيوووو , ويعوووواعدهم علووووي ععريوووو                              عووووات ععوووورر  ضووووب  الوووواات وإداا ووووا       النلوووور

                                                    يت يعرطيعرك كرساطرها ترجيه نلاطا م وإداا ا كعاعليو ,                                          األساليب, واملهااات, واالسرتاتيريات املهم  ال

                                                                                   أما مينات أك يرم   ضرء نراال املقيا  الر طي  ملعواعدة طلبو  اجلاععوات عوات أجوت حتعوي عهوااا م   

                                                    ضب  الاات وإداا ا, والردخت ملعاعد م   أ ري عات امللنإلت 

 أهمية الدراسة:
                                            ألو  نفوور , وال وواة عملووي تطبيقووي, يمووات حيووث األمهيوو       ا                               ت ب ووك أمهيوو  هووا  الدااسوو  عووات جووانبي

                                                                                           ال فريوو  يررطووع أك تعوواهم هووا  الدااسوو    تووريري أداة لقيووا  ضووب  الوواات وإداا ووا, نفوورا اليرقوواا امليووداك 

           هلا  األداة 
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 أما من حيث األهمية العملية فإن هذا املقياس يتوقع أن:
                                 وسووريع  الرطبيووك, و  ضوورء نروواال                                               ينوورك لووه طيموو  تركريوو  خاصوو , إه إنووه أداة طيووا  سووهل -

                                                                       القيا  سيرم الر طي  والعمت علي حتعي ععرر  عهااات ضب  الاات وإدااا وا لود  

              طلب  اجلاععات 

                                                              يعووووواهم   النلووووور عوووووات ععووووورر  ضوووووب  الووووواات وإداا وووووا لووووود  األيوووووراد   اجلاععوووووات  -

         األادني  

                يريات املهمووو  الووويت                                                      يعووواعد طلبووو  اجلاععوووات علوووي ععريووو  األسووواليب واملهوووااات وانسووورتات -

                                                                        يعوورطيعرك كرسوواطرها ترجيووه نلوواطا م وإداا ووا كعاعليوو  حنوور حتقيووك أهوودايهم الوويت مينووات 

                                        إ ازها عات خإل  عهااات ضب  الاات وإداا ا 

                                                                       يرير إعناني  الرودخت ملعواعدة طلبو  اجلاععوات علوي ععاجلو  الن وري عوات علونإل م ع وت   -

                العوولر  العوودواة,                     يوو  والعوولرأي , وخعووة                                   تقيوويم االأرئوواب, و عيوور امللوونإلت االنععال

                                                                    وااللروووووزام  ل فوووووام الغووووواااي )ااميووووو ( والررطووووور عوووووات الرووووودخي, والعوووووزوف عوووووات تعووووواطي 

                                                                   النحوووور , عووووات خووووإل  تقيوووويم الطلبوووو  وععريوووو  املهووووااات الوووويت ت قيووووهم, وتقوووودم خوووودعات 

                                                                 اناشاد ال ععي هلم ععرقبت كلنت ياعت, ملعاعد م علي الرنير )الرأطلم( 

 لدراسة:حمددات ا
                                             تتحدد إمكانية تعميم نتائج الدراسة يف ضوء اآليت:

  , اطريوورت هووا  الدااسوو  علووي اسووررا ت أيووراد عي وو  الدااسوو  )طلبوو  جوواععيت إاكوود األهليوو                                                                           

                     املعدة عات طبت الباحث                        والريعر ( علي االسربان 

  لدااسوو                             يهووا البيووا ت عووات أيووراد عي وو  ا                       ملوودة الزع يوو  الوويت  عووت ي                      ترحوودد الدااسوو  اااليوو       

   (     0200  -    0202                              )العيت ال اة عات العام الدااسي 

  , املعوووواهيم وامليووووطلحات املعوووور دع    هووووا  الدااسوووو , حمووووددة   الرعريعووووات انجراايوووو                                                                     

                                                            و لرايل ي(ك إعناني  تعميم ال راال ترحدد   ضرء ها  الرعريعات 
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 مصطلحات الدراسة:
                                       ااجيو  الويت هرموا العورد لييوبه طواداا علوي                                                ضب  الواات وإداا وا  ممرعو  العمليوات الداخليو  أو ا

                                                                                          ترجيووه نلوواطاته كعاعليوو  حنوور حتقيووك أهدايووه, وترنوورك هووا  العمليووات عووات  عراطبوو  الوواات, وتعزيووز الوواات, 

                                                                                عقيعوو   لداجووو  الوويت هيوووت عليهووا املعووورريب علووي املقيوووا  املعوور دم   هوووا  الدااسوو , الوووا  يرضووومات 

                       م الاات, وتعزيز الاات                                  األكعاد ا تي   عراطب  الاات, وتقيي

 جمتمع الدراسة وعينتها:
                                                                                  تنرك مرموع الدااسو  عوات  يوع طلبو  جواععيت  إاكود األهليو , والريعور  )هأوراا, وإ رت(   النليوات 

                                         ( واملعووورلي   العيوووت الدااسوووي ال ووواة, والبوووال      0200  -    0202                                 اننعووواني  والعلميووو  للعوووام الدااسوووي )

        الرقريوور                                      ( طالبووا وطالبوو  عووات جاععو  الريعوور  )خإلصوو       08545   م )                   ( طالبووا وطالبوو , عو ه     30037       عوددهم )

                                          ( طالبووا وطالبوو  عووات جاععوو  إاكوود األهليوو  )خإلصوو      3410      (, و )    0200                          العوو ر  ألعووداد طلبوو  اجلاععوو , 

                 ( طالبووا وطالبوو  ط    522                             ( وطوود تنرنووت عي وو  الدااسوو  عووات )    0200                                  الرقريوور العوو ر  ألعووداد طلبوو  اجلاععوو , 

                                                               ي  الع قرديووو , وأانوووت وحووودة االخريووواا هوووي اللوووعب , وهلووواب  خريووواا عووودد عوووات                         اخريوووااهم  لطريقووو  العلوووراا

                               ( يبوي ترزيوع أيوراد عي و  الدااسو   0                                       عات جاععيت إاكود األهليو , والريعور   واجلودو  )                       اللعب اخريااا علراايا

                  حعب اجلاعع  واجل س 

                                             (: توزيع أفراد عينة الدراسة حسب اجلامعة واجلنس 7      جدول )

   رل   اجملم     اجل س       اجلاعع 

     أن ي    هأر

    033    020    030            إاكد األهلي 

    357    015    070       الريعر 

    522    017    323      اجملمرل

                                     إجراءات تطوير املقياس )أداة الدراسة(:
                                                                      عر تطرير عقيا  تقييم ضب  الاات وإداا ا كعدة خطرات مينات إهازها ييما أي  
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ات تقييم ضبط * اخلطوة األويل: حتديد األبعاد التي تكونت مبجملها بنية مهار
 الذات وإدارتها.

                                                                              هوا  ا طورة أسوا  األداة, إه إاوا ترطلوب حتديود ععهورم ضوب  الواات وإداا وا حتديودا إجراايوا     تعد 

                                                                         مينووووووووات طياسووووووووه, واسوووووووورعاد الباحووووووووث   هووووووووا  ا طوووووووورة عووووووووات انطوووووووواا ال فوووووووور  للعديوووووووود عووووووووات الدااسووووووووات 

(Rosenbaum, 1980) و ,    (Remh, et. al, 1981)و ,   (Rude, 1986)و ,   (Brandon, et 

al. 1990)  و (Williams, et al. 1992)و ,   (Mezo. 2005)    اليت أشاات إيل أك عهااات ضوب                           

                                                                                           الووواات وإداا وووا تروووأار  لعديووود عوووات العراعوووت املرعاعلووو  وخاصووو  عراعوووت الر لوووئ  االجرماعيووو , واملراضووويع الووويت 

                      ي إعوووداد ا طووو  وت فيمهوووا                                                                   يعر هوووا العووورد عهمووو   ل عوووب  إليوووه, واملهوووااات االجرماعيووو  للعووورد, وطداتوووه علووو

                                                                                وت عيوواها, ن وواز األهووداف كلوونت ع اسووب, وخاصوو    مووا  عراطبوو  العوولر  املعوورهدف, وعووات ا طووداة 

                                                                                              العرد علي عقاان  هاا العلر  لعايري  الااتي , و  ضرء هوا  املقاانو  ترضوه أمهيو  طوداة العورد   االنلوغا  

           قاب الاات                                          )االاما (   تعزيز هاته الا  مينات أك يرضمات ع

                                            عووووات ازاوووو  عهووووااات ضووووب  الوووواات وإداا ووووا إيل ع اصوووورها                               وألقوووورا  الدااسوووو  أوووواك الكوووود للباحووووث 

                                                                                       األساسي , للرمنات عات دااسرها كلنت دطيك, ولرحقيك هاا اهلدف حدد الباحث أكعواد املقيوا  ععورعيدا 

   ي                                              وترصت الباحث إيل اإلا  أكعاد مينات إهازها ييما يل  (Mezo, 2005)              عات دااس  عيزو 

 البعد األول: مراقبة الذات:
                                                                               مي وووت هووواا البعووود عإلحفووو  وعوووي العووورد وعراطبووو  ع ووود حماولروووه حتقيوووك األهوووداف, واهرماعوووه  لرغوووريات 

                                                                                        املهموو    حياتووه, والرعنووري   عووا سووي رز, وعإلحفوو  عزاجووه وشووعرا    أا وواء العمووت, وعراطبوو  عوودق ازارووه 

                                      ععريوووو  ععوووورر  دايعيرووووه ن وووواز األهووووداف, وعوووودق                                            لألهووووداف, وعوووودق توووواأر  لألشووووياء اجليوووودة والعوووويئ , و 

                                                                                       االسوورمراا   العمووت عووات أجووت حتقيقهووا, وععريوو  العوورد ععوورر  ترأيووز  ع وود إ وواز املهووام, وعإلحفوو  ععووررق 

                                                                                امل طوووك لديووو     طوووي  األينووواا واألهوووداف وت فيمهوووا, وعووودق وعيوووه أبمهيووو  الر طوووي  املعوووبك, وععووورر  

                      ععريره  ل راال ععبقا 
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 ي: تقييم الذات:البعد الثان
                                                                              مي وووت هووواا البعووود تقيووويم العووورد ملعووورر  اللوووعرا أبمهيووو  األهوووداف, وعووودق حتملوووه للمعوووؤولي  وا ووواه 

                                                                                      القوووورااات, وتقيوووويم إ ازاتووووه عقاانوووو  ت ووووازات ا خووووريات, وتقيوووويم ععوووورر  طمرحاتووووه, وعووووا يعوووورطيع حتقيقووووه 

                           داف وحتقيقهوا, وععورر  ااماأوه                                                            وعقاانره لا هققوه ا خوروك, وأوالاب تقيويم عود  طداتوه علوي ازاو  األهو

                                                                                     )انلووغاله(   إ وواز األهووداف, وععوورر  اضووا  عووات ععوورر  إ وواز املهموو , وتقيوويم ععوورر  عرونرووه   تقبووت 

                                                                                  الووورأ  األخووور واالسووورعادة ع وووه   وضوووع ا طووو  واألهوووداف وتعوووديلها أو تغيريهوووا, وأوووالاب تقيووويم ععووورر  

                              ععايري ال را  اليت يضعها ل ععه 

 البعد الثالث: تعزيز الذات:
                                                                                    مي ت هاا البعد الرعنري   ال راحات واالسرمرال ع د حتقيقها, ولرم الواات )الو عس( ع ودعا ترروه 

                      ااتنوواب األخطوواء, وتقيووويم                                                              حنوور ا طووأ, وعنايووأة الوواات علوووي ا طوورات امل رووزة, وععوورر  االنزعوووا  ع وود 

                                               رر  عنايأة الاات وترطيرها, وال راال املرتتبو  علوي                                                 ا خريات للعرد, وتلقي املديه أو االنرقادات ع هم, وعع

                                                                                       عنايأة الاات )إهاكيو  أو سولبي (, والضوغ  علوي الواات )الو عس( عوات أجوت إ واز األهوداف, واالسورمرال 

                                                                                        ع ود القيوام لهوام صوعب , وتووريري الرطوت لإلسورمرال  ل روا , وععورر  عوود  الواات أو لرعهوا )أطوت أو عووات 

                      ا خريات أو أأ ر ع هم( 

                                                                                 تلنت ها  األكعاد لرملها ع اصر )عهااات( ضب  الاات وإداا ا وألما تورايرت هوا  الع اصور   و 

                                                                                      )املهووااات( يررطووع أك ينوورك األيووراد أأ وور ياعليوو    دااسوو  ضووب  الوواات وإداا ووا, وإحوودا  تغيووريات   

              الواات وإداا وا                                                                              سلرأيا م, لاا يررطع هلوا  الع اصور أك يورتب  كعضوها كوبعة ويرعاعوت لب واء عهوااات ضوب  

          وتنري ها 

 اخلطوة الثانية: كتابة فقرات املقياس:
                                                                                  كعد حتديد األكعواد الرايعوي  للمقيوا , اوت أراكو  العديود عوات العقورات وهلواب  العرمواد علوي خو ة 

        ( يقورة,    060                                                                             الباحث, وعدد عوات املقواييس الوراادة   الدااسوات العواكق , وطود انوات الباحوث عوات أراكو  )

                                                                        وليووو  للمقيوووا , وطووود ااعوووي الباحوووث ع ووود أراكروووه العقووورات عووودة شووورو  ع هوووا  أك تقووويس               ع لوووت اليوووراة األ

                                                                                           العقورة عهوااات طاكلو  للقيوا  واملإلحفو , وسوهرل  العهوم, وطيور العقورة, وا يوت البعود ألطورب داجو  دن و , 
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                                  ( حمنموووا عر ييووووا   اناشووواد ال ععووووي, أو   06                                        ا عووور  املقيوووا  كيووووراته األوليووو  علووووي  عووو  علوووور )

                                                                                          والرقرم, أو علم ال عس الرتكر , وطلوب عو هم إكوداء آاااهوم   عود  انرمواء العقورة وانعوراعها عوع      القيا

                                                                                البعوووود الوووووا  ت وووودا  حتروووووه, وعوووود  انعوووووراعها عووووع ععوووووايري صووووياق  العقووووورات, ووضوووورحها وسوووووإلع  اللغووووو  

     وطووورا                                                                             املعووور دع , أموووا طلوووب عووو هم تعوووديت العقووورات الووويت يعرقووودوك كعووودم صوووإلحيرها   وضوووعها ااوووايل, 

                                           ( يأأ ر عات اذنموي, حيوث أد  تطبيوك هواا انجوراء  %  82                                     الباحث ت بيت العقرات اليت حتفي لرايق  )

                                               ( يقوورة, وكعوود إجووراء الرحليووت العوواعلي أمووا هوور عرضووه    033                         ( يقوورة عووات املقيووا , وكقوواء )  01        إيل حوواف )

       ( يقووورة    020 )                                               ( يقووورة, هوووث أصوووبه املقيوووا  كيوووراته ال هاايووو  عنووور  عوووات   30         ( ط حووواف ) 0           اجلووودو  )

                     ( يقوووورة للبعوووود ال الووووث    32                      ( يقوووورة للبعوووود ال وووواة, و)  35                      ( يقوووورة للبعوووود األو , و )  36               عرزعوووو  أمووووا أي   )

  (  6                                                                               يعرريب هلا العحرص ويك تدايل لينرت ا ماسي علوي ال حور ا    )كداجو  أبورية جودا, وتعطوي )

            داجوووو  طليلوووو ,           ( داجووووات, ك 3       وتعطوووي )                      ( داجووووات, كداجوووو  عررسووووط   4                          داجوووات, كداجوووو  أبوووورية, وتعطوووي )

                                                                        ( داجووو , كداجووو  طليلووو  جووودا, وتعطوووي )داجووو  واحووودة(  وهلووواب جلميوووع العقووورات ألاوووا صووويغت  0       وتعطوووي )

                         ( حبيووث ألمووا ااتععووت العإلعوو     626  -   020                                                كطريقوو  إهاكيوو , وكووالاب توورتاو  داجووات املقيووا  أنووت كووي )

                                                           أاك هلاب عؤشرا علي زتادة ععرر  ضب  الاات وإداا ا لد  الطلب  

                                                 ث استجاابت أفراد العينة إيل مخس فئات علي النحو اآليت:             وقد صنف الباح
                                                                  يئووو  ععووورر  ضوووب  الووواات وإداا وووا امل  عضووو  جووودا, وترم وووت   اااصووولي علوووي داجووو   -

        ( يأطت     0841 )

                                                                      يئ  ععرر  ضب  الاات وإداا ا امل  عة, وترم ت   اااصلي علي داجو  تورتاو  كوي  -

        ( داج      0841  -    0862 )

                                    , وترم ت   اااصولي علوي داجو  تورتاو  كوي              داا ا املررس                   عرر  ضب  الاات وإ     يئ  ع -

        ( داج      3841  -    0862 )

                                    , وترم ووت   اااصوولي علووي داجوو  توورتاو  كووي                               عوورر  ضووب  الوواات وإداا ووا املرتعووع      يئوو  ع -

        ( داج      4841  -    3862 )
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  (    486                                                                   يئ  ععرر  ضب  الاات وإداا ا املرتعع  جدا, وترم ت   اااصولي علوي داجو  ) -

       يأأ ر 

 املعاجلات اإلحصائية:
                                                                               كغر  حتقيك أهوداف الدااسو  وانجاكو  عوات أسوئلرها طوام الباحوث  سور دام املعاجلوات انحيوااي  

       ا تي  

    ععووواعإلت االاتبوووا                (Correlation Coefficient)   للنلووور عوووات ااتبوووا  يقووورات                      

       اد الويت                                                                 املقيا   جملإلت الويت ت رموي إليهوا و ملقيوا  أنوت, وععواعإلت االاتبوا  كوي األكعو

               تضم ها املقيا  

  الرحليوت العوواعلي                (Factor Analysis) ألقوورا  اسوور را  ععوواعإلت الرلووبع للعقوورات                                    

                                                                   علووي اجملوواالت موودف النلوور عووات عؤشوورات صوود  الب وواء أداة الدااسوو , وعوودد األكعوواد 

                      اليت تنرك ع ها املقيا  

 خربووواا عوووات                                                               اسووور را  طووويم ععووواعإلت ال بوووات للمقيوووا   سووور دام طريقووو  إعوووادة تطبيوووك اال         

                                                                           طريك ععاعت ااتبا  كريسرك كي الداجات علي عر  الرطبيك, وععاعت االتعوا  الوداخلي  

              أرونباخ ألعا 

 عرض النتائج:
          لإلجاكووو  عوووات                                              ماااا د  ت ال اادا ملقيااااس تقياايم ضااابهت الااا ات وإدار ااا                السؤؤؤ ال األول:  -

                      وصود  الب واء, وهلواب علوي    ,                                                            العؤا  األو  ط الرحقك عات صد  املقيوا  كطوريقري مهوا  اليود  الفواهر 

           ال حر ا   

                                                               ط الرحقووك عووات هوواا اليوود  عووات خووإل  أراكوو  الباحووث يقوورات املقيووا  والبووال                ال اادا الهاااهر :

                             ( عر ييووووا   اناشوووواد ال ععووووي, أو   06                                 ( يقوووورة, وعرضووووها علووووي  عوووو  علوووور حمنمووووا )   006       عووووددها )

                             وطلوب عو هم إكوداء آاااهوم   عودق                                                              القيا  والرقورم, أو علوم الو عس االجرمواعي, أو علوم الو عس الرتكور ,

                                                                                      انرمووواء العقووورة وانعوووراعها عوووع البعووود الوووا  ت ووودا  حتروووه, وعووودق انعوووراعها عوووع ععوووايري صوووياق  العقووورات 

                                                                                    ووضورحها وسوإلع  اللغوو  املعور دع , أموا طلووب عو هم تعووديت العقورات الويت يعرقوودوك كعودم صووإلحيرها   
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                      ( يووأأ ر عووات اذنمووي, حيووث  %  82          ي لرايقوو  )                                            وضووعها ااووايل, وطوورا الباحووث ت بيووت العقوورات الوويت حتفوو

                     ( يقوووورة عرزعوووو  أمووووا أي      033                         ( يقوووورة عووووات املقيووووا , وكقوووواء )  01                             أد  تطبيووووك هوووواا انجووووراء إيل حوووواف )

                     ( يقرة للبعد ال الث   36                      ( يقرة للبعد ال اة, و)  48                     ( يقرة للبعد األو , و)  62 )

       ( طالووب    522         نرنوو  عووات )                 ( يقوورة علووي عي وو  ع   033                          طبووك املقيووا  كيووراته األوليوو  )           صاادا البناااء:

  -    0202                  عووات العووام الدااسووي )       ال وواة                                                         وطالبوو  عووات طلبوو  جوواععيت إاكوود األهليوو , والريعوور ,   أا وواء العيووت 

           صود  الب واء                  ( طالبو   وألقورا    017                      ( طوإلب, وعودد الطالبوات )   323                   (, وكل  عدد الطوإلب )    0200

                             لإلاتبووا , وأك ال يقووت ععاعووت                                                              يقوود اعرموود الباحووث علووي ععيوواايات لقبوور  العقوورات مهووا  الداللوو  انحيووااي

                                                                    ( كووي عإلعوو  أووت يقوورة وعإلعوو  البعوود والعإلعوو  النليوو  للمقيووا , أمووا هوور عرضووه       2842            االاتبووا  عووات )

   (  0       اجلدو  )

 (: معامالت ا رتباط بني الدرجة علي البعد والدرجة 0جدول )

 الكلية للمقياس والدرجة علي الفقرة

      ععاعوووووووووووووووت        العقرة

        االاتبوووووووا  

    علووووووووووووووووووووووووي 

       املقيوووووووووووا  

    نت  أ

      ععاعوووووووووووووووت 

        االاتبوووووووا  

    علووووووووووووووووووووووووي 

      اجملاالت

      ععاعوووووووووووووووت        العقرة

        االاتبوووووووا  

    علووووووووووووووووووووووووي 

       املقيوووووووووووا  

     أنت 

      ععاعوووووووووووووووت 

        االاتبوووووووا  

    علووووووووووووووووووووووووي 

      اجملاالت

      ععاعوووووووووووووووت        العقرة

        االاتبوووووووا  

    علووووووووووووووووووووووووي 

       املقيوووووووووووا  

     أنت 

      ععاعوووووووووووووووت 

        االاتبوووووووا  

    علووووووووووووووووووووووووي 

      اجملاالت

0    2841     2864     245    2843     2841     210    2866     2850     

0      2840     2846     247    2860     2865     210    2863     2865     

3      2   41   2863     248    2860     2865     213    2864     2868     

4    2862     2860     241    2860     2866     214    2861     2850     

6      2861     2856     262    2847     2860     216    2865     2861     

5      2808     2830     260    2836     2831     215    2860     2861     

7    2846     2848     260    2842     2843     217    2868     2855     
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8    2835     2831     263    2840     2846     218    2861     2850     

1         2861     2 850    264    2805     2808     211    2860     2868     

02     2836     2838     266    2848     2865     2022     2862     2850     

00       2845     2841     265    2841     2860     2020     2853     2858     

00       2853     2851     267    2804     2805     2020     2855     2870     

03     2850     2872     268    2863     2861     2023     2852     2872     

04     2837     2805     261    2834     2838     2024     2847     2860     

06     2801     2805     252    2840     2841     2026     2865     2853     

05     2867     2850     250    2832     2830     2025     2866     2853     

07     2860     2864     250    2862     2856     2027     2850     2856     

08     2838     2831     253    2800     2806     2028     2863     2852     

01     2848     2860     254    2841     2863     2021     2865     2850     

02     2830     2832     256    2806     2801     2002     2860     2 850    

00     2864     2850     25  5  2   48   2860     2000     2860     2853     

00     2850     2857     25  7  2867     2853     2000     2868     2852     

03     2801     2830     25  8  2833     2830     2003     2841     2860     

04     2868     2850     25  1  2867     2854     2004     2850     2861     

06     2831     2840     2 72   2861     2855     2006     2837     2831     

05     2837     2831     27  0  2868     2850     200   5  2863     2855     

07     2867     2854     27  0  2830     2836     2007     2841     2865     

08     2802     2800     27  3  2835     2838     2008     2836     2838     

01     2840     2840     27  4  2864     2861     2001     2860     2850     
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32     2834     2873     27  6  2866     2858     2002     2865     2858     

30     2804     2805     27  5  2807     2803     2000     2838     2831     

30     2840     2843     27  7  2   40   2846     2000     2843     2841     

33     2831     2838     27  8  2837     2838     2003     2848     2863     

34     2860     2868     27  1  2860     2863     2004     2836     2837     

36     2848     2867     2 82   2848     2862     2006     2860     2868     

35     2807     2806     28  0  2850     2853     2005     2852     2856     

37     2850     2857     28  0  2865     2856     2007     2830     2835     

38     2861     2856     2 8 3  2866     2854     2008     2867     2854     

31     2867     2853     28  4  2861     2857     2001     2866     2855     

42     2868     2855     28  6  2868     2850     2032     2868     2855     

40     2848     2864     28  5  2848     2860     2030     2846     2863     

40     2860     2863     28  7  2860     2866     2030     2862     2860     

43     2862     2866     28  8  2864     2861     2033     2860     2864     

44     286   0  2868     28  1  2841     2860        

46     2848     2865     212    2848     2862        

            ( وأانووت هات     2842                                ( يقوورة يزيوود ععاعووت ااتباطهووا علووي )   020           ( أك ه ووا  ) 0               يربووي عووات اجلوودو  )

                                         وهوواا يوود  علووي أك  يووع يقوورات املقيووا  والبووال    (α = 0.01)                              داللوو  إحيووااي  ع وود ععوورر  الداللوو  

                                                    عوود واحوود تعوو  ع ووه العإلعوو  النليوو  الوويت تقوويس مسوو  ضووب  الوواات                       ( يقوورة ترلوواا    طيووا  ك   020       عووددها )

                           ضوووب  الووواات وإداا وووا لووود  طلبووو        قيووويم ت                                                       وإداا وووا, وتعووود هوووا  ال ريرووو  عؤشووورا علوووي أحاديووو  البعووود ملقيوووا  

                ( يقوورة عووات البعوود   06                                 ( يقوورة عووات املقيووا , عرزعوو  أمووا أي   )  30                              اجلاععووات  وك وواء علووي هلوواب ط حوواف )

                              , وكقوووي املقيوووا  كيوووراته ال هاايووو          ال الوووث                  ( يقووورات عوووات البعووود 6               البعووود ال ووواة, و)          ( يقوورة عوووات   00        األو , و)
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                                                                 ( يقوووورة  أمووووا ط حعوووواب ععوووواعإلت االاتبووووا  كووووي داجووووات األكعوووواد والداجوووو  النليوووو     020         عنوووور  عووووات )

   (  3                             للمقيا  أما هر عرضه   اجلدو  )

 (: معامالت ا رتباط بني األبعاد والدرجة الكلية للمقياس.2اجلدول )

             البعد ال الث              البعد ال اة           البعد األو        لبعد ا

     )**(     28871     )**(     28880     )**(     28100      النلي

     )**(     28760     )**(     28808            البعد األو 

     )**(     28808              البعد ال اة

                البعد ال الث

   (α = 0.01)                                    * هات دالل  إحيااي  ع د ععرر  الدالل  

                               ي داجووووات األكعوووواد والداجوووو  النليوووو ,                          ( أك  يووووع ععوووواعإلت االاتبووووا  كوووو 3               يإلحووووظ عووووات اجلوووودو  )

                                                          علوي األكعواد امل رلعو  أانوت عاليو  وهات داللو  إحيوااي  ع ود ععورر              كوي الوداجات                وععاعإلت االاتبا  

                                                             دووا يؤأوود ااتبووا  البعوود  ألداة أنووت, وهوواا عؤشوور آخوور علووي صوود  الب وواء   (α = 0.01)            الداللوو       

       لألداة 

                                           ء للمقيووا , ط اسوور دام أسوولرب الرحليووت العوواعلي                                   و  عفهوور آخوور عووات عفوواهر حتوور  صوود  الب ووا

(Factor Analysis)    املعرموود علووي أسوولرب املنوور ت األساسووي                                (Principal Component 

Analysis)    وهلاب السررا ت الطلب  علي عقيا  ضب  الاات وإداا ا, وط إهاد طويم اجلواوا الناع و                                                                           

                                             ر  تودوير اذواوا  سور دام طريقو  الرودوير املرعاعود                                              ونعب الربايات املععر لنت عاعت عوات العراعوت, أموا جو

(Varimax Rotation)  ( 00              ( وأووواك عوووددها ) 0                                       للعراعوووت الووويت طووويم اجلووواا النووواعات هلوووا أأووو  عوووات   )  

                              ( يبوووي طووويم اجلووواوا الناع ووو , ونعوووب  4                      ( عوووات الربوووايات  واجلووودو  ) %     30800                     عووواعإل, يعووورت عوووا نعوووبره )

              مي  لنت عاعت                                        الربايات املععر  ونعب الربايات املععر الرتاأ
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 (: قيم اجل ر الكامن ونسبة التباين املفسر 2اجلدول )

 والتباين املفسر الرتاكمي لكل عامل من العوامل

 نعب  الربايات املععر اجلاا الناعات العاعت
نعب  الربايات املععر 

 الرتاأمي 

 068685 068685 068740 األو 
 018260 38455 38620 ال اة
 008003 08050 08083 ال الث
 038051 08165 08175 الراكع
 048821 08542 08567 ا اعس
 058004 08426 08402 العاد 
 078657 08363 08357 العاكع
 088834 08057 08082 ال اعات
 328225 08070 08084 الراسع
 308060 08045 08086 العاشر

 30800 08267 08285 اااد  علر
                (, وهلواب اعرموادا  0                                   راعت زادت طيم  اجلاا الناعات هلا علي )            ( أك  يع الع 4               يإلحظ عات اجلدو  )

    وهووي   (Kinnear & Gray, 2000)             امللوواا إليووه     (Kaiser's Criteion)             علووي حموواب أيووزا  

                                                           ( عوووات تبوووايات الوووداجات علوووي عقيوووا  ضوووب  الووواات وإداا وووا  وكلغوووت طيمووو   %     60877               تععوووري عوووا نعوووبره )

                                             عرتععوو  إها عووا طرانووت كقوويم اجلوواوا الناع وو  لبقيوو               (, وهووي طيموو       068740                         اجلوواا النوواعات للعاعووت األو  )

                                                                                         العراعت, و عرماد حماب اجلاا الناعات أمؤشر علي أحادي  البعد, يقد كلغت نعب  اجلواا النواعات للعاعوت 

                                           (, وهاا عؤشر علي أحاديو  البعود واعرموادا علوي  0                                              األو  إيل اجلاا الناعات للعاعت ال اة أأ  كن ري عات )

             ( عوووات الربوووايات  %      048780                                              ععووور, يقووود كلغوووت نعوووب  الربوووايات املععووور للعاعوووت األو  )                  حمووواب نعوووب  الربوووايات امل

      امللواا   (Rechase)                                                                     النلي, دا يؤأد وجرد عاعت طاغ   املقيا , وهر عوا يرماشوي عوع اطرتاحوه اينوا  
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                                    عات أنه إها أعنوات أك يععور العاعوت األو    (Embretson & Reise, 2000)                     إليه   اع تعرك واايس 

                                                         بايات املععر علي األطت, ي(ك هلاب يعد عؤشرا علي أحادي  البعد       عات الر   ( %  02 )

                       للعراعوت املنرنو  للمقيوا    (Eigen Values)                                             وطود اسور دم الرم يوت البيواة لقويم اجلواوا الناع و  

                                               وهلواب كرسوم كيواة للم حود الوا  مي وت طويم اجلواا النواعات   (Scree Plot)                    أو عوا يعومي خمطو  سونر  

                                                               رة للعراعوووت عرتبووو  ت ازليوووا حعوووب جووواواها الناع ووو  علوووي انحووودااي األيقوووي              الرأسوووي امل ووواو             علوووي انحووودااي

                                                 ( مي ت خمط  سنر  للعراعت املعر لي   لرحليت العاعلي  0        واللنت )
Scree Plot 

 
Component Number 

 (: التمثيل البياين لقيم اجل ور الكامنة 7الشكل )

 للعوامل املكونة ملقياس ضبهت ال ات وإدار ا
                                                           ( أك ا و  امل حود كوودأ يغوري عيلووه كلونت ععواج  كووي ال قطروي امل وواورتي  0       اللوونت )         ويإلحوظ عوات 

                                                                                              للعاعلي  ال الث, والراكع, ويإلحظ أك طيم اجلاوا الناع   للعراعت كدءا عات ال الوث أصوبحت عرقااكو , دوا 

          سووردال  علووي                                                                              يعوود أساسووا العرموواد العراعووت ال إلاوو  األويل واسووربعاد كقيرهووا  ودووا هوور جوودير  لقوور  إك اال
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                                                                                    عوودد العراعووت الوويت مينووات أك تعرموود داللرهووا عووات خمطوو  سوونر  ال ينوورك  لدطوو  الناييوو , ألنووه يعرموود علووي 

                                                                          تقدير تقريث للمرطع الا  ييه الرحر    عيت ا   املاا  ل قا  امل اورة للعراعت 

                                                : ما د  ت الثبات ملقياس تقييم ضبهت ال ات وإدار ا              الس ال الثاني  -
                             ( يقوورة, ودلووت ال روواال علووي ارووع    020                                              ير ابووات االتعووا  لعقوورات املقيووا  كيووراته ال هاايوو  )     ط تقوود

            (, وهوووي طيمووو      2813 )   α                                                                 املقيوووا  كداجووو  عاليووو  عوووات االتعوووا  الوووداخلي, إه كلغوووت طيمووو  ععاعوووت أرونبووواخ 

              ( علووي الرتتيووب,     2887   ( )    2884   ( )    2812                                                عاليوو , وأعووا ععوواعإلت ال بووات جملوواالت املقيووا  يقوود كلغووت )

                                                                               أطووت عووات ععوواعإلت ابووات االتعوا  الووداخلي لووألداة أنووت, ولن هووا عاليو  أيضووا, وهووي عؤشوورات علووي      وهوي

                                                       ارع املقيا  كدالالت اتعا  داخلي عالي  )أمؤشر علي ال بات( 

                                                                             نضووواي  إيل هلووواب ط الرحقوووك عوووات ابوووات املقيوووا   سووور دام طريقووو  االخربووواا وإعوووادة االخربووواا, 

                        ( طالبووا وطالبووو , كعووود عضوووي   62                                اته ال هاايووو  علوووي عي وو  عنرنووو  عوووات )                             حيووث ط إعوووادة تطبيوووك املقيووا  كيووور 

                                                                                       اإلا  أساكيع علي الرطبيك األو , وطد حعوبت طويم ععاعوت ااتبوا  كريسورك كوي الوداجات   عور  الرطبيوك 

                                                                         (, وهوووي ا وووت طيمووو  ععاعوووت ابوووات االسووورقراا, أ  اسووورقراا ال رووواال علوووي املقيوووا , وهوووا      2816       ينانوووت )

      ( يبووي  6                                                              علووي ارووع املقيووا  كداجوو  عاليوو  عووات االسوورقراا عووع عووروا الووزعات, واجلوودو  )                    القيموو  عاليوو , وتوود 

                                           ععاعإلت ابات االسرقراا وابات االتعا  الداخلي 

 (: معامالت ثبات ا ستقرار وثبات ا تساا الداخلي 2اجلدول )

 ملقياس مستو  ضبهت ال ات وإدار ا ككل وجما ته الفرعية.

 ععاعت ابات االتعا  الداخلي رقرااععاعت ابات االس اجملا 

 2812 2810 األو 
 2884 2885 ال اة
 2887 2881 ال الث

 2813 2816 املقيا  أنت
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        (, ييمووا     2816 )                                                 ( أك طيموو  ععاعووت ال بووات كطريقوو  إعووادة االخربوواا كلغووت  6               يإلحووظ عووات اجلوودو  )

                          ر عوات املؤشوريات داال علوي ابوات               (, ويعد أت عؤشو    2813                                         كلغت طيم  ال بات  سر دام االتعا  الداخلي )

        املقيا  

                مناقشة النتائج:
                                                                               أشووواات نرووواال الدااسووو  إيل وجووورد ععووواعإلت ااتبوووا  طريووو  كوووي األكعووواد ال إلاووو  الووويت تلووونت عقيوووا  

                                   ( حيث أانت  يع االاتباطوات كوي األكعواد      28808  -       28760                                ضب  الاات وإداا ا تراوحت عا كي )

                                                      ويعد هاا أك ضب  الاات وإداا ا ك واء عرناعوت تلونت أاأانوه   (α = 0.01)                       دال  إحيااي  ع د ععرر  

  , (Unidimensional)                                                        ياالاتبا  العايل كي األكعاد عؤشر علي أك املقيا  أحاد  البعود              أكعاد املقيا  

                                                                                    وأك هوووا  االاتباطوووات مل تنوووات نريرووو  اليووودي , وإدوووا الاتبوووا  األكعووواد ييموووا كي هوووا لرلووونت ضوووب  الووواات 

                                                                      ل رووواال أيضوووا علوووي أك ععووواعإلت االاتبوووا  كوووي أوووت كعووود والداجووو  النليووو  علوووي املقيوووا                 وإداا وووا, ودلوووت ا

                                                            ( وهوي طويم عرتععو  أيضوا  وترعوك هوا  ال ريرو  عوع نرواال دااسوات أووت      28100  -     28871           تراوحوت كوي )

  , (Mezo, 2008)      وعيوزو   (Mezo, 2005)      وعيوزو   (Mezo & Heiby, 2004)             عوات عيوزو وهوايب 

                                        الويت أشواات إيل وجورد ععواعإلت ااتبوا  طريو  كوي   (Heilman & Jonas, 2010)              وهيلماك وجور   

                                                                                    األكعووواد الووويت تلووونت هوووا  املقووواييس, وإيل أك طووويم ععووواعإلت االاتبوووا  كوووي أوووت كعووود والداجووو  النليووو  علوووي 

                                                                                    املقيا  أانت عرتعع  أيضا, ومل  رلر نراال ها  الدااس  عع نراال أ  عات الدااسات العاكق  

                                                          أك عهااات ضب  الاات وإداا ا ترنرك عوات ممرعو  عوات األكعواد تلونت     اال                    ويبدو واضحا عات ال ر

                                                                                       لرمرعهووا ععهووورم ضوووب  الوواات وإداا وووا, وطووود اتضوووه هلوواب عوووات القيمووو  العاليووو  ملعاعووت أرونبووواخ ألعوووا الووويت 

                                                                         (, وعوووات وجووورد ااتباطوووات عرجبووو  هات داللووو  إحيووااي  كوووي أكعووواد املقيوووا  ال إلاووو   أوووالاب     2813      كلغووت )

                                                                        الوويت اسوور دعها الباحووث علووي ارووع العقوورات كداجوو  عاليوو  عووات العاعليوو , يقوود ط حعوواب               دلووت انجووراءات

                                                                                           ععاعإلت االاتبا  كي الداج  علي البعد والداجو  النليو  والداجو  علوي العقورة, ملعريو  عودق االاتبوا  كوي 

          جهو  أخورق,                                                                                   عا تقيعه العقرة وعا يقيعه البعد الا  ي رمي إليوه عوات جهو , وعوا يقيعوه املقيوا  النلوي عوات 

                                                                      ( وضووه هلوواب  وطوود أشوواات ععوواعإلت االاتبووا  إيل أاووا هات داللوو  إحيووااي  ع وود ععوورر   0        واجلوودو  )
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                                                                    وتعنس عدق االتعا  الداخلي لعقرات املقيا , دا يعطي دليإل علي عود  ياعليو    (α = 0.01)     دالل  

        املقيا  

       ( يقوورة    020          يرنوورك عووات )                                                            دووا سووبك, يربووي أك عقيووا  ضووب  الوواات وإداا ووا كيووراة ال هاايوو  الووا  

                                                                                       عرزع  علي اوإل  أكعواد, يرمروع كداجو  عاليو  عوات اليود  الوا  ط الرأأود ع وه كرسواط  اليود  الفواهر  

                                                                                       وصد  الب اء, أموا يرمروع كداجو  عاليو  عوات ال بوات سوراء أواك هلواب حبعواب ععاعوت االتعوا  الوداخلي أم 

    ي                                                         كطريق  االخرباا وإعادة االخرباا للمقيا  أنت ولألكعاد العرع

                      االستنتاجات والتوصيات:
                                                                                   نفوورا ملووا ترمرووع كووه اليووراة ال هاايوو  ملقيووا  ضووب  الوواات وإداا ووا عووات خيوواا  سووينرعرتي  عقبرلوو , 

                   يرصي الباحث لا أي  

   تطرير املقيا  وتق ي ه علي عي ات ويئات عمري  خمرلع                                                  

 ب                                                                    اسوور دام املقيووا  أنووت, ألقوورا  الرقيوويم والرلوو ي  والروودايب وتقوودير ععوورر  ضوو   

                                                                       الووواات وإداا وووا لووود  طلبووو  اجلاععوووات, و  ضووورء نرووواال القيوووا  يووورم الر طوووي  ملعووواعدة 

                                                                     الطلبوو  عووات أجووت حتعووي عهووااا م   ضووب  الوواات وإداا ووا, والروودخت ملعوواعد م   أ ووري 

           عات امللنإلت 
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