
 - 179 - 

                        مقياس مهارة تنظيم الوقت
 
 

 قــــــــــاملالح

مهارة تنظيم الوقت وعالقتها بالتحصيل الدراسي ودافعية اإلنجاز : دراسة ميدانيةالعنوان:
بإمارة الشارقة لدي طالب المرحلة الثانوية (المدارس الخاصة)

مختار، أمال عثمانالمؤلف الرئيسي:

المبارك، عبدالجليل العاقب(مشرف)مؤلفين آخرين:

2014التاريخ الميالدي:

أم درمانموقع:

201 - 1الصفحات:

:MD 787884رقم

رسائل جامعيةنوع المحتوى:

Arabicاللغة:

رسالة دكتوراهالدرجة العلمية:

جامعة أم درمان االسالميةالجامعة:

كلية التربيةالكلية:

السودانالدولة:

Dissertationsقواعد المعلومات:

التحصيل الدراسيمواضيع:

https://search.mandumah.com/Record/787884رابط:

© 2018 دار المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.
لالستخدام المادة هذه طباعة أو تحميل يمكنك محفوظة. النشر حقوق جميع أن علما النشر، حقوق أصحاب مع الموقع اإلتفاق على بناء متاحة المادة هذه
دار أو النشر حقوق أصحاب من خطي تصريح دون االلكتروني) البريد أو االنترنت مواقع (مثل وسيلة أي عبر النشر أو التحويل أو النسخ ويمنع فقط، الشخصي

المنظومة.

https://search.mandumah.com/Record/787884


 - 179 - 

                        مقياس مهارة تنظيم الوقت
 
 

 قــــــــــاملالح



 - 181 - 

 

                 عز زي الطالب... 
   ي                                                                          فذما يلي اائمة لميموعة من الفقرات ال دف من كا مقذكاس م كارل تنظكذم الواكت , يريك

                                              بذان درية إننبا   ل فقرل من هذه الفقرات علذب.
                                 ي  توجد بالمقياس ارةعة إختيارا : ح
                   تننبق بدرية  بيرل.  - 0
                    تننبق بدرية متومنة.  - 0

                   تننبق بدرية بمذنة.  - 3

         ال تننبق.  - 4

                                                   ما نريو تكملة البذانات التالذة ونش ر حمن تعاونب.
           ( إختذاري.               اإلسم:
  (               (   ي     أنث   (            ذ ر(          النوع:

  (    )          المدرسة: 
  (                                  )         التخصص: 

                                                    التقدير أو النمبة المئوذة في الفصل الدرامي المابق .

                                                  النمبة المئوذة التي حصلت علي ا في إختبار القدرات.
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          ل التحكيم ب ق                   مهارة تنميم الوق        مقياس   أ/ 
تنطبق بدرجة  رةالفق الرقم

 كبيرة
تنطبق بدرجة 

 متوسطة
تنطبق بدرجة 

 بسيطة
 ت تنطبق

             عن النفس                     لدي وات  افي للتروذح   1
         ً                           ثيرًا ما اكون في عيلة من أمري   2
                              أعمل نوا  الوات وال أمتر ح  3
                                         أهتم بتوفير الوات للنشانات االيتماعذة  4
        ً      ً                 أخصككككك واتككككًا محككككددًا لدرامككككة  ككككل مككككادل   5

       درامذة
    

               ً                     أخصك أوااتًا محددل لمرايعة درومي  6
       مي                                   أمتخدم أواات الفراغ خ   اليوم الدرا  .
                              فتككككككككرات الدرامككككككككة لككككككككدي  افذككككككككة النيككككككككال   2

                  الوايبات الدرامذة
    

   ي                         واككت النشكككانات االيتماعذككة لكككد   ي   ذنأكك  2
       ايخرى                      وات الوايبات وايعما       على

    

                                         لدي برنامج منتظم من الويبات الأذائذة   10
                               ذ حككك  اآلخكككرون عكككادل بكككأنني فكككي عيلكككة    11

         من أمري 
    

      ة           مواعيدي بدا     على      أحاف     12
                      لدي وات فراغ نو ل   13
                                     اتناو  ويبات النعام بمرعة  بيرل    14
        عيل     على           ألبس م بمي    15
                                 هنككككاب ع اككككة إييابذككككة بككككين الواككككت الككككذي    16

                                  أاضذه في العمل واالنيال الذي أحققه
    

                                    ااوم بعمل واحد في وات واحد فقط    .1
                            انام ماعات التي احتاي ا   12
                                    د صكككعوبة فكككي تقر رالكككذي مكككأفعله بعكككد   أيككك   12
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                          إنت اء الم مة التي تشألني
   ي                      الدرامكككة عكككدد مكككاعات  كككالت    فكككي   ي   أاضككك   20

    عمكككل    ي        ممارمكككة أ    فكككي               ذم كككن أن أاضكككي ا 
         اخر أحبة

    

                                درامكككككتي متضكككككمنة فكككككي  فتكككككرات يتخلل كككككا    21
              فترات للراحة 

    

                                   أيككد صككعوبة فككي تقر ككر الككذي مككأفعلة بعككد    22
      شألني                    انت اء الم مة التي ت

    

                            ااضكككككككي  ثيكككككككر مكككككككن الواكككككككت فكككككككي اكككككككراءل    23
                               موضككوعات أخككري غيككر درامككذة بحيككث ال 

                         يبقي لدي وات الكما  درومي

    

                             عنمكككا اككككون تخككككت ضكككأط لمنكككي العككككداد    24
                                  وايككب مدرمكككي بتككار خ محكككدد فككانني أابكككل 
                               دعككككول أحككككد ايصككككدااء أو االاككككارب يحككككد 

                 النشاط التروذحذة

    

         دني                          عمل برنامج درامي منظم ذفي   25
           ً      ً      ً             أتبككع برناميكككًا لمنذكككًا محكككددًا فكككي نشكككاناتي    26

          الروتينذة
    

                              ااضكككككي واكككككت أنكككككو  فكككككي درامكككككة المكككككواد    .2
                             ايصككككعب مككككن الواككككت الككككذي ااضككككذة فككككي 

                   درامة المواد ايم ل

    

    ً                                 ثيككرًا مككا اذهككب إلككى المدرمككة دون إكمككا     22
                 وايباتي المدرمذة

    

                                      أعمككل علككى ل ككادل فتككرات الدرامككة فككي أذككام   22
                                 االمتحانككات اتنككال  عككن بعككض النشككانات 

                     االيتماعذة والترو يذة

    

         ً                                  ثيرًا ما أاوم بتأييل وايباتي المدرمذة   30
            بعد التحكيم                         مقياس مهارة تنميم الوق    ج/ 
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      تننبكككككككككككككككككككق                              الفكككككككككككككقكككككككككرل      الرام
      بدريككككككككككككككككككككة 

       بيرل

      تننبككككككككككككككككككككككق 
      بدريككككككككككككككككككككككككة 

       متومنة

      تننبكككككككككككككككككككق 
      بدريككككككككككككككككككككة 

      بمذنة

        ال تننبق

                            ت  افي للتروذح عن النفس      لدي وا  1
         ً                           ثيرًا ما اكون في عيلة من أمري   2
                              أعمل نوا  الوات وال أمتر ح  3
                                         أهتم بتوفير الوات للنشانات االيتماعذة  4
             ً      ً                       أخصك واتًا محددًا لدرامة  ل مادل درامذة  5
                                          أمتخدم أواات الفراغ خ   اليوم الدرامي  6
                                     دي  افذة النيال الوايبات الدرامذة               فترات الدرامة ل  .
    واككت      علككى   ي                         واككت النشككانات االيتماعذككة لككد   ي   ذنأكك  2

       ايخرى                  الوايبات وايعما  
    

                                         لدي برنامج منتظم من الويبات الأذائذة  2
                                            ذ ح  اآلخرون عادل بأنني في عيلة من أمري    10
                 مواعيدي بداة     على      أحاف     11
      ل                لدي وات فراغ نو    12
                                     اتناو  ويبات النعام بمرعة  بيرل    13
        عيل     على           ألبس م بمي    14
                                          هنككاب ع اككة إييابذككة بككين الواككت الككذي أاضككذه فككي    15

                         العمل واالنيال الذي أحققه
    

                                    ااوم بعمل واحد في وات واحد فقط    16
                            انام ماعات التي احتاي ا   .1
                 ه بعكككككد إنت كككككاء                             أيكككككد صكككككعوبة فكككككي تقر رالكككككذي مكككككأفعل   12
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                   الم مة التي تشألني
        ذم كككن أن    ي                      الدرامكككة عكككدد مكككاعات  كككالت    فكككي   ي   أاضككك   12

             عمل اخر أحبة   ي        ممارمة أ    في       أاضي ا 
    

                                فترات يتخلل ا فترات للراحة       في       متضمنة    ي     درامت   20
   ي                            مأفعلة بعكد انت كاء الم مكة التك   ي                      أيد صعوبة في تقر ر الذ   21

  ي     تشألن
    

    غيككر     ي                   اككراءل موضككوعات أخككر     فككي      الواككت           ثيككر مككن   ي   ااضكك   22
  ي              وات الكما  دروم   ي  لد   ي                 درامذة بحيث ال يبق

    

       بتكار خ    ي               العكداد وايكب مدرمك   ي                     عنما اكون تخت ضأط لمن   23
                                    أابكككل دعكككول أحكككد ايصكككدااء أو االاكككارب يحكككد    ي         محكككدد فكككانن

                 النشاط التروذحذة

    

                ً      ً      ً                      أتبع برناميًا لمنذًا محددًا في نشاناتي الروتينذة   24
                            درامككة المككواد ايصككعب مككن الواككت     فككي         واككت أنككو     ي   ااضكك   25

                   درامة المواد ايم ل    في      ااضذة    ي   الذ
    

                                       المدرمة دون إكما  وايباتي المدرمذة     إلى    ً           ثيرًا ما اذهب    26
                                             ل كادل فتكرات الدرامككة فكي أذكام االمتحانكات اتنككال       علكى     أعمكل    .2

                                     عن بعض النشانات االيتماعذة والترو يذة
    

         ً                                  ثيرًا ما أاوم بتأييل وايباتي المدرمذة   22
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 

            )التعليمات(

                        عز زي الطالب ... وفقك هللا
                         معرفككة بعككض المككمات الشخصككذة      إلككى                صككذأة أمككئلة ت ككدف      علككى                            فذمككا يلككي ميموعككة مككن العبككارات 

 -                 ثة من االختذارات :                                         نالب المرحلة الثانوذة , وأمام  ل عبارل ث    ي  لد
                          ً  إنب تفعل بصفة دائمة تقر بًا.   ي       تشير غل      ً    غالبًا(     ( 1 )
.     إلى     تشير        ً    أحذانًا(   ( 2 ) ًً ً  إنب تفعل أحذاناد                 د

                             إنب ال تفعل ما تعنذه العبارل.     إلى     ذشير       ً    نادرًا(   ( 3 )

                      ( فككي الم ككان الككذي تككراه  √                                                            عل كلي النالككب : الريككاء اككراءل  ككل عبككارل  مككؤا ( بداككة ووضككع ع مككة  
ن االيابات متحاط بمر ة  املة وال تمتخدم إال يغراض      على     يابة      ً       منامبًا , واال                                                               يمذع ايمئلة وا 

                                                        ً          البحث العلمي فقط  ما نريو إمتكما  البذانات التالذة وش رًا لتعاونب.
           ( إختذاري.         :       اإلسم 
  (              (   ي     أنث   (            ذ ر(   :        النوع 

  (      :        التخصص
                لدرامي المابق .                                    التقدير أو النمبة المئوذة في الفصل ا

                                                  النمبة المئوذة التي حصلت علي ا في إختبار القدرات.
  (      :           المدرمة 
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                                مقياس دافعية االنجاز قبل التحكيم

     أ(  

            ا بدأتة.                                     اشعر إنني مأنيح في إنيال أي عمل إذا م  1
                                    نفمي في القذام بأعمالي  درامتي(.     على      أعتمد   2
                                            يبدو لي إن الكثير من لم ئكي ال ذعنكونني حقكي مكن   3

          التقدير .
   

                                              أشعر أن لدي ثقة  بيرل في نفمي في تحقيكق االنيكال   4
             الذي أتمناه.

   

                                             اشكككعر إن النيكككا  فكككي المقكككررات التكككي أدرمككك ا عملذكككة   5
                 مؤ دل بالنمبة لي

   

                          أثق في نفمي بصفة دائمة  6
                                   أشكككعر بالضكككيق مكككن ضكككعف  فكككاءتي فكككي تخصصكككي   .

                الدرامي الحالي 
   

                       ً                         أفقد الثقة في نفمي تمامًا  لما فشلت في إنيكال عمكل   2
   ما

   

                    ً       ً                   أشككعر إننككي ألداد حمامككًا  نشككانًا(  لمككا ادر ككت إننككي   2
                                 أاوم بم مة صعبة عيل عن ا اآلخرون 

   

                       بعض لم ئي لكبعض تصكرفاتي                     يؤثر في نفمي إنتقاد    10
        العادذة

   

                                       أشككعر بككأنني ااككل مككن لم ئككي فككي بعككض الخصككائك    11
        والصفات

   

                                           اشعر بأنني ريل الم مات الصعبة بين لم ئي   12
                     النيككككا  فككككي بعككككض المككككواد      علككككى                أشككككعر بعككككدم اككككدرتي    13

                         الدرامذة بمبب ضعف ادراتي
   

                                 أحس بل ادل إعياب اآلخر ن بشخصي   14
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     ب(

                تقديرات أفضل مكن      على        ً      ً         أبذ  ي دًا واضحًا للحصو    1
        لم ئي .

   

                                               اعتقككد أن تفككو  الفككرد فككي عملككه  درامككته( هككو المككبيل   2
             ممتقبل افضل.     إلى

   

           مذككككع المكككككواد           لم ئككككي فكككككي ي     علكككككى               احككككاو  أن أتفككككو    3
          الدرامذة.

   

م انذكاتي لل كادل إمكتمرار      على     احرك   4                                         تنمذة اكدراتي وا 
                تفواي في الحذال

   

                   االهتمكككام بكككالتفو  فكككي      إلكككى                      أعتقكككد أن هنكككاب مكككا يكككدعو   5
              واتنا الحاضر.

   

                 ممتقبلذة علذا       أهداف                    احرك ان اخنط لتحقيق   6
                                             إن االيت كاد واالتقكان همكا الممكئوالن عكن التفكو     ي    ار   .

          في الحذال
   

                              ميت دا يحقق إنيالات متميلل   ي           أحرك أن أمع  2
     علككككى                                    ً  اشككككعر إن النيككككا  العككككالي فككككي الحذككككال عمومككككًا   2

                  المنامككككككبة فكككككككي الواكككككككت       هكككككككداف  لس      نمكككككككان         إختبككككككار اال
        المنامب

   

                                  ً           لدي رغبة رغبة في أن اكون متميلًا بين الناس   10
    ن                                           لككدي إهتمككام  بيككر  يكككدا بحذككال ايشككخاك المتميكككل    11

           في الميتمع
   

                                        اهتم بعمل أشذاء مميلل ذقدرها اآلخرون    12
                                        احككرك أن ذ ككون االمتذككال هككو ال ككدف ايمامككي فككي    13

                أعمالي  درامتي(
   

ً      ً              ً      ان أحقكككق عمكككً  مميككككلًا ييعلنكككي مشككك ورًا بككككين    ي    أتمنككك   14           
      الناس

   

              أحد لم ئي      على                 ذضاذقني ان يتفو     15
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      لمككا    ي             المواصككلة تفككوا     علككى           الداد حرصككا    ي        اشككعر أننكك   16
                   حققت معدالت عالذة. 

   

                                            ج( ي مني أن أتم بنيا  ما بدأته من عمل    
                 أنا شخك م افح  2
                                         أتحمككككككل ممككككككئولذة نتككككككائج ايعمككككككا  التككككككي أاككككككوم ب ككككككا   3

       بشياعة
   

                                      امكككككتمتع بمككككككا أبككككككذ  مككككككن ي ككككككد وواككككككت نالمككككككا ذلككككككب   4
  ي     أهداف      تحقيق      على         مذماعدني 

   

                      إنيككال اي عمككل م مككا  ككان      علككى               اشككعر إننككي صككبور   5
     ً صعباً 

   

   أال   –  ه      أهدافكككك                    الفككككرد فككككي مككككبيل تحقيككككق      علككككى   ان     ي    أر   6
                           ذمتملم للصعوبات م ما  انت.

   

                                   القذكام بعمكل مكا اكثكر مكن مكرل دون ملكل      علكى     احرك   .
        أانع به    ي      ممتو      إلى    أصل      حتى

   

             نفمككه مككن صككفات      علككى                          ً  اعتقككد إمككتق لذة الفككرد معتمككدًا   2
                   النايحين في حذات م

   

                   تحمكككل ممكككؤولذة حذكككاتي      علكككى                اشكككعر بضكككعف اكككدرتي   2
            الممتقبلذة 

   

                                        أشكككعر إننكككي فكككي مكككبا  مكككع الكككلمن مكككن أيكككل تحقيكككق    10
  ي     أهداف

   

                                        امككككككتمتع بككككككإداء أعمككككككالي دون نلككككككب الممككككككاعدل مككككككن    11
       اآلخر ن

   

                    تحمككل ممككؤولذة اي عمككل      علككى                   اشككعر أن لككدي القككدرل    12
                م ما  انت عظذمة

   

      أنيكككله      حتكككى                                 اتكككابع بمي كككود دءوب أي عمكككل أاكككوم بكككه    13
     أفضل    ي       بممتو 

   

                                            حينمكا أاكوم بكأي عمكل ذنلكب منكي فكإنني أتواكف عنكه    14
     ً                  تمامًا إذا أحممت بالتعب
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     د(

              تتضككككمن شككككيئا مككككن    ي              حككككل المشكككك  ت التكككك   ي      ذمككككت ون   15
                    الصعوبات  المتاعب.(

   

         موضكوع مكا     فكي        التر يكل      علكى         مكن الصكعب      أنه     اشعر    16
             لفترل نو لة.

   

                      .  مككككن يككككد ويككككد ,ومككككن لرع -                   أتمثكككل المثككككل القائككككل:     .1
           الدرب وصل(     على             حصد ,ومن مار 

   

         ً                                  احككاو  يككادًا تحقيككق ايداء ايفضككل فككي العمككل الككذي   1
                   ذشار ني فذه بخرون.

   

                                        احكككككب إنيكككككال ايعمكككككا  التكككككي ذعتقكككككد اآلخكككككرون إن كككككا   2
          ً        تتنلب ي دًا وم ارل

   

                            تينب المنافمات مع اآلخر ن     إلى     أميل   3
                                             يبككدو لككي إن  ثككرل االشككتراب فككي المنافمككات تل ككد مككن   4

  .    فراد         نموحات اي
   

   ً                                يكككادًا يكككككون فكككي مر كككل الصككككدارل بكككين يمذككككع      اعمكككل   5
                 لم ئي في الدرامة

   

                ً              أن أكون صانعًا يشذاء يديدل      على     أحرك   6
                                     االنمحاب من المنافمات  الممابقات(      إلى     اميل   .
   ي  مكد     علكى             اآلخكر ن يتواكف      على                    أعتقد إن تفو  الفرد   2

        إيالاته
   

                                          ذضاذقني تأخري عن صدارل لم ئي في النيا   2
                                الككككككدخو  فككككككي المنافمككككككات  الممككككككابقات(      إلككككككى     اميككككككل    10

          اليماعذة 
   

                                           أحب التنافس مع لم ئي في اينشنة المدرمذة   11
                                             افضل أن اكون مش ورا بأرائي الخاصكة اكثكر مكن ان    12

           ً                      اكون مش ورًا بالعمل ب راء اآلخر ن.
   

                                            احب االشتراب مع لم ئي فكي الممكابقات التحصكيلذة    13
                      ا المدرمة بين الفصو .          التي تعقده

   

                                      احب أن انافس االخر ن في أعما  يليلة   14
                                           انككا معككروف بككين لم ئككي بفككولي المتكككرر علككي م فككي    15

               أغلب الممابقات
   

                                           احب ايعما  التي تتنلب التحدي  المنافمة(   16



 - 192 - 

      هك(

                                      ً            ثيرا ما تمر ايذام دون أن اعمل شيئًا في درامتي  1
                  الواككت  المككيف أن   -                          أفضككل العمككل بالمثككل القائككل :  2

               لم تقنعه انعب(
   

      الفككرد      علككى                               ان التككردد فككي إنيككال ايعمككا  ذضككذع     ي    ار   3
                           الكثير من النياحات الرااذة

   

                م واتككي بككين شككؤون     تنظككذ     علككى                   اشككعر إننككي غيككر اككادر   4
                           الدرامة والترور ح عن النفس

   

                                              احب اضاء ماعات  ثيرل في اللعب مع أصداائي .  5
     عملككككه      علككككى                           ان اضككككع لنفمككككي يككككدوآللما ينبأككككي     ي    أر   6

            نوا  اليوم.
   

                                      التمو ف  التأخير( في إنيال وايباتي     إلى     اميل   .
                                  ان إمككككتأ   الواككككت عنصككككر هككككام مككككن عناصككككر     ي    ار   2

         في حذاته    ان  نم       نيا  اال
   

   مكن   –                لما ينيله الفكرد   –                          اعتقد إن االتقان مع المرعة   2
  ه     أهداف                          اهم مقومات نياحه في تحقيق 

   

                                          اعتبر نفمي في غاذة االهتمام بعنصر الوات   10
ً             افضل عمكل ايشكذاء المنلوبكة اآلن بكداًل مكن تأييل كا    11                                

        وات بخر     إلى
   

                       انا شخك منظم يوااتي   12
             إمككتأ   أواككات      علككى                     مككا أيككد نفمككي غيككر اككادر        ثيككرا    13

                     فراغي في أشذاء مفيدل
   

ً       اخنط لما مأفعله ف  اترب ميااًل للح     14           الصدفة    أو                           
                            مأنيل ما أاوم به من عمل    ي                   اعرف بداة لحد ما مت   15

 
      هك(  
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                                      ً            ثيرا ما تمر ايذام دون أن اعمل شيئًا في درامتي  1
                  الواككت  المككيف أن   -                          أفضككل العمككل بالمثككل القائككل :  2

               لم تقنعه انعب(
   

      الفككرد      علككى                               ان التككردد فككي إنيككال ايعمككا  ذضككذع     ي    ار   3
                           الكثير من النياحات الرااذة

   

     شككؤون                تنظككذم واتككي بككين      علككى                   اشككعر إننككي غيككر اككادر   4
                           الدرامة والترور ح عن النفس

   

                                              احب اضاء ماعات  ثيرل في اللعب مع أصداائي .  5
     عملككككه      علككككى                           ان اضككككع لنفمككككي يككككدوآللما ينبأككككي     ي    أر   6

            نوا  اليوم.
   

                                      التمو ف  التأخير( في إنيال وايباتي     إلى     اميل   .
                                  ان إمككككتأ   الواككككت عنصككككر هككككام مككككن عناصككككر     ي    ار   2

         في حذاته      نمان       نيا  اال
   

   مكن   –                لما ينيله الفكرد   –                          اعتقد إن االتقان مع المرعة   2
  ه     أهداف                          اهم مقومات نياحه في تحقيق 

   

                                          اعتبر نفمي في غاذة االهتمام بعنصر الوات   10
ً             افضل عمكل ايشكذاء المنلوبكة اآلن بكداًل مكن تأييل كا    11                                

        وات بخر     إلى
   

                       انا شخك منظم يوااتي   12
             إمككتأ   أواككات      علككى         غيككر اككادر                     ثيككرا مككا أيككد نفمككي   13

                     فراغي في أشذاء مفيدل
   

ً       اخنط لما مأفعله ف  اترب ميااًل للح     14           الصدفة    أو                           
                            مأنيل ما أاوم به من عمل    ي                   اعرف بداة لحد ما مت   15

 
     و(  
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            بالحاضر.   ي                             اهتم بالممتقبل اكثر من اهتمام  1
                   أنا شخصذة نموحة  2
                         تمير ه ذا دون تخنذط .    ي           اترب امور   3
                         ا  بيكككرل والبكككد مكككن عمكككل عظكككذم      أهكككداف   ي          اشكككعر ان لكككد  4

          لتحقذق ا.
   

                      ممتقبل أفضل وعظذم.     إلى      أتنلع   5
   ي      هككككو الككككذ      نمككككان                      ان مككككن االفضككككل أن ذحككككدد اال    ي    أر   6

         تحقذق ا.     على             ا معينة ذعمل     هداف  أ       لنفمة 
   

         الممكككتقبل     فككي   ي     الحكككال   ي           امكككتأ   تخصصكك    فككي     أف ككر   .
                 يكون شخصا نايحا.

   

     .     أهداف                             أعرف بداة ما أر د أن أحقق من   2
     ( ي        الوظذف ي     الم ن   ي          صنع ممتقبل    في     أف ر   2

            يدفعككككة للعمككككل    ي      هككككو الككككذ      نمككككان                اعتقككككد ان نمككككو  اال   10
             ب امل نااتة.

   

                                   لكككذس هنكككاب أمكككر ممكككتحيل نالمكككا أن الفكككرد    ه  أنككك      أعتقككد    11
                    العمل بيد وايت اد .     على     اادر 

   

           مككن خكك   وضككع    ي               أن اخنككط لممككتقبل     علككى     احككرك    12
  . ي          بعيدل المد    ي            ار بة وأخر        أهداف

   

                   عالذككا مككن التقككديرات     ي      ممككتو    ي                أفضككل أن أضككع لنفمكك     13
        تحقذقة.     على              الدرامذة أعمل 

   

             نايحون مراككل                        معرفة  يف حقق ايشخاك ال   ي    ي من   14
         مرمواة .

   

               الممتقبلذة    ي             متحدثا عن خنن   ي                 ثيرا ما ايد نفم   15
          متشككككككائم مككككككن    ي         بمككككككذنة يننكككككك   ي              اشككككككعر أن نموحككككككات   16

          الممتقبل.
   

ذا  انكككت النفكككوس  بارا,تعبكككت -               أحكككب تمثكككل القكككو :   .1                                وا 
                مرادها اييمام(.    في

   

 
 
 
 

            بعد التحكيم                      مقياس دافعية اتنجاز 
 

      غالبا         أحيانا        نادرا  ة       العبار       الرقم
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1  
      عنكدما    عمكل   اي      انيكال   فكي      مكأنيح     اننكي     اشكعر
      أبدأل

      

        (      درامتي            بأعمالي       القذام   في     نفمي    على      أعتمد  2

3  
    حقكي         الذعنكونني      لم ئكي   من       الكثير   ان   لي     يبدو
        التقدير   من

      

4  
     الذي       االنيال      تحقيق   في     نفمي   في       بيرل    ثقة    لدي

       أتمنال
      

5  
       أدرمك ا     التكي         المقكررات   فكي       النيكا    ان     اشكعر
   لي        بالنمبة      مؤ دل      عملذة

      

            دائمة     بصفة     نفمي   في    أثق  6

7  
        الدرامكي      تخصصكي   فكي        فكاءتي     بضكعف     اشكعر
       الحالي

      

8  
      انيكال   فكي     فشكلت      لمكا      تماما     نفمي   في      الثقة     أفقد
   ما    عمل

      

9  
     ااكوم     اننكي      ادر كت      لمكا      حمامكا      الداد     اننكي     أشكعر
        االخرون      عن ا    عيل   بة ص  صع      بم مة

      

11   
        تصكرفاتي     لكبعض      لم ئكي       انتقكاد     نفمكي   فكي     يكؤثر

        العادذة
      

11   
    بعكض   فكي      لم ئكي   مكن    ااكل      بكأنني     أشكعر

        والصفات        الخصائك
      

            لم ئي    بين       الصعبة        الم مات    ريل      بأنني     أشعر   12

13   
       المكواد    بعكض   فكي       النيا     على      ادرتي     بعدم     اشعر
       ادراتي    ضعف     بمبب     امذة     الدر 

      

            بشخصي        االخرون       اعياب       بل ادل    أحس   14

15   
       تفكواي       مواصكلة    علكى     حرصكا      الداد     اننكي     اشكعر
      عالذة      دريات     حققت      لما

      

16   
   مكن       متشكائم     الننكي      بمكذنة        نموحكاتي   ان     اشكعر

         الممتقبل
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17   
     افضل        تقديرات    على       للحصو       واضحا     ي دا     ابذ 
      لم ئي   من

      

18   
       المكواد     يمذكع   فكي      لم ئكي    علكى       اتفكو     ان      احكاو 

         الدرامذة
      

19   
       لل كادل           وام انذكاتي       اكدراتي      تنمذكة    علكى     احكرك
       الحذال   في      تفواي        امتمرار

      

21   
   في         بالتفو          االهتمام    إلى     يدعو   ما     هناب   ان      اعتقد
       الحاضر      واتنا

      

              علذا         ممتقبلذة      أهداف       لتحقيق     اخنط   21
                متميلل        انيالات     يحقق      ايت د   ان     احرك   22
            الناس    بين       متميلا      اكون    ان   في     رغبة    لدي   23

24   
   فكي         المميكل ن       االشكخاك      بحذكال       اهتمكام    لكدي

        الميتمع
      

              االخرون        ذقدرها      مميلل      اشذاء     بعمل     اهتم   25
       االمامكي      ال كدف   هكو        االمتذكال      ذ كون    ان     احكرك   26

       درامتي)       اعمالي   في
      

27   
    بكين       مشك ورا       ييعلني      مميلا    عم      احقق   ان     تمني ا

      الناس
      

            لم ئي   من     احدا    على       يتفو     ان        ذضاذقني   28
                  ب ابشياعة     ااوم     التي       االعما       نتائج        ممئولذة      انحمل   29

31   
    ذلكب        ذمكاعدني      نالمكا                      امكتمتع بمكا بكذ  مكن ي كد 

  ي     أهداف      تحقيق   في
      

31   
     م مكا    عمكل   اي      انيكال    علكى     صكبور     اننكي     اشكعر
     صعبا     ان

      

32   
   أال  ة     أهدافك      تحقيكق     مكبيل   فكي      الفكرد    علكى   ان     اري 

       ذمتملم
      

33   
     دون     مكرل   مكن     اكثكر   مكا     بعمكل       القذكام    علكى     احكرك

   بة     اانع       ممتوي     إلى    اصل    حتى    ملل
      

         مكن     نفمكة    علكى       معتمكدا      الفكرد         امكتق لذة      اعتقكد   34
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       حذات م   في         النايحين     صفات

35   
     تحمكل    علكى    اتي    اكدر      بضكعف    شكعر ا

           الممتقبلذة      حذاتي        مموؤلذة
      

      تحقيكق    ايكل   مكن      الكلمن   مع     مبا    في     انني     اشعر   36
        ي     أهداف

   مكن         الممكاعدل    نلكب     دون        اعمكالي  اء   باد       امكتمتع  7 3
             االخر ن

   اي        ممكئولذة     تحمكل    علكى       القكدرل    لكدي   ان     اشكعر   38
            عظذمة      انت     م ما    عمل

  ه     انيل     حتى   به      ااوم    عمل   اي     دءوب       بمي ود      اتابع   39
           افضل        بممتوي 

      اتواكف      فكانني    منكي     ذنلكب    عمكل    بكاي     ااكوم      حينمكا   41
             بالتعب      احممت    اذا      تماما    عنة

       العمكل   فكي      االفضكل      االداء      تحقيكق     يكادا     حكاو  ا   41
             اخرون     فذة        ذشار ني     الذي

     ان كا        االخكرون       ذعتقكد     التكي       االعمكا       انيكال    احكب   42
             وم ارل     ي دا      تتنلب

              االخرون    مع          المنافمات     تينب    إلى     اميل   43
   مكن     تل كد          المنافمكات   فكي        االشكتراب   ان   لكي     يبكدو   44

           فراد  اي       نموحات

     يمذكع    بكين        الصكدارل     مر كل   فكي      الكون      يادا    عمل  ا    45
              الدرامة   في      لم ئي

            يديدل      الشذاء      صانعا      اكون     على     احرك   46
                الممابقات) ت        المنافما   من        االنمحاب    إلى     اميل   47
    علكى      يتواكف        االخكرون     علكى      الفكرد      تفو     ان      اعتقد   48

         انيالاتة    مدي
      

             النيا    في      لم ئي      صدارل   عن       تأخري         ذضاذقني   49
               الدرامذة       االنشنة   في      لم ئي   مع        التنافس   حب ا   51
   مكن     اكثكر       الخاصكة       بكارائي       متميلا   ن     اكو    ان     افضل   51

          االخر ن      باراء       بالعمل       مش ورا      اكون 
      

          الممكابقات   فكي      لم ئكي   مكع        االشكتراب    احكب   52
       الفصو     بين        المدرمة       تعقدها     التي          التحصيلذة

      



 - 198 - 

            يليلة      اعما    في       االخر ن      انافس   ان    احب   53

54   
      علكي م        المتككرر       بفكولي       لم ئكي    بكين      معكروف    انكا
          الممابقات     اغلب   في

      

        (    افمة    المن          التحدي      تتنلب     التي       االعما     احب   55
               فيدرامتي     شيئا     اعمل   ان     دون       االذام    تمر         ثيرا ما   56

57   
    علكى     ذضكذع       االعمكا       انيكال   فكي       التكردد   ان     اري 
        الرااذة         النياحات   من       الكثير      الفرد

      

58   
    بكين     واتكي      تنظكذم    علكى     اكادر    غيكر     اننكي     اشكعر

      النفس   عن         والتروذح        الدرامة
      

59   
   مكع  ب    اللعك   فكي       ثيكرل      مكاعات     اضكاء    احكب

        اصداائي
      

61   
     نكوا      عملكة    علكى      ينبقكي    لمكا      حكدودا      لنفمكي    اضع
      اليوم

      

              وايباتي      انيال   في  (         لتاخير   ا         التمو ف    إلى     اميل   61

62   
   ة     أهدافك      تحقيكق   فكي       النيكا       عناصكر   مكن    هام     عنصر      الوات      امأ       اري 

                   حكككل المشككك  تبقوا غيكككر    ي      ذمكككت ون   ي                              محلوفكككاخلي م مكككا احكككذف م بكككدلت م بككك
    فين     محذو 

      

63   
      نياحكة       مقومكات    اهكم   مكن      الفكرد      ينيكلل    لمكا       المكرعة   مكع       االتقكان   ان      اعتقد
                                       محككلوف مككا احذفككة امككتبدلتة باشككعر مككن الصككعب    ة     أهدافكك      تحقيككق   فككي
                     الحذف بقوا غير محذوف   ي ف ذ  عل

      

            الوات      بعنصر        االهتمام     غاذة   في     نفمي      اعتبر     64

65   
   مكن    بكدال    االن         المنلوبكة       االشكذاء    عمكل     افضكل
    اخر    وات    إلى        تاييل ا

      

             الوااتي     منظم    شخك    انا   66

67   
      فراغي      اواات       امتأ      على     اادر    غير     نفمي    ايد
      مفيدل      اشذاء   في

      

68   
   أو     للحك      ميكاال     اتكرب   فك        مكأفعلة    لمكا     اخنكط
       الصدفة

      

          عمل   من   بة     ااوم   ما      مأنيل    متي     اعرف   69
                       مامي بالحاضر  و(                          اهتم بالممتقبل اكثر من اهت   71
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                       أنا شخصذة نموحة    71
                                      اترب اموري تمير ه ذا دون تخنذط    72

73   
                  عظذمكككة والبكككد مكككن عمكككل        أهكككداف             اشكككعر بكككان لكككدي 
               عظذم لتحقذق ا 

      

                         ممتقبل افضل وعظذم      إلى      أتنلع    74

75   
      لنفمكككككه       نمكككككان                      ان مكككككن االفضكككككل أن ذحكككككدد اال    ي    ار 

         تحقذق ا     لى ع             ا معينة ذعمل      أهداف
      

76   
                               اف كككككككر فكككككككي امكككككككتأ   تخصصكككككككي الحكككككككالي فكككككككي 

                        ً  الممتقبل الكون شخصا نايحًا 
      

               أهداف                              اعرف بداة ما ار د ان احققه من    77
                                             أف ر في صنع ممتقبلي الم ني   الوظذفي (   78

79   
                    هككو الككذي يدفعككه للعمككل       نمككان                اعتقككد ان نمككو  اال

             ب امل نااته 
      

81   
                                          قد ان لذس هناب امرا ممكتحيل نالمكا ان الفكرد    اعت

                   العمل بيد وايت اد      على     اادر 
      

81   
                        ان اخنككككط لممككككتقبلي مككككن خككككك        علككككى     احككككرك 
     ي          بعيدل المد    ي            ار بة واخر        أهداف    وضع 

      

82   
    ً     عالذكككككككًا مكككككككن     ي                        افضكككككككل ان اضكككككككع لنفمكككككككي ممكككككككتو 

       تحقذقه     على                        التقديرات الدرامذة اعمل 
      

83   
                  ق االشكككخاك النكككايحون                   ي منكككي معرفكككة  يكككف حقككك

              مراكل مرمواة 
      

84   
                                  ثيككككككرا مكككككككا ايكككككككد نفمكككككككي متحكككككككدثا عكككككككن خننكككككككي 

            الممتقبلذة 
      

85   
                                             احب تمثل القو    واذا  انت النفوس  بكارا تعبكت 

                  في مرادها االيمام 
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