
 
 

 "ذيين بوزارة الشباب والرياضةيتقنين مقياس الحديث الذاتي لمقادة التنف" 

السنتريسي احمد محمد عبدالمعزأ.د/   
  احمد شوقي الباحث/ محمد نبيل

 :Introduction Researchمقدمة البحث 

 المفياىيم النفسيي  زدىير  ومينأىيم النفسيي  المعاريرا التيي نمي  و الذاتي من المفا الحديث ُيعد مفيوم
مردر الردارا في اإلرشياد النفسييو واليذت يتمثي  فيي ااتناداتنيا الذاتيي  اليفيي  اليتحلم  احتل  الحديث  التي

حساسنا وسلولنا لما أنو ااارا ان األفليار المتاادلي  ايين اإلنسيان ونفسيو فا لتحيدث ميا اليذا  في شعورنا وا 
يمثي  دوافيا الفييرد اإليةاايي  والمحيير  ال فيي ليوو لمييا أنيو ااميي  مين العوامي  النفسييي  الميمي  فييي حيياا الفييرد 
وانييد النييادا التنفيييذيين ايياأل ص المسييتولين ايين ات يياذ النييرارا  المريييري  التييي ت ييص الييوزارا التييي ينتمييون 

ينوميون اتطايي  الحيديث اليذاتي اإليةيااي فيي أ لي   إلييا لتحنيي  األىيداا المرةيوا اليي ألمي  وةيو واييذا
شتون حياتيم العملي  لموارل  ةيودىم والتغلي  اليي الويغوط والمعو يا  والعواتي  اإلداريي  التيي تيواةييم 

 في تنفيذ أداء مياميم ومستولياتيم.

الى أن النظري  المعرفيي  توويأ أن ىنيا  ا  ي  ايين ميا ينوليو م( 8108)عام  واشار محمد العربي
وايين سيلولوو وأن التفلييير اليذاتي يمليين أن يياثر اليى ابنفعيياب  واالتيالي الييى النيات  العييامو  لنفسهه الفيرد 

وأشار  اعض ىذه النتات  أن الحديث الدا لي ىو أحد ال راتص المميزا للفردو وىو ماشير ييد  اليى أن 
الييي شييال   (8(بثينههة ضاضههلوتشييير  (.99:4د  ييد يلعيي  دوراي وسيييطا فييي ىييذا السييلو  وابداء ااتنيياد الفيير 
أن الحيديث اليذاتي ُيعيد نوايا  مين الت طييط العنليي اللفظيي المااشير اليذ   يد  الدوليهة )اننترنهت( المعلوما 

ومحتيييواه اليييى للفيييردو وتتو يييا طايعييي  ىيييذا الحيييديث  يسيييااد اليييى تعليييم والتسيييا  م تليييا المييييارا  الفعليييي 
ملانا  طايع  الميارا ومراح  التعلم لد  الفرد.  مستو  وا 

تمثيي  ىييذه الميييارا   ييدرا فييي الييتحلم فييييا وفنييا للموا ييا التييي يتعييرض ليييا الفييرد ااسييت دام الطرينيي  
الذاتي و و د ياثر اطرين  ايةاايي  اواسيط  األفليار والمشياار التيي توةيد  اي  األداءو طايعي  الحيديث اليذاتي 

لييي  الميارييي  فالحييديث الييذاتي يييتم الترليييز فييييا الييى المطلييو  تحنينييو ألثيير ميين الترليييز الييى النييواحي العن
ييييادت اليييى تغييييرا  ميمييي  فيييي مسيييتو  األداء واسيييت دام الللميييا  الفعالييي  الريييحيح و يملييين أن ييييادت اليييى 
توظيا الةيد للورو  إلى  مي  األداء المتمييزو حييث أن للي  للمي  تي ثيراي انفعالييا ييرتاط امحتيو  الحرلي و 

داو  ييد يمثيي  اسييتثارا منشييط  لحاليي  الشييعورو ويةيي  أن اسييت دام اعييض الللمييا  المزاةييي  المحييدولههذلك ضههان
اإنييو  م(8108)عههامسههماعيل ماجههدة إومحمههد العربههي وارفييو  (تنطايي  ىييذه الللمييا  مييا المحتييو  الحرلييى

التييييدف  اليييييادت لحفلييييار الحادثيييي  والييييديالو  الييييدا لي الييييذت ينسييييا  اثاييييا  الييييى العنيييي و وييييياثر فييييي المييييزا  
م(  أن الثني  ايالنفس المثليى 4334 عام أسامة راتب ( وذلير03:4وابنفعاب  واطرين  ماثرا في السلو   
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افأ اةديييييي  مييييين أةييييي  اانييييييا تمثييييي  اإل نييييياع الشيييييديد مييييين حييييييث أنييييي  تسيييييتطيا تحنيييييي  أىيييييداف  التيييييي تلييييي
 (.034:4تحنينيا 

: Research Problem: البحث مشكمة  

أن مادأ تحني  فاالي  ميارا الحديث الذاتي تواةو مةموا  من المشل   والمعو ا   بحظ الااحثان
تنا حةر انا  في ساي  تحني  الفاتدا المرةوا والورو  الى مستو  اا  من التحلم يسمأ ااتسا يا فيي 

ت ا   يياذ النييرار نواييي  األداءو و اريي  للنييادا التنفيييذيين الييذين ينييا الييي ايياتنيم ميييام ومسييتوليا   الييوزارا( وا 
ترتي  الي التي تواةو النادا التنفيذيين اوزارا الشاا  والرياو   فمشلل  الاحث تسا  ادم الندراالمريري  

األفلار ما حةم العمي  المتزاييد ميا محاولي  التفليير فيي ايدا ايدات  التيي ب تسيمأ اإت ياذ النيرار السيليم فيي 
التغلييي  اليييي ذلييي  مييين  ييي   إسيييترةاع الموويييواا  وفنيييا الو ييي  المناسييي  وللييين الناتيييد النييياةأ يسيييتطيا 

أن  ت حييظ  إلىميتييا وتحديييد ابولويييا  وىييو ميا يعييرا االحييديث الييذاتي ابيةييااي لتنظييم سييير العميي و لمييا
ومن ىذا المنطل  ةاء  ابفراد الذين ينظرون الي ابشياء نظرا سلاي  يلون حديثيم ما ذاتيم حديثاي سلاياي 

ي إةيراء ىيذا الاحيث تحي  انيواننتننين منيياس الحيديث اليذاتي ليدت النيادا التنفييذيين ايوزارا فلرا الااحثيان إلي
الشاا  والرياو  وىذا  د ييدا إلي األرتناء االحديث الذاتي الي النادا التنفذيين لتحني  األىداا المرةوا 

 الي ألم  وةو اوزارا الشاا  والرياو .
 :The Importance Of Research And Needأهمية البحث والحاجة إلية 

 : Theoretical Importancesأواًل:األهمية النظرية:

 محاول  التعرا الي درة  الحديث الذاتي لدت النادا التنفذيين اوزارا الشاا  والرياو  . -9

فييي يعتايير ىييذا الاحييث المحاوليي  األولييي لدراسيي   ييدرا ولفيياءا النييادا التنفيييذيين اييوزارا الشيياا  والرياويي   -4
 تحني  األىداا المنشودا من     مستوليتيم .

 : Applied Importancesاألهمية التطبيقية: ثانيًا:

ذيين اوزارا الشاا  والرياو  لتنظيم يالنادا التنفيحتاةو التعرا الي الحديث الذاتي اإليةااي الذت  -0
ادا ادات  إلت اذ النرارا  سير العم  و وترتي  األفلار ما حةم العم  المتزايد ومحاول  التفلير في 

  السليم  في الو   المناس  وتحني  التندم والتطور واألىداا المنشودا.
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 :Research Aimsأهداف البحث:
 يهدف هذا البحث إلي دراسة:

 تننين أاعاد منياس الحديث الذاتي للنادا التنفيذيين اوزارا الشاا  والرياو . -9

 :Hypothes The Research :ضروض البحث

يوةد فيرو  ذا  دبلي  إحرياتي  ايين أاعياد منيياس الحيديث اليذاتي ليدت النيادا التنفييذيين ايوزارا   -9
 الشاا  والرياو .

إ يييت ا فيييي ترتيييي  أاعييياد منيييياس الحيييديث اليييذاتي ليييدت النيييادا التنفييييذيين ايييوزارا الشييياا   يوةيييد -4
 .والرياو 

 :Terms Used In Researchاملصطلحات املستخدمة يف البحث 6/

 :Self Talkالحديث الذاتي   -0
 ”Cognitive Control“م( اانو مفتاح أو اداي  التحلم المعرفي 4394  اام يشير محمد ا وت

ويعنى مةموا  من األفلار التنييمي  التي يحاو  الفرد أن يفلر فييا ان األحداث والحنات  التي تحدث لو 
 097:5). 
 :Executive Leadersالقادة التنفيذيين  -2

ىم راساء اإلدارا  الم تلف  والمتمثلين في  الوزيرو مساادين الوزيرو المدير التنفيذت للوزاراو 
ول ء الوزاراو مديرين العمومو مديرين اإلدارا (. الذين ينومون اتوةيو األفراد للتحر  في اإلتةاا السليم 

رةوا للمنظم  التي يعملون ايا الي تح   يادتيم للعم  االييل  التنظيمي وتحفيزىم لتحني  اإلىداا الم
  ألم  وةو* تعريا إةراتي(.

 الدراسات السابقة : 

ارنيييام  تيييدرياي اإسيييت دام الحيييديث اليييذاتي ( دراسييي  تحييي  انيييوانن 6( 4397 امييي  ىيييدير ارييير ايييام  -9
م 833وت ثيرا الي تحسين اعض الندرا  الادني  ال ار  والثن  االنفس في المستوت الر ميي لمتسيااني 

رسييال  دلتييوراا ييييدا الاحييث إلييي التعييرا الييي فاالييي  إسييت دام مثيي  ىييذه ابسييتراتيةيا  الييي  ةييرت ن
مسيييتوت ابداء والمنارنييي  ايييين أنواييييا الم تلفييي  وتيييم إسيييت دام الميييني  التةريايييي مييين اينيييا  مييين فتيييا  

-سي ح-اليي الةلييد تزحلي  -تةيديا-ألعا   وت-إسلواش-ومستويا  م تلف  ومتنوا  تمرينا  فني 
منييياس الثنيي  اييالنفس لمحمييد ا وتلمنييياس الحييديث الييذاتي لمحمييد العراييي وأسييت دم   رمييي( -ح سيياا

المنااليي  الش رييي . األاعيياد:  -إسييتمارا  إسييتايان –م( التنييدير الييذاتي 9996 اييام إسييمااي لماةييدا 
 إ تاار الذلاء المرور الذلاء المرور أحمد ذلي رالأ( النيدرا اليي ابسيتر اء محمد حسين اي وتو

و ولاني  (9996اام اإلنتااه  محمد العرايو ماةدا اسمااي ( -( 9989 اامأحمد مرطفي السيوفي(
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ارنام  تدرياي اإست دام الحديث الذاتي وت ثيرا الي تحسين اعض الندرا  الادنيي  ال اري  أىم النتات  
 .م ةرت 833والثن  االنفس في المستوت الر مي لمتسااني 

ايالنفس   ثنيلااو الحيديث اليذاتي وا  تي (  يام ادراسي  تحي  انيوانن0(  4396 ايام فةالي نسيم  دراس  -4
الي مستوت النتيات  الرياويي  المحنني  ليدت باايي ليران ىيدف  الدراسي  إليي معرفي  الع  ي  ايين  هوت ثير 

الحديث الذاتي والثن  االنفس وت ثيرىا اليي النتيات  الرياويي  المحنني  ليدت ايني  الاحيث و وتيم إسيت دام 
 الاحييث ىييي(بايي  ميين فرينييي أىلييي اوامير  مولودييي  العلميي (ولان  أدوا  43  المييني  الورييفي ميين

تعريي   9998والثن  االنفس  لرواين فيلي تعري  طار  محمد( بلار  أر أتو  نياس الحديث الذاتيم
–إنةييييياز المنافسييييي   -األفليييييار اإليةاايييييي  -. اباعيييييادىي  النيييييدرا الذاتيييييي  أثنييييياء األداءمحميييييد اييييي وت(

االثنييي  ايييالنفس وتييي ثيرا اليييي الثنييي  الذاتيييي (و ولانييي  أىيييم النتيييات  الحيييديث اليييذاتي وا  تيييو  -اإلسيييتر اء
 مستوت النتات  الرياوي  المحنن  لدت بااي لرا الندم .

فااليييي  أسيييت دام  (  يييام ادراسييي  اعنيييوان7(  4339ايييام  ”Maikanbom,nord“ ميييايلناوم ونيييورد -0
تعييدي   و ييييدا الاحييث إليييالحييديث الييذاتي االلالمييا  المزاةييي  الييي مسييتوت أداء بااييي ألعييا  النييوت

وأسيييت دم الااحيييث الميييني  التةريايييي ولانييي  العينييي  تتمثييي  فييييي  وت التفليييير أثنييياء ابداءوتنشييييط محتييي
ولان   مةموا  من بااي ألعا  النوت تم تنسيميم إلي مةمواتين أحدىما تةرياي واب رت وااط 

و و الُاعييد الميييارت و والاعييد إسييتراتيةي  التفليييرىييي  األاعادوو سييتايانإسييتمارا إأدوا  الاحييث ااييارا ايين 
سييت دام الحييديث الييذاتي والللمييا  المزاةييي  فييي تطييوير مسييتوت إفاالييي  الرياوييي ولانيي  اىييم النتييات  

 .ابداء الرياوي

 
جراءت البحث:  :Research Plan And Proceduresخطة وا 

 :Research Methodمنهج البحث:
حيث  نظرا لم تمتو لطايع  الدراس  (Descriptive Method)إست دم الااحثان المني  الورفي        

ولذا دراس   ذيين اوزارا الشاا  والرياو يتننين منياس الحديث الذاتي للنادا التنف  ام الااحثان ادراس 
 .ذيين اوزارا الشاا  والرياو يالنادا التنف الفرو  لدت

 :Research Communityمجتمع البحث:
 وعينة البحث البحث عمي :يشتمل مجتمع        

ساسي  الي اين  تم إةراء الدراس  األفرد و ( 93.الذت الغ اددىم  ذيين يالنادا التنف  ام الااحثان اإ تيار
من نفس مةتما الاحث فرد( 43لما تم إةراء الدراس  اإلستط اي  الي اين   واميا  وفرد ( 53 واميا 

 ( يووأ ذل .9االطرين  العمدي  والةدو   و ار  العين  األساسي  وتم إ تيارىا 
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(0جدول )  
 

انعيىة االستطالعية   انعيىة األسبسية انعيىة انكهية  

99 59             49  

 أسباب إختيار العينة:                   
 (:0التعميق عمي جدول )

حييث  يام اليوظيفي رااي الااحثان في إ تيار العين  أن تليون ممثلي  لمةتميا الاحيث مين حييث التوزييا  -9
مييديرين  -معيياون الييوزير -النييادا التنفييذيين اييوزارا الشيياا  والرياويي   مسييااد الييوزير م تلييا ااإل تيييار ميين

  مديرت اإلدارا (. -العموم
 رياو ( اوزارا الشاا  والرياو -النادا التنفذيين من  شيا  أن تلون العين  ممثل  لاعض-4

 (8جدول رقم )

 يوضح توزيع عينة الدراسة األستطالعية واالساسية لمبحث

 انمستوى انوظيفي و

 انذراسة االسبسية انذراسة األستطالعية

 مجموع
 شجبة ريبضة

 مجموع انذراسة

 األستطالعية
 شجبة ريبضة

1 

2          

3 

4 

 

 6 3 3   -  - مسبعذ انوسيز

 6 3 3   -  - معبون انوسيز

 22 3 13 21 11 11 مذيزيه عموو

 51 25 25 21 11 11 مذيزي االدارات

 31 41 51 49 21 21 انمجموع

 :أدوات جمع البيانات

النحييو وذليي  الييي للحييديث الييذاتي لييدت النييادا التنفييذيين اييوزارا الشيياا  والرياويي   ييام الااحثييان اانيياء منييياس 
 التالي:

 
 :تحديد أبعاد المقياس

 :لعدد ُاعدين ىما ا(ااار 94يتلون ىذا المنياس من  "الحديث الذاتي" مقياس
 .ا(ااار 6 الحديث الذاتي ال ةو الُاعد األو  -9
 .ا(ااار 6  الحديث الذاتي الت نيايلُاعد الثاني ا-4
-( مسييتويا  ملييون ميين ميييزان تنييدير ث ثييي  داتميياي 0وىييذا اإتايياع  مفتيياح ترييحيأ للمنييياس يتلييون ميين    
 .الحديث الذاتيأاداي(  لمنياس -حياناأ

 خطوات بناء المقياس:
 المقابمة الشخصية : -ا

 قام الباحثان بإجراء العديد من المقابالت الشخصية مع كل من :
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 ةامع  حلوان–الم النفس الرياوي اللي  التراي  الرياوي  للانين ال اراء والمت ررين في مةا -9
ةييم والمعييايير والةييودا التييي يييتم اوذليي  للتعييرا الييي الرييعواا  والمعو ييا  التييي تييو النييادا التنفييذيين -4

 تطاينيا والمشال  التي تعو يم.
 
 تحلي  السة   والوثات :  - 

  .وزارا الشاا  والرياو  وذل  للتعرا الي اادادىم الي مستوت
 ارض أاعاد وااارا  المنياس الي السادا ال اراء -
النيييادا التنفييذيين ايييوزارا الشييياا  والرياوييي  تحديييد المفييييوم النظيييرت اإلةراتييي إلاعييياد المنيييياس المنتييرح اليييي  

 (رياو  – شاا  
لييدت النييادا التنفييذيين اييوزارا  الحييديث الييذاتي ييام الااحثييان اووييا تعريفييا  إةراءييي  لتاعيياد المنترحيي  لمنييياس 

األسيياتذا ميين  (8مرضههق )( 6  السييادا ال اييراء والييذت الييغ اييددىمو تمييييداي لعرويييا الييي الشيياا  والرياويي 
 حلوان–اللي  التراي  الرياوي  االيرم ةامع  الرياوي  المت ررين في الم النفس

 ارض أاعاد وااارا  المنياس الي السادا ال اراء -

النيييادا التنفييذيين ايييوزارا الشييياا  والرياوييي   تحديييد المفييييوم النظيييرت اإلةراتييي إلاعييياد المنيييياس المنتييرح اليييي 
الحيديث اليذاتي ليدت النيادا   ام الااحثان اووا تعريفيا  إةراءيي  لتاعياد المنترحي  لمنيياس رياو (- شاا 

 شاا  –رياو التنفذيين اوزارا الشاا  والرياو   
من األساتذا المت ررين في الم   (8مرضق )( 6الي السادا ال اراء والذت الغ اددىم  تمييداي لعرويا  

 النفس والنياس والتنويم 
أاييداي( احيييث أن -أحيانيياي -ميين ميييزان  تنييدير ث ثيي  داتميياي  الحيديث الييذاتيتيياح الترييحيأ  لمنييياس يتليون مف-

اييرض األاعيياد  المنترحيي  الييي السييادا -( تمثيي   أاييداي 9( تمثيي   أحيانييا(و و 4( تمثيي   داتميياي(و و  0درةيي   
 ال اراء 

 إلةراتي وذل  لعرويا الي ال اراء ام الااحثان اإاداد إستمارا إستط ع رأت توم ُاعدين ومفيوميا ا
 (3جدول)

الحديث الذاتي لدي القادة التنفذيين بوزارة الشباب راء السادة الخبراءعمي مقياس األهمية النسبية ن 
 والرياضة

( 6ن= )              
 و انجُعذ انتكزار انىسجة انمئوية نهموافق

83.33 %  1 انحذيث انذاتي انخجول 5 

199%  2 انحذيث انذاتي انتأويجي 6 

الحيييديث اليييذاتي ليييدت النيييادا ( أن نسيييا  موافنييي  ال ايييراء اليييي محييياور منيييياس 0يتويييأ مييين ةيييدو   
%( و يييييييييد إرتويييييييييي الااحثيييييييييان 933%و80.00تراوحييييييييي  ايييييييييين  التنفيييييييييذيين ايييييييييوزارا الشييييييييياا  والرياوييييييييي  

 %(. 80.00انسا  

 :م   العلمي  لمنياس حسا  المعا
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النياتيي  اليي السيادا ال ايراء ميا التعيدي  فيي رييغ  العايارا   و ام الااحثيان اعيرض المنيياس اريورت
 وادم حذا أت ااارا لايان األىمي  النساي  ألراتيم.

 
 

 
 

 (4جدول)

 الخبراء لعبارات الُبعد األول األهمية النسبية نراء
 الحديث الذاتي الخجول االول: البعد

 )6ن= )

 انُسجخ انًئىيخ  انزكشاس انعجبساد و
%83.33 5 ثبنخجم واالحشاج انشذيذ يٍ َفسي .أشعش  1  
%111 6 أشعش ثبنمصيش إرا رى إكزشبف رنك انًىلف . 2  
%83.33 5 .أشعش ثبضيك انشذيذ َزيجخ نزنك انزمصيش في عًهي  3  
%111 6 أحت أٌ أعًم ثًفشدي. 4  
%23.33 5 شعش ثبنخجم يٍ رصشفبري هزح 5  
كأٌ نى يحذس شيءأشبهذ رهك انًخبنفخ وإنززو انصًذ  6  6 111%  

(  ييد احييديث الييذاتي ال ةييو ( نسيي  الموافنيي  الييي ليي  ااييارا ميين ااييارا  الُاعييد األو   4يووييأ الةييدو   
ليلييييون اييييدد ااييييارا  الُاعييييد %( 80.00رتوييييي الااحثييييان انسييييا   إ( و د%933%و80.00تراوحيييي  اييييين  

 ااارا (.6 
(5جدول )  

 الُبعد الثانياألهمية النسبية نراء الخبراء لعبارات 
  الحديث الذاتي التأنيبيالُبعد الثاني :

 (6ن=)                    

 انُسجخ انًئىيخ  انزكشاس انعجبساد و

%83.33 5 .أنىو َفسي ثشذح    7  

%83.33 5 أشعش ثبإلهًبل انشذيذ وأحبول رعىيضخ في ألشة ولذ 8  

%011 6 يٍ ولذأسزحك انزأَيت إلَي نى أعطي نهزا انعًم يب يسزحمخ  9  

%83.33 5 يب أكهف ثه يٍ أعجبء ثعًهي يفىق أعجبء األخشيٍ  01  

%011 6 أعززس نه وأطهت يُه انصفح 00  

%83.33 5 أنىو َفسي نعذو يىاجهزي نهشخص انًزسجت في رنك 02  

( الحيديث اليذاتي التي نياي( نس  الموافن  الي ل  ااارا من ااارا  الُاعد الثياني  5يووأ الةدو   
( 6%(و ليليييون الُاعيييد مييين   80.00 %( و يييد إرتويييي الااحيييث انسيييا  933%و80.00 يييد تراوحييي  ايييين  

 ااارا .

 الدراسة انستطالعية والمعامالت العممية لممقياس.

 ي    الحديث الذاتي منياسست را  المعام   العلمي  لإلستط اي   ام الااحثان اإةراء التةرا  اإل
 ولان  النتات  لما يلي : 94/9/4349حتي  9/9/4349الفترا من  
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اعييد حسييا  الرييد  المنطنييي ايين طرييي  العييرض الييي ال اييراءو تييم حسييا  رييد  ابتسييا  الييدا لي 
ان طري  حسا  معام  ابرتااط اين ل  ااارا والدرةيو اللليي  للُاعيد وليذل  معامي  ابرتاياط ايين لي  ُاعيد 

سيييتط اي  مييين مةتميييا (  اتيييد لعينيييو إ43 ن(= ادا التنفييييذيينالنيييوالدرةيييو اللليييي  للمنيييياس حييييث ليييان ايييدد 
 الاحث ومن  ار  العينو ابساسي  ولان  النتات  لما يلي :

 
 صدق انتساق الداخمي: 

( مييدر  لعينيي  إسييتط اي  ميين أفييراد مةتمييا 43 ييام الااحثييان اتطاييي  المنييياس الييي اينيي   واميييا  
الاحيييث ومييين  يييير العينيييو ابساسيييي  ولييييا نفيييس الموريييفا  حييييث  يييام الااحثيييان احسيييا  معامييي  ابرتاييياط 

 نايرسونن لمايلي: 
درةيو اللليي  للاعيد التيي  د تم حسيا  معيام   ابرتاياط ايين درةي  لي  اايارا مين اايارا  المنيياس وال

 تنتمي اليو.
للمنياس ولما يلي في  لما تم حسا  معام   ابرتااط اين مةمواا  درةا  ل  اعد والدرةو الللي 

 : الةداو  التالي  
 
 

 الذاتياوال: مقياس الحديث  -

 رد  منياس الحديث الذاتي
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 (6جدول )
 

(شباب-رياضةلعينة ) الحديث الذاتيالكمية لكل ُبعد من أبعاد مقياس معامالت انرتباط بين العبارات والدرجة   
( 41)ن =                                                                                   

 ثُعذ انحذيث انذاتي انخجول و
 و

 ثُعذ انحذيث انذاتي انتأويجي

 قيمة ) ر (  قيمة ) ر ( 

1 9.491*  7 9.742*  

2 9.599*  8 9.549*  

3 9.569*  9 9.623*  

4 9.791*  19 9.659*  

5 9.696*  11 9.642*  

6 9.711 12 9.531*  

1.385( = 1.15*داللة معامل االرتباط لقيمة )ر( الجدوليةعند مستوى داللة )   
الحيديث ( ان  يم معيام   ابرتاياط ايين لي  اايارا الي  ُاعيد مين أاعياد منيياس 6يتوأ من ةدو          
( مميا يييد  اليي أن المنييياس اليي درةيي  االيي  ميين 3.35ةياء  داليي  إحرياتيا انييد مسيتوت دبليي   اليذاتي 
  الرد .

(7جدول )  

رياضة(-لعينة )شباب الحديث الذاتي معامل االرتباط بين األبعاد والمجموع الكمي لمقياس  

(41 )ن =                                                                                       
 معبمم االرتجبط األثعبد و

انحذيث انذاتي انخجولثُعذ  1  9.791*  

انحذيث انذاتي انتأويجيثُعذ  2  9.824*  

نذرجة انكهيةا 3   

 3.045( =  3.35( واند مستو  دبل    08درة  حري     يم    ر ( الةدولي  اند 
 ( ما يلي :7يتوأ من الةدو   

تراوح  معام   ابرتااط اين مةموع درةا  ل  ُاعد من أاعاد المنياس والدرة  الللي  للمنيياس ميا 
عيياد ( وامنارنيي   يميي    ر ( الةدولييي  يتوييأ وةييود ارتايياط دا  احريياتيا اييين األا 3.844:  3.799اييين  

 .م ادرة  االي  من الرد والعاارا  تتساباعاد مما يد  الى ان  الحديث الذاتي والمةموع الللي لمنياس 

 صدق التميز بين المجموعات المتضادة: -
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( 8جدول )  

( شباب-)رياضةلعينة  الحديث الذاتياالعمي "   ضى ابعاد مقياس  –داللة الفروق بين الربيع  " االدني  

 االثعبد

 (11)ن=انزثيع االدوي 

 

 (11)ن=انزثيع االعهي 

 
 قيمة ت

انمتوسط 

 انحسبثي

االوحزاف 

 انمعيبري

انمتوسط 

 انحسبثي

االوحزاف 

 انمعيبري

 2.111 1.314 11.121 2.433 11.212  انحذيث انذاتي انخجولثُعذ 

 2.116 1.321 11.131 2.145 11.121  انحذيث انذاتي انتأويجيثُعذ 

انكهية نهمقيبسانذرجة   21.454 4.451 34.212 2.151 2.462 

 9.697( = 3.35 يم     (الةدولي  اند مستوت دبل   

( 3.35( ان  يميي    ( المحسييوا  ةيياء  داليي  احريياتيا انييد مسييتوت دبليي   8يتوييأ ميين ةييدو     
ولريالأ الراييا الحيديث اليذاتى ابالي ن الي أاعاد و الدرة  الللي  لمنيياس  –اين ل  من الرايا ن ابدني 

 ابالي مما يد  الي ان المنياس الي درة  االي  من الرد .
 ثانيا : الثبات 

 :الثبات بطريقة التطبيق واعادة التطبيق -أ
لحسيييا  ثايييا  المنياسيييين  ييييد الاحيييث ااتميييد الااحثيييان اليييي طرينييي  التطايييي  واايييادا التطايييي  وذلييي  

يييوم( ميين مواييد التطاييي  األو  . و ييد أسييفر  نتيةيي  التطاييي  ايين ثاييا   94افاريي  زمنييي   ييدره أسيياواان 
و  التاليي  إسيتمارا المنيياس انيد إايادا تطاينيو ميرا أ يرت اينفس شيروط ومواريفا  التطايي  األو و و الةيدا

( 43توويأ معاميي  ابرتايياط ايين التطاييي    وااييادا التطايي  الييي العينيي  ابسيتط اي  والتييي يالييغ  واميييا  
 فردا وذل  الي النحو التالي: 
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عادة التطب   يق لمقياس الحديث الذاتيالتطبيق وا 

(   9جدول )   

رياضة(-لعينة )شباب مقياس الحديث الذاتيعاد قيم معامالت االرتباط بين التطبيق واعادة التطبيق عمي أب  
( 41)ن=  

 انتطجيق و

 األثعبد

 معبمم انثجبت انتطجيـق انثبوي انتطجيـق األول

انمتوسط 

 انحسبثي

 االوحزاف 

 انمعيبري

انمتوسط 

 انحسبثي

االوحزاف 

 انمعيبري

انحذيث انذاتي انخجولثُعذ  1  14.211 3.231 14.974 3.994 9.982 

انحذيث انذاتي انتأويجيثُعذ  2  13.163 3.431 13.871 3.319 9.984 

 1.321 6.113 22.246 6.533 22.641 انذرجة انكهية 3

1.385( = 1.15قيمة) ر( الجدولية عند مستوي داللة)   
( ان ةميييا  يييم معييام   الثاييا  اييين التطاييي  وااييادا التطاييي  ةيياء  داليي   9يتوييأ ميين ةييدو    
مميا ييد  اليي   لمنياس الحديث الذاتي (الي ةميا أاعاد والدرة  الللي 3.35احراتيا اند مستوت دبل   

 ان المنياس الي درة  االي  من الثاا  . 
 ب ه الثبات بطريقة حساب  الفاكرونباح 

 ييام الااحثييان ااسييت دام  معاميي  ألفييا للرونايياق وذليي  اتطاينييو الييى اينيي   المنييياسللت لييد ميين ثاييا  
 .( يووأ ذل  93( فرداي من مةتما الاحث ومن  ار  العين  األرلي  و والةدو  التالي     43 واميا   

( 01  جدول )  

 
رياضة(-)شبابلعينة  الحديث الذاتيالثبات باستخدام معامل ألفا لكرونباخ لمقياس معامالت   

( 41) ن =                                           

انحذيث انذاتيأثعبد مقيبس  و  معبمم انفب كزووجبخ 

 1.145  انحذيث انذاتي انخجولثُعذ  1

انحذيث انذاتي انتأويجيثُعذ  2  1.211 

 3.045( =  3.35(  مستو  دبل     08 يم    ر ( الةدولي  اند درة  حري    
 ( ما يلي :93يتوأ من ةدو   

( و وىييى معييام    3.899:  3.745معييام   ألفييا لرونايياق لمحيياور المنييياس مييا اييين    تراوحيي 
 إرتااط دال  إحراتيا مما يشير إلى أن أاعاد وااارا  المنياس تتسم ادرة  االي  من الثاا . 

 الدراسة األساسية:
 إلي 0/8/8180منخالل الفترة   س الحديث الذاتيلمقياقام الباحثان بإجراء الدراسة األساسية 

 .ةاألساسيعمي عينة الدراسة 04/8/8180
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 المعالجات انحصائية لمبيانات :

 إست دم الااحثان أسلو  المعالةا  اإلحراتي   التي تتناس  ما طايع  الاحث وىي لما يلي: 
 . المتوسط الحسااي 
 . اإلنحراا المعيارت 

   التفلطأ .معام  اإللتواء ومعام 

 . معام  اإلرتااط لايرسون و معام  ألفا لرونااق 

  الدرة  المندرا 

  األىمي  النساي 
 
(00جدول)  

عتدالية البياناتالتوصيف انحصائي لعينة البحث األس بعديضى  اسية وا   
شباب(-رياضةلعينة ) مقياس الحديث الذاتي   

 (51)ن=
 االثعبد

انمتوسط 
 انحسبثي

االوحزاف 
 انمعيبري

 انوسيط
معبمم 
 االنتواء

 انتفهطح

1.213- 15.11 3.431 14.161 انحذيث انذاتي انخجول  -1.131  
1.151- 12.11 3.636 13.141 انحذيث انذاتي انتأويجي  -1.151  

1.432- 21.11 1.163 22.511 انذسجخ انكهيخ  -1.521  

والدرةيي   الحييديث الييذاتي عيياد منييياس( أن معييام   اإللتييواء لمةتمييا الاحييث فييي اا99يتوييأ ميين ةييدو   
الحيديث الى إاتدالي الايانا  فيى منياس ( مما يد   0±الللي  للمنياس  يد الاحث  د إنحرر  ما اين   

 (   يد الاحثن.الذاتي

 (08جدول ) 

 والدرجة الكمية لمقياسعمي ابعاد األساسية  تحميل التباين بين عينة البحث 
 لمقادة التنفيذيين ( شباب -رياضةالحديث الذاتي  لعينة )

 الوظيفي وضقًا لمتغير المستوي
                                                                                                     (51)ن=                                              

 مصدر التباين االبعاد
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

مجموع متوسط 
 المربعات

 الداللة قيمة ف

 1.078 1.83 3 1.689 بين المجموعات الحديث الذاتي الخجول
  
  

 غير دال

 0.333 46 60.330 داخل المجموعات

   49 68.18 المجموع

 الحديث الذاتي التأنيبي

 1.38 1.374 3 0.083 بين المجموعات
  
  

 غير دال

 0.069 46 53.757 داخل المجموعات

   49 54.88 المجموع

  الدرجة الكمية
  

 1.089 1.885 3 1.855 بين المجموعات
  
  

 غير دال

 8.818 46 010.565 داخل المجموعات

   49 018.48 المجموع

 8.80( = 1.15( ومستوي داللة )46،  3الجدولية عند درجتي حرية ) (ف )قيمة
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( 3.35ان  يم   ا(المحسوا  ةاء   ير دال  احراتيا اند مستوت دبل   (94  يتوأ من ةدو 
   اين اين  الاحث فى ن الي ااعاد والدرة  الللي  لمنياس الحديث الذاتي وفناي لمتغير المستوت الوظيفي.

(03جدول )  

لعينة الحديث الذاتيالمتوسطات الحسابية واالنحراضات المعيارية ومعامل االختالف البعاد مقياس   
  (  شباب -رياضة) القادة التنفيذيين

 (51)ن= 

 االثعبد
انمتوسط 

 انحسبثي

االوحزاف 

 انمعيبري

معبمم 

 االختالف
 انتزتيت

%23.6 3.431 14.161  انحذيث انذاتي انخجولثُعذ   1 

انحذيث انذاتي انتأويجيثُعذ   13.141 3.636 26.3%  2 

ال ةيو  ةياء فيى الترتيي  ابو  يلييو ُاعيد الحيديث اليذاتي ( ان اعد الحديث اليذاتي 90يتوأ من ةدو     
 الت نياي فى الترتي  الثاني لدت اين  الاحث الللي  .

 مناقشة وتفسير النتائج:
ذيين يييالحييديث الييذاتي لييدت النييادا التنف اييين أاعيياد منييياس وةييد فييرو  ذا  دبليي  إحريياتي ت: ولالفههرض األ 

 .اوزارا الشاا  والرياو  
 
 الباحثان:ويفسرها  -
 العميي  ذا  طيااا موحييد اليي ةميييا األاميا  اإلدارييي اييوزارا الشياا  والرياويي  وايتي   العمي  إلن طايعي  -

 ذي  ليم نظرا للروتين الساتد االوزارا .وادم التةديد المستمر االعم  ابدارت والتنفيذت.يوالتنف

أت ُاعد من منيياس الحيديث  ( ا ن  بيوةد ت ثير لمتغير المستوت الوظيفي الي94يتوأ من ةدو  
 .شاا ( - رياو الذاتي أو الدرة  الللي  للمنياس الي مستوت اين  الاحث

ذيين ايوزارا الشياا  ييفي ترتي  أاعاد منيياس الحيديث اليذاتي ليدت النيادا التنف يوةد إ ت ا:  ثانيالفرض ال
 لابتي:( أنو أملن ترتي  منياس الحديث الذاتي 90والرياو  يتوأ من ةدو   

 الحديث الذاتي الخجول  -
 الحديث الذاتي التأنيبي -

  ةييياء  متوافنييي  اليييي مسيييتوت  منيييياس الحيييديث اليييذاتيو يييد تيييم م حظييي  ترتيييي  األاعييياد اليييي مسيييتوت 
 العين  الللي . 

فإن النادا التنفيذيين يحدثون أنفسيم اإداء مياميم الوظيفيي  المطلواي  مينيم اشيل  مرتي  لميا أنيو يةي   -
تعزيز دور الحديث الذاتي وذل  امشارل  المعلوما  اإلداري  والتدايم المستمر من  ا  الناتد للعنارر 

رييدت للعناييا  الفنييي  المسيياادا والمعاونيي  لييو حتييي يييتملن ميين التغليي  والورييو  إلييي حيي  مناسيي  والت
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واإلداري  من     الدور الاارز اليذت ينيوم ايو المستشيارين الرياوييين مين ذوت ال ايرا حتيي يريلوا إ  
 ياإلىداا المنشودا والراي  المستنالي  من     النرارا  السليم  التي تحننيا أىداا الوزارا.

 Conclusions& Recommendations انستخالصات والتوصيات:

فيي حييدود اينيي  الاحييث و راتريياو والمييني  المسييت دمو و فييي وييوء : Conclusions انستخالصههات
النتات  التي تم التور  إلييا و معالةتيا وارويا و تفسيرىا وفي حدود الدراس  و أدوا  ةما الايانا  

 المست دم  و في ووء أىداا الدراس  تور  الااحثان إلي : 
الذاتي ةاء  ادرةا  مرتفع  لاعيدت الحيديث اليذاتي ال ةيو  والحيديث  أن تننين اعدت منياس الحديث -9

 الذاتي الت نياي.

ذيين يتميز اين  الاحث اعدم وةود  فرو  ذا  دبل  إحراتي  لمنياس الحديث الذاتي لدت النادا التنف  -4
 .اوزارا الشاا  والرياو  

لييذاتي لييدت النييادا التنفييذيين اييوزارا تميييز اينيي  الاحييث اوةييود إ ييت ا فييي ترتييي  أاعيياد منييياس الحييديث ا -0
ووالحييديث الييذاتي التيي نياي فييي الييذاتي ال ةييو  فييي الترتييي  األو  حيييث ةيياء الحييديث الشيياا  والرياويي 
 الترتي  الثاني.

 :Recommendations :التوصيات

ذيين ايييوزارا الشييياا  والرياوييي  اريييورا  ارييي  وللعييياملين ييييتوةيييو ىيييذا التورييييا  للعييياملين والنيييادا التنف -
 .  االمةا  الرياوي ارورا اام 

 ورا تطاي  منياس الحديث الذاتي لدت النادا التنفيذيين اوزارا الشاا  والرياو .ر و -0
 والحديث الذاتي الت نياي. ورورا اإلىتمام اتنمي  ُاعدت الحديث الذاتي ال ةو  -4
األسيلو  النييادت الفعيا  لتحنيي   ورا التواري  ايين النيادا التنفييذيين والعياملين مين  ي   إتاياع ر و -0

 الفاتدا المرةوا.
تيييم ميييا حييياةتيم النفسيييي   ايييداد النفسيييي للنيييادا والعييياملين االمةيييا  الرياويييي واميييا ييييت اإلىتميييام اا -4

 واإلةتمااي .
يةاايت  تسليط الووء الي الحديث الذاتي وذل  اتوويأ  -5 أىم مرادرا وأنوااوو وتوويأ سلايات  وا 

  ار  والمنظم  ارف  اام . الي النادا ارف 
وييرورا الترليييز الييي تييتيي  الاييرام  التدرياييي  التييي ت ييدم اإلاييداد النفسييي للنييادا والعيياملين االمةييا   -6

 الرياوي.
 ورورا تطاي  منياس الحديث الذاتي الي المنظوم  الرياوي  والماسسا  الرياوي . -7
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 قائمة المراجع 
 أواًل :المراجع بالمغة العربية:

اإت يييياذ النييييرار لييييدت النيييييادا  الرياوييييي  ااإلندييييي   و(:إدارا الو يييي  وا  تيييي4394متييييولي  أحمييييد السيييييد  .9
و المةليي  العلمييي  للتراييي  الادنييي  والرياوييي و  73الرياوييي  المرييري  وإنتييا  المييي العييدد 

 مرر.

(: تيييدري  المييييارا  النفسيييي و تطاينيييا  فيييي المةيييا  الرياوييييو دار الفلييير 4334راتييي   أسيييام  لامييي   .4
 العرايو الناىرا.

االثني  ايالنفس وفي  مسيتوت النتيات  الرياويي  المحنني   وم(:نالحيديث اليذاتين وا  تي4397  فةالي نسيم .0
 لدت بااي اللراو ةامع  محمد اوويا االمسيل و الةزاتر.

م(: الحديث الذاتي وتطوير األداء في المنافسا  4398اةدا محمد إسمااي   محمد العراي شمعونو م .4
 الرياوي و الناىراو مرلز اللتا  الحديث.

م( الييم اليينفس الرياوييي والممارسيي  الادنييي و النيياىراو الماسسيي  السييعودي  4394محمييد حسيين ايي وت   .5
 امرر.

اليييذا  وتييي ثيره اليييي تحسيييين اعيييض م( ارنيييام  تيييدرياي ااسيييت دام الحيييديث 4397ىيييدير محميييود أحميييد  .6
م( ةييرت رسييال  833النييدرا  الادنييي  ال اريي  والثنيي  اييالنفس والمسييتوت الر مييي لمتسييااني  

 دلتوراهو للي  التراي  الرياوي  للانا و ةامع  إسلندري .

 
 ثانيًا: المراجع بالمغة االنجميزية:

 
7- Meichen Boum&turk(2001) The effectiveness of the use of self-talk and 

mood words at the level of the performance of athletes players 

 
 النترنت(.االدولية لممعمومات ): الشبكة لثاً ثا

handlerepository.nauss.edu.sa-8 
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 (0مرضق)
 خبراء( 6)                                                حلوان جامعة الخبراء السادة أسماء قائمة       

 الجامعة الكلية القسم الوظيفة االسم م

 محمااااد رشاااا /د.أ 1
 أشرف

 الافس  علا  بقسا  أست ذ
 الري ضي

 الاااافس  علااااي
 واالجتمااااااااا  
 والتقاااااااااااااااوي 

 الري ضي

 التربياااااااااااا 
 الري ضااااااي 
 للبفاااااااااااااااي 

 ب لق هره

 
 حلوا 

 حلماااي رشااايد/د.أ 2
 السال  عبد محمد

أست ذ متسرغ بقس  عل  
الاااااااافس  الري ضااااااااي 
 ورئي  القس  األسبق

 الاااافس  علااااي
 واالجتمااااااااا  
 والتقاااااااااااااااوي 

 الري ضي

 التربياااااااااااا 
 الري ضااااااي 
 للبفاااااااااااااااي 

 ب لق هره

 
 حلوا 

 .د/عرفاااا  علاااايا 3
 سالم 

أست ذ القيا   والتقاوي  
الري ضاااااي سورئاااااي  
قسااااا  االسااااابق ل لااااا  

 الري ضي( الفس 

 الاااافس  علااااي
 واالجتمااااااااا  
 والتقاااااااااااااااوي 

 الري ضي

 التربياااااااااااا 
 الري ضااااااي 
 للبفاااااااااااااااي 

 ب لق هره

 
 حلوا 

ا.د/ محمااااااااااااااااااد  4
 ال ربي شم و 

أست ذ متسرغ بقس  عل  
 الفس  الري ضي

علااااا  الااااافس  
واالجتمااااااااا   
والتقاااااااااااااااوي  

 الري ضي

التربياااااااااااا  
الري ضااااااي  
للبفاااااااااااااااي  

 ب لق هره

 حلوا 

مفاااااي أحماااااد /د.أ 5

 عبد الحكي  
 والتقااوي  القياا   أساات ذ

 ورئاااااااي  الري ضاااااااي
 االسجكانمسى 

 الفس  عل 
 واإلجتمااااااااا  

 والتقوي 
 الري ضي

 التربياااااااااااا 
 الري ضااااااي 
 للبفاااااااااااااااي 

 ب لق هرة

 حلوا 

هفاااد ساااليم   /د.أ 6

 علي حس 
 والتقااوي  القياا   أساات ذ

لسمى  ورئي  الري ضي

 عهى انُفس انشيبضي 

 الفس  عل 
 واإلجتمااااااااا  

 والتقوي 
 الري ضي

 التربياااااااااااا 
 الري ضااااااي 
 للبفاااااااااااااااي 

 ب لق هره

 
 حلوا 

 

 فالدرجة االبجدية االحرف حسب الخبراء السادة اسماء ترتيب الباحث راعي وقد 
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 (8مرضق)
 مقياس الحديث الذاتي بصورتها النهائية

والرياوي  اةميوريي  للنيادا التنفييذيين ايوزارا الشياا   self-talkااناء منيياس الحيديث اليذاتي  انينوم الااحث
 .ارا  المنياسالي ةميا اا لذا نرةو التلرم ااإلةاا .  مرر العراي 

 ُبعدين هما:تكون من مقياس الحديث الذاتي ي

 shy self- talk“أواًل:الُبعد االول :"الحديث الذاتي الخجول 
  ”reprimanded self- talk ”ثانيًا:الُبعد الثاني:"الحديث الذاتي التأنيبي         

             
 الباحثان

 
 ا.د/أحمد محمد عبد المعز السنتريسي

 النفس الم انسم الرياوي النفس الم أستاذ
 اللي  الرياويي والتنوييم وابةتمياع

 انين الرياوي  التراي 
 حلوان ةامع   

 الباحث/محمد نبيل أحمد شوقي
 أ راتي رياوي ثاني اوزارا

 والرياو الشاا  
 

 بيانات شخصية لممفحوص:
 سنوات الخبرة:       -8اسم المفحوص:                           -9
 المحمول :-4اليوم والتاريخ:                         -3  
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 (8مرضق)تابع 

 الحديث الذاتيالصورة النهائية لمقياس 
 

 أبدا أحيانا دائما العبارات م

 الشااديد واالحاارا  ب لخجاا  أشاا ر 1
 . فسسي م 

   

قصاااير  ذا تااا   كتشااا ف تأشااا ر ب ل 2

 . ذلك الموقف

   

ضيق الشاديد فتيجا  لاذلك لأش ر ب  3
 .التقصير في عملي 

   

    أحب أ  أعم  بمسردي. 4

ب لخج  م  تصرف تي  ش رأ 5
 هذة

   

تلاااااك المخ لسااااا  و لتااااا    أشااااا هد 6
 الصمت كأ  ل  يحدث شيء

   

    .ألو  فسسي بشدة 1

أشاا ر ب إلهماا   الشااديد وأحاا و   2
 ت ويض  في أقرب وقت

   

أسااتحق التأفيااب إلفااي لاا  أع ااي  3
 وقت لهذا ال م  م  يستحق  م 

   

م  أكلف به م  أعب ء ب ملي يسوق  11
  أعب ء األخري 

   

    مفه الصسحأعتذر له وأ لب  11

ألااااااو  فسسااااااي ل ااااااد  مااااااواجهتي  12
 للشخص المتسبب في ذلك
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 (8تابع مرضق)

 محديث الذاتي:لتصحيح المفتاح  -

 ( أبداً 3(أحيانًا،)8( دائما،و)0جاءت جميع عبارات مقياس الحديث الذاتي سمبية ،وتأخذ درجات )

 
 أبدا أحيانا دائما العبارات م

 الشااديد واالحاارا  ب لخجاا  أشاا ر 1
 . فسسي م 

0 2 3 

أشااا ر ب لتقصاااير  ذا تااا   كتشااا ف  2
 . ذلك الموقف

0 2 3 

أش ر ب لضيق الشاديد فتيجا  لاذلك  3
 .التقصير في عملي 

0 2 3 

 3 2 0 أحب أ  أعم  بمسردي. 4

 3 2 0 أش ر ب لخج  م  تصرف تي هذة 5

أشااااا هد تلاااااك المخ لسااااا  و لتااااا    6
 الصمت كأ  ل  يحدث شيء

0 2 3 

 3 2 0 .ألو  فسسي بشدة 1

أشااا ر ب إلهمااا   الشاااديد وأحااا و   2
 ت ويض  في أقرب وقت

0 2 3 

أسااتحق التأفيااب إلفااي لاا  أع ااي  3
 لهذا ال م  م  يستحق  م  وقت

0 2 3 

م  أكلف به م  أعب ء ب ملي يسوق  11
 أعب ء األخري  

0 2 3 

 3 2 0 أعتذر له وأ لب مفه الصسح 11

ل ااااااد  مااااااواجهتي ألااااااو  فسسااااااي  12
 للشخص المتسبب في ذلك

0 2 3 
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 :ممخص البحث بالمغة العربية

 "تقنين مقياس الحديث الذاتي لمقادة التنفيذيين بوزارة الشباب والرياضة"

 تقنين أبعاد مقياس الحديث الذاتي لمقادة التنفيذيين بوزارة الشباب والرياضة معرضة البحث إلي هذا يهدف    

الوصفي نظرًا بناء مقياس الحديث الذاتي لمقادة التنفيذيين بوزارة الشباب والرياضة بإستخدام المنهج  وذلك من خالل
 لمالئمتة لطبيعة البحث.

( ضردًا وتم إجراء الدراسةانستطالعية عمي 91ختيار عينة البحث بالطريقة العمدية وقوامها)البحث:قام الباحثان بإعينة
  س مجتمع البحث وخارجها وذلك بهدف التأكد من وضوح العينة لعبارات المقياس.( ضردًا من نف41عينة قوامها )

 انستخالصات:

الحديث الذاتي –توصل الباحثان إلي مقياس تقنين الحديث الذاتي الذي يشتمل عمي ُبعدين وهما )الحديث الخجول  -
 التأنيبي(.

 لإلساليب األحصائية األتية: تم تحميل البيانات وضقاً  -

معامل انرتباط لبيرسون -النسبة المئوية -معامل انلتواء ومعامل التفمطح -اننحراف المعياري-الحسابي )المتوسط -
 األهمية النسبية(. -الدرجة المقدرة –

 :وهي ومن أهم التوصيات التي وصي بها الباحثان -

مهارات الحديث الذاتي  انستعانة بمجموعة من األضاق المستقبمية أمام الباحثين والمتخصصين لمعمل عمي تنمية -
 لمقادة التنفيذيين بوزارة الشباب والرياضة بهدف الوصول لمرؤية المستقبمية المطموبة.
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* Prof. Dr. Ahmed Mohamed Abdel Moez Al-Sentriesy 

  **Researcher/Mohamed Nabil Ahmed Shawky 

Absrract of the research in Arabic: 

Legalizing the self-talk scale for executive leaders in the Ministry of Youth and Sports 

The research aims to codify the dimensions of the self-talk scale for executive leaders in the 

Ministry of Youth and Sports 

And that is through building a self-talk scale for the executive leaders of the Ministry of 

Youth and Sports using the descriptive approach due to its relevance to the nature of the 

research. 

The research sample: The two researchers chose the research sample in a deliberate way, and 

its strength was (90) individuals. The exploratory study was conducted on a sample of (40) 

individuals from the same research community and outside, in order to ensure the clarity of 

the sample for the scale expressions. 

Abstracts: 

- The researchers reached a measure of legalizing self-talk, which includes two dimensions 

(shy talk - reprimanded self-talk). 
The data was analyzed according to the following statistical methods: 
 

- (arithmetic mean - standard deviation - skew coefficient and flatness coefficient - 
percentage - Pearson correlation coefficient - estimated degree - relative importance). 

Among the most important recommendations recommended by the researchers: 

- Using a group of future prospects for researchers and specialists to work on developing the 

self-talk skills of the executive leaders of the Ministry of Youth and Sports in order to reach 

the required future vision. 
 

 


