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 :Introduction Research البحث: مقدمة

إقليننررللدنأللولإاننرنألويمكننالنظر ننرلإظننذلإلقننرذلنظ ننرنرلليننذللرننأللمييننةلل ييننةللولم ر يننةللنن د لإظننذل
لسيوبلم نيالمنالننيالمامولنةلمنالنرقلننررن علوكن للميينةلمناللميينر لإلقنرذلنظ نرنرليرنل للر نرلإقلينررل
ر ننر.ذكلكمننرليمكننالنظر ننرلإظننذلإلقننرذلنظ ننرنرلليننذلنرننأللمييننةللنندبلنظلجكنندللولنظ نن لنرظرسنننةلظمامولننةلمننال

ر رلكمرللالإلقرذلنظ رنرلي صدلنألإقليررلننيالنرقليررن لظكذليسمحلذظ لرلقرذلإقليررلونحدلم  و لمالني
ندن. لرياردلح لظم كيةللولظمونا ةلموقفلعلولظمحروظةللغييرلحرظةعلونظحراةلرلقرذلقرنرليرنعلمنالوانودل
ندن. لعلنألمرلنظذ ليلطيبللمييةلنرقليررلمالنير ركلكمنرللالنألسنرسل نذلإلقنرذلنظ نرنرلتنولإقلينررلسنيو ل

ن نندلليكيننرلودرنسننةكل كننجاللمييننةلإلقننرذلنظ ننرنرللمييننةلر ننيد لول  ريننةلوظيسنن للوللصننرفللولإاننرنألم ننيال
لمييننةللرطييننةللولإري رظيننةكل ننذلن ننعلنألمننورلنظ رايننةلقنندليانندلنظ ر.نندلريسننألمنند ولر لن ننرور لسننرلةلإلقننرذل
لنظ نننرنرعللولسنننرلةللغيينننرلنظ نننرنرلنظسنننرن لإلقنننرذ ل نننذل نننوألنظمونقنننفلنظاديننند للولنظملغينننر كل كنننجالنظ ينننرد ل نننذ
اوترترلمرلتنذلإ لسيسنيةلملصنيةلمنالنظ نرنرن لوكن لقنرنرلمنالتنذتلنظ نرنرن ليمكناللالين ورلإيارننر للولسنينر ل

 (ك5:724ليذلنظامرلةللولنظيري للولنظمر مةلنظلذلي م ل ذلإطررترل)

نجرننألإقليننررلنننيالننندن. للDecision Makingب(للإلقننرذلنظ ننرنرل:10:)لننربمحمنندللنن و لللر ننأ
عللولظمحروظنننةللغيينننرلحرظنننةعلونظحرانننةلرلقنننرذلقنننرنرليرننننعلمنننالوانننودلقنننفلولظمونا نننةلمولرياننردلحننن لظم نننكيةل

ل(ك5:726ندن. علنألمرلنظذ ليلطيبللمييةلنرقليررلمالنير ر)

ونلقنننرذلنظ نننرنرلي ننندلمننناللتنننبلمرنحننن لنظ نننرنرعلوظنننيسلمرند نننر لظصنننرعلنظ نننرنرعل مرحينننةلإلقنننرذلنظ نننرنرلتنننذل
م يومننر لون كننررلحننو لنظم ننكيةلنظ ر.مننةعلومننالوننبليننر لقرظنندلق صننةلمننرليلوصنن لنظيننةلصننرر ونلنظ ننرنرلمننال

ب(لنررألن قليررلنظ ر.بلليذللسرسلن علنظم رييرلظندي لونحدلمالنيالننديييال116:)للربليوسفلولقروا
ل(ك0325:محلميياللوللكورل)

لنظي ذ لإنرنتيب لنظحير ل110:)للربلي ير ل ذ لنرسلقدنب ل ر.ع لمي وب لنرظريس لنظو ة لمي وب لنجا ب(
لمالل ديرلنظ لنرظريسلازأن  لنظو ة لنجالمي وب للحيررر  لوي ل د لن ك للربع لونظريسية لن المرلية لونظ يوب يومية

مسل   للالتذنلنظمي وبل ل  رلنظو ةلنرظريسل ذلإحسرسلنظ قصللنظذن لولحيررر للقر ليي بلنوصيةلملغيرن ل
لول ليريد لمر لليذللم  لون درنلة لون المرلية لونظريسية لنظاسمية لنسنبلنكيرألة ل  ط لن قرياع لظل ن  درنكة ن 

واودررلألرررلن رعلونصرفلنظر رللالل لسنبللقرعلوظسررلم طريال الرل ن لرغنر لن قرييالومرل
يي يورأليابللاليقلررلك ل ردلنريسةلمرليريدلدواللاليند لل ل رحللوللنريرلظألقريال)لررذلإرسرا(ل
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كررررلتذتلنظ نررن لن ك لكر ذللنذإ لك لمررقنر لسي لتذتلنظ نرر للرطو لليذلاز.يةلريسيةلدقي ةكل رظ   
لكر ذل لنظكيمر لن ك  لتذت لكرررر ل إذن لسينذع لإيارنذللو للو لقطج  للو لصوننر  لمرر وظة ظيسلنظمو وعلترر

ل(ك23ل0سر مالن رل ذلنظر ريةلسرلدلتذنلنألسيوبللسميةلمحرور لنظذن ك)

نظ ننرنرلونظو ننةلنننرظريسلظنند لنظ ننرد لنظلريننذييالويننر لنظنرحوننرال ننرور لنظل ننرفلليننذلنظ  قننةلنننيالإلقننرذل
لكنوزنر لنظ نربلونظرير ة

 Research Problemمشكمة البحث

لوناننألمامولننةلمنالنظم ننك  لونظم وقننر لل نفلحاننرلل نننةل نذلسننني للح ينن لللمييننةلإلقننرذلنظ نرنرراندللال
نظير.نند لنظمراننو لونظوصننو لنظننعلمسننلولللننر لمننالنظننلحكبليسننمحلنرلسننرق رل ننذلروليننةلنألدنأعلوقرصننةلظي ننرد ل
لقننرذلنظ ننرنرن لنظمصننيريةلنظلننذللسننرلدلليننذل نظلرييننذييالنظننذيالي ننعلليننذللننرل  بلم ننربلومسنن.وظير ل)نظننوزنر (لون 

لرننألمنناللتننبلنظم ننرك لنظلنذللوناننألنظ ننرد لنظلرييننذييالنننوزنر لنظ نننربلونظرير ننةلتننذل لن تنندنفلنظمراننو لوللح ين
لدبلنظ در لليذللرليبلنأل كنررلمنعلحانبلنظ من لنظملزنيندلمنعلمحروظنةلنظليكينرل نذللند لنندن. لنظلنذل للسنمحل

ينبللينذلذظن لمنالقن  لإسنلرارعلنإلقرذلنظ رنرلنظسييبل ذلنظوق لنظمررسبلوظكالنظ ر.دلنظرراحليسلطيعلنظلغ
لن ياننرنذلظلر ننيبلسننيرلنظ منن علظويننر لوتننولمننرلي ننرفلنإلقننرذلنظ ننرنرنظمو ننولر لو  ننرلرتميل ننرلولحدينندلن ول

 ننإالنظو ننةلنننرظريسللسننرلدلليننذللحنند لنظصنن ونر لعلولح ينن لنألتنندنفلعلوتننذنلننندور لي ننك لدن ننعلظي ر.نندل ننذل
النظي نن لعلونظلحيننذلنرظر ننرطلنإسننلمرنرللورننرألإلقننرذللح ينن لمزينندلمننالنرراننرزن لونألتنندنفلدوالنظقننوفلمنن

لومننالتننذنلنظمرطينن لاننرأ ل كننر لنظنرحوننرالإظننذلإاننرنألتننذنلنظنحنن للحنن لنظ ننرنرلظلح ينن لنألتنندنفلنظمر ننود 
 ذيين بوزارة الشباب والرياضة"يإتخاذ القرار وعالقتو بالثقة بالنفس لدي القادة التنف"للرونا

 Research Importance :أىمية البحث:
ل:Theoretical Importances أواًل:األىمية النظرية :

ينذييالننوزنر لنظ ننربليمحروظةلنظل رفلليذلدراةلنظ  قةلنيالإلقرذلنظ رنرلونظو ةلنرظريسلظد لنظ رد لنظلر -0
 ونظرير ةلل

نظسنييمةلمنالي لنرلتذنلنظنح لنظمحروظةلنألوظذلظدرنسةلقندر لوكينرأ لنظ نرد لنظلرينذييال نذلإلقنرذلنظ نرنرن ل -:
 كترزلنألدنألظلح ي لنألتدنفلنظمراولق  لنظو ةلنرظريسل ذلإرا

 
 :Applied Importances ثانيًا: األىمية التطبيقية :
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نظ منن لليننذلإرليننرعلمسننلو لدراننةلإلقننرذلنظ ننرنرلظحسننالإسننلقدنمةلمننالقنن  لنظو ننةلنننرظريسل ننذلإراننرزل -
 نألدنألولح ي لنألتدنفلنظمر ود ك

 :Research Aimsف البحث:  اىدأ

لظع2ي دفلنظنح لإ   
 نياللإلقرذلنظ رنرلونظو ةلنرظريسللظد لنظ رد لنظلريذييالنوزنر لنظ نربلونظرير ةلكلللحديدلنظ  قةل  -0
 ذييالنوزنر لنظ نربلونظرير ةلكيدرنسةلنظيرو لنيالإلقرذلنظ رنرلونظو ةلنرظريسلظد لنظ رد لنظلري -:
ذييالننننوزنر لينننإلقنننرذلنظ نننرنرلونظو نننةلننننرظريسلظننند لنظ نننرد لنظلريلدرنسنننةلنظل نننرفللينننذللرلينننبللن نننردلم يرسنننذ -3

 نظ نربلونظرير ةك
ل:Hypothesis of the Research 2فروض البحث

نلقننرذلنظ ننرنرلونظو ننةلنننرظريسلظنند لنظ ننرد لنظلرييننذييالنننوزنر لنننيالذن لد ظننةلإحصننر.يةللموانننةللوانندلل قننة -
 نظ نربلونظرير ةكل

ظم يرسنننذلنلقنننرذلنظ نننرنرلونظو نننةلننننرظريسلظننند لنظ نننرد لنظلريينننذييالننننوزنر لواننندل نننرو لذن لد ظنننةلإحصنننر.يةلل -
 كو  ر لظملغيرلنظمسلو لنظو ييذلنظ نربلونظرير ة

لقرذلنظ نرنرلونظو نةلننرظريسلظند لنظ نرد لنظلريينذييالننوزنر لنظ ننربليوادلإقل فل ذللرليبللن ردلم يرسذلإ -
 ونظرير ةكلل

لTerms used in research2لالمصطمحات المستخدمة في البحث
 :Decision Makingإتخاذ القرار  (1

ب(لنجرألإقليررلنيالندن. لرياردلح لظم كيةللولظمونا ةلموقفعل:10:)للربللرفلمحمدلل و 
لولظمحروظةللغييرلحرظةعلونظحراةلرلقرذلقرنرليرنعلمالواودلندن. علنألمرلنظذ ليلطيبللمييةلنرقليررل

 (ك5:7ل62)لمالنير رك
 :Self Confidenceالثقة بالنفس  (2

ب(لتذلنظص نةلنظ  ييةلوكيريةلنظذن لونظلير  لوزيرد لنرلل ردل ذل107:)لربليذكرلمحمدلنظ رنذ
ل(ك:26ل4نظ در لوتذللمو للتبلنظملطينر لظ رارزلويلطيبلذظ لنررألنظو ةلونظصنرلونظ م لنظ ر ل)

ل

 :Executive leadersالقادة التنفيذيين  (3
لظيوزنر عل لنظلرييذ  لنظمدير لنظوزيرع لمسرلديا ل)نظوزيرع ل ذ لونظملموييا لنظمقليية لنردنرن  لر سرأ تب
وك ألنظوزنر علمديريالنظ موبعلمديريالنردنرن (كلنظذيالي وموالنلوايألنأل رندلظيلحر ل ذلنرلار لنظسييبل
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و لظيمر مةلنظلذلي ميوالن رلليذللح لقيردل بلظي م لنرظ يك لنظلر يمذلولحييزتبلظلح ي لنرتدنفلنظمرا
  لكم لواأ*)ل ريفلإارن.ذ(ك

 :السابقةالدراسات 
(لدرنسننةللحنن للرننونال"لوننرلنررننرم لإر ننرد لريسننذل3ب()106:قرمنن لإرلصننررلم  ننرلنظر ننرلذللننربل) -1

و نعلنررنرم لإر نرد لننظدرنسنةللت قلةلنمسلو لنررارزلعلول دفلتنذلرميةلنظو ةلنرظريسلوللم لرحل ذ
نظو ننةلنننرظريسلظنند ل لنننذلنظسنننرحةلونظمينندنالولوننرلنظنررننرم ل ننذلنظو ننةلنننرظريسلونرراننرزللريسننذلظلرميننة

( لنبلممنال1:نظرير ذلونظ  قةلننيالنظو نةلونررانرزلنظرير نذعلولنبلإسنلقدنبلنظمنر  لنظلندرينذلمنال)
(لسنرةلعلولنبللسنلقدنبلك  منالم ينرسلروننيالومسنييذلونظم نربلمنالقنن ل35209يلنرنوحلللمنررتبلننيال)

(ل  ننر لعلوقندللوصنني لإظنذلمامولننةلمننالنظرلنر. لمنناللتم ننرل2للال03حمندلحسنناللن و لونظمل ننمال)م
ظينرررم لنرر رد للورل ذلنظو ةلونررارزلنظرير ذلوواودلل قةلم رويةلنيالنررارزلنظرير ذلونظو ةل

 نرظريسلظد ل لنذل)نظمسر ر لنظطوييةلعونظملوسطةلعلونظ صير (ك
نإلقننرذلنظ ننرنرلظنند للأول قلنن(لندرنسننةلن رننونال"إدنر لنظوقنن ل:(ل)105:)لننربدرنسننةللحمنندلنظسننيدلملننوظذل -2

نظ يننردن لنظرير ننيةلنرإرديننةلنظرير ننيةلنظمصننرية"لتنند  لنظدرنسننةلإظننذلنظل ننرفلليننذللتميننةلإدنر لنظوقنن ل
حن لنظمنر  لنظوصنيذعلول قل رلنإلقرذلنظ رنرلظد لنظ يردن لنظرير يةلنررردينةلنظرير نيةلعلإسنلقدبلنظنر

ولنننبلإقلينننررلليرنننةلنظنحننن لنرظطري نننةلنظ مدينننةلمنننالننننيالنظ ينننردن لنردنرينننةلنظ رمينننةلنررردينننةلنظرير ننننيةل
نظ نننرد ل-(لميحوصنننر كوماللتنننبلنرسنننلرلرار 056نظمصنننريةلنمحنننر  لذلنظ نننرتر لونظاينننز لونيننن للنننددتبل)

نظ يردن لنردنريةلليذلنظنحو لللدبلإللمردل–نرررديةلنظمصريةليسلقدمونلإدنر لنظوق لندراةلملوسطةل
لسلقدبلنظ يردن لنردنريةلنظ ييرللسنيوبلنظقننر لولسنيوبلدرنسنةلنألرنأل-نظ يميةلكجسيوبل ذلإلقرذلنظ رنر

ل لمدلنظ يردن لنردنريةلليذلغيرترلمالنظ ينردن لنظ رمينةل نذلنألردينةل نذلل-ونظم لرحر لرلقرذلنظ رنرن 
وسطةلنيرإدنر لنظوق لوسنرظيبلإلقنرذلنظ نرنركلومناللتنبلنظلوصنير لواودلل قةلإرلنرطلملل-إلقرذلنظ رنر

نظ من للينذلل ندلدورن للجتييننةلظو ن لولطنويرلنظ ينردن لنردنريننةلنررردينةلنظرير نيةلنظمصنريةلظصنن ي بل–
كسرن بلم ررن لإدنر لنظوق لحلذلللمكاللرديل بلمنالنألرل نرألنمسنلو لنردنر لن نرل نظ من للينذلل ندل–ون 

كسنرن بللسنرظيبلو رنوالإلقنرذلنظ نرنرلنظسنييبلدورن للجتييةلظم دير لنألرديةلنظرير يةلنظمصريةلظص ي بلون 
 ظدي بلحلذلللمكاللرديل بلمالنررل رألنمسلو لنردنر لن رك

(لندرنسننةلن رننونالمصننردرلنظو ننةلنننرظريسل ننعل7()118:لننربل)”لVelly at allقننربل يننرظذلونقننروال"ل -3
ر نننرللظيو نننةلننننرظريسل نننعلنظمانننر لنظرير نننذلوقننندلإسنننلقدبلنظرير نننةلوي ننندفلنظنحننن لنظنننذلدرنسنننةلنطنننررل

(ل18:(لرير نيرلظيمسنلوللنظانرم علو)334نظنرح لنظمر  لنظوصيذلوقدلإ لمي لليرةلنظدرنسةلليذل)
- لبلكر لسيةلوكرر للدون لنظنح لم يرسلظيو ةلنرظريسلليعلنظرير ييالون ن ردلتذ)نظو ةلنرظريس

لكرسلنظو ةلنرظريسل علنظرير ةيبلنظرلر. لصد لم نظدن  ية(كلوكرر للتل-لركيزلنررلنرت
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جراءت البحث:  Research Plan And Proceduresخطة وا 
 Research Methodمنيج البحث:

حي لنظنح لر رنلظم .ملألظطني ةلل(Descriptive method)إسلقدبلنظنرحورالنظمر  لنظوصيذلللللللل
لقادة التنفذيين بوزارة الشباب والرياضة ا بالنفس لديإتخاذ القرار وعالقتو بالثقة لقربلنظنرحورالندرنسة

 وكذنلدرنسةلنظيرو لظد لنظ رد لنظلريذييالنوزنر لنظ نربلونظرير ةك
 Research Communityمجتمع البحث:

 يشتمل مجتمع وعينة البحث البحث عمي :للللللل
إارنألنظدرنسنةلنألسرسنيةللينذل(ل ردلولبل91ذييالكنظذ لني للددتبل)ينظنرحورالنإقليررلنظ رد لنظلريلقرب

(ل ننردمالريننسلمالمننعل51(ل ننردلعلكمننرللننبلإاننرنألنظدرنسننةلنرسننلط ليةلليننذلليرننةلقونم ننر)41ليرننةلقونم ننر)
ل(ليو حلذظ ك0نظنح لوقررجلنظ يرةلنألسرسيةلولبلإقليررترلنرظطري ةلنظ مديةلونظادو ل)

 (1جدول )
انؼيُت االصتطالػيت   انؼيُت األصبصيت انؼيُت انكهيت  

09 59             49  

 أسباب إختيار العينة:                   
 (:1التعميق عمي جدول )

حين لقنربللنظنو ييذمعلنظنحن لمنالحين لنظلوزينعلرنلذلنظنرحورال ذلإقليررلنظ يرةللاللكوالممويةلظمالل-0
مننديريالل-م ننروالنظننوزيرل-ذييالنننوزنر لنظ نننربلونظرير ننةل)مسنرلدلنظننوزيريننررقلينررلمننالمقليننفلنظ ننرد لنظلري

لمدير لنردنرن (كلل-نظ موب
 كرير ة(لنوزنر لنظ نربلونظرير ة-ذييالمال) يربيلاللكوالنظ يرةلممويةلظن علنظ رد لنظلري-:

 (2جدول رقم )
 يوضح توزيع عينة الدراسة األستطالعية واالساسية لمبحث

  اندزاسخ االسبسيخ  اندزاسخ األسزطالعيخ   انٕظيفيانًسزٕٖ  و

يجًوووووووٕع اندزاسوووووووخ  شجبة زيبضخ يجًٕع

 األسزطالعيخ  

 شجبة زيبضخ

     

1          

2                

4 

    

 6 3 3    - -   يسبعد انٕشيس

 6 3 3    -  - يعبٌٔ انٕشيس 

 22 3 13 21 11 11 يديسيٍ عًٕو 

 51 25 25 21 11 11 يديسي االدازاد

 31 41 51 49 21 21 انًجًٕع

ل:تأدوات جمع البيانا

ذييالننوزنر لنظ ننربلونظرير نةلوذظن لينقربلنظنرحورالننررألم يرسنذلإلقنرذلنظ نرنرلونظو نةلننرظريسلظند لنظ نرد لنظلري
 ليذلنظرحولنظلرظذ2
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للحديدللن ردلنظم يرس2

ل(لنررن لظ ددلُن ديالتمرل92)لو  2م يرس"إلقرذلنظ رنر"ليلكوالتذنلنظم يرسلمال
 (عبارات5الُبعد األول:التروي/ التفكير بعمق ويتكون من ) -1تحديد أبعاد المقياس

 (لنررن 5نظُن دلنظوررذ2للحم لنظمس.وظيةلويلكوالما) -3
 :(لنرر لظ ددلُن ديالتمر9يلكوالتذنلنظم يرسلما)لمقياس "إتخاذ القرار"أواًل:
لك(عبارات5بعمق ويتكون من ) الُبعد األول: التروي/التفكير-0
لك(عبارات4لُبعد الثاني :تحمل المسئولية ويتكون من )ن-:
-( مستويات مكون من ميزان تقدير ثالثي )دائماً 3وىذا بإتباع  مفتاح تصحيح لممقياس يتكون من )  

 أبدًا(-أحيانا

 .( عبارات11ثانيًا:مقياس "الثقة بالنفس" يتكون ىذا المقياس من )

 .(عبارات5ول: األنفعاالت اإليجابية ويتكون من )الُبعد األ  -1
 .(عبارات5الُبعد الثاني: تركيز اإلنتباه ويتكون من ) -2

-( مستويات مكون منن مينزان تقندير ثالثني )دائمناً 3وىذا بإتباع  مفتاح تصحيح لممقياس يتكون من )
ل.أبدًا(-أحيانا

 خطوات بناء المقياس:

 المقابمة الشخصية : -ا

لبإجراء العديد من المقابالت الشخصية مع كل من :قام الباحثان 

نظلرنينننةلنظرير نننيةلنكيينننةللنألونظملقصصنننيال نننذلمانننر للينننبلنظنننريسلونرالمنننرعلونظل نننويبلنظرير نننذلنظقننننرل-0
لارم ةلحيونا–ظينريا

ذييالوذظنن لظيل ننرفلليننذلنظصنن ونر لونظم وقننر لنظلننذللننونا  بلونظم ننرييرلونظاننود لنظلننذليننلبلينننظ ننرد لنظلري-:
للطني  رلونظم رك لنظلذلل وق بك

للحيي لنظسا  لونظوور. 2لل-ب

  وذظ لظيل رفلليذلنلدندتبلليذلمسلو لوزنر لنظ نربلونظرير ةك
لكلرعللن ردلولنررن لنظم يرسلليذلنظسرد لنظقنرنأل-

ظرير ننةلذييالنننوزنر لنظ نننربلونيننلحدينندلنظمي ننوبلنظر ننر لنرارن.ننذلرن ننردلنظم يننرسلنظم لننرحلليننذلنظ ننرد لنظلريل
ل( نربل–ل)رير ة
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ظنند لنظ نننرد لإلقننرذلنظ ننرنرلونظو نننةلنننرظريسللذقننربلنظنرحوننرالنو ننعلل ريينننر لإارنأيننةلظرن ننردلنظم لرحنننةلظم يرسنن
ل(1مرفنق )(ل6ذييالنوزنر لنظ نربلونظرير ةعللم يدن لظ ر  رلليذلنظسرد لنظقننرنألونظنذ لنين للنددتبل)ينظلري

نكيينننةلنظلرنينننةلنظرير نننيةلننننرظ ربللونرالمنننرعلونظل نننويبلنظرير نننذلمنننالنألسنننرلذ لنظملقصصنننيال نننذللينننبلنظنننريس
لحيونا–ارم ةل

للرعللن ردلولنررن لنظم يرسلليذلنظسرد لنظقنرنأل-

ييالنننوزنر لنظ نننربلونظرير ننةلذيننلحدينندلنظمي ننوبلنظر ننر لنرارن.ننذلرن ننردلنظم يننرسلنظم لننرحلليننذلنظ ننرد لنظلريل
لذلإلقرذلنظ رنرلونظو ةلنرظريسإارنأيةلظرن ردلنظم لرحةلظم يرس(لقربلنظنرحورالنو علل ريير ل نرب-رير ة)

 ( نربل–ل)رير ةييالنوزنر لنظ نربلونظرير ةلظد لنظ رد لنظلريذ

مننالنألسننرلذ لنظملقصصننيال ننذللل(3مرفننق )(ل6لم ينندن لظ ر نن رلليننذلنظسننرد لنظقنننرنألونظننذ لنينن للننددتبل)ل
لليبلنظريسلونظ يرسلونظل ويبلولسرلذ ل

لننندن (لنحينن للال-لحيررننر ل-حلنظلصننحيحللظم يننرسلإلقننرذلنظ ننرنرلمننالميننزناللل ننديرلو وننذل)دن.مننر ليلكننوالميلننر-
ل(للمو ل)لندن (ك0(للمو ل)لحيررر(علو):(للمو ل)دن.مر (علول)3دراةل)

للرعلنألن ردللنظم لرحةلليذلنظسرد لنظقنرنأل2-

لنظقنرنأرن.ذلوذظ لظ ر  رلليذلقربلنظنرحورالنإلدندلإسلمرر لإسلط علرل لل بلُن ديالومي وم رلنرا

 (3جدول)

 اتخاذ القراراألىمية النسبية إلراء السادة الخبراءعمي مقياس 

 ذيين بوزارة الشباب والرياضةيلدي القادة التنف 
( 6ن= )       
 و األبؼبد انتكشاس انُضبت انًئٕيت نهًٕافق

33.33 %  1 بُؼذ انتشٔي/انتفكيش بؼًق 5 

199% انًضئٕنيتبُؼذ تحًم  6   2 

ذيياليظد لنظ رد لنظلريلإلقرذلنظ رنر(للالرسنةلمون  ةلنظقنرنألليذلمحرورلم يرسل3)لادو يل حلمال
ل%(كل33ك83%(لوقدلإرل ذلنظنرحورالنرسنة)011%ع33ك83نوزنر لنظ نربلونظرير ةللرنوح لنيال)

 
 حساب المعامالت العممية لمقياس :

نظر ر.ينةللينذلنظسنرد لنظقننرنألمنعلنظل ندي ل نذلصنيغةلنظ ننررن لقربلنظنرحورالن رعلنظم يرسلنصورلةل
لولدبلحذفلل للنرر لظنيرالنألتميةلنظرسنيةلألرن. بك

 (4جدول)
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 األىمية النسبية إلراءالخبراء لعبارات الُبعد األول
 التروي /التفكير بعمق االول: البعد

 )6ن= )
 انُضبت انًئٕيت  انتكشاس انؼببساث و
أسزقس عهي يٕضوٕع يعويٍ ْوبدي ٔيفيود يُ ٕيوخ انعًوم  أفكس جيداً حزي 1

 انزي أعًم ثٓب.
5 23.33%  

 
أشعس ثئٌ أفضم انقوسازاد انزوي أرهورْب عُوديب أحودد يودي انًلوكهخ انزوي  2

 رٕاجُٓي ثعًهي ٔأقٕو ثحهٓب عهي أكًم ٔجّ
6 111%  

أقٕو ثفحص أي يلكهخ رقبثهُي في عًهي فحصوبً جيوداً كوي أإلوم  فضوم  3
 انًطهٕثخ نحهٓب.انُزبئج 

5 23.33%  
 

%111 6 أفضم أٌ أشبٔز زؤسبئي قجم أٌ أرهر أي قسزاد سسيعخ ٔيصيسيخ. 4  
أفضم عدو انزسسع في أداء انًٓب يبنزُفريخ انٓبيخ انًٕكهخ حزي   5

 ر ٓس ثصٕزح إلحيحخ.
5 23.33%  

 

(لرسبلنظمون  ةلليذلك للنرر لمناللننررن لنظُن ندلنألو ل)نظلنرو تلنظليكينرلن من (ل5نظادو ل)ليو ح
ظيكنواللنددللننررن لنظُن ندل%(ل33ك83رل ذلنظنرحونرالنرسننةل)إ(لوقدل%011%ع33ك83قدللرنوح لنيال)

 لنررن (ك4)
 (5جدول )

 األىمية النسبية إلراء الخبراء لعبارات الُبعد الثاني
  تحمل المسئولية:الُبعد الثاني 

 (6ن=)                    
 انُسجخ انًئٕيخ  انزكساز انعجبزاد و
%33.33 5 أعًم عهي أٌ ركٌٕ انقسازاد انزُفريخ انزي أرهرْب ركٌٕ سهيًخ . 6  
%33.33 5 أفكر جيداً قبل أن أتبني الحلول التي يقترحها علي الزمالء بالعمل, 7     

%111 6 أعمالي المطلوبة مني وأجتهد علي حلها.أحب أن أكون مسئول عن    3  
%33.33 5 أعزقد أٌ إرهبذ انقسازاد رسيس ٔفق زغجبد انسؤسبء دٌٔ ردخم إدازي يُي. 9  

ظمسنن.وظية(لقنندل(لرسننبلنظمون  ننةلليننذلكنن للنننرر لمنناللنننررن لنظُن نندلنظوننررذل)لحمنن لن4يو ننحلنظانندو ل)
للنررن ك(ل5علظيكوالنظُن دلمال)%(ل011%ع33ك83)نيالنيغ 

 (6جدول)
 ثقة بالنفساألىمية النسبية إلراء السادة الخبراءعمي مقياس ال

 ذيين بوزارة الشباب والرياضة يفلدي القادة التن 
( 6ن= )  

 و انبُؼذ انتكشاس انُضبت انًئٕيت نهًٕافق

199% اإلَفؼبالث اإليجببيت بُؼذ  6   1 

33.33 %  2  اإلَتببِ زتشكيبُؼذ  5 

ذييالننوزنر لين(للالرسنةلمون  ةلنظقنرنألليذللن ردلم ينرسلنظو نةلننرظريسلظند لنظ نرد لنظلري6)يل حلمالادو ل
ل%(33ك83رل ذلنظنرحورالنرسنة)إ%(لوقدل011%ع33ك83عللرنوح لنيال)نظ نربلونظرير ةلظن 

 (7جدول)
 الخبراء لعبارات الُبعد األول )اإلنفعاالت اإليجابية( األىمية النسبية إلراء السادة

 Self-confidence:الثقة بالنفس لمقياس
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 (6ن = )                                                                                            
انُسجخ  انزكساز انعجبزاد و

 انًئٕيخ 
%111 6 أستطيع تحقيق أهدافي المرتبطة بإداء عملي  1  
%111 6 التنفيذي بصورة مستمرة.يستمر تفوقي وتقدمي في عملي  2  
%111 6 أنجح في عملي التنفيذي بصفة دائمة . 3  
         4 أسزًس في أدائي انجيد نزحقيق انُجوب  فوي عًهوي زغوى انصوعبة ٔانعقجوبد    

 انزي رٕاجُٓي. 
6 111%  

         5 %111 6 أسزطيع إَجبش عًهي في ٔقذ قصيس ٔثدقخ .   

(لقننندلنرري نننر  لنريارنينننةنظمون  نننةللينننذلكننن للننننرر لمننناللننننررن لنظُن ننندلنألو ل)(لرسنننبل7يو نننحلاننندو ل)
 (للنررن ك4ظيكوالنظُن دلمال)%(ل011)

 (8جدول)
 (تركيز اإلنتباهالخبراء لعبارات الُبعد الثاني )األىمية النسبية إلراء السادة          

 Self-confidence:الثقة بالنفس لمقياس 
 (6ن=)                                                                                         

 انُضبت انًئٕيت  انتكشاس انؼببساث و
%111 6 لدي صفاء ذهني للتركيز في أداء عملي. 6  
%33.33 5 أتجنب الغضب الذي يؤثر علي تركيزي ويجعل أدائي مشتت. 7  
%33.33 5 انحبسًخ في عًهي ثصفخ دائًخ . أرهر انقسازاد. 3  
%111 6 أْزى ثئداء يبيؤكم إني يٍ أعًبل ثدقخ فبئقخ. 9  
%111 6 أفكس ثئيجبثيخ أثُبء أداء عًهي. 11  

(لقدللرنوح لننياللركيزلنررلنرت(لرسبلنظمون  ةلليذلك للنرر لماللنررن لنظُن دلنظوررذل)8يو حلنظادو ل)
ل(للنررن كل4%(علظيكوالنظُن دلمال)33ك83نرسنةل)لرانظنرحورل ذلإ%(لوقدل011%ع33ك83)

 الدراسة اإلستطالعية والمعامالت العممية لممقياس.
ليرننةللقنن  لنظيلننر لمننالياسننلقرنجلنظم ننرم  لنظ يميننةلظيم يرسننرسننلط ليةلنرنظدرنسةقننربلنظنرحوننرالنننإارنأل
 وكرر لنظرلر. لكمرلييذل2ل1:0:ت0ت05حلذلل1:0:ت0ت0للنظدرنسةلنرسلط لية

ن نندلحسننربلنظصنند لنظمرط ننذللننالطرينن لنظ ننرعلليننذلنظقنننرنأعللننبلحسننربلصنند لن لسننر لنظنندنقيذللننال
طرينن لحسننربلم رمنن لن رلنننرطلنننيالكنن للنننرر لونظدراننألنظكييننةلظيُن نندلوكننذظ لم رمنن لن رلنننرطلنننيالكنن لُن نندل

(لقر.نندلك يرننألإسننلط ليةلمننالمالمننعل51دلنظ ننرد لنظلرييننذييا)ا( )ونظدراننألنظكييننةلظيم يننرسلحينن لكننراللنند
لنظنح لومالقررجلنظ يرألن سرسيةلوكرر لنظرلر. لكمرلييذل2

 صدق اإلتساق الداخمي: 
(لك يرةلإسلط ليةلمالل رندلمالمعلنظنح لومالغيرل51قربلنظنرحورالنلطني لنظم يرسلليذلليرةلقونم رل)

 موصير لحي لقربلنظنرحورالنحسربلم رم لن رلنرطل"نيرسوا"لكمرييذ2لنظ يرألن سرسيةلوظ رلريسلنظ
قدللبلحسربلم رم  لن رلنرطلنيالدراةلك للننرر لمناللننررن لنظم ينرسلونظدرانألنظكيينةلظين ندلنظلنذللرلمنذل

لنظيأك
ظيم ينرسلعكمنرليينذل كمرللبلحسنربلم نرم  لن رلننرطلننيالمامولنر لدرانر لكن لن ندلونظدرانألنظكيينة

 :  ذلنظادنو لنظلرظيةل
 اوال: مقياس إتخاذ القرار -
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 (9جدول)
 معامالت اإلرتباط بين العبارات والدرجة الكمية لكل ُبعد من أبعاد مقياس ) اتخاذ القرار

 ( 41))ن =                                                                                    
 تحًم انًضئٕنيت و بؼًق انتشٔي/انتفكيش و

 قيًت ) س (  قيًت ) س ( 
1 9.4.1*  1 9..16*  
2 9.662*  2 9.544*  
3 9.521*  3 9.422*  
4 9.612*  4 9.53.*  
5 9.603*    

ل(3:4ك1(ل )ل14ك1لردلمسلوللد ظةل)لل*د ظةلم رم لن رلنرطلظ يمةل)ر(لنظادوظية
(لنالقننيبلم ننرم  لن رلنننرطلنننيالكنن للنننرر لنكنن لُن نندلمنناللن ننردلم يننرسلنلقننرذل9يل ننحلمننالانندو )للللللل

(ممننرلينند لليننذلنالنظم يننرسلليننذلدراننةللرظيننةلمننال14ك1نظ ننرنرلاننرأ لدنظننةلنحصننر.يرللرنندلمسننلو لد ظننة)
لنظصد ك

 (11جدول )
لللللللمعامل االرتباط بين األبعاد والمجموع الكمي لمقياس إتخاذ القرار

 (41 )ن = للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
 يؼبيم االستببط األبؼبد و
*2...9 بُؼذ انتشٔي/انتفكيش بؼًق 1  
*9.334 بُؼذ تحًم انًضئٕنيت 2  

ل3:4ك1 لل(ل14ك1ولردلمسلوللد ظةل)ل(لل38)لقيمةل)لرل(لنظادوظيةللردلدراةلحريةل
ل(لمرلييذل2ل01يل حلمالنظادو ل)للل

منرلننياللظيم ينرسلونظدرانةلنظكيينةلن نردلنظم ينرسلللرنوح لم رم  لن رلنرطلنيالماموعلدرار لك لُن دلمنا
)لرل(لنظادوظيننننةليل ننننحلواننننودلنرلنننننرطلدن لنحصننننر.يرلنننننيالنألن ننننردل(لونم رررننننةلقيمننننةلل835ك21لل:77ك1)

لنرلممرليد لليعلنالنألن ردلونظ نررن لللسبلندراةللرظيةلمالنظصد لكونظماموعلنظكيذلظم يرسلنلقرذلنظ رل
 صدق التميز بين المجموعات المتضادة -

 (11جدول ) 
 االعمي "   فى ابعاد مقياس اتخاذ القرار –داللة الفروق بين الربيع  " االدني

 (41 )ن = للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

 االبؼبد

 (11)ٌ=انشبيغ االدَي 
 

 (11)ٌ=انشبيغ االػهي 
 

 قيًت ث
انًتٕصط 
 انحضببي

االَحشاف 
 انًؼيبسي

انًتٕصط 
 انحضببي

االَحشاف 
 انًؼيبسي

 12.551 1.414 14.121 1.324 11.363 بُؼذ انتشٔي/ انتفكيش بؼًق
 11.533 1.414 11.212 1.433 6.636 بُؼذ تحًم انًضئٕنيت
 16.621 1.213 25.636 1.342 11.121 انذسجت انكهيت

 697ك0(ل ل14ك1قيمة)ل (لنظادوظيةللردلمسلو لد ظةل)
(لننيال14ك1)(لنالقيمة)ل (لنظمحسونةلارأ لدنظنةلنحصنر.يرللرندلمسنلو لد ظنةلل00يل حلمالادو ل)لل

ن ليذل"لليذللن ردلولنظدراةلنظكييةلظم يرسلنلقرذلنظ رنرلوظصرظحلنظرنيعلن ليذلل–ك لمالنظرنيعل"لن درذل
لممرليد لليذلنالنظم يرسلليذلدراةللرظيةلمالنظصد ك
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 1وررير2م يرسلنظو ةلنرظريس
 ق مقياس الثقة بالنفس:صد

 (12جدول )
 (الثقة بالنفسالكمية لكل ُبعد من أبعاد مقياس ) معامالت اإلرتباط بين العبارات والدرجة

 (  41)ن =                                                                                
 بُؼذ اإلَفؼبالث اإليجببيت و

 و
 بُؼذ تشكيز اإلَتببِ

 قيًت ) س (  قيًت ) س ( 

1 9.35. 6 9.593 

2 9.616 . 9.361 

3 9.415 3 9.651 

4 9.649 0 9.695 

5 9.663 19 9.401 

ل3:4ك1(لل 14ك1*د ظةلم رم لن رلنرطلظ يمةل)ر(لنظادوظيةلردلمسلوللد ظةلل)
نظو نةل(لنالقنيبلم نرم  لن رلننرطلننيالكن للننرر لنكن لن ندلمناللن نردلم ينرسل:0يل حلمنالاندو )لللللللل
ممنرليند للينذلنالنظم ينرسللينذلدرانةللرظينةلمنال(ل14ك1ارأ لدنظةلنحصر.يرللردلمسلو لد ظةل)نرظريسل
لنظصد ك

 (13جدول )
لن األبعاد والمجموع الكمي لمقياس الثقة بالنفسمعامل االرتباط بي

 (41 )ن = لللللللللللل
 يؼبيم االستببط اإلبؼبد و

َفؼبالث اإليجببيتبُؼذ اإل 1  9.351 
 9.395 بُؼذ تشكيز اإلَتببِ 2

ل3:4ك1(ل لل14ك1(لولردلمسلوللد ظةل)لل38دراةلحريةل)لقيمةل)لرل(لنظادوظيةللردل
ل(لمرلييذل2ل03يل حلمالنظادو ل)للل

للرنوح لم رم  لن رلنرطلنيالماموعلدرار لك لُن دلماللن ردلنظم يرسلونظدراةلنظكييةلظيم يرسلمرلنيال
لنألن ننننردنننننيالدلنرلنننننرطلدن لنحصننننر.يرل(لونم رررننننةلقيمننننةل)لرل(لنظادوظيننننةليل ننننحلواننننولل840ك21لل814ك1)ل

لكونظماموعلنظكيذلظم يرسلنظو ةلنرظريسلممرليد لليعلنالنألن ردلونظ نررن لللسبلندراةللرظيةلمالنظصد ل
   .صدق التميز بين المجموعات المتضادة -

 
 
 (14جدول ) 

 االعمي "   فى ابعاد مقياس الثقة بالنفس  –داللة الفروق بين الربيع  " االدني
 قيًت ث (11)ٌ=انشبيغ االػهي  (11)ٌ=انشبيغ االدَي  االبؼبد 
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انًتٕصط 
 انحضببي

االَحشاف 
 انًؼيبسي

انًتٕصط 
 انحضببي

االَحشاف 
 انًؼيبسي

إلَفؼبالث اإليجببيتبُؼذ ا  2.545 2.114 14.313 1.311 3.221 

 11.243 1.414 14.212 1.641 3.131 بُؼذ تشكيز اإلَتببِ

 11.161 1.311 23.313 3.662 11.636 انذسجت انكهيت نهًقيبس

ل697ك0(ل ل14ك1قيمة)ل (لنظادوظيةللردلمسلو لد ظة)ل
(لننيال14ك1(لنالقيمة)ل (لنظمحسونةلارأ لدنظنةلنحصنر.يرللرندلمسنلو لد ظنةل)ل05يل حلمالادو ل)لل

ن ليذل"لليذللن ردلونظدراةلنظكييةلظم يرسلنظو ةلنرظريسلوظصنرظحلنظرنينعلن لينذلل–ك لمالنظرنيعل"لن درذل
لممرليد لليذلنالنظم يرسلليذلدراةللرظيةلمالنظصد ك

 الثبات: 
 الثبات بطريقة التطبيق واعادة التطبيق: -أ

ظحسننربلونننر لنظم يرسننيالقينندلنظنحنن لنللمنندلنظنرحوننرالليننذلطري ننةلنظلطنينن لونلننرد لنظلطنينن لوذظنن لنيرصنن ل
يننوب(لمننالمولنندلنظلطنينن لنألو لكلوقندللسننير لرلياننةلنظلطنينن للننالونننر لإسننلمرر لل05زمرنذللقنندرتللسنننولرا)

و لنظلرظينةللو نحلنظم يرسللردلإلنرد للطني نألمنر للقنر لننريسل نروطلومونصنير لنظلطنين لنألو علولنظاندن
(ل ننردنل51م رمنن لن رلنننرطلنننيالنظلطنينن لللونلننرد لنظلطنينن لليننذلنظ يرننةلن سننلط ليةلونظلننذلينينن لقونم ننرل)

لوذظ لليذلنظرحولنظلرظذ2ل
عادة التطبيق مقياس - أ  :إتخاذ القرار التطبيق وا 

 (  15جدول ) 
 ق عمي محاور مقياس إتخاذ القرار قيم معامالت االرتباط بين التطبيق واعادة التطبي

 (  41)ن=

 و
 انتطبيق

 األبؼبد

 انتطبيـق انثبَي انتطبيـق األٔل

انًتٕصط  يؼبيم انثببث
 انحضببي

االَحشاف 
 انًؼيبسي

انًتٕصط 
 انحضببي

االَحشاف 
 انًؼيبسي

1 
نتشٔي /انتفكيش بُؼذ ا

 بؼًق
13.325 4.151 29.125 4.303 9.065 

 .9.05 35..2 12.5.5 3.161 12.315  تحًم انًضئٕنيت بُؼذ 2
 1.361 1.123 32.111 1.136 32.311 انذسجت انكهيت 3

ل3:4ك1(ل ل14ك1قيمة)لر(لنظادوظيةللردلمسلو لد ظة)
(لنالامينننعلقنننيبلم نننرم  لنظوننننر لننننيالنظلطنيننن لونلنننرد لنظلطنيننن لانننرأ لدنظنننةلل04يل نننحلمنننالاننندو لل)لل
ممنرليند للينذللرانةلنظكيينةلظم ينرسلإلقنرذلنظ نرنر(للينذلامينعللن نردلونظد14ك1د ظنة)لنحصر.يرللردلمسلو ل

لنالنظم يرسلليذلدراةللرظيةلمالنظونر لكل
 ب ن الثبات بطريقة حساب  الفاكرونباح 

وذظنن لنلطني ننألليننعلليرننةلقونم ننرللظيلجكنندلمننالونننر لنظم يننرسلقننربلنظنرحوننرالنإسننلقدنبللم رمنن للظيننرلظكرورنننرخ
ل(ليو حلذظ لكل06ال ردن لمالمالمعلنظنح لومالقررجلنظ يرةلنألصييةلعلونظادو لنظلرظذل)لل(للرن ول51)

 (  16 جدول )
 ( 41) ن =     إتخاذ القرارالثبات باستخدام معامل ألفا لكرونباخ لمقياس معامالت 

إتخبر انقشاسيقيبس  أبؼبد و  يؼبيم انفب كشَٔببخ 

نتشٔي /انتفكيش بؼًقبُؼذ ا  1  1.221 
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تحًم انًضئٕنيت بُؼذ 2  1.325 

ل3:4ك1(ل لل14ك1(للمسلوللد ظةل)لل38قيمةل)لرل(لنظادوظيةللردلدراةلحريةل)ل
ل(لمرلييذل062يل حلمالادو ل)

(لعلوتنعلم نرم  لنرلننرطلل9:4ك21لل880ك1لرنوح لم نرم  للظينرلكرورننرخلظمحنرورلنظم ينرسلمنرلننيال)ل
لدنظةلإحصر.يرلمبلي يرلإظعلنالمحرورلولنررن لنظم يرسلللسبلندراةللرظيةلمالنظونر لكل

 :الثقة بالنفسالتطبيق و إعادة التطبيق لمقياس  - أ
 (    17جدول )   

 الثقة بالنفسمقياس  لتطبيق واعادة التطبيق عمي أبعاداقيم معامالت االرتباط بين 
 (41)ن=

 و
 انؼبـــــــبساث

 

 انتطبيـق انثبَي انتطبيـق األٔل

انًتٕصط  يؼبيم انثببث
 انحضببي

 االَحشاف انًؼيبسي
انًتٕصط 
 انحضببي

االَحشاف 
 انًؼيبسي

1 
اإلَفؼبالث 
 اإليجببيت 

11.251 3.111 12.959 2..26 9.055 

 9.061 2.503 12.3.5 2.251 12.225 تشكيز اإلَتببِ 2
 1.352 5.256 24.425 5.211 24.115 انذسجت انكهيت 3

ل88:ك1(ل ل14ك1قيمة)لر(لنظادوظيةللردلمسلو لد ظةل)
(لنالامينننعلقنننيبلم نننرم  لنظوننننر لننننيالنظلطنيننن لونلنننرد لنظلطنيننن لانننرأ لدنظنننةلل07يل نننحلمنننالاننندو لل)لل

ممنرليند للينذلظدراةلنظكييةلظم يرسلنظو نةلننرظريسل(لليذلاميعللن ردللون14ك1لنحصر.يرللردلمسلو لد ظة)
لنالنظم يرسلليذلدراةللرظيةلمالنظونر لكل
 ب ن الثبات بطريقة حساب  الفاكرونباح 

لظيلجكدلمالونر لنظم يرسلقربلنظنرح لنرسلقدنبللم رم للظيرلظكرورنرخلوذظ لنلطني ألليعلليرةلقونم رل
 (ليو حلذظ لك08مالمعلنظنح لومالقررجلنظ يرةلنألصييةلعلونظادو لنظلرظذل)(ل ردن لمالل51)ل

 ( 18  جدول )
 ( 41) ن =  الثقة بالنفسالثبات باستخدام معامل ألفاكرونباخ لمقياس معامالت 

 يؼبيم انفب كشَٔببخ أبؼبد يقيبس انثقت ببنُفش و

 1.226 بُؼذ اإلَفؼبالث اإليجببيت 1

اإلَتببِبُؼذ تشكيز  2  1.215 

ل3:4ك1(ل لل14ك1(للمسلوللم رويةل)لل38قيمةل)لرل(لنظادوظيةللردلدراةلحريةل)ل
ل(لمرلييذل082يل حلمالادو ل)
وتنعلم ننرم  لل(لعل874ك21لل8:6ك1ل)نظم يننرسلمنرلنننياللظينرلكرورنننرخلرن نردل لم ننرم لرنوحن ل

لللسبلندراةللرظيةلمالنظونر لكللنظو ةلنرظريسلم يرسممرلي يرلإظعلناللن ردلولنررن لنرلنرطلدنظةلإحصر.يرل
 

 :الدراسة األساسية
 .26/2/2121إلي11/2/2121خالل الفترة من لممقياسين قام الباحثان بإجراء الدراسة األساسية

 المعالجات اإلحصائية:
ن دلامعلنظنيررر لولسايي رعللبلإارنألنظم رظار لنرحصر.يةلنظمررسنةلنرسلقدنبلنظنرررم لنرحصر.ذللللللل

“Excel”نظلنرنعلظيحزمنةلنظنرماينةلنظموو نةللMicrosoft Office"لونظنررنرم لنرحصنر.ذلظيحزمنةلنرحصنر.يةل"
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 ولبلحسربلمرلييذ2لرسيةليذلليرةلنظنح لنألسل”SPSS“ظي يوبلن المرليةلنظذ ليرمزلظألنرظرمزل
 AverageتMean نظملوسطلنظحسرنذك

 .Standard Deviation نررحرنفلنظم يرر لكل
 .Skewness م رم لنرظلونألوم رم لنظلييطحلك

 .Percentage نظرسنةلنظم.ويةك
 .Correlation (person) م رم لنررلنرطلنظنسيطل)نيرسوا(ك

لنظدراةلنظم در ل
 نألتميةلنظرسنيةلل

Estimated gradeل
Relative importance 

 (19جدول )
 إتخاذ القرارالتوصيف اإلحصائي لعينة البحث األساسية  واعتدالية البيانات فى ابعاد مقياس 

 (51)ن=
 االبؼبد

انًتٕصط 
 انحضببي

االَحشاف 
 انًؼيبسي

 انتفهطح يؼبيم االنتٕاء انٕصيط

1.146- 23.11 4.115 21.121 بُؼذ انتشٔي/انتفكيش بؼًق  -1.121  

1.232- 14.511 3.111 12.461 بُؼذ تحًم انًضئٕنيت  -1.361  
1.113- 31.511 1.636 32.421 اندزجخ انكهيخ  -1.523  

ن نردلم ينرسلإلقنرذلنظ نرنرلل نذللنألسرسيةلنظنح ل يرة(للالم رم  لنرظلونألظ09)ليل حلمالادو ل
 (لممرليد لليعلإللدنظذلنظنيررر ل علم يرسل3±نيال)لونظدراةلنظكييةلظيم يرسلقيدلنظنح لقدلإرحصر لمرل

لقيدلنظنح "كل)للإلقرذلنظ رنر(
 (21جدول )

 التوصيف اإلحصائي لعينة البحث األساسية  واعتدالية البيانات فى ابعاد مقياس الثقة بالنفس
 (51)ن=

المتوسط  االبعاد
 الحسابي

االنحراف 
معامل  الوسيط المعياري

 االلتواء
 التفمطح

إلنفعاالت اإليجابيةا 549ك1- 111ك00 :98ك: 151ك:0  746ك1-   

554ك1- 411ك03 790ك: 381ك:0 تركيز اإلنتباه 985ك1-   

554ك1- 411ك5: 708ك4 5:1ك5: نظدراةلنظكيية 887ك1-   

الثقنة نظنح ل نذلنن نردلم ينرسلل يرةلنظنح لنألسرسيةلالم رم  لنرظلونألظل( 21يتضح من جدول ) 
ممنرليند للينعلإللندنظذلنظنيررنر ل(  3) ± ونظدراةلنظكييةلظيم يرسلقيندلنظنحن لقندلإرحصنر لمنرلننيالبالنفس

 قيدلنظنح كلل) الثقة بالنفس( علم يرس
 (21جدول )

 لدي عينة البحثالثقة بالنفس وابعاد مقياس إتخاذ القرار قيم معامالت االرتباط بين أبعاد مقياس 
ل( 51) ن = 

 االبؼبد انًقيبس
انثقت ببنُفشيقيبس   

إلَفؼبالث اإليجببيت ا  انذسجت انكهيت نهًقيبس تشكيز اإلَتببِ 
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 إتخبر انقشاس

 1.945 1.941 1.932 بؼذ انتشٔي/انتفكيش بؼًق

 1.956 1.951 1.943 بُؼذ تحًم انًضئٕنيت

 1.952 1.947 1.939 انذسجت انكهيت

ل7::ك1(ل ل14ك1قيمة)لر(لنظادوظيةللردلمسلو لد ظةل)
ل(لمرلييذل02:يل حلمالادو ل)

ونيالن د لم يرسللواودلل قةلدنظةلموانةلنيالنظن دلن و لنظلرو تنظليكيرلن م لنم يرسلإلقرذلنظ رنر -
لونظدراةلنظكييةلظم يرسلنظو ةلنرظريسكلنظو ةلنرظريس

ُن نند لنظو ننةلنننيالنم يننرسلإلقننرذلنظ ننرنرلوللواننودلل قننةلدنظننةلموانننةلنننيالنظن نندلنظوننررذللحمنن لنظمسنن.وظية -
 ونظدراةلنظكييةلظم يرسلنظو ةلنرظريسكللنرظريس

ونظدرانةلوُن ند لم ينرسلنظو نةلننرظريسلواودلل قةلدنظةلموانةلنيالنظدراةلنظكييةلنم يرسلإلقنرذلنظ نرنرول -
 نظكييةلظم يرسلنظو ةلنرظريسك

 (22جدول )
  "إتخاذ القرار" لمقياس والدرجة الكمية تحميل التباين بين عينة البحث عمي أبعاد

 المستوي الوظيفي"   وفقًا لمتغير
 (51)ن= 

ُبعد التروي/التفكير 
 بعمق

1.692 3 1.564 1.465 
  
  

 غير دال
55.323 46 1.214 
57.52 49   

ُبعد تحمل 
  المسئولية

2.461 3 1.32 1.534 
  
  

 غير دال
64.659 46 1.416 
67.12 49   

  الدرجة الكمية
  

2.337 3 1.946 1.355 
  
  

 غير دال
122.443 46 2.662 
125.23 49   

 80ك: لل14ك1(لومسلو لد ظةل56علل3نظادوظيةللردلدرالذلحريةل)ل(ف)قيمةل
(لنيال14ك1نالقيمة)لف(لنظمحسونةلارأ لغيرلدنظةلنحصر.يرللردلمسلو لد ظةل)ل(::)يل حلمالادو 

ليرةلنظنح لل للرأل يوادللجويرلظملغيرلنظمسلو لنظو ييذللليذلل لُن دلماللن ردلم يرسلإلقرذلنظ رنرللول
لنظدراةلنظكييةلظيم يرسلليذلمسلو لليرةلنظنح لك

 
 ( 23جدول )                                                    

  الكمية لمقياس"الثقة بالنفس" والدرجة أبعادتحميل التباين بين عينة البحث عمي 
   المستوي الوظيفي"   لمتغير وفقاً 

51)ن= 
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ُبعداإلنفعاالت 
 اإليجابية

1.553 3 1.513 1.231 
 
 

 1.34 46 34.627 غير دال
36.13 49 

 

 تركيز اإلنتباه عدبُ 
1.224 3 1.413 1.671 

 
 

 1.619 46 27.996 غير دال

29.22 49 
 

 نظدراةلنظكيية
4.535 3 1.523 1.66 

 
 

 2.316 46 116.535 غير دال

111.12 49 
 

 80ك: لل14ك1(لومسلو لد ظةل56علل3نظادوظيةللردلدرالذلحريةل)(فل)قيمةل
(ل14ك1نالقيمة)لف(لنظمحسونةلارأ لغيرلدنظةلنحصر.يرللردلمسلو لد ظةل)ل(3:)ليل حلمالادو 

لم يرسلنظو ةل لماللن رد لليذلل لُن د لنظمسلو لنظو ييذل لظملغير للجوير لنظنح لل للرأل يواد نيالليرة
لنرظريسللولنظدراةلنظكييةلظيم يرسلليذلمسلو لليرةلنظنح لك

 (24جدول )
 إتخاذ القرارلمعيارية ومعامل االختالف البعاد مقياس المتوسطات الحسابية واالنحرافات ا

 (51)ن=

 االبؼبد
انًتٕصط 
 انحضببي

االَحشاف 
 انًؼيبسي

يؼبيم 
 االختالف

 انتشتيب

انتشٔي/انتفكيشبؼًق بُؼذ  21.121 4.115 23.5 1 
تحًم انًضئٕنيتبُؼذ   12.461 3.111 24.2 2 

ييينننألُن ننندللحمننن للبعمنننق ُبعننند التروي/التفكينننر(لنالن ننندلانننرأل نننعلنظلرلينننبلن و ل5:يل نننحلمنننالاننندو ل)لل
 نظمس.وظيةل علنظلرليبلنظوررذلظد لليرةلنظنح لنظكييةلك
 (25جدول ) 

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومعامل االختالف البعاد مقياس الثقة بالنفس
 (51)ن= 

 االبؼبد
انًتٕصط 
 انحضببي

 االَحشاف
 انًؼيبسي

يؼبيم 
 االختالف

 انتشتيب

َفؼبالث اإليجببيتبُؼذ اإل  12.141 2.322 24.2 2 

تشكيز اإلَتببِبُؼذ   12.321 2.131 22.5 1 

 نعلُن ندلنرري نر  لنريارنينةلانرأل نعلنظلرلينبلن و لييينأل(لنالُن ندللركينزلنررلننرتل4:ادو ل)ليل حلمال
 نظلرليبلنظوررذلظد لليرةلنظنح لنظكييةك

 مناقشة وتفسير النتائج: -
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اتخناذ القنرار والثقنة بنالنفس لندي القنادة  بنينذات داللنة إحصنائية  موجبنة توجد عالقنة-لالفرض األول:
(لواودلل قةلموانةلنيالنظُن دلنظوررذللحم ل0:يل حلمالادو )لالتنفيذيين بوزارة الشباب والرياضة.

لكنظكييةلظم يرسلنظو ةلنرظريسلنظمس.وظيةلنم يرسلإلقرذلنظ رنلواميعللن ردلونظدراة
ونظو نننةلننننرظريسلظننند لنظ نننرد لنظلريينننذييالننننوزنر للإلقنننرذلنظ ننرنرلظم يرسنننذللذن لد ظنننةلإحصنننر.يةلانندلل قنننةللولل-

وامينننعللن نننردلونظدرانننةلنظكيينننةلظم ينننرسلدن  ينننةللنظو نننةلننننرظريسلوتنننذنليليننن لمنننعلدرنسنننةللنظ ننننربلونظرير نننة
(لنظلذلل ندفلإظنذللرمينةلنظو نةلننرظريسلظمنرلظ نرلمناللونرلإيانرنذللينذل3(ل)106:إرلصررلمزترلنظر رلذ)

لإلل نردلننجالرانررارزلنظرير ذلولوادلل قةلطرديةلننيالنظو نةلننرظريسلونررانرزلنظرير نذلوينر لنظنرحون
قدنمألليذلنظرارحل نذلنظ من لنردنر لونظلريينذ لمنالقن  لنظو نةلننرظريسلنظ ر.دللول نظمس.و لودراأللي رألون 

حلرنبلنظذ نألتدنفلنظمر ود لونظر يةلنظمسل نييةلمالق  لنظ رنرن للن لونظ  ورلنرريارنيةلظيوصو لإظذون 
ل نرد لنظلريينذيياظصن  لولطنويرلنظلل ندلدورن للدرينينةقن  لمناللنظسييمةلنظلذللح  للتدنفلنظنوزنر لوذظن 

كسننرن بلم ننررن للمكننر بلمننالنررل ننرأل ننذللرميننةللسننرظيبلو رننوالإلقننرذلنظ ننرنرلنظسننييب ظررل ننرألنمسننلو للون 
لكنألدنأ

وجنند فننروق ذات داللننة إحصننائية لمقياسنني اتخنناذ القننرار والثقننة بننالنفس لنندي القننادة تالفننرض الثنناني : 
 :وفقًا لمتغير المستوي الوظيفي التنفيذيين بوزارة الشباب والرياضة

 ويفسرىا الباحثان:
امينننعللر ننرن لرالنظ ننونريالونظينننون.حلنظمر مننةلظي مننن لنننوزنر لنظ نننربلونظرير نننةلموحنند لومطن نننةلليننذ -0

لكنظ رد لنظلرييذييالنوزنر لنظ نربلونظرير ة
 طني ةللم لنظ رد لنظلرييذييالنوزنر لنظ نربلونظرير ةلوني.ةلنظ م لذن لطرنعلموحدك -2

وكنننذظ للن نننردلل(للنجرنننأل لواننندلل قنننةلننننياللن نننردلم يرسنننذلإلقنننرذلنظ نننرنرل3:(ع)::)لذيل نننحلمنننالاننندوظولل 
نظو ةلنرظريسلوذظ لنإرأل يوادللجويرلظملغيرلنظمسلو لنظو ييذلليذلل لُن دلماللن ردلنظم يرسيالم يرسل

 لكنظنح إلقرذلنظ رنرعلونظو ةلنرظريسللولنظدراةلنظكييةلظيم يرسيالليذلمسلو لليرةل
تخنناذ القنننرار والثقنننة بننالنفس لننندي القنننادة إخنننتالف فننني ترتيننب أبعننناد مقياسننني إيوجنند  الفننرض الثالنننث :

(للرنأللمكنناللرلينبلم يننرسلإلقننرذل4:ع5:)لذيل ننحلمنالانندوظ التنفينذيين بننوزارة الشننباب والرياضننة.  .
 :نظ رنرلكر لذ

لكوحص لليذلنظلرليبلنألو لنظلرو تنظليكيرلن م ل-
لكوحص لليذلنظلرليبلنظوررذلنظمس.وظيةلحم لل-
 :مقياس الثقة بالنفسلل
لكوحص لليذلنظلرليبلنألو للركيزلنررلنرتل-
لكوحص لليذلنظلرليبلنظوررذلنرري ر  لنريارنيةل-

لوقدللبلم ح ةللرليبلنألن ردلليذلمسلو لنظم يرسيالارأ لملون  ةلليذلمسلو لنظ يرةلنظكييةكل
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نظلرييذييالنوزنر لنظ نربلونظرير ةللاليلسمونلنرظو نةلننرظريسلولركينزلنررلننرتلونأل كنررل يابلليذلنظ رد ل -
لقنرذلنظ نرنرلممنرلي نودلنرريارنينةللينذل نريارنيةلنظلذلظ رللجويرللينذلمسنلو لنردنأل نذلمانر لنظ من لون 

لمر ومةلنظ م لونظ رمييالولح ي لر يةلولتدنفلنظوزنر 
 Conclusions& Recommendations اإلستخالصات والتوصيات:

 Conclusions اإلستخالصات:
 ننذلحنندودلليرننةلنظنحنن لوقصر.صنن رعلونظمننر  لنظمسننلقدبعلول ننذل ننوألنظرلننر. لنظلننذللننبلنظلوصنن لإظي ننرلول 

م رظال نننرلوللر ننن رلولليسنننيرترلول نننذلحننندودلنظدرنسنننةلوللدون لامنننعلنظنيررنننر لنظمسنننلقدمةلول نننذل نننوأل
للتدنفلنظدرنسةللوص لنظنرحورالإظذل2

وانودلل قنةلذن لد ظنةلإحصنر.يةلظم يرسنذلإلقنرذلنظ نرنرلونظو نةلننرظريسلظند للميزلليرةلنظنح لنظكييةلن -1
 كنظ رد لنظلريذييالنوزنر لنظ نربلونظرير ة

ظم يرسنذلإلقنرذلنظ نرنرلونظو نةلنننرظريسللذن لد ظنةلإحصنر.ية ننرو لوانودلن ندبللمينزلليرنةلنظنحن لنظكيينةل -2
 كو  ر لظملغيرلنظمسلو لنظو ييذلربلونظرير ةظد لنظ رد لنظلريذييالنوزنر لنظ ن

و  نننر لظملغينننرللإلقنننرذلنظ نننرنرلمينننزلليرنننةلنظنحننن لنظكيينننةلننننرظل رفللينننذللرلينننبللن نننردلكننن لمنننالم يرسنننذل -3
ظنند لنظ ننرد لنظلريننذييالنننوزنر لنظ نننربللو  ننر لظملغيننرلنظمسننلو لنظننو ييذلونظو ننةلنننرظريسلنظمسننلو لنظننو ييذ

 ونظرير ةك
 Recommendations  :التوصيات

  بحثية مايمي:ال خالصتيميوصي الباحثان في ضوء إستالتوصل إلييا من خالل النتائج التي تم 
                   بالتالي:

 ننرور للطنينن لم يرسننذلإلقننرذلنظ ننرنرلونظو ننةلنننرظريسلظنند لنظ ننرد لنظلريننذييالنننوزنر لنظ نننربلونظرير ننةلنوحننأل -
 كقرصلوظي رمييالنرظمار لنظرير ذلنواأللربل

لمننالقنن  لصنن  لنظ ننرد لنظلريننذييالوكننذظ للمييننةلإلقننرذلنظ ننرنرلنظو ننةلنننرظريسن تلمننربلنلطننويرلوللرميننةل -
 نرظدورن لنظلدرينيةلونظردون لنظ يميةل ذلتذنلنظمار ك

 مالق  لإلنرعلنألسيوبلنظ يرد لنظي ر كونظ رميياللنظلرييذييالنظ رد نظلونص لنيال رور ل -
 كيةلظلطويرلنظارربلنظريسذلظي رد لونظ رمييالنرظمار لنظرير ذإارنأللنحر لليم -
إلننرعلمنالقن  لل يردينةلنظي رظنةلمنعلنظ نرمييانررسنرظيبلنظسنل ررةلإظنذلنرنظ رد لنظلريينذييال رور للوايأل -

 كلنظ يرد لنظحكيمةلم  ب
ونمنننننرليننننل .بلمنننننعلحننننرال بلنظريسنننننيةلظي نننننرد لونظ ننننرمييالنرظمانننننر لنظرير ننننذلتلمننننربلنررلننننندندلنظريسننننذلنر -

 ونرالمرليةك
لننندندلنظننننرنم لنظلدرينينننةلنظلنننذللقننندبلنرلننندندلنظريسنننذل - رمييالنرظمانننر لظي نننرد لونظ ننننظلركينننزللينننذلل ي.نننةلون 

 نظرير ذك
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 قائمة المراجع 
 ب(2لقو لنظلحكبل ذلنظذن لطلعلدنرلنظلونةلظيطنرلةلونظر رلعنظس ودية110:محمدلنظي ذ) إنرنتيب ك0
ل) ك: لملوظذ لنظسيد ل105:لحمد لنظوق  لنرررديةل(2إدنر  لنظرير ية لنظ يردن  لظد  لنظ رنر لنإلقرذ ول قلة

ل لنظ دد لليمذ لعإرلرج لنظمصرية لل71نظرير ية لونظرير ةعلع لنظندرية لظيلرنية لنظ يمية نظماية
لمصرك

للورلنرررم لإر رد لريسذلم لرحل ذللرميةلنظو ةلنرظريسلول قلأل106:نرلصررلمزترلنظر رلذل) ك3 ب(2
لظينرر عل لنظرير ية لنظلرنية لكيية لمر ور ع لمراسليرلغير لرسرظة لنظرير ذع نمسلو لن رارز

 ارم ةلنغدندعلنظ رن ك
 ب(2للسسلنألدظةلنظدوظيةعلنظ رتر علنظمركزلنظ ومذلظير رك116:)قرظدليوسفلونقروال ك5
ب(2لليبلنظريسلنظرير ذلنظلطني ذعلودظي لنرحصر.ذلنظريسذلنظرير ذعل107:محمدلنظ رنذل م وال) ك4

لنظ رتر علدنرلنظيكرلنظ رنذك
ةلب(لليبلنظريسلنظرير ذلونظممررسةلنظندريةعلنظ رتر علنظم سسةلنظس ودي:10:محمدلحسالل و ل) ك6

 نمصرك
ل

 ثانيًا: المراجع بالمغة األجنبية:
ل
7-Veally , R., Hayashi, ,Holman,m. and peter,G(2008)sources of sport 

andexercise phychology,20,45-80. 

 
 



 0ت1:

 

  (1مرفق)
  

 خبراء( 6)                                                           حلوان جامعة الخبراء السادة أسماء قائمة
 الجامعة الكلية القسم الوظيفة االسم م
 محماااااد رشاااااا/د. 1

 أشرف
 الانف  علا  بقسا  أستاذ

       الرياضي
 

 الاااانف  علااااي
 واالجتماااااااااا 
 والتقاااااااااااااااوي 

 الرياضي

 التربيااااااااااااة
 الرياضااااااية
 للبناااااااااااااااين

 بالقاهره

 
 حلوان

 حلماااي رشااايد/د.أ 2
 السال  عبد محمد

بقسااا   ا متفااار  أساااتاذ
 الرياضااي علاا  الاانف 

ورئااي  قساا  االسااابق 
 الرياضي( لعل  النف 

 الاااانف  علااااي
 واالجتماااااااااا 
 والتقاااااااااااااااوي 

 الرياضي

 التربيااااااااااااة
 الرياضااااااية
 للبناااااااااااااااين

 بالقاهره

 
 حلوان

عسفووووخ عهووووي /د.أ 3
 ساليخ

انقيبض ٔانزقوٕيى   أستاذ
 انسيبضووووووووووووووووووووووووووووووووي

 ورئااااااي )الرياضااااااي
 (االسبق القس 

 الاااانف  علااااي
 واالجتماااااااااا 
 والتقاااااااااااااااوي 

 الرياضي

 التربيااااااااااااة
 الرياضااااااية
 للبناااااااااااااااين

 بالقاهره

 
 حلوان

محمد العربي أ.د/ 4
 شمعون

متفر  بقس  عل  أستاذ 
 النف  الرياضي

علااااا  الااااانف  
واالجتماااااااااا  
والتقاااااااااااااااوي  

 الرياضي

التربيااااااااااااة 
الرياضااااااية 
للبناااااااااااااااين 

 بالقاهره

 حلوان

مناااااي أحماااااد /د.أ 5
 عبد الحكي 

 متفاااار  بقساااا  أسااااتاذ
 والتقاااااااااوي  القياااااااااا 
 قسا  ورئي  الرياضي

 الرياضااي الاانف  علاا 
  األسبق

 النف  عل 
 واإلجتماااااااااا 

 والتقوي 
 الرياضي

 التربيااااااااااااة
 الرياضااااااية
 للبناااااااااااااااين

 بالقاهرة

 حلوان

أ.د/ُْوووود سووووهيًبٌ  6
 عهي حسٍ

القيااا  والتقااوي   أسااتاذ
الرياضي ورئي  قس  

 عل  النف  الرياضي

 النف  عل 
 واإلجتماااااااااا 

 والتقوي 
 الرياضي

 التربيااااااااااااة
 الرياضااااااية
 للبناااااااااااااااين

 بالقاهره

 
 حلوان

 
 فالدرجة االبجدية الحرف حسب الخبراء السادة اسماء ترتيب الباحث راعي وقد. 
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 (2مرفق)
 

 النهائية بصورتها القرار إتخاذ مقياس                                
 
 والرياضة الشباب بوزارة التنفيذيين للقادة  Make Decision القرار إتخاذ مقياس ببناء  الباحثان يقوم

 .  العربية مصر بجمهورية
 

 :  وهم ُبعدينمن  القرار إتخاذ مقياس ويتكون 

 :Deliberation بعمق التفكير/  التروي -

 Take Responsibility( المسئولية تحمل) -
 . المقياس هذا عبارات علي اإلجابة برجاء                 

 
 انببحثبٌ

 السنتـريسـي املعـز عبـد حممـد ا.د / أمحـد
 انُفش ػهى بقضى انشيبضي انُفش ػهى أصتبر

 بكهيت انشيبضـي ٔانتقٕيـى ٔاالجتًـبع
 بُيٍ انشيبضيت انتشبيت

 حهٕاٌ جبيؼت

 محمد نبيل أحمد شوقي/ الباحث
 أخصائي رياضة ثاني بوزارة

 الشباب والرياضة

 
 بيانات شخصية لممفحوص:

 سنوات الخبرة:       -2اسم المفحوص:                           -0
 المحمول :-4اليوم والتاريخ:                         -3  
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 (2مرفق)تابع  
 

 الصورة النهائية لمقياس إتخاذ القرار
 

 أبذا أحيبَب دائًب انؼببساث و

أفكووووس جيووووداً حزووووي أسووووزقس عهووووي  1
يٕضووووٕع يعوووويٍ ْووووبدي ٔيفيوووود 

 يُ ٕيخ انعًم انزي أعًم ثٓب.

   

أشووعس ثووئٌ أفضووم انقووسازاد انزووي  2
أرهرْب عُوديب أحودد يودي انًلوكهخ 
انزي رٕاجُٓي ثعًهي ٔأقوٕو ثحهٓوب 

 عهي أكًم ٔجّ

   

أقٕو ثفحص أي يلكهخ رقبثهُي في  3
عًهوووي فحصوووبً جيوووداً كوووي أإلوووم 

  فضم انُزبئج انًطهٕثخ نحهٓب.

   

أفضم أٌ أشبٔز زؤسوبئي قجوم أٌ  4
أرهووووووووور أي قوووووووووسزاد سوووووووووسيعخ 

 ٔيصيسيخ.

   

انًٓووووب  أفضووووم عوووودو انزسووووسع فووووي أداء 5
يبنزُفريوووخ انٓبيوووخ انًٕكهوووخ حزوووي ر ٓوووس 

 ثصٕزح إلحيحخ.

   

أعًم عهي أٌ ركٌٕ انقسازاد انزُفريخ  6
 انزي أرهرْب ركٌٕ سهيًخ .

   

أفكس جيوداً قجوم أٌ أرجُوي انحهوٕل انزوي  1
 يقزسحٓب عهي انصيالء ثبنعًم,

   

أحووت أٌ أكووٌٕ يسووئٕل عووٍ أعًووبني  2
 انًطهٕثخ يُي ٔأجزٓد عهي حهٓب.

   

أعزقوود أٌ إرهووبذ انقووسازاد رسوويس ٔفووق  3
زغجوووبد انسؤسوووبء دٌٔ رووودخم إدازي 

 يُي.
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 :مفتاح تصحيح إتخاذ القرار
 
 

(، وأحياناً تأخذ الدرجة 3بحيث دائماً تأخذ درجة)وجاءت جميع عبارات مقياس إتخاذ القرار إيجابية 
 (1(،وأبداً تأخذ الدرجة )2)

 أبذا أحيبَب دائًب انؼببساث و

أفكررررش جيررررذات حترررري أصررررتقش ػهرررري  1
يٕضررررٕع يؼرررريٍ ْرررربدف ٔيفيررررذ 
 يُظٕيت انؼًم انتي أػًم بٓب.

3 2 1 

أشررؼش بررفٌ أفلررم انقررشاساث انترري  2
أتخزْب ػُذيب أحذد يذي انًشركهت 
انترررري تررررٕاجُٓي بؼًهرررري ٔأقررررٕو 

 بحهٓب ػهي أكًم ٔجّ

3 2 1 

أقررٕو بفحرر  أي يشرركهت تقررببهُي  3
جيررذات كرري أ ررم  فرري ػًهرري فح رربت 

 إلفلم انُتبئج انًطهٕبت نحهٓب.

3 2 1 

أفلم أٌ أشبٔس سؤصربئي قبرم أٌ  4
أتخرررررررررز أي قرررررررررشساث صرررررررررشيؼت 

 ٔي يشيت.

3 2 1 

أفلرررم ػرررذو انتضرررشع فررري أداء انًٓرررب  5
يبنتُفزيررت انٓبيررت انًٕكهررت حترري تظٓررش 

 ب ٕسة  حيحت.

3 2 1 

أػًرررررم ػهررررري أٌ تكرررررٌٕ انقرررررشاساث  6
 صهيًت . انتُفزيت انتي أتخزْب تكٌٕ

3 2 1 

أفكش جيذات قبرم أٌ أتبُري انحهرٕل انتري  1
 يقتشحٓب ػهي انزيالء ببنؼًم,

3 2 1 

أحررب أٌ أكررٌٕ يضررئٕل ػررٍ أػًرربني  2
 انًطهٕبت يُي ٔأجتٓذ ػهي حهٓب.

3 2 1 

أػتقذ أٌ إتخربر انقرشاساث تضريش ٔفرق  3
سغبررربث انشؤصررربء دٌٔ ترررذخم إداسي 

 يُي.

3 2 1 
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 (3مرفق)
 

 النهائية بصورته بالنفس الثقه مقياس                                              
 

 والرياضة الشباب بوزارة التنفيذيين للقادة self  –  confidence   بالنف  الثقة مقيا  ببناء انالباحث يقو 
 . العربية مصر بجمهورية

. الرياضااي الاانف  علاا  مجااال فااي العلميااة بالكفاااءة لهااا المشااهود والخباارة العلاا  ماان لساايادتك  كااان ولمااا 
 :وهما بالنف  للثقةُبعدين  من المقيا  ويتكون 

 positive emotions(    اإليجابية االنفعاالت) االول الُبعد-1

 concentrations (رسكيص ا َزجبِ)انجُعد انثبَي-2

 . المقيا  عبارات علي سيادتك  رأي نرجو   -

 الباحثان                                   
  

 السنتـريسـي املعـز عبـد حممـد ا.د / أمحـد
 انُفش ػهى بقضى انشيبضي انُفش ػهى أصتبر

 بكهيت انشيبضـي ٔانتقٕيـى ٔاالجتًـبع
 بُيٍ انشيبضيت انتشبيت

 حهٕاٌ جبيؼت

 محمد نبيل أحمد شوقي/ الباحث
 رياضة ثاني بوزارةأخصائي 

 الشباب والرياضة

 
 

   

 بيانات شخصية لممفحوص:
 سنوات الخبرة:       -2اسم المفحوص:                           -0
 المحمول :-4اليوم والتاريخ:                         -3  
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 (3مرفق)تابع  
  بالنفس الثقة لمقياس النهائية الصورة     
 أبدا أحيانا دائما العبارات    م

 بتتتأداء المرتب تتتة اهتتتدافي تحقيتتتق أستتتت يع 1
 . عملي

   

 التنفيتذي عملتي فتي وتقدمي تفوقي يستمر 2
 .مستمرة بصورة

   

    . دائمة بصفة التنفيذي عملي في أنجح 3

 فتي النجتاح لتحقيتق الجيتد أدائي في أستمر 4
 التتتتتي والعقبتتتتات الصتتتتعاب رغتتتتم  عملتتتتي
 . تواجهني

   

     وبدقة قصير وقت في عملي إنجاز أست يع 5

    .أداءعملي في للتركيز ذهني صفاء لدي 6

 تركيتتزي علتتي يتترثر التتذي الغضتتب أتجنتتب 1
 .مشتت أدائي ويجعل

   

 بصتتفه عملتتي فتتي الحاستتمة القتترارات أتختذ 2
 دائمة

   

  من الي يوكل ما بأداء أهتم 3
 . فائقة بدقة أعمال

   

    .عملي أداء أثناء بإيجابية أفكر 11
 

 :حيح مقياس الثقة بالنفسصمفتاح ت
 

(، وأحياناً تأخذ الدرجة 3إيجابية بحيث دائماً تأخذ درجة) الثقة بالنفس وجاءت جميع عبارات مقياس
 (.1(،وأبداً تأخذ الدرجة )2)
 
 أبدا أحيانا دائما العبارات    م

 بتتتأداء المرتب تتتة اهتتتدافي تحقيتتتق أستتتت يع 1
 . عملي

3 2 1 

 التنفيتذي عملتي فتي وتقدمي تفوقي يستمر 2
 .مستمرة بصورة

3 2 1 

 1 2 3 . دائمة بصفة التنفيذي عملي في أنجح 3

 فتي النجتاح لتحقيتق الجيتد أدائي في أستمر 4
 التتتتتي والعقبتتتتات الصتتتتعاب رغتتتتم  عملتتتتي
 . تواجهني

3 2 1 

 1 2 3  وبدقة قصير وقت في عملي إنجاز أست يع 5

 1 2 3 .أداءعملي في للتركيز ذهني صفاء لدي 6

 تركيتتزي علتتي يتترثر التتذي الغضتتب أتجنتتب 1
 .مشتت أدائي ويجعل

3 2 1 

 بصتتفه عملتتي فتتي الحاستتمة القتترارات أتختذ 2
 دائمة

3 2 1 

  من الي يوكل ما بأداء أهتم 3
 . فائقة بدقة أعمال

3 2 1 

 1 2 3 .عملي أداء أثناء بإيجابية أفكر 11

 
  


