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 مقياس اختاذ القرار ملدربي السباحة  بناء
 د. إايد حممد السيد خليل 

 كلية الرتبية الرايضية  -الرايضيأستاذ مساعد بقسم علم النفس 
 للبنني ابلقاهرة جامعة حلوان

 ملخص البحث: 
ملددد ه  حدددىل بن ء ددداس للتددداع ل مسددد   ا دددق لردددم م ايبددداب اللددد اد لددد م لددد د  الردددباح   ا دددم    الباحدددىل ااالب يهددد  

ال صفي  مت اخمتاد الست   ابلط يل  الطبلت  السش ائت  لن ل د  الردباح  ملردم م ال انيدمبح فظداالق اللداا ي ةاوتدغي ةء د  اد  ا  
 ( ل داب.641)

 أهم االستخالصات:
   ( ابادي.44( حماةد ة)5ا   حماةد للتاع ايباب الل اد ) ء 

 (.64941 -64541)ق ال اخ ي ت اةح لسالل الص ق لال ممادي اب م  ا  االترا 

 ( 64.9بن  64.5ت اةح لسالل الثبات لال ممادي لا ءح .) 

 "ال أةااق"  دج  ةاح ي. -بن ح  لا " دجمان" -لتغان المل ي  ثالثي )أةااق "ثالث  دجات" 

 ( دج .44(  دج  ةال دج  الصغ م )661ال دج  الك ت  ل ملتاع  ) 

 أهم التوصيات: 

 البظىل ل مس   ا ق ق دي ل دب الرباح  يف ايباب الل اد.ا م  ا  امللتاع قت   

 .ا م  ا  امللتاع قت  البظىل لملتت  ق دي ل دب الرباح  املبم ئ يف ايباب الل اد 

 . ا م  ا  للتاع ايباب الل اد يف االدتلاس فرم م ل د  الرباح 

 أهمية مشكلة البحث: 
 Coachل  أددت  ءسدد ي ا الددل  لددن أرهددا )املدد دب ال  أددي )حيدد   ةصدد ال الالاددض ال  أددي بن أا ددق املرددم  ت ا

Trainer ب ادي ام تدد  المدد ديض  أ  ( بب يدد تبا ال صدد ال بن املرددم  ت ال  أددت  الس تددا ادتبادددا ةثتلددا فدد م قدد دات املدد دب ا ددق
ت ال  أددت  ةب ادتددا  ددع  ا ددق يبطددتا ةت لددت  ةت فددع ةتلدد ت ام تدد  المدد ديض ال  أددي  ةا ددق ق داتددا يف بادد ا  الالاددض ل م اارددا

قبددل ةأث دداس ةءسدد  امل اارددات  ةيف أدد س بلددى  ةالالابددح امل اارددات ةلددعلى ا ددق ق دتددا يف داايدد  ةت جتددا ةبدنيددا  الف يددق ال  أددي
" يلدد   ءسم تدد  اة ادي الف تدد  ل ف يدددق ال  أددي أة الالابددح يف د أدددما Leaderميكددن ال لدد  بن املدد دب ال  أدددي ا ددق أ ددا قائددد  "

  .(69: . صصت   لما يل   إب ادي ام ت  الم جتا ةاةدنيا  ةال ااي  لالابح أة الف يق ال  أي. )الم
ةاملدد دب ال  أددي ادد  السمدد   الفلدد   لسم تدد  المدد ديض  ااملدد دب  ددض أن يكدد ن  ائمددا قائدد ا ت ءدد   لمفهمددا ء اجباتددا لددن 

ابدح ةخاصد  ال انيدمبح لدن ال احتد  المس تمتد   ادعا ابةأداا  بن أن ال احت  الرتء ي   لما  ض ا تا أن يك ن لثال أا ق لكدل الال
 (.466: 4   لا يف احلتاي السال   ض أن يمر  ابة داك الكالل فرؤةلتما. )

ةالمسالدل لد   Communication skillةت تبا امل امل دءح فجم ا  لدن املهدادات الود ةدي  ل هدا: لهدادي االتصداال 
 ادي  ةايباب الل اد يف امل اقف ال  أدت  حتدىل تشدل ال دا دات ةالبظد ث بن أرتد  ام تد  االتصداال ةأ دالتض الالابح ةاألجهغي اة

 (.1: .اتصاال امل دءح ابلالابح أث اس املباد ت ةأتثل بلى ا ق لرم م تف ق الف يق )
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 ا ددض  ااملدد دب ال  أددي للائدد  لمددا  ددض أن يمردد  املدد دب ال  أددي ابللدد دي ا ددق ايبدداب اللدد اد امل ا ددض ةيف ال قدد  امل
ت ءدد   يمس ددل ام ددا ءشددكل جدد ا   ا ددق اللدد ادات حتددىل ميثددل اللدد اد اصددض امددل املدد دب ال  أددي  اهدد  لددن املهددا  األ ا ددت  

حيد   املد دب ال  أدي األاد ا  املط  ءد  التلهدا لدن  Decisionاسن د يق اللد اد  Achievementلمظلتق ال جاح ةاةجناز 
 (...  1.: .الربال  ةاأل شط   ةاةج اسات الق ميكن هبا التق األا ا  ) ال انيمبح  ةحي  

ةالل دي ا ق ايباب الل اد تسمرب لن أا  الرمات الدق يتدغ املد دب ال داجص خاصد  يف ل اقدف امل اارد  املمغدلي الدق تمط دض 
(. .1: 5لدتل ءصد دي اادفتد  أة ا فسالتد . )  ا  االخمتاد لن ءح ءسد  البد ائل ةاخمتداد ءد يل حمد   ءصد دي دنيدت ي ةالال تد  ة 

ام تدد  المدد ديض ةالددا تطدد  المدد ديض امل أدد ا   ةاددي قدد دي املدد دب يف ترددتل ةبن اللدد دي ا ددق ايبدداب اللدد ادات تسمددرب للتا ددا ملدد م 
ي الدق يم دعاا تسمرب أ اع جناح ام دا ةلهاداتدا يف ت فتدع لمط بدات خطد  المد ديض ةيف حدل املشدالل الدق تلاء دا  ادالل ادات اوتد 

 (. 46: 5امل دب ي سكل أث اا ا ق السال ح ل  امل دب ةي ا  لن لس   ت الالابح. )
أب ددا اخمتدداد ءددح مم ادد  لددن البدد ائل ة ددا  حددل ملشددك   أة مل اجهدد   Decision Markingةيلصدد  ابيبدداب اللدد اد 

ن الفدددد   لال ددددمفا ي لددددن ا داس ةاألاكدددداد ةاملسملدددد ات ل قددددف أة ةاةلدددد  تغتددددل حالدددد   ةاددددعا االخمتدددداد يسممدددد  ا ددددق ت لددددت  مهدددد  ا
( ةقدد  أنيدداد الس يدد  لددن .5: 9ةاملسلدد ات ةالسددا ات ةاتددربي ةالس الددل الش صددت  )ةاالتصدداالت امل تبطدد  ابملشددك    ةا ددق اللددت  

 -Kellieا الس مددداس ةالبددداحثح بن أن ةجددد   أدددسف يف ام تدددات ايبددداب اللددد اد ةادددعا لدددا أنيدددادت بلتدددا ال دا دددات الدددق قدددا  هبددد

Buchanan (6991( ) ..) 
ةقدد  الحددب الباحددىل  دد دي البظدد ث ةال دا ددات يف مدداال ا دد   فددل ال  أدد   ةالرتءتدد  الب  تدد  ةال  أددت  الددق ت اةلدد  ء دداس 
للتداع ايبداب اللدد اد ملد د  الد ايس ال  أددي ءشدكل اددا  ةلد د  الردباح  ءشددكل خدا   ابلدد ي  لدن أرتد  اددعا امللتداع يف تسدد   

ا دددق لردددم م ايبددداب اللددد اد يف تددد ديض الردددباحح ةلدددن مم السمدددل ا دددق تط ي ادددا   دددا يسمدددل ا دددق جنددداح املددد دب يف ام دددا املددد دب 
 احلالت . ةاالدتلاس فرم م الرباحح العين يل   ءم ديبه   ةاعا ي أص ل م احلاج  ل  دا   

 هدف البحث: 
 م ل د  الرباح .يه   البظىل بن ء اس للتاع ل مس   ا ق لرم م ايباب الل اد ل 

 الدراسات املرتبطة: 
 أوال: الدراسات املرتبطة العربية: 

 ( ء دا د  ءس د ان "ء ةاتدل  دات الش صدت  ل مد دب ةأتثدل  ا دق لهدادات االتصداال ةايبداب 1664دادااي بءد اات  ) قا  ةائل -6
ش صدت  املمتدغ ل مد دب ال  أدي ةأاد  الل اد يف امل اقف ال  أت " ةا ا  ال دا   بن حماةلد  المسد   ا دق ء ةاتدل  دات ال

لهددادات االتصدداال الفسدداال ل مدد دب ال  أددي ةلدد م لفدداسي املدد دب يف ايبدداب اللدد اد ةأثدد  ء ةاتددل الرددمات الش صددت  ل مدد دب 
ا ق لهادات االتصاال ل  الالابح ةق دتا ا ق ايباب الل ادات يف امل اقف ال  أت  ةالل دي ا ق ايبداب اللد اد ةالدا ل ممغدلات 

املرم م الم دييب  ةت ص   اع  ال دا   بن أ ا ال ت ج  ا ةق  ال  بحصائتا ءدح لد د   -   ات اتربي -املؤال ال دا ي)
 - د  ات اتدربي -ةالدا )ل مؤادل الس مدي األ شط  الف  ي  ةاأل شط  اومااتد  يف اخمبداد لهدادات االتصداال ل مد دب ال  أدي

الم ددداي   -د  يددد  ق يدد  ءددح الردددمات الش صددت  ل مدد دب ال  أدددي الثبددات اال فسدداياملرددم م المدد دييب  ةجددد   االقدد  ادتبددا  
 (. 9الطم ح( ةءح لهادات االتصاال. ) -امل ة   -الثل  ابل فل -الل دي ا ق ايباب الل اد -ال ج اين

 تد  ةالسل تد     دا د  هبد   المسد   ا دق أتثدل ءد رل  ال  أد  ل جمتد  ا دق ت متد  اللد دي الب 1666أج م أمين دانيد   -1
( .4ةايباب الل اد للتا ات اة ادي الس تا جبمه دي  لص  الس ءت   ةا م    الباحىل املد ه  المجد ييب  ةء د  حجد  الست د  )

  (.4او   ةأ ف ت أا  ال مائ  ا ق أن الربرل  املمب  لا أتثل ا ق الل دي الب  ت  ةالسل ت  ةايباب الل اد )
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اة اد  يف ل اجه  ءس  األزلات ءلطاع    دا   هب   المس   ا ق ايباب الل اد 1666أج ت ل ث  امل جي ةآخ ةن  -4
( اودد   ةأ ددف ت أادد  ال مددائ  ا ددق تصددمت  656الشددباب ةال  أدد   ةا ددم  ل ا املدد ه  ال صددفي  ةء دد  حجدد  الست دد  )

 (.1ا ممادي ا مبتان لأل   ب ايباب الل اد )

 اثنيا: الدراسات املرتبطة األجنبية:
 ( ء دا ددد  ءس ددد ان االتصددداال املفمددد ح ةالدددمظك  يف االتصددداال ةايبددداب اللددد ادات  اخدددل 6991) Kellie- Buchananقدددا   -4

اوماادددات الصدددغلي ةاددد ا  ال دا ددد  ل مسددد   ا دددق الس الدددل الدددق تدددؤ   بن أدددسف االتصددداال ةا لطاادددا ءدددح أاددد ا  اومااددد  
 ح يف لرم  ت  دا د  تم فد  ةت صد   أاد  ال مدائ  بن الست   ثالث امبات لن امل د ةاالقما ءسم تات ايباب الل اد  ةمش   

 (.66الل اد. ) أن ا اك ا ةق  ال  بحصائتا يف المفاال ةلهادات االتصاال ةأتثل بلى ا ق ام تات ايباب

( ء دا دد  ءس دد ان المفااددل ءددح ام تدد  ايبدداب .699) Kornspan  ل د رددبان Hausner  ا  دد   Jonesقددا  لددل جدد  غ  -5
ك لدد م لدد د  لدد ي الردد   لددن بةم اتددربي ةادد ميي اتددربي أث دداس امل اارددات" ةادد ا  ال دا دد  بن المسدد   ا ددق اللدد اد ةالردد   

لد دب  16د ة   ك امل دءح بةم اتربي ةا ميي اتربي أث اس  املباد ت  ةبلى ا ق ات د  تمكد ن لدن المفاال ءح ايباب الل ا
ميي اتربي(  ةق  ا م    الباحث ن أ   ب ا تل الر  ك ةاملالحلد  ل دءح آخ ين ا  66ل دءح لن بة  اتربي(  ) 66)

الس مت  لمظ تل    ك امل دءح ةتفااالت ايبداب اللد اد. ةت صد   ال دا د  بن أن املد دءح بة  اتدربي ا دم  ل ا املالحلدات 
 (.61الصالم  ةلا  ا ألث  ق دي ا ق ايباب الل اد يف حال  ح ةث أ  لشكالت )

 ى الدراسات املرتبطة: التعليق عل
 من خالل عرض الدراسات املرتبطة ويف ضوء ما أسفرت عنه من النتائج اتضح ما يلي:

(  دا ددات عتسهددا اتفلدد  ا ددق أرتدد  ايبدداب اللدد اد ملدد د  4(  دا دد   ةادد   ال دا ددات األج بتدد  )6ادد   ال دا ددات الس ءتدد  ) -
 األ شط  ال  أت .

 صفي ةبلى أب   ب ال دا ات املرظت   ل اً ملالئم  لثل اع  ال دا ات. لسل  ال دا ات ا م  ل  امل ه  ال   -

 اخمال  ال دا ات يف أ التض اخمتاد الست ات لن حتىل امل احل الر ت  ةحج  الست   د يل   ظض الست  . -

 إجراءات وخطة البحث: 
 منهج البحث: -0

 طبتس  اع  ال دا  .ا م    الباحىل امل ه  ال صفي خبط اتا ةبج اساتا ةبلى ملالئمما ل
 جمتمع البحث: -5

مممددد  البظدددىل ا دددق لددد د  الردددباح  ملردددم م ال انيدددمبح فظددداالق اللددداا ي ةاوتدددغي املردددج ح ءردددجالت االادددا  حيمددد   
 ( ل داب.1.1املص   ل رباح  ةالبال  ا  ا  )

 عينة البحث: -3
ردم م ال انيدمبح فظداالق اللداا ي ةاوتدغي ةء د  اد  ا  مت اخمتاد الست   ابلط يلد  الطبلتد  السشد ائت  لدن لد د  الردباح  مل

( لدددد داب ابلط يلدددد  السشدددد ائت  لددددن خدددداد  الست دددد  16( لدددد داب ل  دا دددد  األ ا ددددت  ل مظ تددددل السددددال ي  لمددددا مت اخمتدددداد ادددد   )641)
 األ ا ت  ةلن  اخل ممم  البظىل ةج اس املسالالت الس مت  ل ملتاع قت  البظىل.
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 (0جدول )
 حثتوصيف عينة الب

عدد املدربني للعينة  عدد األندية
 األساسية

عدد املدربني للعينة 
 اجملموع االستطالعية

65 641 16 611 
 أدوات مجع البياانت:  -4

 ا م    الباحىل األ ةات ا تت : 
 .)مقياس اختاذ القرار للمدريب انشئ السباحة )وضع الباحث 

اةاةد ةالدق تم ا دض لد  اكد ي البظدىل ةقدا  ءس أدها ا دق اتدرباس لن خالال اةداد امل جسي ل باحىل أمت ا ي  ا   لن 
 هب   المس   ا ق ل م صالحتمها لب اس للتاع ايباب الل اد مل د  رنيمبي الرباح  ةاتب  الباحىل اتط ات المالت : 

 عرض احملاور على اخلرباء: -0
 (5جدول )

 ارات حتت كل حمور يف ضوءاألمهية النسبية لكل حمور والوزن النسيب لتحديد عدد العب
 01أراء اخلرباء ملقياس اختاذ القرار ن=  

 املعامالت اإلحصائية م
النسبة  تكرار العبارات

 املئوية
األمهية 
 النسبية

عدد العبارات 
 قبل جرب الكسر

عدد العبارات 
 بعد جرب الكسر

 66 664.9 %6.416 %6. . اتربي 6
 66 664.9 %6.416 %6. .  دا   ا داس ةامللرتحات  1
 61 61464 %16494 %96 9  دا   احلال  ةامل قف  4
 66 664.9 %6.416 %6. .  ل  ت االحمماالت 4
 64 64415 %14411 %66 66 البظ ث الس مت  5

 .5 .5 %666  44 اجملم ع 
أد س أداس اتدرباس ( األرتد  ال ردبت  لكدل حمد د ةالد زن ال رديب لمظ يد  اد   السبدادات اد  لدل حمد د يف 1ي أص جد ةال )

اددسلث  ل رددب  التفدداق  %6.( ةادتوددق الباحددىل  رددب  %666: %6.مللتدداع ايبدداب اللدد اد ةقدد  ت اةحدد   رددب  امل االدد  لددا ءددح )
اتدددرباس ا دددق اةددداةد امللرتحددد  ةلدددن مم مت قبددد ال عتددد  اةددداةد لمظلتلهدددا ال ردددب  الدددق ادتودددااا الباحدددىل ةءدددعلى أصدددبص اددد   اةددداةد 

( ةاي )اتربي   دا   ا داس ةامللرتحات   دا د  احلالد  ةامل قدف   لد  ت االحممداالت  البظد ث الس متد ( 5ن )ال ممادي اال مبتا
 ( ابادي..5ةء   ا   السبادات )

 عرض العبارات على اخلرباء: -5
ق  مدائ  أاد  يف أ س  مائ  ا مطالع دأ  اتدرباس حد ال اةداةد امللرتحد  قدا  الباحدىل جبمد  ةصدتاي  السبدادات لردم  اً ا د

البظ ث ةال دا ات امل تبط  ابةأداا  بن املردص امل جسدي ل كمدض ةامل اجد  الس متد  ةالس ءتد  ةاألج بتد  املم صصد  يف مداال البظدىل 
خددالال امللاء دد  الش صددت   ةالدق اتددست ل باحددىل ا يدد  السبددادات امل ا دب  ل ملتدداع  ةقدد  مت ا أددها ا ددق اتددرباس ءصد دي لب ئتدد  لددن

 المس يالت ا ق امللتاع يف أ س آداس اترباس. ا بمها ةصالحتمها ل ملتاع  ةل م ةأ ح صتايمها  ةبج اس ل مسل  لن ل 
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 (3جدول )
 عدد العبارات األولية واملستبعدة واملتبقية طبقا آلراء اخلرباء يف مدى مناسبة العبارات املقرتحة 

 01ملقياس اختاذ القرار ملدريب السباحة ن= 
 ائيةاملعامالت اإلحص م

 العبارات
 عدد العبارات املتبقية عدد العبارات املستبعدة عدد العبارات

 66 6 66 اتربي 6
 66 6 66  دا   ا داس ةامللرتحات  1
 66 1 61  دا   احلال  ةامل قف  4
 9 6 66  ل  ت االحمماالت 4
 61 1 64 البظ ث الس مت  5

 56 . .5 االعاي 
اترباس يف ل م ل ا ب  السبادات امللرتحد  مللتداع  دات األةلت  ةاملرمبس ي ةاملمبلت  دبلا  داس( ا   السبا4ي أص ج ةال )

( ابدادات .( ابادي ةمت ا مبسا  ا   ).5ايباب الل اد مل د  الرباح  ةق  ء   ا   السبادات مللتاع ايباب الل اد مل د  الرباح  )
 ( ابادي دبلا  داس اترباس.56ةتبلق ا   )

 عامالت العلمية ملقياس اختاذ القرار ملدريب السباحة:امل
 أوال: الثبات:

( 16ةبادددا ي المطبتدددق ل مظلدددق لدددن لسالدددل الثبدددات حتدددىل مت المطبتدددق ا دددق ات ددد  لدددن )ا دددم    الباحدددىل د يلددد  المطبتدددق 
لسالدل االدتبدا  ءدح    مم أاتد  المطبتدق ءسد  أ دب اح ةاتمدا ي دي ءتدان ي أدصل دب لن ممم  البظىل ةلدن خداد  الست د  األصد ت 

 المطبتلح. 
 (4جدول )

 51املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري وقيمة معامل االرتباط ملقياس اختاذ القرار ن= 

 املعامالت اإلحصائية م
 املتغريات

معامل  التطبيق الثاين التطبيق األول 
 ع س ع س االرتباط

 64.9 64.4 11446 64.6 11416 اتربي 6
 ..64 64.6 16444 64.5 16415   ا داس ةامللرتحات  دا  1
 64.9 64.5 6.4.6 6495 6.4.5  دا   احلال  ةامل قف  4
 64.9 64.1 164.4 6496 164.6  ل  ت االحمماالت 4
 64.1 14.1 14465 1419 14466 البظ ث الس مت  5

 10444= 1012معامل االرتباط عند مستوى داللة * قيمة 
( ةجدد   االقدد  ادتبددا  ءددح المطبتلددح األةال ةالثدداين لسبددادات حمدداةد للتدداع ايبدداب اللدد اد ملدد د  الرددباح  4ي أددص جدد ةال )

 (  ا ي ال ا ق ثبات امللتاع.64.9بن  64.1قت  البظىل ةق  ت اةح  لسالالت االدتبا  لا ءح )
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 اثنيا: الصدق:
 راق ال اخ ي ةالص ق السال ي.ا م    الباحىل د يلمح حلراب ص ق امللتاع قت  البظىل ةرا االت

 صدق االتساق الداخلي: -0
( لدد دب اد  أاد ا  الست دد  اال دمطالات  ةاملمث د  جملممدد  16ا دم    الباحدىل د يلدد  االترداق الد اخ ي ا ددق ات د  ق الهدا )

الدل االدتبدا    هبد   المسد   ا دق االترداق الد اخ ي إب دا  لس1664/./1البظىل  ةقا  ءمطبتق للتاع ايباب الل اد ا دته  يف 
 ءح السبادات ةمم ع امللتاع امل ممت  لا.

 51( االتساق الداخلي بني العبارة وجمموع مقياس اختاذ القرار املنتمية له ن= 2جدول )

 م
 حماور وعبارات مقياس اختاذ القرار

 اخلربة
دراسة اآلراء 
 واملقرتحات

دراسة احلالة 
 واملوقف 

نظرايت 
 ةالبحوث العلمي االحتماالت

6 64514* 64666 641.9* 64.16* 64.91* 

1 6415.* 64.65* 64.1.* 64661 64..4* 
4 64614 64.65* 64.6. 641.6* 6466. 
4 64.14* 64145* 64616 64.66* 64166 
5 64.45* 645.1* 64644 64.1.* 64..1* 
1 64664 64.69* 641.4* 64664 64.19* 
. 64..4* 64616 64.44* 64.56* 64.41* 
. 64195* 64..4* 64..4* 64.11* 64144 
9 64.65* 64.69* 64.5.* 64.1.* 64..4* 
66 64111* 641.1* 64.61* - 64...* 
66 - - - - 64.14* 
61 - - - - 64.91* 

 (.1012عند مستوى ) 10444=  قيمة ر اجلدولية *
مللتاع ايبداب اللد اد امل ممتد  لدا ت ةاجملم ع الك ي ( ةج   االقات ادتبادتا  ال  بحصائتاً ءح السبادا5يموص لن ج ةال )

( ابددادات حت الددق  اللدد  ةمت ا ددمبسا ا  ةء دد  ادد   السبددادات املمبلتدد  66 ددا يدد ال ا ددق اتردداق السبددادات لدد  امللتدداع ادد ا ادد   )
 ايباب الل اد مل د  الرباح . ( ابادي يثل للتاع46)

 51مقياس اختاذ القرار املنتمية له ن= ( االتساق الداخلي بني احملور وجمموع 6جدول )
 اإلحصائيةت جلااملعا م

 معامل االرتباط تغرياتامل

 *.64.1 اتربي 6
 *64194  دا   ا داس ةامللرتحات  1
 *64.16  دا   احلال  ةامل قف  4
 *.64.1  ل  ت االحمماالت 4
 *64.61 البظ ث الس مت  5

 (.6465) ا   لرم م 64444* قتم  د او ةلت = 
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( ةج   االقات ادتبادتا  ال  بحصائتاً ءح اةاةد ةاجملم ع الك ي مللتاع ايباب الل اد امل ممت  لا  دا 1يموص لن ج ةال )
 ي ال ا ق اتراق اةاةد ل  للتاع ايباب الل اد مل د  الرباح .

 (5جدول )
 عدد العبارات حملاور املقياس يف صورته الثانية

 ئيةاملعامالت اإلحصا م
 العبارات

عدد العبارات املستبعدة  عدد العبارات
 عدد العبارات املتبقية يف االتساق الداخلي

 . 1 66 اتربي 6
 . 1 66  دا   ا داس ةامللرتحات  1
 . 1 66  دا   احلال  ةامل قف  4
 . 1 9  ل  ت االحمماالت 4
 66 1 61 البظ ث الس مت  5

 46 66 56 اجملم ع 
ملددد د  الردددباح  يف تددد  ءسددد  املسددالالت الس متددد  مللتددداع ايبددداب اللددد اد ( اددد   السبدددادات ةاملردددمبس ي ةاملمبل.) ي أددص جددد ةال

( ابادي ميث  ن للتاع ايبداب اللد اد ملد د  الردباح  46( ابادات ةتبلق ا   )66ص دتا الثا ت  ةق  ء   ا   السبادات املرمبس ي )
 قبل بج اس ص ق المظ تل السال ي.

 لعاملي:الصدق ا
قددا  الباحددىل إب ددا  الصدد ق ءط يلدد  المظ تددل السددال ي لسبددادات للتدداع ايبدداب اللدد اد ملدد د  الرددباح  يف صدد دتا ال هائتدد  يف 

( ل دب  باح   ةا م    د يل  املك رت األ ا ت    ت    يف ا تل املصدف ا  اال تداً  ةمت 641   ا ق ا   )1664/./.1
( ا ددق األقدل ةالددع  بلد   صدف ت ادد    لدال اددن جت فد د   كتددىل يسد  االنيددرتالات 644ال اللد  )قبد ال السبدادي الددق الدق لرددم م 

 (.44: 61الع  يب   اع  اللتم  أة يغي  ا ها  اال ةالاً  عا اةى المظكتمي )
 (9جدول )

 مصفوفة العبارات اليت تشبعت على العوامل قبل التدوير
 االشرتاكات 2 4 3 5 0 م
66 61- 64661 64649 64.16 646.1 64.14 
61 64444- 64164- 64146- 64.61 64614 64.5. 
64 64965 61- 64666 6445. 64661 64.14 
64 64644 64- 64454 64.4. 6411 64.69 
65 6441. 64.51 61- 64664 64661 64.4. 
61 64.46 64441 64165 61- 64166 64.14 
6. 64.46 64441 64165 61- 64644 64.19 
6. 64116 6446. 6445. 6451. 6461. 64966 
69 64.61 64646 64449 64165 64655 64.66 
66 64.46 64441 64165 61- 641.. 64..1 
66 64.61 64646 64449 64165 64649 64.14 
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61 6444. 64.51 64446 61- 64616 64.51 
64 6446. 64144 64495 64495 64654 64961 
64 6459. 6459. 644.5 61- 646.. 64946 
65 64... 644.. 64111 64646 64111 64964 
61 64116 6446. 6445. 6451. 64646 64.14 
6. 64519 64.19 61- 644.1 6416. 64.4. 
6. 64.59 64414 61- 64156 64614 64..1 
69 6446. 64144 64495 64495 64659 64.9. 
16 64116 6446. 6445. 6451. 641.. 64..1 
16 64.61 64646 64449 64165 64119 64.49 
11 6446. 64144 64495 64495 64196 64.49 
14 646.1 64646 64449 64165 64115 64.96 
14 64116 64151 6496. 64111 644.1 64.46 
15 6454. 64114 64446 6441. 64614 64966 
11 64146 64595 64111 6444. 64661 64.99 
1. 64194 6449. 61- 644.4 64611 64..9 
1. 64441 64.46 64165 61- 64661 64.19 
19 64.56 64411 61- 61- 64166 64..4 
46 64119 6449. 644.1 64.16 64644 64966 
46 641.4 64544 64445 64651 6461. 64966 
41 64511 64515 64494 64119 64655 64.16 
44 64464 64964 61- 61- 64159 64..6 
44 64519 64.19 61- 644.1 641.. 64... 
45 641.5 64549 64466 61- 64119 64.1. 
41 644.4 64..6 64164 64146 64196 64.44 
4. 64964 64464 61- 61- 64115 64.49 
4. 6454. 64114 64446 6441. 644.1 64.99 
49 64655 64116 64669- 64416 64614 64... 
46 64451 64.46 61- 6445. 64661 64.14 
46 64194 6449. 61- 6444. 64611 64.49 

 16144 16491 15411 1.449 464.6 44449 اوعد الكالن
 .4144 414.1 .5146 54411 16411 444.. المباين
الل اد مل د  الرباح  ءس  بجد اس المد ةي  املمسالد  ل س الدل   ايباب ( الس الل املرم  ص  لسبادات للتاع9ي أص ج ةال )

مددايغ لكددل الس الددل الددق  لدد  ا تهددا موددص عمسددات االنيددرتالات ةت دداقا االنيددرتالات الباقتدد  بن احلدد  الددع  يددؤ   بن المحتددىل ي
 االنيرتالات الكربم.
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 ( مصفوفة العوامل املتشبعة املتبقية بعد التدوير01جدول )
 2 4 5 0 العوامل

6  64666 64661 64666 
1   64666 64661 
4    64666 
4     
5     

( ا   ةج   تشبسات ءح الس الل املرم  ص  لن المظ تل السال ي  ا ي ال أهنا ا الدل  لتد  لردمل   66ي أص ج ةال )
 حتىل ال ت ج  االق  ادتبا  ءت ها.

 التدوير املتعامد بطريقة التحليل العاملي هلوتلنج عبارات اليت تشبعت على العوامل بعد( ال00جدول )
 0 5 3 4 2 

6 64.5.*     
1 64941*     
4 64.96*     
4 64.96*     
5 64.5.*     
1 64.41*     
. 64661     
. 64114*     
9  64146*    
66  64.69*    
66  644.4-*    
61  64615*    
64  64455*    
64  645.6    
65  64541    
61  64494-*    
6.   64461-*   
6.   64446-*   
69   64415-*   
16   64446-*   
16   64.51*   
11   64.51*   
14   64.61*   
14   64661   
15    64.51*  
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 0 5 3 4 2 

11    64446*  

1.    6441.-*  
1.    64666  
19    6451.*  

46    64496-*  
46    64549*  

41     64411* 
44     646.4 
44     64466* 
45     64.69* 
41     64514-* 
4.     64166-* 
4.     64616 
49     64664- 
46     64195* 
46     64415-* 

 1466 .446 ..44 .141 454. اوعد الكالن
 6465 6465 6444 6414 6441 المباين 

 * عبارات غري متشعبة على العوامل  
 ةي  املمسالدد  يف أدد س الشدد ة  امل أدد ا  للبدد ال ( السبددادات الددق تشددبس  ا ددق الس الددل اب ددم  ا  المدد66ي أددص جدد ةال )

( 44اددسلث (  ةء دد  ادد   السبددادات الددق تشددبس  ا ددق الس الددل املرم  صدد  ءط يلدد  المظ تددل السددال ي ) 644السبددادي ا ددق السالددل )
  5  4  4  1  6( ةادي أدقدا  )%16( ابادات تشبس  ا دق السالدل األةال )اتدربي( ء ردب  لمب يد  ء غد  ).ابادي  ء اق  ا   )

  9( ةادي أدقدا  )%16( ابادات تشبس  ا ق السالدل الثداين ) دا د  ا داس ةامللرتحدات( ء ردب  لمب يد  ء غد  ).(  ةا   ).  1
( ابددادي تشددبس  ا ددق السالددل الثالددىل ) دا دد  احلالدد  ةامل قددف( ء رددب  لمب يدد  ء غدد  .(  ةادد   )61  65  64  64  66  66
( ابدددددادات تشدددددبس  ا دددددق السالدددددل ال اءددددد  ) لددددد  ت 1  ةاددددد   )(14  11  16  16  69  .6  .6( ةادددددي أدقدددددا  )16%)

( ابادات تشدبس  ا دق .(  ةا   )46  46  19  .1  11  15( ةاي أدقا  )%6.464االحمماالت( ء رب  لمب ي  ء غ  )
 (.46  46  .4  41  45  44  41( ةاي أدقا  )%16السالل اتالل )البظ ث الس مت ( ء رب  لمب ي  ء غ  )
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 ري ومناقشة العامل األول: تفس
 ( الرتتيب التنازيل لتشبعات العبارات على العامل األول بعد التدوير املتعامد05جدول )

 االشرتاكات الفقرات رقم الفقرة
 *64941 ال يم  ايباب الل اد ء اس ا ق  دا   ةا تل امل اقف ةاحلاالت الراءل . 6

 *64.96 ل ا با ل مراءلات ا   ايباب الل اد. ال يك ن أ   ب اللتاع لن ا تل امل اقف 1
 *64.96 ال يم  ا م  ا  أ   ب بج اس الل ادات الب ي   يف امل اقف امل م ف .  4
 *.64.5 ال بلكارت امل دب تراا  ابيباب الل اد. 4
 *.64.5 ال ا اك ا ص  ملراا ي امل دءح ا ق نيغل أةقات الم ديض ءط يل  ب اءت . 5
 *64.41 امل دءح ل ا ض لم بت  حاج  الرباحح.ال ا    1
 64114 ال امل دب ل   جبمت  محالات الرباح  ةاحمتاجات الرباحح. .

( ل تبد  64941 -64146( ابدادي ةيمودمن االنيدرتالات لدن ).( أن السالدل األةال تشدب  ا تدا )61يموص لن اود ةال )
  ةميكددن ترددمتما ءسالددل "اتددربي" يف ايبدداب اللدد اد ملدد د  6441بدداين ء غدد  ء رددب  ت 454.ت ازلتددا  لمددا ء دد  اوددعد الكددالن ل مظدد د 

 الرباح .
 بعد التدوير املتعامد الثاين( الرتتيب التنازيل لتشبعات العبارات على العامل 03جدول )

رقم 
 االشرتاكات الفقرات الفقرة

 *64.69 الماء  لا. ال أ   ب ق اد امل دب يسمم  ا ق ا داس ةامللرتحات ل  جهاز الم ديض 9

ادددل األ ددد  ب اتدددا  ء دا ددد  ا داس ةاالقرتاحدددات ةيب ت هدددا اليبددداب اللددد اد اددد  األ ددد  ب املفودددل ادددن األ دددالتض  66
 المل ت ي  األخ م. 

64146* 

 645.6 ال تسمم  ا ق أ   ب أة اارتاأات لست   ا ق أ اع المفكل امل طلي ل ل اد الر ت . 66
 64541 ح أاواس اة ادي ابل ا   ةامل دب قبل ايباب الل اد.ال ا اك ت ا ق ةاأص ء 64
 *-64494 ال ا اك ل اقف يوط  امل دب يف الرك ت ا ق ل اقف اما  اليباب ق اد. 64
 *-644.4 ال ي ج  ا   اامما  إب ادي ال ا   ا   ايباب الل اد لن قبل امل دب. 65
 *64455 االقات الرباحح ءا ةءبسوه .ال يل   امل دب فالحل  ا سكاع الل اد ا ق  61

( ابادات ت اةح  قدت  تشدبسا ا لدا .( أن السالل الثاين يف اخمباد ج  ي احلتاي تشب  ا ق ا   )64يموص لن ج ةال )
  لدعا مت قبد ال ادعا السالدل  ةتسكدل 6414ء ردب  تبداين ء غد   .141  لما ء د  اودعد الكدالن ل مظد د 64.69بن  64455ءح 

دات مممسدد  يتددغ ايبدداب اللدد اد ملدد د  الرددباح  اب ددم  ا   دا دد  ا داس ةامللرتحددات  ةميكددن ترددمتما ءسالددل " دا دد  ا داس اددع  السبددا
 ةامللرتحات" يف ايباب الل اد مل د  الرباح .
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 ( 04جدول )
 الرتتيب التنازيل لتشبعات العبارات على العامل الثالث بعد التدوير املتعامد

 االشرتاكات تالفقرا رقم الفقرة
 *64.51 ال تل   خبط ات حم  ي ا   ت اا  ألث  لن ء يل لماح حلل لشك  . .6

 *64.51 ال تل   ابلمظ ي  ال قتق ل ب ائل امللرتح  لظ  ال ل مشك   قبل ايباب الل اد. .6
ادددل أ ددد  ب  دا ددد  احلالددد  ةاال دددمسا   ابملم صصدددح يرددداا  يف حدددل املشدددك   ةايبددداب  69

 ض.الل اد امل ا 
64.61* 

 *-64415   ي ااي التق الصاحل السا .ال الل اد الع  يم  ايباب 16
 *-64446 ال أ   ب ال دا   ل ظال  أة امل قف حيما  جه  لن امل دب ا   ايباب الل اد.  16
 *-64446 ال  دا   احلال  ةامل قف عسل امل دب يمسخ  يف ق اداا امل ا ض  ا يربض خطس. 11
 *-64461 ايباب الل اد يماح لى بء اس دأيى يف لسل  الل ادات ةاملشالل.ال ا    14

( ابدادات ت اةحد  قدت  تشدبسا ا .( أن السالل الثالدىل يف اخمبداد جد  ي احلتداي تشدب  ا دق اد   )64يموص لن ج ةال )
قبددد ال ادددعا السالدددل    لدددعا مت 6444ء ردددب  تبددداين ء غددد   ..44  لمدددا ء ددد  اودددعد الكدددالن ل مظددد د 64.51بن  64461لدددا ءدددح 

ةتسكددل اددع  السبددادات مممسدد  يتددغ ايبدداب اللدد اد ملدد د  الرددباح  اب ددم  ا   دا دد  احلالدد  ةامل قددف  ةميكددن ترددمتما ءسالددل " دا دد  
 احلال  ةامل قف" يف ايباب الل اد مل د  الرباح .

 ( 02جدول )
 املتعامدالرتتيب التنازيل لتشبعات العبارات على العامل الرابع بعد التدوير 

 االشرتاكات الفقرات رقم الفقرة
 *64.51 ال تسمم  ا ق ءتارت لرج    اءلا تراا  ا ق ايباب الل اد. 15

 *.6451 ال أ   ب البتارت املرج    اءلا تراا  ا ق ايباب الل اد ءر ا  ةير . 11
 *64549 ال تسمم  ا ق أ   ب االخمباد يف لمغلات ةاحمماالت لمس  ي. .1
اددددل تسممدددد  ا ددددق أ دددد  ب االحممدددداالت ةاالارتاأددددات املست دددد  لددددن خددددالال أ دددد  ب المفكددددل  19

 امل طلي.
64496-* 

ادل تسممدد  ا ددق أ دد  ب السالقدد  ءددح لمغددلين أة ألثدد  لددن حتددىل بلكددار   ا دد  ايبدداب اللدد اد  46
 امل ا ض. 

64446* 

 *-.6441 ابح.ال يسمم  الل اد ا   ايباب  ا ق تاليف ا اثد اوا بت  ا   الال 46
( ابادات ت اةحد  قدت  تشدبسا ا لدا 1( أن السالل ال اء  يف اخمباد ج  ي احلتاي تشب  ا ق ا   )65يموص لن ج ةال )

  لدعا مت قبد ال ادعا السالدل  ةتسكدل 6465ء ردب  تبداين ء غد   .446  لما ء د  اودعد الكدالن ل مظد د 64.51بن  .6441ءح 
اللدددد اد ملدددد د  الرددددباح  اب ددددم  ا   لدددد  ت االحممدددداالت  ةميكددددن ترددددمتما ءسالددددل " لدددد  ت  اددددع  السبددددادات مممسدددد  يتددددغ ايبدددداب

 االحمماالت" يف ايباب الل اد مل د  الرباح .
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 ( 06جدول )
 بعد التدوير املتعامد تشبعات العبارات على العامل اخلامسالرتتيب التنازيل ل

 االشرتاكات الفقرات رقم الفقرة
 *64.69  مت  حم  ي ا   ايباب الل اد.ال تل   خبط ات ا 41

 *64195 ال أ   ب اال مسا   ابملم صصح ل تبطا ءكل ق اد يم ع. 44
 *-64166   ا ق ايباب الل اد امل ا ض.ال المراب لساد  ةلس  لات يف تم ف اجملاالت يراا 45

 *-64514 ال الل اد الس مي يراا  جبسل الرباحح يف حال  اتغان ب اد . 41
 *64466 ال ت ج   جالت ل لم  ل مشالل ةاألزلات لف ق الرباح  ا  ك. .4
 *64411 ال يم  املماءس  أة المل ت ل مشكالت أة األزلات. 46
 *-64415  ال اوه  ةال ق  اليباب الل اد خيفف لن اوه  املبعةال الشاق اتا ءس . 46

( ابدددادات .اللددد اد ملددد د  الردددباح  تشدددب  ا دددق اددد   ) ( أن السالدددل اتدددالل يف للتددداع ايبددداب61يمودددص لدددن جددد ةال )
  لددعا مت 6465ء رددب  تبدداين ء غدد   1466  لمددا ء دد  اوددعد الكددالن ل مظدد د 64.69بن  64415ت اةحدد  قددت  تشددبسا ا لددا ءددح 

كددن ترددمتما قبدد ال اددعا السالددل  ةتسكددل اددع  السبددادات مممسدد  يتددغ ايبدداب اللدد اد ملدد د  الرددباح  اب ددم  ا  البظددىل الس مددي  ةمي
 ءسالل "البظ ث الس مت " يف ايباب الل اد مل د  الرباح .

ةتؤلدد  اددع  ال مددائ  أن اتددربي تسمددرب لصدد داً االدداً ةال ميكددن اال ددمغ اس ا هددا  لمددا ميكددن اال ددمسا   هبددا يف ايبدداب اللدد ادات 
  ال ددتما يف حالدد  ادد   تدد اا  عددادب لااتدد  الردد تم  يف ل اقددف لشدداهب  بال بهنددا  ددض أن ال تكدد ن املستدداد ال حتدد  يف ايبدداب اللدد اد

ل ظكدد  ا ددق ل قددف لددا  ةتؤلدد  ال دا دد  أن أ دد  ب  دا دد  ا داس ةاالقرتاحددات أقددل تك فدد  لددن األ ددالتض المل ت يدد  األخدد م  اددعا 
لددددن ابةأدددداا  بن أن املدددد دب ميك ددددا اددددن د يددددق ال دا ددددات السمتلدددد  ةالمظ تددددل الدددد قتق لدددد داس ةاالقرتاحددددات أن يرددددم با الكثددددل 

 حمل الل اد اخمتاد الب يل األ رض ا ق أ ئها.  يل امل م    امل تبط  ابملشك   اال م ماجات ةخاص  الق تمس ق ابلس الل
ةي م الباحىل أن األ   ب الس مي فا يل لدا لدن ة دائل يكدن املد دب لدن تلد ي  االحممداالت ةتلد ي  اللد ة  املمغدلي 

اليبداب اللد اد الرد ت  ةبلدى إبتبداع األ د  ب الس مدي يف ب دا  احل د ال ل مشدكالت الدق ت اجدا  ةيل املؤل ي ةب دا  البد ائل امل ا دب 
 اجملمم  الع  تمسالل لسا أة الق ا ث اتا املشك  .

( ةأاددد   مائجهددددا أن ام تدددد  ايبددداب اللدددد اد يف امل اقددددف الوددددايط  6999) Kleinةتمفدددق اددددع  ال مددددائ  لدددن  مددددائ   دا دددد  
 (.66ت ى امل اقف خبربتا الراءل  املم قس  يف با ا ةبال تا )يمص   صا   الل اد يف 

 ( ةالددق أ ددف ت اددن أن املدد دءح .699) amela- Schinke- Bloomلمددا تمفددق اددع  ال مددائ  لدد   مددائ   دا دد  
ح الددعين يسم دد ن ادد  أددغا ةقدد  ق تددل ةلسمدد ال ةلدد يه  قدد دي االتدد  ا ددق ت جتددا ال قدد  يمشدداهب ن ألثدد  لددن  مددائجه  لددن املدد دء
ا العين يسط ن لسم ت  ت جتا ال ق  اامما  أقل   ا ي أدص أرتد  ام تد  ت جتدا ال قد   خاصد  ا د  ايبداب اللد اد اد  ادعا الودغ

 (.64)ال ق ( ةأث اس امل اار . )
( ةلدن أاد   مائجهدا أن 6996لما تمفق اع  ال مائ  ل   مائ   دا د  أمحد  اكد    صداء  خدل د  ابد  احل دت  حممد  )

الم ديض ال يم  ءص دي   تم  فا اتها لن أ   ءا ةد يل  ايباب الل اد  ةتلتدت  الالابدح أث داس ام تد  المد ديض ةامل ااردات  دا  ام ت 
 (.6جسل الالابح ال حيلل ن املرم م ال قمي ةاالارتاض ا ق ق ادات احلكا . )
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 Kornspanل د ردددددبان    Hausner  ا  ددددد   Jonesلمدددددا تمفدددددق ادددددع  ال مدددددائ  لددددد   مدددددائ   دا ددددد  لدددددل لدددددن جددددد  غ 
( ةت صدد   ال دا دد  بن أن املدد دءح بة  اتددربي ا ددم  ل ا املالحلددات الصددالم  ةلددا  ا ألثدد  قدد دي ا ددق ايبدداب اللدد اد يف .699)

 (.66حال  ح ةث أ  لشكالت. )
 (05جدول )

 مفتاح تصحيح الصورة النهائية مع توزيع عبارات مقياس اختاذ القرار ملدريب
 لصة من التحليل العامليالسباحة املستخ 

 احلد األدىن للدرجة احلد األقصى للدرجة  عدد العبارات  صةلاحملاور املستخ م
 . 16 . اتربي. 6
 . 16 .  دا   ا داس ةامللرتحات. 1
 . 16 .  دا   احلال  ةامل قف. 4
 1 .6 1  ل  ت االحمماالت. 4
 . 16 . البظ ث الس مت . 5

  دج   44  دج  661 ابادي 44 اجملم ع 
 ( 6(  ال أةااق )1(  بن ح  لا )4عت  السبادات ل جب  ةارض  دجا ا أةااق.) 

( ابددادي ميث دد ا 44( أن ادد   السبددادات الك ددي للتدداع ايبدداب اللدد اد ملدد د  الرددباح  املرددم  ا ادد  ).6ي أددص جدد ةال )
 ةد. ( حما5الرباح  ا ق ) الص دي ال هائت  الخمباد ايباب الل اد مل د 

 االستخالصات:
 يف أ س  مائ  املساوات اةحصائت  الق ا م  ل  يف عت  ل احل البظىل ا م  ا الباحىل لا ي ي:

 ( ابادي.44( حماةد ة)5ء   ا   حماةد للتاع ايباب الل اد ) 

 ( 64941 -64541ت اةح لسالل الص ق لال ممادي اب م  ا  االتراق ال اخ ي.) 

 (.64.9بن  64.5ادي لا ءح )ت اةح لسالل الثبات لال مم 

 "ال أةااق"  دج  ةاح ي"(. -بن ح  لا " دجمان" -لتغان المل ي  ثالثي )أةااق "ثالث  دجات" 

 ( دج .44(  دج  ةال دج  الصغ م )661ال دج  الك ت  ل ملتاع  ) 
 التوصيات: 

 يف أ س لا أظه تا  مائ  البظىل ي صي الباحىل ابلم صتات ا تت : 
 تاع قت  البظىل ل مس   ا ق ق دي ل دب الرباح  يف ايباب الل اد.ا م  ا  املل 

 .ا م  ا  امللتاع قت  البظىل لملتت  ق دي ل دب الرباح  املبم ئ يف ايباب الل اد 

 . ا م  ا  للتاع ايباب الل اد يف االدتلاس فرم م ل د  الرباح 

 .امل للتاع ايباب الل اد يف األلساب األخ م 
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 األجنبية: املراجع العربية و
 أوال املراجع العربية:

 ( أ دباب يب دف املردم م ال قمدي ملرداءلات ال لدي يف  . .ع" اجمل د  الس متد   الس د   6996اكد    صداء  خدل د )أمح   .6
 الرتء ي   جالس  امل تا.

    اللاا ي.تطبتلات يف اجملاال ال  أي"   اد الفك  الس   - (: "ت ديض املهادات ال فرت 1666أ ال  لالل داتض ) .1

    اد الفك  الس    اللاا ي.6 (: "ل   ا  ل ي الطائ ي احل يث "   6991أل   بلي خطاءت  ) .4

 (: "أتثل ء رل  ال  أ  ل جمت  ا ق ت مت  الل دي الب  ت  ةالسل ت  ةايباب الل اد للتا ات 1666أمين حمم  حم ةع داني : ) .4
 ل   لم دا  يل ل ش دي  ل ت  الرتءت  ال  أت  ل ب ح ابلغقازيق  جالس  الغقازيق.اة ادي الس تا جبمه دي  لص  الس ءت "  د ا

 (: "املددد دب ال  أدددي يف األلسددداب اومااتددد   يبطدددتا ةتصدددمت  1664ا دددي اهمدددي البتدددى  امدددا  الددد ين ابددداع أءددد  زيددد  ) .5
   ل شسي املساد   اة ك  دي .6تطبتلات"    - ل  تالربال  ةاألمحاال الم ديبت   

 (  "ايباب الل اد اة اد  يف ل اجه  ءس  األزلدات 1666 ث  الرست  امل جي  لاج  لرس  ا ي ي  ةلت  ل  ي ا ي: )ل .1
  ل تددد  الرتءتددد  4جبهددداز  الشدددباب ةال  أددد "  كدددىل ل شددد د  اجمل ددد  الس متددد  ل بظددد ث ةال دا دددات يف الرتءتددد  ال  أدددت   اددد   

 ال  أت  ءب د  ست   جالس  ق اي الر يل.

    اد املساد   اللاا ي. 6ال  أي"    (: ا    فل امل دب ةالم ديض.699حرن االة  ) حمم  ..

  (: "ل   ا  االخمبادات ال فرت  ل   أتح"  ل لغ الكماب ل  ش   اللاا ي..699حمم  حرن االة  ) ..

اب اللدد اد يف امل اقددف  (: ء ةاتددل  ددات الش صددت  ل مدد دب ةأتثددل  ا ددق لهددادات االتصدداال ةايبدد1664ةائددل داددااي بءدد اات  ) .9
 ال  أت   د ال   لم دا   جالس  ح  ان.

 اثنيا: املراجع األجنبية:
10. Buchanan- Kellie (1996): "control and openness communication group decision 

making" University of Demman. 

11. Dickter , David, Nathan (1997); " The role of time orientation in decision making 

under time pressure; Task enjoayment- trait anxiety n Dissertation Abstracts 

International. 

12. Janes, D. Hausner, L Kornspan .A (1997) "Interactive decision making and behavior 

of experimented and experienced basketball coaches during practice" Journal of 

Teaching in physical Education, Champaign, July. 

13. Klein, G (1999):- Rocogrrition- Primed decision model produces That the Experienced 

Decision Maker". sports Diss. Abs. inr-oct .vol. 

14. Madden, C (1995):, The nature and relative importance of coaching communication in 

Australian Rules football" international Journal of sport psychology, Oct. 

15. Samel- Schinke- Bloom (1997): "The Development of communication skills by elite 

basketball couches" cinching and sport science Journal Rome. 
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