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 باالحتادات الرياضية اإلدارينياختاذ القرار للقادة  ىمقياس القدرة عل بناء
 أ.م.د. أمحد حممد حممد زينه 

  يأستاذ مساعد بقسم التدريب الرايض
 الشيخ كفر  جامعة-الرايضيةبكلية الرتبية 

 سليمان جاد أ.م.د. عز الدين احلسيين
 الرايضية اإلدارةأستاذ مساعد بقسم  
 بكلية الرتبية  العلياسات ووكيل الدرا 

  الرايضية ابلعريش جامعة قناة السويس 
 ملخص البحث 

ي املنهج الوصف نحتادات الرايضية، استخدم الباحثاابال اإلدارينياختاذ القرار للقادة  علىبناء مقياس القدرة  إىليهدف البحث 
بعض االحتادات  إداراتائية من رؤساء وأعضاء جمالس عينة عشو مت اختيار ، لطبيعة البحث ملالئمتها ابستخدام األسلوب املسحي، نظر 

وقد اتبع الباحثات ، إداريقائد  802بعض املناطق التابعة هلذه االحتادات وبلغ حجم العينة  إداراترايضية ورؤساء وأعضاء جمالس ال
 اإلدارينياختاذ القرار للقادة  على رةقياس القدء مبنا إىلاخلطوات العلمية يف بناء املقياس، ومن خالل النتائج النهائية مت التوصل 

معرفة   -املعلومات الكافية  علىاحلصول  -اهلدف من القرار ) هي( حماور 6( عبارة متثل )82ن )يتكون م ابالحتادات الرايضية والذي
. مت حساب ( عبارات2) ميثله كل حمور  (تنقيذ القرار -معرفة البديل األمثل  -تقييم البدائل  - "البدائل"كل احللول احملتملة 

ث حيث مت حساب الصدق عن طريق صدق احملكمني وصدق االتساق الداخلي حي (الثبات-الصدققياس )علمية للماملعامالت، ال
س ياقلمكما وجد اتساقا بني درجة كل حمور والدرجة الكلية ل  العبارة إليهة الكلية للمحور الذي تنتمي جوجد اتساقا بني كل عبارة والدر 

ا  فتطبيق االختبار ومعامل أل إعادة أما معامل الثبات فقد مت حسابه عن طريق ياس يقيس ما وضع من أجله.قأن امل علىمما يدل 
املقياس املقرتح   علىأنه ميكن االعتماد  علىمن الثبات واالستقرار، مما يدل  عاليةة جدر  علىد حصلت احملاور والعبارات اخ وقبكرون

 متثلها حماور املقياس. اختاذ القرار وفق اخلطوات العلمية الختاذ القرار واليت على اإلداريالقائد  ةقدر  علىف به تعر ن للنكمقياس مق
 املقدمة ومشكلة البحث

بة غمن اجل دفعهم بر  األفرادمجاعة رايضية منظمة بتوجيه سلوك  أفرادتعرف القيادة الرايضية ابهنا العملية اليت يقوم هبا فرد من 
 حنو حتقيق هدف مشرتك بينهم. ادقة ص

 أكربي ميتلك وهو الفرد الذ أهدافها،ملرتبطة ابجلماعة لتحقيق ا األنشطةهو الفرد يف اجلماعة الذي يوجه وينسق  يوالقائد الرايض
 (21: 21) األفراداجلماعة مقارنة بغريه من  أفراد علىثري أقدر من النفوذ والت

فضال ، يته السلطات الرمسيةصشخ ما توفرت يف فميت ح،ة ليتمكن من قيادة مؤسسته بنجا ديفات قياصأن يتمتع ب يوالقائد ينبغ
ت ارار اختاذ الق قدرته يف علىو  واإلجنازسلوك اآلخرين واستثارة دافعيتهم للعمل  ثري يفأفات قيادية متكنه من التصبه من  عما يتمتع

 (12: 21) ت القائدار ا له قديعلبح قائدا فص، أالسليمة

، علمية سأس علىحتقيقه من خالل وضع خطة مبنية  إىل يأن يسع يبل ينبغ، دفةصل ابلصحي ال ار يكون القائد انجحا أم يولك
قدرة القائد  يوكل هذه األمور تتعلق مبد، القائد حجنا  أساسيا يف ار ، فالتخطيط يلعب دو يوحتديد األهداف املستقبلية قريبة وبعيدة املد

 (1: 6) الوقت املناسب مة يفت السليارار اختاذ الق على

القدرة  ة من انحية واىلأر الثقة واجل يأن ميتلك عامل يمؤسسة ينبغ يأ جمال ويف يأ ( أن القائد يفم1222) جريمي كوردي يوير 
 (221، 224: 4) يت من انحية أخر ارار اختاذ الق على
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 القرارسرعة اختاذ  علىلرايضي الفاعل قدرته أن من بني اهم السمات اليت متيز القائد ا م(2992مد حسن عالوي )حم يوير 
ورة عاطفية صب سورة رشيدة وعقالنية وليصالبديل ب رواختياالبدائل  عضة يف املواقف املتغرية اليت تتطلب سرعة االختيار بني بصوخا

املناسب يف التوقيت  القراراذ يرتبط بذلك اخت أنبل البد  القراريف اختاذ  ىو صاملهم هو السرعة الق سلي إنهذا مع العلم  .وانفعالية
 (16: 21) املناسب

، خمتلف أنواعها علىمتارسها القيادات  اليت األنشطةمن أهم  القرارأن عملية اختاذ مBartholomew (1222 )رثولوميو ويؤكد اب
  (114: 24) هلاالعملية أن حيدد املشكالت التنظيمية داخل مؤسسته ويضع احللول واملعاجلات  هوميكن للقائد بواسطة هذ

حياة احلكومات  يف وحىت ،والقيادية اإلداريةوالتنظيمات  األفرادحياة  يف اثري واحدا من أهم العمليات وأكثرها أت القرارويعد اختاذ  
 واإلجنازاتف النشاطات واخلدمات تعطيل العمل وتوق إىل ييؤد القرارألن التوقف عن اختاذ ، ت جوهر القيادةارار والدول وتعد الق

(1 :66) 

أعضاء أو مجاهري  اسواء كانو  إليهاملنتمني  علىثريه وأت القرارتظهر فيها أمهية اختاذ  املؤسسات اليت إحدىالرايضية  االحتاداتوتعترب 
  أو أندية رايضية.

وتقع ، رايضية وحتقيق أهدافهااالرتقاء ابالحتادات ال ىلإ يتؤد االحتادات الرايضية واليت ر الرئيسية يفصمن العنا اإلداريةوتعد القيادة 
اختاذ  علىعن طريق تطوير أدائه وتطبيق األنظمة والقوانني واللوائح وقدرته  ياالحتاد الرايض حجنا إ مسئولية كبرية يف اإلداريالقائد  على
  الوقت املناسب. ائبة يفصت الارار الق

شك فيه  ومما ال ،ابالحتادات الرايضية اإلداريةدة أساسية للقياعملية مهمة و  القرار اختاذ الباحثان من خالل ما سبق أن عملية يوير 
 مجع البياانت واملعلومات اليت علىوكذلك قدرهتم  ،القرارمعرفة اهلدف من  علىقدرهتم  يمرهونة مبد القراراختاذ  علىأن قدرة القادة 

وتقييم اآلاثر والنتائج  القرارختيار البديل األمثل مث تنفيذ ومعرفة كل احللول والبدائل احملتملة وتقيمها وا ،القرارل ابملشكلة موضع صتت
 . هيعلاملرتتبة 

 رينياإلداقدرة القادة  علىمقنن للتعرف  سبناء مقيا القيام هبذا البحث كمحاولة علمية تساهم يف ىلإهذا ما دفع الباحثان 
  السليم. القراراختاذ  علىابالحتادات الرايضية 

 هدف البحث 
 ابالحتادات الرايضية.  اإلدارينيللقادة  القراراختاذ  علىالقدرة  سبناء مقيا

  البحث جراءاتإ
  البحث هجمن

 لطبيعة البحث.  ملالئمته رانظ ،في ابستخدام األسلوب املسحيصاستخدم الباحثان املنهج الو 

 البحث  عينة 
املناطق  ضبع إدارات سالرايضية ورؤساء وأعضاء جمال االحتادات ضبع إدارات سمت اختيار عينة عشوائية من رؤساء وأعضاء جمال   

االحتادات الرايضية  علىيوضح توزيع العينة  يوالذ (2) جدول يوفيما يل ،إداريقائد  122 وبلغ حجم العينة التابعة هلذه االحتادات
  التابعة.املختلفة واملناطق 
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 التابعة هلا توصيف عينة البحث وفقا لالحتادات الرايضية واملناطق (1) جدول

 االحتادات العدد املناطق العدد اجملموع

16 

 الغربية 1

6 

 

 

 احتاد كرة السلة

 القليوبية 1

 كفر الشيخ 1

 قنا 1

16 

 الغربية 1

6 

 

 

 اليداحتاد كرة 

 القليوبية 1

 الشرقية 1

 قنا 1

16 

 القاهرة 1

6 
 

 احتاد اجلمباز

 األسكندرية 1

 هليةالدق 1

 بورسعيد 1

16 

 الغربية 1

6 
 

 احتاد املالكمة

 القليوبية 1

 الشرقية 1

 اإلمساعيلية 1

16 

 الغربية 1

6 
 

 احتاد اجلودو

 الشرقية 1

 الدقهلية 1

 بورسعيد 1

16 

 القاهرة 1

6 
 

 األثقالاحتاد رفع 

 األسكندرية 1

 الشرقية 1

 الفيوم 1

  6 الشرقية 1 16
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 االحتادات العدد املناطق العدد اجملموع

 ياحتاد اهلوك القاهرة 1

 األسكندرية 1

 قناة السويس 1

16 

 القاهرة 1

6 
 

 احتاد تنس الطاولة

 الشرقية 1

 كفر الشيخ 1

 قنا 1

 اجملموع 122

قائد  122 عينة البحثابعة هلا حيث بلغ عدد االحتادات الرايضية واملناطق الت علىتوزيع عينة البحث  (2) يتضح من جدول
  .إداري

 ابالحتادات الرايضية: اإلدارينيخطوات بناء مقياس القدرة على اختاذ القرار للقادة 
 أوال: االطالع على الدراسات السابقة املرتبطة مبوضوع القدرة على اختاذ القرار:

 من: أنورسة كال ار د يوه القراراختاذ  علىة سات السابقة اليت تناولت موضوع القدر ار عدد من الد علىقام الباحثان ابالطالع 
حممود ، (6م( )1222) د حممد شهاباز شهر ، (1م( )2999) يالشبكش يطفصأمنة م (1م( )2996) عبد اللطيف على يوجد

 على، احلليم جرب انزل حسان، عبدعبد الكاظم جليل ، (9) م(1221) لاز عبد احلليم جرب ن (،21م( )1221) حسن عبد هللا
م( 1222) إبراهيمحممد  سيون، د حممد شهاباز شهر ، (2م( )1229) سر نبيل أمحد الشاذيلآ، (22م( )1226) سنيفرحان ح

 (.22م( )1222) يانطق عبد الوهاب القيس لبين (،2)

 ابالحتادات الرايضية اإلدارينياثنيا: حتديد احملاور والعبارات املقرتحة ملقياس القدرة على اختاذ القرار للقادة 

  - التاليةاحملاور  إىلل الباحثان صحيث تو  سالل اخلطوة السابقة قام الباحثان بتحديد حماور املقيامن خ

 له والغاايت اليت يسة وحتديد اهلدف احلقيقار ر ونتائجه ودار " معرفة احلاجة احلقيقية للقاهلدف من القرار: ويقصد به  األول:ور احمل
  "القرارف من اختاذ هلا ارتباط وثيق ابهلد واليت هايعلل صحت

من  القرارأساسها يتخذ  على عملية مجع البياانت واملعلومات اليت ي" هويقصد به الكافية:احلصول على املعلومات  الثاين:ر احملو 
ذ حتديد البدائل بطريقة حيادية من جانب متخ علىتساعد  واليت القرارل ابملشكلة موضع صتت خالل حتديد املعلومات والبياانت اليت

  "القرار

د به" توليد قائمة من البدائل للحلول املمكنة القابلة للتنفيذ وتوليد أفكار صويق ور الثالث: معرفة كل احللول احملتملة )البدائل(:احمل
  حلول ممكنة. إىلول صفاضلة بني البدائل وداللتها للو ضوء املعلومات املتوافرة وامل جديد ويف إطار جديدة يف

 ضوء البدائل اليت يف إجيابيةوقعا ملا قد حيدث من نتائج سلبية أو مت القراربه" أن يكون متخذ  تقييم البدائل: ويقصد الرابع:ر احملو 
  يتم حتديدها. ضوء احملكات اليت ا جيدا وتقيمه يفصاي وعيوب كل بديل فحاز ره من خالل فحص مار ق إىلول صسيتخذها للو 
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 القرارحيقق أهداف اختاذ  يواختيار البديل الذ واملنشودةبه" وزن النتائج املتوقعة  قصدر اخلامس: معرفة البديل األمثل: وياحملو 
  ريه.غحنو أفضل من  علىائب صال

 خاطئا أم ال ومعرفة النتيجة النهائية والنجاحات اليت القراركان اختيار   إذا" عملية معرفة ما ر السادس: تنفيذ القرار: ويقصد بهاحملو 
 يف أخريت ار م أو أخريرة ر املشكلة وحدوثها مار كد من عدم تكأميكن أن حتدث مع الت اليت األخطاءتخذ وتقييم امل القرارحيققها 

 املستقبل. 

 وإعدادها ت املرتبطة بكل حمورار ة العباغياص حتديدها قام الباحثان عإعداد و مت اليت سحملاور املقيا يضوء الفهم والتحليل النظر  ويف
  - يت ما يلار ة العباغياص الباحثان يف يعار ء وقد االسادة اخلرب  علىعرضها شكل استمارة قبل  يف

 ت واضحة ومفهومة. ار أن تكون العبا -

 العبارة بنوع االستجابة.  يأال توح -

  معين.أكثر من  علىأال تشتمل العبارة  -

 اثلثا: عرض احملاور والعبارات املقرتحة على السداة اخلرباء

 سجمال علم النف ني يفصصء املتخامخسة من اخلرب  علىورته األولية ص يف ست املقرتحة للمقياار ر والعبااحملاو  ضقام الباحثان بعر 
رفق رقم عبارة م (64)حماور و (6) من سورة األولية للمقياصوتكونت ال (،2رقم ) رفقوالتقومي م سالرايضية والقيا دارةاإلو  يالرايض

 على:عرف ء التااخلرب  يأر وكان اهلدف من استطالع  (1)

  .سمناسبة احملاور املقرتحة للمقيا يمد -

  .سء املقياار هنا إثأمن ش ت اليتار و حذف أو تعديل احملاور أو العباإضافة أ -

 ت املقرتحة. ار ة العباغياصسالمة  يمد -

  (.انتماء العبارة للمحور)ت بكل حمور ار مناسبة العبا يمد -

 حيح املناسب. صالت حمفتا  -

 ما يلي: إىلالل استطالع رأي اخلرباء وقد توصل الباحثان من خ

  .% 22ت لكل حمور وبنسبة موافقة ار عبا 9احملاور بواقع  علىعبارة موزعة  14الست حماور املقرتحة وعدد  علىاملوافقة  -

 (1رقم ) رفقم ست من املقياار العبا ضحذف بع -

 (4رفق رقم )ت مار العبا ضة اللفظية لبعغياصتعديل ال -

 س.للمقياحيح صالت ححتديد مفتا  -

 مات تطبيق املقياس:يعلرابعا: إعداد شروط وت

عبارة بطريقة عشوائية  (14س )ت املقياار ومت ترتيب عبا سمات تطبيق املقيايعلة بشروط وتصفحة اخلاصقام الباحثان عإعداد ال
ومت  (الثبات-دق صال) سللمقيا عينة البحث حلساب املعامالت العلمية علىللتطبيق  (1رفق رقم )ورته الثانية مص يف سإلعداد املقيا

 يلي:أن يتم منح الدرجات كما  على اإلداريالقائد  علىاستجاابت لتحديد درجة انطباق العبارة  سوضع أمام كل عبارة مخ

  درجات سأوافق بدرجة كبرية جدا = مخ -

 = أربع درجات    أوافق بدرجة كبرية -

 = ثالث درجات  أوافق بدرجة متوسطة -
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 = درجتـان    ةبدرجة قليل أوافق -

 = درجة واحدة  أوافق بدرجة قليلة جدا -

 ابالحتادات الرايضية اإلدارينيخامسا: حساب املعامالت العلمية ملقياس القدرة على اختاذ القرار للقادة 
 صدق املقياس  .1

 صدق احملكمني: .أ

سالمة  يومد ،مناسبة احملاور املقرتحة يمدي يف أر ء وذلك إلبداء الاالسادة اخلرب  على ست املقياار حماور وعبا ضقام الباحثان بعر 
 % 22الباحثان نسبة  يوقد ارتض ،يت أخر ار حمور مع حذف وتعديل أو إضافة عباانتماءها لكل  يت املقرتحة ومدار ة العباغياص

ت لكل حمور ار عبا 9احملاور بواقع  علىعبارة موزعة  14الست حماور املقرتحة وعدد  علىت حيث مت املوافقة ار لقبول احملاور والعبا
  لصدقه. ار معيا ست املقياار عبا علىواعترب الباحثان اتفاق احملكمني 

 صدق االتساق الداخلي: .ب

حده بكل حمور والدرجة الكلية هلذا احملور كما مت حساب قيمة معامل  علىمت حساب قيمة معامل االرتباط بني درجة كل عبارة 
، 1، 1) اجلداول أرقام وكانت النتائج كما يف، عينة البحث علىوذلك  سالكلية للمقيا حده والدرجة علىاالرتباط بني درجة كل حمور 

4 ،1 ،6 ،6 ،2) 

 (اهلدف من القرار) معامل ارتباط درجة كل عبارة من عبارات احملور األول (2)جدول 
  202= ابلدرجة الكلية هلذا احملون 

 معامل االرتباط

 )ر(
 العبارات

 رقم

 العبارة

 ابملقياس

 م

 2 2 وضع فلسفه وهدف لكل قرار يتخذه. دارياإلالقائد  علىجيب  0,413 **

 1 6 الفهم الكامل للهدف منه. اختاذ قرار فعال تكمن يف علىالقدرة  0,279 **

 1 21 حتقيقها. إىل ييسع ضوء األهداف اليت اختاذ القرار يف يدار القائد اإل علىجيب  0,302 **

 4 29 .إليهللوصول  أسعى يللقرار ألعرف ما الذ يختاذأتوقف للتفكري عند ا 0,109

** 0,346 
ضوء  عند اختاذ القرارات بتحديد األهداف يف يدار جيب أن يهتم القائد اإل

 القوانني واللوائح.
11 1 

 6 12 اختاذ قرارا لتحقيق هدف معني. يالقيادية الفاعلة ه اإلدارةأساس جناح  إن 0,225 **

** 0,398 
اختاذ قراراته مع مرونة  األهداف يف علىاهلدوء والرتكيز  يدار لقائد اإلا علىجيب 

 التعامل مع انفعال اآلخرين.
16 6 

** 0,395 
عند اختاذ القرارات دراسة األهداف والنتائج املتوقعة  يدار القائد اإل علىجيب 

 هلذه القرارات.
14 2 

 9 49 اهلدف املراد حتقيقه. جيب أن يكون اختاذ القرار الناجح متناسبا مع 0,242 **

 20212=  2021 ياجلدولية عند مستو  )ر(*قيمة 



 (2( اجلزء )77العدد )                         اجمللة العلمية للرتبية البدنية وعلوم الرايضة    م                     6102مايو 

                             35                  ة الرتبية الرايضية للبنني ابهلرم جامعة حلون اجمللة العلمية لكلي                                     
Web:www.isjpes.com        E-mail: info@isjpes.com          Tel: 01067069843  

 20222=  2022 ياجلدولية عند مستو  )ر( **قيمة

فيما عدا معامل  2022 يائيا عند مستو صت دالة إحار يم معامالت االرتباط جلميع العباأن مجيع ق (1) يتضح من اجلدول رقم
معامل ارتباط  وبلغ أدين (2) عند العبارة رقم 20421معامل ارتباط دال  علىوقد بلغ أ، اائيصحري دال إغ (29) مارتباط العبارة رق

 (القراراهلدف من )ت احملور األول ار جلميع عبا يدق االتساق الداخلصتوافر  علىوهذا يدل  (،12) عند العبارة رقم 20111دال 
 . (29)فيما عدا العبارة رقم 

  (املعلومات الكافية علىاحلصول ) ة كل عبارة من عبارات احملور الثاينمعامل ارتباط درج (3)جدول 
 202ابلدرجة الكلية هلذا احملور ن=

معامل 
 االرتباط

 )ر(

 العبارات

رقم 
العبارة 
 ابملقياس

 م

 2 1 الفهم الكامل للموقف أو املشكلة. اختاذ قرار فعال تكمن يف علىالقدرة  0,465 **

** 0,405 
اختاذ القرارات مهارة توفري  يف اإلدارينيالقادة  جيب توافرها يف ليتأهم املهارات ا

 املعلومات والبياانت األساسية املتاحة.
2 1 

** 0,236 
حتديد املشكلة حتديدا واضحا ومجع املعلومات  إىليرجع اختاذ القرار الناجح 

 والبياانت الكافية عنها.
24 1 

 4 12 افية حول املوضوع املراد اختاذ القرار فيه.املعلومات الك علىجيب احلصول  0,408 **

** 0,518 
ها قبل اختاذ يإلحيتاج  أن جيمع احلقائق واملعلومات اليت يدار القائد اإل علىجيب 

 القرار
16 1 

 6 11 حتديد املشكلة واختاذ القرار السليم. يفيد مجع املعلومات يف 0,524 **

 6 12 ن أهم مراحل عملية اختاذ القرار.تعترب مرحلة مجع املعلومات م 0,445 **

 2 44 كثرة املعلومات والبياانت املتاحة.  علىتتوقف سهولة عملية اختاذ القرار  0,367 **
 9 12 عدم األملام جبميع املعلومات والبياانت عن املشكلة. إىلاختاذ القرار  يرجع الرتدد يف 0,299 **

 2.212= 2021 ياجلدولية عند مستو  )ر(*قيمة 

 20222=  2022 ياجلدولية عند مستو  )ر(**قيمة 

 علىوقد بلغ أ ،2022 يائيا عند مستو صت دالة إحار يم معامالت االرتباط جلميع العباأن مجيع ق (1) يتضح من اجلدول رقم
دق صتوافر  لىعوهذا يدل  (12) رقم عند العبارة 20199معامل ارتباط  وبلغ أدين (11) عند العبارة رقم 20114معامل ارتباط 
 (املعلومات الكافية علىول صاحل) ت احملور الثاينار جلميع عبا ياالتساق الداخل
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 "( معرفة كل احللول احملتملة " البدائل)عبارة من عبارات احملور الثالث معامل ارتباط درجة كل  (4)جدول 
 202ن= ابلدرجة الكلية هلذا احملور

 معامل االرتباط
 )ر(

 لعباراتا
 ةالعبار  رقم

 ابملقياس
 م

 2 1 عند اختاذ القرار جيب دراسة كفاءة وعائد كل بديل قبل اختياره. 0,508 **

 1 9 الدقيق بني عدد من البدائل. االختيار علىيعتمد اختاذ القرار املناسب  0,376 **

** 0,399 
مكنة عند اختاذ القرارات بعمل قائمة من البدائل للحلول امل يدار جيب أن يهتم القائد اإل

 القابلة للتنفيذ.
21 1 

0,119 
 جديد ويف إطار عند اختاذ القرارات بتوليد أفكار جديدة يف يدار جيب أن يهتم القائد اإل

 ضوء املعلومات املتوفرة.
12 4 

** 0,482 
عند اختاذ القرارات ابملفاضلة بني البدائل املتاحة وداللتها  يدار جيب أن يهتم القائد اإل

 ممكنة.حلول  إىلللوصول 
16 1 

 6 11 معرفة كل البدائل احملتملة. علىعدم القدرة  إىلاختاذ القرار  يرجع الرتدد يف 0,422 **

 6 19 البدائل واحللول املمكنة. إجياد جيب استعمال التكنولوجيا احلديثة للمساعدة يف 0,496 **

** 0,297 
الدقيق بني عدد من  االختيارعد اختاذ القرار ب يدارة القيادية الفاعلة هجناح اإل أساس إن

 البدائل واحللول احملتملة.
41 2 

 9 12 ن يعرف كل البدائل واحللول احملتملة قبل اختاذ القرار.أ يدار القائد اإل علىجيب  0,407 **

 20212=  2021 ياجلدولية عند مستو  )ر( *قيمة

 20222=  2022 ياجلدولية عند مستو  )ر(**قيمة 

ا عدا معامل فيم ،2022 يائيا عند مستو صت دالة إحار يم معامالت االرتباط جلميع العباأن مجيع ق (4) ميتضح من اجلدول رق
معامل ارتباط  وبلغ أدين (1) عند العبارة رقم 20122 معامل ارتباط دال علىوقد بلغ أ، ائياصري دال إحغ (12) ارتباط العبارة رقم

فة كل احللول معر ) ت احملور الثالثار جلميع عبا يدق االتساق الداخلصتوافر  لىعوهذا يدل  (،41) لعبارة رقمعند ا 20196 دال
  .(12) فيما عدا العبارة رقم (احملتملة "البدائل"

  ابلدرجة الكلية هلذا احملور( تقييم البدائل)عبارة من عبارات احملور الرابع  معامل ارتباط درجة كل( 5)جدول
 202 ن= 

معامل االرتباط 
 )ر(

 راتالعبا
رقم العبارة 

 ابملقياس
 م

 2 4 عدد حمدود منها قبل اختاذ القرار. إىلجيب تصنيف البدائل املتوافرة وتقييمها وترتيبها والتوصل  0,362 **

** 0,591 
تقييم املزااي املتوقعة والعيوب املتوقعة للبدائل  علىعدم القدرة  إىلاختاذ القرارات  يرجع الرتدد يف

 املختلفة.
22 1 

لتمثل توقعات فعالة  اإلجيابيةعند اختاذ القرار وضع جدول للبدائل  يدار اإل القائد علىجيب  0,496 ** 26 1 
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معامل االرتباط 
 )ر(

 راتالعبا
رقم العبارة 

 ابملقياس
 م

 للمشكالت.

** 0,433 
عند اختاذ القرار تقييم البدائل وتوقع ما قد حيدث من نتائج سلبية  يدار القائد اإل علىجيب 

 قراره إىلللوصول  وإجيابية
11 4 

** 0,509 
عند اختاذ القرار تقييم البدائل واحللول دون حتيز الختاذ القرار  يدار قائد اإلال علىجيب 

 السليم.
12 1 

 6 14 تقييم البدائل واختيار البديل املناسب حلل املشكلة. اختاذ قرار انجح يف علىتكمن القدرة  0,328 **

** 0,358 
ضوء القوانني  ول املتاحة يفقبل اختاذ قراره تقييم البدائل واحلل يدار القائد اإل علىجيب 

 واللوائح املطبقة.
42 6 

 2 46 .يتقييم اجلوانب العملية لكل بديل قبل اختاذ القرار أمر ضرور  0,110

 9 11 حتليل البدائل املتاحة لكل قرار. التزام الدقة والواقعية يف يدار القائد اإل علىجيب  0,318 **

 2.212=  2021 ياجلدولية عند مستو  )ر(*قيمة 

 20222=  2022 ياجلدولية عند مستو  )ر( **قيمة

ا عدا معامل فيم ،2022 يائيا عند مستو صت دالة إحار يم معامالت االرتباط جلميع العباأن مجيع ق (1)يتضح من اجلدول رقم 
معامل ارتباط  وبلغ أدين (22) عند العبارة رقم 20192 معامل ارتباط دال علىوقد بلغ أ، ائياصري دال إحغ (46) ارتباط العبارة رقم

فيما عدا  (تقييم البدائل)بع ار ت احملور الار جلميع عبا يتوافر لدق االتساق الداخل علىوهذا يدل  (،11) عند العبارة رقم 20122 دال
 (.46) العبارة رقم

  (معرفة البديل األمثل) معامل ارتباط درجة كل عبارة من عبارات احملور اخلامس (6) جدول
 202كلية هلذا احملور ن=ابلدرجة ال

معامل 
 االرتباط

 )ر(

 العبارات

رقم 
العبارة 
 ابملقياس

 م

 2 1 اختيار البديل األمثل. اختاذ قرار فعال يف علىتكمن القدرة  0,369 **

** 0,389 
حيقق أهداف اختاذ  يوزن النتائج املتوقعة واختيار البديل الذ يدار اإل القائد ا علىجيب 

 من غريه.حنو أفضل  علىالقرار 
22 1 

 1 26 اختيار البديل األمثل مبا يتناسب مع القوانني واللوائح املطبقة. يدار اإلالقائد  علىجيب  0,417 **
 4 11 يكون اقتصاداي وقابال للتنفيذ. يجيب عند اختاذ القرار اختيار البديل املناسب الذ 0,269 **

** 0,524 
حيقق اهلدف املنشود منه بدرجة  ياسب الذجيب عند اختاذ القرار اختيار البديل املن
 ة.لياالع

19 1 

يكون واضحا غري قابل لتفسريات  يجيب عند اختاذ القرار اختيار البديل املناسب الذ 0,419 ** 11 6 
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معامل 
 االرتباط

 )ر(

 العبارات

رقم 
العبارة 
 ابملقياس

 م

 متعددة.

 6 42 يتعارض مع القرارات السابقة. اختيار البديل األمثل مبا ال يدار اإلالقائد  علىجيب  0,556 **

 2 46 يتميز ابلدقة والوضوح. ياختيار البديل الذ يدار اإل القائد ا علىجيب  0,378 **

** 0,553 
عدم معرفة البديل األمثل وذلك لكثرة البدائل  إىلعملية اختاذ القرار  يرجع الرتدد يف

 املتاحة
11 9 

 20212=  2021 ياجلدولية عند مستو  )ر(*قيمة 

 20222=  2022 ياجلدولية عند مستو )ر( **قيمة 

معامل  علىوقد بلغ أ 2022 يائيا عند مستو صإحت دالة ار يم معامالت االرتباط جلميع العباأن مجيع ق (6) يتضح من اجلدول رقم
دق االتساق صتوافر  علىوهذا يدل ( 11) عند العبارة رقم 20169معامل ارتباط  وبلغ أدين (42) عند العبارة رقم ،20116ارتباط 
 (معرفة البديل األمثلس )ور اخلامت احملار جلميع عبا يالداخل

 202ابلدرجة الكلية هلذا احملور ن= (تنفيذ القرار)عبارة من عبارات احملور السادس  معامل ارتباط درجة كل (7)جدول

معامل 
 االرتباط

 )ر(

 العبارات

رقم 
العبارة 
 ابملقياس

 م

 2 6 تنفيذ قراراته وفق خطة مرسومة مسبقا. يدار اإل القائد ا علىجيب  0,310 **

** 0,428 
كان اختيار القرار خاطئا أم ال ومعرفة   إذامتابعة تنفيذ القرار ومعرفة ما  يدار اإلالقائد  علىجيب 

 النتيجة النهائية.
21 1 

** 0,426 
ومقارنة  حيققها القرار املتخذ وتقييم األخطاء تقييم النجاحات اليت يدار اإل القائد علىجيب 

 النتائج ابجلهد املبذول.
22 1 

 4 14 تطلب األمر ذلك. إذايفضل تنفيذ القرار وفق خطة مع تعديلها وتطويرها  0,374 **

** 0,463 
 حىتتعرتض التنفيذ  متابعة تنفيذه ومواجهة املشكالت اليت اختاذ قرار فعال يف علىتكمن القدرة 

 وان كانت صعبة.
12 1 

 6 16 وجد ما يربر ذلك. إذاالقرار  أن يعيد النظر يف يدار اإلائد الق علىجيب  0,124

 6 41 ثبت ابلدليل خطأ القرار أثناء التنفيذ. إذاتغيري القرار  يدار اإلالقائد  علىجيب  0,413 **

** 0,319 
متابعة تنفيذ القرار وحماولة اكتشاف العناصر اخلاطئة القرتاح سبال  يدار اإلالقائد  علىجيب 

 جلتها.ملعا
42 2 

 9 14 تنفيذ القرار. علىحماولة تقييم اآلاثر والنتائج املرتتبة  يدار اإلالقائد  علىجيب  0,309 **

 20212=  2021 ياجلدولية عند مستو  )ر(*قيمة 
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 20222=  2022 ياجلدولية عند مستو  )ر(**قيمة 

ا عدا معامل فيم ،2022 يائيا عند مستو صت دالة إحار اط جلميع العباأن مجيع قيم معامالت االرتب (6) يتضح من اجلدول رقم
معامل ارتباط  وبلغ أدين (12) عند العبارة رقم 20461 معامل ارتباط دال علىوقد بلغ أ، ائياصري دال إحغ (16) ارتباط العبارة رقم

فيما  (القرارتنفيذ ) سور السادرات احملعبا جلميع يدق االتساق الداخلصتوافر  علىوهذا يدل  (،14) عند العبارة رقم 20129 دال
  .(16) عدا العبارة رقم

ابالحتادات الرايضية والدرجة  اإلدارينيساق الداخلي بني درجات حماور مقياس القدرة على اختاذ القرار للقادة االت باسح* 
 الكلية هلذا املقياس:

 علىمعامل ارتباط درجة كل حمور من حماور مقياس القدرة  (2) جدول

 202 =للمقياس نابالحتادات الرايضية ابلدرجة الكلية  اإلدارينيلقرار للقادة اختاذ ا

 م احملاور )ر(معامل االرتباط 

 2 اهلدف من القرار. 0,254 **
 1 املعلومات الكافية. علىاحلصول  0,458 **
 1 (.البدائل)كل احللول احملتملة   معرفة 0,559 **

 4 تقييم البدائل. 0,414 **

 1 معرفة البديل األمثل. 0,646 **

 6 تنفيذ القرار. 0,456 **

 20212= 2021 ياجلدولية عند مستو  )ر(*قيمة 

 20222=  2022 ياجلدولية عند مستو  )ر(**قيمة 

 يائيا عند مستو صدالة إح سوالدرجة الكلية للمقيا سأن مجيع قيم معامالت االرتباط بني حماور املقيا( 2) يتضح من اجلدول رقم
عند احملور  20114 معامل ارتباط وبلغ أدين (معرفة البديل األمثل) سعند احملور اخلام 20646 معامل ارتباط علىوقد بلغ أ 2022
والدرجة الكلية  اإلدارينيللقادة  القراراختاذ  علىالقدرة  سبني حماور مقيا يدق االتساق الداخلصوهذا يؤكد  (القراراهلدف من ) األول

   .سهلذا املقيا

 ثبات املقياس نيا:اث

 :Test-Re-testعن طريق إعادة تطبيق االختبار  س* ًحساب ثبات املقيا

 قدره أسبوعني عن التطبيق األول ويف العينة بفارق زمين سنف علىإعادة التطبيق  عينة البحث مث على سقام الباحثان بتطبيق املقيا 
 والثاين، وكانتالتطبيقني األول  مالت االرتباط بني درجات الالعبني يفومت حساب معا ،قدر اإلمكان علىظروف التطبيق األول  سنف

 (21، 24، 21، 21، 22، 22، 9) اجلداول أرقام النتائج كما يف
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  (اهلدف من القرار)االرتباط لعبارات احملور األول معامالت  (9)جدول 
 202يق االختبار ن=عن طريق إعادة تطب اإلدارينياختاذ القرار للقادة  علىمقياس القدرة  يف

 )ر(معامل الثبات 
 التطبيق األول التطبيق الثاين

 م رقم العبارة ابملقياس
 1-س 1ع 2-س 2ع

** 0,759 0,615 4,586 0,688 4,495 1 1 
** 0,796 0,718 4,379 0,756 4,245 7 1 
** 0,581 0,728 4,399 0,856 4,120 13 3 
** 0,715 0,817 4,283 0,876 4,067 19 4 
** 0,801 0,741 4,485 0,800 4,341 11 1 

** 0,851 0,587 4,677 0,643 4,605 12 6 

** 0,838 0,779 4,394 0,804 4,259 16 6 

** 0,926 0,701 4,485 0,711 4,427 41 2 

** 0,842 0,593 4,620 0,650 4,548 49 9 

 الدرجة الكلية للمحور 39,110 2,341 40,312 2,261 0,776 **

 20212= 2021 ياجلدولية عند مستو )ر( *قيمة 

 20222=  2022 ياجلدولية عند مستو )ر( **قيمة 

ت ار وأن معامالت الثبات لعبا ،2022 يائيا عند مستو صدالة إح تار مجيع العبا أن معامالت ارتباط( 9) يتضح من اجلدول رقم
أن  إىلمما يشري  20666بلغ معامل الثبات للمحور ككل بينما  20916، 20122 بني حو اترت  (القراراهلدف من )احملور األول 

   إحصائيا.موعها تتمتع مبعامل ثبات دال ت احملور األول وجمار عبا

 (املعلومات الكافية علىاحلصول ) معامالت االرتباط لعبارات احملور الثاين (10) جدول

 202ن=   تطبيق االختبارعن طريق إعادة  ارينياإلداختاذ القرار للقادة  علىمقياس القدرة  يف

 )ر(معامل الثبات 
رقم العبارة  التطبيق األول التطبيق الثاين

 ابملقياس
 م

 1-س 1ع 2-س 2ع

** 0,558 0,492 4,716 0,636 4,528 1 2 

** 0,523 0,771 4,346 0,823 3,947 2 1 
** 0,753 0,957 4,639 0,661 4,581 14 3 

0,090 0,331 4,923 0,819 3,817 12 4 

** 0,826 0,728 4,466 0,783 4,437 16 1 

** 0,734 0,818 4,341 0,833 4,173 11 6 

** 0,744 0,690 4,418 0,720 4,442 12 6 
** 0,743 0,803 4,461 0,838 4,389 44 8 
** 0,602 0,574 4,634 0,680 4,509 12 9 

 الدرجة الكلية للمحور 38,826 2,592 40,947 2,213 0,738 **

 20212=  2021 ياجلدولية عند مستو  )ر(*قيمة

 20222=  2022 ياجلدولية عند مستو  )ر(**قيمة 
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 (12) فيما عدا العبارة رقم ،2022 يائيا عند مستو صدالة إح تار مجيع العبا أن معامالت ارتباط (22)يتضح من اجلدول رقم 
، 20111بني  حو اترت  (املعلومات الكافية علىول صاحل) احملور الثاين تار ائيا لعباصالدالة اح وأن معامالت الثبات ،ائياصري دالة احغ

موعها تتمتع مبعامل ثبات دال وجم ت احملور الثاينار أن عبا إىلمما يشري  20612بينما بلغ معامل الثبات للمحور ككل ، 20216
 . (12) فيما عدا العبارة رقم، ائياصإح

 مقياس القدرة يف( كل احللول احملتملة " البدائل "معرفة  ) ر الثالثاالرتباط لعبارات احملو معامالت  (11)جدول 
 202ن=    عن طريق إعادة تطبيق االختبار اإلدارينياختاذ القرار للقادة  على 

 )ر(معامل الثبات 
رقم العبارة  التطبيق األول التطبيق الثاين

 ابملقياس
 م

 1-س 1ع 2-س 2ع

** 0,700 0,614 4,596 0,750 4,413 3 1 
** 0,767 0,664 4,557 0,757 4,423 9 1 

** 0,759 0,743 4,413 0,741 4,399 21 1 

** 0,782 0,657 4,548 0,739 4,432 12 4 

** 0,797 0,741 4,485 0,829 4,370 16 1 
** 0,649 0,751 4,014 0,729 3,793 33 6 
** 0,842 0,754 4,326 0,777 4,216 39 7 
** 0,853 0,764 4,230 0,758 4,115 41 2 

** 0,699 0,752 4,216 0,807 4,024 12 9 

 الدرجة الكلية للمحور 38,187 2,750 39,389 2,603 0,831 **

 20212=  2021 ياجلدولية عند مستو  )ر( *قيمة

 20222= 2022 ياجلدولية عند مستو )ر( **قيمة 

ت ار وأن معامالت الثبات لعبا ،2022 يائيا عند مستو صدالة إح تار مجيع العبا أن معامالت ارتباط (22)يتضح من اجلدول رقم 
 20212بينما بلغ معامل الثبات للمحور ككل ، 20211، 20649بني  حو اترت  (كل احللول احملتملة " البدائل"  الثالث )معرفةاحملور 

 ا. ائيصعامل ثبات دال إحت احملور الثالث وجمموعها تتمتع مبار أن عبا إىلمما يشري 

 اختاذ القرار علىمقياس القدرة  يف (تقييم البدائل) االرتباط لعبارات احملور الرابع معامالت (12)ل جدو 
 202ن=      عن طريق إعادة تطبيق االختبار اإلدارينيللقادة  

 )ر(معامل الثبات 
 التطبيق األول التطبيق الثاين

 م رقم العبارة ابملقياس
 1-س 1ع 52-س 2ع

** 0,714 0,836 4,211 0,856 3,980 4 1 
** 0,768 0,774 4,307 0,783 4,115 22 1 
** 0,852 0,725 4,432 0,754 4,326 16 3 
** 0,675 0,669 4,423 0,787 4,264 11 4 

** 0,818 0,823 4,245 0,850 4,105 12 1 

** 0,778 0,762 4,336 0,807 4,182 41 6 

** 0,818 0,812 4,375 0,852 4,226 42 6 

** 0,550 0,625 4,432 0,779 4,394 46 8 
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** 0,775 0,777 4,437 0,839 4,240 11 9 

 الدرجة الكلية للمحور 37,836 2,844 39,201 2,673 0,786 **

 20212= 2021 ياجلدولية عند مستو  )ر(*قيمة 

 20222=  2022 ياجلدولية عند مستو )ر( **قيمة 

ت ار وأن معامالت الثبات لعبا ،2022 يائيا عند مستو صدالة إح تار مجيع العبا رتباطأن معامالت ا (21)من اجلدول رقم  يتضح
ت ار أن عبا إىلمما يشري  20626 بينما بلغ معامل الثبات للمحور ككل، 20211، 20112بني  ترتاوح (تقييم البدائل)بع ار احملور ال
  إحصائيا.موعها تتمتع مبعامل ثبات دال بع وجمار احملور ال

 (معرفة البديل األمثل)االرتباط لعبارات احملور اخلامس معامالت  (13)جدول 

 202ن=     عن طريق إعادة تطبيق االختبار اإلدارينياختاذ القرار للقادة  علىمقياس القدرة  يف

 )ر(معامل الثبات 
رقم العبارة  التطبيق األول التطبيق الثاين

 ابملقياس
 م

 1-س 1ع 2-س 2ع

0,120 0,216 4,961 0,753 4,254 1 2 

** 0,835 0,643 4,528 0,683 4,418 11 1 
** 0,847 0,635 4,605 0,700 4,538 17 3 
** 0,825 0,582 4,692 0,644 4,596 11 4 

** 0,809 0,680 4,514 0,718 4,375 19 1 

** 0,859 0,762 4,336 0,775 4,226 11 6 
** 0,873 0,748 4,476 0,791 4,394 41 7 
** 0,863 0,670 4,562 0,708 4,471 47 8 
** 0,685 0,777 4,293 0,820 4,057 11 9 

 الدرجة الكلية للمحور 39,254 3,032 40,971 2,405 0,836 **

 20212=  2021 ياجلدولية عند مستو  )ر(*قيمة 

 20222=  2022 ياجلدولية عند مستو  )ر(**قيمة 

ري غ (1) فيما عدا العبارة رقم، 2022 يائيا عند مستو صدالة إح تار مجيع العبا باطأن معامالت ارت (21)يتضح من اجلدول رقم 
بينما ، 20261، 20621بني  حو اترت  (معرفة البديل األمثل) ت احملور اخلاماار لعب إحصائياوأن معامالت الثبات الدالة ، إحصائيادالة 

فيما عدا ، ائياصموعها تتمتع مبعامل ثبات دال إحوجم سحملور اخلامت اار أن عبا إىلمما يشري  20216بلغ معامل الثبات للمحور ككل 
 (.1) العبارة رقم

 مقياس القدرة  يف (تنفيذ القرار) االرتباط لعبارات احملور السادسمعامالت  (14)جدول 
 202ن=   عن طريق إعادة تطبيق االختبار اإلدارينياختاذ القرار للقادة  على

 )ر(الثبات  معامل
 التطبيق األول الثاين التطبيق

 م رقم العبارة ابملقياس
 1-س 1ع 2-س 2ع

** 0,490 0,530 4,716 0,735 4,399 6 1 
** 0,650 0,748 4,504 0,807 4,168 21 1 

** 0,808 0,687 4,601 0,732 4,437 22 1 
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 )ر(الثبات  معامل
 التطبيق األول الثاين التطبيق

 م رقم العبارة ابملقياس
 1-س 1ع 2-س 2ع

** 0,666 0,722 4,509 0,764 4,197 14 4 

** 0,737 0,779 4,480 0,848 4,250 12 1 
** 0,805 0,754 4,461 0,773 4,278 36 6 
** 0,779 0,728 4,500 0,761 4,302 41 7 
** 0,755 0,727 4,538 0,793 4,336 48 8 
** 0,823 0,748 4,519 0,758 4,317 14 9 

 الدرجة الكلية للمحور 38,649 2,669 40,831 2,177 0,806 **

 20212=  2021 ياجلدولية عند مستو  )ر(*قيمة 

 20222=  2022 ياجلدولية عند مستو  )ر(**قيمة 

ت ار وأن معامالت الثبات لعبا 2022 يائيا عند مستو صدالة إح تار مجيع العبا أن معامالت ارتباط (24) يتضح من اجلدول رقم
ت ار أن عبا إىل مما يشري 20226بينما بلغ معامل الثبات للمحور ككل  20211، 20492بني  حو اترت  (القرارتنفيذ ) ساحملور الساد
  إحصائيا.موعها تتمتع مبعامل ثبات دال وجم ساحملور الساد

 اإلدارينياختاذ القرار للقادة  علىمعامل االرتباط حملاور مقياس القدرة ( 15)جدول 
 202 ن=   عن طريق إعادة تطبيق االختبار 

معامل الثبات 
 )ر(

 التطبيق األول التطبيق الثاين
 م احملاور

 1-س 1ع 2-س 2ع

 1 اهلدف من القرار. 39,110 2,341 40,312 2,261 0,776 **

 1 املعلومات الكافية. علىاحلصول  38,826 2,592 40,947 2,213 0,738 **

 3 (.البدائل) كل احللول احملتملة  معرفة 38,187 2,750 39,389 2,603 0,831 **

 4 تقييم البدائل. 37,836 2,844 39,201 2,673 0,786 **

 1 معرفة البديل األمثل. 39,254 3,032 40,971 2,405 0,836 **

 6 تنفيذ القرار. 38,649 2,669 40,831 2,177 0,806 **

 20212=  2021 ياجلدولية عند مستو  )ر(*قيمة 

 20222=  2022 ياجلدولية عند مستو  )ر(**قيمة 

وأن معامل الثبات بني كل حمور  2022 يائيا عند مستو صحمعامالت االرتباط دالة إأن مجيع قيم  (21) يتضح من اجلدول رقم
 سأن املقيا إىلمما يشري ، 20216، 20612 بني حو االتطبيق يرت  مريت للقادة األداريني يف القراراختاذ  علىالقدرة  سمن حماور مقيا

  مقنن. سه كمقيايعلإمكانية االعتماد  علىائيا وهذا يدل صيتمتع مبعامل ثبات دال إح

 (AIPHAب ثبات املقياس ابستخدام معامل ألفا كرونباخ )حسا* 

 (.26)وكانت النتائج كما يف جدول، ابستخدام معامل ألفا كرونباخ سقام الباحثان حبساب ثبات املقيا
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 202ن=    ابستخدام معامل ألفا كرونباخ اختاذ القرار للقادة األداريني علىثبات حماور مقياس القدرة  (16)جدول 

 م احملاور فا كرونباخمعامل ال

 1 اهلدف من القرار. 0,674*

 1 املعلومات الكافية. علىاحلصول  0,638*

 3 (.البدائل)كل احللول احملتملة معرفة   0,615*

 4 تقييم البدائل. 0,651*

 1 معرفة البديل األمثل. 0,599*

 6 تنفيذ القرار. 0,639*

  الدرجة الكلية للمقياس 0,656*

 20192 عامل ألفا كرونباخ =* قيمة م  

وأن  ،20616ابستخدام معامل ألفا كرونباخ بلغت  سللمقيا يأن قيمة معامل الثبات للمجموع الكل (26) يتضح من جدول 
 عية يتميز بدرجة كبريةفه عامه وأبعاده الفر صب سأن املقيا إىلمما يشري  20664 إىل 20199بني  حو اترت  سمعامالت الثبات حملاور املقيا

 ر والثبات. ار من االستق

 مناقشة النتائج
ائية صء املعامالت اإلحار جإو  عينة البحث على سائية للبحث وبعد تطبيق املقياصهدف البحث ويف ضوء النتائج اإلح يف ضوء

 صدق-كمني دق احمل)صدق صرتفعة من معامالت اليتمتع بدرجة م حاملقرت  اإلدارينير للقادة ار اختاذ الق علىالقدرة  سيتضح أن مقيا
وذلك بعد  (معامل ألفا كرونباخ االختبار،يق إعادة تطب)ة ابستخدام طريقة اليمالت ثبات عكما أنه يتمتع مبعا  (االتساق الداخلي

 ة:اليالتت ار حذف العبا

  .يدق االتساق الداخلصمعامل  يف اإلحصائيةوذلك لعدم داللتها  (القراراهلدف من ) األولابحملور  (29) العبارة رقم -

 إعادةمعامل الثبات عند  يف اإلحصائيةوذلك لعدم داللتها  (املعلومات الكافية علىول صاحل) ابحملور الثاين (12) العبارة رقم -
   تطبق االختبار.

دق صمعامل  يف اإلحصائيةتها وذلك لعدم دالل( كل احللول احملتملة " البدائل"  معرفة)ابحملور الثالث  (12) العبارة رقم -
  .يالداخلاالتساق 

  .يدق االتساق الداخلصمعامل  يف اإلحصائيةوذلك لعدم داللتها  (تقييم البدائل)بع ار ابحملور ال (46) العبارة رقم -

تطبق  إعادةمعامل الثبات عند  يف اإلحصائيةوذلك لعدم داللتها  (معرفة البديل األمثل) سابحملور اخلام( 1) العبارة رقم -
   االختبار.

  .يدق االتساق الداخلصمعامل  يف اإلحصائيةوذلك لعدم داللتها  (القرارتنفيذ ) سابحملور الساد (16) العبارة رقم -

متتع بدرجة  بطريقة عشوائية واليت إحصائياالدالة  ست املقياار ترتيب عبا وإعادةت السابقة ار سبق وبعد حذف العبا ضوء ما ويف     
  رار من الثبات واالستق ةاليعق ودرجة دصمن ال ةاليع

 يتكون من ست حماور و يوالذ (6يف صوته النهائية مرفق رقم ) اإلدارينيمقياس القدرة على اختاذ القرار للقادة  إىلصل الباحثان تو 
 :ورة النهائيةصال يف كالتايلعبارة موزعة   (42)
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    القراراهلدف من  -1

  .اإلجيايباجتاه اال ومجيعها يف (41، 16، 12، 11، 29، 21، 6، 2) ت أرقامراومتثله العبا

   املعلومات الكافية علىاحللول  -2

  .اإلجيايباالاجتاه  ومجيعها يف (44، 12، 11، 16، 12، 24، 2، 1) ت أرقامار ومتثله العبا

 (البدائل)رفة كل احللول احملتملة مع -3

  .اإلجيايباالاجتاه  ومجيعها يف (41، 19، 11، 16، 12، 21، 9، 1) ت أرقامار ومتثله العبا

    البدائل تقييم -4

  .اإلجيايباالاجتاه  ومجيعها يف( 46، 42، 14، 12، 11، 26، 22، 4) ت أرقامار ومتثله العبا 

   البديل األمثل معرفة -5

  .اإلجيايباالاجتاه  ومجيعها يف (46، 42، 11، 19، 11، 26، 22، 1) ت أرقامار ومتثله العبا

  القرار تنفيذ -6

  .ايباإلجياالاجتاه  ومجيعها يف (42، 41، 16، 12، 14، 22، 21، 6) ت أرقامار له العباومتث

 اإلداريقدرة القائد  علىالتعرف  ه يفيعليعد وسيلة علمية مقننة ميكن االعتماد  هيإلل صالذي مت التو  سالباحثان أن املقيا يوير 
   .سمتثلها حماور املقيا واليت القراروفق اخلطوات العلمية الختاذ  القراراختاذ  على

التدريج ويتم مجع الدرجات اليت  يتقدير مخاس اإلدارينيللقادة  القراراختاذ  علىالقدرة  سحيح مقياصتخدم الباحثان يف توقد أس
  درجات. (2ى )غر صدرجة والدرجة ال (42) لكل حمور يحده وبذلك تكون الدرجة العظم علىلكل حمور  اإلداريحددها القائد 

 ستخالصاتاال 
 إىلل صللبياانت أمكن للباحثان التو  اإلحصائيةحث ومن خالل أسلوب املعاجلة دود عينة البيف ضوء هدف البحث ويف ح

 ة:اليالتات صاالستخال

كل  حماور (6) عبارة متثل (42) يتكون من يابالحتادات الرايضية والذ اإلدارينيللقادة  القراراختاذ  علىالقدرة  سمت بناء مقيا - 1
  ت.ار عبا (2) ور ميثلهحم

دق االتساق صدق احملكمني و صدق عن طريق صحيث مت حساب ال (الثبات –دق صال) سحساب املعامالت العلمية للمقيا مت -2
العبارة كما وجد اتساقا بني درجة كل حمور  هليإ يتنتم يالداخلي حيث وجد اتساقا بني كل عبارة والدرجة الكلية للمحور الذ

 ما وضع من أجله.  سيقي سقياأن امل علىمما يدل  سوالدرجة الكلية للمقيا

 ةاليعدرجة  علىت ار لت احملاور والعباصختبار ومعامل ألفا كرونباخ وقد حتطبيق اال إعادةأما معامل الثبات فقد مت حسابه عن طريق 
 اإلداريد قدرة القائ علىمقنن للتعرف به  سكمقيا  حاملقرت  ساملقيا علىأنه ميكن االعتماد  علىمما يدل  ،رار من الثبات واالستق

   .سمتثلها حماور املقيا واليت القراروفق اخلطوات العلمية الختاذ  القراراختاذ  على
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  التوصيات
 يلي:ي الباحثان مبا صيف ضوء نتائج البحث يو 

 على اإلداريقدرة القائد  علىللتعرف به  الذي قام الباحثان ببنائه اإلدارينيللقادة  القراراختاذ  علىالقدرة  ساستخدام مقيا -1
ألهنا جوهر قيادته  اإلداريمهارة القائد  سلقيا ياحملك الرئيس يت هارار وذلك ألن عملية اختاذ الق، يوفق املنهج العلم القراراختاذ 

 وحكمته. 

 واإلدارة اليالع اإلدارة يمستو  علىء البحوث التطبيقية ار إج يف اإلدارينيللقادة  القراراختاذ  علىالقدرة  ساستخدام مقيا -2
اعتماد  يومد إداري يكل مستو   ت يفارار كيفية اختاذ الق  علىوذلك للتعرف  التنفيذية ابالحتادات الرايضية املختلفة واإلدارة يوسطال

 . ياملنهج العلم على القرارمتخذ 

 املراجع 
  املراجع العربية أوال:

رسالة ، األنشطة الرايضية املختارة مدريب ضعب يلد القراراختاذ  علىالقدرة  سمقيا (: بناءم1229سر نبيل أمحد الشاذيل )آ  .2
  الزقازيق.جامعة ، كلية الرتبية الرايضية،   منشورةريغماجستري 

اجمللة ، حبث منشور، للقادة ابألندية الرايضية القراروعالقته ابختاذ  يالسلوك القياد م(:2999ة مصطفي الشبكشي )آمن  .1
   جامعة حلوان.، ية الرايضية للبننيكلية الرتب،  العلمية للرتبية البدنية والرايضة

للعاملني ابهليئات الرايضية، رسالة  القرارالعوامل النفسية وعالقتها ابختاذ  ضدارسة بع م(:2996ر وجدي عبد اللطيف )أنو   .1
 ري منشورة، كلية الرتبية الرايضية، جامعة املنيا.غ دكتوراه

 الفاروق، القاهرة ، دار22حيح، ط صلاخلطوات العشر الختاذ القرار ام(: 1222جريمي كوردي ) .4

 فاء للنشر والتوزيع، عمان. صرة، دار صاملعا اإلدارة (: أسسم1226) نلياعرحبي مصطفي  .1

 بريوت. ، س، دار بويل1احلديثة، ط  داريةاإلائبة، السلسلة صت الااختاذ القرار  م(:1221الفقيه ) علىشادي  .6

املتوسطة يف مركز حمافظة نينوي وعالقتها مبركز  سالقرار لدي مديري املدار اختاذ  علىالقدرة م(: 1222شهرزاد حممد شهاب ) .6
 ل.  صكلية الرتبية، جامعة املو   منشورة،ري غالضبط، رسالة ماجستري 

اختاذ  علىاالبتدائية وعالقته ابلقدرة  سالسلوك القيادي ملديري املدار م(: 1222يونس حممد إبراهيم )، شهرزاد حممد شهاب .2
 .  ىاملعلمني نينو  أعدادمعهد ، عشر سسات تربوية، العدد اخلامامنشور، در  القرار، حبث

، كرة القدم  والعالقة بينهما يف يالفريق الرايض حوجنا  القرارنع ص علىقدرة املدرب  سبناء مقيام(: 1221عبد احلليم جرب نزال ) .9
  رة.صلبجامعة ا، كلية الرتبية الرايضية،  ري منشورةغ دكتوراهرسالة 

نع القرار ص سحتديد درجات معيارية ملقيام(: 1226على فرحان حسني )، الكاظم جليل حسان، عبد احلليم جرب نزالعبد  .22
، كلية الرتبية سية، حبث منشور، جملة علوم الرتبية الرايضية، العدد الثالث، اجمللد اخلامصالشخ مسات ضللمدرب وعالقته ببع

   اببل.الرايضية، جامعة 

القيادات الرتبوية اجلامعية، لدي  ايلاالنفعاختاذ القرار وعالقته بكفاايت الذكاء م(: 1222وهاب القيسي )لبين انطق عبد ال .22
 املفتوح، فرع العراق. التعلمرسالة دكتوراه، جامعة سانت كلمنتس العاملية / برانمج 

 .م(: سيكولوجية القيادة الرايضية، مركز الكتاب للنشر، القاهرة2992حممد حسن عالوي ) .21

كلية ،  لدي مسئويل األندية الرايضية، رسالة ماجستري غري منشورة القرارم(: القدرة على اختاذ 1221حممود حسن عبد هللا ) .21
 جامعة حلون، الرتبية الرايضة للبنني
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