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 ملخص البحث

 هدديع الدراسدة إلد  تعدرد المدارة اتخداذ القددرار والتعدرد ي د  أنالدا  ال خصدية وكدذلك تعددرد     
النتددددياع ال ددددااب والرياضدددة يدددك الحايظدددداع الفدددراع األوسدددد   ير المدددارة اإلدراك الاندددابك لدددددى الدددد

 والعرية الع هةوالجنواية، يض   ي  العرية الع هة االرتاا ية اي  اتخاذ القرار وأنالا  ال خصية 
االرتاا يددددة اددددي  اتخدددداذ القددددرار واإلدراك الانددددابك. اسددددتخد  الااح ددددا  الالددددنم  الوصددددفك ااألسدددد وب 

والرياضددة يتاليددزو   النتدددياع ال دداابأسددتنت  الااح ددا  إ  الدددراء و  الالسددحك والدراسدداع االرتاا يددة،
وأوصدد  الاندابك،  والرياضددة لدإلدراك النتددياع ال دااب ير االدت ك الددداالسدتوى يدال  ااتخدداذ القدرار و 

القدددرار  والرياضدددة ااتخددداذ النتددددياع ال دددااباسدددت الار القددددرة ي ددد  اإلدراك الاندددابك لالددددراء  الااح دددا 
 يب وتميبة األجواء.وت ويرها ال  خ ل التدر 
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ABSTRACT 

           This study aims at identifying the skill of making decision ، the types of 

personality according to heads of youth and soothers provinces . In addition  to 

identifying the connective relation between making decision and the types of 

personality ،on the hand ، and the connective relation between the making decision 

and the constructive Perception ، on the other. The researchers used the descriptive 

Method  by the survey style and the Connective studies . they concluded that the heads 

of Youth and sport . 

Forums are distinguished by a high level of decision Making and the constructive 

perception the researchers  recommended to invest  the capacity of the constructive 

perception to the heads of   youth and sport forums of making decision and to develop 

it by the training and prepare the suitable atmospheres 
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  :المقدمة  -1
يال ية التداخ ة يك جاليي  وكو  اإلدارةإ  اتخاذ القرار اوصف  الحور العال ية اإلدارية،      

وظابفما ون ا اتما، يعندالا تالارس اإلدارة وظيفة التخ ي  يإنما تتخذ هراراع العينة يك كل 
الرح ة ال  الراحل وضي الخ ة، ويندالا تضي اإلدارة التنظي  الال ب  لالماالما الالخت فة وأن  تما 

سس تقسي  اإلداراع واألهسا ، الالتعددة يإنما تتخذ هراراع ا ث  الميكل التنظيالك ونوي  وحجال  وأ
ل قيا  ااأليالال الالخت فة ون اق اإل راد الالناسب وخ و  الس  ة  إليم واأليراد الذي  تحتاج 

والالس ولية واالتصال. ويندالا يتخذ الالدير وظيفت  القيادية يإن  يتخذ الجالوية ال  القراراع، 
ا تتخذ هرار  اع ا ث  تحديد الالعايير الال بالة لقياس ويندالا ت د  اإلدارة وظيفة الرهااة يإنما أيض 

نتاب  األيالال، والتعدي ع لتك سود تجريما ي   الخ ة، والعالل ي   تصحيح األخ اء إ  
  وجدع، وهكذا تجر  يال ية اتخاذ القراراع يك دورة الستالرة الي استالرار العال ية اإلدارية نفسما.

لالعرية الظاهر الس وك الا ر ، ويتفق  كالا أ  دراسة أنالا  ال خصية تعد الالصدر الربيس     
أغ ب الع الاء ي   أ  ال خصية ال  ايقد الظواهر التك تعر  ي   النفس لدراستما حت  اهتد  

إذ ركزوا يندد اختياره  لأل خاص  القرار،الالختصو  ادراسة الع هة اي  نال  ال خصية واتخداذ 
  ويكو  تصنيفم  ي   ويق ت ك الذي  يتولو  الناصب إدارية أو هيادية ي   نال   خصياتم

يتاداينو  يدك أسداليام  وتدصرياتم  أو  يري عرية األسااب التدك تدجعل الالداألنالا ، وكذلك لال
سد وكياتم  يندالا يتعرضو  لالواهد الت اامة. ياالختااراع ال خصية تسايد ي   تسميل وضي 
اإلنسا  الالناسب يك الالكا  الالناسب ويقا  ألنالا م  ال خصية، إذ إ  هناك ارتاا ا  اي  نال  

 .  خصية العينة واألداء العال ك يك المنة العينة
ضال  اإلدراك ك   ال  العال ياع الايولوجية لفم  الال يراع الايبية والعال ياع الالفاهيالية  يت     

لتفسير ت ك الال يراع ي   ويق نوس ال  التوهعاع الايبية والعال ية لتفسير ت ك الالفاهي  ي   ويق 
اإلدراك هدرة ال  التوهعاع والالعالجاع الفكرية والخارة، وهد دلع الدراساع واألداياع النظرية يك 

الانابك كدراسة ي   أ  هناك إجالايا  اي   الع الاء  الالعرييي ، اا  يال ية اإلدراك هك الحاولة 
جادة لفم  العال  ال  حولنا ي   ريق تفسير الالع والاع، وتح ي ما يك الدالاغ، أ  القدرة ي   

الا يحد  يك  التفسير والتراليز والتخزي  والتح يل وال  االستجااة يندالا تكو  هناك حاجة، وهذا
اإلدراك الانابك، إذ يتضال  يال ية تكوي  واختيار جال ة ال  الفرضياع، الكونا  ربيسا  ال  الكوناع 
تجميز الالع والاع، ويادة الا يفرز تفسير واحد العقول ل اياناع الحسية، وتتخذ يال ية الاح  ي  

د تال ي   الاس ا  الفر  اإلدراكك الصحيح، س س ة ال  العال ياع العق ية، إذ إ  إدراكنا ال ُيع
ل ال يراع التك نحس اما، إذ يعكس اإلدراك    ة يواالل هك  الال يراع، والنظا  الحسك، و ريقة 
العالجة الالع والاع(. يالتعايراع الالخت فة ل ال يراع، تعكس الخ  اع يق ية الخت فة، والتك تكو  
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   تث ير الخارة يك ال رابق التك نفسر اما الال يراع، ي الا  اث  الدراساع الع الية أجالعع ي
 اإلدراك، واالتالك التحك  الذاتك، وتنظي  األيكار، واتخاذ الوجمة الصحيحة لالا يراها الفرد.  

وهذا الا يضفك ي   الاح  الحالك األهالية يك كون  يال ل الحاولة الوضويية لدراسة اتخاذ      
ياع  ال ااب والرياضة، القرار وي هت  ااألنالا  ال خصية واإلدراك الانابك لدى الدراء النتد

اايتااره يضوا  المالا  وال  را  يك العال ية اإلدارية، ولكو  الاح  يال ل الوضويا  ي اليا  االقاييس  
والا يتالخ  ين  ال  أيكار واستنتاجاع، هد تفيد هذه ال ريحة الالمالة، والتك يالك  أ  ت د  

اع التك سيتخذها الالدير الستقا   دورا  ياي  ، يك ت وير الواهي الرياضك وال اااك ال  خ ل القرار 
يك الالواهد الالمنية كالا إ  هذا الاح  يالك  أ  يوير الع والاع ي الية المالة ل السبولي  والقابالي  
ي   العال ية الرياضية وال اااية، ويفيد يك تخ ي  اراال  تعالل ي   زيادة اإلدراك والويك وجعل 

 ظي  يال م  ذاتيا . الدراء النتدياع  ال ااب والرياضة، أك ر هدرة ي   تن
 ال ك ة الاح  يك الحاولة اإلجااة ي  الس ال اآلتك: وُيالك  حصر     
         النتدددددياع ال ددددااب  ير خصددددية و اإلدراك الانددددابك لدددددى الدددددي هددددة اتخدددداذ القددددرار اثنالددددا  ال   الددددا

 .والجنواية(  ؟والرياضة يك الحايظاع الفراع األوس  
النتددددياع ال دددااب  ير المدددارة اتخددداذ القدددرار لددددى الددددعدددرد تأالدددا أهدددداد الدراسدددة، يتال  دددع يدددك      

والرياضددة يددك الحايظدداع الفددراع األوسدد  والجنوايددة، وتعددرد أنالددا  ال خصددية لددديم ، يضدد   يدد  
وكل الع هة االرتاا ية اي  اتخاذ القرار  واالتالك العريةالتعرد ي   المارة اإلدراك الانابك أيضا ، 

 .ابكواإلدراك الاناألنالا  ال خصية  ال 
جراءاته الميدانية  -2    :منهج البحث وا 
 :منهج البحث 1 -2

 ايعددة  االرتاا يددة لال بالتدد الالددنم  الوصددفك ااألسدد وب الالسددحك والع هدداع  أيتالددد الااح ددا      
ال ك ة الاح  والذ  ُيّعرد اثن : " أحد أ كال التح يل والتفسير الع الك لوصدِد ظداهرة أو ال دك ة 
الحددة وتصوريما ااألرها  ال  خد ل جالدي الايانداع والالع والداع وتح ي مدا وتفسديرها ا ريقدة ي اليدة 

 .(68: 7 دهيقة " 
 :مجتمع وعينة البحث 2 - 2

ال ددااب والرياضددة يددك الالن قتددي  الوسدد    النتدددياع الدددير تدد  تحديددد الجتالددي الاحدد  اجاليددي      
( الددديرا ، و تدد  اختيددار يينددة الاحدد  اال ريقددة العالديددة  59والجنوايددة يددك العددراق، والاددالل يدددده    

 (.   9( الديرا ، وا ل يدد العينة االست  يية    50حي  ا ل يددها   
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  :ادوات البحث ووسائل جمع المعلومات 3 -2
اسدددتعا  الااح دددا  اددداألدواع والوسدددابل اآلتيدددة:  الاتدددوب ندددوس ايسدددر، حاسددداة يدويدددة، اسدددتالارة      

االسدددتايا  ل القياسدددي ، اسدددتالارة تفريدددل الايانددداع، يريدددق العالدددل الالسدددايد،  ددداكة الالع والددداع الدوليدددة 
 االنترنيع، الالصادر والالراجي العراية واألجناية(.

 إجراءات البحث الميدانية  4 -2
 أدوات  البحث  2-4-1
ولغددددر  تحقيدددق أهدددداد الاحددد  وهيددداس الالتغيدددراع هددددا  الااح دددا  اإيددددداد أداة الاحددد  األولددد     

القيددداس   اتخددداذ القدددرار(  اددداال  س ي ددد  اعددد  الدراسددداع الال ددداامة الددد  خددد ل ا  يمالدددا ي ددد  
الحالدددد  ددد ل الالصدددادر واألدايددداع والالقددداييس السدددااقة الالتع قدددة االتغيدددراع الاحددد  ال دددل،  دراسدددة  

( ياارة، 20(، وا ل يدد يااراع   الالقياس اصورت  االولية   9010( ودراسة   الجمينك 9010
 ( ودراسدة 9002أالا االنساة إل  القيداس  أنالدا  ال خصدية(، يقدد تد  االسدتفادة الد  دراسدة  هاليحدة 

س ( يادددددارة، والقيدددددا50(،  اذ ا دددددل يدددددد ياددددداراع الالقيدددداس اصدددددورت  االوليددددة  9011  ال ددددياجك 
(، وا ددل 9002( ودراسددة  خديجددة 9008 اإلدراك الانددابك(، يقددد اسددتعا  الااح ددا  ادراسددة   ايددداء 

 ( ياارة.   24يدد يااراع الالقياس  
  :التجربة االستطالعية 2 -2-4

( 9 اق الااح ا  التجراة االست  يية ي   يينة ال  خارج يينة الاح  والاالل يددها       
 . 9017 -4-6ل تثكد ال  وضوح العااراع وسمول  يمالما اتاريخ 

 األسس العلمية  2-5
لغدددر  التثكدددد الدددد  ال  دددراع الصدددددق وال اددداع، وضددددالانا  ل دهدددة والالوضددددويية يدددك الالقدددداييس      

 اح ا  االا يثتك:الالستخدالة، ها  الا
 الصدق الظاهري   2-5-1

لغر  التثكد ال  ال  راع الصدق وال ااع، و لضالا  الدهة والالوضويية يك القاييس  اتخاذ 
القرار وأنالا  ال خصية واإلدراك الانابك( ير  الااح ا  يااراع الالقاييس ي   الجالوية ال  

تم ، والدى ال ءالت  ل ت ايق (، إلاداء ال حظا1( كالا يك الال حق 7الخاراء والالختصي  يدد 
ي   أيراد يينة الاح  الحالك، وهد اهترح الخاراء اع  التعدي ع ي   اع  الالواهد، ول  

 ( الالقاييس االصورة النمابية.  4و 2و 9  تحذد أ  ياارة ال  يااراع الالقاييس، الال حق
 صاادق البناء 2-5-2

ُيعد تالييز العااراع ال  الخ واع األساسية يك اناء الالقياس " إذ ت ير أداياع القياس      
النفسك والتراو  إل  أ  تح يل يااراع الالقياس ي د  إل  تحسي  النويية، ال  خ ل اكت اد 
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يادة صياغتما، واستاعاد غير الصالحة النما "    (، ولتحقيق  80:  5الواهد الضعد ييما، وا 
( الديرا، و ت  تصحيح االستالاراع  50عد أ   اق الااح ا  الالقاييس ي   العينة   ذلك وا

درجة ك ية واحدة لكل استالارة،  وأي يع الدرجة الالحددة لكل ياارة،    جالعع العااراع وأي يع
ُرتاع الدرجاع ترتياا  تنازليا  ال  األي   إل  أألدن  ي   القياس اتخاذ القرار وأنالا  ال خصية و 

( ال  االستالاراع الحاص ة ي   أدن  الدرجاع وأي   ٪97دراك الانابك، واعدها ت  اختيار  واإل
( ل الجالوية الع يا وال  ما ل الجالوية الدنيا،    ت  12( استالارة    96الدرجاع و ا ل الجالويما   

استخراج الوس  الحسااك واالنحراد الالعيار  لكل ياارة،     اق االختاار التابك لعينتي  
تق تي  التساويتي  إليجاد القيالة التابية الالحسواة لكل ياارة والقارنتما االقيالة الجدولية الاالغة الس
(، يثظمرع النتاب  أ  جاليي يااراع 42( ادرجة حرية  0،05( يند الستوى داللة  1،26 

  الالقاييس الاليزة، وامذا اإلجراء، يث  الصدق التاليز  ل القاييس هد تحقق واقك يدد العااراع دو 
 تغيير.

 :الثبات 2-5-3 
  :طريقة التجزئة النصفية 2-5-3-1 

لغر  إيجاد العاالل  ااع الالقاييس ت  ايتالاد  ريقة التجزبة النصفية ألنما  ريقة ال      
تت  ب وهتا   وي   وتنسج  الي الت  ااع االختاار، وهد ت  االيتالاد ي   الاياناع التك حصل 

( 20( الديرا  ي   القاييس   اتخاذ القرار  وتضال  ي    50ي يما الااح ا  والالتع قة ادرجة  
 24( ياارة،  واإلدراك الانابك وتضال  ي    50رة ، انالا  ال خصية  وتضال  ي    ياا

نصفي ، األول يتضال  درجاع العااراع التك تحالل األرها   ي  ياارة(، إذ ت  تقسي  الالقاييس 
 ( F (و استخد  الااح ا  اخدتاارالفردية، وال انك يتضال  درجاع العااراع التك تحالل الزوجية، 

   هكالالحسواة لالقياس اتخاذ القرار  ( F   تثكد ال  تجانس النصفي  وكانع هيالة التااي  ل
 ( 47:47  يندد درجة حرية  ( 9،26  وهك أصغر ال  هيالتما الجدولية الاالغة  ( 1،08

وهك  ( 1.06  الالحسواة  انالا  ال خصية  هك  ( F  االا هيالة   ، (0،05  والستوى داللة 
 ( 0،05 والستوى داللة  (42:42  يندد درجة حرية  (9،26 أصغر ال  هيالتما الجدولية الاالغة 

وهك أصغر ال  هيالتما الجدولية  ( 1.02  الالحسواة االدراك الانابك هك  ( F  وكانع هيالة 
ذ ت  حساب العاالل ، إ ( 0،05  والستوى داللة  ( 47:47  يندد درجة حرية  (9.26 الاالغة 

(  ألنالا  ال خصية، 0.88و ا ل    ( التخاذ القرار0.74االرتاا  الاسي  ايرسو  والذ  ا ل   
إال أ  هذه القيالة تال ل العاالل  ااع نصد االختاار، لذا (  0.85أالا االدراك الانابك  يقد ا ل   

خدا  يجب أ  يت  تصحيح هيالة العاالل ال ااع لكك يتعي  االختاار ككل، لذا ها  الااح ا  ااست
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          العادلة سايرالا  اراو  امدد تصحيح العاالل االرتاا  واذلك أصاح  ااع القياس اتخاذ القرار 
 (.0.88( والقياس االدراك الانابك   0.88  ( والقياس انالا  ال خصية 0.86  
   :معامل ألفا كرونباخ 2-5-3-2

 ريقة الفا كرونااخ ألنما تستخد  يك أ  نوس ال  األسب ة الالقالية  استخد  الااح ا       
وُتعد  ريقة كرونااخ ال  أك ر القاييس ال ااع استخداالا كونما تعتالد ي   اتساق  والالوضويية،

(، ولحساب ال ااع االعاالل الفا كرونااخ لالقياس  65:  8أداء األيراد ال  ياارة إل  أخرى   
( الديرا  ، ويند حساب هيالة العاالل  50الااح  ي   يينة   الاالل يددها   اتخاذ القرار ايتالد 
وأيضا لحساب  ( وهو العاالل  ااع جيد والقاول يالك  االيتالاد ي ي ،0.20ال ااع اتضح انما  

( وهو العاالل  ااع 0،87ال ااع االعاالل الفا كرونااخ لالقياس أنالا  ال خصية اتضح انما  تا ل  
تالاد ي ي ، وكذلك لحساب ال ااع االعاالل الفا كرونااخ لالقياس اإلدراك جيد والقاول يالك  االي

( وهو العاالل  ااع جيد والقاول 0.85الانابك ويند حساب هيالة العاالل ال ااع اتضح أنما  تا ل  
 يالك  االيتالاد ي ي .

  :التطبيق النهائي للمقياس 2-6
ة ل ت ايق، وها  الااح ا  اعد استكالال كل الت  ااع األسس الع الية أصاحع الالقاييس جاهز 
  4-15( الديرا ل الدة ال  50ات ايق الالقاييس اصورتما النمابية ي   يينة الت ايق الاالل يددها  

 .  9017- 5 – 15إل  
  :الوسائل اإلحصائية  2-7

 ( لالعالجة الاياناع. SPSSاستخد  الااح ا  الحقياة اإلحصابية ل ع و  االجتالايية        
 تها:النتائج ومناقشعرض  -3
 والرياضة     منتديات الشباب يريرفة مهارة اتخاذ القرار لدى مدالهدف األول: مع 3-1

تحقيقا  ل مدد األول ال  أهداد الاح  الحالك،  اق الااح ا  القياس اتخاذ القرار ي        
( 10،4( واانحراد العيار  هدره  115وا ل التوس  درجاتم    ا  ( الدير 50يينة الاح ، والاالغة 

درجة واعد حساب الفرق اي  التوس  درجاع العينة ي   القياس اتخاذ القرار والالتوس  النظر  
( واستخدا  االختاار التابك لعينة واحدة وجد أ  الفرق اي  الالتوس ي  ذا 109ل القياس والاالل  

( وهك أكار ال  القيالة التابية الجدولية 19،20التابية الالحسواة داللة إحصابية، إذ كانع القيالة 
  داللة و (، الالا يدل ي   وجود يرق ذ42( وادرجة حرية  0،05( يند الستوى داللة  9،01 

  إحصابية اي  التوس  درجاع الالدراء يك اتخاذ القرار والالتوس  النظر  ل القياس ولصالح التوس
نتدياع  ال ااب والرياضة  االستوى جيد ال  القدرة يك اتخاذ ال يروالعينة الالا يدل ي   تالتي  الد
 :( أدناه1القرار كالا الاي  يك الجدول  
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رار والمتوسط النظري لدرجات القيمة التائية للفرق بين متوسط درجات اتخاذ الق (1الجدول )
 والرياضة منتديات الشباب يريمد

عدد  المتغيرات
 األفراد

الوسط 
 الحسابي

الوسط 
 النظري

االنحراف 
 المعياري

القيمة 
التائية 
 المحسوبة

القيمة 
التائية 
 الجدولية

مستوى 
 الداللة

 3،335 2،31 12،33 13،4 132 115 53 اتخاذ القرار
استنت  الااح ا  اث  يال ية اتخاذ القرار يال ية يكرية وخضعع ل ك ير ال  اإلستراتيجياع    

الالعريية والالماراع الفع ية، أ  أ  لدى القابد اإلدار  القدرة ي يما... ذلك اناءا  ي   آراء الع الاء 
لتفكير، كونما والالفكري ، إذ يعد  أدال ودانيالز( يال ية اتخاذ القرار جزءا  ال  إستراتيجياع ا

تت  ب الماراع التفكير كالتح يل، والتقوي ، واالستناا  واالستقراء والويك لعال ية اتخاذ القرار كالا 
 (.     14: 10أ ار إل  ذلك  

وأ  يال ية اتخاذ القرار يال ية يق ية الركاة والادا  القدرة ي   اتخاذ القرار الوجودة، ي اد ال     
دة ال  أجل الوصول إل  الحل أو يم  وتح يل األسااب واالتالك العريية التعد استراتيجياعوجود 

النتدياع  ير القرار وحل الال ك ة.. أ  إ  الدحل الال ك ع إذ أ  هناك ي هة الا اي  اتخاذ 
ال ااب والرياضة يك ضوء الالع ياع الحالية يتالتعا  االقدرة ي   حل الال ك ع يك ضوء 

وذلك احك  وظيفت  والكانت  االس   يير كالية ونويية، يال ياع اختاار الاديل والتقيي  ويق العا
 .(9012 االسد ،ودراسة   (،9011 السويد ،المرالك الوظيفك، وتتفق هذه النتيجة   ودراسدة  

لدى مدراء منتديات االنبساط ا االنطواء ( الهدف الثاني: تعرف أنماط الشخصية ) 3-2
 والجنوبيةالشباب والرياضة في محافظات الفرات األوسط 

 الخصائص اإلحصائية الوصفية لدرجات أفراد العينة على مقياس االنبساط (2الجدول )
عدد  المتغيرات

 األفراد
الوسط 
 الحسابي

الوسط 
 النظري

االنحراف 
 المعياري

القيمة 
التائية 
 المحسوبة

القيمة 
التائية 
 الجدولية

مستوى 
 الداللة

 3،335 2،31 11،63 11،4 138 123 53 االنبساط
(، واانحراد العيار  190يتضح ال  الجدول السااق، أ  الالتوس  الحسااك ل ناسا      
(، والختاار الفرق اي  الوس  الحسااك 108(، وهو أكار ال  الوس  الفرضك ل القياس  11.4 

والوس  الفرضك استعالل الااح ا  االختاار التابك لعينة واحدة، وتاي  إ  الفرق العنو ، ال  
(، 0.05( يند الستوى داللة  9.01(، أكار ال  الجدولية وهك  11،60لالحسواة  القيالة ا

(. ويعنك ذلك أ  أيراد العينة يتاليزو  االستوى يال  9(، كالا الاي  يك جدول  42وادرجة حرية  
االنال  االناسا ك، وذلك لالا تت  ا  المنة الدير النتدى ال ااب والرياضة ال  التفايل االجتالايك 
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اس، وك رة الحدي  والتعرد ي   اآلخري  واناء ي هاع جديدة، واالاتعاد ي  واالخت   االن
العال  الداخ ك، وهك ال  صفاع ندال  ال خصية االناسا يدة، وتتفق هذه النتيجة الدي دراسة 

(، ويعزى ساب ذلك إل  ضرورة أ  يتس  الدير 9011(، ودراسة  ال ايجك ، 9002 هاليحة ، 
ع نال  ال خصية االناسا ية، ليتالك  ال  التواصل الي الال كاع النتدى ال ااب والرياضة اصفا

 العاال ة الع  والرتاد  النتدى ال ااب، ليتسن  ل  الالارسة المنت  ا كل ناجح. 
 الخصائص اإلحصائية الوصفية لدرجات أفراد العينة على مقياس االنطواء (3الجدول )
عدد  المتغيرات

 األفراد
الوسط 
 الحسابي

الوسط 
 النظري

االنحراف 
 المعياري

القيمة 
التائية 
 المحسوبة

القيمة 
التائية 
 الجدولية

مستوى 
 الداللة

 3،335 2،31 1،43 17،4 95 83 53 االنطواء
( 9،01( ، أصغر ال  القيالة الجدوليدة  1،40ويتاي  ال  الجدول السدااق، أ  القيالة التدابية     

، الالا يددل ي   يد  وجود ارتادا  نظر  اي  ندال  ال خصية االن وابية والمندة الدير النتدى 
ال ااب، و يعزى ساب ذلك إل  أ  أيراد العينة يتاليزو  االستوى النخف  ال  نال  ال خصية 
االن وابية، وذلك لالا تفرض  ي يم  المنة الدير النتدى ال ااب والرياضة و حاجتما إل  االاتعاد 

صفاع االن واء والتوج  نحو االناسا  االتعاالل الي اآلخري  االرغ  ال  وجود اع  ال  ي  
صفاع نال  ال خصية االن وابية ال  تالسك االعاداع والقوايد والقواني  ، وتتفق هذه النتيجة الي 

 (  9011(، ودراسة  ال ايجك ، 9002دراسدة  هاليحة ، 
 والرياضة منتديات الشبابئي لدى مدراء الهدف الثالث: معرفة مهارة اإلدراك البنا 3-3

التائية لداللة الفرق بين المتوسط المتحقق ولمتوسط الفرضي  يبين القيمة (4الجدول )
 الختبار اإلدراك البنائي

عدد  المتغيرات
 األفراد

الوسط 
 الحسابي

الوسط 
 النظري

االنحراف 
 المعياري

القيمة 
التائية 
 المحسوبة

القيمة 
التائية 
 الجدولية

مستوى 
 الداللة

 3،335 2،31 7،93 13،56 45 73 53 اإلدراك البنائي
لغر  تحقيق هذا المدد، تالع العالجة الاياناع التك ت  الحصول ي يما ال  ت ايق اختاار 

ويند  ورياضة،( الدير النتدى  ااب 50اإلدراك الانابك، وتاي  أ  أيراد العينة الاالل يدده   
( درجة وااستخدا  االختاار 45القارنة الالتوس  الالتحقق الي الالتوس  الفرضك ل ختاار الاالل  
( وهك أكار ال  القيالة 7،20التابك لعينة واحدة، تاي  أ  القيالة التابية الالحسواة تساو   

( 4( والجدول ره   42( ودرجة حرية   0،05( يند الستوى داللة   9،01الجدولية الاالغة   
( إ  هناك يرها  ذا داللة 2ياي   ذلك. ن حظ ال  النتيجة الالعروضة أي ه يك الجدول ره   
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إحصابية اي  الالتوس  الالتحقق والالتوس  الفرضك الختاار اإلدراك الانابك، وكا  الفرق لصالح 
لإلدراك الانابك وهو أالٌر نت  ي  تكوي   الالتوس  الالتحقق، وهو ال  ر ي   االت ك أيراد العينة

أنظالة انابية العريية يك إدراك األ ياء، إذ ا  الالدرك ين ئ يمال  الالعريك ل ال ير الخارجك، 
الستخدالا  الالع والاع التك وص ع إلي  يار نوايذ الحس كثسس ربيسة يك يال ية التركيب واالتالك 

وي  الفرضياع والتجاليي اإلدراكك واإلدراك الاناء الك ك ل فكرة ي   ريق الخاراع الحسية وتك
الحسك واالستدالل، إذ أ ار يدد ال  الالنظري  يك صفاع الاُلدرك يك نظرية االستنتاج 
ال  عور  يك كو  الالع والاع الالتاحة لإلدراك تكو  غير ال بالة واإلدراك يحتاج إل  إكالالما، 

الع والاع لتكوي  النظا  الانابك وهد تكو  والفكرة تكال  يك إ  اإلدراك يادو وكثن  نظا  التقا  ل 
  .الالع والاع الالتويرة غير كايية أو غاالضة

(Picher، 2003، p. 8). 
ا  )االنبساطالعالقة بين عملية اتخاذ القرار ونمطي الشخصية  الرابع تعرفالهدف  3-4

 والرياضة منتديات الشباب يريلدى مد االنطواء(
         لدغر  تحقيق هذا المدد استخرج الاداح ا  الدرجداع الك ية لالقياس نال ك ال خصية       

  االناسا  د االن واء ( واستعالل الااح ا  العاالل ارتاا  ايرسو  ل ك د ي  هوة واتجاه الع هة 
 لك :( ، ياي  ذ 5اي  نال ك ال خصية   االناسا  د االن واء ( واتخاذ القرار والجدول   

 مصفوفة معامالت االرتباط بين نمطي الشخصية االنبساط واالنطواء واتخاذ القرار ( 5جدول ) 
 اتخاذ قرار انطواء انبساط المتغير
 3.137 3.268 ااااااااااا انبساط
 3.346 ااااااااااااا 3.268- انطواء
 ااااااااااااا 3.46 3.137 اتخاذ قرار

( ، أ  الع هة اي  نال  ال خصية   االناسا  ( واتخاذ القرار ي هة 5يتاي  ال  الجدول      
( ، يند  0.05( وهك دالة يند الستدوى    0.127 ردية والعنوية إذ ا غع القيالة الالحسواة   

(، ويفسر الااح ا  ذلك اساب  48(، يند درجة حرية    0.98القارنتما الي القيالة الجدولية   
احب نال  ال خصية االناسا ية، اذ يتصد االي   ل سرية يك اتخاذ القرار ويد  االلتزا  س وك ص

االقواني  والضواا  الي االهتالا  االحصول ي   رضا والوايقة اآلخري  ين . وارتا  نال  
            ال خصية   االن واء ( اع هة  ردية غير العنوية الي اتخاذ القرار ا غع القيالة الالحسواة 

( ، يند القارنتما الي القيالة الجدولية، يند  0.05( وهك غير دالة يند الستوى    0.046  
، اذ  ماوصفات ( ، ويالك  تفسير ذلك ، اساب س وك نال  ال خصية االن وابية 48درجة حرية   

يتصد االحدية وااللتزا  ات ايق القواني  ا كل صار  ال  دو  الراياة ل جوانب االنسانية ، ويد  
االهتالا  االعواالل النفسية والتواصل االجتالايك الي اآلخري . أالا الع هة اي  ه اك ال خصية 
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تيجة ( ، وهذه ن 0.968 -د االن واء ( يمك ي هة يكسية والعنوية ، إذ ا غع     االناسا 
  ايعية اساب تضاد الخصابص لكل ال  نال ك ال خصية االناسا ية واالن وابية.

 معرفة العالقة االرتباطية بين اتخاذ القرار واإلدراك البنائي.  3-5
ولغر  التعرد ي    ايعة الع هة اي  اتخاذ القرار واإلدراك الانابك، ها  الااح ا  ات ايق      

( درجة، 0،74اي  هي  الالتغيري ، يكا  العاالل االرتاا  اينمالا   العادلة العاالل ارتاا  ايرسو 
الالا ي ير إل  وجود ي هة ارتاا ية الوجاة اي  اتخاذ القرار واإلدراك الانابك، إذ كانع القيالة 

( ادرجة 0،05ال  القيالة التابية الجدولية يند الستوى داللة   ( أكار12،54التابية الالحسواة  
 ( ياي  ذلك:   6( والجدول   48        حرية 

 العالقة بين اتخاذ القرار واإلدراك البنائي ( يبين طبيعة6)الجدول 

أي ه أ  هناك ي هة الوجاة اي  اتخاذ القرار واإلدراك الانابك، يك الا يك ويتضح ال  النتيجة 
 ، يحسب ي   الااح اكا  هناك اتخاذ هرار كا  هناك إدراك انابك، وهك نتيجة جديدة ي اليا  

ويستنت  الااح ا  اث  هاتي  العال يتي  العق يتي  التراا تا  ضال  السار العريك واحد، ويقعا  
ضال  الناحية الفكرية العال ية التك تستفيد النما التراية العال ية يك كاية الجاالتما.إ  كل  كء يك 

الالتكاالل الوجود ياارة ي  اناء التكاالل يتكو  ال  أانية جزبية ذرية وي   ريق اإلدراك الذر  
(. كذلك 92، 9019ينت  الاناء الكاالل ووظابف ، وهذا الا أكدع ي ي  الف سفة الانابية  ا  ه يس:

(، إذ أكد ي   إ  اتخاذ القرار 146، 9009الا ي كد نتيجة المدد الالتحقق الا أ ار إلي   راجك،
أحد الكوناع التراية اإلدراكية التك هك  وا   الالعريةهو أحد الالفاهي  الربيسة ل العرية اإلدراكية، 

العال ية، تض  الالفاهي  النفسية والتراوية التك يجب ي   الالراك استيعااما كاتخاذ القراراع، 
صدار األحكا  ليضال  نجاح يال   يك الالستقال  راجك:  والالقارنة والت ايق والتح يل والتركيب وا 

9009 ،147 .) 
 الخاتمة:-4

يتالتي غالاية و  يتاليزو  االستوى يال  ااتخاذ القرار.النتدياع ال ااب والرياضة  ير إ  الد      
 والرياضة ال  النتدياع ال اابا   الدراء و  . االناسا ك(والرياضة االنال   النتدياع ال اابالدراء 

النتدياع ال ااب  ير ي   اتخداذ القرار أي   ال  الد يالت كو  القدرة  االناسا ية(نال  ال خصية 
والرياضة ال  نال   النتدياع ال ااب ير ال خصية  االن وابية(، أل  الد والرياضة ال  ندال 

 العدد نوع العينة
قيمة معامل 
 االرتباط

درجة  القيمة التائية
 الحرية

مستوى 
 الجدولية المحسوبة الداللة

 دالة 49 2،31 13،54 3،78 53 مدير منتدى الشباب والرياضة
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لديم  ال  الصفاع والخصابص ال خصية الا تنالك القدرة ي   اتخاذ   االناسا ية(ال خصية 
الع هة اي  أنالا  ال خصية و  . االن وابية(القرار لديم  أك ر ال  أصحاب نال  ال خصية 

ار، هك ي هة  ردية العنوية لنال  ال خصية  االناسا ية( واتخاذ القر  االن واء(د   االناسا 
االت ك و  واتخاذ القرار، وي هة  ردية غير العنوية لنال  ال خصية  االن وابية( واتخاذ القرار.

 الانابك. والرياضة لإلدراك النتدياع ال ااب ير الد
األخذ انظر االيتاار أنالا  ال خصية  االناسا  د االن واء(، يك تحديد أو وأوص  الااح ا      

، لالا ل  ال  تث ير يك تسيير دية والرياضةاختيار الالر حي  لالناصب إدارية لالنتدياع ال ااب 
العالل ي   تق يص و  األالور اإلدارية والعالجة الال ك ع التك تعتر  أدابما يك الالجاالع كاية.

ندال  ال خصية  االناسا ية(، ال  خ ل تق يل  والرياضة ال  تدياع ال اابالنس ايداع الدراء 
الضغ  الروتينك والتق يل ال  تحديد األوهاع التك تزيد ال  التوتر والضغو  النفسية، وتعزيز 

والتقد   لإلنجازالصفاع االيجااية لنال  ال خصية  االناسا ية( ال  خ ل إي اء يرص 
واير اإلالكاناع والتقنياع التك تسمل األيالال اإلدارية الختصار العالل ي   تو  واست الار الوهع.

 الوهع الذ  ينفق  الالديرو  يك األيالال الروتينية والتك غالاا  الا تستغرق النم  وهتا   وي  .
النتدياع ال ااب والرياضة ااتخاذ القرار وت ويرها  ير لقدرة ي   اإلدراك الانابك لالداست الار او 

 ال  خ ل التدريب وتميبة األجواء.
 

 والمراجع المصادر
ايداء ها   احالد : تث ير اع  الالتغيراع يك اإلدراك الانابك، أ روحة  دكتوراه غير  -1

 .9008الن ورة، ك ية اآلداب، جاالعة اغداد ، 
هت  االس وك القياد   لدى الدير  الالدارس يك  ابر الحالد السويد  : اتخاذ القراراع وي  -9

الحايظة واس  ال  وجمة نظر الالعاوني  والالدرسي ، أ روحة دكتوراه غير الن ورة، ك ية التراية 
 .9011اا  ر د، جاالعة اغداد ،

خ ود س ي  حس  الحالدانك : ي هة األنالا  الس وكية ل خصية الالدير ااتخاذ القراراع  -2
الصحية   دراسة تح ي ية (، ك ية اإلدارة واالهتصاد، جاالعة اغداد، اإلدارية يك الالنظالاع 

9006. 
خديجة ا  ه يس :   أنالا  السيادة النصفية ل الخ واإلدراك والذاكرة الاصريي ، أ روحة  -4

 .9019دكتوراه غير الن ورة،  ك ية الع و  اإلنسانية، جاالعة هس ن ينية، الجزابر، 
ع الك، الفموال  وأدوات  وأساليا ، دار الفكر ل  ااية ذوها   يايداع وآخرو  : الاح  ال -5

 .9019والن ر والتوزيي، ياّلا  د األرد ، 
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الالديرية  –، وزارة التراية 1زينب حالزة  راجك وآخرو  : الناه  و رابق التدريس العاالة،   -6
 .9009اغداد  –العاالة ل الناه  

زالاع الالدرسية ال  وجمة نظر ياد اهلل السعود الجمينك : أساليب اتخاذ القرار يك إدارة األ -7
الدير  الالدارس االحايظة يناي، رسالة الاجستير، إدارة تراوية، جاالعة الال ك ياد العزيز، جدة 

،9019. 
أنالا  ال خصية لالدير  الالدارس اإليدادية يك ضوء  لي  ياد الكاظ  هاد  أألسد  : -8

راية األساسية، الجاالعة نظرية   يونل ( وي هتما ااتخاذ القرار، رسالة الاجستير، ك ية الت
 .9012الالستنصرية ،

الركز  ،:   القاهرة  1  ،الص ف  حسي  ااهك وآخري  : التح يل العاال ك النظرية والت ايق  -2
 .( 9009 ،الكتاب ل ن ر 

 .9014، دار وابل ، يالا ، األرد  ،1الاجد هاس  جم ول  : نظرياع اتخاذ القرار ،  -10
االناسا ية واالن وابية لالدير  الدارس الن قة ال ايل الضاو  ال ايجك : ال خصية  -11

الريا  وتث يرها يك الروح الالعنوية لدى الميبة التع يالية، رسالة الاجستير، ك ية التراية، جاالعة 
 .9012الال ك سعود،

( : أنالا  ال خصية االناسا ية واالن وابية وي هتما االركز 9002نالر حنا هاليحة   -19
الال الضفة الغراية، رسالة الاجستير، هس  اإلدارة الضا  لدى الدير  الدارس الحايظاع  

 .9002،التراوية، ك ية الدراساع الع يا، جاالعة النجاح الو نية
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



332074-6032 :ISSN

 
 

88 
 

 مقياس اتخاذ القرار
تنطبق  الفقرات ت

علي 
 دائماً 

تنطبق 
علي 
 أحيانا

تنطبق 
 علي نادراً 

    أملك القدرة على اختيار أنسب األوقات التخاذ القرار 1
    لدي الخبرة ودرجة التنظيم الكافي التخاذ القرار الناجح 2
    أبني قراراتي على معرفة بالحقائق 3
    عندما اتخذ قرارًا أتابعه جيدًا في التنفيذ 4
    المشكلة استطيع أن أتعرف  5
    أدرك أهمية التوقيت في اتخاذ القرار 6
    القرار اجمع الحقائق التي احتاج إليها قبل اتخاذ 7
    أثمن النتائج المترتبة على القرار 8
    أقدر مسؤولية اتخاذ القرار 9
    أتحمل مسؤولية الفشل في قرار خاطئ 13
    أرجع إلى اللوائح والقوانين السترشد بها عند اتخاذ القرار 11
    أقدر فوائد ومضار القرارات 12
    أتابع القرار 13
    نفسي ممن يشتركون في المناقشات باستمرار التخاذ القرار داع 14
    أقيس المواقف عند اتخاذ القرار على الخبرات السابقة 15
استطيع أن أقدر نسبة األفراد الذين يشتركون في المناقشات عند  16

 اتخاذ القرار
   

استبعد الحلول التي تصطدم بالقوانين واللوائح التي ال يمكن  17
 تغييرها

   

استطيع تحديد المواقف التي يكون لرأي كل من األفراد والمشاركين  18
 في اتخاذ القرار وزنه الكبير

   

    اعتمد االتصال الشخصي عندما اتخذ القرار 19
أعفي المشاركين في اتخاذ القرار من مسؤولية النتائج على هذا  23

 القرار
   

    تستغرق وقتًا طويالً معرفة رأي الجماعة كتابة  21
انفراد مع اآلخرين سبيل للحصول على رأيهم بصراحة  نالحديث ع 22

 في المشكلة
   

    أواجه االختالفات في ميول واتجاهات األفراد بوضع مبادئ عامة 23
   أسلوب المناقشة الهادئ يؤدي إلى إقناع اآلخرين بالحجج العقلية  24
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 مقياس األنماط الشخصية

 والمنطقية
    الهاتفية تكشف عن عقد اجتماع التخاذ القرارالمكالمات  25
    ندرة المعلومات ترجع إلى صعوبة معرفتها بدقة وسرعة 26
اعتبر تنازل القائد عن أحد أفكاره وقبول االقتراح المقدم من  27

 اآلخرين عالمة ضعف
   

    أعود لقراراتي المتخذة مرة ثانية 28
    مكلفةندرة المعلومات ترجع إلى أنها  29
    أؤخر اتخاذي للقرار ألني آمل في أن يحدث شيء يحرمني منه 33

تنطبق  الفقرة ت
 علي دائماً 

تنطبق علي 
 احياناً 

تنطبق 
 علي نادراً 

    أشعر بالراحة عندما أكون مع اآلخرين . 1
    أشعر بالحيوية في مناقشاتي مع اآلخرين . 2
    عندما أقضي أوقاات فراغاي مشاركا" اآلخرين نشاطاتهم .أستمتع  3
    أشعر بالمتعاة عندما أوسع دائرة معارفاي . 4
    أشارك أصدقائي رحالتهم ونشاطاتهم عندما يسمح وقتي بذلك . 5
    أفضل العمل الذي يتطلب انتباهًا كبيرًا . 6
    بنفسي .أفضل مالحظة األلعاب الرياضية على ممارستها  7
    أفضل أن تؤجل قضيتي إلى اليوم التالي قبل اتخاذ القرار . 8
    أقيم نفسي على أنني شخص اجتماعي . 9
    أحب أن أستفسر عن األشياء عن طريق المناقشة 13
من السهل علي أن أكون صداقات جديدة مع أشخاص من نفس  11

 جنسي .
   

    ألصدقائي أحب إلقاء النكت ورواية القصص 12
    أن يحبني الكثير من الناس .. ذلك يشكل لي أهمية كبيرة . 13
    أبادر مسرعًا لتقديم نفسي للغرباء أثناء التجمعات االجتماعية . 14
    أحب أن أكون في قلب األحداث ومركز األشياء. 15
    استمتع باستضافة اآلخرين وتسليتهم . 16
    وأتمتع بها .تشدني المغامرات  17
    أضحك بصوت أعلى من صوت أقراني عند مشاهدة مسرحية هزلية 18
    عندما أصعد الساللم .. أخطو كل سلمتين معاً  19
    عندما أكون في السيارة أنزعج من حركة السير البطيئة 23



332074-6032 :ISSN

 
 

91 
 

 
 
 
 
 
 

    أشتري أشيائي غالبًا على نحو تلقائي . 21
    يفترض أن أفعلها .أنسى األشياء الصغيرة التي  22
    أتضايق من الذين يقودون السيارة بحذر وعناية 23
    أؤيد الفلسفة القائلة )كل واشرب وابتهج ألنك غدًا تموت ( 24
    أخلو من الهم على نحو عادي . 25
    أفعل أي شيء على محمل التحدي . 26
    مسبقًا .أفضل النشاطات التي تحدث على تلك التي خطط لها  27
    أفعل األشياء نتيجة لحافز اللحظة . 28
    أفضل االشتراك باالحتفاالت على مراقبتها . 29
    أعتقد إن الناس يقضون وقتًا طوياًل في تأمين مستقبلهم باالدخار  33
    اختار كلماتي بعناية عندما أناقش أمور العمل . 31
    شخص ما . أشعر باالنزعاج عندما يقترب مني 32
    أعتقد بأني سأكون سعيدًا لو عشت وحيدًا في جزيرة مهجورة . 33
    أتمتع بأي عمل يغلب عليه العمل المكتبي . 34
    أجاد صعوباة في التكلم بصوت مرتفع . 35
    أميل إلى الجلاوس بمفردي في المناسبات واالحاتفاالت . 36
    أجد أن مزاجي سيء . 37
    أميل إلى الصمت عندما أكون ضمن مجموعة من الزمالء . 38
    أشعر باالرتباك في المواقف االجتماعية . 39
    أكره االنتماء إلى جماعة تتبادل المقالب 43
    غير متعجل بالطريقة التي أتحرك بها . 41
    أفضل القراءة على مجالسة اآلخرين . 42
    تفاصيل حياتي الشخصية.أتجنب مشاركة اآلخرين  43
    أصل بالمواعيد المحددة . 44
    أميل إلى تحديد معارفي بنخبة مختارة . 45
    أتردد في سؤال األغراب عن اتجاه الطريق . 46
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 مقياس اإلدراك البنائي
 ال نعم الفقرات ت
   استثمر خبراتي السابقة في حل ما يواجهني من مشكالت 1
   حلولي إن كانت صائبة أو خاطئةأدرك  2
   عندما أرى هذا الشكل أدرك انه دائرة  3
   أرى هذا الشكل طائرًا أو نجمة وفقًا إلدراكي الكلي له 4
   استخدم االستدالل في عملياتي العقلية 5
   تفيدني خبراتي العامة في تنظيم األشياء 6
   أضع أكثر من تخمين في معالجة األشياء 7
   غموض هذا الشكل يخدعني فأراه بأشكال متعددة 8
   يعتمد إدراكي للعالقات المكانية على خبرتي السابقة 9
   عندما أسمع صوتًا ما أنسبه إلى مصادر عديدة تنتهي بالمصدر الحقيقي 13
   تتداخل المثيرات البيئية مع خبرتي في إدراك األشياء 11
   ن لكن غير متشابهينيمتقاربيبدو لي هذان الشكالن  12
ألن، ال التفت إلى تشابه األحرف بل يلفت انتباهي  –نال  –: الن التيةفي الكلمات ا 13

 المعنى العام.
  

   أبني بعض إدراكاتي على استنتاجاتي الالشعورية 14
   إن ما يجعل إدراكي صحيحًا هو االنتقال من فكرة إلى أخرى 15
   < > 7 8للحرف د ينتج أشكااًل ذات معنى التدوير الصوري  16
   أدرك الظواهر بأساليب متعددة 17
   تتيح لي المحاكمات العقلية أفكارًا متعددة 18
   تنعكس عملياتي العقلية على البيئة الخارجية 19
   اتخذ أكثر من حل في معالجاتي اإلدراكية للمواقف 23
   أشكااًل فيهاتبدو لي السماء خلفية والنجوم  21
   يحمل هذا الشكل لونين ومربعين ومعان أخرى 22
   استخدم التفكير المستمر للوصول إلى الحل 23
   إن وعيي للبيئة له تأثير في بناء مدركاتي الخاصة 24
   الفرضيات الصحيحة التي أدركها ليس كافية للحل المناسب 25
   ذهنيلأللوان واألشكال معاٍن خاصة في  26
   البناء الكلي للفكرة أعمق من أجزائها 27
   إدراكي الكلي للظاهرة تسبقه سلسلة من اإلدراكات الجزئية 28
   األطر العامة تؤثر في إدراكي للمواقف 29
   يصعب تغيير فرضياتي بعد اكتمال مدركاتي 33
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   الصور البصرية للمنبهات الحسية تحمل في ذهني أشكااًل جديدة 32
   المعنى اإلجمالي المعبر للظاهرة أهم من عناصرها 33
   المثيرات الغامضة تثير في عقلي احتماالت عقلية مركبة 34
نما مجموعة أفكار 35    فكرة + فكرة ال يساوي فكرة جديدة واحدة وا 
   األحداث ال تؤثر بحد ذاتها وان ما يؤثر هو المعاني المفسرة لها 36
   صديقًا تبقى صورته في ذهني حتى بعد مغادرتهعندما أرى  37
   عندما تكون المعلومات غير واضحة أتوصل إلى استنتاجات مختلفة 38
   أحاول تنظيم عناصر الموقف لبناء موقف جديد 39
   استقبل المثيرات الحسية ثم أقوم بتأويلها وتفسيرها 43


