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 مقياس نظرية دافعية تقرير الذات لطالبات 
 تاجلامعيات البذينا

 )*(أسامة محمد الكٌالنىد/ 
 )**(د/ هبة روحً أبوالمعاطى

رطاربػػا لدرمايفيػػا لدربػػدي ا ليػػفل ػػ ؿلب ػػا للددففيػػ لتيريػػرلدرػػذد لدرػػالدرتفػػرؼل  ػػاتسػػتفدؼلدردردسػػ لامللخصص  
يسػػت دلددففيػػ لتيريػػرلدرػػذد لرػػد لرطاربػػا لدرمايفيػػا لدربػػدي ا لرتفػػرؼل  ػػالل ظريػػ لددففيػػ لتيريػػرلدرػػذد يييػػاسل
  ؿلدرفصؿلدردردسػيلدو ؿلطارب (لل٠٩ ي  ليفل) دست دـلدري فجلدر صفيل  الل.دربدي ا درمايفيا لدرطاربا ل

 تػـل(.لBMI در تيلتـلدرتفرؼل  البدد تففليفل  ؿليؤشػرلدرتت ػ لدرمسػيي ل)7٩02/7٩02يفلدرفاـلدردردسيل
طاربػػ (ل در تػػيليتييػػزفلباربدد ػػ ل تػػفليػػفليمتيػػ لل0٩)ل  ػػال)إ ػػدددلدرباانػػاف(لددففيػػ لتيريػػرلدرػػذد يييػػاسلتي ػػيفل

اي ليييػاسلددففيػ لتيريػرلدرػذد لرطاربػا لصػ ،ل ت صػؿلدرباانػافلدرػاللدرباثل يفل ارجل ي  لدردردسػ لدسساسػي 
(لذرػؾل٩.2.٠(ل بيفايػؿلنبػا ل)٩.٠7ل-ل٩.22دريردتيا ل ي  لدرباثلبيفايؿلصدؽلدوتساؽلدردد  يليالبيفل)

دفلأبفػػػادليييػػػاسل بػػػارو،ل تػػػـلدرت صػػػؿلدرػػػال(ل..(لأبفػػػادل)2يػػػفل)دريييػػػاسللتتػػػ ف،ل لل٩.٩0  ػػػدليسػػػت  ليف  يػػػ ل
(ليفبػردل  ػالدتمػا ل7.02٩دربدي ا لدرمايفيػا لاييػ ليت سػطلاسػابيليػرم ل)ددففي لتيريرلدرذد لرددلدرطاربا ل

أفلددففيػػػ لتيريػػػرلدرػػػذد لرػػػددل لدسػػػتماب لدرطاربػػػا لييتػػػفلتيػػػدير لبدرمػػػ ليت سػػػط لاػػػ ؿلأبفػػػادل بػػػارد لدريييػػػاس.ل
دربدد ػ للدرطاربا لدربدي ا لدرمايفيا لتاتاجلدرالتط يرلريتػ فلرػديففلدريػدرول  ػالتاييػؽلدري دمفػ لدرذدتيػ لريشػت  

لرديفف.
 الفتيات -البدانة  –دافعية تقرير الذات  الكممات الدالة:

                                                 
)*(

 .جاهعة طنطا –هدرس بقسن علن النفس الرياضي بكلية التربية الرياضية 
)**(

 عة طنطاجاه –أستاذ هساعد بقسن التدريب وعلوم الحركة الرياضية بكلية التربية الرياضية 
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 املقذمة 
إفلأدلسػػػ  ؾلبشػػػردلوبػػػدل أفليتػػػ فل ردتػػػ لددففيػػػ لذدتيػػػ ،لأ لد دفػػػ لدد  يػػػ لأ ل ارميػػػ ل
تستنير ل يفتبرلدرددف ليفلدريماو لدرتيلزددلدوتتياـلبفالفيلدردردسا لدرف يي ،ل تػ ليػفلدرف ديػؿل

نرلفػيلتاديػدليسػت دلأدد لدرفػردل دج تاميتػ لفػيلي ت ػؼلدريمػاو ل دس شػط لدرتػيلييػ ـلبفػالدرتيلتؤل
 ي فػػالدرافػػاظل  ػػالشػػتؿل ريامتػػ لدرمسػػـليػػفلأمػػؿلدرصػػا ،ل يط ػػؽل  ػػالدرػػددف لدرػػذدتيلفػػيلتػػذ ل
دراار لدرددف لرتيريرلدريصيرل ت ليينػؿلمػ ولتنيػرل ت مػ لسػ  ؾلدرفػردل اػ لأدل يػؿليتف ػؽلباياتػ ل

ل م تفا.
 دذدلمصر الدتتيا ال  ال  ـلدر فسلييت  الأفل تبيفلأفل(60، ص7104) صفوتيذترل ل

دريياسليت ا ؿل دددلتبيردليفلدرظ دترلأ لدر صاتصلدر فسي لدرتيلتي لفيليماؿلتذدلدرف ـل  ييزل
بػػيفل صػػاتصلأتنػػرلتاديػػددلفػػ ل تتفػػيلبارػػددف لتسػػي ل رت  ػػال ييػػزلبػػيفلدرػػددف ل تيريػػر لدد  يػػالأـل

اصػػؿل  ػػالتيػػديرلريسػػت دلتايييػػارفردلرػػذد لدرددففيػػ لتينػػاؿل ئيػػرلذرػػؾليػػفلدر ظػػاتؼل ارميػػالر 
 درفي يا لدريفرفي ل م د بلدرس  ؾلدس ر ل ييدـلرفالتيديرد لتييػ لبشػتؿلدميػؽلتسػفـلفيتاديػدتال
إرػػالاػػدلتبيػػرلايػػثلوليسػػتطي لدربااػػثلأ لدو صػػاتيلدر فسػػيلأ لد ت ي يتػػيلأ لرمػػاؿلدرتربيػػ لد ل

ياصػؿل  ػالتيػديرلسػ يـل يتا ػا لدسفػػرددل أددتفػـ،لد فلميػاسلرفػذ لدويتا ػا لأ لتػػذدلدوددرولأفل
لدودد ل تذ لدر صاتصلس د لأتا  ل ي ي لأ لس  تي .

أفلدضطردبا لدستؿلتينػؿلدرف مػ لبػيفلدراارػ لدر فسػي لل(740، ص7100) غانم يذترل
 لدرف م لريس لمديػدولففػيليفر فػ لر فردل بيفلدررئب لدري ا لرت ا ؿلدرطفاـلأ لدرفز ؼل   ،ل تذ

درسيت س ياتي لإرػالأفللي ذلزيفلبفيد،ل مدييًالتافلتص يؼلدضطردبا لدستؿلضيفلدوضطردبا 
،ل أ يبػ لدرػدريؿلدرردبػ لDSM IIIR 1987صدرلدرػدريؿلدرتش يصػيل د اصػاتيلدرنارػثلدريردمػ ل

طردبا لتتييزلبا ت ؿلـل  ضففالي فص  لتا ل   دفلدضطردبا لدستؿ،ل تذ لدوض0٠٠0رفاـل
لتبيرلفيلس  ؾلت ا ؿلدرطفاـ.ل

لبارتفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا فليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ لدردسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ لأمرتفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالت يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ لر ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدفلدري تيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال
((MHO) (2017 World HealthOrganizationاد ثلزيػادولمػدرتال شػروللت ص  لدرا

دوربفػػػ ل يػػػ دلدو يػػػرولفػػػيلتػػػؿلد ؿلأينػػػاؿلفػػػيليفػػػدو لسػػػي  لدسطفػػػاؿل دريػػػردتييفلفػػػيلئضػػػ فل
٪ل)أدليػػال0درتففػػ ل سػػب لدرسػػي  لرػػد لدسطفػػاؿل دريػػردتييفلفػػيلدرفػػارـليػػفلأمػػؿليػػفلدرفػػارـ،لايػػثل

٪لتيريبػًالرػد لدرفتيػا ل6إرػال سػب لل0٠20يفادؿل يسػ لي يػيفلفتػاول سػت لي يػيفلفتػا(لفػيل ػاـل
ميػاًو،لفيػدلدرتفػػ ل7٩06ي يػ فلفتػا(لفػيل ػاـلل.2٪لرػد لدرفتيػافل)2ي يػ فلفتػاو(ل  اػ لل0٩) .ل دج

سػػ  لإرػػالأتنػػرليػػفلل0٠يػػفلدرسػػي  لييتػفلتتػػرد حلأ يػػارتـلبػػيفل يػػسلسػ  د ل ل ػددلدرػػذيفليفػػا  ف
ي يػ فلل.07إرػالل0٠20ي يػ فلشػ صلفػيل ػاـلل00 شرولأيناؿل  الدرصفيدلدرفاريي،لأدليفل
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يفا  فليفلزيادولل7٩06ي ي فلش صلآ رلفيل اـلل700.ل تافلت اؾل7٩06ش صلفيل اـل
فلدو، لدر زفل رت فـلرـليب غػ دل تبػ لدرسػي   تماتػا لدرااريػ لستسػفرفيلاػاؿلدسػتيردرتا،ل ػفلزيػادولدج

سػ  (لبييػددرل شػرولأينػاؿلفػيلل0٠س  د ل ل0 ددلدوطفاؿل دريردتييفل)ييتفلتترد حلأ يارتـلبيفل
ل.ـ7٩77يفا  فليفل يصلدر زفلبشتؿليفتدؿلد لشديدلبا  ؿل اـللييفلأرما لدرفارـلتافت 
 ػاـلتػيلدسػتفدددلد  سػافلدرتػاـللإرػالأفلدرددففيػ لبشػتؿ(031، ص7112بدران،  يشيرل

ر ييػػاـلبفيػػؿلأ لسػػ  ؾليفػػيفلتياصػػ  لأ ل تيمػػ لر مػػ دلطامػػ لأ لددفػػ ليدففػػ لر ييػػاـلبػػذرؾلدرفيػػؿل
 شػػباعلاامػػ ليفي ػػ ،ل ييتػػفلتفريففػػال  ػػالأ فػػالشل ي يػػ لتغػػرل اشػػت لفػػيل شػػاطلدرتػػاتفلدراػػيليػػفل

ل  ؿلدرس  ؾل دوستنارول ذرؾلرتاييؽلدرفدؼلدريرددش.
أفلدرددففيػ ليصػط  ل ػاـليشػيرلإرػالدرف مػ لدردي اييػ ل( 707، ص7114ي،عالوو   يرد

لبػػػػيفلدرفػػػػردل بيتتػػػػ ل تشػػػػتيؿل  ػػػػالدرف ديػػػػؿل دراػػػػاو لدري ت فػػػػ ل)درفطريػػػػ ،ل دريتتسػػػػب ،ل در ارميػػػػ 
دريتف يػػ ل ئيػػرلدريتف يػػ ،لدرشػػف ري ل در شػػف ري ل ئيرتػػا(لدرتػػيلتفيػػؿل  ػػالبػػد ل ت ميػػ ل دسػػتيردرل

يتايؽلتدؼليا،لفتأفلدرددففي لفيلض  ليالسبؽلتفتبرلبينابػ لاارػ للدرس  ؾل بصف ل اص لاتا
بادت ل با ن ل ي مف ل ي شط لر س  ؾل تفيؿل  يلدف لدرفردل ا لتاييؽلتدؼلأ لأتػددؼليفي ػ ل

ل دواتفاظلباستيردري لدرس  ؾ.
 Waren ي ل ف(47، ص7111)راتب ؛(007، ص7111) عنان وباهي يشيرلت ليف

يػفلدرفي يػ لدرتف يييػ ل درتدريبيػ لل٪٠٩لإرػال2٩رولدرد دف لبفدؼلدرتفػ ؽلتينػؿليػفلأفلدستنالإرا(1983)
لدرفرد  ػػاايػػثلأفلدرتفػػ ؽليف ػػيلإتسػػابلدرم د ػػبلدريفاريػػ ل دريفرفيػػ ل در ططيػػ ل يفيػػؿلدرػػددف لراػػثل

ل  .درش صيلرإل مازإط ؽلدرطام ل بذؿلدرمفدلدر ـز

ـلإرػػػالأفل.0٠2روبالالالرت رالالالن ر  ػػػفل(007-000، ص7111) عنالالالان وبالالالاهي يشػػػيرل
درتف ؽلت لاصي  لتؿليفلدرتف ـل درددففي ل مدلبرتفل  ػالأتييػ لذرػؾليػفل ػ ؿلدريفادرػ ل)دسدد ل
=لدرتف ػػػيـلللدرددففيػػػ (ايثلأفلدرددففيػػػ لتينػػػؿليتا ػػػ ليتيديػػػ ل تػػػؤنرلبصػػػ روليباشػػػرول  ػػػالدرتف ػػػيـل

ربد يػ ل يسػت دلدرتػدريبل درتدريبل أدد لدرفردليفلبيفلدرف ديؿلدرتيليتػأنرلبفػالدسدد لينػؿلدريػدرد لد
 ش صػػػي لدرطارػػػبل يسػػػت د لدريفػػػاردل يسػػػتيرلتػػػأنيرلدرددففيػػػ لمبػػػؿل أن ػػػا لأدد لدريفػػػارولبػػػؿل اتػػػال

لأس  بلت فيذتال در تاتجلدريايي .
يفدلتيريرلدريصيرلدريارؾلسفتار الدر اص ،ل دريشا ر،ل درسػ  تيا ،ل در يػارد لستنػرل ل

 يشػيؿلدرػددف لدرػدد  يل درػ  يلدرػذدلتػؿليػفلأ ػ لField, et al (1998) يػذترليمػاو لدراياو.
يشػػػػػػم ل  ػػػػػػالتاديػػػػػػدلدستػػػػػػددؼلدرش صػػػػػػي ل  ػػػػػػالأسػػػػػػاسلدوتتيايػػػػػػا ،ل درتفضػػػػػػي  ،ل دريػػػػػػيـ،ل
 دواتياما .لرذدلفافلتيريػرلدريصػيرليػزيجليػفلدريفػارد ،ل دريفػارؼ،ل دريفتيػدد لدرتػيلتيتػفلأدل

لدريػػػ ول يػػػاطلدريسػػػتيؿ،ل ففػػػـل ؾدرػػػذدتي،ل درسػػػ لشػػ صليػػػفلدوشػػػتردؾلفػػػيلتاديػػػدلدرفػػػدؼ،ل درت ظػػيـ
م بلي لدو تيادلبأ  لمادرل ففاؿ،ل يفتبرلضر ريًالرتيريرلدريصير،ل   ػدياللإرال درضفؼ،لم باًل
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يتصرؼل  الأساسلتذ لدريفػارد ل دري دمػؼ.لفه ػ لييت ػؾلمػدرولأتبػرلر سػيطرول  ػالاياتػ ،ل درييػاـل
لبأد درلدربارغيفلدر اما لفيليمتيف ا.

  ػػػػػالأفل(001، ص7111)راتالالالالالب (؛036، ص7111) بالالالالالاهيعنالالالالالان و  يتفػػػػؽلتػػػػػؿليػػػػػفل
ت لأفلدرػددف ،لدراػافز،لدربا ػثلرفػالل)الوظيفة التو يهية(دتماتيفلأ رفيالل ظاتؼلدرددففي لتت  صلفي

 ظيف لت ميفي ل تيلدرتيلتشيرلإرالد تيارلدرفردلر  شاطل دوستيردرلفي ل ب ػا لدستػددؼلرتايػؽلئايػا ل
 يبد لذرؾلفيلدرف ديؿلدو ففاري لدريؤنرولديمابيػال درتػيلتفيػؿل  ػاليطية()الوظيفة التنشتبرد،ل نا يفيال

 إظفارلدري ولدرددفف لدرتاي  لرد لدرفردلينؿلدوستنارول دري ؽ.

إرػالأفلد  سػافلي رػدلRyan&Deci(2000)رذدلتشيرل ظريػ لددففيػ لدرتيريػرلدرػذدتيلرتػؿليػف
دوسػػتزددوليػػفلدريفرفػػ ،ل اػػبلدوسػػتط علباامػػا ل فسػػي لأساسػػي لفطريػػ تلتاػػبلدرػػتف ـ،ل دررئبػػ لفػػيل

 درينابرو،ل تت يفل  ما لميدولباس ريفل ئيرتاتلإولأ  لبسببلدربيت لدريايط لبارفردلفػافلتػذ لدرػد دف ل
مدلتتأنرل ت  فض،ل مدلتشف ل تاتجلدردستفيال ػفل مػ دلنػ ثلاامػا ل فسػي لأساسػي لدد  يػ لتبػر تل

ل)درص  لأ لدو تيا (. تيلدرتفا و،ل دوستي ري ،ل درت دصؿل
 &Lavalle et al(2004) ;Vallerand (2001) ; Ryan يؤتػػدلتػػؿليػػف

Deci(2000) ; Vallerand (1997)إرػالدرددففيػ للدرطاربػا لدرمايفيػا لدربػدي ا أ ػ لياتػاجلل
 دراػػدليػػفللر اػػدليػػفلزيػػادولدرػػ زفدرذدتيػػ لبشػػتؿليباشػػرلرتػػيليصػػبا دلأش اصػػًالييػػرريفلريصػػيرتـل

أفلت ارػؾلنػ ثلليفلأتـلدر ظريا لدريفاصرولفيلففـلدرددففيػ لدرتيريرلدرذدتيل ظري  تفتبرللدربدد  
ل-(لAutonomyدو تيػػػػػػارلدرػػػػػػذدتيل)ل-(لCompetenceاامػػػػػػا لدد  يػػػػػػ لرتيسػػػػػػي ل)درتفػػػػػػا ول)

ل.((لت فبلد رًدلأساسيًالفيلاثلدرفردل  الدريياـلبارس  ؾRelatednessدرف ما لباآل ريفل)
 Romero et al لتػػؿليػػف لدرتيريػػرلدرػذدتيتلت صػػ  لدردسػ د ط مػاليػػفل ظريػ لددففيػػ

(2012); Lee et al (2010); Niemiec et al (2009); Grouzet et al (2005); 

Kasser& Ryan (1996)(إرػػال مػػ دل ػػ  يفليػػفلدستػػددؼخلأتػػددؼلدد  يػػ لIntrinsic 

Goalsسػتي ري ،ل دو تيػا .ل(ل تيلدستددؼلدرتيلتشب لدراامػا لدر فسػي لدسساسػي تلدرتفػا و،ل دو
 يػػػػفلدسين ػػػػ ل  يفػػػػاخلأتػػػػددؼلدرتطػػػػ رلدرش صػػػػي،ل أتػػػػددؼلدر ظيفػػػػ ،ل أتػػػػددؼلدسسػػػػرو،ل أتػػػػددؼل

(ل تػيلدستػددؼلدرتػيلExtrinsic Goalsدريمتي ،ل أتددؼلدرصػا ،ل ئيرتػا،ل أتػددؼل ارميػ ل)
.ل يػػفلدسين ػػ لولتشػػب لدراامػػا لدر فسػػي لدسساسػػي تلدرتفػػا و،ل دوسػػتي ري ،ل دو تيػػا ،لبيػػدرلتبيػػر

  يفػػاخلأتػػددؼلدرشػػفرو،ل أتػػددؼلدري صػػب،ل أتػػددؼلدرنػػرد ،ل أتػػددؼلدريظفػػرلدر ػػارمي،ل ئيرتػػا.ل
فاستددؼلدردد  يػ لتػيلبطبيفتفػالميػدوتلس فػالتسػفال شػباعلدراامػا لدر فسػي لدسساسػي لدرفطريػ ل

رػػؾلدرفديػػدليػػفل)دوسػػتي ري ل درتفػػا ول دو تيػػا (،لبشػػتؿلأتبػػرليػػفلدستػػددؼلدر ارميػػ ل مػػدلد ػػـلذ
دردردسػػػػا لدرتػػػػيلت صػػػػ  لإرػػػػالأفلدستػػػػددؼلدردد  يػػػػ ليرتبطػػػػ لبارف ديػػػػؿلأ لدري رمػػػػا لد يمابيػػػػ ل
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 بار تاتجلدرتتيفي ،ل ذرؾلب  ؼلدستددؼلدر ارمي لدرتيلدرتبط لبارف ديؿلدرتتيفي لبشتؿلأضػفؼل
 .أ لس بيلأ لرـلترتبطلبفا

ؾليػتـلتافيػز لدد  يػًالإولأ ػ لأ  ل  الدررئـليػفلأفلدرسػ  لRyan& Deci, (2000) يردل
ي تيػػيلإرػػالدرػػد دف لدر ارميػػ لس ػػ لدراػػثل  يػػ ليػػأتيليػػفلدربيتػػ لدر ارميػػ ،لس ػػ ليػػ دتـلبػػيفلدرػػ  يل
درذدتيل درفدؼ،لايثليصب لدرييػاـلبارسػ  ؾلي طػ دل  ػالأتييػ لذدتيػ لبار سػب لر فػردلينػؿلييارسػ ل

دربيتػ ل درػذد ل  ػدياليصػب لدرييػاـللدررياضي ليفلدمؿلإ ياصلدر زف، يادثلدرتتايؿلبيفليتط با 
بارسػػػ  ؾلمػػػز ليػػػفلدريفتيػػػدد ل دريفػػػاتيـل   ػػػالذرػػػؾلفه ػػػ ليصػػػ ؼلضػػػيفلدرػػػد دف لدر ارميػػػ لسفل
دستددؼلدرتيليسفيلرتايييفالتي ل ارجل طاؽلدرس  ؾل فس ،لينػؿلأفلييػارسلدرفػردلدررياضػ لس ػ ل

 يؤيفلبضر رولتب يل يطلاياتيلصاي.

 ;Ingledew&Markland (2008); Murcia et al (2008) يػذترلتػؿليػفل

Ryan& Deci(2000)إفلدريبػػدألدسساسػػيليػػفل ظريػػ لدرتيريػػرلدرػػذدتيلرػػددلتطبييفػػالفػػيلايػػؿل
دررياض لت لأفلدسفرددليت   فليدف  يفلذدتيًال  ديالي  رط فلفيلدر شاطلس  ليصا بلباريتفػ ل

سفػػػرددلدرػػػذيفلتاػػػرتفـلد دفػػػ ل دررضػػػال بارتػػػاريليسػػػتير فلفػػػيلدرييارسػػػ ليػػػددًدلزي يػػػ لأطػػػ ؿ،لأيػػػالد
لرفيابلفه فـلفيلدرغاربلسػ ؼلولسػتير فل ًً  ارمي ل ييارس فلدر شاطلسفيًال رد ليتافأولأ لتم بَا
طػػ يً لفػػيلدرييارسػػ ل   ػػالدرػػرئـليػػفلذرػػؾلفػػهفلدر ظريػػ لتػػردلبػػافلدرتيػػريفلييتػػفلأفليينػػؿل ػػادول

فػيلدرتيػريفلسػ ؼليطػ ر فليػ للس  تي ،ل بارتاريلفهفلدسش اصلدرذيفلرديفـلد دف ل ارمي لر بد 
ير رلدر م لد دف لدد  ي لسفلدرد دف لدر ارمي لتصب ليتف ي لبفـلأ فسفـل فيلدريدرلدرذدلتت دفؽل

 تتتايػػػؿليففػػػالباريػػػدرلدرػػػذدلتسػػػتيرلفيػػػ لل أ ر ياتفػػػافيػػػ لدرػػػد دف لدر ارميػػػ ليػػػ لدرػػػذد ل داتياماتفػػػال
لدرييارس ل تت فلبيناب ل برد لإيمابي .

بغػػرضلل تتبػػايفلأتػػددؼلدرييارسػػيفلرا شػػط لدررياضػػي Ryan et al (2009) يشػػيرل
فبفضفـلتارتفـلد دف لدد  يػ لينػؿلدرصػا ل درتطػ رل تػؤو لئاربػًاليػاليسػتير فلفػيلل فضلدر زف

درييارسػػ ،لفػػيلاػػيفلأفلبفضػػفـلدآل ػػرلتاػػرتفـلد دفػػ ل ارميػػ لينػػؿلدريظفػػرلأ لدراصػػ ؿل  ػػال
 . فلدرييارس لإذدلرـليص  دلإرالتاييؽلت ؾلدستددؼلدرتيديرلدومتيا يل تؤو لئاربًالياليت مف ف

 ظريػ لدرتيريػرلدرػذدتيلTsai et al (2008) ; Ryan & Deci (2000)تػؿليػفلردليػ ل
أ لدرد دف لدريرتبط لباريظفرل در زفليغ ػبل  يفػالدرطػاب لدر ػارميلأيػالدرػد دف لدريرتبطػ لبػار  دايل

يفالدرطاب لدردد  يلفيلايفلأفلدرد دف لدريرتبط لدومتيا ي ل تذرؾلدريتف ي لباريتف لفه  ليغ بل  
بارصػػػا ل در يامػػػ لفيػػػفلدرييتػػػفلأفلتتػػػ فلدد  يػػػ لأ ل ارميػػػ ل  فيػػػًالر ظريػػػ لدرتيريػػػرلدرػػػذدتيلفػػػهفل
دوتتياـلباريياـلبارس  ؾلس ؼليت امصلإذدليالتـلدرتاتـلبػذرؾلب دسػط ل  ديػؿل ياػددد ل ارميػ ل

ارلدرذدتيل  الد تبػارلأفلدراامػ لإرػالدو تيػارلدرػذدتيلسفلفيلذرؾلتفديدلراام لدرفردلإرالدو تي
 ريػػدلأشػػار لدرفديػػدليػػفلل،تفػػزدلإرػػالييػػؿلدرفػػردلرتيريػػرليصػػير لبشػػتؿليتفػػؽليػػ لأتددفػػ لدرسػػ  تي 
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دردردسا لأفلدسفرددلدرذيفليت   فلفيل ضػ لتتػ فلفيػ لدسػتي ريتفـليفػددولفػهفلدرتنيػرليػفلدر تػاتجل
 ل ػدـلبػذؿلدرمفػدل ت ػامصلدوتتيػاـلبار شػاطل تتػ فلدربيتػ لدرس بي لتظفػرلينػؿلتػد يليسػت دلدسدد

يتاتـلبفال  ػدياليشػفرلدرفػردلبأ ػ ليييػدل يمبػرلب دسػط ل  ديػؿل ارميػ لر ييػاـلبسػ  ؾليػؤددلإرػال
ل.تاييؽل تاتجلياددو

سػي ليفيػ ليػفلسػيا للبارتييػا ،أدلدرتفبيرل  فاللدري ت ف ، رئـلأفلتتييـلدر صاتصل
 يػيسلدرسػ  ؾل در ظػاتؼلدر فسػي لبفػدؼلتاديػدتالتييػا،لل  ػاددريػ ؿلليتفػيلدولأ  لولدرف يي،درتيدـل

ففػػذدلدرتاديػػدلدرتيػػيلرػػيسلئايػػ لفػػيلاػػدلذدتػػ ل رت ػػ ل سػػي  لتسػػت دـلر ديػػ لأتػػددؼلأبفػػد.ل ييتػػفل
تاديػػدلتػػدفيفلبفيػػديفلرفي يػػ لدرييػػاسلبيػػالتتضػػي  ليػػفلتتيػػيـلييػػ فلر  ظػػاتؼل دريػػدرد ل درسػػ  ؾل

م د بفػػال درتغيػػرد لذد لدرصػػ  لبفػػالر  صػػ ؿلل  ػػافسػػي ل درتفػػرؼل أ رفيػػالتصػػ يؼلدر صػػاتصلدر 
دراص ؿل  ػاللي نا يفيالدست ددـل تاتجلدريياسلفلدرفي ي ،درالدري د يفلدرتيلتاتـلس  ت ال مدردت ال

سػ د ل  ػالدريسػت دلدرفػاـلد لدريسػت دللدريمتي ،يف  يا لياددولتفيد الفيلت ظيؼلدرف ـلرصار ل
فػػيلأ لدرفػػرددلفاس صػػاتيلدر فسػػيلي دمػػ لبيطارػػبلدمتيا يػػ ليفي ػػ لدر ػػاصل   ػػالدريسػػت دلدرمي

 (.٠7-٠0،لصلص7٩02فرج،ليفلدرضر ردلدفليتصد لر  فا لبفالبتأدي لرد رول رسارت )

درتػػػيلتشػػػيرلدرػػػالييػػػدرولدرػػػد دف لدرذدتيػػػ لليييػػػاسلردردسػػػ لتييتػػػيفدرػػػاللانالباحثالالاللييػػػالد ػػػي
  ػال زفللتػؤنرلدرتػيلدرم د ػبلدر فسػي بفػضل اتاليتسػ الر ػالففػـللدرطاربا ل  الي دمف لدربدد  

در فسػي لل دسباػاثأفلدردردسػا للافر لدرباانػيػر سيطرول  الدرسػي  ،ل ييػالتيػدـلل تدفففـدرطاربا ل
رذدلتساتـلفػيلدرفصرلدرااري،لل درتيلتفتـلبارف ديؿلدرتيلدر فسي لدريؤنرولفيلم دولدراياولتاي لفي

دففػ لذدتيػالرتطػ يرلدراارػ لدربد يػ للفػي ايػؿليػؤنرلدربػدي ا لر طاربػا لدرددففي لدرييػررولذدتيػالدردس ل
تفػػتـلدرددففيػػ لدرذدتيػػ لرتيريػػرلدريصػػيرلبيفرفػػ لريػػاذدليسػػ ؾلد  سػػافلسػػ  تاليفي ػػالا ،لايػػثل يردتيػػر

ي دمفػػ لدربدد ػػ ل  ػػال مػػ لدر صػػ صلتفػػتـلدرددففيػػ لبا مابػػ ل ػػفللؿبطرييػػ ل اصػػ ليل فػػيليمػػا
فػػيلر اػػدليػػفلدربدد ػػ لرػػد لدرطاربػػا لفػػيلدريرا ػػ لدرمايفيػػ لدرسػػؤدؿلدرتػػاريلتػػؿلدرددففيػػ لضػػر ري ل

 ب اص لأ فـلفيلبددي لتت يفلاياوليستيب ي لمديدو،ل اتاليتـلدر ص ؿلر  زفلدوينؿيلفيلدر دمػ ل
ولتصػػؿلدرطاربػػا لر ػػ زفلدرينػػاريلد فل مػػ دلددفػػ ليفػػيف،لفاوتمػػا لدرػػالدراػػدليػػفلدربدد ػػ لوليتػػ فل

ف،لرػذرؾليفػدلي ضػ عل ظريػ لدرددففيػ لرتيريػرلدريصػيرليػفلأتػـلينيردلإولإذدلتدؼلإرالئرضليفػي
لافد ػالدرباانػلدرػذد تػ لدويػرلدري ض  ا لدرتيلرـليتـلت ا رفػالفػيليمػاؿل  ػـلدرػ فسلدررياضػي،ل

در دمػػ لل ظريػػ لددففيػػ لتيريػػرلدرػػذد لرطاربػػا لدربػػدي ا لرتا يػػؿريييػػاسلرتيػػديـل مػػرد لتػػذ لدردردسػػ ل
ل.اارتففلدرمسيي لدر فسيلدرددف لدرالتيريرليصير

 الدراسة:هدف 

رطاربػػػا لدرمايفيػػػا لدربػػػدي ا ليػػػفللددففيػػػ لتيريػػػرلدرػػػذد لدرػػػالدرتفػػػرؼل  ػػػاتسػػػتفدؼلدردردسػػػ ل
ل  ؿلدستددؼلدرفر ي لدرتاري خ
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لرطاربا لدرمايفيا لدربدي ا .ل ظري لددففي لتيريرلدرذد ب ا لييياسل -
 . ا دربديدرمايفيا لدرطاربا ليست دلددففي لتيريرلدرذد لرد ل -

 الدراسة:فروض 

 . ي  لدرباثلب ا لييياسل ظري لددففي لتيريرلدرذد لرطاربا لدرمايفيا لدربدي ا ييتفل -
 .دربدي ا درمايفيا لدرطاربا لددففي لتيريرلدرذد لرد لريست دلي مدل -

 مصطلحات البحث:

رلدرش صػي لتػيلدر ظريػ لدرت يػ لرػددف لدرسػفادول درصػا لدر فسػي ،ل تطػ ينظرٌة دافعٌة تقرٌر الذاات:
دربشػػري .ل ترتػػزلدر ظريػػ ل  ػػالسػػ  ؾلتيريػػرلدريصػػيرلدرػػذدتيلد ردددل   ػػالدرظػػر ؼلدومتيا يػػ ل

ليت،ل ل(Ryan et.al.,2006 درنيافي لدرتيلتفززلذرؾليفل  ؿليمي   ليفلدرااما لدر فسي .ل)
 ,Wehmeyer)ب فس لرب  غلتط فات للدستددؼت فيذلمدرولييت ؾلدرفردلدرذدتي،رلدريدرول  الدو تيار

et al., 2007).اصػؿل  يفػالرطاربػػا لتأيػالتفريفػ لإمردتيػػًالفػيلتػذ لدردردسػ ،لففػ لدردرمػػ لدرتػيلل
لرفذدلدرغرض.لافدرذدلأ د لدرباانلددففي لتيريرلدرذد   الييياسلل درمايفيا لدربدي ا

 الدراسة: إجراءات
 :الدراسةمنهج أوالً:

لرييياسلميدلدردردس .لدطبيؽلدستيارد لتتي يفل للفيلدري فجلدر صفيلافدست دـلدرباان
 :الدراسةعٌنة ثانٌا: مجتمع و

 ػػ ؿللبارت يػػا لدر ظريػػ لبمايفػػ لط طػػاليمتيػػ لدرباػػثليػػفلدرطاربػػا لدرمايفيػػا تػػ فليت
طاربػػ (لفػػيلدريرا ػػ لل07٩  ػػددتـ)ـل7٩02/ل7٩02يػػفلدرفػػاـلدرمػػايفيللدس ؿدرفصػػؿلدردردسػػيل

لبدد  لدر دضا . در تيليتييزفلبارس  (لل7٩خ02درس ي ليفل)
 :الدراسةعٌنة 

يؤشػػرل در تػيلتػػـلدرتفػرؼل  ػػالبػدد تففليػػفل ػ ؿلطاربػػ (لل٠٩)يػفلدردردسػػ تتتػ فل ي ػ ل
ل.ل(BMI)درمسيي لدرتت  ل
 :التقنٌنعٌنة 

 در تػػػيليتييػػػزفلباربدد ػػػ ل تػػػفليػػػفلطاربػػػ (لل0٩يػػػفل)لتي ػػػيفليييػػػاسلدردردسػػػ تتتػػػ فل ي ػػػ ل
لسي .يمتي لدرباثل يفل ارجل ي  لدردردس لدسسا

(0 دول )  

 لبيان اعتدالية البيانات المتغيرات االرارية في الدالالت اإلحصائية لتوصيف افراد عينة البحث
 61ن=

 دورت د لدرتف ط  دو اردؼلدريفيارد در سيط دراسابيلدريت سط دريياسل ادولدريتغيرد  ـ

لللللل يفدو لدوو لدر ي ل
 ٩.٩02 0.027- ٩.6٠6 0٠.٩٩٩ 02.٠00 س  /شفر درسف 0

 ٩.٩٩2 0.07٩- ٩.٩2٩ 0.0٠٩ 0.026ليترلدرط ؿل7
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 ٩.022- ٩.620- 6.206 27.٩٩٩ ..2٩.0لتمـلدر زفل0

 0.02٠ ..7.0 7.0.6 72.072 72.620 درم ل(BMIيؤشرلدرتت  لدرمسيي )ل.

       ييياسلددففي لتيريرلدرذد ل

 ٩.076- ٩.0٩0- .٩.76 0.٩٩٩ 7.٠07 درم  دريتف ل دوتتياـل0

 ٩.02٠- ٩.076- ٩.7٠6 0.٠02 0.٠00 درم  درتفاي لدريدرت ل7

 0.722 0.٠20 ٩.720 0.6٩٩ 0.267 درم  بذؿلدرمفدل دوتيي ل0

 ٩.٩.7 6...٩- ٩.000 ٩٩..7 7.0٩٠ درم لدرضغطل درت ترل.

 ٩.022 ٩.720- ٩.770 7.0.0 7.026 درم لدر يارد لدريدرت ل0

 .٩.60 26..٩ ٩.767 7٠..0 20..0 درم لدرييي ل درفاتدول6

 22..٩ ٠2..٩ .٩.70 7.٩٩٩ 7.٩22 درم  درف م ل2

 ٩.000 .٩.0٩- ٩.707 ..7.0 7.02٩ درم لدريت سطلدرفاـلر ييياسل-

(لدريت سطلدراسابيل در سيطل دو اردؼلدريفياردل يفايػؿلدورتػ د لرػد ل0ي ض لمد ؿل)
 لمربلدربيا ا ليػفلد تددريػ لدرت زيػ ل تيانػؿلدفرددلدرفي  لفيلدريتغيرد لدوساسي لميدلدرباثل يتض

(لييػاليفطػالدورػ ليباشػرول  ػال0)±ايثلترد ا لميـليفايؿلدورت د ليالبيفلليدري ا الدو تددر
ل.   لدربيا ا ليفل ي بلدرت زيفا لدرغيرلد تددري 

 أدوات جمع البٌانات: ثالثاً 

ل(.دربااناف)إ دددللددففي لتيريرلدرذد ييياسل -
 ستخدمة قٌدالبحث:االدوات الم

 رستاييترلريياسلدرط ؿ. -

 در زف.لريياسلييزدفلطبيلدرتتر  ي -

ل(.BMIيؤشرلدرتت  لدرمسيي ) -
(:اندافعٌة تقرٌر الاات )إعداد الباحث خطوات بناء المقٌاس  
 الهدف من المقٌاس: 

ل ي  لدرباث.للدرمايفيا لدربدي ا رطاربا للددففي لتيريرلدرذد  ظري لدرتفرؼل  الأبفادل -
 راءات إعداد المقٌاس: إج

لبه دددلدرييياسل فيًالر  ط د لدرتاري خلانلباحث اماـ
 ظريػ لددففيػ لتيريػرلت ا رػ للدرتػير فديػدليػفلدريردمػ لدرف ييػ لليرمفػيبػهمرد ليسػ للانالباحثاللماـ -

لدرػ فسللفيدرذدت  Romero (2012) ; Leeتػً ليػفلينؿلدردسػ دررياضػييماؿل  ـلدر فسل   ـػ

et al (2010) ; Ryan et al (2009) ; Tsai et al (2008) ; 

Ingledew&Markland (2008) ; Grouzet et al (2005) ; Lavaller et al 

(2004) ; Vallerand (2001) ; Ryan & Deci (2000) ; Field et al (1998) ; 

Vallerand (1997) ; Ward (1996) ; Kasser& Ryan (1996) 
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للد مردتػػيإرػػالتاديػػدلر تفريػػؼللافت صػػؿلدرباانػػ -   ػػاللددففيػػ لتيريػػرلدرػػذد  ظريػػ لريففػػـ 
درطاربػػػا لدرمايفيػػػا لدربػػػدي ا لتيريػػػرلتاييػػػؽلدرػػػذد لدرػػػددف لدر فسػػػيلرشيفػػػدللدرتػػػاريدر اػػػ ل
لر يػارد ففلدرييػررول،ل سػ  تياتتفدر اصػ ،ل يشػا رللسفتػارتفدريارؾل لل تففلبددلريصير
 رادليفلدربدد  ش.ت ال

(أبفػػادلييتػػفلأفل2إرػػال ػػددل)لافدرباانػػلت صػػؿلريرمفػػيد دريسػػ للد مردتػػي يػػفل ػػ ؿلدرتفريػػؼل -
 (.لل7تيالت لي ض لبمد ؿل)لتينؿلأبفادلرتيسي لريياسلددففي لتيريرلدرذد لر في  لميدلدرباث

بفرضلدسبفػادلدرييتراػ ل  ػاليمي  ػ ليػفلدر بػرد ليػفلأسػاتذول  ػـلدرػ فسللافدرباانل ماـ -
 (0ترا .ليرفؽل) ا لدسبفادلدرييلدررأد بدد للدررياضي   ـلدر فسل

بصيائ ل بارد لدرييياسلفيلض  لدرففـل درتا يؿلدر ظردلدر اصلبتػؿلبفػدللافدرباانلماـ -
 أيضًالباوسترشادلباريياييسل دو تبػارد لدرسػابي لايػثلتػـلصػيائ لدرفبػارد لبيػاليت اسػبل

 ي لطبيف لدرطاربا لدريردتيا .ل

 خي ذرؾل  الدر ا لدرتارتيريرلدرذد لددففي لبهمرد لدريفاي  لدرف يي لرييياسللافدرباانلماـ -
 رابعاً: المعامالت العلمٌة للمقٌاس:

 أوالً: صدق المقٌاس:
 صدق المحتوى: 

بفرضلأبفادلدرييياسل  باردت ل  الدر بػرد لفػيليمػاؿل  ػـلدرػ فسلدررياضػيللافدرباانلماـ
(ل7مد ؿ)لرلدرذد ددففي لتيري درترب د،ل مدلتـلدوتفاؽلبيفلدرياتييفل  الأفلتذدلدرييياسليييسل

ل(لدر اصلبفبارد لأبفادلدرييياس.0در اصلبأبفادلدرييياس،ل مد ؿ)
 (7 دول)

 التكرار والنربة المئوية واألهمية النربية آلراء الرادة الخبراء حول 
 ابعاد مقياس دافعية تقرير الذات

 6ن=

 دوبفاد ـ
 ولد دفؽ أ دفؽ

 دستيي در سبي  در زفلدر سبي
 ٪ ؾ ٪ ؾ

 0٩٩.٩٩ ٠ ٩.٩٩ ٩ 0٩٩.٩٩ ٠ ريتف ل دوتتياـد 0

 22.2٠ 2 00.00 0 22.2٠ 2 درتفاي لدريدرت  7

 0٩٩.٩٩ ٠ ٩.٩٩ ٩ 0٩٩.٩٩ ٠ بذؿلدرمفدل دوتيي  0

 0٩٩.٩٩ ٠ ٩.٩٩ ٩ 0٩٩.٩٩ ٠لدرضغطل درت ترل.

 22.2٠ 2 00.00 0 22.2٠ 2لدر يارد لدريدرت ل0

 0٩٩.٩٩ ٠ ٩.٩٩ ٩ 0٩٩.٩٩ ٠لدرييي ل درفاتدول6

 0٩٩.٩٩ ٠ ٩.٩٩ ٩ 0٩٩.٩٩ ٠ درف م ل2
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درسػػادوللآلرد (لدرتتػػردرل در سػػب لدريت يػػ ل درػػ زفلدر سػػبيل دستييػػ لدر سػػبي ل7ي ضػػ لمػػد ؿل)
٪(لمػػػػدل0٩٩.٩-٪ل22.2٠در بػػػرد لاػػػ ؿلدبفػػػادليييػػػاسلدرددففيػػػ لايػػػثلترد اػػػ لدآلرد ليػػػالبػػػيفل)

ل٪لفأتنر.22.2٠الدرتضالدرباان فلبا بفادلدرتيلاص  ل  الدتيي ل سبي لمدرت
 (3 دول )

 راء الرادة الخبراء حول عبارات ابعاد مقياس دافعية تقرير الذاتالنربة المئوية آل
 6ن=

 دربفدلدرساب  دربفدلدرسادس دربفدلدر ايس دربفدلدرردب  دربفدلدرنارث دربفدلدرنا يلدربفدلدو ؿ

 سب للـ
لدري دفي ٪ل

 سب للـ
لدري دفي ل٪ل

 سب للـ
لدري دفي ل٪ل

 سب للـ
لدري دفي ل٪ل

 سب للـ
لدري دفي ل٪ل

 سب للـ
لدري دفي ل٪ل

 سب للـ
لدري دفي ل٪ل

 22.2٠ل0 0٩٩.٩٩ل0 0٩٩.٩٩ل0 0٩٩.٩٩ل0 22.2٠ل0 22.2٠ل0 22.2٠ل0

 66.62ل7 0٩٩.٩٩ل7 22.22ل7 0٩٩.٩٩ل7 0٩٩.٩٩ل7 0٩٩.٩٩ل7 0٩٩.٩٩ل7

0 0٩٩.٩٩ 0 0٩٩.٩٩ 0 0٩٩.٩٩ 0 22.2٠ 0 0٩٩.٩٩ 0 ..... 0 0٩٩.٩٩ 

. 22.22 . 22.2٠ . 66.62 . 22.2٠ . 22.2٠ . 22.2٠ . 22.2٠ 

0 00.06 0 0٩٩.٩٩ 0 0٩٩.٩٩ 0 0٩٩.٩٩ 0 0٩٩.٩٩ 0 0٩٩.٩٩ 0 0٩٩.٩٩ 

 0٩٩.٩٩ل6 22.2٠ل6 22.2٠ل6 ل 00.06ل6 0٩٩.٩٩ل6 22.2٠ل6

 66.62ل2 22.22ل2 0٩٩.٩٩ل2لل 22.2٠ل2 ل 22.22ل2

 0٩٩.٩٩ل2 22.2٠ل2 ل ل ل ل 0٩٩.٩٩ل2

 0٩٩.٩٩ل٠ ل ل ل ل للل

درسػػادولدر بػرد لاػػ ؿل بػػارد لدبفػادليييػػاسلددففيػػ للآلرد (در سػب لدريت يػػ ل0ي ضػ لمػػد ؿل)
٪(ل مػدلدرتضػال0٩٩.٩٩-٪ل.....تيريرلدرذد ل يتض لترد حلدر سػب لدريت يػ لر فبػارد ليػابيفل)

تيػالتػ لماـلدرباانافل مدل٪لفأتنر،22.22بارفبارد لدرتيلاص  ل  الدتيي ل سبي لمدرتالا درباان
(لباسػػتبفادلدرفبػػارد لدرتػػيلدتفػػؽلدرسػػادولدرياتيػػيفل  ػػال ػػدـلأتييتفػػالتيػػالتػػـل. ؿل)ي ضػػ لبمػػد

ل.تفديؿلصيائ لبفضلدرفبارد لدرتيلدتفؽلدرياتييفل  الإ ادولتفديؿلصيائتفا
 (1 دول)

 العدد المبدئي والنهائي وأرقام العبارات المرتبعدة لمقياس دافعية تقرير الذات
لدرفددلدريبدتي دوبفاد ـ

 رد ر فبا

ل ددلدرفبارد 
 دريستبفدو

لأرماـلدرفبارد 
 دريستبفدو

ل ددلدرفبارد 
لدريفدر 

لأرماـلدرفبارد 
لدريفدر 

لدرفددلدر فاتيل
 ر فبارد 

ل2ل6ل0ل0ل0ل2 دريتف ل دوتتياـ 0
ل6ل0-0ل7ل٩ل٩ل6 درتفاي لدريدرت  7
ل0ل.ل0ل6-.ل7ل2 بذؿلدرمفدل دوتيي  0
ل0ل7ل0ل٩ل٩ل0 درضغطل درت ترل.
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ل2ل6-0ل7ل٩ل٩ل2 يارد لدريدرت در ل0
ل2ل٩ل٩ل0ل0ل2 درييي ل درفاتدول6
ل2ل6ل0ل2-7ل7ل٠ درف م ل٠
 .. 2 2 6 6 0٩ د مياري 

(لدرفػػػددلدريبػػػدتيل در فػػػاتيل أرمػػػاـلدرفبػػػارد لدريسػػػتبفدورييياسلددففيػػػ لتيريػػػرل.ي ضػػػ لمػػػد ؿل)
(ل0٩يػاريلدريييػاسل  ػدد ل)(ل بػارد ليػفلإم6درذد ل يتض لدتفػاؽلدرسػادولدر بػرد ل  ػالدسػتبفادل ػدد)

ل.(ل بارو.. مياريلدرييياسل)لدرفددلدر فاتيلأصب (ل بارد ل بذرؾل2 بارول تفديؿل ددل)
 للمقٌاس:صدق االتساق الداخلً 

ايػػثللددففيػػ لتيريػػرلدرػػذد باسػػابليفايػػؿلصػػدؽلدوتسػػاؽلدرػػدد  يلريييػػاسلمػػاـلدرباانػػافل
بػارلدرت يػ لإرػالمػدرولدرفيػرول  ػالميػاسليػاليييسػ ليشيرلدورتباطلدرددؿلبيفلدرم لدرفيرول درمػ لدو ت

دو تبارلتتؿلفض ل فلأفلدرتباطلدرم لدرفيػرولباردرمػ لدرت يػ لر  تبػارليفػدليؤشػرًدليػفليؤشػرد ل
يؤشػػػرد لصػػػدؽلب ػػػا لدو تبػػػارد للأاػػػددريػػػدرولدرتيييزيػػػ لر فيػػػرو،لايػػػثلتفػػػدلدريػػػ ولدرتيييزيػػػ لر فيػػػرد ل

ميػػاسليػػالأ ػػد لريياسػػ ليػػفل ػػ ؿلدرتباطفػػالباردرمػػ لل درييػػاييس،لفضػػ ل ػػفلتمػػا سلدرفيػػرد لفػػي
درت يػػػ ليفػػػدليؤشػػػردل  ػػػالصػػػدؽلدرب ػػػا .ل ريػػػالتا ػػػ لفيػػػرد لدريييػػػاسلرفػػػالدريػػػدرول  ػػػالدرتيييػػػزلبػػػيفل
دريميبيفل يتما س ليػفل ػ ؿلدرتباطفػالباردرمػ لدرت يػ لرػذدليفػدلتػذدليؤشػردل  ػالصػدؽلدريييػاس.ل

(لطارب لد تير دل0٩ ي  ليفلدرطاربا لب غل ددتفل)ل رتاييؽليالتيدـلفيدلتـلتطبيؽلدو تبارل  ا
(لت ضػػ ليفايػػؿلصػػدؽل6(،ل)0يػػفليمتيػػ لدرباػػثل يػػفل ػػارجل ي ػػ لدرباػػثلدوساسػػي ل مػػد ؿل)

 يأتيخ تياللدوتساؽلدردد  يلر ييياس

 (2 دول )
 صدق االتراق الداخمي بين العبارة والمحور وبين العبارة 

 ذاتوالم موع الكمىممقياس دافعية تقرير ال
 31ن=

 دربفدلدرردب  دربفدلدرنارث دربفدلدرنا يلدربفدلدو ؿ

 ـ
لدرفبارو

 ي لدريا ر

لدرفبارو
 ي لدريمي ع

 ـ
لدرفبارول
 ي لدريا ر

لدرفبارو
 ي لدريمي ع

 ـ
لدرفبارول
 ي لدريا ر

لدرفبارو
 ي لدريمي ع

لـ
لدرفبارول
 ي لدريا ر

لدرفبارو
 ي لدريمي ع

0 ٩.2٩ ٠.2. 0 ٩.٠7 ٩.26 0 ٩.22 ٩.20 0 ٩.٠7 ٩.22 

7 ٩.22 ٩.٠0 7 ٩.27 ٩.2٠ 7 ٩.2. ٩.٠0 7 ٩.2٩ ٠.20 

0 ٩.2. ٩.22 0 ٩.٠0 ٩.20 0 ٩.20 ٩.22 0 ٩.2. ٩.22 

. ٩ ٩.٠٩.2٩ . ٠.22 ٩.٠7 . ٩.20 ٩.22 . ٩.20 ٩.2٠ 

0 ٩.22 ٩.٠0 0 ٩.2. ٩.22 0 ٩.2٩ ٩.2٠ 0 ٩ ٩.٠٩.26 
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6 ٩.٠7 ٩.26 6 ٩.2٩ ٠.2.       

  ل  ل  ل .2.٩ 22.٩ 2

للل دربفددرساب  دربفددرسادس دربفدلدر ايس

 ـ
لدرفبارول
 ي لدريا ر

لدرفبارو
 ي لدريمي ع

 ـ
لدرفبارول
 ي لدريا ر

لدرفبارو
 ي لدريمي ع

 ـ
لدرفبارول
 ي لدريا ر

لدرفبارو
 ي لدريمي ع

للل

للل ٩.٠0 22.٩ 0 ٩.٠0 20.٩ 0 .2.٩ 22.٩ 0
للل .2.٩ 2٠.٩ 7 20.٩ 2٠.٩ 7 2٠.٩ ٩.٠7 7
للل ٩.٠٩ .2.٩ 0 .2.٩ 22.٩ 0 20.٩ 22.٩ 0
للل .٩.٠ ٩.٠0 . 22.٩ 27.٩ . ٩.٠7 .2.٩ .
للل ٩.٠0 .2.٩ 0 ٩.٠7 22.٩ 0 20.٩ 2٩.٩ 0
للل 2٠.٩ 20.٩ 6 22.٩ 27.٩ 6 26.٩ 2٠.٩ 6
للل 20.٩ 22.٩ 2 27.٩ 26.٩ 2 20.٩ ٩.٠٩ 2

ل٩.060=٩.٩0*ميي ل)ر(لدرمد ري ل  دليست  ليف  ي 
ذ لدور لإاصػاتي لبػيفلدرفبػارول دربفػدلايػثلترد اػ لمييػ للباطدرت(ل م دل0ي ض لمد ؿ)
ذ لدورػػػ لإاصػػػاتي لبػػػيفلدرفبػػػاروللدرتبػػػاط(ل تػػػذرؾل مػػػ دل٩.٠7ل-ل٩.26)ر(لدرياسػػػ ب ليػػػالبػػػيف)

( ذرػػؾل  ػػدل.٩.٠ل-ل.٩.2 دريميػ علدرت ػػالر يييػػاسلايػثلترد اػػ لمييػػ ل)ر(لدرياسػػ ب ليػالبػػيف)
لر ييياسلميدلدرباث.لدردد  يلاؽدوتسيياليشيرلإرالصدؽلل٩.٩0يست  ليف  ي ل

(3 دول )  
 لمقياس دافعية تقرير الذات صدق االتراق الداخمي بين البعد والم موع الكمى

 31ن= 
 يفايؿلدورتباط دوبفاد ـ

ل٩.٠٩ دريتف ل دوتتياـ 0
ل٩.٠0 درتفاي لدريدرت  7
ل٩.2٠ بذؿلدرمفدل دوتيي  0
ل٩.22 درضغطل درت ترل.
ل٩.٠7 ت در يارد لدريدرلل0
ل٩.22 درييي ل درفاتدول6
ل٩.٠0 درف م ل٠

ل٩.060=٩.٩0*ميي ل)ر(لدرمد ري ل  دليست  ليف  ي 
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( م دلدرتباطلذ لدور لإاصاتي لبيفلدربفدل بيفلدريمي علدرت الرييياسل6ي ض لمد ؿل)
(لذرػؾل  ػدليسػت  ل٩.٠7ل-ل٩.22ددففي لتيريرلدرذد لايثلترد اػ لمييػ ل)ر(لدرياسػ ب يالبػيف)

ل.٩.٩0  ي ليف
 ثبات المقٌاس: 

لد تبػارلدرتمزتػ لدر صػفي دست ددـلماـلدرباانافلباسابليفايؿلدرنبا لر ييياسل فلطريؽل
يفايػػؿلدرفػػالتر  بػػاخلر بفػػدل  ػػدلاػػذؼلدرمػػ لدرفبػػاروليػػفلدردرمػػ لدرت يػػ لر يييػػاسلايػػثلتػػـلتطبيػػؽل ل

سػػػابليفايػػػؿل(لي ضػػػ لا2(لطاربػػػ ليين ػػػيفلريمتيػػػ لدرباػػػث،ل درمػػػد ؿل)0٩دريييػػػاسل  ػػػال ػػػددل)
لرتؿلبفدليفلأبفادلييياسلددففي لتيريرلدرذد .لدرنبا لر ييياس

 (4 دول)
 الت زئة النصفية ومعامل الفا لبيان معامل الثبات لمقياس دافعية تقرير الذات

 31ن=

لدبفادلدرييياسلـ
 يفايؿلدرفاتر  باخلد تبارلدرتمزت لدر صفي 

بفدل  دلاذؼلدرم لدرفباروليفايؿلدرفالتر  با   لمتيافلبرد فل-سبيريافل
 يفلدردرم لدرت ي لر ييياس

 .٩.27 ٩.2.7 ٩.207 دريتف ل دوتتياـ 0

 ٩.200 ٩.2٠2 ٩.202 درتفاي لدريدرت  7

 ٩.2.7 ٩.200 ٩.277 بذؿلدرمفدل دوتيي ل0

 ٩.206 ٩.20٠ ٩.200 درضغطل درت ترل.

 ٩.20٩ ٩.2٠0 ٩.267 در يارد لدريدرت ل0

 ٩.202 ٩.227 .٩.22 درييي ل درفاتدول6

 ٩.2.7 .٩.2٠ ٩.2٩٠ درف م ل٠

 ٩.2.٠ل٩.200ل٩.266لدردرم لدرت ي ل

اارػػ للفيبػػرد فل متيػػا ل-(لد تبػػارلدرتمزتػػ لدر صػػفي لبطرييتػػيلسػػبيريافل2ي ضػػ لمػػد ؿل)
درفبػػػارد لدريتسػػػا ي ل تػػػذرؾليفايػػػؿلدرفػػػال)تر  بػػػاخ(لربيػػػافليفايػػػؿلدرنبػػػا لرياػػػا رلدرباػػػثلدرتسػػػف ل

تيريرلدرذد لبا ضاف لدرالإميػاريلدريييػاسل يتضػ ل مػ دلدوو لداصػاتي لم يػ للرييياسلددففي 
لتشيرلدرالنبا لدرييياس.ل

 مفتاح التصحيح:
(،ل7(،لد دفػػؽلبدرمػػ لم ي ػػ )0ولت طبػػؽل  ػػالدط مػػال)لتقالالدير أوزان العبالالارات االي ابيالالة وتقالالدر: -

ل(.0رولمدد)(،لد دفؽلبدرم لتبي.(،لد دفؽلبدرم لتبيرو)0د دفؽلبدرم ليت سط )
(،ل.(،لد دفػػؽلبدرمػػ لم ي ػػ )0ولت طبػػؽل  ػػالدط مػػال)لتقالالدير أوزان العبالالارات الرالالمبية وتقالالدر: -

 (.0(،لد دفؽلبدرم لتبيرولمدد)7(،لد دفؽلبدرم لتبيرو)0د دفؽلبدرم ليت سط )
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 (لدرفبارد لدويمابي ل درس بي لبتؿلبفدليفلأبفادلدرييياسل2 ي ض لمد ؿل)

 
 (5 دول )

 ي ابية والرمبية لمقياس دافعية تقرير الذاتالعبارات اإل
ل ددلدرفبارد لدرفبارد لأرماـلدرفبارد لدتما لدرفبارولدربفد

لدريتف ل دوتتياـ
ل2،ل6،ل0،ل0،ل7،ل0لإيمابا

ل2ل0-2
ل.لس با

لدرتفاي لدريدرت 
ل07،ل00،ل0٩،ل٠،ل2لإيمابا

ل6ل00ل-ل2
ل00لس با

لبذؿلدرمفدل دوتيي 
ل02،ل06،ل.0لإيمابا

ل0ل02ل-.0
ل02،ل00لس با

لدرضغطل درت تر
ل70،ل0٠لإيمابا

ل0ل70ل-0٠
ل70،ل77،ل7٩لس با

لدر يارد لدريدرت 
ل0٩،ل7٠،ل72،ل.7لإيمابا

ل2ل0٩ل-.7
ل72،ل76،ل70لس با

لدرييي ل درفاتدو
ل02،ل06،ل00،ل.0،ل00،ل07،ل00لإيمابا

ل2ل02ل-ل00
ل-لس با

لدرف م 
ل0.،ل0.،ل٩.،ل02لإيمابا

ل2ل..ل-02
ل7.،ل0٠لس با

(ل07(لت يسػـلدرعفباردتايمابيػ ل  ػددتال)..(لأ فددل بارد لدريييػاسل)2يتض ليفلمد ؿل)
 (ل بارو.ل07 بارول درفبارد لدرس بي ل ددتال)

 :االستطالعٌة: الدراسة خامساً 

(لطاربػػػ ليػػػفليمتيػػػ لدرباػػػثل يػػػفل0٩  ػػػال)لدوسػػػتط  ي مػػػاـلدرباانػػػافلبػػػهمرد لدردردسػػػ ل
ل ػػػػػارجل ،ل تػػػػػافلدرفػػػػػدؼليػػػػػفلإمػػػػػرد لدردردسػػػػػ ل07/2/7٩02درفي ػػػػػ لأساسػػػػػي لر باػػػػػث،ل ذرػػػػػؾليػػػػػـ 

 خلدآلتيدرتفرؼل  اللدوستط  ي 

 يتضي فالتؿلييياس.للدرتييد لففـل ي  لدرباثلرفبارد لييياسيلدرتفتيرلدويمابيل دت اذلدريردرل -

 درتفرؼل  الدرصف با لدرياتيؿلظف رتالأن ا لدرتطبيؽلر فيؿل  الت فيفا. -

 وقد أرفرت نتائج الدرارة االرتطوعية عنما يمى:
ففػػػػـل ي ػػػػ لدرباػػػػثلر فبػػػػارد لدرتػػػػاليتضػػػػي فالتػػػػؿليييػػػػاسلايػػػػثلرػػػػـليبػػػػدرليػػػػفلأ ليػػػػ فـل -

  فلأ ل باروليفل بارد لدرييياس.للدوستفسار
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ضػ  ل تػاتجلدردردسػ لدوسػتط  ي لر يييػاسلتػـلتاديػدلزيػفلتػؿللفػيتحديد زمالن المقيالاس: -
لي خييياسليفلدريفادر لدرتار

 زيفلددففي لتيريرلدرذد =
ل00للل0٩ أمؿلزيفلللأتبرلزيف

 0٩.0٩=ل
ل7 7

 

لدرتفػػرؼل  ػػالدرػػزيفلدرتيريبػػيلدريسػػتغرؽلفػػيلتطبيػػؽلدريييػػاسل ييػػدرلل درػػذد بػػذرؾليتػػ فلمػػدلتػـػ
لؽ(لتيريبًا.ل0٩.0٩بػ)

 تنفٌا التجربة: سادساً:

 صػػ ايت لرتا يػػؿللدرػػذد ددففيػػ لتيريػػرلبفػػدلدرتأتػػدليػػفلتػػ دفرلتافػػ لدرشػػر طلدرف ييػػ لريييػػاسل
 درتأتػدل(ل2(لدرػال)7ددففي لتيريػرلدرػذد لرطاربػا لدرمايفيػا لدربػدي ا لتيػالتػ لي ضػ لبارمػدد ؿليػفل)

بتطبيػػؽلدريييػػاسلفػػػيلمػػػاـلدرباانػػافل(،ل0يػػفلد تددريػػ لبيا ػػا ل ي ػػ لدرباػػػثلتيػػالتػػ لي ضػػ لبمػػد ؿل)
،ل  ػػال(BMIرتت ػػ لدرمسػػيي )يؤشػػرلد لصػػ رت لدر فاتي  تػػذرؾلدرتفػػرؼل  ػػاليفػػدو لدر يػػ لدوساسػػي ل

سػػم  لـ. مػػدل7٩02/7٩02(لطاربػػ ،ل ذرػػؾل ػػ ؿلدرفػػاـلدردردسػػيل٠٩ ي ػػ لدرباػػثلدسساسػػي لب دمػػ ل)
.لتيػػالمػػاـلأن ػػا لدرزيػػارولدرييدد يػػ لر بػػاانيفلرت يػػا لدرمايفػػ لدر ظريػػ درطاربػػا لدوسػػتماب ل  ػػالدريييػػاسل

لدرييياس.لبشرحلدرفدؼليفلدردردس لر طاربا ل ت ضي لتف ييا درباانافل
 البٌانات:تفرٌغ 

درييياسلمػػػػػاـلدرباانػػػػػافلبميػػػػػ ل تػػػػػـلتفريػػػػػغلدربيا ػػػػػا لدسػػػػػتيارويػػػػػفلتطبيػػػػػؽللدو تفػػػػػا بفػػػػػدل
تيالت لي ضػ لدوستمابا لفيلتش ؼلدرتفريغ،ل تصاي لدرييياسل فيًالريفتاحلتصاي لدرييياسل

اشػػاليػػ ل  ػػدددتالر يفارمػػ لد اصػػاتي لبيػػاليتيلExcel رصػػدلدرػػدرما لفػػيلبر ػػايجل(ل2بمػد ؿل)
لأتددؼلدرباث.

 المعالجات اإلحصائٌة:سابعاً:

ل ذرؾلباست ددـخSPSSماـلدربااثلباريفارم لد اصاتي لر بيا ا ليفل  ؿلبر ايجل
 دورت د لل-درتف ط ل-لدو اردؼلدريفياردل-در سيطل-دريت سطلدراسابي -

 در سب لدريت ي .يفايؿلدرتباطلبيرس فلريياسلصدؽلدرفبارد .ل -

 د تبارلأرفالتر  باخلريفرف لنبا ل بارد لدرييياس.ل-لبرد فلر نبا .ليفادر لسبيرياف -

 ؼيفايؿلدو ت  -
ل
ل
ل
ل
ل
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 عرض ومناقشة النتائج:
 عرض النتائج:أوالً:

 (6 دول )
 تحميل عبارات البعد االول الخاص بالمتعة واالهتمام

 61ن=

لدرفبارد لـ
لدريت سط
لدراسابي

لدو اردؼ
لدريفيارد

ليفايؿ
لدو ت ؼ

لدر سب ل
ل ي دريت

 .20.00 7٩.007 ٩.202 062.. دستيت لتنيردلبت فيذلدو شط  0
 .....2 02.200 ٩.2٠٩ 777.. تا  لدو شط لدرتيلد مزتفالييتف ل يس ي  7
 777..2 02.700 ٩.272 700.. د تيدلدفلدو شط ليي   0
 .00.00 0.2٠٠. ٩.622 0.062 ولتمذبلدو شط لد تباتيل  الدوط ؽ .
 6.٩٩٩. 02.072 .٩.20 7.0٩٩ دو شط لبا فالييتف لصؼأ 0
 07.777 00.2٩2 ٩.200 7.600 د تيدلدفلدو شط لييتف لتيايا 6
 72.222 0.02٩. ٩.600 ....0 بفالدستيتا يييددرللفيبي يالت  لد فذلدو شط لفتر ل 2
 .02.60 ٠.٩02 .٩.76 7.٠07 دريت سطلدرفاـلر بفد 

 تػيل(ل7بفدلدو ؿلدر اصلباريتف ل دوتتياـلدفلدرفبػارولرمػـل)(لتا يؿلدر٠ي ض لمد ؿل)
تا ػػػػ لدو شػػػػط لدرتػػػػيلد مزتفػػػػالييتفػػػػ ل يسػػػػ ي لمػػػػدلاصػػػػ  ل  ػػػػالد  ػػػػالدتييػػػػ ل سػػػػبي ل مػػػػدرتال

بي يػػػالت ػػػ لد فػػػذلدو شػػػط لفتػػػر لفػػػيلييػػػددرل تػػػيل(ل2٪(لبي يػػػالاصػػػ  لدرفبػػػارولرمػػػـل).....2)
٪(لبي يػالايػؽلدريت سػطلدرفػاـل72.222ال)دستيتا يلبفالمدلاص  ل  الدمؿلدتيي ل سػبي ل مػدرت

ل.٪(.02.60ر بفدلدتيي ل سبي لمدرتال)
 (01 دول )

 الخاص بالكفاية المدركة الثانيتحميل عبارات البعد 
 61ن=

لدرفبارد لـ
لدريت سط
لدراسابي

لدو اردؼ
لدريفيارد

ليفايؿ
لدو ت ؼ

لدر سب ل
لدريت ي 

 22.666 7٩.٩٠0 ٩.2٠٩ 0.٠00 د تيدلد الدميدلت فيذلدو شط  2
 ....٠7 0٩.0.2 22..٩ 677.. د تيدلأ  يلد فذلدو شط لبشتؿلميدلييار  لببيي لدرط ب  ٠
 2٩.666 70.027 .٩.20 ٩00.. بارتفا وبفدلت فيذلدو شط لريدوليفلدر م لدشفرل 0٩
 20.222 70.700 ٩.260 0.02٠ د الردضل فلدددتيلفيلدو شط  00
 .20.00 70.660 ٩.٠٩0 062.. ذلدو شط د الياترلفيلت في 07
 67.666 0٩.٠0٩ ٩.0.7 0.000 ولدتيتفليفلت فيذلدو شط لبشتؿلميد 00
لر بفد   22.76٩ 2.06٩ ٩.7٠6 0.٠00 دريت سطلدرفـا
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(لدر ػػػاصلبتا يػػػؿل بػػػارد لدربفػػػدلدرنػػػا يلدر ػػػاصلبارتفايػػػ لدريدرتػػػ دفل0٩ي ضػػػ لمػػػد ؿل)
ذلدو شػػط لبشػػتؿلميػػدلييار ػػ لببييػػ لدرط بػػ لمػػدلاصػػ  ل  ػػالد تيػػدلأ  ػػيلد فػػ تػػيل(ل٠درفبػػارولرمػػـل)

ولدتيتػفليػفلت فيػذل تػيل(ل00٪(لبي يالاص  لدرفبارولرمـل)....٠7د  الدتيي ل سبي ل مدرتال)
٪(لبي يػالايػؽلدريت سػطل67.666دو شط لبشتؿلميدلمػدلاصػ  ل  ػالدمػؿلدتييػ ل سػبي ل مػدرتا)

ل.٪(22.76٩درفاـلر بفدلدتيي ل سبي لمدرتال)
 (00 دول )

 تحميل عبارات البعد الثالث الخاص ببذل ال هد واالهمية
 61ن=

لدرفبارد لـ
لدريت سط
لدراسابي

لدو اردؼ
لدريفيارد

ليفايؿ
لدو ت ؼ

لدر سب ل
لدريت ي 

 77.666 ٠0..00 ٩7..٩ 0.000 ت فيذلدو شط لدري ت  لدرا للفيدبذؿلمفددلتبيرل .0
 76.222 2٩.660 ٩.٠0٩ ..0.0 ت فيذلدو شط ولدبذؿلدرتنيرليفلدرمفدلر 00-

 77.222 0٩.2٠٩ .٩.00 ..0.0 ت فيذلدو شط لفيداا ؿلبذؿلدرتنيرليفلدرمفدل 06
 ٩٩٩..6 00.622 ٩.0٩7 0.7٩٩ بتفا ويفلدريفـلبار سب لدرالد مازلدو شط ل 02
 0٠.222 00.070 ٩.672 0.٠2٠ ت فيذلدو شط لذد لدوتيي لبار سب لريلفيولدبذؿلددلمفدل 02-

 ..00.7 00.٠00 ٩.720 0.267 دريت سطلدرفاـلر بفد 

(لبتا يؿل بارد لدربفدلدرنارثلدر اصلببذؿلدرمفدل دوتييػ لدفلدرفبػارول00ي ض لمد ؿل)
مدلاص  ل  الد  ػالدتييػ ل سػبي للبتفا ويفلدريفـلبار سب لدرالد مازلدو شط ل تيل(ل02رمـل)

ت فيػػذلدو شػػط للفػػيدبػػذؿلمفػػددلتبيػػرل تػػيل(ل.0رفبػػارولرمػػـل)٪(لبي يػػالاصػػ  لد٩٩٩..6 مػػدرتال)
٪(لبي يػالايػؽلدريت سػطلدرفػاـلر بفػدل77.666يدلاص  ل  الدمؿلدتيي ل سبي ل مػدرتا)دري ت  لدرعتل

 ٪(..00.7دتيي ل سبي لمدرتال)
 (07 دول )

 تحميل عبارات البعد الرابع الخاص بالضغط والتوتر
 61ن=

لدريت سطلدرفبارد لـ
لدراسابي

لو اردؼد
لدريفيارد

ليفايؿ
لدو ت ؼ

لدر سب ل
لدريت ي 

 00.007 70.٠٩6 ٩.60٠ 7.206 ولدشفرلبارت ترل د الد فذلدو شط  0٠
 00.222 6.720. ٩.272 0.22٠ دشفرلبارت ترلدر فسيلفيلدن ا لت فيذلدو شط  7٩-

 .00.00 760..7 ٩.620 7.262 دشفرلبارردا لدن ا لت فيذلدو شط  70
 7.٩٩٩. 727..0 ٩.27٩ 7.0٩٩ دت فلم يالدن ا لت فيذلدو شط  77-
 7.666. 062..0 ٩.202 7.000 دشفرلبارضغطلدن ا لت فيذلدو شط  70-

لر بفد   6.022. 00.062 ٩.000 7.0٩٠ دريت سطلدرفـا



60 

 

(لبتا يؿل بارد لدربفدلدرردبػ لدر ػاصلبارضػغطل درتػ ترلدفلدرفبػارولرمػـل07ي ض لمد ؿل)
اشػػػػفرلباررداػػػػ لدن ػػػػا لت فيػػػػذلدو شػػػػط لمػػػػػدلاصػػػػ  ل  ػػػػالد  ػػػػالدتييػػػػ ل سػػػػبي ل مػػػػػدرتال تي(ل70)
دشفرلبارت ترلدر فسيلفيلدن ػا لت فيػذلدو شػط ل تيل(ل7٩٪(لبي يالاص  لدرفبارولرمـل).00.00)

٪(لبي يػالايػؽلدريت سػطلدرفػاـلر بفػدلدتييػ ل سػبي ل00.222مدلاص تف الدمؿلدتيي ل سبي ل مدرتا)
ل(٪6.022.مدرتال)

(03 دول )  
 تحميل عبارات البعد الخامس الخاص بالخيارات المدركة

 61ن=

لدرفبارد لـ
لدريت سط
لدراسابي

لدو اردؼ
لدريفيارد

ليفايؿ
لدو ت ؼ

لدر سب ل
لدريت ي 

 72.٩٩٩ 0.026. ٩.607 ٩٩..0 تافلرد لدر يارلرت فيذلدو شط لد  د تيدل .7
 72.006 72.٠٩0 .٩.02 0.022 ذلدو شط ت فيلفيدشفرلد  لريسلرد لدر يارل 70-
 70.007 02.0.0 ٩.70٩ 0.706 ت فيذلدو شط لفيولدي ؾلاؽلدر يارل 76-

 .20.00 02.02٠ ٩.226 762.. دشفرلد  ليت مبل  الت فيذلدو شط  72
 666..7 02.000 20..٩ 0.700 د فذلدو شط لس  يلولدي ؾل يارلئيرلذرؾ 72-

 72.007 0.72٩. ٩.022 0.006  يلدرئبلبذرؾد فذلدو شط لس  7٠
 22.777 02.762 ٩.2٩6 00... د فذلدو شط لس  ليت مبل  الففؿلذرؾ 0٩
 0.27٩. 0٩.٩٠0 ٩.770 7.026 دريت سطلدرفاـلر بفد 

(لبتا يؿل بارد لدربفدلدر ايسلدر ػاصلبار يػارد لدريدرتػ لدفلدرفبػارول00ي ض لمد ؿل)
س ػػ ليت مػػبل  ػػالففػػؿلذرػػؾلمػػدلاصػػ  ل  ػػالد  ػػالدتييػػ ل سػػبي للد فػػذلدو شػػط  تػػيل(ل0٩رمػػـل)

د فػػذلدو شػػط لس  ػػيلولدي ػػؾل يػػارل تػػيل(ل72٪(لبي يػػالاصػػ  لدرفبػػارولرمػػـل)22.777 مػػدرتال)
٪(لبي يالايؽلدريت سطلدرفػاـلر بفػدل666..7ئيرلذرؾلمدلاص  ل  الدمؿلدتيي ل سبي ل مدرتال)

ل.٪(0.27٩.دتيي ل سبي لمدرتال)
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 (01 دول )
 تحميل عبارات البعد الرادس الخاص بالقيمة والفائدة

 61ن=

لدرفبارد لـ
لدريت سط
لدراسابي

لدو اردؼ
لدريفيارد

ليفايؿ
لدو ت ؼ

لدر سب ل
لدريت ي 

 00.006 70..2. .٩.26 0.022 د تيدلدفلدو شط لذد لميي لتبيرولريلفيلتي يؿلدر زف 00
 .7٠.00 0.6٩0. ٩.6.٩ 62..0  يؿلدر زفد تيدلدفلت فيذلدو شط ليفي لريلرتي 07
 07.٩٩٩ 7.20٩. .٩.62 0.6٩٩ د تيدلدفلت فيذلدو شط ليفـلرتاسيفلصاتي 00
 .7٠.00 .02.00 ٩.0.0 62..0 تي يؿلدر زفلفيت فيذلدو شط ليرولد ر لس فالتسا دللفيدرئبل .0
 .72.00 02.000 ٩.0٩2 0.062 تي ي لدراار لدربد ي لفيد تيدلدفلت فيذلدو شط ليسا د يل 00
 72.222 06.٠0٩ ٩.000 0.02٠ درصا لريد تيدلدفلت فيذلدو شط ليفطال 06
 72.666 0٠.7٩0 ٩.067 00..0 ريد تيدلدفلت فيذلدو شط ليفـل 02
 7٩..7٠ 02.222 ٩.767 20..0 دريت سطلدرفاـلر بفد 

رفاتدولدفلدرفبػارولرمػـل(لبتا يؿل بارد لدربفدلدرسادسلدر اصلبارييي ل د.0ي ض لمد ؿل)
د تيػػدلدفلت فيػػذلدو شػػط ليفػػـلرتاسػػيفلصػػاتيلمػػدلاصػػ  ل  ػػالد  ػػالدتييػػ ل سػػبي ل تػػيلل(00)

د تيدلدفلت فيػذلدو شػط ليسػا د يلفػال تيل(ل00٪(لبي يالاص  لدرفبارولرمـل)07.٩٩٩ مدرتال)
دريت سػطلل٪(لبي يػالايػؽ.72.00دمػؿلدتييػ ل سػبي ل مػدرتا)لمػدلاصػ  ل  ػالتي ي لدراارػ لدربد يػ 

ل.٪(22.000درفاـلر بفدلدتيي ل سبي لمدرتال)
 تحميل عبارات البعد الرابع الخاص بالعوقة الشخصية 

 61ن=

لدرفبارد لـ
لدريت سط
لدراسابي

لدو اردؼ
لدريفيارد

ليفايؿ
لدو ت ؼ

لدر سب ل
لدريت ي 

 .22.26 00.٠22 ٩.670 02... دشفرلأ  يلبفد ل فلأصاابيل  دلييارس لدو شط  02
 02.02٩ 7٩.0.2 ٩.026 0.26٠ ت فيذلدو شط لفيدشؾلأ  يلسأصادؽل  دل 0٠-

 00.٠0٩ 27..٩. ٩.626 0.6٠6 زي تيلدد ؿلدر شاطلفي  دلت فيذلدو شط لدشفرلبارني ل ٩.

 72.27٩ 02.220 ..٩.0 06..0 فرص لرتت يفلصددما لمديدولدد ؿلدر شاطلفيدرئبل 0.
 76.٩62 2٩..00 67..٩ 0.0٩0 يلتت يفلصددما لمديدولدد ؿلدر شاطولدرئبلف 7.-

 77.٠77 0٩.٠2٠ ٩.000 0.0.6 أتبرتفا   البشتؿللإذددشفرلأ  يلييتفلدفل صب لدصدما ل 0.

 027..0 ٩٩..70 ٩.6٠0 7.20٠ دشفرلأ  يلتربط يلص  لم ي لباسش اصلدد ؿلدر شاط ..
 0.2.٩. 0٩.706 .٩.70 7.٩22 دريت سطلدرفاـلر بفد 
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(لبتا يػؿل بػارد لدربفػدلدرسػاب لدر ػاصلبارف مػ لدرش صػي لدفلدرفبػارول00ي ض لمػد ؿل)
دشػػفرلأ  ػػيلبفػػد ل ػػفلأصػػاابيل  ػػدلييارسػػ لدو شػػط لمػػدلاصػػ  ل  ػػالد  ػػال تػػيل(ل02رمػػـل)

دشػػفرلأ  ػػيلييتػػػفلدفل تػػيل(ل0.٪(لبي يػػالاصػػ  لدرفبػػارولرمػػـل).22.26دتييػػ ل سػػبي ل مػػدرتال)
٪(ل77.٠77  ػػالدمػػؿلدتييػػ ل سػػبي ل مػػدرتا)مػػدلاصػػ  للتفا   ػػالبشػػتؿلدتبػػر صػػب لدصػػدما لدذدل

ل.٪(22.000بي يالايؽلدريت سطلدرفاـلر بفدلدتيي ل سبي لمدرتال)
 تحميل االبعاد والمتورط العام لممقياس الخاص بمقياس دافعية تقرير الذات

 61ن=

لدرييياسلدبفادلـ
لدريت سط
لدراسابي

لدو اردؼ
لدريفيارد

ليفايؿ
لدو ت ؼ

لدر سب ل
لدريت ي 

 02.6.٩ .٠.٩٩ .٩.76 7.٠07 دريتف ل دوتتياـ 0
 22.76٩ 2.060 ٩.7٠6 0.٠00 درتفاي لدريدرت  7
 00.7.٩ 00.٠.2 ٩.720 0.267 بذؿلدرمفدل دوتيي  0
 6.02٩. 00.006 ٩.000 7.0٩٠ درضغطل درت تر .
 0.27٩. 0٩.00٩ ٩.770 7.026 در يارد لدريدرت  0
 7٩..7٠ 02.200 ٩.767 20..0 درييي ل درفاتدو 6
 0.2.٩. .0٩.70 .٩.70 7.٩22 درف م  2
 2.6٩٩. 00.0٩٠ ٩.007 7.02٩ دريت سطلدرفاـلر ييياسل

(لب تػػاتجلتا يػػؿلدبفػػادليييػػاسلدر ػػاصلبيييػػاسلددففيػػ لتيريػػرلدرػػذدتافل06ي ضػػ لمػػد ؿل)
٪(لبي يػالاصػؿل22.76٩  الدتيي ل سػبي ل مػدرتال)دربفدلدرنا يلدرتفاي لدريدرت لمدلاصؿل  الد

٪(لبي يػػالايػػؽلدريت سػػطل7٩..7٠دربفػػدلدرسػػادسلدريييػػ ل درفاتػػدول  ػػالدمػػؿلدتييػػ ل سػػبي ل مػػدرتال)
ل.٪(2.6٩٩.درفاـلر ييياسلدتيي ل سبي لمدرتال)

لمناقشة النتائج:ثانٌاً:
إمػرد د ليػفللفادرباانػ در ط د لدرف يي لدرتػيلمػاـلبفػالض  لأتددؼلدرباثل فر ض للفي

لدرتاري خلدر تاتجدل ظفر ليفل  ر
يييػػاسلبفػػادلسلر يفػػاي  لدرف ييػػ (،01(،)4(،)3)، (2(،)1(،)3(،)7 الالدول )بالالالر وع ل

 درتايؽليفلصػدؽل نبػا لأبفػادل  بػارد ل ظري لددففي لتيريرلدرذد لرطاربا لدرمايفيا لدربدي ا ل
(ل2تيػالتػ لي ضػ لبمػد ؿل)ليييػاس م لدرت ي لردرييياسل تاديدلدرفبارد لد يمابي ل درس يب ل دردرد

 ريفتاحلتصاي لدرييياسلبفدلدرت صؿلدرالص رت لدر فاتي .

درمػا لل  اييياسل  ييليي فلر تفرؼليتض ليالي يخلد  لتـلت صؿلدرباانافلإرالب ا ل
ددففيػػ لتيريػػرلدرػػذد لرطاربػػا لدرمايفيػػا لدربػػدي ا ل ي ػػ لدرباػػثلايػػثلتضػػيفلدريييػػاسل  ػػال ػػددل
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درنػا يلدربفػدلل-لدس ؿلدريتفػ ل دوتتيػاـلرابفػادلدرتاريػ ل)دربفػدل(ل بارو.. ددل)لبهمياريفادل(لأب2)
دربفػػػدلل-لدرضػػػغطل درتػػػ ترلدرردبػػػ دربفػػػدلل-لبػػػذؿلدرمفػػػدل دوتييػػػ لدربفػػػدلدرنارػػػثل-لدرتفايػػػ لدريدرتػػػ 

 درف م (.لدرساب دربفدلل-لدرييي ل درفاتدولدرسادسدربفدلل-لدر يارد لدريدرت لدر ايس
ب يػػ ل فسػػي للتػػيدرتيريػػرلدرػػذدتيلأفل(7، ص7107) رالالالمفػػالتػػذدلدرصػػددلتػػذترلدردسػػ ل ل

 اي ،لتتضيفلب ي لي ظي ليفلم د بلدري ولدري م دولرددلدرفرد،لفارش صلدري دلت لدرذدليتيت ل
مفػد لفػيلي دمفػ لدرف دتػؽلدرتػيلييػرلبفػا،ل يػتف ـليػفللمصػار بيست دليرتف ليفلدرطي ح،ل يبػذؿل

 .اسليرتف لبم دولدراياوأ طات ،ل ردي لإاس

درػذدتيلتػ لديػت ؾللدرتيريػرإرػالأفلCarter et al (2010, P.P67-81) تػر لدردسػ 
،ل دراريػ لفػيلد تيػارلدسففػاؿل دس شػط ،لتيػال درفردلدريػدرول  ػالدت ػاذلدريػردرد لبشػتؿلياػددل اػاـز

بأففػاؿلي اسػب ليتضيفلدوتماتػا لدرتػيلت مػ لدرفػردلإرػالتاديػدل  ضػ لأتددفػ ل دريػدرول  ػالدرييػاـل
لرتاييؽلت ؾلدستددؼ.

إرػالأفلدرسػ  ؾلKarr (2009) ; Bekemeier (2009)يػفل مػدلأشػار لدردسػ لتػؿل
درييػػػررلذدتيػػػًاليشػػػيرلإرػػػالدسففػػػاؿل درسػػػ  تيا لدرييصػػػ دول درتػػػيلتاػػػددتالأربػػػ ل صػػػاتصلأساسػػػي ل

رتيتػيفلدر فسػي،لدوستي ري ،لدرت ظيـلدرذدتي،ل دلييفتيدول  الئرضلأ ل ظيف لدرس  ؾلدريتين  لف
ل د دردؾلدرذدتي.

أتييػػ ل ظريػػ لددففيػػ لدرتيريػػرلدرػػذدتيليػػفل ػػ ؿلدرتباطفػػالElkin (2007) أ ضػػا لدردسػػ ل
بفػػددليػػفلدري رمػػا لد يمابيػػ لدريفيػػ ،لفيػػدلدرتػػبطلبتػػؿليػػفلمػػ دولدرايػػاو،ل درصػػا لدرفايػػ ،ل دريشػػارت ل

لدريشت  .در ظيفي،ل س  ؾلاؿلفيلدس شط لدومتيا ي ،ل تيديرلدرذد ،ل دوستي ري ،ل دررضال

إرالددففي لد  مػازل  ػالل(727-720، ص ص7114) عووىيشيرل فالتذدلدرصددل
يتػ فل درتفػ ؽ،لتيػالأفلتػدؼلد  مػازللدويتيػاز درتفػاحل اػ ليسػت  ليفػيفليػفللدرسػفيأ فالتينؿل
 لآ ػريفلأ لدرت ػافسليػلر يتيػازبتاديدل  الأ  لإيالدرت ػافسليػ ليفيػارلأ ليسػت  ليفػيفل ارميل

 درتفػػاحل اػػ لإ مػػازليتفػػردل درينػػابرول  ػػالذرػػؾللدرسػػفي ياا رػػ لل فسػػ لت ػػافسلدرفػػردليػػ دد  ػػيلبأ ل
 أدد لياليتييزلبارصف ب .لفيبارمفدلط يؿلدريد ل ا لدرتيتفل درسيطرول

أبفػػػػادليييػػػػاسلددففيػػػػ لتيريػػػػرلدرػػػػذد لرطاربػػػػا للرػػػػذدليتضػػػػ ليػػػػفل ػػػػ ؿلدر تػػػػاتجلصػػػػ اي 
بػػػذؿلدرمفػػػدلل-درتفايػػػ لدريدرتػػػ لل-أبفػػػادل)دريتفػػػ ل دوتتيػػػاـللفػػػيلاػػػثدرمايفػػػا لدربػػػدي ا ل ي ػػػ لدرب

 الباحثالالالانتكالالالون  كوبالالالذل (.دريييػػػ ل درفاتػػػدول-در يػػػارد لدريدرتػػػ لل-درضػػػغطل درتػػػ ترلل- دوتييػػػ ل
 تحققت من صحة الفرض االول:

 (6 دول ) بالر وع إلى
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دربفػػدلدو ؿلل لاػػ ؿأ ػػ لتػػـلدرت صػػؿلدرػػالدسػػتمابا لدرطاربػػا لدرمايفيػػا لدربػػدي ايتضالالح مالالا يمالالي:
ل.در اصلباريتف ل دوتتياـ

(ل تػػيلتا ػػ لدو شػػط لدرتػػيل7درفبػػارولرمػػـل)ايػػثلدتضػػ لد اصػػارليػػددلدسػػتماباتففلبػػيفل
٪(لبي يػػالاصػػ  ل.....2د مزتفػػالييتفػػ ل يسػػ ي لمػػدلاصػػ  ل  ػػالد  ػػالدتييػػ ل سػػبي ل مػػدرتال)

ا يلبفػالمػػدلاصػ  ل  ػػال(ل تػػيلبي يػالت ػػ لد فػذلدو شػط لفتػػر لفػيلييػػددرلدسػتيت2درفبػارولرمػـل)
ييػػالي ضػػاأفلرػػددلدرطاربػػا لددردؾليمػػبلتفدي ػػ لاػػ ؿل٪(،ل72.222دمػػؿلدتييػػ ل سػػبي ل مػػدرتال)

أفليميػػؿل تػػاتجل بػػارد لدربفػػدلاييػػ ليت سػػػطلييارسػػ لدو شػػط لدررياضػػي ،لتيػػالأشػػار لدر تػػاتجل
ل(.٠.٩٩(ليفبػػػردل  ػػػالدتمػػػا لدسػػػتماب لدفػػػرلدرفي ػػػ ل بيفايػػػؿلد ػػػت ؼل)7.٠07اسػػػابيليػػػرم ل)
٪(لييػػاليشػػيرلدرػػالأفلدتمػػا لدسػػتماب لدرطاربػػا لدرمايفيػػا لدربػػدي ا ل02.6.٩ ب سػػب لدسػػتماب ل)

ل.ا ؿلدربفدلدس ؿلييتفلتيدير لدفتردضيالدفلدرطاربا لي دفيفلبدرم ليت سط لا ؿل بارد لدربفد

رػػذدليتضػػػ ليػػفلتا يػػػؿل تػػاتجلدربفػػػدلأفلدرطاربػػا لرػػػديففلشػػف رليت سػػػطلباوسػػتيتاعل اػػػ ل
 تذرؾلبار سب لر تما ل ا لدرييارسػ لايػثلأفلدو شػط لستمػذبللت فيذلدو شط سلبدرم لدواسا

ددففيػ لد تباتفف،لييالي ض لأفلأفرددلدرفي  ليفلدرطاربػا لدرمايفيػا لدربػدي ا لرػديففلمصػ رلفػيل
 بار شاط.لدريتف ل دوتتياـفيلبفدللتيريرلدرذد 

درطاربػػا ل فػػالتػػذدلدرصػػددلل يػػفل ػػ ؿلت ػػؾلدر تػػاتجليتضػػ لأ ػػ ليمػػبلتطػػ يرلدرػػددف لرػػدد
أفلتاديدلدستددؼلت لأ ؿلدريفارد لدريسػت دي لHorn (2002) ; Gill (2000)يذترلتؿليفل

بأتييػ للفػفدستػددؼلط ي ػ ل مصػيرولدريػد ليػ لإب ئلفػيدربر ايجلرػذرؾليمػبلي امشػ لدرطاربػ للفي
ييػػػدـلر طاربػػػ لتػػػذ لدرفي يػػػ لايػػػثللفػػػيد ؿليػػػتـلدرتػػػتاديػػػدلأتػػػددؼلذتيػػػ لرتاسػػػيفلدسدد ل يمػػػبلأفل

دريف  يا لدرف ي ل تيييـلدواتيامػا لرتاسػيفلتػدؼل در صػ ؿلدرػالدر تيمػ لدريرمػ ول تاييػؽل يطػ ل
لدد .فارم لفف ي لرفدؼلدس

 (01 دول ) بالر وع الى

دربفػػدلدرنػػا يللأ ػػ لتػػـلدرت صػػؿلدرػػالدسػػتمابا لدرطاربػػا لدرمايفيػػا لدربػػدي ا لاػػ ؿيتضالالح مالالا يمالالي:
ل.در اصلبارتفاي لدريدرت 

(ل تػػػيلد تيػػػدلأ  ػػػيلد فػػػذل٠درفبػػػارولرمػػػـل)ثلدتضػػػ لد اصػػػارليػػػددلدسػػػتماباتففلبػػػيفلايػػػ
٪(ل....٠7دو شط لبشتؿلميدلييار  لببيي لدرط ب لمدلاص  ل  الد  الدتيي ل سبي ل مػدرتال)

(ل تيلولدتيتفليفلت فيذلدو شط لبشتؿلميدلمدلاص  ل  الدمؿل00بي يالاص  لدرفبارولرمـل)
٪(لبي يػػػػػػالايػػػػػػؽلدريت سػػػػػػطلدرفػػػػػػاـلر بفػػػػػػدلدتييػػػػػػ ل سػػػػػػبي لمػػػػػػدرتال67.666دتييػػػػػػ ل سػػػػػػبي ل مػػػػػػدرتال)

(22.76٩)٪. 



66 

 

أفليميؿل تاتجل بارد لدربفدلدرنا يلدر اصلبارتفاي لدريدرتػ لاييػ لتيالأشار لدر تاتجلل
(ليفبػػػػردل  ػػػػالدتمػػػػا لدسػػػػتماب لدفػػػػرلدرفي ػػػػ ل بيفايػػػػؿلد ػػػػت ؼل0.٠00يت سػػػػطلاسػػػػابيليػػػػرم ل)

ييػاليشػيرلدرػػالأفلدتمػا لدسػتماب لدرطاربػا لدرمايفيػػا ل٪(ل22.76٩(ل ب سػب لدسػتماب ل)2.060)
دربػدي ا لاػػ ؿلدربفػدلدرنػػا يلييتػػفلتيػدير لدفتردضػػيالدفلدرطاربػا ليػػ دفيفلبدرمػػ لتبيػرولاػػ ؿل بػػارد ل

ل.دربفد

رػػذدليتضػػ ليػػفلتا يػػؿل تػػاتجلدربفػػدلأفلدرطاربػػا لرػػديففلشػػف رلأ ػػ لييتػػ ففلت فيػػذلدو شػػط ل
غل أفلرػديففلداسػاسلبارتفػا ول دررضػال ػفلأددتفػفلرا شػط ،لبارييار  لبزي تففل  ؿلمػ  لدرفػرد

أذدلتػ فرلرػديففلل ييالي ض لأفلدرطاربػا لرػديففلداسػاسلبيػدردتففل أ فػفلييتػفلأفليصػ ففلشػي
لدرددف لرذرؾ.

أشار لدر تاتجلإرالMcGuire& McDonnell (2008)دردس لل فالتذدلدرصددلتشير
تيريػػرلدريصػػير،لتيػػالأ فػػالت يػػالزددلدر مػػ لدرػػذدللأفلت ػػاؾل  مػػ لإيمابيػػ لبػػيفلدرتػػر ي ل يفػػارد 

ييضي لدريردتيػ فلفػيلدرتػر ي ليظفػر فليسػت يا لأ  ػيليػفليفػارد لتيريػرلدريصػير،ل تػد ـلتػذ ل
لدر تاتجلأفلدرترفي لييتفلأفليت فلدستردتيمي لففار لرتفزيزليفارد لتيريرلددففي لدرذد .

دربفػػدلدرنارػػثللدرػػالدسػػتمابا لدرطاربػػا لدرمايفيػػا لدربػػدي ا لاػػ ؿلأ ػػ لتػػـلدرت صػػؿيتضالالح مالالا يمالالي:
لدر اصلببذؿلدرمفدل

(ل تيليفلدريفـلبار سب لدرال02درفبارولرمـل)ايثلدتض لد اصارليددلدستماباتففلبيفل
٪(لبي يػػالاصػػ  ل٩٩٩..6د مػػازلدو شػػط لبتفػػا ولمػػدلاصػػ  ل  ػػالد  ػػالدتييػػ ل سػػبي ل مػػدرتال)

لمدلاص  ل  الدمؿلدتيي ل(ل تيلدبذ.0درفبارولرمـل) ؿلمفددلتبيرلفيلت فيذلدو شط لدري ت  لدرات
 .٪(ل..00.7٪(لبي يالايؽلدريت سطلدرفاـلر بفدلدتيي ل سبي لمدرتال)77.666 سبي ل مدرتال)

يميػؿل تػاتجل بػارد لدربفػدلدرنارػثلدر ػاصلببػذؿلدرمفػدل دوتييػ لتيالأشػار لدر تػاتجلدفلل
يفبػردل  ػالدتمػا لدسػتماب لدفػرلدرفي ػ ل بيفايػؿلد ػت ؼل(ل0.267ايي ليت سػطلاسػابيليػرم ل)

٪(ليياليشيرلدرالأفلدتما لدستماب لدرطاربا لدرمايفيػا ل00.7.٩(ل ب سب لدستماب ل)2.٠.00)
دربػػدي ا لاػػ ؿلدربفػػدلدس ؿلييتػػفلتيػػدير لدفتردضػػيالدفلدرطاربػػا ليػػ دفيفلبدرمػػ لم ي ػػ لاػػ ؿل بػػارد ل

 .دربفد

فيزلب ي ليتادولتضـل ظـلدرطام لدر فسي ل درفسي ر مي لأفلدرتالاإرلHorn (2002)يشيرل
يفًا.لايثلد  ل ظيف لتافيزي ليسػت ر ل ػفلدسػت فارليصػادرلدرمسػـلسدد لدرمػا لدر شػاط،ل يينػؿل
درتافيػزليمػاًول دسػفًاليتػرد حلبػيفلدر ػ ـلدرفييػػؽلاتػالد نػارولدرتاي ػ ل ييتػفلمياسػفالبييػاييسليفػػدول

  صيصًالرذرؾ.ل
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 (07ل ) دو بالر وع الى

دربفػػدلدرردبػػ للتػػـلدرت صػػؿلدرػالدسػػتمابا لدرطاربػا لدرمايفيػػا لدربػػدي ا لاػ ؿلأنالال يتضالح مالالا يمالالي: 
ل.در اصلبارضغطل درت تر

(ل تػيلدشػفرلباررداػ لدن ػػا ل70درفبػارولرمػـل)ايػثلدتضػ لد اصػارليػددلدسػتماباتففلبػيفل
ص  لدرفبػارولرمػـل٪(لبي يالا.00.00ت فيذلدو شط لمدلاص  ل  الد  الدتيي ل سبي ل مدرتال)

(ل تػػيلدشػػفرلبػػارت ترلدر فسػػيلفػػيلدن ػػا لت فيػػذلدو شػػط لمػػدلاصػػ  ل  ػػالدمػػؿلدتييػػ ل سػػبي ل7٩)
 ٪(6.022.٪(لبي يالايؽلدريت سطلدرفاـلر بفدلدتيي ل سبي لمدرتال)00.222 مدرتال)

يميؿل تاتجل بارد لدربفدلدرردب لدر اصلبارضػغطل درتػ ترلاييػ لتيالأشار لدر تاتجلدفلل
(ليفبػػػػردل  ػػػػالدتمػػػػا لدسػػػػتماب لدفػػػػرلدرفي ػػػػ ل بيفايػػػػؿلد ػػػػت ؼل7.0٩٠اسػػػػابيليػػػػرم ل)يت سػػػػطل

٪(ليياليشيرلدرالأفلدتما لدستماب لدرطاربا لدرمايفيػا ل6.02٩.(ل ب سب لدستماب ل)00.006)
دربدي ا لا ؿلدربفدلدس ؿلييتفلتيدير لدفتردضيالدفلدرطاربا لي دفيفلبدرم ليت سط لا ؿل بارد ل

لدربفد
إرػػيلأفلل(033، ص7112)بالدران  ؛ (67-61، ص ص7113)فالوزييػفل يشػيرلتػؿل

 ظيفػػ لدرددففيػػ ل اػػ لدرسػػ  ؾلدررياضػػيلييتػػفلت  يصػػفالفػػيلأ فػػالتفيػػؿل  ػػيلدوسػػتنارو،لدرت ميػػ ،ل
دوسػػػتيردري ل اػػػ لدرفػػػدؼ،لزيػػػادولدريفػػػدؿ،لتػػػأ يرلظفػػػ رلدرتفػػػب،لتف ػػػـلدرسػػػ  ؾل ػػػ ؿلدرييارسػػػ ل

 دررياضي .

 (03 دول ) بالر وع الى

دربفػدلدر ػايسللأ ػ لتػـلدرت صػؿلدرػالدسػتمابا لدرطاربػا لدرمايفيػا لدربػدي ا لاػ ؿيمي: يتضح ما
ل.در اصلبار يارد لدريدرت 

(ل تػػيلد فػػذلدو شػػط لس ػػ ل0٩ايػػثلدتضػػ لد اصػػارليػػددلدسػػتماباتففلبػػيفلدرفبػػارولرمػػـل)
٪(لبي يػػالاصػػ  ل22.777يت مػػبل  ػػالففػػؿلذرػػؾلمػػدلاصػػ  ل  ػػالد  ػػالدتييػػ ل سػػبي ل مػػدرتال)

(ل تيلد فػذلدو شػط لس  ػيلولدي ػؾل يػارلئيػرلذرػؾلمػدلاصػ  ل  ػالدمػؿلدتييػ ل72رولرمـل)درفبا
 ٪(0.27٩.٪(لبي يالايؽلدريت سطلدرفاـلر بفدلدتيي ل سبي لمدرتال)666..7 سبي ل مدرتال)

يميػػؿل تػػاتجل بػػارد لدربفػػدلدر ػػايسلدر ػػاصلبار يػػارد لدريدرتػػ لتيػػالأشػػار لدر تػػاتجلدفلل
(ليفبػردل  ػالدتمػا لدسػتماب لدفػرلدرفي ػ ل بيفايػؿلد ػت ؼل7.026 ل)ايي ليت سػطلاسػابيليػرم

٪(ليياليشيرلدرالأفلدتما لدستماب لدرطاربا لدرمايفيػا ل0.27٩.(ل ب سب لدستماب ل)00٩.0٩)
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دربدي ا لا ؿلدربفدلدس ؿلييتفلتيدير لدفتردضيالدفلدرطاربا لي دفيفلبدرم ليت سط لا ؿل بارد ل
لدربفد

-030، ص ص7112بالالدران ؛701-707، ص ص7113)عالالووي  يتفػػؽلتػػؿليػػفل
  يلأفلدرددففي لتسا دلفيلدو مػازلايػثلتينػؿلد دفػ لدرسػ  ؾلي زرػ لتبيػرولفػيل  ػـلدرػ فسل(032

س فػػالتينػػؿلدسسػػسلدرفايػػ لرفي يػػ لدرتػػدريبل طػػرؽلدرتتيػػؼليػػ لدرفػػارـلدر ػػارميل دتتسػػابلدر بػػرد ل
شػػبا فال  ػػيلدرت ظػػيـلدرفػػاـلدري ت فػػ ل لتاييػػؽلدستػػددؼل درصػػا لدر فسػػي ل يػػؤنرلت ظػػي ـلدرػػد دف ل دج

 ر ش صي ل تتيففا.

(01 دول ) بالر وع الى  

دربفػدلدرسػادسللأ ػ لتػـلدرت صػؿلدرػالدسػتمابا لدرطاربػا لدرمايفيػا لدربػدي ا لاػ ؿيتضح ما يمي:
لدر اصلبارييي ل درفاتدول

(ل تػػػيلد تيػػػدلدفلت فيػػػذل00ايػػػثلدتضػػػ لد اصػػػارليػػػددلدسػػػتماباتففلبػػػيفلدرفبػػػارولرمػػػـل)
٪(لبي يػػال07.٩٩٩و شػػط ليفػػـلرتاسػػيفلصػػاتيلمػػدلاصػػ  ل  ػػالد  ػػالدتييػػ ل سػػبي ل مػػدرتال)د

تي يػػ لدراارػػ لدربد يػػ لمػػدللفػػي(ل تػػيلد تيػػدلدفلت فيػػذلدو شػػط ليسػػا د يل00اصػػ  لدرفبػػارولرمػػـل)
٪(لبي يالايؽلدريت سطلدرفاـلر بفدلدتييػ ل سػبي ل.72.00اص  ل  الدمؿلدتيي ل سبي ل مدرتال)

 ٪(ل22.000مدرتال)

يميؿل تاتجل بارد لدربفدلدرسادسلدر اصلبارييي ل درفاتدولايي لتيالأشار لدر تاتجلدفلل
(ليفبػػػػردل  ػػػػالدتمػػػػا لدسػػػػتماب لدفػػػػرلدرفي ػػػػ ل بيفايػػػػؿلد ػػػػت ؼل20..0يت سػػػػطلاسػػػػابيليػػػػرم ل)

٪(ليياليشيرلدرالأفلدتما لدستماب لدرطاربا لدرمايفيػا ل7٩..7٠(ل ب سب لدستماب ل)02.200)
دربفػػدلدس ؿلييتػػفلتيػػدير لدفتردضػػيالدفلدرطاربػػا ليػػ دفيفلبدرمػػ لم ي ػػ لاػػ ؿل بػػارد لدربػػدي ا لاػػ ؿل

دريييػػػ ل درفاتػػػدولييػػػالي ضػػػ لامػػػـلدريشػػػت  لدرذدتيػػػ لرػػػديففل  ػػػدـلددردتفػػػفلستييػػػ لي دمفػػػ ليشػػػت  ل
لدربدد  لرديفف.

لبار سػب لرمييػ لدسفػردد،ل يػفلدريفػارد لدرتػيلتػؤددلإرػالتفزيػ زل يفدلتيريرلدريصيرلتػددف ليفـػ
تيريرلدريصير،لينؿلتاديدلدستددؼ،ل اػؿلدريشػت  ،ل دت ػاذلدريػردرد ،ل تيتػفلدرفػردليػفلتايػؿلأتبػرل
ر يسػػؤ ري ل درسػػيطرو،ل  ػػ  ول  ػػالذرػػؾ،ل  ػػدياليظفػػرلدررياضػػييفلأ ػػ لييتػػ فـلمفػػؿلدسشػػيا لتاػػدث،ل

ل ريػػ اليت مفػػ فل يتاي ػ فليسػػؤ ري لدرت طػػيطل صػػ  لدريػػردرلبيػػاليػػؤددلدرػػالأفلتتغيػػرل ظػػرولدآل ػػريفلرفػـػ
يػ فـ،ل يػػتـلدرتأتيػدل  ػػالأفلدسشػػ اصلدررياضػييفلرػػديفـلسػػيطرول  ػالايػػاتفـلبػػدًوليػفل مػػ دلشػػ صل

 .(Ward, 1996)ـلداتردـلذدتفـل تيديرتـلرذدتفـأ رليت ذلمردرد ل  فـ،ل يفلدريف
 (02 دول ) بالر وع الى
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ربفػػدلدرسػػاب ل لا وأ ػػ لتػػـلدرت صػػؿلدرػػالدسػػتمابا لدرطاربػػا لدرمايفيػػا لدربػػدي ايتضالالح مالالا يمالالي:
ل.در اصلبارف م لدرش صي 

(ل تػػيلدشػػفرلأ  ػػيلبفػػد ل02ايػػثلدتضػػ لد اصػػارليػػددلدسػػتماباتففلبػػيفلدرفبػػارولرمػػـل)
٪(ل.22.26 ػػفلأصػػاابيل  ػػدلييارسػػ لدو شػػط لمػػدلاصػػ  ل  ػػالد  ػػالدتييػػ ل سػػبي ل مػػدرتال)

لأتبػرا   ػالبشػتؿلتفلإذد(ل تيلدشفرلأ  يلييتفلدفل صػب لدصػدما ل0.بي يالاص  لدرفبارولرمـل)
٪(لبي يػػالايػػؽلدريت سػػطلدرفػػاـلر بفػػدلدتييػػ ل77.٠77مػػدلاصػػ  ل  ػػالدمػػؿلدتييػػ ل سػػبي ل مػػدرتال)

 ٪(.22.000 سبي لمدرتال)

يميػؿل تػاتجل بػارد لدربفػدلدرسػاب لدر ػاصلدرف مػ لاييػ ليت سػطلتيالأشار لدر تاتجلدفل
(ل.0٩.70يػػؿلد ػػت ؼل)(ليفبػػردل  ػػالدتمػػا لدسػػتماب لدفػػرلدرفي ػػ ل بيفا7.٩22اسػػابيليػػرم ل)
٪(لييػػاليشػػيرلدرػػالأفلدتمػػا لدسػػتماب لدرطاربػػا لدرمايفيػػا لدربػػدي ا ل0.2.٩. ب سػػب لدسػػتماب ل)

ل.ا ؿلدربفدلدس ؿلييتفلتيدير لدفتردضيالدفلدرطاربا لي دفيفلبدرم ليت سط لا ؿل بارد لدربفد

اليريػػد ف.لدسشػػ اصلدرييػػرريفلريصػػيرتـلتػػأفرددليفرفػػ فلتيفيػػ لدو تيػػار،ل يفرفػػ فليػػإفل
 تيفيػػػ لدراصػػػ ؿل  يػػػ ،ل درػػػ  يلباواتيامػػػا لدرش صػػػي .ل ي تػػػارلدسفػػػرددلدرييػػػرر فلريصػػػيرتـل
دستػػػددؼ،ل يسػػػف فلبهصػػػردرل ا تػػػا.ل تػػػذدلي طػػػ دل  ػػػالتأتيػػػدل مػػػ دلدرفػػػرد،ل تاديػػػدلداتياماتػػػ ل
دريفر فػػػػػػػ ،ل تييػػػػػػػيـلدرتيػػػػػػػدـل اػػػػػػػ لتاييػػػػػػػؽلدستػػػػػػػددؼ،ل تفػػػػػػػديؿلدسدد ،ل   ػػػػػػػؽل فػػػػػػػجلفريػػػػػػػدلراػػػػػػػؿل

ل.ل(Martin & Marshall, 1998)دريشاتؿ
 (:03يتضح من  دول )

(ل7.02٩يت سطلاسابيليػرم ل)اييتددففي لتيريرلدرذد ل دفلإمياريل تاتجلأبفادلييياسل
ل٪(2.6٩٩.(ل ب سب لدستماب ل)00.0٩٠ ت ؼل) بيفاي درفي  للدديفبردل  الدتما لدستماب لدفرل

ربػػدي ا لاػػ ؿلدربفػػدلدس ؿلييتػػفلتيػػدير لدرطاربػػا لدرمايفيػػا لدل ييػػاليشػػيرلدرػػالأفلدتمػػا لدسػػتماب
دفتردضػػيالدفلدرطاربػػا ليػػ دفيفلبدرمػػ ليت سػػط لاػػ ؿلأبفػػادل بػػارد لدريييػػاس،لييػػاليشػػيرلدرػػالأفل
ددففيػػ لتيريػػرلدرػػذد لرػػددلدرطاربػػا لتاتػػاجلدرػػالتطػػ يرلريتػػ فلرػػيففلدريػػدرول  ػػالتاييػػؽلدري دمفػػ ل

دففيػػ لتيريػػرلدرػػذد لر طاربػػا لتأسػػاسلدرذدتيػػ لريشػػت  لدربدد ػػ لرػػديفف،لييػػالي ضػػ لأتييػػ لتا يػػؿلد
لرتفرؼل  الد دففففل ا لدربدد  لري دمف ليتط با لاياتففلدرش صي .

 فيػًالر ظريػ للدسفػرددلف ألRyan& Deci (2008)رذدلفيلتذدلدرصددلتشيرل تاتجلدردس ل
تيريػػػرلدرػػػذد لباامػػػ لإرػػػالدت ػػػاذلمػػػردردتفـلبأ فسػػػفـ،لتيػػػالأ فػػػـلباامػػػ لإرػػػالدراريػػػ لفػػػيلدرتصػػػرؼل

ففارفـ،لتيالأفلدرذيفلييت تػ فلددففيػ لييػررولذدتيػًا،لأتنػرلماب يػ لر سػتيردرلفػيلي دمفػ ليتط بػا لبأ
ل.دراياو
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تفػػدلدرددففيػػػ ليػػفلدريافػػػزد لدسساسػػػي لدرتػػيلتسػػػفـلفػػيلتاييػػػؽلدستػػػددؼ،لرػػذدلفيػػػدلومػػػ ل ل
يا لدسفػػرددلإذلأ  ػػال سػػتطي لدرت بػػؤلبسػػ  تلدرتربػػ د،درددففيػػ لدتتيايػػًال دسػػفًاليػػفلدرفػػاي يفلفػػيلدرايػػؿل

يػفل ػػ ؿليفرفت ػػالبػد دفففـلدردد  يػػ ل اامػػاتفـل ييػ رفـلدتمػػا لدت ػػاذتـلسػ  ؾليفػػيف،ل ريػػدلبػػرز ل
 ظريػػا ل ػػدولفػػيلتفسػػيرلدرددففيػػ ،ل رفػػؿلأبرزتػػالتػػيل ظريػػ لتيريػػرلدرػػذد لدرتػػيلتػػردل  ػػالأ ػػ ليػػ ل

رػػذد ل تػػيل مػػ دلدرددففيػػ لدردد  يػػ لرػػددلدسفػػردد،لتتيػػفلت ػػاؾلاامػػ لفطريػػ ليط ػػؽل  يفػػالتيريػػرلد
 .ل(7113، زايد)دت اذلدسفرددلمردردتفـلبأ فسفـ

يستيبؿليفل ػ ؿلدراػ دسلدري ت فػ لدرفديػدليػفلدريف  يػا للدرفردأفليفل  ؿلدر تاتجلل يتض 
لدر  ػػبل أ لدرينيػػرد لسػػ د ليػػفلدربيتػػ لدر ارميػػ لأ ليػػفلدد  ػػ ل)فييػػاليفػػرؼلبفي يػػ لد اسػػاس(،ل ييػػـ 

يفػرؼلبفي يػ لد دردؾ(،ل   ػدياليػدرؾلدرفػردلتػذ لدريف  يػا لسػ د للبارتفرؼل  التػذ لدريف  يػا ل)فييػا
ت ميػػ للفػػيدر ارميػػ لأ لدردد  يػػ لفه ػػ ليسػػتطي لبػػذرؾلدت ػػاذلمػػردرلسػػ د لباوسػػتيردرلأ ل ػػدـلدوسػػتيردرل

  يػػ ل اػػ لينيػػرد لأ ليف  يػػا لياػػددوليػػفلبػػيفلتػػذ لدرينيػػرد لأ لدريف  يػػا لدريدرتػػ .ل تػػذ لدرفي يػػ ل
 (.7٩٩0)   د،لبا لرفذ لدريدرتا لت فالأ لبفضفا بلدو توت اذلدريردرلتتط

تػػػذ لدردردسػػػ لتتاػػػددلبيػػػدرولليدرػػػالدفلددففيػػػ لتيريػػػرلدرػػػذد لفػػػلسػػػؽلي ضػػػ لدرباانػػػافييػػػال
دريييػػاسلدريػػاتـل  ػػال ظريػػ لتيريػػرلليدرطاربػػا ل  ػػالت ظػػيـل ز فػػالباردرمػػ لدرتػػيلتاصػػؿل  يفػػالفػػ

 لردردسػػ لدرػػد دف لدرييػػررولأ ػػدريييػػاسلي ضػػ لل،لرػػذدليتضػػ لدفدرػػذد لبفػػدلدرتفػػديؿلر يمػػاؿلدررياضػػي
تػتاتـلفيفػالدرػذد لدردد  يػ ل  مػ ليتتاي ػ للدرفػػ م لبػيفلدرمسػـل درفيػؿأفللذدتياليفلدستييػ لايػث

ر طاربػػ لتيػػالتػػؤنرلفيفػػالدرػػذد لدر ارميػػ ل درتػػيلتتػػأنرلباربيتػػ لدرياػػيطلبفػػالرتشػػت ليفػػالمػػرردلت تمػػ ل
درفديػػػدليػػػفلدريػػػردرد لفػػػيللدت ػػػاذ  ػػػالولدرطاربػػػ لفيػػػدرلدمففػػػا،لدرطاربػػػ لذدتيػػػالري دمفػػػ لدسيػػػرلدرػػػذ لي ل
تتػأنرلفػيلاارػ ل ي ػ لدردردسػ لب يامػ لدرطاربػا للي درتػلددرفي يػ لتػ دري دمؼلدري ت فػ ليت مػؼل  ػالريام

ييػػػػالي ضػػػػ لدفلدردردسػػػػ لتتشػػػػؼل ػػػػفلداتيػػػػاجلدرطاربػػػػا ل ي ػػػػ لدردردسػػػػ لدرػػػػالدرتػػػػد ؿل،لدرمسػػػػيي 
يتػػػ فلرػػػديففلدرػػػددف لدرػػػذدتيلرتيريػػػرلامػػػـليشػػػت  لدربدد ػػػ للدورشػػػاددلرتفػػػديؿلدراارػػػ لدر فسػػػي لرتػػػا

 ي دمفتفػػا،ل يػػفل ػػ ؿليػػالتيػػدـليػػفل تػػاتجليػػردلدرباانػػافلأفلت ػػؾلدر تػػاتجلأشػػار لدرػػالصػػ اي ل
وبالالذلك تكالالون الباحثالالة تحققالالت رطاربػػا لدرمايفيػػا لدربػػدي ا ،لليييػػاسلددففيػػ لتيريػػرلدرػػذد  أتييػػ ل

 من صحة الفرض الثاني
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صٌات :االستخالصات والتو  
 :االستخالصاتأوالً:

ليفل  ؿلأتددؼل فر ضل  تاتجلدردردس لت صؿلدرباانافلدرالرتاريخ
صػػػدؽلبيفايػػػؿللصػػػ اي ليييػػػاسلددففيػػػ لتيريػػػرلدرػػػذد لرطاربػػػا لدريردتيػػػا ل ي ػػػ لدرباػػػث -0

ذرػؾل  ػدليسػػت  ل(ل٩.2.٠ بيفايػػؿلنبػا ل)(ل٩.٠7ل-ل٩.22دوتسػاؽلدرػدد  يليػالبػيفل)
 (ل بارولتارتاريخ..(لأبفادل)2ايثلتت فليفل).٩.٩0يف  ي ل

 . بارد ل2(ل  ددتال2درالل0دربفدلدس ؿلدريتف ل دوتتياـل تين  لدرفبارد ل)يفل -
ل6(ل  ػػػػػددتال00درػػػػػالل2دربفػػػػػدلدرنػػػػػا يلدرتفايػػػػػ لدريدرتػػػػػ ل تين ػػػػػ لدرفبػػػػػارد ل)يػػػػػفل -

 . بارد 
ل0(ل  ػددتال02درػالل.0دربفدلدرنارثلبػذؿلدرمفػدل دوتييػ ل تين ػ لدرفبػارد ل)يػفل -

 .  بارد
ل0(ل  ػػػػددتال70درػػػػالل0٠دربفػػػػدلدرردبػػػػ لدرضػػػػغطل درتػػػػ ترل تين ػػػػ لدرفبػػػػارد ل)يػػػػفل -

  بارد 

ل2(ل  ػػددتال0٩درػػالل.7دربفػػدلدر ػػايسلدر يػػارد لدريدرتػػ ل تين ػػ لدرفبػػارد ل)يػػفل -
 . بارد 

ل2(ل  ػػػػددتال02درػػػالل00دربفػػػدلدرسػػػادسلدريييػػػ ل درفاتػػػدول تين ػػػػ لدرفبػػػارد ل)يػػػفل -
  بارد 

 . بارد 2(ل  ددتال..درالل02  لدرفبارد ل)يفلدربفدلدرساب لدرف م ل تين -
(ليفبػػردل7.٠07اريتفػػ ل دوتتيػػاـليت سػػطلاسػػابيليػػرم ل)د فبػػارد لدربفػػدلدس ؿلدر ػػاصلب -7

ييتفلتيػدير لدفتردضػيالأفلدرطاربػا لدربػدي ا لدرمايفيػا ليفبػرفلبدرمػ لدتما لدستماب لل ف
ل.يت سط لا ؿل بارد لدربفد

(ل0.٠00يت سطلاسابيليرم ل)ايي لرتفاي لدريدرت لادفل بارد لدربفدلدرنا يلدر اصلب -0
ييتػفلتيػدير لدفتردضػيالدفلدرطاربػا لدربػدي ا لدرمايفيػا ليفبػرفليفبردل  الدتما لدستماب ل

ل.بدرم لتبيرولا ؿل بارد لدربفد
يت سػػػطلاسػػػابيليػػػرم لل بػػػذؿلدرمفػػػدل دوتييػػػ لاييػػػبدر ػػػاصللدرنارػػػثدربفػػػدللدفل بػػػارد  -.

ييتػػػػػفلتيػػػػػدير لدفتردضػػػػػيالدفلدرطاربػػػػػا لدربػػػػػدي ا لاب ل(ليفبػػػػػردل  ػػػػػالدتمػػػػػا لدسػػػػػتم0.267)
ل.درمايفيا ليفبرفلبدرم لم ي  لا ؿل بارد لدربفد

(ل7.0٩٠يت سطلاسابيليرم ل)ل ارضغطل درت ترلاييبدر اصللدرردب دربفدللدفل بارد  -0
ييتػفلتيػدير لدفتردضػيالدفلدرطاربػا لدربػدي ا لدرمايفيػا ليفبػرفليفبردل  الدتما لدستماب ل

ل. سط لا ؿل بارد لدربفدبدرم ليت
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يت سػػػػطلاسػػػابيليػػػػرم لل ار يػػػارد لدريدرتػػػػ لاييػػػبدر ػػػػاصللدر ػػػايسدربفػػػػدللدفل بػػػارد  -6
ييتػػػػػفلتيػػػػػدير لدفتردضػػػػػيالدفلدرطاربػػػػػا لدربػػػػػدي ا ل(ليفبػػػػػردل  ػػػػػالدتمػػػػػا لدسػػػػػتماب ل7.026)

ل.درمايفيا ليفبرفلبدرم ليت سط لا ؿل بارد لدربفد
يت سػػػػػطلاسػػػػػابيليػػػػػرم لل دولاييػػػػػاريييػػػػػ ل درفاتػػػػػبدر ػػػػػاصللدرسػػػػػادسدربفػػػػػدللدفل بػػػػػارد  -2

ييتػػػػػفلتيػػػػػدير لدفتردضػػػػػيالدفلدرطاربػػػػػا لدربػػػػػدي ا ل(ليفبػػػػػردل  ػػػػػالدتمػػػػػا لدسػػػػػتماب ل20..0)
لدرمايفيا ليفبرفلبدرم لم ي  لا ؿل بارد لدربفد.

(ليفبػػردل7.٩22يت سػػطلاسػػابيليػػرم ل)ل در ػػاصلدرف مػػ لاييػػلدرسػػاب دربفػػدلدفل بػػارد ل -2
دفلدرطاربا لدربدي ا لدرمايفيػا ليفبػرفلبدرمػ للييتفلتيدير لدفتردضيا  الدتما لدستماب ل

ل.يت سط لا ؿل بارد لدربفد
يت سػػطلرػػددلدرطاربػػا لدربػػدي ا لدرمايفيػػا لاييػػ لددففيػػ لتيريػػرلدرػػذد لدفلأبفػػادليييػػاسل -٠

لييتػػػػفلتيػػػػدير لبدرمػػػػ لدرطاربػػػػا (ليفبػػػػردل  ػػػػالدتمػػػػا لدسػػػػتماب ل7.02٩اسػػػػابيليػػػػرم ل)
 يت سط لا ؿلأبفادل بارد لدرييياس.

يػػ لتيريػػػرلدرػػػذد لرػػددلدرطاربػػػا لدربػػػدي ا لدرمايفيػػػا لتاتػػاجلدرػػػالتطػػػ يرلريتػػػ فلأفلددفف -0٩
لرديففلدريدرول  التاييؽلدري دمف لدرذدتي لريشت  لدربدد  لرديفف.

 التوصٌات :ثانٌاً : 

لدردردس لي صالدرباانافلبيالي يخلدست  صا  يفل  ؿل
د دفػػ لأفػػرددلدريمتيػػ لدسػػت ددـليييػػاسلددففيػػ لتيريػػرلدرػػذد لتأسػػاسلرتفػػرؼل  ػػاللوضػػر رل -0

لدربد ا لفيلتؿلدريرداؿلدرس ي .
درتػدريبل دري افسػا للفيليمػاؿددففي لتيريرلدرذد للباست ددـلييياسضر رولدمرد لبا ثل -7

 .دررياضي 

د رلدريػػػػدربلدررياضػػػػيلفػػػػيلدرتػػػػأنيرلدر فسػػػػيل  ػػػػالددففيػػػػ لباػػػػ ثلاػػػػ ؿللدمػػػػرد ضػػػػر رول -0
 دررياضيلدرييررولذدتيا.

درػػػذد لرتفػػػرؼل  ػػػاليسػػػت دلدرددففيػػػ لدرييػػػررولذدتيػػػالرػػػد للدسػػػت ددـليييػػػاسلددففيػػػ لتيريػػػر -.
 .درط بلدرمايفييفلدربد ا 

دسػػػت ددـليييػػػاسلددففيػػػ لتيريػػػرلدرػػػذد لرتفػػػرؼل  ػػػاليسػػػت دلدرددففيػػػ لدرييػػػررولذدتيػػػالرػػػد ل -0
 دررياضييفل يددلتأنرتالبتطبيؽلدربرديجلدرتدريبي .ل

ل
ل
ل
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ل(.لدري ص روخليتتب لمزيرولدر رد.7  ـلدر فسلدررياضيل)طل(.0225بدران، عمرو حسن. )  -1
ددرلل(.لدريػاتروخ0طشل)درتطبييا ل–دريفاتيـلش  ـل فسلدررياض ل.(0222) .أسامة كامل، راتب  -0

 .درفترلدرفربي

ل.يتتب لدر فض لدريصري .لدرياتروخلدرددففي ل درتف ـل(.0223) .نبٌل، زاٌد  -3
فا  يػ لبر ػايجلتػدريبيلرت ييػ لدرتاديػدلدرػذدتيلفػيلضػ  لل(.0210)الغنذً. ٌاسذمٌن عبذد  ،سالم  -4

ل.ت ي لدرتربي ،لمايف ل يفلشيسل.رسار لدتت ردولئيرلي ش رول.در ي ذجلدر ظيفي
 .ددرلدريفارؼلدررياضي.لدرياتروخ  ـل فسلدريدربل درتدريبل(.0220.)محمد حسني، عالو  -5

يرتػزلدرتتػابل(.دريػاتروخل6ط)ياضػييد ؿلفيل  ـلدر فسلدررلل.(0222) .محمد حسن، عالوي  -6
ل.ر  شر

.لييديػ لفػيل  ػـلدرػ فسلدررياضػ (.0222.)مصطفً حسٌن، باهًومحمود عبد الفتاح  ،عنان  -2
 .يرتزلدرتتابلر  شردرياتروخل

ديتػػردؾلر طبا ػػ ل.درياتروخلتفالدر فسػػي ل درفي يػػ ادريػػرأول دضػػطردبل.(0211) .محمذذد حسذذن ،غذذانم  -8
ل. در شرل درت زي 

ل.يتتب لدو م  لدريصري .درياتروخلدريياسلدر فسيل.(0212). ،صفوتفرج  -9
ددرل(.لدريػاتروخل7ط)  ػـلدرػ فسلدررياضػيلشدريفػاتيـل درتطبييػا ش.(0226) .أحمد أمذٌن ،فوزي  -12
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