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  جامعة المسيلة
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 :مقدمة
تتعــ   فوائف ــ  فوتــه تئلريــة فورتةفــر وح تلــت عــرف   فوحرتحــه حاتــة تكــئتر فوحتــةرف  فو ر تــر 

أئقـة  فواـرفب ركرت ـر حةحـرك  ئ ـوف تعئتـ  فوعـرةا والاتحـةع ولحرحئاـر  رة فـةلر  فوالزحـر  ئفتـتلال 
  (4002تـع   )إوى تاحتر فوكحئح ئت  تق فوارـةح لـه فوحـئف  فو رفتـتر ئف تعـةت فوحئفيـا فورتةفـتر

ئححةرتر فورتةفر احئحًة أصـر   حـم حهـةير فوصـ ر ئفوئقةتـر حـم ف حـرفص  رـ  أصـر  تتـت    
ـــوف ت ـــرة حعهـــ  فوـــ ئ  الـــى تئاتـــر لـــه اـــالي فوع تـــ   حـــم ف حـــرفص فوااتـــتر ئفوع لتـــر ئرتريـــة و

فوحصـــكاى  )ت  الـــى فـــرئرك ححةرتـــر فواعـــةك فورتةفـــه تـــحئفكاتتـــة الـــى ف ـــتالت أاحـــةري  ئرا
2994.) 

تلك فوـ ئ  ئحاتـة فورزف ـر ل ـر فوحعـةقتم حـم حئفكاتتـة  وحـة تعـ لن فوحعـةقئم حـم ةـرئك  ئو  تاس
ئ قــ  تــ  وتــوف فولــرص فعــرفك فوحعــةقتم حــم ح تلــت . ر لــه تاحتــر فوحرتحــهتح ــم فتــتةحةرية ولحتــةيح

ف احــةر لــه أاــئفة ا تــ ك حــم ف وعــةا فورتةفــتر ئت تتــت تلــك ف وعــةا وحئفعحــر اــئة ف اةقــر  ئحــة 
ئقــ  أقتحــ   ئرف   ةصــر ئحرةرتــة  ح لتــر . تتــتلزحن ووــك حــم تعــرتعة  ئقئفاــ  تاةتــا  ــ   ةوــر

 . ئ  فوعةو ئ ئوتر ولحعةقتم له ح تلت 
ا كـر يةحـر واليتحـة  فوـ ئوه رتـو  ( +  2994 ئرك ررعلئار ولحعةقتم اة  ) ع ل  حاةلتة  ئ 

 .فوا ر حم فواةس
تعتر حاتئ  ف اةقر إوى ئرئ  ا ة أئ قصئر تؤةر الى ق رف  فوار  فورتحتر أئ يوف ئ 

فو ةحلر حم فو ررف   ق رك فوار  الى فالتتاة ك  ئم فو تتر أئ فوع لتر أئ فالرتحةاتر ححة ت ئ 
 .فو تةك رصئرك كرتعتر فوته تتتات  رتة ف لرف  فوعة تتم لهفوتعلتحتر ئفوحتاتر ئرتم  اةعك ف  فع 

أص رتن ف ح  فوحت  ك وراةتر فوحعةقتم أم ف اةقر ت    ئت ت  فوار  فووي حتةةق رةع له فو
؛ رر  ل  رتحةاه أئ  ته أئ ا لهالى فو تة  رئ  ك أئ أ ةر حم فوئهة ت له فو تةك فوتئحتر اتت
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 ت رك رةحعر ح ح   تفر رر - لةتر ح رر فوحتأور فوتررئتر له فورزف ر له ه  فوت  تة  فورفيار

ف اةقر حة تاتج ام أي  ةور فا رفت ر اه أئ فااعةوه ( 2994) هار  فولاةر فو حةكئتعرت 
 .ر تث  تحاه إارةز فوار  أئ ت رلن

فوافئي ف  ف ه ولئهة ت  لها ة رأاتة ف اةقر ( 4000)عرت اهحى أرئ حصكاى ئت
ر ةلر رئفارن  عر اه ئفوع له ر ررر ت   حم ف تتةا فوو ةفو تئتر فوح تلار فوته تتتلزحتة فواحئ فو

 .الى تائف  فواحئ فوزحاهفوته تتاةتا حه فوتم 
ت تلت ف اةقة  فورتحتر فو ر تر ئفوع لتر ئفووفتتر  ترةا ئائفح  ئهرئت فقتصة تر ئ 

و ر حة حتالم ئت  ئت تلت رة تالت ف ترةا ئفوعئفح  فو ل تر ئفوئرفةتر ئفورت تر  ئفرتحةاتر حتع  ك
 :إوى  ف ترةا ئت ت%  52حعرئلر فوئرتر   %42ف ترةا فوحعرئلر ال تتع ى أم ( 2994)

فوعئفح  فورت تر فوته تؤةر الى فوراتم -فوعئفح  فورتاتر فوئرفةتر)أترةا حة قر  فوئال ك  -
 (حرفورحر لهاتئا  ل تر  -ا ة يرحئم فول ك فو رقتر -حئزئحة ف تالت فو رئ -أةاةع فو ح  

-ا ة له ف  ترتم -فوعئفح  فوته تؤةر الى فوراتم أةاةع فوئال ك)أةاةع فوئال ك  أترةا -
 (زتة ك اترر فوصارفع -فرتاةة له فو رفرك  -فورلئ ئز 

 -و ـــئف ث-فوعئفحـــ  فورت تـــر فوتـــه تـــؤةر الـــى فوراـــتم رعـــ  فوـــئال ك ) أتـــرةا حـــة رعـــ  فوـــئال ك -
 (رتحةاترفوعئفح  فورت تر ئفال -ف حرفص فوحع تر

ئ  تــى   فوحعــةقتم الــى فتــتعة ك حعائتــةتت  ئ تــئفزات  فوااتــه ئفورتــحه ئو ــه تتــةا  يــؤالع
ل ــ  تــ  فاليتحــة  رةورةاــا فورتةفــه لهتــر  رــووك حــة تتــحى  حرتــ  لــه فوحرتحــه حــم ر تــ   تح ــم

رحتتعـاى حتـتتك  عئ  اعأك رتةفر فوحعةقتم إوـى أل ـةر رـئ ةحـةم فوكرتـات ررتةفر فوحعةقتم   تث
ل ــ فم فوــوي ال ــه فو حــئ  ئفو تــ  ئ   حــة اــ لت  رــةا لترف ئووــك إرــةم فو ــرا فوعةوحتــر فوةةاتــر ئرعــ ية

حرفــى فوعــل  لــه حصــةره فو ــرا ئفوح تحــتم رةوحتتعــاى  ئم أي  فوة ــر رــةوااس فوــوي تعــةاه حاــن
 .2929ة  اعةا تتت  حةا لتلعلئوتم أوإاعةع  لا ر له  اعةك

وي فوعرال   الى فورحةتر رةو ئس ئفوتت  حم لئق فو رته و   فقتصر  ف وعةا له ر فتتتةئ 
وعةا أيوف فوتةرتخ أصر     تث فعترك لتتة رائ  ئفرةك فورتش فوررتكةاه فوح ع تم ئحاو

 .تائتةً  فوحعةقتم ف   حهةير فورتةفر فالا لتزتر فوته ت ة 
عة  تلتر  اهرك فوحرتح تلترف  فالرتحةاتر ئر ةصر له أا ةا فو رئاول ئ اتترر

رأااتت  أئ أصترئف رةوعةية  له ترت  فووئ  ام  ئفترةيةتتة ا ئ فوحعةقتم رةاترةري  ألرف  ف ئف
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  حة أم أتةوتا فوعالي  فوحرتحه تععر رةوتعةكت ئفوحت  إوى ت رتحت  ف حر فووي رع   أئكةات 

ةا   ق  ت  فوتعئتص فواتئص ر ر ر فوتأيت  فور اه ئتكئر أرتزكئ فوكرتعه ئفوكا فورتةفه 
  . ةترًف له فالرت ةع ررتةفر فوحعةقتم

 ام هتئر تعرتعة  فرتحةاتر ئ تتئرتر  ةصر رةوحعةقتم  ر  لع  فرتحةاه لفالً 

إوتت   حئفكاتم وت   رة فةلر إوى إتتة  فوا ر فوتررئي فو  تث فووي أصر  تاهر رةوتعةكت حعت 
  .  ئق ئئفررة  ئال تا صت  إال فوت تت

  ة  فو ةصر ررتةفر فوحعةقتم الى ح تلت فوحتتئتة  تئفع  ةا تكئر  فوحتةر رووكئ 

أئ   رةوحعةقتم ت ئم حئفزتر إوى أم فتت ر ف حر الى إقةحر  ئرك  ةصر  ح لتر أئ إقلتحتر أئ  ئوتر
ورتةفر فوحعةقتم حم أراةع فو ةرك حةلحة   ث له  له أا ةا فو ئرف  الى فوحتتئى فو ةري ت صة

 ئوحرتر ولحعةقتم له أا ةا ف وعةاأوعةا أت ة   ئرك ئ   ف تتئتر تر أئ ئرف  ف وعةا ف لرت 

 ةصر رةوحعةقتم ق   ئوحرترأ  ةا  أئ   ئركئ   له ااس فورل  فوحفتت ول ئرك فالئوحرتر فوصتاتر
وعةا فو ئى ئفو رك فوكة رك ئفوتئ ه أفوترة ر ئ  ئفعتحل  الى حتةر ة  له 2999 أقتح  له اة 

 حع ور وتالع   ةال  ف اةقر  حة تت  تاهت  يو  فوحتةر ة  ئلق حتتئتة   ة ئرةوكره  لتة حتةر

فوحتةر ة  فالئوحرتر فو ةصر  و   فتت ر فآلم رراةحجئ   ح  ئ ك ئحت ان له فئع ف اةقر ئ ررةتتة
ت تلت تحةحًة ام تلك فو ةصر رحم تكلق التت    ئق  تفحم أوعةرة ئحتةر ة   ةصر رت  ت ة 

   :ترت  فوحةة  ر حاتة الىئاو   ف تئتةع

الى  ئوحرتر  ةصر رةورتةفتتم فوح ائلتم  تث تعتح أفوررس ولح ائلتم ئيه وعرر   رك -
 حةتر حرحة  حم إ رفز  تحرتر  رك رتة ررس الى ف رص رتم لرت تم ئ تعح     لرتق حات  إوى

 .رتصفورصر لتئ قصتر ئ و ان ا ي ت ئفوحرحى له يو  فو ةور حع   وتاةتا هرئت  ت

تررئي ام ت  ت    حة  تررئتر إاتةاتر وف  كرتعر  ئو  ت تلت فوتررتر فور اتر  اهة  -
حم أر  فرتاةع   ت ه و ررفتت  فو ر تر ئحم رله رئ ت  فوحعائتر  ت تاتن وألكاة  فوحعةقتم

ةةر فآل ئرة فةلر إوى تأيتلت  ر اتة تعح  الى ت اتت  الى فتتررةة ة تت  رأااتت  ئحعةئاتت 
  .تلرتر فواةرحر ام ف اةقرفو

الى حتتئى فوئكم فوعرره  عأم  ال تر  رتةفر وئي فال تتةرة  فو ةصر فيتحةحًة ئفتعةً 
م  ةا  رعص فو ئ  ر أ  تئوتت  رعص فاليتحة   لر أاة ار  أا تر  ةصر  حاةلتة  ف تئتةع  ئف 
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 ت رك رةحعر ح ح   تفر رر - لةتر ح رر فوحتأور فوتررئتر له فورزف ر له ه  فوت  تة  فورفيار

 .ئرحعتة  أصر   تت صة رائة حعتم حم ف اةقر رتو  فوا ر  أئ حؤتتة 

اا  ت  ت  فو  حة  ف تةتتر وت  حة  فو رفعك  ئفو تةرر  ئرعص   ت ت راةتر يو  فوحؤتتة ال
فاليتحة   فوحتاتر فوته تااعت  له  تةتت  فو ةصر  ر  أصر   تتع ى   ئ  ووك ا ئ فوحتةرف 

 (http://furat.alwehda.gov.sy)ئفوتاةلتتر له أ تةم أ رى رةورئفاا فوترلتتتر 
له فواعةك تةفه ر أ  فو ئ  فوعررتر تتت  رإعرفك وئي فال تتةرة  فو ةصر فورةاا فور  ئلى
 .ححة رع  حم ف يحتر حعرلر فوعئفح  فوته ت له يؤالع ولحعةر ر له حة  يو  ف اعكر  فورتةفه

إوى رعص فوئتة   فوته ق  تعره ( Summerfield, 1998)أعةر تحرلتل  ئله يوف فوتتةق 
واعةك فورتةفه حة  تاهت  حرةرتة   ئتح تم فآلرةع حم فوحعةر ر له فوعرةا الى فوحعةر ر له ف

 .ححةرتر فواعةك فورتةفه ئحتةا ك أراة ت  الى ووك
وفار ئتلاةز ر ئر  رتر له تئاتر فوحرتحعة   ئت ئ  ئتة   ف اال  فورتةفه حم ص ت ئف 

إوى  (Parson, 2003)ئله ت ئتم فترةية  فترةرتر ا ئ ححةرتر فورتةفر و ى فوحعةقتم  ئق  أعةر 
أيحتر ئتة   ف اال  ئتأةترية فالترةره الى فورتةفر ئووك حم  ال  تعلت  فواةس لئف   ف وعةا 
فورتةفتر فوح تلار  ئت اتز ئتعرته فواةس فووتم و  ترررئف ححةرتر فورتةفر الى ححةرتتتة 

 .ئتئفت  فوائف   فوص تر فواةترر ام ححةرتر ف وعةا فورتةفتر
 ئر  رتر له حعةر ر أراة تة فوحعةقتم له فواعةك فورتةفه حم ا حتة لته حم أي  ئوألترك 

لته تحة   فوحؤتتة  فوته تتت  له احلتر فوتاع ر فالرتحةاتر رحة ت  ةن حم تأةتر له ف لرف 
أع ة  ح تلار وتأةتر ( Welk)حؤتتر فرتحةاتر أئوى فوته تر أ فوكا  لتتة  تةتن ئق  و ر ئتلك 

الى ححةرتر أراة ت  وألاعكر فورتةفتر حة  فوتعرته الى فوححةرتر  ئفوتحةح وألراةع فوئفو تم 
 اعةم  )رةوائف ي فورتةفتر  ئتئلتر ف  ئف  فوالزحر ولحعةر ر له فواعةك فورتةفه والوت ةق

2992.) 
ئفيت  فو ةتر حم فورة ةتم ر رفتر ح ى تأةتر رحةار فورلةق له تلئك فوحعةق ئع صتتن ل   

إوى أم فوار  تترن إوى رحةار ف ص قةع حم أر  ت  تق وفتن ئححةرتر  ئر  ( 2999)حرته  أعةر
له فو تةك  ئأم يوف فال تالك تتةا  رعفت  فورعص ئرع   لةا  الى فوتعل   لتع ت  فوارق 
فورتةفتر ئفوحعةر ر حم ف ي فت فوته تتعى فو ئور إوى ت  ت تة  وووك تةا  فو رة الى  تم 

 .ص قةع الى زتة ك حعةر ر فوحعةقتم له فواعةك فورتةفهف تتةر ف 



 نظرة اجملتمع لرياضة ذوي االحتياجات اخلاصة يف اجلزائر: حول الثالث أعمال امللتقى الوطينــــــــــــــ 

 جامعة حممد خيضر ببسكرة -الراهنةدفاتر خمرب املسألة الرتبوية يف اجلزائر يف ظل التحديات 

يوف ئق  تع    فو رفتة  فوته تاةئو  فوعئفح  فوته ت له فوعرةا إوى فالعترفك له أ فع 
فوح لتر  ةصر فوعررتر ئ  فواعةك فورتةفه له فورت ة  ف رارتر حه رتةرتة رع   حل ئه له فورت ر

 .ت له فوحعةقتم  ر تًة إوى فوحعةر ر له فواعةك فورتةفهتلك فوته تتعلق ر رفتر فوعئفح  فوته 
ي ل  إوى حعرلر أيحتر ف اعكر فورتةفتر ئح ةاتتة له ( 2992) لاه  رفتر قة  رتة فواتةر

رةوح ةرار تحةحًة ئفف ًة رة اعكر فوعلحتر ح ةلهر احةم  تئصل  فو رفتر إوى أم فوو ئر أهترئف في
 .حه ف اعكر فورتةفتر

 :راسةأهداف الد
 :هلتحة تلتتعى فو رفتر فو ةوتر إوى ت  تق حرحئار حم ف ي فت تتل ة 

فواعةك فورتةفه حم رتم فوعئفح  فوحرتركر رة ترك   ححةرترت  ت  فوعئفح  فوحؤةرك الى  -2
 .ف اال   ف ح ةاة  ئفوتتتتال  ف ص قةع  ئتة  

 . ا ف يحترفواعةك فورتةفه  ت ححةرترترتتا فوعئفح  فوته تتت  له  -4

 .فواعةك فورتةفه وححةرترت  ت  تر  ت ات  فوعئفح  فوته ال تع  اةحاًل  -3
 :أسئلة الدراسة

الاره  رك فوتلر فواعةك فورتةفه حم ئرتر اهر  فوحتةا ك الى ححةرترفوعئفح  يه حة . 2
 ؟حعةقتم رئالتر فوحتتلر

الاره  رك م ئرتر اهر فواعةك فورتةفه ح فوحتةا ك الى ححةرترحة ترتتا فوعئفح  . 4
 ؟فوتلر حعةقتم رئالتر فوحتتلر

 :حدود الدراسة
 : تت    اتة ج يو  فو رفتر رحة تله

 .فوعتار فوته أررت  التتة ئي  أافةع لرتق ائر فوحتتلر و رك فوتلر حعةقتم -
  .فواعةك فورتةفه ححةرترأ فك فو تةس فوحتت  حر ئفوحتحةلر له فتترتةم فوعئفح  فوحؤةرك له  -
 .فوكرق ف  صة تر فوحتت  حر له ت لت  رتةاةتتة -

 :مصطلحات الدراسة
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 ت رك رةحعر ح ح   تفر رر - لةتر ح رر فوحتأور فوتررئتر له فورزف ر له ه  فوت  تة  فورفيار

رأاتة ححةرتة  ( Luschen & Sage,1981)تعرلتة وئعم ئعتج : Sportsالرياضية 
حاعحر رةولعا فوتاةلته  ف له ئ ةرره فوحر ئ  أئ فواة  ك  تتفحم ألرف ًف أئ لرقًة تعترك له 

 .ئق له فوحتةرك فور اتر ئفو ككحتةر ر  ئت رر فواتة ج له فئع فوتا
يه تلك فوححةرتة  فورتةفتر فوحاهحر ئفوتة لر ئفوته تكرق ت   إعرفت  :النشاط الرياضي

ئفواعةك فوته تتاةئون فو رفتر يئ  رك فوتلر  (493ة :4002تع   اةي  ح حئ   )ائف ي رتةفتر 
 .حعةقتم

ح  فوحرتركر رة ترك  ئتة   يه    فوعئف :النشاط الرياضي ممارسةالعوامل المؤثرة في 
 .تترتةم فوحتت    له يو  فو رفترف ح ةاة  ئفوتتتتال  ئفوته تفحاتة فالئ ف ص قةع  ئ ف اال   

أي ع ة تعةاه حم ل  فم  أئ  ل   أئ اةير أئ حرص أصةا فوررلتم  :حركيا   نالمعاقي
لرتق ائر فوحتتلر و رك ئي  له فو رفتر فو ةوتر الاره  (4002فو ح   )ئ   حم اعةكت  فو تئي

 .فوتلر حعةقتم
جراءاتها   :منهجية الدراسة وا 

فاتح  له يو  فو رفتر الى فوحاتج فوئصاه ئووك وحاةترتن كرتعر فو رفتر  :منهج الدراسة
 .ئأي فلتة

 لرتق ائر فوحتتلر و رك فوتلر حعةقتم الاره حم ت ئم حرتحه فو رفتر فو ةوتر :مجتمع الدراسة
رئلةرتك  س فوئكاتر فوححتةزك له رتةفر  رك فوتلر   تث تللا الى لرتق عرترةو أئفووي لةز 

 .تلر 42ح ةر   49 رةو ةار فوحتع  ك فورتةفة  رزرفو ك راتترر
حم لرتق ائر فوحتتلر الاا ( 25)ت ئا  اتار فو رفتر له صئرتتة فواتة تر حم  :عينة الدراسة

 .و رك فوتلر حعةقتم
 :رفتر فو ةوتر الىفاتح   فو  :أدوات الدراسة

 :    النشاط الرياضي ممارسةاستبيان العوامل المؤثرة في 
  ول عت ام فوعئفح  فوته ت له 4002أا  يوف فالتترتةم ات  ح ح  ات   اعةم تار 

ة  فوتةر ر ئفوحتعل ر تتار أرر   ئووك رع  حرفرعر فو رففواعةك فورتةفه له ح  حةرترولح عرةافو
 .حةرتر فواعةك فورتةفهوح عرةافورةوعئفح  فوته ت له 
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ئكلا حات   فوعرةاإفةلر إوى قتةحن رتئرتن تؤف  حاتئح وعتار فو رفتر فالتتكالاتر حم 
حرحئار حم ت  ت  فوعئفح  فوته تؤةر له حعةر تت  له فواعةك فورتةفه  ئق  ت  فو صئ  الى 

 .فواعةك فورتةفه حئزار الى  حتر حرةال  ححةرترالى  فوعئفح  تعره فوعرةا
فوته  فو ةصر رةوعئفح ترتم تئزته أرقة  فوا رف  ئا  ية ترعًة ولحرةال  ( 2)ئفور ئ  رق 

 . فواعةك فورتةفه حةرترتعره الى ح
فواعةك  حةرترتئزته ل رف  فالتترةار الى أرعة  فوعئفح  فوته تعره الى ح :(1)جدول رقم 

 :فورتةفه

 فورق 
  فوعئفح  فوته تعره الى حرةال

 فواعةك فورتةفه ححةرتر
 فوا ـرف  ا   فوا ـرف  أرقـة 

 2 22191241215 ائفح  حتعل ر رة ح ةاتة  ئفوتتتتال   2
 2 212120123 ائفح  حتعل ر رة ترك  4
 2 914122122 ائفح  حتعل ر رة ص قةع 3
 2 231291251319 ائفح  حتعل ر رئتة   ف اال   2

 29  ـوع فقرات االستبانةمجم
 :  ت  ئفه تل  وت ر  فو حةته  ة ته حةرترحفوئوالتترةرر الى يو  فوعئفح  فوته تعره الى 

 (.ر ررر  رترك ر ًف  ر ررر  رترك  ر ررر حتئتكر  ر ررر قلتلر  ر ررر قلتلر ر فً )
اة ك فال ترةر قة  حع  فالتترتةم ر تةا  ررر ةرة  ف  فك ركرت ر فال : ثبات االستبيان ترةر ئف 

(Test-Retest ) تئحًة  ئق  ت   تةا  22الى  ةا  فوح ك رتم فوتكرتق ف ئ  ئفوتكرتق فوةةاه
و   رع   ئق   Pearson corrélationحعةح  فوةرة  ام كرتق فتت رفي حعةحال  رترتئم 

له وأل فك فووي  حة ت  إترة  حعةح  فوةرة  فو  0194 – 0192ترفئ   قت  يو  فوحعةحال  حة رتم 
 . ئيوف تعتر إوى أم أ فك فو رفتر تتت  ر ررر ح رئور حم فوةرة  تح م فالاتحة  التتة 0192ق ر رـ 

ئله فو رفتر فو ةوتر قة  فورة ةةم ر تةا ةرة  فوح تةس رتكرتق فوح تةس ة  إاة ك تكرت ن حرك 
ة  ف لرف  له فوتكرت تم أتة   ئرع   تةا حعةح  فالرترةك رتم  رر 20أ رى راةص  زحاه ق ر  

ححة تكح م إوى تئفلر عرك ( 0102)ف ئ  ئفوةةاه فتف  أم حعةحال  فالرترةك  فور اا  حتتئى 
 .فوةرة  رةواترر والتترتةم  ئفور ئ  فوتةوه تئف  حعةح  فوةرة 
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 ت رك رةحعر ح ح   تفر رر - لةتر ح رر فوحتأور فوتررئتر له فورزف ر له ه  فوت  تة  فورفيار

حعةح  ةرة  فتترتةم فالترةية  ا ئ فواعةك فور اه ركرت ر إاة ك ف ررفع و ى  (:2)جدول رقم
 .رف  فوعتار فالتتكالاترأل

 مستوى الداللة معامل االرتباط المجال
ف ح ةاتة  
 ئفوتتتتال 

0153 
0102 

 0102 0190 ف تـرك

 0102 0159 ف ص قةع

 0102 0153 ئتة   ف اال 

 0102 0199 األداة ككل 
وأل فك؛  Content Validityتأ   حع  فالتترتةم حم ص ق فوح تئى : صدق االستبيان

ووك رعرفتة الى أررعر حم أتةتوك فوتررتر فورتةفتر فوحت صصتم  ئالى أتتةوتم له فوتررتر ئ 
فو ةصر ئكلا حات  قرفعك ل رف  فالتترتةم ر قر ئفواهر له صتةرتتة ئحفحئاتة ئف رعة  فور تتتر 
م ئح ى فرترةك    ل رك رةورع  فووي تترعن  ئفاتحة ًف الى يو  فو كئك ت  تع ت  صتةرر ا   ح

 . فوا رف  له فترة  حزت  حم فوتئفت  ئفوترتتك ئو  تت  فتترعة  أي حم فوا رف 
ئله فو رفتر فو ةوتر قة  فورة ةةم ر تةا ةرة  فالتترتةم ركرت ر فوص ق فووفته حم  ال  

 .ئيئ حؤعر ح رئ  الى ص ق فوح تةس( 0159)فورور فوتررتعه وحعةح  فوةرة  لئر  أان تتةئي 
ر ررر  رترك )ولر ف   2  4  3  2  2تص   فالتترتةم رإاكةع فو ررة  :تصحيح االستبيان

رةوترتتا ئتتت    فورحه (. ر ًف  ر ررر  رترك  ر ررر حتئتكر  ر ررر قلتلر  ر ررر قلتلر ر فً 
فوررري له  تةا فو ررر فو لتر فوته ت ص  التتة الاا  رك فوتلر ئرةوتةوه تترفئح فو ررر فو لتر 

 . ررر( 90-29)رتةم حم الى يوف فالتت
قة  فورة ةةم رحعةورر فورتةاة  ئت لتلتة رةتت  ف  فو ةتا فآلوه حم  :األساليب اإلحصائية

 :  ئتتحة  فوحعةورة  فوته تح  ولرتةاة  له ف  صةعف  فآلتترSPSS(VER. 12) ال  رراةحج 
 .فالا رفلة  فوحعتةرتر-4/  فوحتئتكة  فو تةرتر-2

 :ارص فواتة ج فوته أتار  ااتة يو  فو رفتر له فئع أت لتتةتتت   :نتائج الدراسة
 :النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال األول: أوال  
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الاره  رك فوتلر فواعةك فورتةفه حم ئرتر اهر  فوحتةا ك الى ححةرترحة فوعئفح   -
 ؟حعةقتم رئالتر فوحتتلر

ر ئفالا رفلة  فوحعتةرتر التترةرة  وإلرةرر ام يوف فوتؤف   ت  فتت رفي فوحتئتكة  فو تةرت
الاره  رك فوتلر حعةقتم  تا حرةال  فو رفتر ئفواتة ج فو ةصر رووك حئف ر له فور ئ  

 (.3)رق 
فوحتئتكة  فو تةرتر  ئفالا رفلة  فوحعتةرتر  رةرة  ألرف  فوعتار ا ئ  (:3)جدول رقم

 .تةفترفور  ححةرترفوعئفح  فوته تعره الاره  رك فوتلر حعةقتم الى 

فوحتئتك  فوا ـرف  فورق  فورترر
 فو تةره

فالا رفت 
 فوحعتةري

 2192 3159 .ه ف ص قةع وه  لعاه ولحعةر رتتعر 9 2
 2142 3199 .فترةيه ف ترةره ا ئ فورتةفر  لعاه ولحعةر ر  4 4
 2149 3122 .تعره ف ترك الى ححةرتر فورتةفتر 2 3

ةفر حه أععر رةوتعة ك اا حة أحةرس فورت 22 2
 ف ص قةع

3120 2140 

 2194 3125 (.حرةرتة /ت رتا)تتح  ف ترك رححةرتر فورتةفر  2 2

عره الى تحعةي ك فوررفحج فورتةفتر له فوتلاةز  3 9
 .فوحعةر ر

3122 2143 

ف وعةا ...( ررف    تلاةز)تئف  ئتة   ف اال  9 5
 .فورتةفتر رصئرك ححتعر

3122 2125 

 2192 3139 .ه ت ئتم ئتعرته فوص فقرتتت  فورتةفر ل 22 9

تئفلر حتة ة  ئحالاا  ةلتر وححةرتر فواعةك  2 9
 .فورتةفه

3122 2149 

 2195 3124 .تئفلر ف ا تر فورتةفتر ورتةفر فوحعةقتم 5 20
 2129 4199 .فورتةفر رلئف   ححةرت تئف  ئتة   ف اال  20 22
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 ت رك رةحعر ح ح   تفر رر - لةتر ح رر فوحتأور فوتررئتر له فورزف ر له ه  فوت  تة  فورفيار

 2142 4190 .فورتةفتر تئلر فوحتزفاتر فو ةصر رةوتحئت  ولارق 22 24

تتت  فوئفو فم ر فئر فوحرةرتة  فورتةفتر فوته  23 23
 .تعةرك لتتة أراةؤي 

4195 2144 

تعره ف وفار فوح لتر الى فالافحة  ولارق  29 22
 .فورتةفتر

4193 2123 

تعره ف وفار فوح لتر الى ححةرتر ف وعةا  9 22
 فورتةفتر

4154 2145 

فواعةك فورتةفه ححة ت له تحةرس فوئفو فم  24 29
 .حةرترإوى فوح فوحعةقتم

4152 2142 

 2133 4192 تئفلر ف ا تر فورتةفتر ورتةفر فوحعةقتم 29 25
 0142 2129 ئرئ  حاةلتة  رتةفتر ح لتر ئئكاتر 25 29

ئله فئع فوحعتةر فووي ت  فالاتحة  التن ول    الى ( 3)تترتم حم  ال  فور ئ  رق  
الى فالعترفك له أ فع فواعةك فورتةفه و   ل رك ئولحرحئة  الاره  رك فوتلرره فوعئفح  فوته تع

 .فو له ولا رف  رصئرك اةحر
رتا ولحتئتكة  فو تةرتر الى فالتترتةم فو له ولعئفح  فوته تعره ( 20)إم أالى  -

  9) فوكةورة  الى فوحعةر ر له أ فع فواعةك فورتةفه ر ررر أالى حم فوحتئتك فواهري ولا رف 
تاتحه إوى ( 22  22  4  9)الى فوترتتا ار  أم فوا رف  ( 5  2  22  9  3  2  22  2  4

إوى حرة  فوعئفح  فوحتعل ر رة ترك  ( 2  2)حرة  فوعئفح  فوحتعل ر رة ص قةع  ئتاتحه فوا رتةم 
إوى ( 5  2)إوى حرة  فوعئفح  فوحتعل ر رئتة   ف اال   ئتاتحه فوا رك ( 9  3)ئتاتحه فوا رتةم 

 .حرة  فوعئفح  فوحتعل ر رة ح ةاة  ئفوتتتتال 
رتا ولحتئتكة  فو تةرتر الى فالتترتةم فو له ولعئفح  فوته تعره الى ( 2)إم أ اى  -

  9  24  29  25)ر ررر أق  حم فوحتئتك فواهري يه فوا رف   فوحعةر ر له فواعةك فورتةفه 
رةالح ةاتة   تاتحه إوى حرة  فوعئفح  فوحتعل ر( 29  25)الى فوترتتا  ار  أم فوا رف  ( 29

إوى ( 29  9)  ئتاتحه فوا رك رة ترك إوى حرة  فوعئفح  فوحتعل ر( 24)  ك  ئتاتحه فوا ر ئفوتتتتال 
 . حرة  فوعئفح  فوحتعل ر رئتة   ف اال 
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ئفوته  ئت  فتت رفي فوحتئتكة  فو تةرتر ئفالا رفلة  فوحعتةرتر و   رع  حم أرعة  فو رفتر
 .  تئف  ووك( 2)تفحاتتة أ فك فو رفتر ئفور ئ  رق  

فوحتئتكة  فو تةرتر ئفالا رفلة  فوحعتةرتر وحرةال  فو رفتر حرترر تاةزوتًة  (:4)جدول رقم
  تا فوحتئتكة 

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المجـال الرتبة
 0192 3120 ف ص قةع 2
 0199 4150 ف ترك 4
 0159 4122  اال ئتة   ف 3
 0159 4139 ف ح ةاة  ئفوتتتتال  2

 0193 4199 األداة ككل
أم أ ةر فوعئفح  فوته تعره الى فوحعةر ر له فواعةك فورتةفه ( 2)تتف  حم فور ئ  رق  

  ئ ةم أ اى فوعئفح  فوته (3120)يه فوعئفح  فوحتعل ر رة ص قةع  ل   رلغ فوحتئتك فو تةره ون 
له فواعةك فورتةفه يه فوعئفح  فوحتعل ر رة ح ةاة  ئفوتتتتال  إو رلغ فوحتئتك الى فوحعةر ر 

ئرةع حرة  فوعئفح  فوحتعل ر رة ترك له فوحرترر فوةةاتر إو رلغ فوحتئتك فو تةره ( 4139)فو تةره 
ئرةع حرة  ئتة   ف اال  له ( 4199)ئحرة  فوعئفح  فوحتعل ر له فوحرترر فوةةوةر لرلغ ( 4150)
الى رحته فوعئفح  فوته تعره الى فوحر ئةتم ف  ترك   حة أم فتترةرة  ئ وحرترر فورفرعر ف

 ررة  رةتتةاةع ( 3)فوحعةر ر له أ فع فواعةك فورتةفه رةع  رأق  حم فوحتتئى فواهري ئفورةوغ 
ف ترك  ئتة   )حرة  فوعئفح  فوحتعل ر رة ص قةع  ئيو  فواتترر تئف  فعت تأةتر فوحرةال  

 (.   اال   ف ح ةاة  ئفوتتتتال ف 
فواعةك  ححةرتري ل  يو  فو رفتر إوى حعرلر فوعئفح  فوته تعره الى : مناقشة النتائج

  ئوت  تق يوف فوت ت ت  فالتتعةار رأ فك فالتترتةم حم ئرن اهر الاره  رك فوتلر حعةقتم فورتةفه
فوعئفح  فوته تعره الى فالعترفك  ول عت ام يو  فوعئفح  ئق  رتا  فواتة ج أم ياةك ا  ًف حم

له أ فع فواعةك فورتةفه حاتة حة تتعلق رة ترك  رئتة   ف اال   رة ص قةع  رة ح ةاة  
 الاره  رك فوتلر حعةقتمئفوتتتتال  فورتةفتر   حة أهتر  فو رفتر أم أ ةر فوعئفح  فوته ت له 

ص قةع ئفوعئفح  فوحتعل ر رة ترك  ئق  فورتةفتر يه فوعئفح  فوحتعل ر رة  ححةرتروالعترفك له 
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 ت رك رةحعر ح ح   تفر رر - لةتر ح رر فوحتأور فوتررئتر له فورزف ر له ه  فوت  تة  فورفيار

فووي ئر  أم أ ةر فوعئفح  فوته تعره  (Wasden)فتا   يو  فواتترر حه  رفتر    حم ئز م 
رئقةته  يه فورررر له فور ةع حه ف ص قةع  ئ رفتر  فواعةك فورتةفهالى فوحعةر ر له  فوعرةا

(Bogatay ) فوعئفح  فوحتعل ر  تةرئفعرةا ف حم فو% 20فووي تئص  الى أم أ ةر حم
 .رة ص قةع ئف ترك

أعةر  فو رفتر أم فوعئفح  فوحتعل ر رة ح ةاة  ئفوتتتتال  ا   أق  فوعئفح  تعرتعًة الى 
تات ر وئرئ  حالاا  ةصر  فوئالترفوحعةر ر له أ فع فواعةك فورتةفه  ئيوف ررحة تعئ  إوى أم 

 .رف  فورتةفترالى تااتو فوحتةفوحعةقتم ئقةاة  رتةفتر تتةا  
إو ئر  أم ف ح ةاة  ( Krottee,1992)ئق  فتا   يو  فواتترر حه حة ئص  إوتن  رئته 

 .رراةحج فورتةفترفوئفوتتتتال  فورتةفتر تع  حم أ رر فوحعئقة  وتااتو 
 :رةواهر ولاتة ج فوحتص  إوتن تئصه فورة ةةم رحةتله :التوصيات

 .عةقتمئرئفارن فوح تلار ولحاعر فوئاه ام أيحتر فواعةك فورتةفه  . 2
وا ر إعرفك ئتة   ف اال  ولعح  الى ت ئتم فترةية  فترةرتر ا ئ ححةرتر فورتةفتر . 4
 .فوحعةقتم
تئلتر ف  ئف  ئفوتتتتال  فوالزحر فوته تتةا  الى ححةرتر فواعةك فورتةفه ئووك حم . 3

 تث فوتحةح رةتت  ف  فوحالاا  فوحترةئرك حم ائف ي فورتةفتر ال  إترة  االقر ترة وتر رتم فو
 .ئف  ئف  فورتةفتر

 .فوعح  الى تئلتر فو ئفلز ئتئرتن  ائف  و فئر فوحرةرتة . 2
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