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 فبػهُخ ثشَبيج اسشبدٌ نزحغني ادلُبػخ انُفغُخ نهؽبنجبد
 ادلصبثبد ثكهُخ انرتثُخ انشَبظُخ

 ـ.د. ايماف مصط ي الشنكاني                     
  المقدمة كمشكمة البحث

نلطة الرياضية الت  تمارس بكميات التربية الرياضية تعد جانب مءـ مف جكانب ال ياة اا       
كالت  تءدؼ ال  تطكير السمكؾ ااجتماى  كتنمية العفقات اانسانية بيف الطالبات اضاوة ال  
ت قيؽ جانب مءـ مف جكانب تطكير الكقاسة البدنية كاجءزة الجسـ الكظيقية كروم قدرات الطالبة 

ىداد لاوير الطالبة كتأهيمءا كام كانياتءا الجسمية كالقكرية  كه  مف العناور المءمة لوقؿ كاه
تأهيفن يضمف إىدادها االىداد التربكم الو ية كوؽ القمسقة الت  تبنتءا كمية التربية الرياضية  

 إضاوة إل   نءا الميداف الت  تستطيم الطالبة مف افلر التقرب ال  المجتمم . 
 طالبات كمية التربية الرياضية ك يث تكاجر وعبر كا  داث قاسيان  الكاقم يككف كف ىندماكل     
لطبيعة الكمية  نظرا ت ممءا  الطالبة تستطيم كا توادوءا قد الت  الضا طة المإيرات مف العديد

 المقررات التطبيقية متطمبات مف كؿ بيف التكويؽ كم اكلة كما تتطمبة مف مجءكد بدن  كذهن   
  كالتكتر كالقمؽ التعرض لفوابة مف الاكؼ ككذلؾ اآلاريف  مم الجيد كالنظرية؛ كالتقاىؿ

 الت  العكامؿ مف ذلؾ ك ير كالمجءكد الت  تبذلة الطالبة مف تدريب ااوة قرب اامت انات ؛
 إل  وتلدم معءا  التكيؼ تستطيم ا قد كالت    الطالبات لدم الضغكط مستكم روم و  تسءـ
ىم   تعتمد كالت  معءا  كالتكيؼ السمبية الملاىر إ تكاس قدرات تعزيز مف بد وف  ةاالواب

 .   تدىيـ كت سيف المناىة النقسية
 لأنر مف الذم نقس   مناى  نظاـ يمتمؾ القرد  ف ـ) ال  َُِٔكتلير ا ركا رمضاف ا (      
 و  الوعبة اا داثك  النقسية الضغكط مكاجءة و  كمركنة كوفبة قدرة  كإر القرد جعؿ

 المناىة بكجكد اانساف لدل مكجكدة النقسية المناىة اليكمية  ك ف  ياتر و  كالت ديات االدراؾ  
 النقسية المناىة نظاـ قدرة افؿ مف كرك ة القرد جسد ىم  لم قاظ جنب ال  جنبا البيكلكجية
 كالودمات اازمات مكاجءة ىم  قدرة  كإر كتجعمر كاانقعال  النقس  القرد تكازف ىم  بال قاظ
 )ُّ:  ِال ادا .( كا  داث لمضغكط التعرض بعد الطبيعية  التر ال  لمعكدة الماتمقة

 ـ)  اف القرد يمتمؾ نظاـ مناى  َُُِا (Dubey and Shahi كلاه  دكب  كاوترضا    
 العوب  كالتكتر القمؽ بسبب السمبية اآلإار مف ال امية النقسية الموادر كىاس يعتبر نقس 

 )ْٕ -ّٔ: ُٓ(.ال يكية المناىة نظاـ ىمؿ كتيرة ىم  كذلؾ يكميا  القرد بءا يمر الت  كالضغط
ـ)  بأف المناىة النقسية ه  القدرة ىم  التكيؼ ََِٗا(,Barbanell كيذكراباربانيؿ     
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 مف  ال يكية المناىة بنظاـ  يسكة كانعكاس   كمنظـ معقد بنظاـ تعمؿ الت  اايجاب  الفكى 
 التكيؼ ىبر البقاس ىم  لم قاظ معر كيتقاىؿ كالبي ية  النقسية ااىتداسات مف القرد  ماية  جؿ
 -الكجدان  ال ارس( و  تمإمت الكجداف  كما  دد إفإة ابعاد لت ديد المناىر النقسية الضغط مم

 )ُٕ-ُٔ: ُّ(  .كسمة) القناع -الدواع ميكانزمات
 تبرير) ال  اف الدواىات النقسية الت  تعمؿ ىم  ََِِا (Wilsonكما يلير اكيمسكف       
 الكياف تءدد الت  آإارها مف ي سف بأسمكب السمبية  المعمكمات كتلكير كمعادلة تقسير كاىادة

: َِ(."السمبية ا  داث لتبرير ال ادث التلكا إ قاؿ ىبر الجيد  لملعكر بالقرد كتوؿ الكجدان  
ّٖ-َْ( 
ة نقسية تربكية مءمة و  ىورنا الراهف إذ ا يقتور ىم  جانب كا د يعد االرلاد ادمك      

مف جكانب ال ياة بؿ يمتد ليلمؿ جكانب ال ياة كاوة (ا سرية   الجامعية   ااجتماىية   المءنية 
) كىم  هذا ا ساس  نلأ االرلاد لمساىدة القرد نقسيا كتربكيا كمءنيا كاجتماىيا ككنر ىممية 

ت قيؽ سعادة القرد كمساىدتر لمتامص مما لدير مف ملكفت لمكوكؿ إل   إنسانية تءدؼ إل 
 ) .ِٖ: ُُ وضؿ مستكل ممكف مف الو ة النقسية  (

*مدرس دكتكر بقسـ العمكـ التربكية كالنقسية كااجتماىية الرياضية  بكمية التربية الرياضية 
 بالجزيرة.
 إفث ىم  تعتمد اارلادم التداؿ ؼ هدا ـ) ف ُّٗٗكيذكر ا ابراهيـ ىبد الستارا (      

 مف :معرو  مستكل كه  كملكمتر ذاتر باستبوار المسترلد مساىدة افلءا مف يتـ مستكيات
 مستكل .كالمعتقدات كالابرات  كالمعارؼ  ك التوكرات  كالمدركات  التقكير  تتناكؿ افؿ
 كاانقعاات  اك  اسيس لاىركالم كااتجاهات بالقيـ المتعمقة القضايا تناكؿ افؿ مف :كجدان 

 كالمءارات الابرات اكتساب ىمميات تناكؿ افؿ مف :سمكك  مستكل .ىاـ بلكؿ كالكجدانيات
 ) ٕٗ: ُ(.السمكؾ تعديؿ مبادئ متضمنان  العمم  كا داس بالممارسة يتعمؽ ما ككؿ

 ت قيؽ:ىم   العفج  ك اارلادم التداؿ قدرة ـ)  و  ََِِزهرافا( يذكرهاا امد بينما      
 إلير. ينظر ىما ويرض  نقسر إل  ينظر  ف ويءا يستطيم لدرجة المسترلد كوكؿ كه  :الذات
 ال داث كااجتماىية الطبيعية كالبي ة السمكؾ تغيير اك تعديؿ ال  الكوكؿ كه  :التكاوؽ ت قيؽ
 .البي ة باتمتطم كمقابمة القرد  اجات إلباع يتضمف التكازف كهذا كبي تر  القرد بيف التكازف
 االيجاب  كاللعكر ك مءا ملكفتر  سباب إزالة إل  بالقرد الكوكؿ :النقسية الو ة ت قيؽ
  )َْ: ٓكالكقاية( بالسعادة

كتعتبر االوابة مف المعكقات ا ساسية الت  تعكؽ الفىب مف ااستمرار و  التدريب 
غير مكتممة  بسبب االبتعاد ىف كقد تيسبب لر كلك بعد إتماـ اللقاس إناقاض ا داس كالمءارة ال
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المفىب كىدـ التدريب لقترات طكيمة  كلقد  وبة لإلوابة الرياضية  همية مف  يث إكتلاوءا 
المبكر كالمعمكمات ا كلية الت  تقيد و  التنبل ب دكإءا لبعض الفىبيف ويمكنءـ ذلؾ مف 

 )ِٗ-ِٔ: ٕا.(ا ستمرار و  تنقيذ برامجءـ التدريبية دكف  دكث ما يعيؽ تنقيذه
كر ـ كؿ الكقاية و  المجاؿ البدن  كالنقس   إا  ف العديد مف الرياضييف معرضيف        

لإلوابات كلءذا وينر مف الضركرل معروة االستجابات النقسية لإلوابات الرياضية  قاـ 
ا اتواويكف و  ىمـ النقس الرياض  بمساىدة ا طباس بدراسة ككوؼ االستجابات النقسية 

لمعتادة لإلوابات  وبعض الرياضييف يعتبر إوابتر بمإابة كارإة كالبعض اٌاار يرل إوابتر ا
ستجماـ كرا ة كطريقة ورار مف متاىب المناوسة كالتدريب  كيرل  ىم   نءا كسيمة إسترجاع كاه
البعض ااهار و  االوابة  كسيمة إكتساب سمعة إذا إناقض  داس المعب  كهناؾ مف يجد و  

سببا مطمقا و  االبتعاد ىف المفىب  كلءذا وعم  ا اتواوييف و  الرياضة ك االوابة 
 )ْٕ-ُ: ُٗ(النلاط البدن   ف يف ظكا الطريقة الت  سيتجنب بءا كؿ اىب االوابات.

االوابة الرياضية ابرة سمبية ي اكؿ الرياض  تجنبءا  يث ت دث  إناس ممارسة كتعتبر      
ا وابة بدنية  ك إوابة نقسية نتيجة تعرض الفىب لابرة  ك  النلاط الرياض    كقد تككف

 ادإة مرتبطة بالممارسة الرياضية كالت  قد ينتج  ك اينتج ىنءا إوابة بدنية  يث ت دث 
بعض التغيرات و  الاوا ص النقسية   كتتضة  إرها و  تغير ال الة االنقعالية كالداوعية و  

 كظ و  مستكاا الرياض    يانا  ك ا نس اب مف ممارسة السمكؾ كبالتال  تلدل إل  هبكط مم
 .الرياضة ا ياناه  ارل

كقد تزايد ا هتماـ باالوابة الرياضية و  اآلكنة ا ايرة و  مجاؿ ىمـ النقس الرياض           
سبعة اىبيف موابيف مف بيف كؿ ىلرة ـ)   ف هناؾ  ُّٗٗ(Pargmanكيرل ابرجمافا

ـ)  ىم   دكث مايقرب مف إفإة  رباع مميكف ُٖٓٗ  Bergandi (لاك كد ابرجاند اىبيف  
كما  لاراكينبرج كجكلد إوابة رياضية مف الممارسيف لرياضة المناوسات ىم  مستكل المدارس 

إل   دكث مابيف إفإة مفييف كامسة مفييف مواب و  ـ)  ُٓٗٗ( Winberg&Gouldا
 (03-07، 72-9: 9) .الرياضات التناوسية

و  تعرض الطالبة لمكإير مف الابرات المللمة قد تظءر  مف هنا تتضة ملكمة الب ث     
 كتككينءا  النقس  بنا ءا بااتفؼ كقكتءا درجتءا و  تاتمؼ العديد مف ااضطرابات النقسية الت 

 إل  النقسية الملكفت هذا ت كؿ كبيف بينءا ي كؿ متكامؿ نقس  مناى  بنظاـ كاتسامر
كما اف  الطالبات الفت  تعرضف لفوابات تقمؿ مف امكانية اجتيازهـ  إابتة  اضطربات

لفمت انات بجانب اكوءـ اللديد مف تكرار ااوابة  كبالتال  يلإر ىم  إقتءـ و  انقسءف 
كضعؼ تقدير الذات   كىم  هذا تقكـ البا إة بم اكلة توميـ برنامج لتعزيز كت سيف المناىة 
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عاات السمبية المرتبطة بااوابة كت كيؿ الطاقة السمبية كتغير النظرة النقسية لتنظيـ كضبط اانق
 السمبية لمذات   كذلؾ ىف طريؽ برنامج ارلادم لت سيف المناىة النقسية  

كمف إـ تظءر مدل ال اجة إل  التعرؼ ىم  واىمية برنامج ارلادم لت سيف المناىة  
 ضية .النقسية  لمطالبات الموابات بكمية التربية الريا

 أىميو البحث كالحاجو اليو :
 الكاو  بااهتماـ ي ظ  لـ  يث  هميتر الرياضييف لدل النقسية المناىة مكضكع يستمد       

 ويف  ارل جءة كمف ااص  بلكؿ الرياضية البي ة كو  ىاـ  بلكؿ العربية الدراسات و 
 السنكات و  ااهتماـ فم المزيد لقيت الت  ال ديإة المكضكىات مف المناىر النقسية مكضكع
 التكيؼ ىم  القدرة دكف الضغكط إل  تعرضءـ يلدم قد ااوراد الذيف اىداد لتزايد نظرا ا ايرة 
 . كواىميتءـ ـتءككقاسا ـتءمستكيا هبكط إل  معءا 

 ىدؼ البحث: 
يءدؼ الب ث إل  التعرؼ ىم  واىمية برنامج ارلادم لت سيف المناىة النقسية  

 ات بكمية التربية الرياضية كيتطمب ذلؾ ت قيؽ ا هداؼ التالية  : لمطالبات المواب
توميـ برنامج ارلادم لت سيف المناىة النقسية لمطالبات الموابات بكمية التربية  .ُ

 الرياضية .
 القبم  القياسيف و  التجريبية المجمكىة درجات متكسطات بيف التعرؼ ىم  القركؽ .ِ

 لنقسية لدل ىينة الب ث.ا المناىة برنامج باستاداـ كالبعدم
التعرؼ ىم  نسب الت سف لمقياس البعدم ىف القبم  و  المناىة النقسية لدل ىينة  .ّ

 الب ث.
 فركض البحث: 

 ىم  كالبعدم القبم  القياسيف و  التجريبية المجمكىة درجات متكسطات بيف يكجد وركؽ .ُ
 النقسية لعينة الب ث لوالة القياس البعدم. المناىة مقياس

  سف و  نتا ج القياس البعدم ىف القبم  و  المناىة النقسية لدل ىينة الب ث.يكجد ت .ِ
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 التعريؼ ببعض الم اىيـ المستخدمة فى الدراسة:
 Counseling Program اإلرشادم  البرنامج

 تعتمد الت  اارلادية العممية اطكات مف هامة اطكة ـ)  بأنر َُُِيعرور ام مد سعقاف ا (
 ا هداؼ هذا لت قيؽ المكجءة اارلادية كااستراتيجيات الااوة ؼا هدا مف مزيج ىم 

 كتقكيمر البرنامج كتنقيذ التنظيمية كااجراسات البرنامج كم تكل المف ـ الب إ  كالتوميـ
 ) َُِ: َُ(.سبؽ ما كؿ بيف كالتنسيؽ

    Psychology Immuneالمناعة الن سية
 مم يلترؾ متغير  تقاىم  كجدان  اوتراض  نظاــ) بانءا   َُِٓيعروءا ا ىفس اللريؼا(   
 ال الة ىم  الم اوظة افؿ مف ىم  استقرار كاتزاف القرد  بال قاظ ال يكية المناىة نظاـ

 ااستقرار مف ىالية كدرجة المتطروة   اا داث ىف الناتجة السمبية الملاىر تءديد مف الكجدانية
 مدافت مف المستقاة التكاوق  لفكى  لمعرويةا القدرات افؿ مف ال ياا  تقمبات بمكاجءة
 إفث ىبر النقسية  الو ة كتدىيـ كمقاكمتءا الضغكط مم التعامؿ ىم  تساىد كالت  الكى  
 لكوؼ بعضءا مم المتقاىمة )الذات  التنظيـ -التكيقية المكاجءة -اا تكاس( ورىية انظمة
 كمتطمبات القرد مبادئ بيف ما لمتنا ـ اىمةالد التكيقية القدرات تنم  قد الت  الداوعة العكامؿ
 )ِٓ: ْالسياؽ(
كتعرفيا الباحثة اجرائيا "قدرة الطالبة المصابة عمى حماية ن سيا مف التأثير الن سي      

السمبي الذم يحدث جراء اإلصابة الرياضية، كاستبداليا بالتحدم ك اإلثارة كالصمكد كاستخداـ 
 لبيئة" البدائؿ ك الت اؤؿ كالتكيؼ مع ا

 خطة كاجراءات البحث:
 منيج البحث :  

لمف متر لطبيعة الب ث بيستاداـ التوميـ التجريب  ذك  ستادمت البا إة المنءج التجريب      
 القياس القبم  كالبعدم لمجمكىة تجريبية كا دة.

 مجتمع ك عينة البحث: 
مقرقة الإانية  الإالإة  الرابعر  يمإؿ مجتمم الب ث طالبات كمية التربية الرياضية الموابات ل    

) طالبة  كقد تـ ااتيار العينة االستطفىية ِِـ كالبالي قكامءف ( َُِٖ/َُِٕلمعاـ الجامع  
) طالبات مف مجتمم الب ث  كذلؾ بءدؼ إيجاد المعامفت َُبالطريقة العمدية كالبالي ىددهف (

) طالبة كعينة  ساسية لتنقيذ ُِإاتيار( العممية لتقنيف االاتبارات المستادمة و  الب ث  كما تـ
بداس ركح التعاكف لمساىدة البا إة و  تنقيذ البرنامج المقترح  كتمت  البرنامج كمكاوقة    الطالبات كاه

 ).ُبالكمية  جدكؿ ( ِٖالم اضرات و  قاىر 
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 77تكصيؼ عينة البحث الكمية                       ف=  (0جدكؿ )

 النسبة المئكية العدد أنكاع العينات ـ

 %21.21 01 االستطبلعية 0
 %12.11 07 األساسية 7
 %011 77 الكمية 3

 طالبة. ِِ) تكويؼ ىينة الب ث الكمية(ااستطفىية   ا ساسية) بيجمال  ُيتضة مف جدكؿ (       

 تجانس مجتمع البحث :
بة  لمتأكد مف تكزيعءا ) طالِِقامت البا إر بيجراس تجانس مجتمم الب ث كالبالي ىددهف (    

ت ت المن ن  االىتدال  و  المتغيرات الت  تـ إاتيارها كالمتغيرات التابعر لمب ث الت  قد تلإر  إناس 
 ).ِتطبيؽ البرنامج المقترح  جدكؿ (

ة(                           المتكسط الحسابى كاالنحراؼ المعيارل كالكسيط كمعامؿ اإللتكاء لممقياس لدل عينات البحث )تجانس العين( 7جدكؿ )
 77ف=

 معامؿ االلتكاء الكسيط االنحراؼ المعيارل المتكسط الحسابى كحدة القياس العدد المتغيرات ـ

 ّٔٗ.َ- ََ.ِٓ ُٖ.ِ ِّ.ِْ درجة 01 االستطبلعية  0
 َُّ.َ ََ.ِٓ ّٔ.ِ َُ.ِٓ درجة 07 التجريبية 3
 ُْْ.َ- ََ.ِٓ ّٗ.ِ ٕٔ.ِْ درجة 77 الكمية 

) معامفت االتكاس لمقياس المناىة النقسية لدل  وراد ىينت  الب ث ِيتضة مف جدكؿ (       
   ّٔٗ.َ-التجريبية كااستطفىية ككذا العينة الكمية كقد تراك ت قيـ معامفت االتكاس بيف(

) مما يدؿ ىم  امك ىينة الب ث الكمية مف ىيكب التكزيعات ّ+)  ل ان ورت بيف (َُّ.َ+
ىتدالية و  مكاقؼ المقياس قيد الب ث مما يدؿ ىم  تجانس ىينات الب ث و  هذا  ير ا 
 المقياس.

 أدكات جمع البيانات:*
 إلتممت  دكات جمم البيانات ىم  :

مقياس المناىة النقسية لمطالبات الموابات.إىداداالبا إةا  كتـ الت قؽ مف ودؽ  -ُ
 المقياس بإفث طرؽ لمودؽ كه :

 %ا ََُ%   ٖٕ.ٕٕتراك ت نسبتر مابيف ا ودؽ الم كميف الذم  -
  ِِٖ.ِ= َٓ,َ   َُودؽ التمايز الذم بمغت قيمة اتا الجدكلية  -
  ٕٔٓ.َ= َٓ.َ   َُودؽ ااتساؽ الداام   يث بمغت قيمة ارا الجدكلية  -
 تـ  يضا الت قؽ مف إبات المقياس ىف طريؽ:    

ىادة التطبيؽ كبمغت قيمة ارا الجدكالية  -  ٕٔٓ.َ=  َٓ.َ   َُالتطبيؽ كاه
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 )ِمم ؽ(ب)  مرجم( َٖٕ.َ=  َُ.َ   َُمعامؿ  لقا كركنباخ الذم بمي قيمتر  -
 توميـ برنامج المناىة النقسية لمطالبات الموابات بكمية التربية الرياضية.مم ؽ(ج) -ِ

 األدكات كاألجيزة:  *
 كرؽ كانسكف - كراؽ – قفـ  -لالة ىرض -جءاز لك  

 المعامبلت العممية:
  ساب معامؿ الصدؽ : اكال : ح

 صدؽ التمايز :  -
تـ استاداـ طريقة التميز بيف المجمكىات لم وكؿ ىم  الودؽ التككين   لمتمييز بيف الغير     

 موابات كالموابات ن ك استجابتءـ لمقياس المناىة النقسية.
ة لدل عينة البحث االستطبلعية داللة ال ركؽ بيف الغير مصابات كالمصابات فى مجمكع مقياس المناعة الن سي( 3جدكؿ)

                          1=7=ف0)صدؽ التمايز(                            ف

 المتغيرات ـ
فركؽ  1المصابات ف= 1الغير مصابات ف=

 المتكسطات
قيمة "ت" 
 االنحراؼ المتكسط  االنحراؼ المتكسط  كداللتيا

 *00.02 07.09 7.72 02.27 7.36 30.10 المجمكع الكمى لممقياس 0

 7.316= 1,11،  2قيمة "ت" الجدكلية        
) بيف درجات َٓ,َ) كجكد وركؽ دالة ا وا يان ىند مستكل معنكية (ّيتضة مف جدكؿ (       

المجمكىة الغير موابة كالمجمكىة الموابة و  مقياس المناىة النقسية قيد الب ث كقد بمغت 
كه   كبر مف اتا الجدكلية مما يدؿ ىم   ف تمؾ القركؽ  قيقية ) ُٕ.ُُقيمة اتا الم سكبة (

ك ير راجعة لمودوة  كيلكد ودؽ المقياس ويما كضم مف  جمر مف  يث التقريؽ بيف الغير 
 موابات كالموابات

 ثانيا : معامؿ الثبات : 
ىادة تطبيقر  تـ  يجاد معامؿ الإبات لمقياس المناىة النقسية باستاداـ طريقة تطبيؽ االاتبار     كاه

Test-Retest  ) طالبات كقد َُىم  نقس العينر ااستطفىية مف مجتمم الب ث كالت  قكامءا (
تـ التطبيؽ ا كؿ لإلاتبار بقارؽ  سبكع ىف التطبيؽ الإان  كذلؾ و  يكـ (ااإنيف) المكاوؽ 

 ). ْـ  جدكؿ (َُِٖ/ُ/ِِـ كالتطبيؽ الإان  يـكَُِٖ/ُ/ُٓ
عادة التطبيؽ فى المجمكع الكمى لمقياس المناعة الن سية معامبلت األ ( 2دكؿ)ج لدل عينة البحث رتباط بيف التطبيؽ األكؿ كا 

 01االستطبلعية )ثبات المقياس(                            ف=

 المتغير
معامؿ األرتباط  إعادة التطبيؽ التطبيؽ األكؿ

 االنحراؼ المتكسط  االنحراؼ المتكسط  "ر"

 *1.29 7.72 72.20 7.02 72.37 الكمى لممقياس المجمكع

 1.637=  1.11،  2* قيمة "ر" الجدكالية         
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) بيف َٓ,َ) كجكد معامؿ إرتباط دالة إ وا يان ىند مستكل معنكية (ْيتضة مف جدكؿ (       
ىادة التطبيؽ ىم   وراد ىينة الب ث ااستطفىية  يث بمي معامؿ اارتب اط التطبيؽ ا كؿ كاه

 ) كهك  كبر مف قيمة ارا الجدكلية مما يدؿ ىم  إبات المقياس قيد الب ث.ٖٗ.َ(
 خطكات تصميـ البرنامج االرشادم لتحسيف المناعة الن سية لمطالبات المصابات:

بعد إطفع البا إة ىم  المراجم العممية كالدراسات المرجعية الت  تناكلت مجاات 
 ـ النقس الرياض    قامت بتوميـ البرنامج المقترح كما يم :المناىة النقسية  كىمـ النقس  كىم

 :العاـ اليدؼ
الفت  تعرضف  طالبات كمية التربية الرياضية لدل النقسية المناىة يركز البرنامج ىم  ت سيف   

 ىف طريؽ مجمكىة جمسات ارلادية الكسابءـ لفوابات  إناس ااداس و  الم اضرات التطبيقية 
 . كالقدرات رات كالمءا ارؼالمع مف مجمكىة

 أسس تصميـ البرنامج المقترح :
 ل هداؼ الم ققة البرنامج مارجات مم البرنامج مكضكىات كتكامؿ تناسؽ -

   المنلكد.  
المتعمقة  كالمعارؼ المءارات تنمية و  الماتمقة  االرلادية بالقنيات كلمكؿ تنكع -

 .البرنامج بمكضكىات
   .اارلادية لمقنيات م ققة ارلادية اساليب استاداـ -
 .لمتقييـ قابمية م تكم البرنامج -
 مف متر لممر مة السنية  وراد العينة . -
 التدرج مف السءؿ لموعب كمف البسيط لممركب. -
  ف يتناسب م تكاا ك هداؼ البرنامج المقترح . -
 ت قيؽ االإارة كالتلكيؽ كالمرح لامؽ الداوعية. -
 . التنكيم كالتجديد طكاؿ وترة البرنامج -
 مراىاة ىكامؿ ا مف كالسفمة  وراد العينة . -
 مراىاة المركنة و  تطبيؽ الجمسات . -
 مراىاة تطبيؽ البرنامج مف افؿ ا دكات المتا ة . -

   :اإلرشادم البرنامج محتكل 
  :البرنامج مف المتكقعة المارجات

 اف تككف الطالبة قادرة ىم  اكتساب :
 عريقر  اهداور   ونيات ارلادية )معمكمات ىف البرنامج اارلادم ( ت .ُ
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معمكمات ىف المناىة النقسية ( تارياءا   تعريقءا   اوا وءا   العكامؿ الملإرة ىم   .ِ
 واىمية المناىة النقسية)

 طرؽ الدواع لت سيف المناىة النقسية ( ال يؿ الدواىية) .ّ
 السمبية . اانقعاات كادارة كتنظيـ ضبط .ْ
 الإقة بالنقس .ٓ
 ال ديث ىف النقس .ٔ
 ستيراتيجية كبناس ااهداؼا .ٕ
 تقدير كتأكيد الذات .ٖ
 مقءـك قكة اارادة اللاوية   .ٗ
   ت مؿ المسللية اللاوية      .َُ

 :البرنامج تطبيؽ مراحؿ 
 البا إة كالطالبات  مف بيف كالإقة ا لقة  كاور امؽ ىم  إىتمدت الت  :التءي ة مر مة .1

 ن كا . كتكقعاتءـ كماهيتر ك هداور االرلادم بالبرنامج كتعريقءـ   التعارؼ افؿ
 النقسية  المناىة مكضكع تتناكؿ الت  بالجمسات المر مة هذا تتجم   :اانتقاؿ مر مة .2

و  التأإير ىم  ال الة النقسية لمطالبة الت  تعرضت لفوابة  ت  تستطيم   هميتر كالتعرؼ ىم 
 .العكدة ل التءا الطبيعية دكف ملاكؿ نقسية تلإر ىم  دراستءا بالكمية 

 مجمكىة استاداـ افؿ مف العمؿ ويءا يتـ الت  المر مة كه  :كالتكجير االرلاد مر مة .3
  كساب الطالبة (ضبط ىم  تعمؿ الت  التدريبية كااستراتيجيات كا ساليب االرلادية القنيات
 رةالنظ   ااوابة   قكة اارادة كالوفبة النقسية السمبية الناتجة ىف اانقعاات كادارة كتنظيـ

 م اكلة و  كذلؾ التكيؼ النقس )   تقدير كتأكيد الذات    الإقة بالنقس  إايجابية لمذات
 النقسية . المناىة لت سيف

 البرنامج ت قيؽ  هداؼ ويءا يتـ كالت  ا ايرة قبؿ المر مة كه  :البرنامج  مؽ مر مة .4
 كالقدرات اراتاكتساب المء مف مقبكلة درجة إل  الكوكؿ و  المرجكة لمنتا ج كالكوكؿ
 باستاداـ كذلؾ النقسية  لت سيف المناىة لمذات الم ددة اللاوية باوا ص الااوة
 .المر مة هذا و  البعدم القياس تطبيؽ كتـ المناسبة  التقييـ ك ساليب كسا ؿ

 النتا ج استمرارية مدل مف الت قؽ تـ النءا ية الت  المر مة كه  :المتابعة مر مة .5
 البرنامج . تطبيؽ بعد إليءا لتكوؿا تـ االيجابية الت 
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 محتكل البرنامج المقترح:
ي تكل البرنامج ىم  مجمكىة جمسات  كقامت البا إة باستطفع ر م السادة الابراس 

 ) ابراس   بءدؼ ت ديد ما يم  :ٔمم ؽ( ) كىددهـ ( 
 ت ديد م تكل الجمسات كاهداوءا   -
 ت ديد مدة البرنامج المقترح . -
 ات لمبرنامج المقترح.ت ديد ىدد الك د -
 ت ديد زمف الك دة لمبرنامج المقترح . -

  ٔف=  النسبة المئكية ألراء الخبراء في عناصر البرنامج المقترح (1جدكؿ )

 النسبة الم كية ر م الابراس ىناور البرنامج ـ

 %ََُ لءريف مدا البرنامج ُ
 %ََُ  سابيم ٖ ىدد ا سابيم ِ
 %َٖ دتافك  ىدد الك دات و  ا سبكع ّ
 %َٖ دقيقر َٔ زمف كؿ ك دا ْ
 %ََُ جمسة ِّ ىدد الجمسات ٓ

 )  ف   ُيتضة مف جدكؿ (
النسبة الم كية  راس الابراس لت ديد ىناور البرنامج المقترح   كقد ارتضت البا إة نسبة 

ج %) مف مكاوقة الابراس   كقد تضمف البرنامج كوقان  راس الابراس  ف تككف مدة البرنامَٖ(
 ؽ  . َٔجمسة    تتضمف جمستاف  سبكىيان   كزمف الك دة  ِّ سابيم   ٖلءريف   بكاقم 
 صدؽ البرنامج:

تـ الت قؽ مف ودؽ البرنامج بعرض نمكذج لجمسة كم تكل البرنامج المجمم مم ؽ (ج) ىم  
 ساتذة ىمـ النقس الرياض   كذلؾ لمتعرؼ ىم  مدل الت قؽ مف ك دات البرنامج لمءدؼ الذم 

 )ٔكضم مف  جمر  كالكقت الماوص لمبرنامج   جدكؿ (
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 الت صيؿ البياف

 الجمسة  الخامسة  كالسادسة

    تاريخ الجمسة

 ؽ( 61ساعة لكؿ جمسة ) زمف الجمسة

 قاعة الدراسات العميا مكاف الجمسة

 االصابة السمبية الناتجة عف االن عاالت كادارة كتنظيـ ضبط عنكاف الجمسة

 لتعرؼ عمي طرؽ ا ىدؼ الجمسة
   ضبط االن عاالت -
 تنظيـ االن عاالت -
 االصابة السمبية الناتجة عف االن عاالت ادارة  -

 المحاضرة ال عالة - ال نيات االرشادية
 الحكار كالمناقشة -

محتكل كسير 
 الجمسة

 تكصمت ما ةمناقش ثـ مكقؼ تعرضت فية لبلصابة، بكتابة مجمكعة كؿ لتقكـ ؛ مجمكعات إلى المشاركات بتقسيـ يتـ
 الحائط كمناقشة  اسباب التعرض لبلصابة ،  كاالثار المترتبة عمييا. عمى األكراؽ تعميؽ بعد المجمكعات إليو
 مع الطالبات، لدل  التحكـ في الن سية الك اءة فقد عمى كاثراىا باالن عاالت، التحكـ اىمية تكضيحي حكؿ عرض تقديـ

 .الحكار بأسمكب العرض مناقشة
 تأتي األفكار كىذه سار، غير ان عاؿ أم مباشرة تسبؽ التي التمقائية االفكار تحديد فنية تن يذ 7-

 معقكلة، غير أفكار كىي الشخص، يبلحظيا أف دكف ان  كأحياف تمقائية، كبصكرة كبيرة بسرعة
 االفكار عمى التعرؼ اجؿ مف كذلؾ .معيف لحدث الصحيح غير االن عاؿ في السبب كىي

 مف يطمب حيث حسنة، نياية إلى تؤدم إيجابية بأفكار تبديميا ثـ كمف ةالسمبي التمقائية
 :االصابة مكقؼ اثناء تنتابيـ التي االفكار بعض تسجيؿ الطالبات

 .االن عاؿ قبؿ  انتابتيا التي االفكار كمناقشة الطالبات مبلحظات مف معيف، حدث تناكؿ يتـ .أ
 .اضعافيا عمى كالعمؿ بيا ىتماـاال كيجدر معقكلة غير االفكار ىذه اف بياف .ب
كأسباب  كأىميتيا بالن س الثقة قامت الباحثة بتكميؼ الطالبات بكاجب منزلى كىك االجابة عف السؤاؿ التالى : معني-  

 كعرض داتا شك. العمؿ كرش خبلؿ كذلؾ مف الغركر، كبيف بينيا كال رؽ تنميتيا ككي ية ضع يا
 إذا مثبل .مشاعرؾ عمى تؤثر بجديو فييا تتعمؽ ك ذىنؾ في تدكر التي األفكار إف -

 بالغضب تشعريف دائما ستظمي سبب لكي االصابة شخص في ت كرم أف لن سؾ سمحتي
 أك مساعدتؾ اثناء االداء  مثؿ فعميا التي اإليجابية األشياء في فكرت إف كلكف تجاىو .اكإلحباط

 .ن سؾ عف رضيو ا ك سعيده يجعمؾ مما تجاىو باإليجابية تشجيعؾ عمي التدريب مرة اخرم ستشعريف
 لما كفيمؾ معرفتؾ .لمخارج السمبية مشاعرؾ تهخرج التي األسباب ىي ما ادرسي .ب

 المستقبؿ. في منعيا مف تتمكني حتى الغاضبة أفعالؾ ردكد يثير
ا كتشعر فى الختاـ طمبت الباحثة مف الطالبات اف تغمض كؿ كاحدة عينييا كتتن س بيدكء كاف تسترخى عضبلتي-

 بالراحة كالطمأنينة.
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 نمكذج لجمسة تدريبية (6جدكؿ )

 الدراسة االستطبلعية:
) طالبات مف اارج مجتمم الب ث  َُقامت البا إة بيجراس الدراسة ااستطفىية ىم  (

 ـ  بءدؼ تجريب البرنامج كالتعرؼ ىم  :َُِٖ/ُ/ِِكذلؾ يكـ 
 رنامج .مدل وف ية ا دكات كا جءزة المستادمة و  الب -
 مدل وف ية المكاف الماوص الجراس البرنامج. -
 تجريب ك دة مف البرنامج.  -
 تنسيؽ كتنظيـ سير العمؿ  إناس التطبيؽ . -
 -التعرؼ ىم  ا اطاس الم تمؿ ظءكرها كالت  تـ تفويءا  إناس التطبيؽ كالمتمإمة و  : -

 . نقص و  ا دكات المستادمة 
 رنامج .التنظيـ الجيد لممكاف قبؿ  جراس الب 

 ثانيان: إجراءات البحث :
 القياسات القبمية : -ُ

) طالبة  كذلؾ ُِتـ إجراس القياسات القبمية لمتغيرات الب ث ىم  العينة ااساسية  كقكامءا(
 ـ.َُِٖ/ُ/ِْيـك ااإنيف 

 تطبيؽ البرنامج المقترح : -ِ
بكاقم ك دتاف  )  سابيمٖقامت البا إة بتطبيؽ البرنامج المقترح ىم  الطالبات كذلؾ لمدة (

 ـ.َُِٖ/ْ/ِـ إل  َُِٖ/ِ/َُبكاقم جمستاف و  الك دة  كذلؾ و  القترة مف   سبكىيا 
 القياسات البعدية : -ّ

تـ إجراس القياسات البعدية لمتغيرات  الب ث بعد اانتءاس مف تطبيؽ البرنامج المقترح 
إجراس القياسات  ـ كقد ركى   ف يتـَُِٖ/ْ/ّىم  الطالبات   كذلؾ يكـ الإفإاس المكاوؽ

 البعدية ت ت نقس الظركؼ الت  تـ إجراس القياسات القبمية.
 المعالجات اال وا ية . -ْ

) لميعالجة البيانات إ وا يان كاستعانت SPSSاستادمت البا إة البرنامج اال وا   (
 با ساليب اال وا ية التالية :

 . Mean  Arithmeticالمتكسط ال ساب   -
 . Standard Deviationاان راؼ المعيارم  -
 .coefficient ( person ) Simple correlationميعامؿ اارتباط البسيط لبيرسكف  -
 . Cronbach`s alphaميعامؿ  لقا كركنباخ   -
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 .  اTا testااتبار اتا لدالة القركؽ  -
 معدؿ التغير . -

 عرض كمناقشة النتائج :
 :   أكال: عرض النتائج

 ُِف= اسيف القبمى كالبعدل لدل أفراد المجمكعة التجريبية فى نتيجة المقياس الكمىداللة ال ركؽ بيف القي( 2جدكؿ)

 المتغير
فركؽ  القياس البعدل القياس القبمى

 المتكسطات
قيمة "ت" 
 االنحراؼ المتكسط  االنحراؼ المتكسط  كداللتيا

 *9.20 9.03 7.09 32.02 7.36 71.10 المجمكع الكمى لممقياس

 َُِ.ِ=  َٓ.َ   ُُة اتا الجدكالية * قيم        
) بيف كفن َٓ.َ) كجكد وركقان دالة ا وا يان ىند مستكل معنكل (ٕيتضة مف جدكؿ (       

مف القياس القبم  كالقياس البعدل و  المجمكع الكم  لممقياس قيد الب ث  يث بمغت قيمة اتا 
كد  ف تمؾ القركؽ بيف القياسيف ) كه   كبر مف قيمة اتا الجدكلية   مما يل ُْ.ٗالم سكبة (

  قيقية ك ير راجعة لمودوة.
   نسبة التحسف )معدؿ التغير( بيف القياس القبمى كالقياس البعدل فى مجمكع المقياس لدل عينة البحث التجريبية                         ( 2جدكؿ)

 07ف=

 نسبة التحسف % القياس البعدل القياس القبمى المتغير

 %36.11 32.02 71.10 الكمى لممقياسالمجمكع 

) كجكد تغير بيف القياس القبم  كالبعدل و  مجمكع المقياس لدل ٖيتضة مف جدكؿ (       
%) كتعزل البا إة هذا الت سف ٓ.ّٔ وراد ىينة الب ث التجريبية   كقد بمي نسب الت سف (

 .لمبرنامج المقترح
 ثانيا: مناقشة النتائج:

 درجػات متكسػطات بػيف يكجػد فػركؽالقرض ا كؿ الذم ينص ىم   نر لمت قؽ مف و ة      
الن سػية لعينػة البحػث  المناعػة مقيػاس عمػى كالبعػدم القبمي القياسيف في التجريبية المجمكعة

) يتبػيف  نػر يكجػد ىفقػة دالػة ا وػا يا باسػتاداـ ٕ  ك بػالنظر إلػ  جػدكؿ(لصالح القياس البعدم
لنقسية لمطالبات لمموابات  ك ترجم البا إة ذلؾ إلػ   ف البرنػامج البرنامج المقترح ىم  المناىة ا

المقترح كاف لػر  إػر إيجػاب  ىمػ  العينػر وػ  روػم مسػتكل المناىػة النقسػية لػديءف   يػث  ف  سػف 
استاداـ الكسا ؿ الدواىية لمذات كتمتم الطالبة بقدر مف المركنة النقسية يزيد مف إقػتءف بنقسػءف  

دراؾ الطالبػػة لػػذاتء ا إيجابيػػا ممػػا  دل إلػػ  زيػػادة الإقػػة بػػالنقس  كالتقكيػػر االيجاب  كزيػػادة واىميػػة كاه
 ككقاسة  دا ءا العمم  كاه ساسءا بقيمتءا.

ـ)  إل   ف الرياض  الذل يتميز بالإقػة وػ  ََِٗكو  هذا السياؽ يلير ا م مد ىفكل ا (     
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  ىػف ذاتػر   ك يتسػـ بالكاقعيػة النقس يتوؼ بالإقػة وػ  قدراتػر كمءارتػر كيكػكف لديػر مقءػكـ إيجػاب
: ٖمتقبف النقد مف مدربر   كمػا يسػءؿ ىميػر إتاػاذ القػرار كااوػة وػ  مكاقػؼ المناوسػة الوػعبة (

ُٖٔ .( 
ـ)  نقػػف ىػػف ا مكسػػ  جبريػػؿا  ف تقػػدير الػػذات  َُِِكهػػذا يتقػػؽ مػػم ا نػػاف ىبػػد العزيػػزا(     

اىيػة ككجكد ملػاىر إيجابيػة ن ػك يلير إل  تكقعات النجاح وػ  مءمػات لءػا  هميػة لاوػية اجتم
ل  قبكؿ الذات ك نءا مقبكلة مف اااريف.(  )ٔالذات كاه

 اYatimـ)  اياتيـ ََِْا (Blatnyـ)   ابفتن َُِّكيتقؽ مم دراسة كؿ مف ا النممة ا (     
ـ)  ف الإقة بالنقس تقدير الػذات ك التقكيػر االيجػاب  كالرضػا َََِا(Jonesـ)   اجكنزََِّ( 

  يرتبطػكا ارتباطػا كإيقػا بكػؿ مػف ااتػزاف االنقعػال  كاالنبسػاطية كيقظػة الضػمير ك سػف ىف النقس
 ).   ُٕ) (ُِ) (ُّ) (ّالتورؼ و  المكاقؼ كاتااذ القرارت السميمة و  المكاقؼ القاومة(

تكجػػد نسػػب كاسػػتكماا لمػػا سػػبؽ كالت قػػؽ مػػف وػػ ة القػػرض الإػػان  الػػذم يػػنص ىمػػ   نػػر 
كبػالنظر الػ  عػف القبمػي فػي المناعػة الن سػية لػدل عينػة البحػث، تحسف بػيف القيػاس البعػدم 

) يتبػػػيف  نػػػر يكجػػػد ىفقػػػة دالػػػة ا وػػػا يا وػػػ  نسػػػب الت سػػػف لمطالبػػػات الموػػػابات بعػػػد ٖجػػػدكؿ(
تعرضػػػءف لمبرنػػػامج االرلػػػادم وػػػ  مسػػػتكل المنػػػاى  المناىػػػة النقسػػػية   يػػػث تبػػػيف  هميػػػة التػػػداؿ 

ة لمطالبات الموابات  ك نر  د مػف ااضػطرابات التػ  االرلادم القا ـ ىم  تعزيز المناىة النقسي
تويبءف بعد االوابة  كضعؼ الإػة بػالنقس كالاػكؼ كالقمػؽ كالعػزكؼ ىػف ممارسػة المءػارة الػذم 
 دل لإلوػػػػػابة مف اػػػػػفؿ إدراؾ ا  ػػػػػداث إيجابيػػػػػا كالسػػػػػيطرة ىمػػػػػ  نتا جءػػػػػا كمػػػػػدافت معرويػػػػػة 

 دية الت تعرضف لءا.ككجدانية  كالت  تـ تعممءا ىف طريؽ الجمسات االرلا
كما  ف التامص مف ا وكار السمبية كاه ػفؿ بػدا منءػا  وكػار إيجابيػة كػاف لػر دكر هػاـ وػ             

تغييػػر  إػػر االوػػابة السػػمب  ىمػػيءف  كلػػعرف بقػػدر كبيػػر مػػف الرا ػػة النقسػػية ااوػػة بعػػد التنقػػيس 
رة ىمػػ  السػػيطرة ىمػػ  االنقعػػال  ىػػف ملػػاىر الغضػػب التػػ  كانػػت تنتػػابءف  ممػػا جعمءػػف  كإػػر قػػد

 ا مكر ك كإر قكة كقدرة ىم  ت مؿ ا لـ النقس  الناتج ىف االوابة الرياضية.  
ـ)   ف  بػػػرز مػػػايقكـ بػػػر جءػػػاز المناىػػػة النقسػػػية هػػػك  َُِٓكهػػػذا ما كػػػدا اىػػػفس اللػػػريؼا(     

عميػػة) ىنػػد إظءػار التبػػايف بػيف تكقػػم القػػرد اسػتجباتر  إػػر  ػدث مػػا  ك قيقػػة اسػتجابتر ال قيقية(الق
التعػرض لم ػدث  ممػا يعمػؿ ىمػ  اقػض  ػدة التػكتربيف الكاقػم كالقعػؿ كالتػ  مػف لػأنءا  ف توػػؿ 
إلػ  ىمميػػة التكيػػؼ مػػم ال ػػدث  يث  ف إدراؾ هػػذا العمميػػات قػػد تكقػػؼ العمػػؿ المنػػاى  إذا مػػاىمـ 

وػفح القرد  ف ا إر السمب  لف يءد   ك يزكؿ كلكف يقاـك مف قبؿ االيات النقسية الماووػة ال
 )ْا إر  ك نءـ يغيركف معتقداتءـ لجعؿ  نقسءـ يلعركف بلكؿ  وضؿ.(

ـ)  اجػػػػػػػػػكمبر  َُُِا(Dolly&Shahiكهػػػػػػػػذا يتقػػػػػػػػػؽ مػػػػػػػػػم دراسػػػػػػػػة ادكلمػػػػػػػػػ  كلػػػػػػػػػاه       
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Gomber)اكريسػػتيانا ََِٗا  (ـKristeana et al) اكػػكهيف  ََِٓا  (ـKohen)ُٖٖٗا 
مناىػػػة النقسػػػية ا قػػػكل هػػػـ  قػػػؿ تػػػأإيرا ـ)   يػػػث  كػػػدكا  ف ذكم ال ُٕٗٗا(Karverـ)  ا كػػػارور 

بالضػػػغط النقسػػػ  ك القػػػدرة ىمػػػ   ػػػؿ الملػػػكفت كالتاطػػػيط كالتقسػػػير االيجػػػاب  لممكاقػػػؼ كتطبيػػػؽ 
اسػػػػػػػػػتراتيجيات وعالػػػػػػػػػة  ك يضػػػػػػػػػا ىامػػػػػػػػػؿ كقػػػػػػػػػا   ضػػػػػػػػػد االنءػػػػػػػػػاؾ النقسػػػػػػػػػ  كتاقيػػػػػػػػػؼ الضػػػػػػػػػغكط 

 )ِ) (ُٖ) (ِ) (ُٔ) (ُٓالنقسية.(
القرد الذم لدير لعكر ىاؿ مف المس كلية هك  ـ)   ف َُِٓكاتققت مم دراسة االلريؼا(     

ورد ااؿ مف ا مراض العوابيةل كالت  تمإؿ بدكرها   د نماذج كقاسة المناىة النقسية  ك ف 
المناىة النقسية تعتمد ىم  االدراؾ االيجاب  كتقدير الذات كت مؿ المس كلية كالداوعية الداامية 

 )ْكالاارجية.(
ـ)  الت   ظءرت َُِِا(.Albert et alم دراسة ا لبرت كااريف  يضا  تققت النتا ج م     

 ).ُِ( االنقعااتيجاب  كالتقالؿ كضبط الملاىر ك التقكير االجكد ىفقة بيف المناىة النقسية ك ك 
 االستخبلصات:

 مف افؿ نتا ج الب ث كو   دكد العينة  مكف التكوؿ ال  ااستافوات ااتية : 
يف القياسيف القبم  كالبعدم لوالة القياس وركؽ بيف متكسط الدرجات ب -0

 البعدم.
 واىمية البرنامج اارلادم و  ت سيف المناىة النقسية لمطالبات الموابات. -7

 التكصيات:
إستمرار إستاداـ ا نلطة المستادمة كالتدريبات الت  ي قؽ بءا البرنامج   -ُ

 يجابية.االرلادم بالدراسة لمدة  طكؿ كذلؾ لتإبيت النكا   كالنتا ج اال
إمكانية تعديؿ ا نلطة بما يناسب مم مرا ؿ ىمرية ماتمقة كتطبيؽ  -ِ

 البرنامج ىميءف.
ا تياج الموابات بالكميات تطبيؽ البرنامج ىميءف كمداؿ ىفج  كقا    -ّ

 لمملكفت السمبية النقسية الت  ت دث جراس االوابة.
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 المراجع العربية:
 كميداف  ساليبر ال ديث المعرو  السمكك   النقس ـ) العفج ُّٗٗإبراهيـ ىبد الستار ( -1

 القاهرة. .كالتكزيم لمنلر العربية الدار تطبيقر 
ـ)  بناس مقياس المناىر النقسية لمطالبات الموابات بكمية  َُِٗإيماف اللنكان  ( -2

التربية الرياضية بنات  ب ث منلكر مجمة  سيكط لعمكـ كونكف الرياضة العدد()  
 مجمد().

 كاقض النقسية المناىة نظاـ لتدىيـ إرلادم برنامج ـ)  وعالية َُِٔ(ركا  رمضاف  -3
ىم   زة   ا اير بالعدكاف المتضررة ا سر مراهق  لدل الودمة بعد ما إضطرابات

 رسالة ماجستير  كمية التربية  الجامعة االسفمية   زة.
لدل طفب ـ) اتقدير الذات كىفقتر بالرضا ىف ال ياة  َُِّىبد الر مف النممة ( -4

 .َْجامعة ااماـ م مد بف سعكد ااسفمية  مجمة العمـك التربكية  مجمد 
 اللاوية اوا ص ىم  قا ـ ارلادم برنامج ـ)   وعالية َُِٓىفس اللريؼ( -5

 طفب لدل باا تراب اللعكر اقض ىم  كاإرا النقسية المناىة لتدىيـ لذاتءا الم ددة
 مور :المنوكرة جامعة منلكرة   ير دكتكراا رسالة القمسطينية  الجامعات

 الكتب. القاهرة ىالـ النقس   كاالرلاد التكجير  ) ََِِ زهراف(  امد -6
ـ)  نمط التقكير كىفقتر بتقدير الذات  رسالة ماجستير جامعة  َُِِ ناف ىبد العزيز( -7

 بلار  سكريا.
القكل  ـ) االوابات الرياضية اللا ة لدل اىب  العاب ََِٖماجد مجم   ك اركف ( -8

) مجمد ٔو  ا ردف ب ث منلكر  مجمة النجاح لفب اث (العمكـ اانسانية ) العدد (
 الجامعة ا ردنية.) ِِ(

  مركز الكتاب  ٕـ)  مداؿ و  ىمـ النقس   الرياض  ا  ط ََِٗم مد ىفكل ( -9
 لمنلر   القاهرة .

لمنلر ـ)   سيككلكجية االوابة الرياضية   مركز الكتاب  ُٖٗٗم مد ىفكل ( -11
   القاهرة .

 العفجية كالطرؽ التلايص اارلادية ـ)  العممية َُُِ( سعقاف   م مد -11
 ال ديث  مور. الكتاب دار اارلادية 

ـ): اوا ص المرلد النقس  المدرس   ُٖٗٗمجمكىة  ىضاس هي ة التدريس ( -12
قسية كالعمـك كمءامر   وعاليات الكرلة النقسية العربية الإالإة   الجمم السكرية لمعمكـ الن

 التربكية   جامعة دملؽ   كمية التربية .
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