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 )اجمليد اخلامس(  0202مانىن االوه  66-67

 

أداء بعض يف اثرة فاعييت برنامج ارشادي ىتعزيز اىثقت باىنفس و          
 ادلهاراث احلرميت يف اجلمنا ستل االيقاعي ىطاىباث ادلرحيت اىثانيت

  

 أ.د. أمٌرة عبد الواحد منً                        التمٌمً شٌماء عبد مطر أ.د.

 

 ملخص البحث

أداء بعض المهارات الحركٌة فً ة بالنفس واثرة فاعلٌة برنامج ارشادي لتعزٌز الثم

 فً الجمنا ستن االٌماعً لطالبات المرحلة الثانٌة

اهمٌة البرامج االرشادٌة فً تعزٌز الثمة بالنفس لما لها من دور مهم مشكلة البحث فً  تمٌزت

 اولهالرٌاضٌة ووص اعن اداء حركاته ارضى فٌهتالى المستوى الذي  اتكبٌرة فً وصول الالعبو

 . االى ثمة عالٌة بنفسه اؤدي بها المهارة بالشكل االمثل بعد وصولهتالى مرحلة 

 البحث الى هدفولد 

 فً لعبة الجمناستن اعداد برنامج ارشادي لتعزٌز الثمة بالنفس لدى طالبات المرحلة الثانٌة -6

 االٌماعً.

 .فً الجمناستن االٌماعً واداء بعض المهارات  الحركٌة الثمة بالنفس مستوى  التعرف على-0

اداء بعض المهارات واثرة فً الثمة بالنفس فاعلٌة البرنامج االرشادي لتعزٌز التعرف على -3

 .الحركٌة  فً الجمناستن االٌماعً 

الثمة  عزٌزتلفاعلٌة البرنامج االرشادي لا لة احصائٌافروق دوجود  الى الباحثتٌن تضافتر ولد

 .مهارات الحركٌة  فً الجمناستن االٌماعًاداء بعض الواثرة فً بالنفس 
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 تحدٌد تم كما.  البحث عٌنة طبٌعة ٌناسب كونه التجرٌبً ذات المجموعة الواحدة المنهج استخدم كما

 هذا فً استخدمت التً االداة اما. االٌماعً  الجمناستن لعبة فً نٌةالثا المرحلة طلبة من البحث عٌنة

 العلمٌة األسسواستخدمت ( لبرنامج االرشادي لتعزٌز الثمة بالنفسالثمة بالنفس وا) ممٌاس هو البحث

من  على عٌنة البحث  اإلحصائٌة والوسائل والرئٌسٌة االستطالعٌة التجربةتم تطبٌك بعدها  و لهما

 .اجل التحلٌل االحصائً 

 :اآلتٌة االستنتاجات إلى الباحثتٌن توصلت ومنالشتها النتائج عرض خالل منو

 .االرشادي تأثٌر اٌجابً على تحسن ثمة الطالبات بأنفسهن للبرنامج -6

ستن االٌماعً وبداللة احصائٌة نتٌجة لبعض المهارات الحركٌة فً الجمناتحسن اداء الطالبات -0

 .استخدام البرنامج االرشادي

 لدى الطالبات فً االختبار البعدي بالنفس الثمة عزٌزفً ت اإلرشادي البرنامج فعالٌة استمرار-3

 . وبدالله احصائٌة

 : ٌن هًتواهم التوصٌات التً اوصت بها الباحث

وبمختلف المرحلة   الكلٌة طالبات على االرشادٌة النفسٌة باستمرار  البرنامج التاكد على استخدام-6

 .لدٌهم والمهاري الدراسٌة لما له من اهمٌة فً تحسٌن الجانب النفسً

 البرنامج االرشادي وتبنً الكلٌة لطالبات االرشادٌة والنفسٌةالبرامج  من المزٌد اجراءعلى التاكٌد-0
 .الحالً

على  تعٌنهن وحلول بدائل إٌجاد فًمساعدتهن  ومحاولة الباتالط بالمشاكل ضرورة االهتمام-3

 .تعترضهن التً العمبات تخطً

 من ممكن عدد أكبر حل مشاكل فً ٌساعد الذي بالشكل النفسً اإلرشاد دور تفعٌلضرورة -4
 .الطالبات
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 وني"   "ادلستجداث احلديثت يف اىتعييم اىعايل يف ظو اىتعييم االىنرت
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 التعرٌف بالبحث:

 ممدمه البحث وأهمٌته: 1- 1

وى االداء ٌعد علم النفس الرٌاضً احد العلوم المهمة التً لها تأثٌر مباشر وكبٌر فً تطوٌر مست   

ومن خالل علم النفس الرٌاضً ٌمكن دراسة التأثٌر المباشر  للحالة  وتحسٌنه عند الرٌاضٌن 

اداء  عندإذ ٌعمل علم النفس على رفع ثمة  الالعب بنفسه .ثمة بالنفس  ال لتعزٌزالنفسٌة لالعب 

 .ةمهارات الحركٌلل

دأب الباحثون على دراسة تلن المتغٌرات واعداد المماٌٌس  إذونظرا ألهمٌة الثمة بالنفس     

لى علما انها لد طبمت على شرائح مختلفة للوصول ا.بها وكذلن البرامج االرشادٌة الخاصة الخاصة 

 .ى المستوٌات المطلوبة فً االداء تحول دون الوصول الالتً  مشاكل لالحلول المناسبة ل

متلن تلوٌة وان  ةٌجب ان تكون الشخصٌ نبأنفسهمن عدم الثمة  الالعبات خلص تتلكً و    

سواء كان ا االداء االفضلاالستمرار والعمل بموة للنهوض بالمستوى والتغٌٌر نحو االفضل لتحمٌك 

فهم دلائك الحركة وتفاصٌلها وكل شًء ٌتعلك بتطوٌر تان  ةوكذلن على الالعب. نفسًاو  نًبد

 . افضل اداءالذات وتحمٌك 

الثمة بالنفس للرٌاضً لها دور مهم فً هذا المجال إذ انه مفتاح النجاح فً حٌاة الفرد  بما انو    

ارشادٌة العلماء بوضع برامج  ى اهتملذا نر. اهدافهعامة فبدونها ال ٌستطٌع الفرد ان ٌحمك  فةبص

على  توضع جماعً رشادا وا فردي ارشادبالنفس سوى كانت تتضمن  لتنمٌة وتعزٌز هذه الثمة

اسس علمٌة لتمدٌم الخدمات االرشادٌة المباشرة للجمٌع بهدف مساعدتهم فً تحمٌك حالة نفسٌة جٌدة 

   ( 30223 65 الخطٌب)

الى المستوى الذي  اتاهمٌة كبٌرة ودوراً فً وصول الالعب اتعزٌز الثمة بالنفس له كذلن فان

ؤدي بها المهارة بالشكل االمثل بعد تالى مرحلة  االرٌاضٌة ووصوله اعن اداء حركاته ارضى فٌهت

ومعرفة  الثمة بالنفس رشادي للعزٌزبرنامج ادراسة فاعلٌة  لذا ارتأٌنا. االى ثمة عالٌة بنفسه اوصوله

 لطالبات المرحلة الثانٌة.لدى االمهارات الحركٌة فً الجمناستن االٌماعً أداء بعض على  اثرة
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 مشكلة البحث: 1-2

تعلم المهارات على عدد من الفرق الرٌاضٌة ومتابعتها اثناء  تانمن خالل اطالع الباحث      

ً فً مستوى الالعب وجد ان.اثناء الدرس الحركٌة  فً فترة ت ابالذ و.اثناء االداء  اتهنان اختالفا

 التعلٌمةإذ الحظ وجود اختالف فً مستوى االداء المهاري اثناء الوحدات المنافسات بٌن الطالبات 

إذ ابدوا معاناتهم من تلن المشكلة وعدم التوصل . نتم ممابلتهالمادة التً  مدرساتولد اكد على ذلن 

ال  ولكن تعلماثناء ال جٌد ن المهارة بشكلٌٌؤد اتالالعباغلب  ضحة  إذ لوحظ بانالى اسباب وا

اذ اكدت مدرسات المادة إن الحالة النفسٌة  .الصحٌح خالل فترة االختبار والمنافسة ٌؤدونها بالشكل 

  . اثناء المنافسةمهما فً ثبات االداء لها دور 

تعد الثمة بالنفس من السمات الشخصٌة المهمة التً تحدد حٌاة الفرد وتوافمه مع ذاته ومع  لذا

جهة المتطلبات الحركٌة ضال عن انها تعنً تمبل المدرات والتكٌف معها والمدرة على موامجتمعه ف

 ٌفتخر بمهاراته وحركاته وكفاءاته.كً فهً تضٌف للفرد االعتزاز بالنفس  والنفسٌة.

من خالل استخدام برنامج ارشادي لتعزٌز الثمة وضع حلول للمشكلة  الى تانالباحث تلذلن اختار

 . بعض المهارات الحركٌة فً الجمناستن االٌماعًداء افً  اثرها ومعرفةبالنفس 

 اهداف البحث: 1-3

فً لعبة الجمناستن الثمة بالنفس لدى طالبات المرحلة الثانٌة  لتعزٌزاعداد برنامج ارشادي  -6

 االٌماعً

 فً الجمناستن االٌماعً الحركٌة  واداء بعض المهارات الثمة بالنفس  مستوى التعرف على -0

 المهاراتبعض اداء واثرة فً الثمة بالنفس  لتعزٌزفاعلٌة البرنامج االرشادي تعرف على ال-3

 .فً الجمناستن االٌماعً  الحركٌة 

 فروض البحث 1-4

 .رحلة الثانٌةلدى طالبات المالثمة بالنفس  لعزٌز اٌلة احصائاهنان فروق د-6

اداء بعض واثرة فً الثمة بالنفس  ٌزعزفاعلٌة البرنامج االرشادي لال الة احصائٌادهنان فروق -0

 المهارات الحركٌة  فً الجمناستن االٌماعً
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 مجاالت البحث1-5

طالبات المرحلة الثانٌة فً كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة /الجامعة 3 المجال البشري 1-5-1

 المستنصرٌة

   البدنٌة وعلوم الرٌاضةالماعة المغلمة للجمناستن فً كلٌة التربٌة 3  المجال المكانً 1-5-2

 .0269/  6/   00  لغاٌة  0269 / 0/  366 للمدة  المجال الزمانً 1-5-3

 تحدٌد المصطلحات : 

 مع التعامل فً وكفاءته وخبراته ومهاراته استعداداته و لمدراته الفرد إدران" أنها3 الثمة بالنفس

 (٧:٦٠٠٢ عبدالعال،)) " واهتمام بفاعلٌة واألحداث الموالف

 اإلرشادٌة الخدمات لتمدٌم عملٌة أسس ضوء فً منظم مخطط برنامج" أنه على : اإلرشادي البرنامج

 تحمٌك فً مساعدتهم بهدف المؤسسة  تضمهم من لجمٌع وجماعًا فردي المباشرة، وغٌر المباشرة

 ( ٩٤٤:٦٠٠٦ زهران،) ."النمو

 

 : منهج البحث وإجراءاته المٌدانٌة -3

 منهج البحث : 3-1

"الوسٌلة والطرٌمة التً ٌعتمد علٌها الباحث إلنجاز بحثه وتحمٌك أهدافه،  هونهجٌة البحث مٌعد 

 (141 20123عامر فندلجً ) التً عمد إلى تحدٌدها مسبما"

المنهج التجرٌبً باعتباره انسب المناهج لتحمٌك اهداف  تومن اجل تحمٌك هذه األهداف فمد استخدم

 البحث

 مجتمع وعٌنة البحث: 3-2
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وهو جزء من المجتمع  جمٌع مفردات الظاهرة التً ٌموم بدراستها الباحثهو "تمع البحث مج

الثانٌة فً كلٌة  لمرحلةاذ تكون مجتمع البحث من طالبات ا( 3662 0267مدحت أبو نصر) .العام"

 .( طالبة 68التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة/ الجامعة المستنصرٌة والبالغ عددهن )

اختٌار العٌنة بالطرٌمة العشوائٌة "هً العٌنة التً ٌتم اختٌار أفرادها عشوائٌا من  متف اما عٌنة البحث

( طالبات .اما عٌنة التجربة 62اذ بلغ عدد عٌنة البحث) ( 50 02023أبو سمرة ) لائمة مجتمع البحث "

 ستمر.(ثالث طالبات  بسبب غٌابهن الم3( طالبات واٌضا تم استبعاد )5االستطالعٌة فتكونت من)

   3 بالنفس الثمة ممٌاس 3-3           

 الممٌاس عرض وبعد بالنفس، الثمة لمٌاس المتوافرة المماٌٌس من عدد على تانالباحث اطالع بعد  

 الممٌاسٌن أي اختٌار حول ، الرٌاضً النفس علم مجال فً المختصٌن الخبراء من مجموعة على

                                                                                      ( فٌلً روبٌن) ممٌاس اختٌار على الخبراء إجماع تم ،اتبالالع لدى بالنفس الثمة لمٌاس مالئمة اكثر

 Trai بعنوان الرٌاضٌة الثمة سمة لٌاس لمحاولة لائمة( Vealey 1986 فٌلً روبٌن) صممت،ااذ 

Sport Confidence Inventory ( 63) من المائمة وتتكون عالوي، حسن دمحم لبل من بوالمعر

 ٌحدد بحٌث نماط 9 من مدرج ممٌاس على المائمة عبارات على باالستجابة اتالالعب موموت عبارة،

 فً تنافست عندما عند اداء المهارات الحركٌة او  عامة بصفة بها ٌتمٌز التً الرٌاضٌة الثمة درجة

 الفمرات، جمع خالل من فٌكون المفحوصٌن، لدى بالنفس الثمة درجة حساب أما الرٌاضً. المجال

 بدرجة ةالالعبت تمٌز كلما( 667) ولدرها العظمى الدرجة من الدرجات هذه مجموع الترب وكلما

 على ممسمة البدائل مجموع بلغ فمد الفرضً الوسط أما. وبالعكس الرٌاضٌة، الثمة سمة من اكبر

  0225 حسن عالوي  دمحم)( 0) ملحك درجة( 65) ٌبلغ الذيو الفمرات عدد فً ومضروبة عددها

357). 

 الثمة بالنفس:لتعزٌز االرشادي  لبرنامجا 3-4
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أداء مستوى  حسٌنلتبالحالة النفسٌة االرتماء إلى  تعزٌز الثمة بالنفس ل البرنامج االرشاديهدف ٌ

ٌة فً كلٌة التربٌة البدنٌة طالبات المرحلة الثان لدىفً الجمنا ستن االٌماعً المهارات الحركٌة 

اما اهم المواضٌع التً تم منالشتها فً هذا البرنامج  هً  .وعلوم الرٌاضة / الجامعة المستنصرٌة 

 االنفعالً التفرٌغ _النفس  عن الحدٌث _ والتأمل االسترخاء جلسات _ الثمة باهلل _ والنماش الحوار )

  األهداف وضع استراتٌجٌة -مشكالتً أحل كٌف  -األدوار تمثٌل  المحاضرة __ النفس عن والحدٌث

  .لدى الطالبات  ( ٌوضح جلسات االرشاد لتعزٌز الثمة بالنفس6ملحك ) المرار( اتخاذ  -

 

 : التجربة االستطالعٌة3-5

" تدرٌباً عملٌاً للباحث للولوف على السلبٌات وإلٌجابٌات التً تمابله خالل تعد التجربة االستطالعٌة 

 ( 656 3 6989) لاسم حسن ت لمعالجتها "االختبارا

غٌر عٌنة البحث (طالبات 5مكونه من )بأجراء التجربة االستطالعٌة على عٌنة   تانالباحث تلام لذا 

وُطلب من أفراد العٌنة أن ٌدونوا مالحظاتهم تحرٌرٌاً على  0269 /  0/  68ٌوم االثنٌن  األصلٌة 

ولد كان هدف . ( دلٌمة 60 – 65لإلجابة ٌتراوح بٌن ) وكان الولت المستغرق . الممٌاسالفمرات 

 -مستمبال وتهدف أٌضا إلى ما ٌل3ً تانالتجربة الولوف على الصعوبات التً لد تواجه الباحث

 .واستٌعاب افراد عٌنة البحث لمفردات ممٌاس الثمة بالنفسالتأكد من مالئمة  -6

 ل التً لد تواجه الباحث . معرفة الصعوبات والمشاك -  -0

 التعرف على الولت المستغرق فً ملئ استمارة االستبانة .  - 4

 

 للممٌاساألسس العلمٌة  6 -2

 صدق المحتوى : 2-6-1

من الخبراء  مجموعةعلى والبرنامج االرشادي  الممٌاس  فمراتتحمك هذا الصدق من خالل عرض 

وٌعرف صدق المحتوى بأنه   .ختبار والمٌاسواال الرٌاضً والمختصٌن فً مجال علم النفس*
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س وبمدر أهمٌتها "الدرجة التً ٌتضمن من خاللها االختبار والمفردات المكونة للمادة موضوع المٌا

  . (49 3 0222)إبراهٌم سالمة   من الكم والهدف"

 ثبات االختبار: 2-6-2

العبات  (5 نفسها والبالغ عددهم )على عٌنة التجربة االستطالعٌة  الممٌاس بإعادة  تانالباحث تلام

ً توفٌر شروط والبرنامج االرشادي على التطبٌك االول للممٌاس ( اٌام7بعد مرور ) إعادة  مراعٌا

ذلن تم إٌجاد معامل الثبات من خالل حساب   وعلى ضوء االختبار من حٌث الزمان والمكان ،

هو إعطاء نفس النتائج أذا ما أعٌد  وٌمصد بثبات االختبار  . معامل االرتباط البسٌط لبٌرسون 

  ( 020، ص 6995) دمحم صبحً ،    تطبٌمه على نفس العٌنة فً نفس الظروف فً فترتٌن مختلفتٌن

 (1جدول )

 الثمة بالنفسٌبٌن نتائج الصدق والثبات لممٌاس 

 

 الممٌاس

الصدق    

الظاهري 

 اتفاق الخبراء

 الثبات               

 Sig      المعامل

الثمة 

 بالنفس

92 % 2,853 2,222 

برنامج 

 االرشاد

92% 25853 25222 

___________________ 

 *اسماء الخبراء3

 علم النفس الرٌاضً ،كلٌة التربٌة االساسٌة ،الجامعة المستنصرٌة /أ.د. اٌمان حمد شهاب -

 صرٌةاختبار ولٌاس ، كلٌة التربٌة االساسٌة ،الجامعة المستن /أ.د.بان عبد ارحمن-

 أ.د.سعاد سبتً عبود/ علم النفس الرٌاضً/كلٌة التربٌة للبنات / جامعة بغداد
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 اختبار ولٌاس /كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة /الجامعة المستنصرٌة/ سلمان أ.م.د. حردان عزٌز-

 

 ة بغدادعلم النفس الرٌاضً /كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة /جامع/ دمحم أ.م.د. وسن جاسم -

 

  :الممٌاس موضوعٌة 2-6-3

 عملٌة فً علٌهما لالستناد والبراهٌن الخاضعة االدلة على هاعتمد ألنه بالموضوعٌة ممٌاس ٌتمتع

 على تموم كما بالٌمٌن تتصف التً للمعرفة تموٌمً معٌار عن عبارة)  الموضوعٌة ان أي التموٌم

 (367 0269 عامر فندلجً) .صحتها من ٌثبت ان للغٌر ٌمكن ادلة

 االختبار الملبً:3-7

فً تم اجراء االختبار الملبً لعٌنة البحث بممٌاس الثمة بالنفس واداء بعض المهارات الحركٌة 

 0269/  3/ 3 ٌوم االربعاء  الجمناستن االٌماعً فً

 االرشادي الثمة بالنفس: برنامجالتجربة الرئٌسة لل3-8

المرحلة الثانٌة فً  الثمة بالنفس لطالبات عزٌزتالرشادي للبرنامج اا  التجربة لامت الباحثات بتطبٌك

للجلسة   الزمنٌة جلسة لإلرشاد  وبوالع جلستٌن فً االسبوع ،اما المدة (64)وتضمن لعبة الجمناستن 

  .، وتضمنت اٌضا استراحة زمنٌة خالل الجلسة الواحدة (دلٌمة92)

 االختبار البعدي:  3-9

امج االرشادي لتعزٌز الثمة بالنفس لطالبات المرحلة الثانٌة فً لعبة البرنتطبٌك بعد االنتهاء من 

المهاري  األداءستن االٌماعً .اجرت الباحثتان االختبار البعدي لممٌاس الثمة بالنفس واٌضا  الجمنا

 .4/0269/ 04 ستن االٌماعً  الجمناعض المهارات الحركٌة فً ل

 : الوسائل اإلحصائٌة  3-11
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 وذلن الستخراج نتائج البحث  اإلحصائً  spssتم اعتماد نظام 

 عرض النتائج وتحلٌلها ومنالشتها:-4

عرض وتحلٌل نتائج االختبارات المبلٌة والبعدٌة لممٌاس الثمة بالنفس واداء بعض المهارات -4-1

 لطالبات المرحلة الثانٌة. الحركٌة فً الجمناستن االٌماعً

 (2جدول )

المحسوبة  فً االختبارٌن )المبلً والبعدي( tالمعٌار ولٌمة  ٌبٌن الوسط الحسابً واالنحراف

 بممٌاس الثمة بالنفس واالداء المهاري

لٌمة  االختبار البعدي االختبار المبلً المتغٌرات 

tالمحسوبة 

مستوى 

 الداللة

 الداللة

 ع س ع س

الثمة 

 بالنفس 

 دال 2322 083240 03635 6693520 03983 753322

االداء 

 اريالمه

 دال 2322 073936 63840 403333 63356 553982

 

 (9=6-62( )6-درجة الحرٌة )ن

 753322الى ان الوسط الحسابً الختبار الثمة بالنفس فً االخبار الملبً بلغ) (0تشٌر بٌات جدول )

(وبانحراف 6693520(فٌما بلغ الوسط الحسابً فً االخبار البعدي )03983وبانحراف معٌاري )

( مما ٌدل 2322تحت مستوى داللة ) (083240المحسوبة فبلغت ) t( اما الدرجة 0.635معٌاري )

(  وبذلن ٌكون الفرق معنوي ولصالح 9( وبدرجة حرٌة )2325على معنوٌتها عند مستوى داللة )

 االختبار البعدي.
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لحسابً ستن االٌماعً فبلغ المتوسط ا منابعض المهارات فً الجالمهاري لاما فً االختبار االداء 

( فٌما بلغ المتوسط الحسابً فً 63356( وبانحراف معٌاري)553982لنتائج االختبار الملبً )

( 073936المحسوبة فبلغت )t( اما الدرجة 63840( وبانحراف معٌاري )403333االختبار البعدي )

 (9( وبدرجة حرٌة)2325( مما ٌدل على معنوٌتها عند مستوى داللة )2322عند مستوى داللة )

 وبذلن ٌكون الفرق دال احصائٌا ولصالح االختبار البعدي .

ستن الحركٌة فً الجمنا  بعض المهرات بأداءوترى الباحثتان ان سبب تحسن اداء الطالبات 

البرنامج االرشادي المستخدم  لتعزٌز الثمة  تأثٌرٌعود الى لدٌهن الثمة بالنفس  زٌادةاالٌماعً و

هذا البرنامج النفسً الدي عمل على تعزٌز ثمتهن بالطالبات  تأثر وظهر مدى بالنفس عند الطالبات 

 فً وكفاءته وخبراته ومهاراته استعداداته و لمدراته الفرد إدران" وهذا ٌدل على الثمة هو `i, بأنفسهن

 (٧:٦٠٠٢ عبدالعال،)) " واهتمام بفاعلٌة واألحداث الموالف مع التعامل

 على ولٌامه جلساته، متانة إلىمن وجهة نظر الباحتان  رشادياال البرنامج فعالٌة استمرار وٌرجع

 .اعملٌ مدروسة أسالٌب واعتماده صلبة، علمٌة أرضٌة

 

 :والتوصٌات االستنتاجات -5

 :االستنتاجات 5-1

 للبرنامج االرشادي تأثٌر اٌجابً على تحسن ثمة الطالبات بأنفسهن -6

ً الجمنا ستن االٌماعً وبداللة احصائٌة نتٌجة تحسن اداء الطالبات لبعض المهارات الحركٌة ف-0

 استخدام البرنامج االرشادي

لدى الطالبات فً االختبار البعدي  بالنفس الثمة عزٌزفً ت اإلرشادي البرنامج فعالٌة استمرار-3

 وبدالله احصائٌة
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 التوصٌات: 5-2

 ماٌل3ًب توصً دراسته فً هذه الباحثتان إلٌها توصلت التً النتائج من انطاللًا

وبمختلف المرحلة   الكلٌة طالبات على االرشادٌة النفسٌة باستمرار  البرنامج التاكد على استخدام-6

 الدراسٌة لما له من اهمٌة فً تحسٌن الجانب النفسً  والمهاري لدٌهم

 ياالرشادالبرنامج وتبنً الكلٌةلطالبات  البرامج االرشادٌة والنفسٌة من المزٌد اجراءعلى التاكٌد-0

 الحالً

على  تعٌنهن وحلول بدائل إٌجاد مساعدتهن فً الطالبات ومحاولة بالمشاكل ضرورة االهتمام-3

 .تعترضهن التً العمباتتخطً 

 من ممكن عدد أكبر مشاكل حل فً ٌساعد الذي بالشكل النفسً اإلرشاد دور تفعٌلضرورة -4

 .الطالبات

 

 المصادر:

 دار األولى، الطبعة ، تطبٌماته - نظرٌاته -أسسه درسةالم فً النفسً اإلرشاد3 الخطٌبصالح  -

 0223المتحدة العربٌة اإلمارات الجامعً، الكتاب

دار الٌازوري العلمٌة،  مناهج البحث العلمً من التبٌٌن الى التمكٌن،أبو سمرة، الطٌطً، -

 ،0202عمان،

،اإلسكندرٌة ، منشأة المعارف ،  احمد سالمة 3 المدخل التطبٌمً للمٌاس فً اللٌالة البدنٌة إبراهٌم  -

0222  . 

 0220،الماهرة الكتب، عالم الثالثة، الطبعة النفسً، واإلرشاد التوجٌه حامد زهران، -

  0269عامر فندلجً؛ منهجٌة البحث العلم3ً دار الٌازوري العلمٌة للنشر والتوزٌع، عمان، -
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جموعة العربٌة للتدرٌب والنشر، الم 3مناهج البحث فً الخدمة االجتماعٌة ؛مدحت أبو نصر -

 0267الماهرة ،

)الموصل  ، دار الكتب والنشر،    لاسم حسن المندالوي ؛ االختبارات والمٌاس فً التربٌة الرٌاضٌة،-

 م(  6989

   0225 السلة، كرة فً الحرة الرمٌة بإنتاجٌة االنفعالٌة السمات بعض عاللةحسن عالوي ؛  دمحم-

 ( 6998، للنشر الكتاب مركز،  الماهرة)، ط النفسٌة، االختبارات وعةموس؛  حسن عالوي  دمحم

 معلمً من عٌنة لدى الوظٌفً والرضا بالنفس بالثمة وعاللتها االجتماعٌة المهارات العال، عبددمحم -

 0226 ، ٢٠ الرابع،ع _47الجزء المنصورة، التربٌة، كلٌة مجلة االبتدائٌة، المرحلة ومعلمات

 (1ملحك )                                     

 اإلرشادي البرنامج جلسات 

 الخاص الشرف مٌثاق على والتعرف والمشاركات، الباحثة بٌن تعارف (وتعارف لماء )3 األولى

 .بالمجموعة

 فً منالشتهم ثم البرنامج، جلسات من وأهدافهن تولعاتهن المشاركات تحدد (والنماش الحوار)3 الثانٌة

 .تحمٌمها وإمكانٌة والعٌتها مدى

 وكٌفٌة ضعفها وأسباب وأهمٌتها بالنفس الثمة بتعرٌف المشاركات تعرٌف( بالنفس الثمة )3 الثالثة

 وعرض العمل ورش خالل منPower point وذلن الغرور، وبٌن بٌنها والفرق تنمٌتها

 .فٌها اتالمشارك تتصرف كٌف وبٌان موالف وعرض تنشٌطً نشاط (النفس عن الحدٌث)3  الرابعة

 تأملً تخٌل نشاط ( جل و عز  باهلل الثمة)3  الخامسة

 الحكٌم الرجل تخٌل مشكالتً( نشاط أحل كٌف) 3السادسة

 . تخٌل نشاط فٌدٌو، نماذج وعرض تركٌز نشاط مشكالتً؟( أحل كٌف )3 السابعة
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  Power point وعرضن ومنالشة هدف اكتبً نشاط (األهداف وضع إستراتٌجٌة )3 الثامنة

    Power point، .جماعٌة وتطبٌمات عرض تنشٌطً، نشاط المرار( اتخاذ) 3التاسعة

  والتأمل االسترخاء جلسات   3العاشرة

 النفس عن االنفعالً والحدٌث التفرٌغ 3عشر الحادٌة

 .المائد دور تمثٌل تخٌل، جلسة( حوارٌة جلسة لٌادة )3 عشر الثانٌة

 ( تروٌحً نشاط) :عشر الثالثة

 الثمة استبٌان وتوزٌع البرنامج، حول المشاركات آلراء االستماع ختامٌة( جلسة) 3عشر الرابعة

 بالنفس

 

 (2ملحك )                                         

 لممٌاس الثمة بالنفس ةاستمارة استبان                        

    

 9 8 7 6 5 4 3 2 1 العبارات                                         

 التفوق إلحراز الضرورٌة الحركٌة المهارات أداء على المدرة لدي -6

  اداء المهارات الحركٌة خالل

         

          اداء المهارات الحركٌة خالل حاسمة لرارات اتخاذ على المدرة لً -0

          العصبٌة الضغوط تحت المنافسة فً األداء على المدرة لً -3

             المنافسة فً ناجحة خطط تنفٌذ لىع المدرة لً -4

          النجاح أحمك لكً جٌدة بصورة التركٌز على المدرة لً -5
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 الفوز أحمك لكً المختلفة اللعب موالف مع التكٌف على المدرة لً -6

      المنافسة فً

         

               بالمنافسة المرتبطة أهدافً انجاز على المدرة لً -7

              المنافسة فً ناجحا أكون أن على مدرةال لً -8

             نجاحً ٌستمر أن على المدرة لً -9

          المنافسة أثناء بنجاح واالستجابة التفكٌر على المدرة لً -62

               المنافسة أثناء التحدي مواجهة على المدرة لً -66

           منً ألوى سالمناف كان ولو النجاح محاولة على المدرة لً  -60

              فاشل بأداء لٌامً بعد ناجح بأداء المٌام على المدرة لً-63

 


