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 وبعض متغيرات لتردد النفسىاالثقة بالنفس و على مقترح برنامج أثر

 سباحة الزحف على الظهر األداء المهارى ل
.إكرام السيد السيد /دأ.م 
 محمد كامل دعاء /دم.** 

 البحث ومشكمة مقدمة: 
التدريب والمنافسة ويظل و يعد عمم النفس الرياضى من العموم الضرورية لمنيوض بعممية التعميم        

العامل النفسى ىو المتغير الحاسم فى األداء الرياضى فقد أكدت البحوث والدراسات النفسية الحديثة عمى 
سباب نفسية كثيرة . أن اإلخفاقات الرياضية وعدم الحصول عمى نتائج رياضية جيدة ترجع إلى عوامل وأ

العبا أو طالبا  ىاما فى ثقافة أى رياضى أن كان مدربا أو مدرسا أو اوبما أن عمم النفس الرياضى جزء
    لذا يجب أن يكون جزءا أساسيا فى التعميم والتدريب.

سماعيل السيد"ويشير          إلى أن إمكانية تحقيق التفوق الرياضى  م (2004)"يحيى الحاوى وا 
واألداء المتميز ال تتم من خالل توافر الجوانب البدنية والميارية والخططية فقط بل البد من توافر 

 ( 22: 28الجوانب النفسية )
أن اإلعداد النفسى ىو تمك العمميات التى من شأنيا إظيار  م( 2001)  محمد حسن عالوىويرى"    

ضد إيجابيا كال من اإلعداد البدنى والميارى والخططى . ويعنى أيضا البحث عن يعأفضل سموك 
األسباب التى تؤثر فى سموك الالعب ومن ثم الوصول إلى مخطط ينفذ من خالل أليات محددة تسيم فى 

 . (721: 71) تطويع وتعديل السموك اإلنسانى بما يساىم فى الوصول إلى القمة فى المستوى 
بالنفس من السمات الرئيسية لمشخصية ، وىى سمة أحادية البعد عمى خط متصل وتعد الثقة  

القدرة  لديو يمتد من الثقة بالنفس المنخفضة إلى الثقة بالنفس العالية ، والشخص الواثق فى نفسو تتوافر
مع  عمى التوافق مع تغيرات المستقبل ويستطيع إنجاز أعمالو ولديو الكفاءة الشخصية الالزمة لمتعامل

أما الثقة بالنفس المنخفضة فتظير فى ولدية دافعية أكبر لبذل الجيد من أجل اإلمتياز والتفوق األخرين 
 .( 82: 72) ( 271:22) الخجلوالتردد و و  إحساس الفرد بالشعور بالنقص والحساسية لمنقد

وبالتالى وتكمن أىمية الثقة بالنفس فى أنيا أساس إستحسان أو عدم إستحسان الفرد لذاتو ، 
تجاىاتو نحو اآلخرين ، فالثقة بالنفس تؤثر عمى العالقة  تجاىاتو نحوىا ، وا  التمسك بمعتقداتو حول ذاتو وا 
بين الفرد والمحيطين بو فيى تعد أحد أىم مقومات الشخصية الناجحة فى الحياة والقادرة عمى إتخاذ 

 (22: 27القرارات المختمفة )

                                                      
قالزقازي جامعة  – بنات الرياضية التربية بكلية واإلجتماعية لتربويةا  العلوم بقسم مساعد أستاذ 

 جامعة الزقازيق –مدرس  بقسم الرياضات المائية والمنازالت بكلية التربية الرياضية بنات ** 
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أن الكثير منا يعتقد أنو يمكن أن يصبح لدية الثقة بالنفس عندما  م(2000ويذكر "أسامة راتب" )    
يحقق مكسب أو فوز فقط وذلك غير صحيح ، حيث أننا نشعر بالثقة بالنفس حقًا عندما نعتقد أننا 

( 211:  2الضرورة تحقيق النجاح) بب بالنفس ىى توقع النجاح وال تتطم نستطيع أن نؤدى بنجاح فالثقة
. 

أنو قد يكون النجاح فى القدرة واالتساق فى األداء مبدأ  م(2008عبدالعزيز عبدالمجيد" )ويشير "    
م( إلى أن 2271" )عكمة الحورى (، كما يشير " 772:  77ىام بدرجة كبيرة فى تنمية الثقة بالنفس ) 

الجاذبية فى ضعاف الثقة بالنفس يعتقدون أنيم فاشمين وغير واثقين فى قدراتيم وأفكارىم وال يتمتعون ب
 .(82: 72)  شعرون بدرجة أقل نحو قيمة الذات عالقاتيم اإلجتماعية وي

ال ىرو حالرة نفسرية يوصرف بيرا الفررد عنردما  النفسرىأن الترردد  م( 2004صدقى نور الددين )  ويرى"    
  .( 742:  8)  أو عدم الثقة بالنفس أو المملألسباب مختمفة كالخوف يستطيع األداء 

أن الترردد النفسرى ىرو حالرو نفسرية ذات تراثير مباشرر عمرى  م(2007ويشير"أسامة كامدل راتدب" ) 
األداء الميارى فر  أوقرات معينرة دون غيرىرا، ويرؤدى إلرى الفشرل فر  تحقيرق المسرتوى المطمروب ممرا يؤكرد 

مسرتوى  فر  توجيرة اإلعرداد النفسرى بشركل يجعرل وذلرك لممسراعدةعمى أىمية معرفة مستوى الترردد النفسرى 
  (82: 2التردد النفسى أقل حده وتأثير. )

أن التردد النفسى ىو سربب الكثيرر مرن حراالت م( 2000" )  نزار الطالب و كامل طة لويس ويرى "     
الفشل فى المجال الرياضى ويمكن أن تكون أسباب ىذا التردد فرى الطالرب نفسرة أو أن تراتى مرن مصرادر 
خارجية والمرء دائما يحتاج إلى تأكيد ذاتة وىرذا التأكيرد يرأتى مرن خبررات النجراح الترى يحصرل عمييرا ومرن 

تسراب الثقرة برالنفس لريس بالعمرل السريل فأساسرة المرزاج النفسرى اإليجرابى خالليا تزداد ثقتة بنفسة ولكن إك
 .(72:  22) الذى يعد فى مقدمة أسباب تفاؤلة وبذل جيدة لتحقيق المستوى المطموب 

 بالعديرد الرياضات من غيرىا عن تتميز التى المائية الرياضات أنواع إحدى ىى السباحة ورياضة 
 البيجة من فريده ألوانا ممارسييا عمى تضيفو  النفس إلى ومحببة ممتعة ترويحية رياضة فإنيا المزايا من

 والنفسررية البدنيررة الفرررد بكفائررة اإلرتقرراء بغرررض خاللررو مررن لمتحرررك كوسرريمة المررائى الوسررط وتسررتغلر والسرررو 
 (.22 ،72: 4)  المختمفة العمرية المراحل فى وتمارسة واإلجتماعي

 النفسرررية المشررركالت مرررن كثيرررر عرررالج فرررى تسررريم السرررباحة أن إلرررى (م2000)" سدددالم وفيقدددة" وتشدددير    
 (.72-72: 21)  والمتعة بالسعادة اإلحساس تنمى كما والتوتر، والخجلوالتردد  كاألنطواء

 :مشكمة البحث 
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تعد رياضة السباحة بصورة عامة واحدة من الفعاليات الرياضية الت  تتصف بالصعوبة بالنسبة     
لممبتدئين بتعمميا وذلك تبعا الختالف المحيط المتمثل بالوسط المائ  الذي يسبب الخوف والتردد 

ن السباحة لممبتدئين بالتعمم ، فضال عن بعض مياراتيا الت  قد تكون صعبة التعمم عمى الرغم من إتقا
 قبميا بصورة جيدة لما تحتاجو من ثقة بالنفس وشجاعة وقوة إرادة. 

ن من خالل مجال عمميرم بالكميرة ضرغف مسرتوى الكثيرر مرن الطالبرات بالفرقرة الثانيرة اوقد الحظت الباحثت
وباألخص فى سباحة الزحف عمى الظير وبالبحث فى الظراىرة وجرد أن الطالبرات خائفرات ومتررددات عرن 

ذى يسرربب الخروف والترردد باإلضرافة إلررى أن الغالبيرة العظمرى مرن طالبررات األداء نظررا ألخرتالف الوسرط الر
لما تتطمبرة  وذلك الكمية ال يكن لديين خبرة سابقة برياضة السباحة مما يؤدى أيضا إلى صعوبة فى التعمم

لى الحفاظ عمى وضع الطفو ميارة الزحف عمى الظير من توافق بين حركة الذراعين والرجمين باإلضافة إ
عمى الظير مما أدى إلى ظيور بعض المشاكل النفسية عمى الطالبات جعمت لديين رغبرة فرى األداء مرن 

 متمثال فى الخوف والتردد أجل النجاح اال أن ىناك عامل يمنعيم من ذلك 

ويره وزيرادة اإلقبرال يعرد محاولرة لرفرع المسرتوى التعميمر  وتطر فرى أنرةتتجمرى لنرا أىميرة ىرذا البحرث ىنرا من 
ىتمرام برياضررة السرباحة مرن جيررة أخررى وخطروة الررى تطويرىرا مررن اإلعمرى ممارسرة ىررذه الميرارة مرن جيررة و 

الفرقررة الثانيررة  ضررافة الررى الوقرروف عمررى واقررع التررردد النفسرر  لرردى طررالبباإلخررالل دعررم فعالياتيررا المختمفررة 
 ارة .           عند تعمم وأداء ىذه المي بكمية التربية الرياضية لمبنات

 البحث ىدف: 
 مستوى خفضلتنمية الثقة بالنفس و  (تعميمى – نفسى) برنامج تصميم إلى البحث ىذا ييدف
 . ظيرال عمى الزحف سباحةتعميم و التردد النفسى  

 البحث فروض: 
التردد الثقة بالنفس و  فى التجريبية لممجموعة والبعدى القبمى القياسين بين إحصائياً  دالة فروق توجد -1

 .البعدى القياس لصالحالظير  عمى الزحف لسباحة الميارى األداء ومتغيراتالنفسى 

التردد الثقة بالنفس و  فى الضابطة لممجموعة والبعدى القبمى القياسين بين إحصائياً  دالة فروق توجد -2
 .البعدى القياس لصالح ظيرال عمى الزحف لسباحة الميارى األداء ومتغيراتالنفسى 

الثقررة بررالنفس  فررى والضررابطة التجريبيررة لممجمرروعتين البعررديين القياسررين بررين إحصررائياً  دالررة فررروق توجررد -3
 .التجريبية المجموعة لصالحظير ال عمى الزحف لسباحة الميارى األداء ومتغيراتالتردد النفسى  و 

 

 البحث فى المستخدمة المصطمحات: 
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     بالنفس : الثقة

 ليتوافق المختمفة الحياة مواقف مع بفاعمية يتعامل أن عمى وقدرتو ومياراتو لكفاءاتو الفرد إدراك ىى   
 (.722:  22اآلخرين. )  مع
  ( )  : التردد النفسى    

وىى ذات تاثير مباشر عمى األداء وتؤدى إلى التردد النفسى ىو حالة نفسية يتصف بيا الفرد " 
الخوف من الفشل أو الخوف من حدوث كألسباب مختمفة الفشل ف  تحقيق المستوى المطموب نتيجة 

غياب الرغبة الحقيقّية أو أو عدم الثقة فى النفس من الوقوع ف  الخطأ  ةوالحذر المبالغ فينتيجة معاكسة 
التفكير  أوالنشاط واالتجاه السمب  نحو أف  الوصول إلى األىداف المرسومة وتحقيق الغايات المطموبة 

 " توفير عناصر األمنأو عدم الخبرة السابقة  بيرةتحت أعباء نفسية ك
 

 ( )  :الطالبات المتعثرات 
ىن مجموعة من الطالبات يظيرن تباعدا بين التحصيل الدراسى والقدرة عمى األداء المتوقع نتيجة    

  "إلفتراض وجود صعوبات فى التعمم 
 ( تعريف إجرائى )  
 المرتبطة الدراسات:  
التعرف عمى  تأثير برنامج تيدف إلى  ( 7) م(2016) "حسام عبدالعزيز محمد جودة دراسة " -7

األلعاب الترويحيو الرياضية عمى مستوى التردد النفسى خالل الفترة االنتقالية لدى ناشىء كره القدم . 
وقد  ( ناشىء بنادى السنبالوين الرياضى22) المنيج التجريب  عمى عينة قواميا الباحث استخدم

برنامج األلعاب الترويحيو الرياضية ساىم ف  خفض التردد النفسى لدى  أسفرت نتائج البحث أن
ناشىء كره القدم. ينخفض مستوى التردد النفسى بمعدل ممحوظ لدى ناشىء األكثر تدريبا ف  كره 

 القدم. تظير سمو التردد النفسى عمى جميع الناشئين بخطوط المعب المختمفة ف  كره القدم.

( 15)  م(2016)" محسن محمد حسن وعمي محمد جواد الصائغ وميدي عمي دويغراسة "در  -2
التردد النفس  وعالقتو ببعض السمات النفسية لدى االعبين المتقدمين بكرة "التعرف عمى  تيدف إلى

( العب ف  الدورى العراقى لكرة 714) عمى عينة قواميا وصفىالمنيج ال الباحث . استخدم" القدم
النفسية المثمى مما قمل من ترددىم النفس  ف  منافسة  السماتقد أسفرت نتائج البحث إرتفاع و  القدم

الالعبين المتقدمين بكرة القدم. وجود عالقة ارتباط معنوية عكسية بين التردد النفس  وبعض السمات 
   ( لالعب  الدوري الممتاز بكرة القدمالدافعية-النفسية)الثقة بالنفس
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 " التعرررف عمررى ( تيرردف إلررى 2) م(2272)"إشررراق غالررب عررودة عررذراء عبدااللررو عبدالسررتار دراسررة " -2
التردد النفسى وعالقتو بأداء ميارة الدحرجة األمامية عمرى عارضرة التروازن لردى  أثربرنامج مقترح عمى

 تمرن طالبرا ( طالبرة12) عمى عينرة قواميراتجريبى المنيج التين الباحثت العبات الجمناستك استخدم
التغذيرررة أن الثالثرررة بكميرررة التربيرررة الرياضرررية لمبنرررات جامعرررة بغرررداد وقرررد أسرررفرت نترررائج البحرررث  المرحمرررة

الراجعررة التررى يمارسرريا المعمررم مررع المبترردئين بررتعمم ميررارة الدحرجررة االماميررة عمررى عارضررو الترروازن أثررر 
 إيجابى يسيم ف  تقميل مقدار التردد النفسى لديين.

التعررف عمرى عالقرة الترردد النفسرى بميرارة  تيردف إلرى " (24)  م(2014)دراسة " نغم صدبا  حداتم" -4
( العررب مررن 22) عمررى عينررة قواميررا وصررفىالمررنيج الة الباحثررت اسررتخدم" دقررو التيررديف فرر  كرررة القرردم

وجرررود تبررراين برررين مسرررتوى الترررردد النفسرررى ودقرررو أن  فريرررق نرررادى الكاظميرررة وقرررد أسرررفرت نترررائج البحرررث
قردم عردم تاكيرد المردربين أثنراء الوحردات التدريبيرة اليوميرة واالسربوعية عمرى التيديف لدى العبرى كرره ال

 .تعزيز الجانب النفسى السيما التردد النفسى وما يرتبط بو بصورة خاصة لدى الالعبين
التعررررف عمرررى مسرررتوى الترررردد النفسرررى  تيررردف إلرررى " ( 6) م(2012)دراسدددة " ثدددامر محمدددود ذندددون " -2

 الباحررث لالعبرى منتخبرات كميرات جامعرة الموصرل ل لعراب الفرديرة وعالقترة بمسرتوى إنجرازىم اسرتخدم
( كميرة مرن كميرات جامعرة الموصرل وقرد 22( العبرا يمثمرون )482) عمى عينة قواميا وصفىالمنيج ال

لنفسرى ومسرتوى اإلنجراز لالعبرى االلعراب أسفرت نترائج البحرث وجرود عالقرو سرمبية برين درجرو الترردد ا
مررن درجررو عاليررة مررن التررردد النفسررى والتررى تررنعكس سررمبا عمررى مسررتوى األداء  الالعبررينالفرديررة يعررانى 

 ، عدم إىتمام المدربين بالناحية النفسية لمالعبين. واإلنجاز الرياضى لدييم

قيرراس ودراسررة مسررتوى  عمررى تيرردف إلررى " التعرررف( 14)  م(2012)دراسددة " لفتددة حميددد سددممان"  -1
( العبرًا 718) عمى عينرة قواميرا وصفىالمنيج ال الباحث التردد النفس  لدى العب  كرة القدم استخدم

( جامعة مشاركين ف  بطولة جامعات قطر بكرة القدم وقد أسفرت نتائج البحث ظيور التردد 72من )
ترررة عررردم تأكيرررد المررردربين أثنررراء النفسررر  عمرررى كافرررة إفرررراد العينرررة ولكرررن بنسرررب مختمفرررة وبررردرجات متفاو 

الوحرردات التدريبيررة اليوميررة و األسرربوعية عمررى تعزيررز الجانررب النفسرر  أن سررمة التررردد النفسرر  ليررا بررالغ 
 .األثر ف  تحقيق النتائج داخل المباراة

تيرردف الررى معرفررة مرردى فعاليررة برنررامج إرشررادى عمررى ( 25) ( 2010"نيددال صددال  عبددادة" ) دراسددة -1
األداء فررى السررباحة لطالبررات الفرقررة األولررى بكميررة التربيررة الرياضررية بنررات جامعررة  درجررة القمررق ومسررتوى

( طالبرة بالفرقرة األولرى وقرد 12) وقد بمغ حجم العينرة الزقازيق وقد إستخدمت الباحثة المنيج التجريبى
ء أسفرت نتائج البحث إلى أن البرنامج المستخدم أدى إلى إنخفاض درجة القمق وتحسين مسرتوى األدا

 فى السباحة لدى طالبات المجموعة التجريبية.
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 حركرى" والتعررف –برنرامج "نفسرى  تصرميم إلرى تيدف (26م()2010درويش) أحمد نيمة دراسة  -8
 المشرررتركة الثانويرررة المررردارس طالبرررات لررردى الجمبررراز ميرررارات وأداء الخجرررل مسرررتوى عمرررى ترررأثيره عمرررى

ستخدمت ( سنة71 -72بين ) ما أعمارىن تتراوح ( طالبة28عمى ) الدراسة عينة وأشتممت  بطارية وا 
وقررد أسررفرت  الدراسررة عينررة ألفررراد السررنية الممرحمررة لمناسرربتو عبرردالحكيم مجرردى إعررداد الخجررل اختبررارات

 عينة لدى الخجل مستوى خفض عمى إيجابى تأثير لو حركى –النفسى  البرنامج أن إلىنتائج البحث 
 الحيررراة عمرررى والتعرررود برررالنفس والثقرررة المواجيرررة عمرررى والقررردرة اإلنررردماج عمرررى الطالبرررات وسررراعد البحرررث

توجد فرررروق غيرررر دالرررة إحصرررائيا برررين القيررراس القبمرررى والبعررردى النفسرررى. والتررروازن السررروية اإلجتماعيرررة
 لممجموعة الضابطة.

   إجراءات:البحث
 :المستخدم المنيج

 تجريبيرررة إحرررداىما لمجمررروعتين التجريبرررى التصرررميم باسرررتخدام التجريبرررى المرررنيج الباحثرررة إسرررتخدمت
 .ضابطةى واألخر 
 البحث مجتمع: 
الطالبرات الراسربات  وىرن مرن طالبرات الفرقرة الثانيرة الشرامل الحصرر بطريقة البحث مجتمع إختيار تم     

)المتعثررات دراسريا ( فى مادة السباحة بالفرقرة األولرى والطالبرات الترى تعرانى مرن مشراكل فرى عمميرة الرتعمم 
 .( طالبة 722وفقا ألراء القائمين بالتدريس والبالغ عددىن ) وذلك
بإختيررار عينررة البحررث بالطريقررة العمديررة وذلررك بتطبيررق مقيرراس التررردد النفسررى عمررى  تررانثررم قامررت الباحث   

   .( طالبة22بسحب الطالبات التى حصمن عمى أعمى الدرجات عمى المقياس وعدىن ) اثم قامتالطالبات 
 ، الطرول ، السرن ) فرى المتغيررات البحرثالمنحنرى التكررارى لعينرة إعتدالية  بإيجاد تانالباحث قامتثم      
وذلرك لمتأكرد مرن أن مجتمرع البحرث 2271 |2| 71 ،72 والخمريس وذلرك يروم  االربعراء ( الرذكاء ، الوزن

 :ذلك ضحيو  (7) م قر  والجدولف  ىذه المتغيرات معتدل اعتداال طبيعيا 
 
 (1) جدول

 (ءالذكا- السن – الوزن-الطول) المتغيرات في البحث لعينة اإلحصائي التوصيف
 22=ن

 المتوسط القياس وحدة المتغيرات م
 االنحراف الوسيط الحسابى

 المعيارى
ت معامال
 لتواءاإل 
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 2.41- 2.87 712.22 721.24 سم الطول 7

 7.71 2.72 28.22 28.82 كجم الوزن 2

 7.1 2.12 78.22 78.42 سنة السن 2

 2.27 7.12 22.22 22.22 درجة الذكاء 4

 عمى يدل مما( 2)± بين ما تنحصر المتغيرات ليذه االلتواء معامالت قيم أن( 7) جدول من يتضح   
 .البحث قيد المختارة المتغيرات فى االعتدالى المنحنى تحت درجمجتمع البحث ين أن
  عينة  تقسيمقامت ببعد أن تأكدت الباحثة من إعتدالية المنحنى التكرارى لعينة البحث

 -:إلى عشوائية بطريقة البحث األساسية
 عميين المقترح التعميمى – النفسى البرنامج تطبيق تمطالبة ( 22) قواميا تجريبية مجموعة -

 .بالكمية   المتبع البرنامج عميين طبق طالبة( 22) قواميا ضابطة مجموعة -

 األساسية البحث عينة خارج ومن البحث مجتمع منطالبة ( 72) وقواميا استطالعية عينة -
 التكافؤ بإيجادثم قامت  .البحث قيد البيانات جمع ألدوات العممية المعامالت إليجاد وذلك
 :ذلك يوضح( 2) رقم والجدول البحث قيد المختارة المتغيرات فى ينمجموعتال بين

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (2) جدول
 فى والضابطة التجريبية المجموعتين بين الفروق داللة

 "تكافؤ"  البحث قيد المتغيرات
  22=2ن=7ن

 المتغيددرات م
 ع م ع م "ت" قيمة الضابطة المجموعة التجريبية المجموعة
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 2,222= 2.22 داللة عندمستوى الجدولية" ت"  قيمة
 المتغيرات فى الضابطة التجريبية المجموعتين بين إحصائيا دالة فروق وجود عدم( 4) جدول من يتضح
 .البحث مجموعتى تكافؤ عمى يدل مما البحث قيد

 :البيانات جمع أدوات
 -:واألدوات األجيزة: أوالً 

 (.كجم)  الوزن لقياس طبى ميزان-  (.  سم) الطول لقياس الريستاميتر جياز -

  (.ثانية)  الزمن لحساب ساعةإيقاف-  (.سم)  المسافات لقياس قياس شريط -

 مطاطة كرات -  زعانف -  .طفو لوحات -

 سويدى مقعد -   الطافية الشد عوامات -بالستيك أطواق -       
 

 (3) ممحق:  البدنية اإلختبارات: ثانيا
( تم تحديد 1بعد اإلستعانة بالمراجع العممية والدراسات السابقة ورأى السادة الخبراء ممحق ) 

 (3أىم المتغيرات البدنية واإلختبارات المناسبة التى تقيسيا ممحق ) 
 .لمرجمين  لباسطةا لمعضالتالعضمية  القوة لقياس الرجمين عضالت قوة اختبار -

نية
لبد
راتا
متغد

ال
 

 (.الرجمين عضالت قوة) العضمية القوة -

  وضع من الذراعين ثنى) العضمى التحمل -
 (.لمبنات المعدل المائل اإلنبطا 

 البدء من م30 العدو) االنتقالية السرعة -
 (.العالى

 (.ث15 لألمام الحبل عمى الوثب) التوافق -

57.12 
17.70 

 
9.16 
8.61 

4.40 
1.70 

 
0.75 
1.54 

54.20 
18.41 

 
8.80 
8.76 

4.87 
1.45 

 
0.69 
1.12 

2.00 
1.39 

 
1.56 
0.348 

 0.071 0.99 18.52 0.78 18.50 .(الجذع مد إطالة إختبار) المرونة -

رت
تغي
الم

ية  
فس
االن

 

 1.59 7.65 82.90 10.65 78.12 الثقة بالنفس -
 1.40 3.01 94.00 3.12 95.40 التردد النفسى -

رى
ميا
ءال
ألدا
راتا
تغي
م

 

 الظير عمى واإلنزالق الطفو -

 الرجمين ضربات -

 األيمن الذراع حركة -

 األيسر الذراع حركة -

 الذراعين حركة -

 المنتظم التنفس -

 الظير عمى الزحفاداء سباحة مستوى -

1.50 
2.15 
1.90 
1.88 
1.31 
1.25 
1.53 

0.27 
0.25 
0.20 
1.15 
0.24 
0.18 
0.13 

1.66 
2.12 
1.75 
1.65 
1.42 
1.22 
1.56 

0.28 
0.22 
0.41 
1.43 
0.25 
0.15 
0.17 

2.00 
0.428 
1.5 

0.547 
1.57 
0.576 
0.666 
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 .العضمى التحمل لقياس( لمبنات)  المعدل المائل اإلنبطاح وضعن م الذراعين ثنى اختبار -

 . االنتقالية السرعة لقياس ىالعال البدء من م( 22) العدو اختبار -

 .التوافق لقياس ل مام ث( 72) الحبل عمى الوثب اختبار -

 .المرونة لقياس الجذع( مد) إطالة اختبار -

 النفسية ثالثُا: المقاييس

 (4الذكاء : ممحق )  اختبار -1
( 72سن ) من والكبار لمصغار الذكاء ( ويقيس2228األنصاري ) لطف  سامية المقياس ىذا أعد
 سؤال. 12من  ويتكون الرشد سن إل  سنة

 (2بالنفس : ممحق ) الثقة مقياس -2

 صورتو وأعد  مSidney Shrauger(7112 )  شروجر سيدنى األصل فى المقياس ىذا اعد
 من ويتكون ليا وتقييمو بنفسة الفرد ثقة قياس إلى وييدف(  2227)  محمد عبداهلل عادل لمعربية
 عبارة 48

 بتطبيق الباحثة قامت(  والثبات الصدقالمعامالت العممية )  إليجاد : األولي اإلستطالعية الدراسة
 منطالبة  ( 72) قواميا ىوالتية اإلستطالعة الدراسة عين ىعم البدنية واإلختباراتالثقة بالنفس  مقياس
 األساسية. البحث عينة خارج ومن البحث مجتمع

 المعامالت العممية لمقياس الثقة بالنفس:

 حساب الصدق:  
( من المحكمين المتخصصرين 72تم حساب صدق مقياس الثقة بالنفس عن طريق عرضو عمى ) 

المحكمررين عمررى لتقريررر مرردى صرالحية المقيرراس قيررد البحررث، وقررد إتفررق  الرياضررى وعمررم الررنفس السررباحةفرى 
 صالحيتو فى ما وضع لقياسو ولعينة البحث.

 صدق األتساق الداخمى:  
( طالبررة 72بحسرراب الصرردق عمررى أفررراد  العينررة األسررتطالعية الررذى بمررغ عررددىن  ) الباحثددةقامررت  

مررن مجتمررع البحررث وخررارج العينررة األساسررية عررن طريررق صرردق االتسرراق الررداخمى، وذلررك بحسرراب معامررل 
كمرا . وبين كل بعد والدرجرة الكميرة لممقيراس وذلرك عبارة داخل البعد والدرجة الكمية لمبعد  األرتباط بين كل

 (.72، 1الجدولين ) ةيوضح
  (9جدول ) 

 صدق االتساق الداخمى لعبارات مقياس الثقة بالنفس وأبعادة المختمفة
 12ن=
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  م   

التحدث مع 
 االخرين

التفاعل مع 
 األخرين

المظير 
 الجسمى

اإليجابية 
 والتفاؤل

األداء 
 األكاديمى

العالقات 
 الرومانسية

7 2.171*  2.122 * 2.181* 2.821* 2.842* 2.127*  

2 2.812* 2.112 * 2.181* 2.184* 2.181* 2.112*  

2 2.111 * 2.122* 2.111* 2.822* 2.822* 2.122*  

4 2.842 * 2.127 * 2.841* 2.181* 2.112* 2.827*  

2 2.124 * 2.147* 2.122*  2.872* 2.124* 2.182*  
1 2.877* 2.127* 2.142* 2.824* 2.127* 2.122*  
1 2.827 * 2.122* 2.112* 2.821* 2.117*  
8 2.112 * 2.112*  2.141* 2.121*  
1  2.171*   2.121*  
72  2.112*     

 0005*دال  عند مستوى            00576=0005قيمة "ر" الجدولية عند مستوى  

( أن  معامالت األرتبراط  برين كرل عبراره والدرجرة الكميرة لمبعرد دالرو احصرائيٌا 1يتضح من جدول ) 
 مما  يدل عمى صدق مقياس الثقة بالنفس فيما وضع من أجل. 2,22مستوى  عند

(10جدول )                                                     
 معامالت االرتباط بين  أبعاد مقياس الثقة بالنفس والدرجة الكمية لممقياس 

 12ن=  
 معامل اإلرتباط وحدة القياس األبعاد م

 *2,122 درجة التحدث مع األخرين   7 

 *2,122 درجة التفاعل مع األخرين 2

 *2,122 درجة المظير الجسمى 2

 *2,112 درجة اإليجابية والتفاؤل 4

 *2,182 درجة األكاديميى  األداء 2

 *2,127 درجة العالقات الرومانسية 1

 *2,872 درجة المقياس ككل

 0005*دال  عند مستوى    00576=0005قيمة "ر" الجدولية عند مستوى  

( أن  معررررامالت األرتبررراط  بررررين كررررل بعررررد والدرجرررة الكميررررة لممقيرررراس دالررررو 72يتضرررح مررررن جرررردول ) 
 وىذا يدل عمى أن  األبعاد مرتبطة بمقياس الثقة بالنفس ككل. 2,22احصائيٌا عند مستوى 

 حساب الثبات:  
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وأبعراده المختمفرة عمرى نفرس عينرة الدراسرة االسرتطالعية  الثقرة برالنفسقامت الباحثة بإجراء الثبرات لمقيراس 
تحررت  Retest–Test( طالبررة باسررتخدام طريقررة تطبيررق االختبررار ثررم إعررادة تطبيقررو 72السررابقة وعررددىن )

 (.77نفس شروط التطبيق األول، ، وتم حساب معامل االرتباط بين التطبيقين، كما ىو موضح بجدول )
 (11جدول )

 12ن=              معامل الثبات لمقياس الثقة بالنفس وأبعاده المختمفة         

 المتغيددرات
معامل  التطبيق الثانى التطبيق األول

 2ع± 2س   1ع± 1س   االرتباط

 *2.118 2,147 24,72 2,121 24,72 التحدث مع اآلخرين 7

 *2.182 7,214 27,82 7,211 27,12 التفاعل مع اآلخرين 2

 *2.872 2,841 22,12 2,824 22,22 المظير الجسمى 2

 *2.124 2,187 24,22 2,111 24,22 اإليجابية والتفاؤل 4

 *2.822 7,222 21,22 7,228 21,71 األداء األكاديميى 2

 *2.111 2,171 71,22 2,122 71,22 العالقات الرومانسية 1

 *2,842 2,221 748,42 2,118 748.21 المقياس ككل

 0005* دال عند مستوى   00576=  0005قيمة "ر" الجدولية عند مستوى معنوية 

بررين التطبيقررين  2.22وجررود عالقررة ارتباطيررو دالررة إحصررائيا عنررد مسررتوى ( 77يتضررح مررن جرردول ) 
 عمى ثبات االختبار فى قياس ما وضع من أجمو.  ، مما يدلوأبعاده المختمفةفىمقياس الثقة بالنفس

كما تم حساب معامل ثبات المقياس عمى أفراد العينة االستطالعية السابقة وذلك بتطبيق معامل  
 . Coefficien TAlphacronbachws الفاكرونباخ

 

 

 

 
 (12جدول  )

 ثبات مقياس الثقة بالنفس بتطبيق معامل الفا كرونباخ
 12ن=                  

 معامل اإلرتباط وحدة القياس األبعاد م
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 *2,121 درجة التحدث مع األخرين   7 

 *2,122 درجة التفاعل مع األخرين 2

 *2,122 درجة المظير الجسمى 2

 *2,221 درجة اإليجابية والتفاؤل 4

 *2,181 درجة األداء  األكاديميى 2

 *2,122 درجة العالقات الرومانسية 1

 *2,122 درجة المقياس ككل

 0005دال عند مستوى   00576=  0005قيمة "ر" الجدولية عند مستوى مئوية 

 –لمبعد األول  2,121قدرىا يتضح أن معامل الثبات بتطبيق معامل ألفا كرونباخ قد حقق قيمة  
 2,122 –لمبعد الخامس  2,181 –لمبعد الرابع  2,221 –لمبعد الثالث  2,122 –لمبعد الثانى  2,122

وىذا يدل عمى أن مقياس الثقة بالنفس وابعادة المختمفة  2,122لمبعد السادس  بينما حقق المقياس ككل 
 عمى قدر من الثبات. 

 الت العممية لإلختبارات البدنية دالمعام -
 معامل الصدق –ب 

( مرررن المحكمرررين 72قامررت الباحثرررة بحسرراب صررردق اإلختبررارات البدنيرررة عرررن طريررق عرضررريم عمررى ) .7
المتخصصررين فررى التربيررة الرياضررية وعمررم الررنفس لتقريررر مرردى صررالحية اإلختبررارات والمقرراييس قيررد 

 وضعوا لقياسو ولعينة البحث .البحث ، وقد إتفق المحكمين عمى صالحيتيم لما 

( 72تم استخدام صدق التمايز وذلك بتطبيق االختبارات البدنية عمرى العينرة االسرتطالعية وقواميرا ) .2
بالكميرة وعرددىن تخصرص سرباحة  كعينة غير مميرزة وعينرة مميرزة مرن طالبرات الفرقرة الرابعرة  بةطال
     ( يوضح ذلك :1وجدول ) ة( طالب72)

            

 

 

 (7جدول )

 داللت الفروق بيه المجمىعتيه المميزة وغير المميزة فً المتغيراث

 ليد البحث ) الصدق (
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12=2=ن1ن  

 المتغيددرات
 العيىت الغير مميزة العيىت المميزة

 الفرق بيه

 ليمت "ث" المتوسطين

 2ع± 2س   1ع± 1س  

 *1.881 2.2 7.21 22.271 7.21 24.11 (.الرجمين عضالت قوة) العضمية القوة - 7

 وضع من الذراعين ثنى) العضمى التحمل - 2
 (.لممبنات المعد المائل اإلنبطا 

78.22 7.71 72.24 2.71 2.17 2.272* 

 البدء من م30 العدو) االنتقالية السرعة - 2
 (.العالى

8.81 7.21 1.22 7.11 2.21 2.142* 

 *2.121 7.11 2,12 1.22 7.22 1.22 (.ث15 لألمام الحبل عمى الوثب) التوافق - 4

 2.241 =2.2قيمة )ت( الجدولية عند مستوى 

( وجررود فررروق دالررو إحصررائيا بررين المجموعررة المميررزة والمجموعررة الغيررر 1يتضررح مررن جرردول )   
مميررزة لصررالح المجموعررة المميررزة فررى اإلختبررارات البدنيررة قيررد البحررث ممررا يرردل عمررى صرردقيا فررى قيرراس مررا 

 وضعت لقياسو.
 اتدددل الثبدمعام -

عادة تطبيقو  عمى  Test-Re-Testقامت الباحثة بإيجاد معامل الثبات بطريقة تطبيق اإلختبار وا 
( طالبات من مجتمع البحث ومن خارج عينة البحث األساسية فرى الفتررة 72العينة اإلستطالعية وقواميا )

 ( يوضح ذلك .2من بفاصل زمن  سبعة أيام بين التطبيقين والجدول رقم )
 (5جدول )                                                          

 معامل اإلرتباط بيه التطبيك األول والثاوي لإلختباراث البدويت ليد البحث  إليجاد معامل الثباث  

 12ن =   

 المتغيراث البدويت 
  التطبيك الثاوً التطبيك األول

 ليمت" ر "
 ع م ع م

 0.983 4.32 56.83 4.85 55.91 (.الرجمين عضالت قوة) العضمية القوة -
 وضع من الذراعين ثنى) العضمى التحمل -

 (.لممبنات المعد المائل اإلنبطا 

17.16 1.52 17.33 10.61 0.860 

 البدء من م30 العدو) االنتقالية السرعة -
 (.العالى

8.130 0.66 8.16 0.61 0.976 

 0.836 1.23 7.66 1.67 7.50 (.ث15 لألمام الحبل عمى الوثب) التوافق -

 1.632= 1.5قًٛخ )ر( انجذ ٔنّٛ عُذ يسزٕٖ 
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( ٔجٕد عالقخ إررجبغّٛ دانخ إدصبئٛب ثٍٛ انزطجٛقيٍٛ اؤل ٔانايبَٙ 5ٚزعخ يٍ انجذٔل رقى )     

 انجذَٛخ قٛذ انجذث يًب ٚذل عهٗ يعبيم ثجبرٓب فًٛب ٔظعذ نقٛبسّ . نالخزجبراد

 "إعداد الباحثتين "مقياس التردد النفسى  :3

 خطوات بناء المقياس: 

 تحديد األبعاد األساسية لممقياس:  -1
وتم ذلك باالطالع عمى المراجع العممية والدراسات والبحوث المرتبطة فرى مجرال عمرم الرنفس وعمرم 

بمقابمة بعض األساتذة تخصص عمم نفس رياض  فى كميت  التربية  تينالنفس الرياض ، كما قامت الباحث
وذلرك لسسرتفادة مرن خبررتين فرى وضرع أبعراد المقيراس،  (1)ممحدق الرياضية بنات وبنين جامعة الزقازيق 

أبعاد وقامرت بوضرع تعريرف لكرل بعرد مرن ىرذه األبعراد،  سبعةمن وضع  تينومن خالل ذلك تمكنت الباحث
عمى السرادة الخبرراء المتخصصرين والجردول  (6)ممحدق  د فى استمارة استطالع رأىوتم عرض ىذه األبعا

 ( يوضح أراء السادة الخبراء حول أبعاد المقياس.2رقم )
 ( 3جددول )                                                     

 10أراء السادة الخبراء حول أبعاد المقياس التى تم عرضيا عمييم  ن= 

 النسب المئوية التكرارات ألبعادا م

 ٪722 72  البيئة التعميمية 7

 ٪722 72 العالقات المتبادلة 2

 ٪722 72 ثقة بالنفسال 2

 ٪12 1 الخوف 4

 ٪722 72 الناحية البدنية 2

 ٪722 72 دافعيةال 1

 ٪12 1 الروح المعنوية 1

 السادة الخبراء.٪ كحد أقصى لرأى 82بنسبة ال تقل عن  تينوقد إرتضت الباحث

بعد عرض أبعاد المقياس عمرى السرادة الخبرراء واتفراق الخبرراء عمرى مناسربة أبعراد المقيراس لميردف 
بصياغة مجموعة من العبارات تحت كل بعد من أبعاد المقيراس وذلرك  تينالذي أعد من أجمو قامت الباحث

 فى صياغة العبارات ما يم : تينفى ضوء الفيم والتحميل النظري الخاص بكل بعد وقد راعت الباحث
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 أن تكون العبارات واضحة ومفيومة واالبتعاد عن األلفاظ الصعبة.  -7
 عدم االزدواجية لمعبارة. -2أال توح  العبارات بنوع االستجابة.    -2
 أن تقيس العبارات جانب من جوانب البعد الذي تنتم  إليو. -4

( أبعاد وقد تم عرض األبعاد بعباراتيا عمى 1عة عمى )( عبارة موز  وكان مجموع العبارات )          
المحكمين لمتحقق من الصدق المنطق  ولمتحقق من مدى انتماء العبارات ل بعاد الخاصة بيا وتحديد 

 ( يوضح أبعاد المقياس وعدد عبارات كل بعد. 4وجدول ) ( 7)ممحدق ميزان التقدير الخاص بالمقياس 
 ( 4جددول )                                             

 أبعاد المقياس وعدد عبارات كل بعد
 عدد العبارات األبعاد م

 1  البيئة التعميمية 7

 1 العالقات المتبادلة 2

 1 ثقة بالنفسال 2

 4 الخوف 4

 1 الناحية البدنية 2

 2 دافعيةال 1

 1 الروح المعنوية 1

 42 المجموع

 ( األبعاد وعدد عبارات كل بعد والعدد الكمى لعبارات المقياس  4يتضح من جدول ) 
 المعالجات اإلحصائية ألراء الخبراء عمى العبارات الخاصة بكل بعد:

جراء المعالجات اإلحصائية اآلتية:   قامت الباحثة بتفريغ أراء الخبراء وا 
 . (8)ممحدق التقدير الكم  لعبارات أبعاد المقياس  –7

التقرردير الكيفرر  وذلررك بتعررديل صررياغة بعررض العبررارات أو حررذف بعررض العبررارات أو إضررافة بعررض العبررارات  –2
 ( نتائج تعديل المحكمين عمى المقياس. 2. ويوضح جدول ) (8)ممحدق 

 
 
 
 (5جددول ) 

 تعديالت السادة الخبراء عمى أبعاد المقياس
عدد عبارات  األبعاد

 األبعاد
تم عدد العبارات التى 
 استبعادىا

عدد العبارات التى تم 
 تعديل صياغتيا

عدد العبارات التى تم 
 إضافتيا

العبارا
ت 
النيائي
ة بعد 
 التعديل
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 (8, 7( أرقام )2) (4, 2, 1)( أرقام3) (5) رقم( 1) 1 البيئة التعميمية
 

8 

العالقات 
 المتبادلو

 (7, 6( أرقام )2) (3(  رقم )1) (4) رقم( 1) 1

 

- 

1 

 1 (6,  5(  رقم )1) (6, 3( أرقام )2) (7, 5, 4( أرقام )3) 1 بالنفسالثقة 

 1 (6, 5( أرقام )2) (4, 1( أرقام )2) - 4 الخوف

 2 (5(  رقم )1) (6(  رقم )1) (5, 4( رقم )2) 1 ناحية البدنيةال

,  4,   1(  رقم )2) (3( رقم )1) 2 لدافعيةا
5) 

 6, 5 ) أرقام(  3)
,7) 

1 

 1 (6(  رقم )1) (5(  رقم )1) ( 6,  2) أرقام(  2) 1 المعنويةروح ال

( أبعررراد المقيررراس وعررردد العبرررارات المسرررتبعدة والعبرررارات الترررى ترررم تعرررديل صرررياغتيا 2يوضرررح جررردول )
 والعبارات التى تم إضافتيا من قبل الخبراء.

 إعداد المقياس لتطبيقو عمى العينة االستطالعية :

بتوزيرع عباراترو عشروائيا  تينقامرت البراحث (9)ممحددق بعد أن تم إعداد المقياس فى صورتو الثانيرة 
( يوضح التوزيع العشوائ   1والجدول رقم )  (10)ممحدق لك  يتم عرضو عمى أفراد العينة االستطالعية 

 لعبارات كل بعد من أبعاد المقياس. 
 ( 6جددول ) 

 المقياس بعد تعديالت الخبراءالتوزيع العشوائي لعبارات 
 المجموع أرقام العبارات موزعة عشوائيا البعد م

 8  45,  42,  36, 29, 22, 15, 8, 1 البيئة التعميمية 7

 7 43, 37, 30, 23, 16, 9, 2 العالقات المتبادلو 2

 6 38, 31, 24, 17, 10, 3 الثقة بالنفس 2

 6 39,  32, 25, 18, 11, 4 الخوف 4

 5  33, 26, 19, 12, 5 ناحية البدنيةال 2

 7 44,  40,  34, 27, 20, 13, 6 لدافعيةا 1

 6 41,  35, 28, 21, 14, 7 روح المعنويةال 1

 بعد أن تم توزيع عبارات المقياس عشوائيا قامت الباحثة بتطبيقو عمى العينة االستطالعية.

 
  المعامالت العممية لممقياس
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م عمرى العينرة 22/2/2271إلى  71/2 من الفترة خالل اإلستطالعية الدراسة بإجراءن اتالباحث قامت
( طالبرة والتر  ترم سرحبيا بطريقرة عشروائية مرن مجتمرع البحرث ومرن خرارج 72اإلستطالعية البرالغ قواميرا )

 عينة البحث األساسية وذلك إليجاد المعامالت العممية والتأكد من صالحية األدوات المستخدمة.
 المقياس حساب صدق  -أ
 صدق المحكمين:  –1

بعرض أبعاد المقياس وعبارات كل بعد عمى السادة الخبراء فى مجال عمم الرنفس  تينقامت الباحث
نسرربة اتفرراق السررادة الخبررراء  عمررى أبعرراد  ناتررواعتبرررت الباحث (1)ممحدددق ( خبررراء 72الرياضرر  وعررددىم )

 وعبارات المقياس معيارًا لصدقو. 
 صدق االتساق الداخمي لعبارات وأبعاد المقياس:  –2

بحساب الصدق وذلك بحساب قيمة معامل االرتباط برين درجرة كرل عبرارة عمرى  تينقامت الباحث  
حررده والدرجررة الكميررة لمبعررد الررذي تنتمرر  إليررو ودرجررة كررل بعررد والدرجررة الكميررة لممقيرراس عمررى عينررة الدراسررة 

 وضحان ذلك.( ي8(، )1االستطالعية والجدولين )
 ( 7جددول ) 

  معامل االرتباط بين درجة كل عبارة عمى حدة والدرجة  الكمية لمبعد الذى تنتمى
 12ن=                    التردد الىفسًإليو فى مقياس                       

    
 المحاور 

 

 العبارات

البيئة 
  التعميمية

العالقات 
 المتبادلو

الثقة 
 بالنفس

الناحية  الخوف
 البدنية

الروح  الدافعية
 المعنوية

7 2.142*  2.217*  2.171*  2.122*  2.127*  2.121*  2.212*  

2 2.211*  2.127*  2.122*  2.114*  2.142*  2.211*  2.172*  

2 2.122*  2.172*  2.124*  2.117*  2.172*  2.212*  2.171*  

4 2.212*  2.122*  2.121*  2.142*  2.128*  2.288*  2.142*  

2 2.178*  2.112*  2.187*  2.121*  2.282*  2.124*  2.172*  

1 2.124*  2.122*  2.127*  2.121*  2.117*  2.281*  2.177*  
1 2.111*  2.172*     2.122*   
8 2.127*        

مستوي الداللة *                           2,211= 2.22قيمة  "ر" الجدولية عند مستوى   
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االرتبرراط بررين كررل عبررارة والدرجررة الكميررة لمبعررد دالررة إحصررائيا ( أن معررامالت 1يتضررح مررن جرردول )
 ، مما يدل عمى صدق المقياس فيما وضع من أجمو.2.22عند مستوى 

 ( 8جددول ) 
 التردد الىفسً  قيم معامالت االرتباط بين درجات كل بعد والدرجة الكمية لمقياس

 12ن =                           )االتساق الداخمي ألبعاد المقياس(    

                 

 م

 الداللة قيمة "ر" عدد العبارات األبعاد

 

 

*2.142 8 البيئة التعميمية 7  دال 

*2.127 1 العالقات المتبادلو 2  دال 

*2.112 1 الثقة بالنفس 2  دال 

*2.174 1 الخوف 4  دال 

*2.182 2 ناحية البدنيةال 2  دال 

*2.122 1 لدافعيةا 1  دال 

 دال *2.117 1 روح المعنويةال 1

 مستوي الداللة *                           2,211=  2.22قيمة "ر" الجدولية عند مستوى 

( أن قيم معامالت االرتباط بين درجات كل بعد والدرجة الكمية لممقياس  8يتضح من جدول ) 
 ( مما يدل عمى صدق المقياس فيما وضع من أجمو. 2.117، 2.121تراوحت قيمتيا بين )

 حساب ثبات المقياس:  –ب 
عبرررارة قامرررت الباحثررررة ( 24( أبعررراد بعبررراراتيم وعرررددىم )1إليجررراد معامرررل ثبرررات أبعررراد المقيررراس وعرررددىم )

 باستخدام:
" Guttman", "جتمدان Spearman & Prown"سدبيرمان وبدراون طريقرة التجزئرة النصرفية  -7

 ( يوضح ذلك. 8وجدول )  ",Alpha"ألفاكرونباخ طريقة 
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 ( 9جددول ) 

                                   12ن=            التردد الىفسًالثبات " بالتجزئة النصفية " و" معامل ألفاكرونباخ " ألبعاد مقياس 

 المحددداور  م
عدد 
 العبارات

معالج ألفا  التجزئة النصفية
 جتمان براون –سيبرمان  كرونباخ

 *2.122 *2.122 *2.122 8  البيئة التعميمية 7

 *2.172 *2.142 *2.117 1 العالقات المتبادلو 2

 *2.171 *2.122 *2.172 1 الثقة بالنفس 2

 *2.117 *2.212 *2.171 1 الخوف 4

 *2.122 *2.121 *2.282 2 ناحية البدنيةال 2

*2.121 *2.122 *2.127 1 لدافعيةا 1  

*2.142 *2.172 *2.174 1 الروح المعنوية 1  

 * مستوى الداللة                         2.211= 2.22قيمة "ر" الجدولية عند مستوى  

( بمعادلررة " 2.127، 2.282( أن معررامالت االرتبرراط تراوحررت مررا بررين ) 1يتضررح مررن جرردول )  
( بمعادلرررة " جتمررران " وقرررد تراوحرررت مرررا برررين 2.122، 2.212سررربيرمان وبرررراون " وقرررد تراوحرررت مرررا برررين )

 ( بمعادلة " ألفا كرونباخ " مما يدل عمى أن المقياس ذو معامل ثبات عال .2.171، 2.122)

تحررت نفررس شررروط التطبيررق األول، وتررم  Retest – Testبيررق االختبررار ثررم إعررادة تطبيقررو  طريقررة تط -2
 (.72حساب معامل االرتباط بين التطبيقين، كما ىو موضح فى جدول )

عادة تطبيقو  ناتقامت الباحث -3 عمى  Test-Re-Testبإيجاد معامل الثبات بطريقة تطبيق اإلختبار وا 
طالبة من مجتمع البحث ومن خارج عينة البحث األساسية فى  (72العينة اإلستطالعية وقواميا )

( بفاصل زمن  سبعة أيام بين التطبيقين  تحت نفس شروط 2271/  22/2إلى  71/2الفترة من )
 ( يوضح ذلك.  72التطبيق األول  وتم حساب معامل اإلرتباط بين التطبيقين ، والجدول رقم )
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 ( 10 جددول )                                          

  لمقياس التردد النفسيمعامل الثبات 
       12  ن=                                                                                                         

 المتغيراث 
  التطبيك الثاوً التطبيك األول

 ع م ع م ليمت" ر "

 *1.131 2.61 16.11 2.33 11.41 التردد الىفسي

 الداللة* مستوى                                 2,211= 2.22قيمة "ر " الجدولية عند مستوى 
وجررود عالقررة ارتباطيررو دالررة إحصررائيا بررين التطبيقررين األول والثرران  عنررد ( 72جرردول ) يتضررح مررن

 عمى ارتفاع معامل ثبات المقياس. مما يدل، 2.22مستوى 
الثبدات( أصدبا المقيداس فدى  –بحسداب المعدامالت العمميدة )الصددق  تينوبعد أن قامدت البداحث 

( 45صدورتو النيائيددة جدداىز لمتطبيددق عمدى عينددة البحددث األساسددية حيدث اشددتممت عباراتددو عمددى عدددد )
 (1)ممحرق  موزعة عمى تسعة أبعاد. عبارة

 طريقة تصحيا المقياس 
 2تحسب درجات اسرتجابات المقيراس عمرى ميرزان تقردير ثالثر  )نعرم ، أحيانرا ، مطمقرا( درجراتيم )

االسرررتجابات عمرررى  ( عمرررى التررروال  لمعبرررارات اإليجابيرررة والعكرررس لمعبرررارات السرررمبية، وبرررذلك تكرررون7 - 2 -
د ( ترررد722 -17،) متوسرط نفسرىترردد ( 12 -18)ترردد نفسرى مررنخفض ،( 11 -42)كالترالى  لمقيراسا

 نفسى عالى.

 (14التعميمى ( ممحق ) –رابعا : البرنامج ) النفسى 
 البرنامج من اليدف": 

الظير وتحسين  عمى الزحف سباحة تعميممستوى التردد النفسى فى  خفض إلى البرنامج ييدف
 . مستوى األداء الميارى لدى الطالبات المتعثرات 

 البرنامج وضع أسس: 
 .أجميا من صمم الذى البحث لعينة المقترح البرنامج مالئمة -1

 .التعميمى لمجزء الجسم لتييئة ق (72( )مائى – أرض)  اإلحماءالجيد -2

 .الميارات تعميم فى الصعب إلى السيل من التدرج -3

 .لو الفتيات جميع إتقان بعد إال آخر إلى جزء من اإلنتقال عدم -4

 .الفتيات بين الفردية الفروق مراعاة -5

 (.المادية – المعنوية)  والتحفيز التشجيع أساليب إستخدام -6
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ضفاء الحماس إلثارة والتيدئة اإلحماء أثناء ألعاب إستخدام -1  .الفتيات عمى المتعة وا 

 البرنامج أبعاد: 
 ورأى السادة جعية المر  والدراسات واألبحاث العممية المراجع عمى اإلطالععدب :النفسى الجزء

 المتغيرات أىم تحديد بيدف وذلك( فى تحديد المضمون النفسى لمبرنامج 1الخبراء ممحق )
 تحديد وتمالتردد النفسى  مستوى خفض فى وتساعد بالنفس الثقة تنمية عمى تساعد التى النفسية

 :    وىى% 82 من أكثر عمى حصمت التى المتغيرات أىم

 الذاتى الحديث – المنطقى التفكير – السمبية األفكار إيقاف –( الواعى العقل) الوعى حالة)  
 (77ممحق )(. الذات فاعمية – الذات تقدير – المدركة البدنية الكفاءة  –– اإليجابى

 التعميمى الجزء  :  

ورأى السادة الخبراء فى مجال جعية المر  والدراسات واألبحاث العممية المراجع عمى اإلطالععدب 
 -التعميمى لمبرنامج المقتر  ويتضمن :السباحة ممحق ) ( لتحديد المحتوى 

 – الطفو وضع من والوقوف لطفوا ميارة – الماء مع الثقة ميارات)  إلكتساب تعميمية تدريبات
 الطريقة – الرجمين ضربات ألداء الصحيحة الطريقة – واإلنزالق الطفو – الماء فى الوقوف

 بين والتوافق الربط – التنفس ألداء الصحيحة الطريقة – الذراعيين حركة ألداء الصحيحة
 (72ممحق )(. والتنفس الذراعين وحركات الرجمين ضربات

 لمبرنامج الزمنية المدة: 
 زمن تحديد تم كما أسابيع( 1) وىو ككل البرنامج تطبيق زمن تحديد تم الخبراء آراء عم  بناءاً 

 يتم األسبوع ف  مرات( 2) تطبق واحدة تعميمية وحدة بواقع ق(12) قدره بزمن التعميمية الوحدة
 تعميمية وحدات( 1) ضمن تدرس فرعية تعميمية وحدة( 21) جمالىإ أى إلتقانيا  فييا التدرج
 :كاآلتى موزعة رئيسية

 .مائى إحماء ق( 2) أرض، إحماء ق( 2) التمييدى لمجزء ق (72) -  .النفسى لمجزء ق( 22) -

 .الختامى لمجزء ق (2) -   .التعميمى لمجزء ق( 22) -

 

 (13ممحق ) :البطن عمى الزحف لسباحة الميارى األداء مستوى تقييم: خامساً  
  عمى الزحف لسباحة الميارى األداء متغيرات تقييم إختبارات لتحديد الخبراء رأى إستطالعبعد 

 السابقة والدراسات واألبحاث العممية المراجع عمى باالطالع تينالباحث قامت( 72) ممحقظير ال
 الميارى األداء مستوى تقيس التى االختبارات أىم تحديد بيدف وذلك السباحة رياضة مجال فى

 مجال فى الخبراء عمى اإلختبارات تمك بعرض قامت ثم لممبتدئات ظيرال عمى الزحف لسباحة
 -:وىى% 82 من أكثر عمى حصمت التى إلختبارات أىما تحديد وتم( 7) ممحق السباحة

 األيمن الذراع حركة -  .الرجمين ضربات –.       ظيرال عمى الطفو -
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  .المنتظم التنفس –.          الذراعين حركات  .األيسر الذراع حركة -

 .ظيرال عمى الزحف لسباحة األداء مستوى -

 تدريس ىيئة أعضاء من أساتذة ثالثة من مكونة تحكيم لجنة طريق عن التقييم تم -
 من كال فى ميارة لكل درجات عشرة من درجة وضع المجنة وحددت( 7) ممحق بالكمية السباحة
 الحسابى المتوسط حساب وتم( والضابطة التجريبية)  البحث لمجموعتى والبعدى القبمى القياس
عمى  الطفو ) البحث قيد الظير عمى الزحف سباحة ميارات فى فتاة لكل التحكيم لجنة لدرجات
 -الذراعين حركات_ األيسر الذراع حركة -األيمن الذراع حركة -نالرجمي ضربات – الظير
 (.الظير عمى الزحف لسباحة األداء مستوى – المنتظم التنفس

 

 : الثانية اإلستطالعية الدراسة

 العينة عم  المقترح( التعميم  -النفس )  البرنامج وحدات من وحدة بتطبيق ناتالباحث قامت  
 إلى يوم الخميس الموافق2271 / 2/ 21الموافقيوم األحد  وذلك طالبة( 72) قواميا الت  اإلستطالعية

 :بيدف وذلك2271/  2/  2
 .لمتنفيذ البرنامج صالحية من التأكد -1

 . لمبرنامج النفس  الجزء تطبيق كيفية معرفة -2
 . لمبرنامج طالباتال إستجابة ومدي البحث عينة ألفراد التعميم  الجزء مناسبة من التأكد -3

 . البرنامج تنفيذ عند تينالباحث تواجو سوف الت  الصعوبات عم  التعرف -4
  ًالبحث إجراءات: ثانيا 

 :القبمية القياسات
 البحث قيد المتغيرات جميع فى لممجموعتين التجريبية والضابطة القبمى القياس بإجراءن اتالباحث قامت
  2271|2|1 ،  2 السبت واألحد يومى وذلك
 (:التعميمى – النفسى)  المقتر  البرنامج تطبيق
الموافق  ثالثاءيوم ال من التجريبية المجموعة عمى المقترح البرنامج بتطبيق ناتالباحث قامت  

 تعميمية وحدة وبواقع أسابيع( 1) قدرىا زمنية لمدة 2271|2|27 الموافق حديوم األ إلى22771|2|1
 األحد) أيام وىو ثابت موعد فى وذلك وحدة لكل دقيقة( 12) وبمعدل األسبوع فى مرات ثالث تطبق

 تينالباحث فقامت الضابطة المجموعة أما صباحاً ثامنة ال الساعة أسبوع كل من( والخميس والثالثاء
 . صباحاً  لثامنةا الساعة أسبوع كل من( واألربعاء واألثنين السبت)أيام التقميدى البرنامج بتطبيق

 :البعدية القياسات
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 البحث قيد المتغيرات جميع فى والضابطةلممجموعتين التجريبية  البعدية القياسات إجراء تم  
، 22 يومى الثالثاء واألربعاء وذلك القبمية القياسات إجراء فييا تم التى والشروط الظروف نفس وتحت
22|2|2271 

 :البحث فى المستخدمة اإلحصائية المعالجات
 لداللة" ت" إختبار ، اإلرتباط معامل ، النصفية والتجزئة ، ألفاكرونباخ الوصفى،معامل اإلحصاء  
 .التغير لمعدالت المئوية النسبة ، الفروق

 ومناقشةالنتائج عرض:- 
 :النتائج عرض: أوالً 

 (11(جدول 
 الثقة بالنفس فى  داللة الفروق  بين القياسين القبمى والبعدى لممجموعة التجريبية

 22ن=           ظيرومتغيرات األداء الميارى لسباحة الزحف عمى ال التردد النفسىو           
 
 م 

متوسط  القياس البعدى القياس القبمى المتغيرات
 الفرق

نسبة  قيمة "ت"
 ع م ع م التغير %

 25.98 10.61 20.3 8.35 98.42 10.65 78.12 الثقة بالنفس 
 25.89 10.614 25.27 4.07 72.33 5.20 97.60 التردد النفسى 1
 346.66 10.73 5.2 1.40 6.70 0.27 1.50 ظيرالطفو عمى ال 5
 201.86 11.95 4.43 1.25 6.49 0.25 2.15 ضربات الرجمين 6
 132.97 12.07 2.5 0.73 4.38 0.20 1.88 حركة الذراع األيمن 7
 153.07 11.55 2.74 0.89 4.53 0.15 1.79 حركة الذراع األيسر 8
 324.42 12.31 4.25 1.33 5.56 0.24 1.31 حركات الذراعين 9

 296.8 11.76 3.71 1.30 4.96 0.08 1.25 التنفس المنتظم 10
مستوى أداء الزحف عمى  11

 الظير
1.53 0.17 6.15 1.45 4.62 11.60 301.96 

 2.212=  2.22قيمة "ت" الجدولية عند مستوى معنوية  
بين القياسين القبمى  2.22( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 77يتضح من جدول رقم )

قيد البحث  ظيرومتغيرات األداء الميارى لسباحة الزحف عمى ال التردد النفسىالثقة بالنفس و  فىوالبعدى 
. 
 
 
 
 

 (12(جدول 
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 الثقة بالنفس  فى ابطةضداللة الفروق  بين القياسين القبمى والبعدى لممجموعة ال
  22ن=         لظيرومتغيرات األداء الميارى لسباحة الزحف عمى ا التردد النفسىو              

  م

متوسط  القياس البعدى القياس القبمى المتغيرات
 الفرق

نسبة  قيمة "ت"
 ع م ع م التغير %

 4.79 3.65 3.95 6.80 85.86 7.65 81.91 الثقة بالنفس 
 3.27 4.557 3.17 5.66 93.63 4.12 96.80 التردد النفسى 1
 113.25 7.85- 1.88- 0.73 3.54 0.28 1.66 ظيرالطفو عمى ال 5
 63.67 6.02- 1.35- 0.74 3.47 0.23 2.12 ضربات الرجمين 6
 89.54 4.94- 1.37- 0.68 2.90 0.42 1.53 حركة الذراع األيمن 7
 30.30 4.48- 0.5- 0.45 2.15 0.44 1.65 حركة الذراع األيسر 8
 129.51 6.60- 1.84- 1.16 3.26 0.26 1.42 حركات الذراعين 9

 113.11 4.71- 1.38- 1.25 2.60 0.04 1.22 التنفس المنتظم 10
مستوى أداء الزحف عمى  11

 ظيرال
1.59 0.16 3.79 1.63 -2.23 -7.66 142.94 

  2.212=  2.22قيمة "ت" الجدولية عند مستوى معنوية  
بين القياسين القبمى  2.22( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 72رقم )يتضح من جدول 

قيد البحث  ظيرومتغيرات األداء الميارى لسباحة الزحف عمى الالتردد النفسى الثقة بالنفس و  فىدى والبع
. 

 (13(جدول 
 بالنفسالثقة فى  تين التجريبية والضابطةلممجموع البعديينداللة الفروق  بين القياسين 

 22ن=        ظيرومتغيرات األداء الميارى لسباحة الزحف عمى ال التردد النفسىو  
 قيمة "ت" متوسط الفرق القياس البعدى القياس القبمى المتغيرات م

 ع م ع م
 5.085 11.60 6.80 85.86 8.35 98.24 الثقة بالنفس 
 13.396 8.133- 5.66 93.63 4.07 72.33 التردد النفسى 1
 8.777 2.878 0.73 3.54 1.40 6.70 الظيرالطفو عمى ا 5
 9.151 3.358 0.74 3.47 1.25 6.49 ضربات الرجمين 6
 8.705 1.420 0.68 2.90 0.73 4.38 حركة الذراع األيمن 7
 10.818 2.399 0.45 2.15 0.89 4.53 حركة الذراع األيسر 8
 5.75 2.305 1.16 3.26 1.33 5.56 حركات الذراعين 9

 5.756 2.444 1.25 2.60 1.30 4.96 التنفس المنتظم 10
 4.72 3.373 1.63 3.79 1.45 6.15 ظيرمستوى أداء الزحف عمى ال 11
 2.222=  2.22قيمة "ت" الجدولية عند مستوى معنوية  
بين القياسين القبمى  2.22( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 72يتضح من جدول رقم ) 

 .قيد البحث  ظيرلسباحة الزحف عمى الومتغيرات األداء الميارى  التردد النفسىوالبعدى فى 
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  ًمناقشةالنتائج: ثانيا : 

 بين( 2.2) معنوية عندمستوى إحصائياً  دالة فروق وجود إلى( 77) رقم جدول نتائج تشير   
 عمى الزحف لسباحة الميارى األداء ومستوى التردد النفسى فى التجريبة لممجموعة والبعدى القبمى القياسين

 المقترح التعميمى_   النفس  البرنامج تأثير إلى ذلك تانالباحث وترجع ، البعدى القياس لصالح لظيرا
 الميارات أكثر من وىو اإليجابى الذاتى الحديث من المختمفة النفسية الميارات توظيف فيو تم والذى
 تفكر  التى السمبية األفكار إيقاف أسموب إستخدام وكذلك وتعزيزىا بالنفس الثقة تطوير فى أىمية النفسية
 وعن نفسيا عن السمبية أفكارىا عن تتوقف أن عمى الفتيات يساعد مما المراىقة فترة فى الفتيات فييا

مكاناتيا قدراتيا  التى المختمفة المواقف فى نلديي التردد النفسى من لويقم بنفسيا ثقتيا يعزز مما وا 
 تعميم خالل فمن البدنية الذات تقدير تنمية عمى إشتمل لمبرنامج النفسى الجزء أن كما ليا تتعرض

 وأنين بيا يتمتعن التى البدنية لصفاتين تقديرىن عمىذلك  ساعد ظيرال عمى الزحف لسباحة طالباتال
 القوة مواطن إدراك عمى ساعدىن مما كالسباحة المخاطرة من نسبة بيا رياضة تعمم عمى القدرة لديين
 طالبةال ساعدت والتى الذات فاعمية استخدام وكذلك قدراتين فى ثقتين زيادة عمى وساعدىن لديين البدنية
 وكذلك النجاح عمى وقادرة كفئ وأنيا ظيرال عمى الزحف لسباحة الميارى األداء متطمبات مواجية عمى

 عمىطالبات ال ساعدت والتى البرنامج من النفسى الجزء فى المدركة البدنية الكفاءة دافعية إستخدام
 اإلنجاز ومجاالت جوانب جميع فى أكفاء يكونوا كى دافعية بالفطرة لدييم األفراد كل أن عمى التعرف
( أن الرعاية النفسية تعد أحد الجوانب اليامة فى إعداد 2271ويؤكد " طارق بدرالدين " )  البشرى

 (  72:  1% بالنسبة لباقى جوانب اإلعداد األخرى ) 22النفسية الرياضى حيث تمثل نسبة الرعاية 
( أن النجاح الناتج من إرتفاع 2222ويرى " مصطفى باىى وىناء حسن وحسين حشمت" )   
ألداء فى األنشطة الرياضية المختمفة لة أثر كبير أذ أن التحصيل المرتفع يتبعة عادة تقدير مستوى ا

وىذا بدورة يؤدى إلى ثقة الطالب ورضا من الطالب ومن المحيطين بة سواء من المدرسات أو من الزمالء 
تيجة تحقيق رقم أو بنفسة وشعورة باإلرتياح أما الرسوب والفشل الناتج عن إنخفاض المستوى فى األداء ن

زمن أو مسافة صغيرة يتبعة فى العادة تأنيب لمنفس ولوم األخرين وشعورة بعدم األرتياح والرضا عن 
النفس لذا يجب عمى المعممين تشجيع الطمبة وبث الحماس فى نفوسيم وزيادة الثقة إلى مستوى أحسن كل 

 ( . 772:  22ذلك يساعد عمى النجاح والتفوق ) 
 المعتقدات تعديل طريق عن تتم بالنفس الثقة تنمية أن( 22( )م2222)",.Ellis, Aإليس " وترى    
 . وباآلخرين بالذات المتعمقة السمبية األفكار بعض وتعديل والعقالنية النفسية

( أن من أكثر المحددات أىمية فى تطوير الثقة  2221" مصطفى باىى وسمير جاد " ) ويرى     
وتعزيزىا ىى ما يقولة الرياضى لنفسة ، فإذا كانت صورتة العقمية عن ذاتة إيجابية السمات والمدركات 

كيد قدرات فيو بالتأكيد يتمتع بالثقة وباألداء الجيد وأن إثبات الذات ىو عممية توجية لحديث الذات لتو 
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الرياضى ومياراتة اإليجابية إضافة إلى ما حصل عمية من تدريب مناسب وتكرار تمك التوكيدات يؤدى 
:  27إلى ترسيخيا فى الالشعور. وىذا التعزيز اإلدراكى يزيد من الثقة بالنفس وبالتالى يتحسن األداء . ) 

712  . ) 
 القبمى القياس عن البعدى القياس فىالتردد النفسى  مستوى خفض تانالباحث تعزى كما    

 اإلجتماعى التفاعل فرصة من زاد كمجموعة البرنامج فى طالباتال إشتراك نتيجة التجريبية لممجموعة
 وقدرة إرتياح ىناك وأصبح جديدة اجتماعية وعالقات صداقات وتكوين وبعضين طالباتال بين اإليجابى

دسبو عجذانعسٚس  دراسخ " ، خارجو أو المائى الوسط داخل سواء اآلخرين مع الذات عن التعبير عمى

ثرَبيج اونعبة انزرٔٚذّٛ انرٚبظٛخ سبْى فٙ  أٌ نتائجيا أشارت والتى (1)  و(2116) "يذًذ جٕدح

 ئٍُٛبشاننذٖ   خفط انزردد انُفسٗ نذٖ َبشٗء كرِ انقذو. ُٚخفط يسزٕٖ انزردد انُفسٗ ثًعذل يهذٕظ

 وفيقة" و،(م7118" ) راتب أسامةكامل"  كاًلمنمايشير إليو  ذلكدعم وي،  اوكار رذرٚجب فٙ كرِ انقذو
 من كثير عالج فى وتساىم النفس إلى ومحببة ترويحية رياضة السباحة أن فى( م2222") سالم

 والنفسية البدنية الفرد بكفاءة اإلرتقاء عمى وتساعد والتردد والخجل كاإلنطواء النفسية المشكالت
"  من كالً  مع ذلك يتفق كما، ( 72- 72: 21() 22 ،72: 4) وتزيد الثقة بالنفس . واالجتماعية
 & Nicolezarrett سيمبكن وساندرا نيكولزارت" ،( 21( )م2227")  Brett Schneiderبرتشنيدر

Sandra Simpkins( "222222( )م)، تنمية عمى تساعد الرياضية ممارسة أن إلى نتائجيم تشير والتى 
كتساب بالنفس الثقة كتساب األقران مع جيدة عالقات وا   دراسة نتائج مع كذلك جيد ويتفق ذات مفيوم وا 

 إيجابى تأثير لو حركى-النفس البرنامج أن إلى نتائجيا تشير والتى( 21( )م2272" )درويش أحمد نيمة"
 والثقة المواجية عمى والقدرة اآلخرين مع اإلندماج عمى الطالبات ويساعد الخجل مستوى خفض فى

إنٗ أٌ انجرَبيج انًسزخذو أدٖ إنٗ إَخفبض درجخ  (25) ( 2272"نيال صالح عبادة" ) دراسخ .بالنفس

 فى السباحة لدى طالبات المجموعة التجريبية.انقهق ٔرذسٍٛ يسزٕٖ اوداء 
أنة من الضرورى رعاية النمو النفس  "  ،( م7112" ) Staurt Biddle ستيوارتبادل" ويرى  

 أنفسين نحو طالباتال إتجاىات تحسن التى الرياضية البرامج من اإلستفادة لمطالبات عن طريق
 24) ترددال من والتخمص بالنفس بالثقة لشعور لديينا يرفع مما إجتماعية عالقات وتكسبين وشخصيتين

 :22 ). 
 القياسين بين إحصائيا دالة فروق توجد"  أنو ىعم ينص الذى األول الفرض يتحقق وبذلك

 لسباحة الميارى األداء ومتغيرات التردد النفسىالثقة بالنفس و  فى التجريبية لممجموعة والبعدى القبمى
 ."البعدى القياس لصالا ظيرال عمى الزحف

 معنوية مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق وجود إلى(72) رقم جدول نتائج تشير كما 
 الميارى األداء ومتغيراتالتردد النفسى  فى الضابطة لممجموعة والبعدى القبمى القياسين بين( 2.22)

 التقميدية الطريقة إستخدام إلى ذلك انتالباحثع وترج البعدى القياس لصالح ظيرال عمى الزحف لسباحة
عطاء الشرح فى والمتمثمة المحاضرة فى المتبعة  نموذج عمل وكذلك الصحيح األداء عن واضحة فكرة وا 
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 جانب من الراجعة التغذية ثم طالباتال جية من والتكرار الممارسة ثم ظيرال عمى الزحف سباحة لميارة
 الفنى ل داء مطابقة سميمة بصورة التعمم يتيح مما اآلداء أثناء وتوجييين األخطاء وتصحيح تينالباحث
 الضابطة المجموعة فى لمطالبات جماعى بشكل التعمم أن النتيجة ىذه تينالباحث ترجع كما ، لمميارة
 أجزاء من جزء لكل الميارى األداء مستوى فى زميالتيا عمى تفوقيا تبرز أن منين واحدة كل ومحاولة
 " من كالً  مع ذلك يتفقو  ،التردد النفسى  مستوى وخفض بالنفس الثقة تنمية فى ساىم األداء

 & Nicolezarrettسيمبكن ساندرا و نيكولزارت" ،( 21( )م2227")  Brett Schneiderبرتشنيدر

Sandra Simpkins ( "222222( )م) عمى تساعد الرياضيةنشطة ل  طالباتال ممارسة أن إلى 
 مع ذلك ويتفقحققوا نتائج مرتفعة ف  القدرات البدنية،  التكيف السموك  واالنفعال  والصحة النفسية كما

 النفسية السمات من العديد الفرد تكسب الرياضة ممارسة أن( م7118" )عالوى حسن محمد"  رأى
 " رأى مع يتفق كما( 718:  72) رحب بصدر اآلخرين نقد تقبلو  بالنفس الثقة ومنيا المرغوبة

 اإلىتمام بالناحية النفسية ان فى( م2228")كفافى الدين عالء" إليو يشير ما مع يتفق كما
 يساعدىن الرياضية األنشطة.(241: 72) بالنفس الثقة وتدعم اإلرتباك عدم عمى تساعدىن فىلمطالبات 

  الرياضة ألن التخمص من المشاكل النفسية التى تقابميم أثناء األداء عمى
أن عدم وجود فروق عالية بين القياسين القبم  و البعدي لممجموعة الضابطة  انتوترجع الباحث 

 –( الواعى العقل) الوعى حالة)   يشتمل عميو من يدل عم  أىمية وجود الجزء النفس  لمبرنامج وما
 – المدركة البدنية الكفاءة  –– اإليجابى الذاتى الحديث – المنطقى التفكير – السمبية األفكار إيقاف
  (. الذات فاعمية – الذات تقدير

( أنة بالرغم من توافر القناعة التامة لدى كل الميتمين 2271حيث يرى " طارق بدر الدين " )    
ناشئين مدربين إدارين معممين األسرة اإلعالم الرياضى بأىمية الرعاية النفسية ولكن بالنشاط الرياضى 

 ( . 72:  1المشكمة تكمن فى كيفية توظيف المعارف والنظريات المستخمصة من عمم النفس الرياضى ) 
)  و(2114)( " َغى صجبح دبرى" 14) و(2112)" نفزخ دًٛذ سهًبٌ" ويتفق ىذا مع دراسة    

عذو رأكٛذ انًذرثٍٛ أثُبء انٕدذاد انزذرٚجٛخ انٕٛيٛخ ٔ اوسجٕعٛخ عهٗ  أن إلى نتائجيم تشير والتى (24

دراسخ  .رعسٚس انجبَت انُفسٙ أٌ سًخ انزردد انُفسٙ نٓب ثبنغ اوثر فٙ رذقٛق انُزبئج داخم انًجبراح

دراسخ " ثبير (  15) و(2116)" يذسٍ يذًذ دسٍ ٔعهٙ يذًذ جٕاد انصبئغ ٔيٓذ٘ عهٙ دٔٚغر"

ٔجٕد عالقخ اررجبغ يعُٕٚخ عكسٛخ ثٍٛ انزردد  إلى نتائجيم تشير والتى (6)  و(2112)يذًٕد رٌَٕ "

ٔجٕد   انطالقخ انُفسٛخ( نالعجٙ انذٔر٘ انًًزبز ثكرح انقذو-انُفسٙ ٔثعط انسًبد انُفسٛخ)اناقخ ثبنُفس

يٍ درجّ  انالعجٍٛعالقّ سهجٛخ ثٍٛ درجّ انزردد انُفسٗ ٔيسزٕٖ اإلَجبز نالعجٗ االنعبة انفردٚخ ٚعبَٗ 

, عذو إْزًبو  عبنٛخ يٍ انزردد انُفسٗ ٔانزٗ رُعكس سهجب عهٗ يسزٕٖ اوداء ٔاإلَجبز انرٚبظٗ نذٚٓى

 انًذرثٍٛ ثبنُبدٛخ انُفسٛخ نهالعجٍٛ.
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 القياسين بين إحصائياً  دالة فروق توجد"  أنو عمى ينص والذى الثانى الفرض يتحقق وبيذا
 لسباحة الميارى األداء ومتغيرات التردد النفسىالثقة بالنفس و  فى الضابطة لممجموعة والبعدى القبمى
 ".البعدى القياس لصالا ظيرال عمى الزحف

 بين 2.22  معنوية مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق وجود إلى( 72) جدول نتائجر تشي
 البحث قيد ظيرال عمى الزحف لسباحة الميارى األداء ومتغيرات التردد النفسى فى البعديين القياسيين
 .التجريبية المجموعة لصالح

وبخاصة الجزء  انتالباحث من المقترح التعميمى النفسى البرنامج لتأثير الفروق ىذه انتالباحث وترجع
 بالنفس الثقة تعزيز إلى أدى والذى الضابطة دون التجريبية المجموعة عمى تطبيقة تم والذىالنفس  

 تعمم فى والتدرج لمبرنامج التعميمى الجزء خالل من لمنفس محببة رياضة مارسن ولكونين طالباتلم
 والتنفس الذراعين وحركات الرجمين وضربات واإلنزالق الطفو)  من الميارى األداء لمتغيرات الفتيات
 األداء عمى الطالبات وقدرة الماء من التردد عامل إزالة عمى ساعد مما( ل داء الكمى والمستوى المنتظم
 كرياضة رياضة تعمم عمى القدرة لديين وأنين بيا يتمتعن التى البدنية لصفاتين تقديرىن إلى أدى الذى

 ىذه تينالباحث تعزى كما ظيرال عمى الزحف لسباحة الميارى األداء متغيرات تعمم فى والنجاح السباحة
 ثقتين إلىتزاز تؤدى التى المواقف تخطى عمى قادرات جعمين لمبرنامج النفسى الجزء أن إلى الفروق
 والمواقف لمبرنامج التعميمى الجزء أثناء تحدث أو تتولد التى المختمفة المواقف أن كما بأنفسين

 خفض إلى أدت المختمفة البرنامج مواقف فى الواحدة السنية المرحمة بزميالت واإلختالط اإلجتماعية
 تقبل عمى القدرة الفتيات أكسبت البرنامج تطبيق أثناء والفشل النجاح خبرات وكذلك التردد النفسى مستوى
التردد  مستوى وخفض بالنفس الثقة إكتساب عمى ساعد مما بأنفسين ثقتين تيتز أن دون الفشل خبرات
 . النفسى

( أن برامج اإلعداد النفسى تعمل عمى اإلىتمام بالناحية 2222ويرى " أحمد فوزى أمين" )  
النفسية لالعبين مما يساعد عمى تنمية الثقة بالنفس والرياضى الذى يتمتع بيذة السمة غالبا ما يعمل فى 

ى أفضل النتائج فى الوصول إلويؤمن بضرورة بذل الجيد ويستخدم نواحى قوتة ىدوء وال يعترية الخوف 
ستعداداتة  كما أنة يستطيع تقدير ذاتة ويرحب بالنقد من األخرين ويقيس تقدمة فى ضوء قدراتة وا 
الشخصية ومن أىم اإلجراءات المتبعة لتنمية ىذة السمة تحديد أىداف ومسئوليات واضحة ومحددة 

ستعداداتة ، تجنب تحميمة لمرياضى تتناسب مع قدراتة ، توفير فرص النجاح التى تتناسب مع قدراتة و  ا 
 ( 711،  718:  7وخاصة أمام زمالئة ، تشجيعة عمى تحميل أدائة ) مسئولية الفشل 

 لواإلىتمام بالنواحى النفسية فى الرياضة  ان( 24()م7112)" Stuart Biddleستوارتبادل" ويرى    
 الرياضية األنشطة ممارسة يصاحب أنو كما القمق مستوى وخفض الذاتى  التقدير عمى إيجاب  تأثير

 اإلجتماعية السموكيات عمى إيجابية تأثيرات اولي النفسى والتكيف الشخصية جوانب فى إيجابية تغيرات
( والت  أشارت نتائجيم إل  أن 21م()2272"نيمة أحمد درويش ") دراسة مع ذلك يتفق كما ، لممشاركين

حركية ليا تأثير إيجاب  عم  تنمية الثقة بالنفس وخفض مستوي  –البرامج التعميمية والبرامج النفس 
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( إنٗ أٌ انجرَبيج انًسزخذو أدٖ 25)( 2272"نيال صالح عبادة" ) دراسخو الخجل لمفتيات المراىقات 

دراسخ و  فى السباحة لدى طالبات المجموعة التجريبيةإنٗ إَخفبض درجخ انقهق ٔرذسٍٛ يسزٕٖ اوداء 

ثرَبيج اونعبة انزرٔٚذّٛ  أٌ نتائجيا أشارت والتى (1)  و(2116) "دسبو عجذانعسٚس يذًذ جٕدح "

انرٚبظٛخ سبْى فٙ خفط انزردد انُفسٗ نذٖ َبشٗء كرِ انقذو. ُٚخفط يسزٕٖ انزردد انُفسٗ ثًعذل 

 .اوكار رذرٚجب ئٍُٛبشاننذٖ   يهذٕظ
 :أنو عمى ينص والذى الثالث الفرض يتحقق وبذلك

الثقة  فى والضابطة التجريبية تينلممجموع البعديين القياسين بين إحصائياً  دالة فروق توجد"
 المجموعة لصالا ظيرال عمى الزحف لسباحة الميارى األداء ومتغيراتالتردد النفسى بالنفس و 
 ".  التجريبية

 االستخالصات: 
 المحاضرة فى المتبعة التقميدية والطريقة تينالباحث من المقترح التعميمى النفسى البرنامج نم لكل  -1

 . الظير لمطالبات عمى الزحف سباحة تعمم عمى إيجابياً  تاثيراً 

يجابية تاثيراً  أكثرتين الباحث من المقترح التعميمى – النفسى البرنامج  -2  فى التقميدية الطريقة عن وا 
 .التردد النفسى لمطالبات مستوى وخفض بالنفس الثقة تنمية

يجابية تأثيراً  أكثر تينالباحث من المقترح التعميمى النفسى البرنامج  -3  تعمم فى التقميدية الطريقة عن وا 
 .الظير لمطالبات  عمى الزحف سباحة ميارات

 .البحث قيد المختارة المتغيرات جميع فى الضابطة المجموعة  عمى التجريبية المجموعة تفوقت  -4

 التوصيات: 
محاضرات  فى البحث ىذا فى تطبيقة تم الذى المقترح( التعميمى – النفسى)  بالبرنامج اإلستعانة  -1

 .السباحة 

 السنية المراحل جميع فى المختمفة الرياضية األنشطة  لممارس النفسية بالجوانب االىتمام  -2
ستغالل  .لدييم النفسية الميارات تنمية فى الرياضية الممارسة وا 

طالبات لم األخرى النفسية الجوانب عمى الرياضية الممارسة تأثير تتناول أخرى دراسات إجراء  -3
 .السميم النفسى النمو عمى لمساعدتين

  من تمكنيم التى النفسية بالميارات لتزويدىم بالمدارس الرياضية التربية لمدرسى تدريبية برامج وضع 
كسابيم الطالب مع التعامل  .بمفردىم واإلجتماعية النفسية مشكالتيم حل عمى القدرة وا 

 قائمةالمراجع 
 :العربية المراجع: أوالً 

 ،دار ،1، ط(، القاهرة زطجٛقبدان -مبادىء علم النفس الرياضى )المفاهيم(.1006فوزى ) أحمد أمين -1

 .الفكر العربى .
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 علم نفس الرياضة والمفاهيم والتطبيقات، دار الفكر العربى، القاهرة.:م(7002) سامه كامل راتبأ -2
 

 ط ،( الرياضى المجال فى تطبيقات)   النفسية لمهارات تدريبا:  (م7000)  راتب كامل أسامة -3
 .القاهرة ، العربى الفكر دار ، األولى

 .القاهرة ، العربى الفكر دار ،3 ط ، السباحة تعليم : (م8991) راتب كامل أسامة -4
مهارة : التردد النفسى وعالقته بأداء م(7082) بداالله عبدالستارععذراء وإشراق غالب عودة  - -5

العدد الخاص بالمؤتمر  ،الدحرجة األمامية على عارضة التوازن لدى العبات الجمناستك
 .جامعة بغداد ،كلية التربية الرياضية للبنات، العلمى الثالث

: التردد النفسى لالعبى منتخبات كليات جامعه الموصل لأللعاب م(7087) ثامر محمود ذنون -6
، (87المجلد ) ،جله أبحاث كلية التربية األساسيةم ،الفرديه وعالقته بمستوى انجازهم

 .جامعة الموصل بالعراق ،كليه التربية األساسية ،(8العدد )
: تأثير برنامج األلعاب الترويحية الرياضية على مستوى م(7082) حسام عبدالعزيز محمد جودة -1

علوم وفنون مجلة اسيوط ل ،التردد النفسى خالل الفترة اإلنتقالية لدى ناشىء كرة القدم
 .مصر، 3ج  18،ع التربية الرياضية

 .عمم نفس الرياضة ،ط ، المكتب الجامعى الحديث ، مصر (:م2224) محمد صدقى نور الدين -1
الرعاية النفسية لمناشئ الرياضى ، مؤسسة عالم الرياضة ودار ( : "2274)طارق محمد بدر الدين -1

 الوفاء لدنيا الطباعة ،اإلسكندرية
 مركز ، 2،ط الرياضى المجال فى الضغوط مواجية سيكولوجية:  (م2221) عبدالمجيد عبدالعزيز -11

 .لمنشر الكتاب
 مركز ، 2ط ، لمرياضين النفسى اإلعداد سمسمة ، النفسية الطالقة( " م2228) عبدالمجيد عبدالعزيز -11

 .لمنشر الكتاب
( : رؤية معاصرة لعمم النفس الرياضى ، ط ، مركز الكتاب  2272)  عكمة سميمان الحورى -12

 الحديث ، القاىرة .
 .اإلسكندرية ، الجامعية المعرفة دار ، النفسى اإلرتقاء:  (م2228) كفافى الدين عالء -13
مجمة ميسان لمدراسات  ،: قياس التردد النفسى لدى العبى كرة القدمم(2272) لفتة حميد سممان -14

 .جامعة ميسان بالعراق، كمية التربية ،(71العدد ) ،(1المجمد ) ،األكاديمية

: التردد النفسى وعالقتو ببعض م(2271)ميدى عمى دويغرو عمى محمد جواد و محسن محمد حسن  -15
المؤتمر الدولى قسم التربية البدنية  ،السمات النفسية لدى الالعبين المتقدمين بكرة القدم

 .جامعة الكوفة ،وعموم الرياضة
 ، العربى الفكر دار ، 2ط ، الرياضى المجال فى العقمى التدريب(: م2227) شمعون العربى محمد -16

 .القاىرة
 ، دار الفكر العربى ، مصر 2التدريب الرياضى الحديث ، ط (:م2227) عالوى حسن محمد -11
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 لمنشر، الكتاب ،مركز األولى ط ، الرياضى النفس عمم فى مدخل:  (م7118) عالوى حسن محمد -11
 .القاىرة

 مركزالكتاب ، األولى ،ط لمرياضيين النفسية اإلختبارات موسوعة:  (م7118)عالوى حسن محمد -11
 .القاىرة لمنشر،

( : الصحة النفسية 2222)   وىناء عبدالوىاب حسن وحسين أحمد حشمت ىباى حسين مصطفى -21
 تطبيقات ( ،ط ، مكتبة األنجمو المصرية ، القاىرة .  –فى المجال الرياضى ) نظريات 

 عمم فى الحديثة اإلتجاىات إلى المدخل(: م2224) جاد عبدالقادر وسمير باىى حسين مصطفى -21
 .والتوزيع لمنشر العالمية الدار ، الرياضى النفس

نظريرات،  -: "سريكولوجية األداء الرياضرى(2221) جدادعبددالقادر بداىى , وسدمير  حسدين مصطفى -22

  .تحميالت، تطبيقات"، مكتبة األنجمو المصرية، القاىرة

 .: عمم النفس الرياض ، دار الحكمة لمطباعة والنشر، بغدادم(7112) كامل طو لويسو نزار الطالب  -23
مجمة الرياضة  ،: مستوى التردد النفسى وعالقتة بدقة التيديف بكرة القدمم(2274) نغم صبا  حاتم -24

 ، العراق.جامعة بغداد ،كمية التربية الرياضية لمبنات ،(2العدد ) ،(72المجمد ) ،المعاصرة
فعبنٛخ ثرَبيج إرشبدٖ عهٗ درجخ انقهق ٔيسزٕٖ اوداء فٗ  ( :2272) نيال صال  الدين سميمان -25

مجمد ،  انسجبدخ نطبنجبد انفرقخ اؤنٗ ثكهٛخ انزرثٛخ انرٚبظٛخ ثُبد جبيعخ انسقبزٚق
الدول  الرياض  األول، كمية التربية البدنية وعموم الرياضة، الجامعة المؤتمر العمم  
 . الياشمية األردنية 

 ميارات أداء ومستوى الخجل عمى وتأثيرة" حركى نفسى" برنامج( م2272) درويش أحمد نيمة -26
 جامعة ، بنات الرياضية التربية كمية ، دكتوراة رسالة ، المشتركة الثانوية بالمدارس الجمباز
 .الزقازيق

 ،"  تقويميا وأساليب تدريسيا وطرق أىدافيا" المائية الرياضات(: " م2222) سالم مصطفى وفيقة -21
 .األسكندرية المعارف منشأة

م( : الموىبة الرياضية واإلبداع الحركى ) الباب الذىبى 2224) و إسماعيل السيد يحيى الحاوى -21
 لمدخول لمرياضة العالمية ( ، المركز العربى لمنشر ، الزقازيق .

  :األجنبية المراجع: ثانيا
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