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 والتقويمجلنة املناقشة  إقرار

 الموسومة رسالةقد اطلعنا على ال والتقويم , نشهد إننا أعضاء لجنة المناقشة
تأثري برنامج إرشادي يف تنمية الذات املهارية وعالقتها ببعض )بـ

وقد ناقشنا  (املهارات األساسية يف كرة اليد لدى طالبات املرحلة املتوسطة
قد في محتوياتها وفي ما له عالقة بها ، و ،  عبد الرزاق عبد ( رشا) الطالبة 

 . الماجستير في التربية الرياضية درجةوجدنا أنها جديرة بالقبول لنيل 

 التوقيع :               التوقيع :               

سهاد عبد علكم أ.م.د االسم : أ.م.د بسمة نعيم محسن                          االسم :              

                 ) عضوا  (                    (                                 )عضوا  

 التوقيع:

 أ.م.د بشرى عناد مباركاالسم :

 (  رئيس اللجنة)  

ديالى بجلسته المنعقدة جامعة  - الرياضيةمن مجلس كلية التربية الرسالة صدقت 
 3102بتاريخ      /     / 

                                                            التوقيع:                                                   

ماجدة حميد كمبش  أ.م.د:                                                       
ديالىامعة ج/  رياضيةالعميد كلية التربية                                          

   /   /3102 
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 اإلهداء
إلى ... من  اخرج  الناس من الظلمات إلى النور سيدنا رسول اهلل  محمد   

 اهلل عبد بن 

إلى ... من كنت أتمنى أن يطول به العمر كي يرى ثمرة غرسه.. 

 تغمده اهلل برحمته... )والدي( 

 لصوتك المبتل بالحناء ... المضمخ بالدعاء

 لق لبك اللذي تكسرت أحزان األيام على بابه

 .أميوف اءاً وعرف اناً...لمصباح روحي .

 إلى ... زوجي... حباً واعتزازاً ....

 الى املي وسعادتي...أطف الي ...عبداهلل ودالي

 أخواتي خنساء وبيداء... اعتزازا و إخالصا...أخي حامد والى  إلى  

                                   

 الباحثة                                      
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 امتنانوشكـر 

وعلى  (سيدنا)محمد بن عبد اهلل الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على سيد المرسـلين
 ومن اقتفى أثره إلى يوم الدين. الميامين الغـر وصحبهالطاهرين  اله الطيبين

مشرفيها إن تتقدم بالشكر والعرفان إلى  رسالةيسر الباحثة وقد انتهت من إعداد هذه ال
ه من جهد علمي كبير ومتابعة لما بذال والدكتورة مها صبري حسن ,رافد مهدي قدوري الدكتور

 . رسالةمستمرة وتوجيهات سديدة كان لها األثر الكبير في انجاز هذه ال

عمادة كلية التربية من واجب العرفان والتقدير تتقدم الباحثة بجزيل الشكر والتقدير إلى 
لى األسعميدتها الدكتورة ماجدة كمبش و شخص الرياضية جامعة ديالى ب  دالدكتور عب اتذةا 

, و الدكتور ليث ابراهيم , ناصروالدكتور عبد الرحمن  ,والدكتور سعد الجنابي ,الستار جاسم
, للباحثة فجزاهم اهلل عنا خير الجزاء العلمية لتقديمهم المساعدةوالدكتور ناظم شاكر الوتار 

أحمد مهدي األستاذ شقيقتها الدكتورة خنساء عبد الرزاق و تسجل الباحثة بالغ الشكر إلى كما 
رائهم آإلبداء  المناقشةلألساتذة الكرام أعضاء لجنة و هم في إنجاز هذه الدراسة عونلصالح 

 العلمية في تـقويم أدوات البحث الحالي .

جميع أساتذة السنة التحضيرية وأعضاء لجنة إلى  الباحثة خالص شكرها وتقديرهاكما توجه 
 خر في مسيرتها العلمية.آبشكل أو بكل من ساندها السمنار المحترمين والى 

كما تتقدم الباحثة بالشكر والتقدير إلى زمالء الدراسة األعزاء داعية لهم من اهلل التوفيق 
وحيدر وعمر عبد االله   مر رشيد وغزوان ومحمد ناصروباألخص قحطان فاضل وع والنجاح

 .االسدي

 

 ومن اهلل اليسر والعون والتوفيق
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 ملخص الرسالة                                           

وعالقتها  تأثري برنامج إرشادي يف تنمية الذات املهاريةان الرسالة: ))عنو 
 (.(ببعض املهارات األساسية يف كرة اليد لدى طالبات املرحلة املتوسطة

 عبد الرزاق عبد رشا الباحثة: 

 بإشراف:                                         

 أ.م.د رافد مهدي قدوري                              أم.د  مها صربي حسن

 .م3102                                                          ه0121         

 لدى طالباتالذات المهارية  لكونه يتناول مفهوم أهميةيكتسب البحث الحالي     
من المرحلة المتوسطة وعالقته ببعض المهارات االساسية في لعبة كرة اليد والتي تعد 

كرة عما يتمتع به من مهارات حركية خاصة بلعبة  تقدير الفردانواع الذات فهي تعني 
ومدى كفايته واستعداداته بالنسبة للمهارات الحركية المختلفة التي تشكل في اليد 

وقد ارتأت الباحثة القيام  ,لعبة كرة اليدمجموعها المهارات الحركية االساس في 
اللواتي يعتمد  توسطةالمبدراسة علمية لهذا المتغير ألجل تنميته لدى طالبات المرحلة 

  عليهن في بناء المجتمع . 

  -: اىل التعرف على ويهدف البحث احلايل 

الذات المهارية لدى طالبات المرحلة المتوسطة.درجة -1  

البرنامج االرشادي في تنمية الذات المهارية لدى طالبات المرحلة  تأثير -2

.في اإلختبار البعدي لمقياس الذات المهارية المتوسطة  

العالقة بين الذات المهارية وبعض المهارات االساسية بكرة اليد. -3  
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 -ولتحقيق أهداف البحث إفترضت الباحثة:

توافر فروق ذات دالله احصائية بين رتب درجات المجموعه التجريبية قبل  -1
 البرنامج وبعده في تنمية الذات المهارية لطالبات المرحلة المتوسطة.

عدم توافر فروق ذات داللة احصائية بين رتب درجات المجموعه الضابطة                             - 2 
 في  اإلختبارين القبلي والبعدي لتنمية الذات المهارية لطالبات المرحلة المتوسطة.

وتحقيقًا ألهداف  استخدمت الباحثة المنهج التجريبي لمالئمته وطبيعة البحث،   
تطبيق أداتين هما مقياس الذات المهارية والبرنامج اإلرشادي المعد  هذا البحث تم

,إذ قامت الباحثة بتكييف مقياس الذات المهارية وبناء البرنامج إسلوب النمذجة وفق  
 اإلرشادي.

( طالبة من طالبات 222إذ تألفت عينة تطبيق مقياس الذات المهارية من )    
سلوب العشوائي المتساوي من مدارس مركز مدينة المرحلة المتوسطة تم اختيارهن باأل

 بعقوبة. 

( طالبة من اللواتي حصلن على اقل درجة في 02وتكونت عينه البرنامج من )   
ومتوسطة أم مقياس الذات المهارية وقد تم اختيارهن من متوسطة أم البنين للبنات 

موعتين متساويتين م توزيعهن عشوائيا بين مجتو  مدينة بعقوبةفي مركز سلمة للبنات 
واستعمل البرنامج اإلرشادي المعد مع المجموعة التجريبية بينما لم تتعرض المجموعة 

 الضابطة للبرنامج اإلرشادي . 

( جلسة 11ت الباحثة البرنامج اإلرشادي المعد وقد بلغ عدد الجلسات )لمعإست     
اإلرشادي تم عرضه  ( أسابيع وللتأكد من صالحية البرنامج8إرشادية واستمرت مدة )

 صالحية البرنامج . وقد أيدوا على مجموعة من الخبراء والمختصين في هذا المجال 
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عدة وسائل إحصائية منها )معامل ارتباط ولمعالجة بيانات البحث تم اعتماد 
ختبار االختبار التائي لعينة واحدة واالختبار التائي لعينتين مستقلتينبيرسون,و  ,وا 
ختبار مان  ويلكوكسن  وتني لعينات متوسطة الحجم(.–لعينتين مترابطتين,وا 

 في ضوء النتائج التي حصلت عليها الباحثة تم التوصل الى االستنتاجات االتية :

فاعلية البرنامج اإلرشادي المعد من قبل الباحثة لتأثيره الواضح في ارتفاع  -1
 حث التجريبية.مستوى األداء للمهارات األساسية المختارة لدى عينة الب

هنالك عالقة ارتباط معنوية بين تعلم بعض المهارات األساسية المختارة وبين  -2
 الذات المهارية.
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                                   ثبت احملتويات                                       

 املوضوع ت

 

 رقم الصفحة

 3 .إقرار المشرفين 

 4 .المقوم اللغوي إقرار 

 5 .قرار لجنة المناقشة والتقويم 

 6 .اإلهداء 

 7 اإلمتنان.شكر و ال 

 01-8 .باللغة العربية رسالةملخص ال 

 07-00 .المحتويات 

 09-08 .الجداول 

 01 .االشكال 

 01 المالحق. 

 الباب األول 1

 

0-32 



00 
 

 ت

 

  الموضوع

 00 .التعريف بالبحث 1-1

 03-00 .وأهمية البحث المقدمة 0-0

 04-03 .مشكلة البحث 0-3

 04 .أهداف البحث 0-4
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 08 .مفهوم اإلرشاد 0-0-0

 09 .البرنامج اإلرشادي 0-0-0

 31-09    .خطوات بناء البرنامج االرشادي  0-0-0-0

 31 .أهداف اإلرشاد 0-0-0-0

0-0-0-3 

 

 30-31 .أساليب اإلرشادية
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 30-30 .أهداف التوجيه واألرشاد في المجال الرياضي 3-0-3-1

 رقم الصفحة املوضوع ت

 30 .نظريات ارشادية   0-0-3

 34-33 .نظرية االرشاد العقالني والوجداني   0-0-3-0

 36-34 .نظرية الذات   0-0-3-0

3-0-2-2 

 

 39-36 .نظرية التعلم االجتماعي   

 39 .المراهقة 3-0-1

 41-39 .مراحل المراهقة 2-1-1-1

 40-41 .خصائص مرحلة المراهقة 3-0-1-3

 40 .العالقة بين النمو الجسمي والنمو النفسي 2-1-4-3

 44-40 .مفهوم الذات 3-0-2

 45-44 .مفهوم الذات في المجال الرياضي 2-1-5-1

 47-45 .الذات المهارية 2-1-5-2

 48-47 .اليدالمهارات األساسية بكرة  0-0-6

 

 رقم الصفحة املوضوع ت
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 49 .دراسات مشابهة 2-2
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 79-54 واجراءاته امليدانية البحث منهج: الفصل الثالث 3

 55 .منهج البحث 3-0

 56-55 التصميم التجريبي 3-0
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 61 .مقياس الذات المهاريةمواصفات  3-5
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 68 .االختبارات المستخدمة في البحث 3-5-3
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 75 التجربة الرئيسية. 0-7-6

 75 اإلختبار القبلي. 0-7-7

 77-76 .تطبيق البرنامج اإلرشادي 0-7-8

 77 اإلختبار البعدي. 0-7-9
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 رقم الصفحة املوضوع ت

 88-81 ومناقشتها  وحتليلها الفصل الرابع : عرض النتائج 4
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 مقدمة البحث وأهميته 1-1
ي ددددددت    لدددددد  هددددددو و أحدددددد  لددددددروا تطدددددد  الدددددد    الت بي دددددد  اإلرشددددددا  ال   دددددد   يعدددددد       

لط دددددد ه   ا هددددددا أس ال ددددددطوم اإل  ددددددا   يت دددددد  بال رو دددددده وال ابطيدددددده لطتعدددددد يل واس لط ددددددر  
قدددددد را تطدددددد  التويددددددف ال  ددددددت ر واس اإتط ددددددا هدددددد   ال دددددد را  ددددددس لددددددر   لدددددد   إددددددر  واس 

وا دددددد  قددددددا ر تطدددددد  الددددددتعط  واإتيددددددار ألعالدددددد  , ج دددددد يا  ال ددددددر  ي  ددددددو    دددددديا و ددددددا ي  ددددددو
واإتيددددار    تدددد  وا دددد  يددددي ر بددددال جت ر الدددد ه يعدددديى بدددد  ويتدددد  ر ليدددد  وا دددد  قددددا ر تطدددد  
تصدددددرف أ دددددور  وتح دددددل تبعددددداا  لدددددم لدددددو    دددددا يعتر ددددد   دددددس  شدددددو ا صدددددحيه أو 

لددددد   دددددويا  وهدددددو إ  ددددده توجددددد  لأ ,    ددددديه أو اجت اتيددددده قددددد  تعوقددددد  تدددددس أ ا   لدددددم
 الحياا وإاصه ال را يه والريا يه.واله  جا ا 

ه  دددددددس توتتجطددددددد  إصوصدددددددي  جدددددددا ا اإلرشدددددددا هدددددددو احددددددد  اإلرشدددددددا  الريا ددددددد  و  
رشدددددا  ريا ددددد   ددددداج  والتددددد  تدددددتطإ   إددددد ل  عرلت دددددا بالو دددددا اا ال  ترحددددده ألجدددددل 

لدددددددد    دددددددداراا تشددددددددت ل تطدددددددد  بددددددددرا   ت ددددددددوير الريا ددددددددييس وت دددددددد يل تع يدددددددد  األ ا  
وا  ارا ,وا  ارا الوقدددددا  ,اراا ا تصدددددالو  ددددد ,و  ددددداراا التددددد إل لددددد  األ  ددددده والت  دددددل

وال  دددددداراا ا  ا دددددديه ال رتب دددددده با لعدددددداب الريا دددددديه  ,وو ددددددر ال دددددد ف ,ال دددددد و 
و ددددددددددر هدددددددددد   ال  دددددددددداراا ي ددددددددددت ير ال رشدددددددددد    ددددددددددات ا الريا ددددددددددييس لدددددددددد   واج دددددددددده 

 0 شاوط  
أس الدددددددد اا البشددددددددريه    ويعدددددددد     ددددددددو  الدددددددد اا حجددددددددر ال اويدددددددده لدددددددد  الشإصدددددددديه ,   

 ددددددو  وا دددددد  لطع يدددددد   ددددددس الجوا ددددددب التعطي يدددددده  ددددددوا  ت ددددددع   ال ددددددام  لدددددد   يجددددددا    
وا دددددا ب  يددددده أو   اريددددده أو إ  يددددده   وتطددددد   لدددددم لددددد س    دددددو  الددددد اا يطعدددددب  ورام 

 ددددس ال  ددددداهي  ال   ددددديه التددددد  تدددددي ر تطددددد  أ ا    يعددددد    جدددددال الريا ددددد  ال ددددام لددددد    
آلإددددددريس    ددددددر اتددددددي ر تطدددددد  ت قتدددددد  وا ددددددتجابات   وتطدددددد   نرتدددددد  ل   دددددد  وال ددددددر    

بو دددددددوث لددددددد  ال  ددددددده بدددددددال    وا قت ددددددداا بالددددددد اا و  دددددددتو  ال  دددددددوث  وين دددددددر  لدددددددم
ا    دددددالددددد اا ال  اريددددده  دددددس بددددديس األبعدددددا  التددددد  تطعدددددب  ورا   وتعددددد.والدددددروث الت ال ددددديه

لددددد     دددددو  الددددد اا وتحتدددددل  وا ددددد  وبيدددددرا لددددد  ال جدددددال الريا ددددد   ل ددددد  التددددد  ي ددددد   
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لي دددددا ال الدددددب وج ددددده  ندددددرا تدددددس  دددددا يت تدددددر بددددد   دددددس   ددددداراا حيدددددث تحددددد     دددددتو  
 (.1)ال  الحرو   و  وح   وا  جا ات   ولشط أ 

ال تو ددددددد ه لددددددد  ال رحطددددددده و دددددددس األلعددددددداب ال   ددددددده التددددددد  تتعط  دددددددا  البددددددداا 
التددددد  تعددددد   دددددس ا لعددددداب الج اهيريددددده و  ر  التربيددددده الريا ددددديه هددددد  لعبددددده ودددددرا اليددددد  

 وال حببه لو ير  س ال ا  ,. 
ل عدددددد  لدددددد  البر ددددددا   ا رشددددددا ه اوتو ددددددس أه يدددددده البحددددددث الحددددددال  لدددددد  أه يدددددده      

ل ددددددا لدددددد   ددددددس تدددددد  ير تطدددددد  واه يدددددده  ت يددددددر الدددددد اا ال  اريدددددده الدددددد اا ال  اريدددددده ت  يددددده 
 .  ا  ال  اراا ل  أه لعبه ريا يه 

 مشكلة البحث  1-2
البدددرا   اإلرشدددا يه وال   ددديه التددد  يدددت   تددد ا ها وت ني  دددا تطددد  ولددد  أ ددد   يعددد 

الت  ت و   ل  حدل ل  تح ي  ال  بباا  ال   ه ال  تع طهالو الل   ح  تط يه   ه  
   ت دات   ,  إ دا    دتو  الد اا ال  اريده   دا و ال شو ا ال   يه ت د  الريا دييس 

   در قد رات  أهد الام واقعيده تت د      د   واتطد  أس يتإد  لدرا اإلرشا يه ا  البرا  ه   
 .  وا تع ا ات 
 ال  داره تدرتب  بداأل ا ال   ديه التد   ت يدرااأحد  ال   ت ير ال اا ال  اريده ولعل

لدد   راحددل  إتط دده  ددس حيددات   والتدد  لدد  أه لعبدده ريا دديه ,   ين ددر  رتبا دد  ل لددرا  
تبددد أ لددد   رحطددده الدددتعط  والتددد ريب ال بودددر وصدددو   لددد  ال  دددتوياا العطيدددا لددد  الت دددال  

األلدرا     تن ر حاله  س ت   التوا س بيس ال ت طباا األ ا يه الت  ي ع  , الريا  
 ي تطوو   لع   س   اراا ل  تطم الطعبه.س  ا  ل  تح ي ي ا    وبي

و دددددددس أهددددددد اف التربيددددددده الريا ددددددديه اإلهت دددددددا  بالجا دددددددب البددددددد    والحروددددددد  وال   ددددددد  
لط  ددددددداراا ول إتطدددددددف األلعدددددددداب الريا ددددددديه , و ددددددددس إددددددد ل ت ددددددددل الباح ددددددده   ر دددددددده 

 لطتربيه الريا يه ل 
 
 
 .111, 1991الوتاب لط شر ,ال اهرا,: رو  موسوعة االختبارات النفسية للرياضيين  ح   ح س ت وه؛(1)
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 حددد   ال ددد ار  ال تو ددد ه وأ  دددا  تددد ريب ا لط البددداا لددد   ر  التربيددده الريا ددديه    
لد   ال البداا   دا يدي ه  حنا  س ه ام  عف ل  ال  داراا ا  ا ديه بودرا اليد   

ال  ت      تو  الب و ا ال  ر يه لد  هد   الطعبده و دس  د  يدي ه الد  تد ول س تدس 
ب  يددده أو أس أ دددباب ال دددعف  إتط ددده وددد س تودددوس تدددر  الباح ددده و   ار ددده هددد   الطعبددده ,

س الجا دب و     يه, يرت در   ا  رت عدا ال  داره أس العا ل ال      س العوا ل ال   ه وا 
لد ا  رتد ا الباح ده    يه لط الباا   ا يي ه ال   يدا ا  العيت دا وحب دا لطعبده,ال ه الحال

 را دده الجا دددب ال   ددد   ددس إددد ل  را ددده الددد اا ال  اريدده وت قت دددا بدددبع  ال  ددداراا 
 رشدا ه  دس إد ل ب دا  بر دا    ا  ا يه ل  ورا الي  ل    الباا ال رحطه ال تو  ه

 .تط  ت قه البر ا   ا رشا ه بتطم ال  اراا والتعرفلت  يه ال اا ال  اريه ل ي س 
 أهداف البحث 1-3

 :التعرف تط  ي  ف البحث الحال   ل 
  رجه ال اا ال  اريه ل    الباا ال رحطه ال تو  ه.-1
تددددد  ير البر دددددا   ا رشدددددا ه لددددد  ت  يددددده الددددد اا ال  اريددددده لددددد    البددددداا ال رحطددددده  -2

 ال  اريه.ال تو  ه ل  اإلإتبار البع ه ل  يا  ال اا 
 الع قه بيس ال اا ال  اريه وبع  ال  اراا ا  ا يه بورا الي . -2
 فرضيتا البحث  1-4

تددددددددددوالر لددددددددددرو   اا   لدددددددددد  احصدددددددددداليه بدددددددددديس رتددددددددددب  رجدددددددددداا ال ج وتدددددددددد   -1
التجريبيدددددددددددددده قبددددددددددددددل البر ددددددددددددددا   وبعدددددددددددددد   لدددددددددددددد  ت  يدددددددددددددده الدددددددددددددد اا ال  اريدددددددددددددده 

 ل الباا ال رحطه ال تو  ه.
بددددددددددددديس رتدددددددددددددب  رجددددددددددددداا تددددددددددددد   تدددددددددددددوالر لدددددددددددددرو   اا   لددددددددددددد  احصددددددددددددداليه  -2

ال ج وتدددددددددددددد  ال دددددددددددددداب ه لدددددددددددددد  اإلإتبدددددددددددددداريس ال بطدددددددددددددد  والبعدددددددددددددد ه لت  يدددددددددددددده 
 ال اا ال  اريه ل الباا ال رحطه ال تو  ه.
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 مجاالت البحث  1-5
لدددد  ال دددد ار  ال تو دددد ه وال ا ويدددده  ال تو دددد ه ال رحطدددده البدددداا  -المجاااااب البشاااار  
 .ل    ي ه بع وبه لط را ه الصباحيه
   17/1/2012ول ايه  17/2/2012را  س لط ت -المجاب الزماني  
 .و  تو  ها   ط ه لطب اا   تو  ه أ  الب يس لطب اا -المجاب المكاني  

 تحديد المصطلحات 1-6
 - تح   الباح ه ال ص طحاا الوار ا ل  بح  ا وه  واآلت :     
 البرنامج اإلرشاد -أوال 

 (1)(  Show , 1977ترل  شو ) 
أ بع دد ا بددبع  تبدد  ه اصددر ال عبددر  تددس  شددا اا  تراب ددب  دد  حط دد   ددس الع )      

و ج وتدده ت طيدداا ت ت دد  ب  ددتراتيجياا ت ددوي  ل ددا تح دد   ددس  هب هدد اف تا دد  وإاصدد
 .)اه اف

 -التعريف اإلجرائي للباحثة  
با دددد   ج وتدددد   جط دددداا صدددد  ا تطدددد   حددددو تط دددد  ت  ددددوه تحددددا وددددل جط دددد       

 0ل   ج وت  أ اليب ت ت   ب  تراتيجياا ول ياا ها 
 الذات المهارية-رابعا 
 (2) (2111 اح    يي  الع  ه,ترل ا )    
)   ددا أحدد  ا ددواا الدد اا ل دد  تع دد  تعبيددر ال ددر  ت ددا يت تددر بدد   ددس   دداراا حرويدده     

 (.   عي هإاصه بطعبه 
  دد  2111 ددتتب   الباح دده تعريددف اح دد   ييدد  الع دد ه,-  التعريااف النياار  للباحثااة
 ل  البحث الحال .تعريف ال  يا  ال تب   

 
 (1)Shaw , M : the development of counseling program priorities , progress and 

professionalism,The personal Guidance  journal , (1977) ,p (55) 

 ةبناء مقياس الذات المهارية لاد  العباي كارل الياد فاي المنطقاة الشامالي ؛الع  ه ح    يي  ح يس تط ا (2) 
 .22,  2011,األوا ي يه العراقيه الريا يه,1, 1.  جطه تطو  التربيه,افي العراق

 



 22الباب األول التعريف بالبحث                                                 

 

 

 -التعريف االجرائي للباحثه  
تطدد   ددس إدد ل   ددتجابت س ال البدداا  التدد  تحصددل تطي ددا ال رجدده الوطيددههددو         

 ال اا ال  اريه.ل راا   يا  
 

 تعريف المرحلة المتوسطة-خامسا 
 (1711يه ,ترلت ا )و ارا الترب

)   ددا  رحطدده  دد ت ا  دد ث  دد واا تع دد  ب وتشدداف قابطيدداا ال دد ب و يددول   وتددوجي    
وا تجاهداا والع دل تطد  تح يد  توا ط دا ب واصطه ا هت دا  ب  د  ال  داراا وال عرلده 

و تابعه ت بي  دا ت  يد ا لط رحطده التاليده او الحيداا الع طيده ي بدل لي دا  دس او دل ال را ده 
 (1) ا يعا ل ا( ا بت اليه او

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 .1, 1977و ارا التربيه العراقيه,(1)
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 ةالنظري الدراسات 2-1
 مفهوم اإلرشاد 2-1-1

إلتتتتتتتتم ادستتتتتتتتفة مفادستتتتتتتتا    الستتتتتتتتدد  ا نستتتتتتتتاني ي ستتتتتتتت  مفهتتتتتتتتد  ا ر تتتتتتتتاد يستتتتتتتت ند      
 خ دتتتتت  ةتتتتتدر  لدتتتتتم ال ايتتتتت  د ستتتتت   الةتتتتتدر  البالمردنتتتتتة دالةابديتتتتتة لد لتتتتتدي  دا  لدفتتتتترد 

لدتتتتتتم التتتتتت لد   اقتتتتتتادر  ياتتتتتتد جستتتتتتميا د د متتتتتت  اتتتتتترد إلتتتتتتم وختتتتتتر  دا  الفتتتتتترد ينمتتتتتتد نفستتتتتتيا 
 الالتتتتن دانتتتتن يتتتت ثر بتتتتالمج مي التتتت   يلتتتتير بتتتتن دي تتتت ثر ايتتتتن دانتتتتن قتتتتادر لدتتتتم داخ يتتتتار 

 صتتتتتر   متتتتتدر  د ذمتتتتت   بلتتتتتات  لتتتتت  لتتتتتد   متتتتتا يل ر تتتتتن متتتتت  م تتتتتا ت صتتتتتذية  د 
لمفهتتتتد  دايمتتتتا يدتتتتي بلتتتت   لريفتتتتات  ,نفستتتتية  د اج ماليتتتتة قتتتتد  لدقتتتتن لتتتت   دا   لتتتت 

 -: ا ر اد 
  اتتتتتترد إلتتتتتم وختتتتتتر لذتتتتتت  ايلراتتتتتن ن(ستتتتتترا ل ب نتتتتتن الميدتتتتتتة المستتتتتالد  المةدمتتتتتتة متتتتت     

م تتتتتتا  ن دا ستتتتتت فاد  متتتتتت  إماانا تتتتتتن   دا ختتتتتتا  الةتتتتتترارات الستتتتتتديمة   دال دصتتتتتت  إلتتتتتتم 
ال دااتتتتت  دستتتتتد يهتتتتتد  إلتتتتتم مستتتتتالد  اواتتتتتراد لدتتتتتم  نميتتتتتة استتتتت ة له  د نميتتتتتة قتتتتتدرا ه  

 .(1)ا لدم    يادندا مسئدليت  لت   نفسه 

نفلاليتتتتتتتتة لدفتتتتتتتترد ب نتتتتتتتتن لمديتتتتتتتتة  ستتتتتتتت هد  إ(التتتتتتتتة اللدائتتتتتتتت    ا دُيلراتتتتتتتتن نردجتتتتتتتتر(ل    
بذيتتتتتح  ستتتتتمج لتتتتتن بالن تتتتتت دالنمتتتتتد داق تتتتت    اقا تتتتتن دصتتتتتد  التتتتتم  ذةيتتتتت  الصتتتتتذة 

 .ل8ن االنفسية لدفرد
بتتتتتت   لمديتتتتتتة ا ر تتتتتتاد ستتتتتتي   يالستتتتتتابة  يمتتتتتت  ختتتتتت   ال لتتتتتتريفالباذثتتتتتتة  ذتتتتتتظ د       

لمديتتتتن منظمتتتتن دمخ  تتتتن  هتتتتد  إلتتتتم مستتتتالد  ال التتتتب لدتتتتم مداجهتتتتة الصتتتتلدبات 
ال لدتتتتتتي  دالالي هتتتتتتا د ي تتتتتتا   هتتتتتتد  إلتتتتتتم (يتتتتتتاد   دالم تتتتتتا ت ال تتتتتتي  ةدتتتتتت  متتتتتت  لمديتتتتتتة

 ة,دا ر تتتتتتتتاد ل قتتتتتتتت ةال دااتتتتتتتت  دال ايتتتتتتتت  اتتتتتتتتي مخ دتتتتتتتت  المراذتتتتتتتت  اللمريتتتتتتتتن دال لديميتتتتتتتت
 فالديتتتتتن بتتتتتي  المر تتتتتد دال التتتتتب داواتتتتتراد المذي تتتتتي  بتتتتتن دستتتتتي  ي تتتتتا  ل قتتتتتة  اامتتتتت  

 د باد  مي ال ربين ل   م  لمدي ي ال لدي  دال لد  اي  غيير السدد  . 
 .18ص, 1821لال  الا ب,  . الةاسر :التوجيه واإلرشاد النفسي (سرا ؛ بدالس  ل ذامد ل1ن
. بغداد:م بلتة اديتة ا دار  اإلرشاد النفسي بين النظرية والتطبيق لدسيب مجيد الابيسي دلبد ا مبر ال مستي؛8ن

 .73, ص1888دا ق صاد,
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ا جاسات اواراد  ا ر ادية الم  غيير برامت هد  ال -:اإلرشادي برنامجال  8-1-8
دسدداه  إ  ا   السدد  ا نساني ي ص  بالمردنة دالةابدية لد لدي  م  خ   

ا ر ادية ال ي لم  لدم ااساب ا اراد مهارات برامت اس خدا  اساليب م ندلة م  ال
 . (1)دمفاسي  دملددمات دا جاسات دقي  جديد   سالدس  لدم  غيير د لدي  السدد ا

ر اد  ال    ا برنامتال  لّد  ل خ ي  ائسنا   ر خرد ل الم ي ير نا ما  داد 
 :   ي  ما يائيل مد لدم  سس لدمية مدردسة دخ دات مذدد , دم   د  ال ر 

  ريةة الفري  . -ب                      .  نمد ج ال خ ي  - 
(2) نظا  ال خ ي  , البرمجة , المي(انية -ج

. 
ا ر تتاد   برنتتامت ح مراذتت  لبنتتا  الالتتم    سنتتا  ثتت  Lewisدي تتير لتتديس 

 إدرا  ذاجات المس فيدي  . -  :دسي
  ذديد اوساليب ا ر ادية المناسبة . -ب
 .(3)ا اس خ ص الن ائت د ةيي  اللم  -ج
 االرشادي     برنامجخطوات بناء ال 2-1-2-1

 -:ل4نبلد  خ دات سييمر المنهت ا ر اد   يرى ن(سرا ل ب     
لبرنتتامت: بمتتا ي فتت  متتي الفدستتفة اللامتتة دالخ تتة لدماتتا  التت   ينفتت   ذديتتد  ستتدا  ا -1

 اين.
 ذديتتد الدستتائ  دال رائتت  ل ذةيتت  اوستتدا : د لتت  اتتي  تتد  ا ماانيتتات الم اذتتة   -8

لداد دسائ  مث  ا خ بارات دالمةاييس.. الخ.  دم   ل   ذديد داق
ة ال تتتتي يجتتتتب    د الم ددبتتتتة  د ا ماانيتتتتات الناقصتتتت تتتتداار  ذديتتتتد ا ماانيتتتتات : الم -7

 اللم  لدم  دايرسا.

, 1828: دار الا ب لد بالة دالن ر, جاملة المدص , ارشاد التربوي والنفسيلاص  مذمدد ندى الذياني؛ل1ن 
 .804ص
: بغداد,دار الا ب دالدثائ , االرشاد النفسي والتوجيه التربويمص فم مذمدد ا ما  دوخرد ؛ل8ن

 .  841-840,ص1880
 :Schematic For Personal and Guidanceewis,J.A, Lewis, M, and L(3) 

(Journal,1974) p.229-230                                                                                    
 
 .307,ص1882. الةاسر : لال  الا ب, التوجيه واالرشاد النفسيذامد لبدالس   (سرا ؛ ل 4ن
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 رنامت: ال (مة ل نفي   اي  د  الدسائ  دا ماانيات الم اذة. ذديد مي(انية الب -4

 . ذديد الخدمات ال ي يةدمها البرنامت -3
 ذديتتتد الخ تتتدات اللري تتتتة ل نفيتتت  البرنتتتتامت: دي  تتتم   لتتتت  الخ تتتدات اوساستتتتية  -6

 .داودليات د ذديد البدايات دالنهايات دالمدى ال(مني لد نفي  
ل ةيتتي : دي  تتم   لتت  إلتتداد اللتتد  ال (متتة  ذديتتد إجتترا ات  ةتتي  البرنتتامت بهتتد  ا -3

لد ةيتتتي  دالم ابلتتتة  ظهتتتار متتتدى االديتتتة الدستتتائ  دال رائتتت  الم بلتتتة دمتتتدى نجتتتا  
   . البرنامت اي  ذةي   سداان

    

 (1) أهداف اإلرشاد 2-1-2-2
 يما   ذديد اوسدا  بما يدي :        
 الفرد.  ذةي  ال ات: بملنم  ادي  مفهد  إيجابي نذد ال ات لدى -1
  ذةي  ال داا :     ذةي  ال دا(  بي  الفرد دالبيئة. -8
 ذستتتي  اللمديتتتة ال دريبيتتتة:  ذ تتتاج اللمديتتتة ال دريبيتتتة إلتتتم  ذستتتي  د  تتتدير قتتتائ   -7

 لدم  ذةي  اوم  دا ر يا  دالهدد  دا س ةرار دالصفا  النفسي ل لب.

ا ختتتا    نميتتتة قتتتدر  ال لتتتب لدتتتم ا ختتتا  الةتتترارات: د لتتت  ب ماتتتي  ال لتتتب متتت  -4
 قرارات   ص  بمس ةبدن د دريبن د دائن 

 أساليب اإلرشادية  2-1-2-3

   لمديتتتتة ا ر تتتتتاد ليستتتتتت لمديتتتتتة ل تتتتتدائية بتتتتت  ستتتتتي لمديتتتتتة مةننتتتتتة  خ تتتتتي      
  دانيتتتتتتتتات داستتتتتتت را يجيات لدميتتتتتتتتة مذتتتتتتتدد  يجتتتتتتتتب    ائتتتتتتتلنظريتتتتتتتات دمنتتتتتتتتاست د ر 

 متتتتتتارس متتتتتت  خ لهتتتتتتا   دلدتتتتتتم المر تتتتتتد    يلتتتتتتي ديتتتتتتدر  اوستتتتتتدا  ال تتتتتتي يلمتتتتتت  
لدتتتتتتم  ذةيةهتتتتتتا دالمتتتتتتنهت التتتتتت   ي بلتتتتتتن دالنظريتتتتتتة ال تتتتتتي ير اتتتتتت( لديهتتتتتتا  دستتتتتتن  ر  

   -الم س   اوساليب ااآل ي:

     أثر برنامج ارشادي نفسي مقترح في تنمية لبثقة بالنفس وعالقتقه بمسقتوا االنجقا ان صار م(سرالداالي؛ل1ن 
 .16ل ص8004غداد, ن رسالة ماجس ير, ادية ال ربية الريا ية لدبنات/ جاملة ب.الرياضي
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ا ر تتتتتتتاد الفتتتتتتترد  اللمديتتتتتتتة الرئيستتتتتتتة اتتتتتتتي ال دجيتتتتتتتن  ديلتتتتتتت :اإلرشقققققققاد الفقققققققردي -أ
داذتتتتد دجهتتتتا  لدجتتتتتن اتتتتي الجدستتتتتات مس ر تتتتتد  متتتتيالمر تتتتد  دستتتتد  لامتتتتت  دا ر تتتتاد  
 د ل متتتتتد االدي هتتتتتا  ساستتتتتا  لدتتتتتم الل قتتتتتة ا ر تتتتتادية المهنيتتتتتة     نتتتتتن  ا ر تتتتتادية 

بدتتتتتتة ا ر تتتتتتادية ددراستتتتتتة الذالتتتتتتة    متتتتتت  ختتتتتت   المةا تتتتتتد  همتتتتتتال قتتتتتتة مخ  تتتتتتة بين
 .درلاية الذا ت الفردية الخاصةالفردية 

ديلنتتتتتتي  نفيتتتتتت  الخدمتتتتتتة ا ر تتتتتتادية متتتتتت  ختتتتتت   مجمدلتتتتتتة :اإلرشققققققاد  الجمققققققاعي -ب
المس ر تتتتتدي   دمجمدلتتتتتة متتتتت المر تتتتتد  متتتتت  اواتتتتتراد       نهتتتتتا ل قتتتتتة إر تتتتتادية بتتتتتي  

اتتتتتتي اصتتتتتت   قتتتتتتد يادنتتتتتتد    منهتتتتتتاد   اتتتتتتي نتتتتتتدت الم تتتتتتادة ال تتتتتتي يلتتتتتتاند ي  تتتتتتابهالتتتتتت ي  
دجهتتتتتتة اتتتتتت  ذستتتتتتب  ستتتتتت   الم تتتتتتادة   لتتتتتت د ديلبتتتتتتر دراستتتتتتي  د اتتتتتتي اريتتتتتت  ريا تتتتتتي 

ختتتتت   جدستتتتتات جماليتتتتتة اتتتتتي ماتتتتتا  متتتتت  ديتتتتت    لتتتتت     دجهتتتتتة نظتتتتتر  د ريةتتتتتة  فايتتتتتر 
يجابيتتتتتتتات ستتتتتتت ا اوستتتتتتتددب ا ر تتتتتتتاد  ,داذتتتتتتتد  نبتتتتتتتي متتتتتتت  اتتتتتتتد  الفتتتتتتترد يتتتتتتت لد  متتتتتتت   داق

 تتتتتتفي اهتتتتتتي  استتتتتتب الفتتتتتترد م(يتتتتتتدا  متتتتتت  الثةتتتتتتة بالتتتتتت ات د    الجمالتتتتتتة جدانتتتتتتب اثيتتتتتتر 
 .ل1ن لدية رد  ال لاد  دال فال  دا نسجا  مي اآلخري  م  ذدلن

 أهداف التوجيه واألرشاد في المجال الرياضي   2-1-2-4
لديد م  اوسدا  ال ي يما   ذةيةها م  خ   لمدية ال دجين السنا   

 :ل2ن ي اآل منهادا ر اد اي المجا  الريا ي 
  ي.ا يجابي لدرياال ات  نمية المفهد   -
مسالد  الريا ي لدم  دجين ذيا ن الريا ية بنفسن ب اا  دبصير  اي ذددد  -

ماانا ن.  قدرا ن داق
 ند ذةي  م الب ناللم  لدم إ بات دداال ذةي  ال داا  ال خصي لدريا ي ب -

 د دبية اذ ياجا ن المخ دفة.
ب دالدثتتتتائ , بغتتتداد:دار الا تتتت :االرشقققاد النفسققققي والتوجيققققه التربققققويمصتتت فم مذمتتتتدد ا متتتا  دوختتتترد ؛ ل1ن

 .807-183,ص1881
دار ,   المدصت  1  :مدخل إلى علقم القنفس الرياضقيلادة سديما  الذدر   دمليد   ند  ذن در؛  ل8ن

 .814  ص8011  لد بالة دالن ر  جاملة المدص  اب  اوثير
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مسالد  الريا ي لدم ا ل (ا  بالخد  الذميد  دقدالد ال ب  ا ج مالي  -
 ة  دال فال  ا ج مالي السدي .دمساير  الملايير ا ج مالي

اثار  داالية اواراد د  جيله  لدم وج   اس خدا   ساليب الثداب دال ل(ي( -
 ممارسة الريا ة.

ال لر  لدم الفرد  الفردية بي  الريا يي  دمسالد ه  لدم النمد اي  د   -
 قدرا ه .

 اه  نفسن دال غدب لدم م اادن.مسالد  الريا ي لدم  -
قدرا ن البدنية دالمهارية داس لدادا ن   ااد  م دم امسالد  الريا ي ل -

ماانيات بيئ ن      دااةن مي نفسن دمي مج ملن. لألج   نميةال خصية داق
مسالد  الريا يي  المصابي  لدم مداجهة اآلثار النفسية السدبية النا جة ل   -

 ا صابة.
ا ي المصاب اللم  لدم ال غيير دال لدي  اي السدد  دالبيئة ا ج مالية لدري -

 . ذ م يذدح  دا(  بينن دبي  بيئ ن
 نظريات ارشادية 8-1-7
جهتتد البتتاذثي  اتتي مجتتا  الستتدد  ا نستتاني  ةخ صتت ة لتتد النظريتتات ا ر تتادي       

د بيل تتن ذيتتح د تتلت اتتي  تتا  ا تتر لامتتن  جتت   فستتير االديتتة الستتدد  ا نستتاني 
 0الملةد داهمن 

د اي لمدن لدم ال مييت( بتي  الستدد  الم داات  االنظريات ا ر ادين  سالد المر      
إنتتتن  امتتتا  , ل1نالستتتد  دالستتتدد  ميتتتر الم دااتتت  ميتتتر الستتتد  دايفيتتتة نمتتتد ستتت ا الستتتدد 

 ستتالد لدتتم  ةتتدي  ار تتيات ا ستتباب المذ مدتتن لدستتدد  ا  اتتا  ستتدداا ستتديا ا  ميتتر 
 ل8نسد  اما نبذح لدم اسباب الم ا ت ال ي يلاني منها المس ر دي 

 
ر المتريخ لدن تر : داالريتا  .االرشقاد النفسقي والتوجيقه التربقوي ؛داخترد     ص فم الةا ييدس  م ل1ن

 523,ص1891,
.  رجمتتة ذامتتد لبتتد الل(يتت(, الاديتتت: دار الةدتت   نظريققات االرشققاد والاققالس النفسققيبا رستتد  , س,ستتت ؛  (2)

 .767,ص1812لد بالن دالن ر,
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 نظرية االرشاد الاقالني والوجداني   8-1-7-1
ديتتتترى ن التتتتيس ل ا  ا ااتتتتار  0ةيلتتتتد اللتتتتال  البتتتترت التتتتيس م ستتتتس ستتتت   النظريتتتت     

   اد  لدى ا نسا  م  خ    فالدن  م  بيئ ن داننا اااراد  ةدالمل ةدات ال لة ني
نتتتت لد  دنا ستتتتب قيمنتتتتا دمل ةتتتتدا نا متتتت  النتتتتاس التتتت ي  يذي تتتتد  بنتتتتا االدالتتتتدي  دا قتتتترا  

   .ل1ندالملدمي  د جارب اآلخري 
 ل ABCن -بث ح رمد( سي : يلبر لنها ال خصية    اليس ل  نيرىد 
ل                 Cل ا ااتتتتتتتتتتتتتتار دالمل ةتتتتتتتتتتتتتتداتنB ن لنتتتتتتتتتتتتتتي الخبتتتتتتتتتتتتتتر  اد الذتتتتتتتتتتتتتتادح اد الن تتتتتتتتتتتتتتاA)ن

 ل دالذةيةن ا  بينهما   Cل  سبب ظاسريا ا نفلا ت ن  Aالن يجة  ا   ا ذداح ن
ل  Cا نفلتتتا ت ن  ل دقتتتد  اتتتد  ستتتي  المستتت دلن لتتت    Bاااتتتار دمل ةتتتدات ستتتي ن 
ستي  B)ل بت  إ  ن Cل سي ليست السبب اتي ا نفلتا ت ن  Aبملنم ا  ا ذداح  ن 

                                 .     ل2نالسبب 
دا ر اد لند  ن التيس ل ستد لت ج ميتر الملةتد  بتالملةد  دباست خدا  اللمديتات      
  ت راب ا نفلتالي دالت خدص منتن دين , اا نستا  اتائ  لاقت  قتادر لدتم  جنتب الةال

   ل5نب لد  ال فاير اللةدي المن ةي د ل  سلاد دال لدر بال
   -: ل4ندسي ةذدد اليس لددا م  ا ساليب ا ر ادي 

   .ال فنيد اد ا قنات اد ال لدي   -1
 .ال ةديد دللب الددر  -2
 .ال ب  ا جرائي لد فاير الدجداني -5
 .ال دريب لدم اس خدا  المهارات -4
 .ال غ ين الراجلن-3

دار مريتتب لد بالتتن :, الستتلددين 8  . نظريققات االرشققاد والاققالس النفسققيمذمتتدد مذتتردس ال تتناد  ؛  ل1ن
  .102-103,ص800دالن ر,

-189,ص2000,دار الثةاان لدن ر دال د(يي  :لما  . االرشاد الجماعي الاالجي ؛سليد ذسني الل(   ل2ن
188. 

 .101صمصدر ساب ,مذمدد مذردس ال ناد  ؛  ل5ن
,اللرا :ال تتتتتتتراة اللامتتتتتتتة لدمستتتتتتت د(مات 1. دليقققققققل المرشقققققققد التربقققققققوييذيتتتتتتتم دادد ستتتتتتتدما  دوختتتتتتترد ؛ ل4ن

 31,ص2009ال ربدية,
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 -:ل1نحسب هذه النظريه هي بخطوات الاالس التي يتباها المرشد    
 0د فاير  الداخدي  ةجل  المس ر د داليا  ااار  ال من ةي-1
ي د لديمن اي  ي ذدى ديهاج   غيير  فاير المس ر د الداخدي ال من ة -2

يناقر المر د د ,ديليد ديس بد  ادما ن الداخدين لاي يصبج  فاير  ااثر من ةين
 ب ا  لا  دادسف ن اي الذيا  سد   ية صر ةالمس ر د اي ا ااار ال من ةي
المس ر د ب  ي جاد(سا الم  ال ي ي بناسا ةالمذبب ةالمر د لدم ا ااار الخا ئ

  .لهاة ن ةين اللامن د ل  لي جنب المس ر د الدقدت اريسا ااار ال  م
 نظرية الذات    2-1-3-2

دار تتتتب  استتتتمن بظهتتتتدر متتتتا لتتتتر   , ةيلتتتتد اتتتتار  ردجتتتتر( م ستتتتس ستتتت   النظريتتتت      
با ر تتتاد ميتتتر المبا تتتر دالتتت     تتتدر ايمتتتا بلتتتد ليلتتتر  ب ستتت  اللتتت ج الم مراتتت( ذتتتد  

 .اللمي 

  -:ل2نعند روجر  ن نظرية الذاتيمفاهيم تكو 
   .دسي الا  المنظ  ال   ي  م  لدم الجانب النفسي دالجسمي -الل دين  : - 

   ن.دسد الداقي المذي  بالفرد ال   يدر  اسمي  -المجا  الظاسر   : -ب
    دسي مدق  يلي ها الفرد اي ماا  د(ما  ملي  دي فال  ملها دسي  -الخبر   : -ج

 0م غير  
ستد  ملتي  يةتد  بتن الفترد ليذةت  دي تبي ذاجا تن سد ن ا  مدجتن نذتد -السدد  : -د

 0اما يدراها 
 . دال ي  مث  جدسر النظرية م  خ    فال  الفرد مي ا خري  -ال ات : -ه
مستتتالد  المس ر تتتد لدتتتم ا  يداتتت  بتتتي  مفهدمتتتن ل ا تتتن دلخبرا تتتن ليستتت  يي   ديتتتة  -ب

 .المالن
 
 . 110-108,صمصدر ساب مذمدد مذردس ال ناد  ؛  ل1ن
-115,ص200,دار الثةااتتتن لدن تتتر دال د(يتتتي  :لمتتتا  .  االرشقققاد الجمقققاعي الاالجقققي ؛ذستتتني اللتتت(  ليد لستتت2ن 

114.  
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 -: ل1ناهداف االرشاد في نظرية الذات
بذيتح يست  يي   ل ا تن دميتر المذتدد  مسالد  المس ر د لدم ادرا  خبرا ن المذتدد - 

 0 رمي(سا ددليها دادماجها اي مفهدمن ل   ا ن 
  يذةت  ن لألجت     اللةبات ال ي  ة  امامتة مس ر د لدم الن ت دا(المسالد  ال -ج

لدم مسالد  المس ر د لدا ت  لت   ا تن الداقليتن سنا   لم  ةا ر ادي لمديةاال ,  ا ن
 . دبل  فها د ةبدها اد  , ث  مذادلة  نمي ها اي  د  قدرا ن ال ي ل  يا

  -: (2)هيو  في نظرية الذات ةاالساليب االرشادي
    .الثةن بالنفس -       

 .  ا نف ا  لدخبر  -ب  
  .ال ةدي  الداخدي -ج    
 .ا س بصار -د  
  فريغ الم الر السدبية                            -ه 
 .الن(لات ا يجابية -د 

 . اي ا س مرار بةالرم - 
 -:ل5نخطوات الاالس التي يتباها المرشد في هذه النظرية 

متت   ةاتتردا ااثتتر متت  ادنتتن م تتاد بدصتتفنن نذتتد المس ر تتد لناي تتر تتد ا  يدجتتن الم -  
 0 ةخ    ر  المس ر د يلبر ل  م اد ن بذري

 -ا بات المرذد ي  ا ر ادي ي  ا  ي ي  : -ب
 0 د يج د ذةي  الةي   ةمرذد -1
   .بةمرذدة الماااا  اد  ل(ي(ات ا س تتتتتجا -2
 

دار  :, لمتا   1  . نظريقات االرشقاد والاقالس النفسقي ؛الهتاد  لبتد  جتدد  لت(تد  اللت(  سليد ذستني ل1ن
 0 420,ص1888,الثةاان لدن ر دال د(يي

Theory , Methods and Processes of Counseling  ;)Goreg,R.L .& Cristionl , T.S2(
.New York, 1981,p83: and Psychotherapy 

دار الفاتتتتتتتر لد بالتتتتتتتن  ,ا رد   :  لمتتتتتتتا . مبقققققققاداد االرشقققققققاد والتوجيقققققققه ؛ستتتتتتتها  درديتتتتتتتر ابتتتتتتتد لي تتتتتتتن  ل5ن
 . 143,ص1881,دالن ر
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 -:ل1ندال ي سي  ةا ر ادي ةمرالا   رد  اللمدي -ج
ا  يل تتتتي المر تتتتد لدمس ر تتتتد ا ذ تتتترا  ا يجتتتتابي ميتتتتر الم تتتترد  د  يل تتتتي  -1

 .اذااما سدبين لدم سددان 
                      .س ر د با  لدين الةدر  لدم  ةرير مصير  بنفسنما  ي م  ال -2
   .ة بات ذاجن ملين ا  صا  النفسي بي  المر د دالمس ر د  -5
 0ا  ياد  المر د داليا با   صراات المس ر د  -4
الفهتت  دال لتتا   د لتت  بفهتت  ا  تتار المرجلتتي التتداخدي لدمس ر تتد بتت ابر قتتدر  -3

 .مما  م  الدقن دال مرا( ذد   ات المس ر د

 اعي  نظرية التالم االجتم   8-1-7-7
دالتت لد   0المنظترا  الرئيستتا  لنظريتتة الت لد  ا ج متتالي  لبانتتددرا ددال تتر(نيلتد         

دستتد متتا يلتتر  بتتال لد  ختت   النمتتد ج  ةداتت  ستت   النظريتتن  يتت   لتت   ريتت  الم ذظتت
ا ج متتتالي متتت  ختتت   المذااتتتا  , دا  ا ستتت جابات ا نفلاليتتتن الم  تتتابهن لنتتتد ا اتتتراد 

 .ل2ند لنما ج  دجد اي الذيا  اد  ن يجن  لر  الفر 
لتتتت    الجديتتتتد ةب نهتتتتا  لدتتتت  ا ستتتت جابات اد ا نمتتتتا  الستتتتدداي ةلالنم جتتتتند لتتتتر       

النمتتتا ج ديستتتمم اتتتي ستتت    د متتت  ختتت   م ذظتتتة  , ريتتت  م ذظتتتة ستتتدد  ا ختتتري 
   .ل5نالذالن ال لد  الةائ  لدم ا ق دا  بالنمد ج

      -: فاعله ةتكون النمذج انواع النماذس التي يمكن استخدامها كي      
الم ذظتتتن ,    يةتتتد   ةد لنتتتي دجتتتدد النمتتتد ج الديتتتا اتتتي بيئتتت -الذيتتتن  : ةالنم جتتت - 

بدجدد ال خص الت   يتراد  لديمتن  دت  الستددايات  ةالنمد ج ب  دية السددايات الم ددب
 اد م   دريب النما ج بصدر  جيد . دلاي ياد  س ا النمد ج اال  يجب ال 

فاعليققة برنققامج إرشققادي فققي تنميققة التسققامد اإلجتمققاعي لققدا طالبققات المرحلققة د التتر(ا  لبتتد؛لخنستتا  لبتت1ن 
 .28,ص2003ادية ال ربية,-رسالة ماجس ير مير من در ,جاملة ديالم:اإلعدادية
 ;Parent Disctpline and the child Consideration For Others Hoffman , M(2)

.Journal Of  Child Development ,1996,p280 
, الةاسر  دار  1  : سيكولوجية التالم بين المنظور االرتباطي والمنظور المارفي ؛ا ذي مص فم ال(يات  ل5ن

 .513,ص1881,الن ر لدجاملات 
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دنلنتتتتي بهتتتتا م تتتتاسد  ستتتتدد  النمتتتتد ج متتتت  ختتتت   ا اتتتت    -:  ةالرم(يتتتت ةالنم جتتتت -ب
 دالصدر دالا ب اد اية دسيدن اخرى .

 ةد لنتتي ا  الفتترد يةتتد  اتتي ستت ا النتتدت متت  النم جتت -:ة  الم تتارامتت  ختت  ةالنم جتت -ج
بمراقبة نمد ج ذي اد  ثت  يةتد  ب  ديتة ا ست جابن بمستالد  النمتد ج داخيترا ا نتن يت د  

 0ا س جابن بمفرد  
لندما  س خد  الادمات اد الرمد( ل ذ  مذ  الخبترات   -:ال لد  بالنمد ج الدفظي -د

 .ل1نيلبر ل  ذددح ال لد  بالنمد ج الذسين اللةدين ا    ل  
 -:ل2نالاوامل المؤثرة في تكوين النماذس 

 :سنا  اللديد م  اللدام  ال ي   ثر اي مدى ذددح ال لد  ل   ري  النمد ج دسي 
النمد ج د  ي م  ا   ة ااي ال لد  بدس  ثر دسد اس  اللدام  ال ي  -:  ا ن با - 

قد ي د    بداس ة النمد ج دا   ل  ا ن با ي اسد الم ذظ السدد  ال   ي دى
 .الم  لد  ج(ئي اد  لد  مير سدي  اد لد  ذددح  لد  بداس ة النمد ج

ا  الم ذظ يمي  لاد  الم ان ةا   خص قريب منن انمد ج لن مث  -الةرب : -ب
 .ا با  , اوقربا  المةربي  , اوصدقا  الذميمي 

ص ال ي يم داها النمد ج مث  المرا( دنلني بن الخصائ -مرا( النمد ج : -ج
              0ال   ي غدن النمد ج دالددر ال   يدلبن دقد    ثير  دقدر  النمد ج لدم ا  صا  

ااد ن بانددرا ددال ر( ل ا  ال ل(ي( يسه  ال لد  دلانن ليس  ر ا   -ال ل(ي( : -د
ذظ خ   ال لد  قد ي ثر ال ل(ي( اد اللةاب لدم الم , ردريا لذددح ال لد  

البدي  ديما  ا   اد  ا ثار الم ذظن لسدد  ا خري   ات اسمين ابير  اةد 
ياّد  الم ذظ ا جاسات نذد الذح ال ا ي اد ال ل(ي( مل مدا لدم ما  ذظن م  

 0 لا سدد  النمد ج دما ي بي  ل  م  رددد ا ا
 
صتتتتتذيفة لمتتتتتا  الم تتتتتابي   :لمتتتتتا   . تاقققققديل السقققققلوي ) الققققققوانين واالجقققققراءات( ؛جمتتتتتا  الخ يتتتتتب  ل1ن

 .129,ص1891,
دار متااجر دسيت   : رجمتة لتاد  لت( التدي   داخترد  , مصتر  . مقدمه في علم النفس؛دي ت  ارند   ل2ن

  .15-11,ص1895,لدن ر
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  -:ل1ناليات التالم بالنمذجه 
 -سنا  اربلة مراذ  لد لد  م  خ   النمد ج سي :      
ساس لذددح لمدية ال لد  ,  ا ا  ا ن با   ر  يرى بانددر   -:هنتباإل مرحلة ا - 

, االم ذظ ين بن بدقن لسدد  النمد ج   ا  يما  ا  ياد  سنا   لد  دد  ان با
, دي ابلن بدقن  س دخا  الملددمات لمجالن  ةيمائا ن اد  دميذا ن الصام إبما ايها 
  0ا درااي 

ن ال ذادر ل االذدثا   يذدح ال لد  م  خ   ا  صا  -مرحلة االحتفاظ: -ب
   .دا  النمد ج د مثي   ل  ا دا  اي  اار  الم لد و  الم جادرا   ردريا  سما ا ن با

 ةد  لمدية الاد  ا ن اج اد ا ستتت خراج الذراي   -:  مرحلة اعادة االنتاس -ج   
 -لدسدد  بال ذس  م  خ   :

 0 ة دت ال لد  بالم ذظال سميي اد  رديد اد  صدر اد  خي  السدد  مد  -1
                          .ال ةريب الم  ابي الةائ  لدم الممارسة اي ا جا  ا دا  ا مث   -2
م  خ   ا ن ةا   ةال لد  بالم ذظ   ثر لدم لمديات -: مرحلة الدافايه -ج

                                                        0ال ي  صدر م  النمد ج  ةاد الم بل  المل((  ةال ا ي ل نما  السدداي
 -: ل2نتطبيقات نظرية باندورا في االرشاد

 ةالم لدةتتتت ة  تتتتر  قستتتت  متتتت  الخ تتتتدات ا ا را تتتتي ةا  لمديتتتتة التتتت لد  بالم ذظتتتت      
    -د  م  س   الخ دات : ةا ر تتادي ةاثنا  اللمدي ةبال سدس   اي لمدية الم ذظ

  خت   تت ثيرا  ةاللمديتات ا دراايتتا , ذتظ التتم است لرا  النمتتد ج يجتب ا  ين بتتن الم - 
 .ةمهما خ   مرذدن ا ذ فاظ اد ال خ(ي  ل نما  السدداي

 0س   المرذدن  را( ج(ئيا لدم قدر  الفرد لدم  ارار سدد  النمد ج  -ب
 0ا  لد ل(ي( ددرا اي  ارار النمد ج  -ج
  .اللةد السدداي -د
 . لدي  السدد  -ه
 .512-511صمصدر ساب , ؛ي مص فم ال(يات ا ذ ل1ن
ما بتة  تترابدس :, ليبتتا  1  . ققراءات فققي علققم القنفس والتربيققه ؛اد(يتتن خديت  الدبنتتاني  دابتراسي  قراتا    ل8ن

 .193,ص1881,اللدمين 
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ا تتارا  ةب بنتتي ستت   النظريتت ةاتتا   لتت  لتتر  لنظريتتة التت لد  ا ج متتالي دستت ةد  الباذثتت
 -: ةسباب ا  يا ر اد  د ل  لأل مرجليا اي  نفي  جدسات برنامجها

ا  الهتتتد  اللدمتتتي متتت  نظريتتتة التتت لد  ا ج متتتالي ستتتد اا ستتتاب اا تتت  الستتتب   -1
 ت مرمدبة د لدي  سددايات مير مرمدبة. ل نمية سددايا

ب لتتتدد استتتاليبها دمفاسيمهتتتا دددر التتت لد  ايهتتتا لتتت   ريتتت   ة م تتتا( ستتت   النظريتتت -8
ال تي  جيتد إدا  للبتة اتر  اليتد ة الم ذظن اا  لر  النما ج الذسين ن ال الب

   .ل يسالد لدم  ادي  خ(ي  م  السدد  المرمدب اينمث 

ا  استت خدا  استتددب النم جتتن ستتد استتددب التتا  يستتالد لدتتم م تتاراة متتا بتتي   -7
لين , دمفهتتد   ةتتدير داذ تترا  د الم ذتتظ دالنمتتا ج دياستتب ال التتب  ذمتت  المستت  

  ال ات دمير  ل .
دتتم داتت  نظريتتة التت لد  ا ج متتالي   ي  دتتب ا  ال متتاد ا ستتددب ا ر تتاد  ل -4

 0دق ا  دي  مةارنة بالنظريات ا خرى 

 :ل1ن المراهقة  2-1-4
دالنفستي ,داللةدتي  ,المراسةتة اتي لدت  التنفس ا ق تراب مت  الن تت الجستمي لنتي 

  لد م   خ ر المراذت  ال تي يمتر بهتا ا نستا   تم    تدار  المخ دفتةد ,دا ج مالي,

دد المس مر  دمام  الخ ر اي س   المرذدة ال تي  ن ةت  با نستا  مت  ال ي   س  بال ج
دالفستيدلدجية ,نالجستمية الر د  سي ال غيترات اتي مظتاسر النمتد المخ دفتة  ال فدلة إلم
 مدالخدةيتة ل دلمتا ي لتر  ا نستا  ايهتا إلت,دالدينية ,دا نفلالية ,دا ج مالية ,داللةدية 

 .صرالات م لدد    داخدية دخارجية
 مراحل المراهقة  2-1-4-1 

 دالمد  ال(منية ال ي  سمم امراسةةا  خ د  م  مج مي إلتتتتتتم وخر  افتتتتتي بلتتتتت 
اللدمتا   المج ملات  اد  قصير   داي بل ها اآلخر  اد   ديدتة  دلت ل  اةتد قستمها

 -: إلم
 

ار  ال لدتتتتتتتتتتي  بغداد:م بلتتتتتتتتتتة د( .علققققققققققم الققققققققققنفس الطفولققققققققققة والمراهقققققققققققةلاميمتتتتتتتتتتة لدتتتتتتتتتتي ختتتتتتتتتتا  دوختتتتتتتتتترد ؛1ن
 .204-205,ص01898اللالي,
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لامتتتتتتال  دستتتتتتي مرذدتتتتتتة اا متتتتتتا  ال غيتتتتتترات  19-14ن ممرذدتتتتتتة المراسةتتتتتتة الدستتتتتت   - 
   0البيدلدجية

ل  ذيتح يصتبج ال تاب  د الف تا  إنستانا  را تدا  21-19مرذدة المراسةتة الم ت خر  ن -ب
    دال صراات بالمظهر

 :ل2ن خصائص مرحلة المراهقة  2-1-4-2
 -  دسي:ةالمراسة  ذدح اي مرذدةث ح ل مات  د  ذد ت بيدلدجية   سنا       

  :النمو الجسدي  -أ
النمد   د   دد(نا    خ د  بتي  الت ادر دا نتاح  ا بتدد الف تا    ظهر قف(  سريلة اي إ 

الا فتتا  متت  ال تتاب ختت   مرذدتتة المراسةتتة اودلتتم  دلنتتد التت ادر ي ستتي    تتد  د ثةتت 
   دلنتد ا نتاح ي ستي الدراتا  بالنستبة لدا فتي  دالخصتر  دلنتدإلتم التدراي  بالنستبة

 0ال ادر  اد  الساقا   ديد ي  بالنسبة لبةية الجسد  د نمد الل  ت
 -النضج الجنسي:  -ب
ناح بظهدر الددر  ال هرية  دلانن   يلني بال تردر   ا ي ذدد الن ت الجنسي لند  

الثتديي  دظهتدر ال تلر  ذتت ا ب تي  الجنسية الثاندية نمثت : نمتد  ظهدر الخصائص
ال ناستديةل   متا لنتد الت ادر  االل متة اودلتم لدن تدج الجنستي ستي  دلدتم اول تا 

الخصي ي   دظهتدر ال تلر ذتد  اول تا  ال ناستدية  ذةتا   متي (يتاد  اتي  (ياد  ذج 
 الل د ال ناسدي  داي ذي   ظهتر التددر  ال تهرية لنتد ا نتاح اتي ذتددد اللتا  ذج 
 التتح ل تتر  يذصتت  الةتت   المنتتد  اود  لنتتد التت ادر اتتي اللتتا  الختتامس ل تترالث

 .. ةريبا  
 

 

 

 
. رجمتتتتتتتتة صتتتتتتتت   التتتتتتتتدي  مذمتتتتتتتتدد ل  ,لمتتتتتتتتا :دار المستتتتتتتتير  علققققققققم الققققققققنفس التربققققققققوي ني تتتتتتتتا دلفدلتتتتتتتت ؛ل1ن 

 .182-181,ص2010لدن ر,
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  :التغير النفسي -س
  ثيرا  قديا  لدتم الصتدر   دال غيرات الجسدية اي مرذدة المراسةة إ  لد ذد ت الهرمدنية

 دالم(اج دالل قات ا ج مالية  اظهدر التددر  ال تهرية لنتد ا نتاح  يمات     ال ا ية
 ياتتد  لهتتا رد  التت  ملةتتد    اتتد  لبتتار  لتت  متت(يت متت  ال تتلدر بالمفاجتت   دالختتد 

 دا ن(لاج  ب  دا ب هاج  ذيانا  
. 

 -: ل1ن الاالقة بين النمو الجسمي والنمو النفسي  2-1-4-3
النتتداذي النفستتية دمتت   لتت  لدتتم ستتبي  د ل قتتة دا تتذة بتتي  ملتتد  النمتتد   دجتتد      
   ال فت  س(يت  الجست  ن اوقت  ن تتجا  مت  (م ئتن ل يجتد نفستن ميتر مرمتتدب ننالمثتا  

دقتتد  ,ايتن لنتتدما يرمتتب (متت    اتتي  اتتدي  اريتت  لدمبتتارا  اتتي بلتت  اون تت ة الريا تتية
اليتتن لدتتم انتتن ن خائتتبل  د ميتتر مدثتتد  بتتن اتتي     ي تتلر بستتخرية اوقتترا  دنظتترا ه 

بينمتتتا ال فتتت   د ال تتتاب النا تتتت جستتتميا  يستتتالد   ةتتتدير  يصتتتبج ل تتتدا  ناالتتتا  لفريةتتتن
(م ئن لنمتد  داا متا  قدرا تن لدتم إاستاب مفهدمتا  إيجابيتا دثة تن نذتد ن تجن الجستمي 

   .للدم  ث  الثةة بالنفس
 ل8نمفهوم الذات  2-1-5   
الفدستتتفة    قبتتت  انفصتتتا  لدتتت  التتتنفس  ال اريخيتتتة لادمتتتة نالتتت اتلالم  لتتتدد الجتتت در    
الستائد  اتي الدقتت  اوااتار  اد المصادر بداي ها قبت  المتي د   دا  بلت     إ  نهال

المتتتتاد   ا نستتتتانيإلتتتتم ستتتتدميردس التتتت   ميتتتت( بتتتتي  الجستتتت    صتتتتدلهاالذا تتتتر  رجتتتتي 
   .س  د الرد دالدظيفة مير المادية دال ي   د  لديها ايما بلد بالنف

    
 
 146.ص1888اسامة اام  را ب:النمد الذراي.الةاسر  :دار الفار اللربي.ل1ن
 13 ص8004 لما  :دار دائ  لدن ر 1لقذ ا  اذمد الظاسر؛مفهد  ال ات بي  النظرية دال  بي . 8ن
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 إ     ل788-     468نمفهد  الرد  ادخدن سةرا     إلم  لارذا  ني يرد    
    ل1ن اللمي  لدلبار  المنةد ة لدم ملبد دلفي ن الر  نفس  بنفس ل الملنم  در 

اي دذد  النفس بالجسد  ل    788-     724ن رس د  اليس اي ذي  إل ةد
 ل8ناالنفس صدر  الجسد دسي الدظيفة الذيدية لدجسد يذيم بها ديذس ديدر 

اتي ستدر  البةتر  اتي  دات ل  ظهتر مفهتد  الت ات اتي الةترو   الاتري  اتي متدا   لتد  منهتا   
ثقم تقوفى كقل  ل   داتي قدلتن  لتالم :ا80ا  نويتة ال تكلف  نفسقا  إال وسقاهاقدلن  لتالم  :ا 
 ل.821ا م  نفس السدر  ناآلية  نفس ما كسبت

-ه430اوما  نالغ(اليانجد ا   ,ال اتمفاري  اللرب اس ما  اي اا  لدد        
النفس المدهمة    سيداجهات   لدنفس خمس    يرىدسد  يخ   با  النفس  له303

النفس الددامة   النفس البصير    النفس الم مئنة دالنفس اومار  بالسد  دال بر 
 ل 1073 -ست 820سينا ن  ب    ما  منها ذميد  بينما الخامسة مير ذميد  اوربي

 . ل7نلب رية ا الصدر  الملراية لدنفس سدمفهد  ال ات  ايرى ا 
 

 -:ل4نفي الذات سباض آراء علماء النف
       نظريتتتة ارديتتتد اتتتي ال ذديتتت  النفستتتي اتتتي بتتترد( مفهتتتد  التتت ات   امفهتتتد   ستتتهمت     
لتتتدى ارديتتتد ي تتتبن اتتتي بلتتت  جدانبتتتن مفهتتتد  التتت ات لتتتدى بلتتت  المنظتتتري  ) اونتتتا  ن

 .المذدثي  اي سيادلدجية ال ات ونن د ي ا درا  ال لدر   ذت مفهد  اونا 
 
 . 3,ص1826لدن ر, ما بة بسا  :المدص   .لنفس االنسانيةا ؛مذمد جددب ارذا   ل1ن 
 .28,ص1821. الةاسر : لال  الا ب, التوجيه واالرشاد النفسيذامد لبدالس   (سرا ؛  ل8ن 
ا ردذتة دا تدرا  ن ميتر من تدر  ل    : قياس مفهوم الذات واالغتراب لقدا طلبقة الجاماقةمذمد الياس بار ؛ ل7ن

 . 14,ص1838داد,جاملة بغ –ادية ال ربية 
 .21-21ص,ب  امصدر س ؛ الظاسر قذ ا  اذمدل4ن
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اتتي ثبتتات الستتدد  الب تتر   اوستتاسايتترى التت ات ستتي  ( Cattel )  متتا اا تت      
دان ظامتتن دقتتد قستت  التت ات إلتتم قستتمي  التت ات الداقليتتة دستتي التت ات الذةيةيتتة  د اللةديتتة 

,  اي ذتي  يترى ات   ى نفسنير     ما ال ات المثالية اهي  ات ال مد  اما يدد الفرد 
التتتتت ات  تتتتت  ي متتتتت  ختتتتت   الخبتتتتترات ا ج ماليتتتتتة    ستتتتتدرني د ادلتتتتتر د ستتتتتدليفا  متتتتت  

 .ل1نالم راامة 
نظري ن ي د  لديها  إ ل ات لند  مفهد  مرا(  ذ م اااار  ردجر(  بينما   
المذدر الرئيس لد خصية سي ال ات إ   اد ردجر( إ   , لات ال خصيةنظرية ال ن

نها  سمية قصدى اي سدد  الفرد د ايفن دقد لّدسا ن اجا  اج ماليا  ينمد م    ات داق
 .ل8ن او خاصنسيت الل قات بي  

امتتتتتتتتا لتتتتتتتتدسا  اتتتتتتتتدي  ملراتتتتتتتتي متتتتتتتتنظ  دمتتتتتتتت لد  لدمتتتتتتتتدراات ال تتتتتتتتلدرية د دي اتتتتتتتتد     
مفهتتتتتد  التتتتت ات متتتتت   ااتتتتتار الفتتتتترد ال ا يتتتتتة المنستتتتتةة المذتتتتتدد  اوبلتتتتتاد لتتتتت  اللناصتتتتتر 

يتتتتتتة  د الخارجيتتتتتتة. د   تتتتتتم  ستتتتتت   اللناصتتتتتتر المتتتتتتدراات د المخ دفتتتتتتة لايندن تتتتتتن الداخد
 . ل7ن ال صدرات ال ي  ذدد خصائص ال ات

ي اتتتتتد لدتتتتتم    مل ةتتتتتدات  اهتتتتتد بانتتتتتددرا ل اتتتتتي االديتتتتتة التتتتت ات د  ننستتتتتم ورا  اللتتتتتال ن
الفتتتترد لتتتتت  الالي تتتتن ال ا يتتتتتة  ظهتتتتتر متتتت  ختتتتت   ا درا  الملراتتتتم لدةتتتتتدرات ال خصتتتتتية 

امتتتتتتتتا  لاتتتتتتتتس ستتتتتتتت    0ر   د ميتتتتتتتتر المبا تتتتتتتتر    دالخبتتتتتتتترات الم لتتتتتتتتدد  ستتتتتتتتدا  المبا تتتتتتتت
المل ةتتتتدات قتتتتتدر  الفتتتتترد لدتتتتم    يتتتتت ذا  اتتتتتم مل يتتتتتات البيئتتتتة متتتتت  ختتتتت   اوالتتتتتا    

 0 ل4ندالدسائ  ال ايفية ال م يةد  بها 
 
 3 ص1826.المدص :ما بة بسا  لدن ر  النفس ا نسانيةلمذمد جددب ارذا ؛1ن
رستالة ماجست ير ميتر من تدر    اديتة ا داب  .اعل االجتماعيصورة الذات وعالقتها بالتف ؛ ذمتد نادر  جمي ل8ن 

 .   87,ص8004,   جاملة بغداد

 0 111-113,صمصدر ساب ؛ لبد الهاد  جدد  ل(ت  دالل(  سليد ذسني ل5ن
American , .Efficacy Mechanism in Human Agency -Self :  Bandura,A(4)

Psychologist,1982,p22. 
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التت ات لدتتم  ستتاس اوذاتتا  الصتتادر  متت  الفتترد لتت  قدر تتن  الديتتةاد ةتتد  نظريتتة      
لدم  ذةي   د الةيا  بسددايات ملينة   دالفلالية ال ا ية ليست مجرد م تالر لامتة   
دلانهتتا  ةتتدي  متت  جانتتب الفتترد ل ا تتن لمتتا يستت  يي الةيتتا  بتتن   دمتتدى مثابر تتن   دلدجهتتد 

الصتلبة دالملةتد    د ذديتن لدصتلاب ال ى سيب لن   دمردن ن ام ال لام  مي المداق  
(1)  دمةادم ن لدف 

 .   

ا ا نجتتتتتا(ات اودائيتتتتتة    ي   مصتتتتتادر االديتتتتتة التتتتت ات   مثتتتتت  اتتتتت لبانتتتتتددرانديتتتتترى     
دالخبتتترات البديدتتتة   دا قنتتتات الدفظتتتم  د النصتتتائج   دالذالتتتة النفستتتية  د الفستتتيدلدجيةا 

د    ست   المصتادر  ل ا يتة لتديه يس خدمها اواراد ام الذا  لدتم مست ديات الفلاليتة ا
ليستتت ثاب تتة دائمتتا  دلانهتتا ملددمتتات لهتتا صتتدة دثيةتتة بذاتت  ال تتخص لدتتم قدرا تتن ستتدا  
اانتتتت م صتتتدة با نجتتتا(ات اودائيتتتة  د الخبتتترات البديدتتتة  د ا قنتتتات الدفظتتتم  د الذالتتتة 

لامتتا  النفستتية دالفستتيدلدجية   د   نظريتتة التت لد  ا ج متتالم  ستتد  بتت   سنتتا  مياان(متتا  
اتتتم ا نستتتا  يمانتتتن  غييتتتتر الستتتدد    د   الاليتتتة التتت ات ستتتتم  ا تتت  منبتتت  بالستتتتدد  

 .ل2نال خصم
 :ل7نمفهوم الذات في المجال الرياضي  2-1-5-1
ا  مفهتتتتتتتتتتد  التتتتتتتتتت ات اتتتتتتتتتتي المجتتتتتتتتتتا  الريا تتتتتتتتتتي ستتتتتتتتتتد متتتتتتتتتتا يادنتتتتتتتتتتن الريا تتتتتتتتتتي      

ي ديتتتتتتتتتتتن متتتتتتتتتتت  مهتتتتتتتتتتتارات ريا تتتتتتتتتتتية  متتتتتتتتتتت  صتتتتتتتتتتتدر  لتتتتتتتتتتت  نفستتتتتتتتتتتن متتتتتتتتتتت  ختتتتتتتتتتت   متتتتتتتتتتتا
 ثير اتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي البيئتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة المذي تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة ا لد تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتمخ دفتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة ديلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدسا مصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدر 

ديلتتتتتتتتتد مفهتتتتتتتتتد  التتتتتتتتت ات متتتتتتتتت  المفتتتتتتتتتاسي  النفستتتتتتتتتية المهمتتتتتتتتتة لاتتتتتتتتت   تتتتتتتتتخص ا  يبتتتتتتتتت   
 اتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتخص الم(يتتتتتتتتتتد متتتتتتتتتت  الجهتتتتتتتتتتد متتتتتتتتتت  اجتتتتتتتتتت  ذمايتتتتتتتتتتة  ا تتتتتتتتتتن د تتتتتتتتتتدلي  قيمتتتتتتتتتتة

التتتتتتتتتتتت ات    قيمتتتتتتتتتتتتة الريا تتتتتتتتتتتتي ل ا تتتتتتتتتتتتن ستتتتتتتتتتتتي مف تتتتتتتتتتتتا  الدااليتتتتتتتتتتتتة د تتتتتتتتتتتت(داد ستتتتتتتتتتتت   
 الداالية نذد ا نجا(

 – ive Processes Through Perceived Self, Regulation of Cognit) Bandura,A1( 

 .1989,p729 ,Developmental Psychology, Efficacy 
البناء الااملى للذكاء فى ضوء تصنيف جاردنر  ل ا ذم لبد الذميد لبد الةادر,دالسيد مذمد  بد سا  :8ن

,جاملة ال(قا(ي ,ادية  بكل من فاالية الذات وحل المشكالت والتحصيل الدراسى لدا طالب الجاماةوعالقته 
 .80,ص8006 ال ربية,مصر,

  الجاملتتتتتة المس نصتتتتترية   71مجدتتتتتة اداب المس نصتتتتترية   اللتتتتتدد .الققققققيم والتكيقققققف الققققققيم  ؛ن(ستتتتتت ذستتتتتي ل7ن
 .478,ص1882,بغداد
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ديتتتتتتتتتترى نارا تتتتتتتتتتيل التتتتتتتتتتم ا  مستتتتتتتتتت ةب    تتتتتتتتتتدير اودا  المهتتتتتتتتتتار  يل متتتتتتتتتتد لدتتتتتتتتتتم     
هتتتتتتتتتد  التتتتتتتتت ات إ جاستتتتتتتتتا يلاتتتتتتتتتس (يتتتتتتتتتاد  ا س متتتتتتتتتا  بالجدانتتتتتتتتتب النفستتتتتتتتتية,إ  إل بتتتتتتتتتر مف

 . ل1ناار  الفرد ل  نفسن دل  خبر ن ال خصية 
   ال تتتتتتتتتتتتلدر بةيمتتتتتتتتتتتتة التتتتتتتتتتتت ات متتتتتتتتتتتت   ستتتتتتتتتتتت   ديتتتتتتتتتتتترى ن ستتتتتتتتتتتتامة اامتتتتتتتتتتتت  را تتتتتتتتتتتتبل    

اما    الذاجتتتتتتتتتتتات ال تتتتتتتتتتتي  ذتتتتتتتتتتتر  التتتتتتتتتتتددااي نذتتتتتتتتتتتد ممارستتتتتتتتتتتة الن تتتتتتتتتتتا  الريا تتتتتتتتتتتي,
  .ل8نالنجا  اي الممارسة يلد م  ر ي اد  ا ية الفرد 

 تتتتتتتتتتتية المباتتتتتتتتتتتر   ات اسميتتتتتتتتتتتة ابيتتتتتتتتتتتر  اتتتتتتتتتتتي   تتتتتتتتتتتاي  امتتتتتتتتتتتا ا  الخبتتتتتتتتتتترات الريا     
داللاتتتتتتتتتتتس متتتتتتتتتتت  ستتتتتتتتتتت ا لدتتتتتتتتتتت ي  لتتتتتتتتتتتديه  خبتتتتتتتتتتترات ا تتتتتتتتتتت  مباتتتتتتتتتتتر   ,الثةتتتتتتتتتتتة بتتتتتتتتتتتالنفس 

نفستتتتتتتتتته    متتتتتتتتتت  سنتتتتتتتتتتا ونفستتتتتتتتتته  دي تتتتتتتتتتلرد  بةيمتتتتتتتتتتة اقتتتتتتتتتت   يصتتتتتتتتتتبذد  اقتتتتتتتتتت  ثةتتتتتتتتتتة ب
ايتتتتتتتتتد لدتتتتتتتتتم نة تتتتتتتتتة مهمتتتتتتتتتة ستتتتتتتتتي ا  ي لتتتتتتتتتر  ال لتتتتتتتتتب لدتتتتتتتتتم نتتتتتتتتتداذي  يجتتتتتتتتتب ال 

 .ل7نالخ   اي ادائن 
ستتتتتتتتتتتتتتتتت دى ال ذصتتتتتتتتتتتتتتتتتيدي لتتتتتتتتتتتتتتتتت   داوب متتتتتتتتتتتتتتتتتت  نسنا  البيدتتتتتتتتتتتتتتتتتيل    الم  تتتتتتتتتتتتتتتتتيرد     

 .ل4ناللدام  الم ثر  اي نمد مفهد   ات إيجابي لدى الفرد
 : ل3نالذات المهارية  8-1-3-8

إذتتتتتتتتدى صتتتتتتتتدر التتتتتتتت ات الخاصتتتتتتتتة بتتتتتتتت دا  الريا تتتتتتتتي   لتتتتتتتتد التتتتتتتت ات المهاريتتتتتتتتة      
 ,لدمهتتتتتتتتارات الذرايتتتتتتتتة اتتتتتتتتي ال متتتتتتتتاري  دالمباريتتتتتتتتات دقتتتتتتتتد  اتتتتتتتتد  إيجابيتتتتتتتتة  د ستتتتتتتتدبية

   الصتتتتتتتفة   دلتتتتتتتد متتتتتتت  ختتتتتتت   ا ستتتتتتت مرارية اتتتتتتتي ال جريتتتتتتتب امتتتتتتت    ال لتتتتتتتب لهتتتتتتتد 
 .داا ساب الخبر  م  خ   الم اراات اي الب د ت

(1) Karpvich &Sining ؛ Physiology of Muscular Activity ,7
th

 ed .,W.B,Saunders      

,Co, Philadelphia,1970,p.217 

 .33,ص1880دار الفار,: الةاسر .دوافع التفو  في النشاط الرياضيل سامة اام  را ب؛8ن
  الجاملتتتة المس نصتتترية   71مجدتتتة اداب المس نصتتترية   اللتتتدد .الققققيم والتكيقققف الققققيم  ؛ن(ستتتت ذستتتي  ل7ن

 .478,ص1882,بغداد
عالقققة التحصققيل الدراسققى بمفهققوم الققذات و المسققتوا التاليمققى للوالققدين لتالميققذ  سنتتا  مذمتتد البيدتتي؛ل4ن

اديتتتة ال ربيتتتة د ,   ردذتتتة دا تتتدرا ن  .محليقققة الخرطقققوم شقققر مرحلقققة االسقققاس الصقققف السقققابع و الثقققامن ب
 .4ل ص8004,  اريةيا اللالمية/ جاملة  الدراسات ا نسانية

   دار الفار :الةاسر   . االختبارات النفسية والمهارية؛مذمد ذس  ل د    مذمد نصر الدي  ر دا  ل   3ن       
 . 684  ص  1823اللربي   
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بصتتتتتتتفة لامتتتتتتتة  ستتتتتتتلم دائمتتتتتتتا  إلتتتتتتتم إيجتتتتتتتاد مفهتتتتتتتد  دا تتتتتتتج التتتتتتت ات الب تتتتتتترية د       
لدلديتتتتتتتتد متتتتتتتت  الجدانتتتتتتتتب ال لديميتتتتتتتتة ستتتتتتتتدا  اانتتتتتتتتت بدنيتتتتتتتتة  د مهاريتتتتتتتتة  د خ  يتتتتتتتتة   

ا  اتتتتتتي مجتتتتتتا  التتتتتت لد  الريا تتتتتتي مهمتتتتتتدلدتتتتتتم  لتتتتتت  اتتتتتتب  مفهتتتتتتد  التتتتتت ات يدلتتتتتتب ددرا  
ذيتتتتتح يل بتتتتتر متتتتت  المفتتتتتاسي  النفستتتتتية ال تتتتتي  تتتتت ثر لدتتتتتم  دا  الفتتتتترد   دال ريةتتتتتة ال تتتتتي 

ري  يدرادنتتتتتتتن بهتتتتتتتا  تتتتتتت ثر لدتتتتتتتم ل ق تتتتتتتن بهتتتتتتت  د ذتتتتتتتدد  خصتتتتتتتي ن ي تتتتتتتلر    اآلختتتتتتت
داستتتتتتتت جابا ن لوختتتتتتتتري    ديظهتتتتتتتتر  لتتتتتتتت  بد تتتتتتتتد  اتتتتتتتتي الثةتتتتتتتتة بتتتتتتتتالنفس دا ق نتتتتتتتتتات 
بالتتتتتتتت ات دمستتتتتتتت دى ال متتتتتتتتد  دالتتتتتتتترد  ال نااستتتتتتتتية   لتتتتتتتت ل  اتتتتتتتتب  المتتتتتتتتدربي  اوافتتتتتتتتا  
يستتتتتلد  إلتتتتتم  تتتتتدلي  قيمتتتتتتة التتتتت ات لتتتتتدى الريا تتتتتيي  اق نالتتتتتتا  بتتتتت   قيمتتتتتة الريا تتتتتتي 

 .ل1ن  ا  الداالين لألدا  الجيدل ا ن سي مف
 -:ل8نهي  عوامل تؤثر في مدا فاعلية الذات المهارية ووهناي   

فالديتتتتتة التتتتت ات افتتتتتي ذالتتتتتة ب  ستتتتت  اللدامتتتتت  ال تتتتتي  تتتتتر ب  لتتتتتد متتتتت  د  :إنجقققققا ات األداء  -  
متتتتتتتردر ال لتتتتتتتب اتتتتتتتي خبتتتتتتتر  نجتتتتتتتا  اتتتتتتتي  دا  ملتتتتتتتي  اتتتتتتتب   لتتتتتتت  يل تتتتتتتي م  تتتتتتترات 

اتتتتي ستتتت ا النتتتتدت متتتت  اودا  دلدتتتتم  دا تتتتذة لتتتت  مستتتت دى قدرا تتتتن دانتتتتن قتتتتادر داالتتتت 
اللاتتتتتس متتتتت   لتتتتت  اتتتتتي ذالتتتتتة ا تتتتتدن اتتتتتب   لتتتتت  ستتتتتد  يثيتتتتتر ال تتتتتاد  ذتتتتتد  قدر تتتتتن 

 داالدي ن .
يةتتتتتتد  ال لتتتتتتب اتتتتتتي  ثنتتتتتتا  لمديتتتتتتة التتتتتت لد  بتتتتتت دا  مهتتتتتتار   :الخبققققققرة البديلققققققة  - ب

لتتتت   د  متتتتر ومتتتتي منتتتتااس  ةتتتتد ي ةابتتتت ا ,ذرايتتتتة ملينتتتتة لتتتت  يستتتتب  لتتتتن  دائهتتتتا متتتت  قبتتتت 
لذالتتتتتتة اتتتتتتب  االديتتتتتتة التتتتتت ات      ستتتتتتس لدتتتتتتم الخبتتتتتتر  فتتتتتتي ستتتتتت   ايداجهتتتتتتن ستتتتتتابةا ,ا

ال ا يتتتتتتة الستتتتتتابةة   لاتتتتتت  يماتتتتتت  لتتتتتت   ريتتتتتت  مرالتتتتتتا  المتتتتتتدرب  دا  نمتتتتتتد جي جيتتتتتتد 
لدمهتتتتتتار  الجيتتتتتتد  داماانيتتتتتتة م تتتتتتاسد  لتتتتتتر  مرئتتتتتتي  ستتتتتتجيدي لمبتتتتتتارا  ي تتتتتت ر  ايهتتتتتتا 
المنتتتتتتااس التتتتتت   لتتتتتت  يستتتتتتب  ل لتتتتتتب مداجه تتتتتتن  د قيتتتتتتا  المتتتتتتدرب ب تتتتتتر   ستتتتتت  نةتتتتتتا  

المنتتتتتتتتااس دلهتتتتتتتت ا ي دتتتتتتتت  البتتتتتتتتاذثد  لدتتتتتتتتم الخبتتتتتتتتر  البديدتتتتتتتتة  دال تتتتتتتتل  لهتتتتتتتت ا الةتتتتتتتتد 
  بالنم جة.ل لد  مص دج  ا

 
 .33,صمصدر ساب  سامة اام  را ب؛ ل1ن
 . 863  ص  ساب مصدر مذمد ذس  ل د  .  ل8ن
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يةتتتتتد  المتتتتتدرب  د بلتتتتت  التتتتت(م   باستتتتت جابات لفظيتتتتتة  تتتتتفهية  :اإلقنقققققاع اللفظقققققي  -س
 دا  ملتتتتتي    مانتتتتتن متتتتت ت متتتتتي  لتتتتتب اتتتتتي الفريتتتتت  بغيتتتتتة إقنالتتتتتن ب نتتتتتن يم دتتتتت  قتتتتتدرا

بنجتتتتتتا  مثتتتتتتت  إقنالتتتتتتتن بةدر تتتتتتتن لدتتتتتتتم الفتتتتتتد( لدتتتتتتتم منتتتتتتتااس ملتتتتتتتي   د قدر تتتتتتتن لدتتتتتتتم 
   . خ ي ار فات ملي  اي الدثب اللالي مث 

سنتتتتتتا  ذتتتتتتا ت دظيفيتتتتتتة مثتتتتتت  ار فتتتتتتات مستتتتتت دى ا ستتتتتت ثار   :الحالققققققة الفسققققققيولوجية  -د
 ثنائهتتتتتا  الفستتتتتيدلدجية المر ب تتتتتة بذالتتتتتة متتتتتا قبتتتتت  بدايتتتتتة المنااستتتتتات الريا تتتتتية  داتتتتتي 

 د  ميتتتتتتتت(  , د اولتتتتتتتت  , د ا جهتتتتتتتتاد, د ال لتتتتتتتتب , د بلتتتتتتتتدسا داتتتتتتتت ل  الدياقتتتتتتتتة البدنيتتتتتتتتة 
ال لتتتتتتتب بذالتتتتتتتة دظيفيتتتتتتتة لاليتتتتتتتة  يماتتتتتتت      تتتتتتت ثر اتتتتتتتي  ةتتتتتتتدير ال لتتتتتتتب لمستتتتتتت دى 
االديتتتتة التتتت ات لديتتتتن ذيتتتتح  تتتتر ب  االديتتتتة التتتت ات بنتتتتدت ال غيتتتترات الفستتتتيدلدجية ال تتتتي 

 .ل1ن   را  اي المنااسة ذدح قب  لذظة اودا   د قب  لذظة بداية ا
 -:اليدالمهارات األساسية بكرة   2-1-6  

   -:ل8ن ةس  المهارات الذراية اوساسية بار  اليد إلم
                                  اس    الار . -ب                                 مس  الار . -  
                                     ال ب بة . -د                               منادلة الار  . -ج
 . الخدات -د                                ال صديب . -ه
دستتتتي المل متتتتد  اتتتتي البذتتتتح باتتتتر  اليتتتتد المهتتتتارات اوساستتتتية بلتتتت   ةالباذثتتتت ناد   دستتتت

 -ااآل ي:
مرر يب (مي  اي ماا  مناس د    س   المهار  ذينما   يجد ال لب -الطبطبة: -أ

 س   المهار سدى الهد . د  دى  ننفرد بذارس المرمم دليس  ماميالين الار  دلندما 
بداي الار  ب صابي اليد المف دذة إلم اور  ل ر د إليها مر  ثانية د  د  ذراة الرسغ 

 دمردن ن ددرا  رئيسا  اي داي الار  إلم اور  د دجيهها د داي الار  إلم اوما 
ماثدتة لديتد الداالتة لدتم     اتد  الاتر  دائمتة الذراتة بتي  اور  ديتد دخارج الةتد  الم

 .ل7ن ال لب دالنظر ياد  دائما  لألما 
                                           

 . 863  ص  مصدر سب  ذكرةمذمد ذس  ل د  .  ل1ن
(8)

 
    78. ص1882ليبيا . دار المطبوعات. جامعة الفاتح .  .كرة اليد وعناصرها األساسيةاحمد عريبي عودة : 

 .12,ص8008, 1 جاملة الةاسر :تخطيط التدريب في كرة اليد.: د لربي ذم (3)
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 -الرأس: مستواالمناولة من  -ب
متتت  المنتتتاد ت اوساستتتية باتتتر  اليتتتد  دالمستتت خدمة اتتتي امدتتتب ذتتتا ت الدلتتتب  د لتتت     

 ةتدي  الةتد  اليسترى د ذتتبس دخاصتة لدمستااات الم دست ة دال ديدتة  ديتت    دا  الرميتة ب
الاتتتر  باليتتتدي  اتتتي اقصتتتر  ريتتت  إلتتتم مستتت دى الا تتت  لدتتت رات الراميتتتة  ديةتتتد  ال لتتتب 

مستت دى التتر س بذيتتح اتتد  ببرجتتات التت رات الراميتتة دالا تت  إلتتم الخدتت  متتي راتتي الاتتر  
ي ا  الل تد دالستالد (اديتة قائمتة لنتد مفصت  المرات  دات ل  الل تد متي الستالد ثت  

ستذب الاتر  لدخدت  متي  ةتدس اتي الظهتر دالاتر  إلتم اولدتم ثت  يبتد  يس مر ال لتب ب
 .ل1ن الرمي بذراة م ابهة ل رب السد 

 
 -:مستوا الكتففو  لتصويب من ا -س

إلم ذد ابير للمدية المنادلة مت  اتد  مست دى الا ت   ًاال صديب م ابه ياد  س ا    
ا جتا  الهتتد  بةتد  دستترلة مت  ناذيتة اودا  الذراتتي إ     الاتر  اتتي ال صتديب  تتداي ب

ديتت د  ستت ا النتتدت متت  ال صتتديب اتتي ذالتتة الهجتتد  الختتا   دلتتد  ,  ابتتر متت  المنادلتتة
دجتتدد متتتداالي  داتتت ل  اتتتي ذالتتتة دجتتتدد ثغتتتر  داستتتلة بتتتي  المتتتداالي  يستتت غدها المهتتتاج  

 .ل8ن بال صديب م  اد  مس دى الا  
 
 
 
 
 

                                                                                                                         
 

(1)
دار الا تتب لد بالتتة دالن تتر   جاملتتة المدصتت   : كققرة اليققد ؛امتتا  لتتار  ظتتاسر   ستتلد مذستت  استتمالي  
  .14-15  ص  1898:

 .24ص.. مصدر سابقاحمد عريبي عودة :  (2)
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 دراسات مشابهة 2 -2
بنققققاء مقيققققاس  :)2111 الانقققق ي حمققققد مؤيققققد حسققققين علققققيدراسققققة ا 2-2-1

 (1)(في الارا  الذات المهارية لدا العبي كرة اليد في المنطقة الشمالية
 سدات الدراسة إلم ما يدي:     
 بنا  مةياس ال ات المهارية لدى  لبي ار  اليد اي المن ةة ال مالية اي اللرا . -
ار  اليد ال ي   يبالباذح المنهت الدصفي, دا  مدت لينة البذح لدم  ل لم اس 

يمثدد   ندية المن ةة ال مالية اي اللرا  الم اراي  اي ب دلة ددر  الة ر بار  اليد 
 .ل81دالبالغ لددس  ن 2010/2011لدمدس  

 دقا  الباذح ببنا  مةياس ال ات المهارية  ذةيةا  سدا  بذثن.
را  المليار   الدس  الذسابي  دا نذ-ة: يالدسائ  ا ذصائية اآل الباذح لم داس 
 . براد  –ملادلة سبيرما  د ,ملام  ار با  بيرسد د 

 د دص  الباذح إلم الن ائت ال الية:
 تت  بنتتا  مةيتتاس  ةيتتي  التت ات المهاريتتة لتتدى  لبتتي اتتر  اليتتد اتتي المن ةتتة ال تتمالية  -1

 اي اللرا .
  اليتد    إيجاد المس ديات الملياريتة لمةيتاس  ةيتي  الت ات المهاريتة لتدى  لبتي اتر  -2

 اي المن ةة ال مالية اي اللرا .
 
 
 
 
 
في  بناء مقياس الذات المهارية لدا العبي كرة اليد في المنطقة الشمالية ؛اللن(  ذمد م يد ذسي  لديال1ن

 .49-23,ص 2011,اوااديمية اللراقية الريا ية,4, 4مجدة لدد  ال ربية,ت .الارا 
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ثر برنامج إرشادي نفسي مقترح : )ا2004دراسة انتصار م هر الدفاعي  2-2-2
 .(1)في تنمية الثقة بالنفس وعالقته بمستوا اإلنجا  الرياضي(

 سدات الدراسة إلم ما يدي:     
 برنامت إر اد  نفسي ل  دير الثةة بالنفس لدى  لبي الساذة دالميدا . بنا  - 
لبي ال لر  لدم   ثير البرنامت اي   دير الثةة بالنفس دا نجا( لدى   -ب

 الساذة دالميدا .
ال لر  لدم الل قة بي  الثةة بالنفس دا نجا( لدى  لبي الساذة دالميدا   -ج

 لفلاليات را  المسااات ال ديدة دالم دس ة دالةصير .
 ادنت إ   ال جريبية دال اب ة,المجمدل ي     الباذثة المنهت ال جريبي   خدمتاس 

الد ني  م ةدمي  لفلاليات را   المن خب م ل  لبا 80لينة البذح م  ن
 المسااات الةصير  دالم دس ة دال ديدة نرجا ل.

 داس خدمت الباذثة مةياس الثةة بالنفس دمس دى ا نجا( ادسائ  لجمي البيانات.
ل يدما 40دا  م  البرنامت ا ر اد  لدم  ثن ي ل ر  جدسة  داس مر  نفي   ن -د

  بداقي جدس ي  إر ادي ي  اي اوسبدت.
الدستتتتتت  الذستتتتتتابي  دا نذتتتتتترا  -ة: يتتتتتتاستتتتتت خدمت الباذثتتتتتتة الدستتتتتتائ  ا ذصتتتتتتائية اآلد  

 ل لدلينات الم ناظر . Tاخ بارند   يرسد ملام  ار با  بد المليار   
 د دصدت الباذثة إلم الن ائت ال الية:

 الثةة بالنفس. نمية اي إيجابيا إ  البرنامت ا ر اد  اا  لن   ثيرا   -       
دالة إذصائيا اي اودسا  الذسابية لمس دى ا نجا( لدى ارد    داار-ب

 ال لبي  لصالج المجمدلة ال جريبية.
ل قة ار با ية بي  الثةة بالنفس دمراا( ا نجا( لدى ال لبي  دلصالج   داار-ج

 .المجمدلة ال جريبية
 

     وعالقته بمستوا االنجا  أثر برنامج ارشادي نفسي مقترح في تنمية لبثقة بالنفسان صار م(سرالداالي؛ (1)
 .16ل ص8004ن رسالة ماجس ير, ادية ال ربية الريا ية لدبنات/ جاملة بغداد, .الرياضي
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 :2006دراسة علي عبداهلل خلف  2-2-3
أثر برنامج إرشقادي لتخفيقف التقوتر النفسقي المصقاحب لقدداء لقدا العبقي باقض )

 .(1) األندية الاراقية بالرماية لفئة المتقدمين(

 :  يسدات الدراسة إلم ما ي
برنتتامت إر تتاد  نفستتي ل خفيتت  ال تتد ر المصتتاذب لتتألدا  لتتدى  لبتتي بلتت   بنتتا - 

   .ةاوندية اللراقية بالرماية اودلمبي
ال لتتر  لدتتم درجتتة ال تتد ر النفستتي المصتتاذب لتتألدا  لتتدى  لبتتي بلتت  اونديتتة -ب

 .اللراقية بالرماية ا دلمبية 
امت الم ةر  اي  خفيت  ذالتة ال تد ر المصتاذب لتألدا  لتدى ال لر  لدم  ثر البرن-ج

  لبي بل  اوندية اللراقية بالرماية ا دلمبية 

 لبتي بلت   لدتملينتة البذتح دقتد ا ت مدت    المنهت ال جريبيالباذح  لم دقد اس 
اونديتتتة اللراقيتتتة بالرمايتتتة ا دلمبيتتتة ن اوستتتدذة الهدائيتتتة ل إ    لفتتتت لينتتتة البذتتتح متتت  

 .8003% ل م  مج مي البذح لدمدس  الريا ي 40رما    داانت نسب ها ن ل ر  
  س خد  الباذح نمةياس ال د ر النفسيل دالملد م  قب  ن د. ثنا  بها  الدي  ال اري ي
 / جاملة بغداد / ادية ال ربية ااب  ر د ال دالماي  لدم  دبة جاملة بغداد. لملراة

نفستتي ل خفيتت    ر تتادإلباذتتح ببنتتا  برنتتامت قتتا  اد د  لتتدى لينتتة البذتتح ال تتد ر درجتتة
ال تتد ر المصتتاذب لتتألدا  دقتتا  ب  بيةتتن لدتتم لينتتة البذتتح ال جريبيتتة. داتتا  البرنتتامت 

 ل جدسة. 18م  ن ًامادن
ا نذتتترا  المليتتتتار    د الباذتتتح الدستتتتائ  ا ذصتتتائية نالدستتت  الذستتتتابي    استتت لم د  
ل Tاخ بتتار ند دلينتتات المر ب تتة   لل Tناخ بتتار د ملامتت  ا ل تتدا    د النستتبة المئديتتة   د 

   بيرسد لملام  ا ر با  البسي  د لدلينات المس ةدة   
 إيجابيتتا   لدبرنتتامت ا ر تتاد  النفستتي اتتا  لتتن  تت ثيرا : لدن تتائت اآل يتتةالباذتتح  د دصتت 

اترد   ات د لتة   تدااراي اه  ال لبي  لذالة ال د ر النفستي دايفيتة ال لامت  ملتن.  
   ي البذح دلصالج المجمدلة ال جريبيةإذصائية بي  مجمدل 

أثر برنامج ارشادي لتخفيف التوتر النفسي المصاحب لالداء لقدا العبقي باقض االنديقة       ل لدي لبداهلل خد ؛ 1
 ل.8006:ن رسالة ماجس ير, ادية ال ربية الريا ية/جاملة مدص , الاراقية بالرماية لفئة المتقدمين
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 8018 نابيساد عباس عبد الجدراسة  2-2-4
"أثر برنامج إرشادي نفسي في تطوير الروح الرياضية و السلوي االجتماعي لدا 

 (2)العبي الكرة الطائرة المتقدمين"
 إلم: دراسةال تسدا
إلداد برنامت إر اد  نفسي ل  دير الرد  الريا ية لدى  لبي الار  ال ائر   - 

 الم ةدمي .
 الار  ال ائر  الم ةدمي . بنا  مةياس الرد  الريا ية لدى  لبي -ب
ال لر  لدم داقي الرد  الريا ية د السدد  ا ج مالي  د  ثير البرنامت  -ج

 ا ر اد  لدى  لبي الار  ال ائر  الم ةدمي .
ال لر  لدم  ثر البرنامت ا ر اد  النفسي لدم السدد  ا ج مالي لدى  -د

  لبي الار  ال ائر  الم ةدمي .
د  بي  اودسا  الذسابية لدمجمدل ي  ال اب ة دال جريبية ال لر  لدم الفر -ه

 اي ا خ باري  الةبدي دالبلد  دبي  ا خ باري  البلديي .
داستتتتت لم  الباذتتتتتح المتتتتتنهت الدصتتتتتفي باوستتتتتددب المستتتتتذي اتتتتتي قيتتتتتاس التتتتترد  
الريا تتتتية دالستتتتدد  ا ج متتتتالي  داستتتت لم  المتتتتنهت ال جريبتتتتي لملراتتتتة اثتتتتر البرنتتتتتامت 

 الرد  الريا ية دالسدد  ا ج مالي اديهما.ا ر اد  ل  دير 
د ادنتتت لينتتة البذتتح متتت   لبتتي التتددر  اللراقتتي المم تتتا( داودلتتم اتتي الاتتتر  

ل  لبتتتا  داللينتتتة ا ستتت   لية اودلتتتم 24ال تتتائر  إ  اانتتتت لينتتتة ا ستتت بيا  المف تتتد  ن
  ل  لبتتتتا  242ل  لبتتتتا   متتتتا لينتتتتة بنتتتتا  مةيتتتتاس التتتترد  الريا تتتتية ابدغتتتتت ن12اانتتتتت ن
ل  لبا  قسمدا إلتم مجمتدل ي   تاب ة د جريبيتة ثت  24لينة ال  بي  النهائي ندبدغت 

ل 14قتتا  الباذتتح ب  بيتت  البرنتتامت ا ر تتاد  لدتتم  اتتراد المجمدلتتة ال جريبيتتة بداقتتي ن
 جدسة.

للةيتتتاس 2010دقتتتا  الباذتتتح ببنتتتا  مةيتتتاس التتترد  الريا تتتية,د بنم مةيتتتاس نسيتتتث 
 نة البذح.السدد  ا ج مالي لدى  اراد لي

"أثقر برنقامج إرشقادي نفسقي فقي تطقوير القروح الرياضقية و السقلوي االجتمقاعي ؛ساد عباس عبقد الجنقابي ل1ن
 ل8018بغداد, :ن رسالة ماجس ير, ادية ال ربية الريا ية/جاملة ,لدا العبي الكرة الطائرة المتقدمين
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المدجتتتدد  اتتتي  الدستتتائ  ا ذصتتتائية اآل يتتتة ببستتت خدا  تتت  ملالجتتتة البيانتتتات إذصتتتائيا د 
ل باستتتتتت خدا  الذاستتتتتتدب نالدستتتتتت  الذستتتتتتابي  SPSSالذةيبتتتتتتة ا ذصتتتتتتائية البرنتتتتتتامت ن

مربتتي اتتا    دالدستتي   دالمنتتدا   دملامتت  ا ل تتدا   دا خ بتتار د را  المليتتار   ذتتا ند 
ال تتائي للين تتي  مستت ةد ي   دملامتت  ا ر بتتا  بيرستتد   دملامتت  الفااردنبتتا   دا خ بتتار 

 .ال ائي للينة داذد ل
 : ياآلداس ن ت الباذح 

البرنامت ا ر اد  النفسي اي   دير الرد  الريا ية د ذسي  مس دى  ثر  - 
 السدد  ا ج مالي لدى  لبي الار  ال ائر  الم ةدمي .

مةياس الرد  الريا ية ال   قا  الباذح ببنائن م  خ   ا جرا ات اللدمية   ثر -ب
دم قدر  المةياس اي قياس الرد  الريا ية الم بلة اي البذح اللدمي ال ي دلت ل
 لدى  لبي الار  ال ائر  الم ةدمي .

ارد   ات د لة ملندية بي  ا خ باري  الةبدي دالبلد  اي الرد    داار -ج
الريا ية دلصالج ا خ بار البلد  لدى المجمدلة ال اب ة اي مجا ت 

اولرا  الريا ية  د بني المداق  نا ل (ا  ال ربد   جا  الفري   داذ را  الةداني  د 
 الفلالة  دا  (ا  ا نفلاليل.

ارد   ات د لة ملندية بي  ا خ باري  البلديي  لدمجمدل ي  ال اب ة   داار -د
 دال جريبية اي الرد  الريا ية لصالج المجمدلة ال جريبية.

ال اب ة  ارد   ات د لة ملندية بي  ا خ باري  البلديي  لدمجمدل ي   داار -ه
 .ل1ندال جريبية اي السدد  ا ج مالي لصالج المجمدلة ال جريبية

 
 
 
 مصدر سب  ذكره."؛سلد لباس لبد الجنابي ل1ن
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 منهج البحث واجراءاته الميدانية -3

    ذا الفصل اإلجراءات التي قامت بها الباحثة لتحقيق أهداف بحثهاـيتضمن ه      
 -وهي :

  منهج البحث 1 -3
 البحوث تعد إعتمدت الباحثة المنهج التجريبي لمالئمته الجراءات البحث ,إذ     

ن يستعمل البحث التجريبي الختبار التجريبية من البحوث العلمية الدقيقة إذ يمكن إ
الفرضيات الخاصة بالسبب والنتيجة وان هذا النوع يعد من أكثر األساليب صدقا في 

 . (1)كل المشكالت
  التصميم التجريبي 3-2
لبعدي للمجموعة التجريبية مع اتصميم االختبار القبلي و وقد اعتمدت الباحثة    

ن التصاميم التجريبية ذات الضبط وجود مجموعة ضابطة ويعد هذا التصميم م
فقد أجرت الباحثة االختبار القبلي للكشف عن التكافؤ وللتأكد من األسلوب , (2)المحكم

لبعدي للكشف عن الفروق وداللتها بين اار وقد أجرت االختبار يالعشوائي في االخت
من الثقة , وهذا التصميم يمنح الباحثة قدرًا مقبوال ةالمجموعتين التجريبية والضابط

 .                                                       ( يوضح ذلك1والجدول ),بان الفرق بين المجموعتين ينجم عن البرنامج وحده 

 التصميم التجريبي  ( 1جدول  ) 

 
 المجموعة 
 التجريبية

 
 
 
 

 التكافؤ

 
 القبلي االختبار

 

 
 

 البرنامج

 
 

 ألبعدي االختبار

 االم تحصيل

 
المجموعة 
 الضابطة

 

 االب تحصيل
 

 بدون برنامج
 

 ألبعدي االختبار

 

  111,ص1991,, دار المعارف ، عمان , األردن 2ط : أساسيات البحث التربوي؛ عدس عبد الرحمن (1)

ــــــــــــد (2) , الموصــــــــــــل  جامعــــــــــــة مطبعــــــــــــة: النفسااااااااااااية والمقااااااااااااايي  االختبااااااااااااارات؛ الزوبعــــــــــــي الجليــــــــــــل عب
  . 112,ص1915,العراق,  الموصل
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 -ولقد اعتمدت الباحثة هذا التصميم لألسباب اآلتية :
 .(1)يشكل هذا النوع من التصاميم نواة التصاميم التجريبية األخرى -1
 . (2)إن تكافؤ المجموعات يوفر درجة عالية من الضبط التجريبي  -2

يقصـد بمجتمـع البحـث العناصـر التـي يسـعح الباحـث  -:وعينتا  البحثمجتمع  3-3
يشــمل البحــث و  .(3)يعمــم عليهــا نتــائج البحــث ذات العالقــة بالمشــكلة المتناولــة  الــح ان

والثانويـة للدراسـة الصـباحية المتوسـطة فـي المـدارس  المرحلـة المتوسـطةجميع طالبات 
ــــة والبــــال  عــــددها ) ــــي مركــــز مدينــــة بعقوب ــــ  عــــدد  إذ( مــــدارس 9ف ــــات فيهــــا البل طالب

 .وأعداد طالبات المرحلة المتوسطة  يوضح مجتمع البحث (2,والجدول) (*)(1992)
 دار  الثانوية والمتوسطة في مركز مدينة بعقوبةم(أعداد طالبات المرحلة المتوسطة في ال2جدول)

 أسم المدرسة ت

عدد طالبات 

المرحلة 

 المتوسطة

 اسم المدرسة ت

عدد طالبات 

المرحلة 

 المتوسطة

 333 للبناتمتوسطة المغفرة  -6 212 ثانوية العدنانية للبنات -1

 22 للبناتثانوية المسرة  -7 343 للبنات متوسطة أم سلمة -2

 133 للبناتثانوية الجهراء  -3 343 للبنات   متوسطة ام البنين -3

 -2 233 ثانوية الحرية للبنات -4
ثانوية أمنة بنت وهب 

 117 للبنات

 1222 المجموع  213 للبنات ثانوية االمال -3

 
مطبعـة  : اإلنساانيةوالعلاوم  التربياةالبحث العلمي في  أساسيات: ملكاوي وفتحي حسين ودةع احمد سليمان (1)

 .135,ص1992,  التربيةاربد , جامعة اليرموك , كلية ,جامعة اليرموك 

 العربيــة النهضــةدار  : وعلاام الاانف  التربيااةمناااهج البحااث فااي  ؛كــا م  جــابر عبــد الحميــد و  احمــد خيــري (2)
 .209,ص1973,بغداد , العراق

مطبعـة  : اإلنساانيةوالعلاوم  التربياةالبحث العلمي في  أساسيات: ملكاوي وفتحي حسين عودة احمد سليمان (3)
 .105,ص1992,  التربيةاربد , جامعة اليرموك , كلية ,جامعة اليرموك 

 . 2013/  2012الدراسي  تم الحصول علح البيانات من قسم اإلحصاء في المديرية العامة لتربية محاف ة ديالح للعام *
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ــــك المجتمــــع و     ــــة البحــــث جــــزءًا مــــن مجتمــــع معــــين يمثــــل خصــــائص ذل تمثــــل عين
( يمثـل مجتمــع وعينــة البحــث 3والجــدول).  (1)وتسـتخدم اختصــارا للــزمن والمـال والجهــد

 ونسبة العينة من مجتمع البحث وعينة الدراسة االساسية .
 (3الجدول)                                 

 مجتمع وعينة البحث ونسبة العينة من مجتمع البحث وعينة الدراسة االساسية
 نسبة العينة من المجنمع عينة الدراسة االساسية مجتمع البحث

1992 222  22% 
 -وتألفت عينة البحث من:

 -عينة الدراسة األساسية: -1
سطة ( طالبة من طالبات الصف االول المتوسط من المدارس المتو 222من )تألفت 

تم إختيارهن بصورة عشوائية وذلك لغرض استخراج الخصائص اإلحصائية 
 والسايكومترية فضال عن قياس الذات المهارية لدى الطالبات.

 -:عينة البرنامج-2
ـــــت مـــــن      الطالبـــــات الحاصـــــالت علـــــح درجـــــات أقـــــل مـــــن الوســـــط الفرضـــــي  تألف

بنـين للبنـات ومتوسـطة ام إذ تم اختيارهن بصورة عمدية مـن متوسـطة أم ال, )*(للمقياس
 ,وتـــوفر اإلمكانـــات مـــن حيـــث ) الســـاحة واألدوات والتجهيـــزات (ســـلمة للبنـــات و ذلـــك 

إلـح مجمـوعتين تجريبيـة و ضـابطة و بواقـع عشـوائيا ( طالبة قسموا 32)وبلغت العينة 
 (1الجدول)  كما موضح فيو ( طالبة في كل مجموعة. 15)

 ( 4الجدول )                                                   

 توزيع الطالبات على المجموعتين التجريبية والضابطة                             

 المجموع عدد الطالبات المجاميع

 13 13 التجريبية

 13 13 الضابطة

 33 33 المجموع

 

لتعلــيم العــالي والبحــث جامعــة بغــداد ، وزارة ا : مناااهج البحااث التربااوي؛ ، عبــدالرحمن  داود  عزيــز حنــا (1)
 .17,ص1990,العلمي
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  -لتكافؤ بين المجموعتين :ا
أجرت الباحثة التكافؤ بين المجموعتين فعلح الرغم من توزيع الطالبات علح      

مجموعتين بشكل عشوائي مما يوفر أفضل ضمان للسالمة الداخلية للبحث إال أن 
موازنتهما في بعض العوامل التي الباحثة عمدت علح إجراء تكافؤ المجموعتين وعلح 

،  قبل البدء في التجربة الذات المهارية)درجة  قد تؤثر علح سالمة التجربة وهي
 (.1ألب(. )ملحق ا مستوى تحصيلالم، و مستوى تحصيل او 

 -قبل البدء في التجربة :  ذات المهاريةدرجة ال -أوال:
             دم اختبار مان وتنيللتأكد من تكافؤ المجموعتين في هذا المتغير استخ     
 (Mann-Whitney Test   لعينتين مستقلتين متوسطتين الحجم واختبرت الفروق )

( وهي اكبر من   51.5)ة( وتبين ان القيمه المحسوب 2.25عند مستوى دالله ) 
وهذا يشير الح ان  2( وبذلك لم ي هر فرق دال احصائياً  02الجدوليه ) 

 ( يوضح ذلك  5والجدول )  متغير الذات المهاريةفي  المجموعتين متجانستين
 ( 3الجدول ) 

  التجريبيه والضابطة للمجموعتين الذات المهاريةوتني بمقياس –القيم االحصائيه الختبار مان  

 العدد المجموعه 
مجموع 

 الرتب 

 Uقيمة 

 المحسوبه

 Uقيمة 

 الجدوليه

مستوى 

 الدالله
 دالله الفرق

 121.3 13 التجريبيه

 غير داله 3.33 43 71.3

 273.3 13 الضابطه

 -: المستوى التعليمي لألم -ثانيا :  

       اســتخدام اختبــار  2 ةلمعرفــة داللــه الفــرق بــين المســتوى التعليمــي لــالم الفــراد العينــ     
ـــين ان القيمـــه   Kpimogror- Smirnoveســـميرنوف   –) كولمجـــورف  ( وتب
 ( عنـد مسـتوى داللــه  2.523مـن القيمــه الجدوليـه ) ( وهـي اصـغر2.625المحسـوبه )

ـــــراد المجمـــــوعتين  2.25)  ـــــين اف ـــــر دال احصـــــائيا ب ـــــرق غي ـــــح ان الف ـــــدل عل ( ممـــــا ي
 ( يوضح ذلك 6التجريبيه والضابطه في متغير المستوى التعليمي لالم والجدول ) 

 (66*الوسط الفرضي للمقيا )
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 ( 6الجدول ) 

سييييييييييمر نيييييييييوف لمت يييييييييير المسيييييييييتوى  –ورف القييييييييييم االحصيييييييييائية الختبيييييييييار  ولم ييييييييي 

 التعليمي لالم بين المجموعتين التجريبية والضابطة :

 المجموعه

 المستوى التعليمي لالم
عدد 

 االفراد

 قيمة ك

 المحسوبه

قيمة ك 

 الجدوليه 

 مستوى

 الدالله

 دالله 

 جامعي  ثانوي  ابتدائي  الفرق
شهاده 

 عليا

 13 1 3 4 3 التجريبيه

3.637  3.7236 3.33 
غير 

 13 * 7 4 3 الضابطه  داله

      

 المستوى التعليمي لالب :-ثالثا :

فــراد العينــه اســتخدم اختبــار              ب أللمعرفــة داللــه الفــرق بــين المســتوى التعليمــي لــأل       
( وتبــــين ان القيمــــة   Kolmogror- Smirnoveســــيمرنوف  –) كولمجــــورف 
ـــــــــــــــــــــــه                                     ( وهـــــــــــــــــــــــ 2.532)  ةالمحســـــــــــــــــــــــوب ي اصـــــــــــــــــــــــغر مـــــــــــــــــــــــن القيمـــــــــــــــــــــــه الجدولي

( ممــــا يــــدل علـــــح ان الفــــرق غيـــــر دال  2.25( عنــــد مســــتوى داللـــــه )  2.52.6)  
فـــي متغيـــر المســـتوى التعليمـــي  ةوالضـــابط ةاحصـــائيا بـــين افـــراد المجمـــوعتين التجريبيـــ

 2( يوضح ذلك  5ب والجدول  ) لأل
 ( 7الجدول )

ب بين سيمر توف ( المت ير المستوى التعليمي لأل –صائيه الختبار )  ولمجورف القيم االح 

 3 ةوالضابط ةالمجموعتين التجريبي

 المجموعه

 المستوى التعليمي لالب
عدد 

 االفراد

 قيمه ك

 المحسوبة 

قيمه ك 

 الجدوليه

مستوى 

 الدالله

دالله 

 الفرق
 جامعي ثانوي ابتدائي

شهاده 

 عليا

 13 * 7 4 2 التجريبيه 

3.333 3.7236 3.33 
غير 

 دال
 13 1 6 3 3 الضابطه 
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 -: ووسائل جمع المعلومات  أدواتو  البحثأجهزة  4 -3
لغـــرض تحقيـــق إجـــراءات البحـــث الميدانيـــة فقـــد تـــمأل االســـتعانة بـــاألجهزة واألدوات      

 -والوسائل المساعدة اآلتية :
 المصادر العربية واالجنبية. -1

 تشبكة االنترني -2

 حاسبة -3

 )داتا شو(جهاز عرض -1

 (.2ساعة توقيت إلكترونية عدد ) -5
 (.10كرات يد عدد ) -5

 .وطباشير  شريط قياس -7

 (.2شواخص عدد) -1

 .حائطأهداف و  -9
 . )قياس الذات المهارية(استمألارة استبيان -10
 .)*(أراء الخبراء والمختصين  -11
 المقابالت الشخصية. -12

)**(فريق العمل المساعد  -13
 

 -ة:الذات المهاري مقياس  3-3

ــــــــــت      ــــــــــه تبن ــــــــــاس الباحث ــــــــــة مقي ــــــــــذات المهاري ــــــــــد  ال ــــــــــي كــــــــــرة الي ــــــــــذيف                            اعــــــــــده ال
ــــد العنــــزي,)  ــــة لقيــــاس(  2211أحمــــد مؤي ــــذات المهاري ــــد ال ــــدى العبــــي  فــــي كــــرة الي ل

 مجموعــه علــح المقيــاس ةالباحثــ عرضــت إذ بتكييفــه وقامــت(   3\ ملحــق) المنتخبــات
   تكييف الجل(  أ-2 \ ملحق)  النفس وعلم التربيهياضية و التربية الر  في الخبراء من

                                                 

 (2)*( ملحق )
  حي/بعقوبة.معهد إعداد المعلمات الصبا/دكتوراه/خنساء عبد الرزاق عبدم.د )**(

 اسيل رضا/بكلوريوس تربية رياضية/مدرسة في متوسطة ام البنين للبنات
 رفاه عبد المجيد/بكلوريوس علم نفس/مرشدة تربوية في متوسطة ام البنين للبنات. 
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 اجريـــت التـــي والمناقشـــات الخبـــراء اراء ضـــوء وفـــي المتوســـطة المرحلـــة علـــح المقيـــاس
 المتوسـطة المرحلـة علـح المقيـاس اسـتخدام علـح% (  2.) اتفـاق ةنسب حصلت معهم
 (   0 \ ملحق)  المقياس فقرات من لعدد لغويه تعديالت اجراء مع, 
 ســـبابلأل للـــذات المهاريـــة( 2211أحمـــد مؤيـــد العنـــزي,) مقيـــاس الباحثـــه تبنـــت قـــد و  

 -: التاليه
 فــيفـي كــرة اليـد  الـذات المهاريــة يقــيس الـذي الوحيــد المقيـاس يعــد المقيـاس هـذا ان-1

 2 الباحثه علم حد علح العراق
 .2211 عام اعد اذ الحديثه المقاييس من يعد-2
 المهارية  مواصفات مقياس الذات3-3-1

ـــــــــــاس )     ـــــــــــزي,يتكـــــــــــون مقي ـــــــــــد العن ـــــــــــة( 2211أحمـــــــــــد مؤي ـــــــــــذات المهاري              ( 1) لل
يجـــاب عليهـــا  2 ة( ســـلبي 11, )  ةايجابيـــ ة( فقـــر  11, منهـــا )  ة( فقـــر  22مـــن ) 

امـام كـل فقـره وهـي )  دائمـًا, غالبـًا , احيانـًا  ةبأختيار أحد البدائل الخمـس الموجـود
ن إمــن فقــرات المقيــاس , لــذلك فــ ةحســب الدرجــه عــن كــل فقــر وت 2, نــادرًا , ابــدًا ( 

(  22( درجــه واقــل درجــه هــي )  112اعلــح درجــه يمكــن الحصــول عليهــا هــي ) 
ــــاس )  2درجــــه  ــــ  المتوســــط الفرضــــي للمقي الوســــط  ّعــــدو  2( درجــــه  66هــــذا وبل

الوسط التطبيقي مع الوسط الفرضـي للحكـم علـح  وازنةالفرضي نقطة القطع عند م
 في البرنامج.ينة البحث عإختيار 

مـن الصـدق وهـي ) صـدق عـدة تم استخراج صدق االداة باالعتماد علح انواع -2
 2المحتوى وصدق البناء ( 

, فلقــــد اعطيــــت  ةاو ســــلبي ةايجابيــــ ةمفتــــات التصــــحيح يعتمــــد علــــح كــــون الفقــــر -3
(  2 ( للبــديل احيانــًا و) 3( للبــديل غالبــًا و )  0( للبــديل دائمــًا , و)  5الدرجــه ) 

( للبـــديل ابـــدًا فـــي كـــون الفقـــره ايجابيـــه , امـــا اذا كانـــت الفقـــره  1للبـــديل نـــادرًا و ) 
 2سلبيه فتعطح الدرجه العكس 
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في  بناء مقياس الذات المهارية لدى العبي  رة اليد في المنطقة الشمالية ؛العنزي حمد مؤيد حسين عليا(1)

 ..0-25,ص 2211راقية الرياضية,,األكاديمية الع0,م0مجلة علوم التربية,ع .العراق

 .ن ين المتطرفتيالمجموعت ستخدام اسلوبإللمقياس ب ةاستخراج القوه التمييزي -0
معامـــل االتســـاق الـــداخلي  اســـتخرج ثبـــات المقيـــاس بأســـلوب -ثبـــات المقيـــاس :-5

 .(  9..2كان مقدار الثبات )  وقد ةالنصفي ةالتجزئ ةبطريق
   -: الذات المهاريةمقيا  اجراءات الباحث  في تكييف  3-5-2
 -:لخطوات االتيةبا ةلتحقيق هذه االجراءات قامت الباحث 

 صالحية الفقرات-1
للتأكد من صالحية فقرات مقياس الذات المهارية ومالئمتها لطالبات المرحلة  

المتوسطة . عرضت الباحثه فقراته علح مجموعه من الخبراء في التربية الرياضية 
إذ طلبت منهم إبداء آرائهم ومقترحاتهم في 2أ( -2\س ) ملحق والتربيه وعلم النف

صالحية فقرات المقياس ومالئمته لمستوى عينة البحث وكذلك اخذ آرائهم حول بدائل 
%( فأكثر من الخبراء لقبول الفقرة وعدها 2.واعتمدت الباحثة نسبة قدرها ) ,اإلجابة

لحصولها علح  ات المقياسفقر  جميعصالحة، وفي ضوء آراء الخبراء تم اإلبقاء علح 
 ( يوضح ذلك:.%( فأكثر من الخبراء، والجدول )2.نسبة اتفاق )

 (8الجدول )
آراء الخبراء والمحكمين في مدى صالحية ومالئمة فقرات مقيا  الذات المهارية على عينة 

 البحث
 

عدد  أرقام الفقرات
 الفقرات

عدد 
المحكمين 
 الموافقين

النسبة 
 المئوية

ة مدى صالحي
 الفقرة

 صالحة 133% 13 13 17-12-23-22--1-4-3-2-16-13
 صالحة 23% 2 13 2-3-7-11-13-14-13-13-21-6
 صالحة 33% 3 2 3-12
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 التجربة االستطالعية:
 عينــــة علــــح 17/12/2012 بتــــاري  االســــتطالعية التجربــــة بــــإجراء ةالباحثــــ قامــــت
 مقيـاس) اختبـار فيها تم إذ ، طالبة من طالبات المرحلة المتوسطة( 50) من مؤلفة

 : عن الكشف هو منها الهدف وكان ،(الذات المهارية
       مدى وضوت الفقرات. -1
 .ةالباحث تواجه التي العمل معوقات -2   

وقـــد إســـتغرق  الـــذات المهاريـــة مقيـــاس علـــح لإلجابـــة المســـتغرق الوقـــت حســـاب -3
 .دقيقة (15-20)
 مدى تحقيق األهداف المرجوة. -1
 

 :فقرات مقيا  الذات المهاريةاإلحصائي  لالتحليل 
       ( 1)تحليل الفقرات هو عملية فحص استجابات اإلفراد من كل فقرة من فقرات األداة    
أعــداد فقــرات تتمتــع بخصــائص ســايكومترية مناســبة الــح يهــدف التحليــل اإلحصــائي و 

صــــائص وبالتــــالي فإنهــــا تتمتــــع بخصــــائص قياســــية جيــــدة ، لــــذا يجــــب التأكــــد مــــن الخ
بقاءالقياسية للفقرات   .(2)الجيد منها وتعديل الفقرات غير المناسبة أو استبعادها وا 

( طالبة من مجتمع البحث ، 222قامت الباحثة بتطبيق األداة علح عينة مؤلفة من ) . أ
%( من مجتمع البحث إذ تم 22بنسبة)و  متساوياختيرت باألسلوب العشوائي ال

 .يوضح ذلك (9)والجدول  ،إختيارهن من مدارسهن 
 

 
 
 

(1)
 .30ص ، مصدر سابق ؛ وآخرون ، الزوبعيعبد الجليل  
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(2) Ghiselli , etal ؛Measurment Theory for Behavioral Sciences , W.H. 

free man & company , san Francisco , . 1981,p421. .www.ivsl.org. 

 

 

 (2الجدول )

 والمرحلة المتوسطة  توزيع عينة التحليل اإلحصائي على وفق المدار 

 المجموع اسم المدرسة ت

 23 ثانوية العدنانية للبنات 1
 43 متوسطة أم سلمة للبنات 2
 43 متوسطة ام البنين  للبنات  3
 23 ثانوية الحرية للبنات 4
 13 ثانوية االمال للبنات 3
 23 المغفرة للبنات متوسطة 6
 13 للبنات ثانوية المسرة 7
 13 للبنات جهراءلثانوية ا 3
 13 ثانوية أمنة بنت وهب للبنات 2

 233 المجموع

عطاء كل فقرة درجة بحسب نوعها  ب.   قامت الباحثة بتصحيح كل استمارة وا 
 )سلبي/ايجابي( وجمع درجات الفقرات بإعطائها درجة كلية لكل استمارة.

 ة.( تنازليا من أعلح درجة إلح اقل درج222ج. ترتيب االستمارات إل)
%( من المجموعة الدنيا وقد بلغت 25%( من المجموعة العليا و)25د . سحب )

 .( استمارة50االستمارات في كل مجموعة )
إن التحليل اإلحصائي للدرجات التي يتم الحصول عليها من خالل استجابات      

 ( 1)عينـة من اإلفراد تكشـف عن دقة الفقرات في القياس التي وضعت من اجله 
 كن التحقيق من ذلك علح النحو األتي:ويم,
 
 

 (1)Ebel,R.L: Essential of Education Measurement , US.A ,New York . 1972,p401 
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. 

 

ويقصد بالقوة التمييزية للفقرات مدى قدرتها علح التمييز  القوة التمييزية للفقرات :
 .(1)ا األداةبين ذوي المستويات العليـا والدنيا بالنسبة للصفة التي تقيسه

تكمن أهميـة تمييز الفقرة في كونها تشير إلح درجة فعالية تلك الفقرة في التميز بين 
 . (2)اإلفراد الذين يختلفون في الجانب الذي يراد قياسه 

 -:لمجموعتين المتطرفتينأسلوب ا
علح الدرجة  "يتم في هذا األسلوب اختيار مجموعتين متطرفتين من األفراد وبناء    
كلية التي حصلوا عليها في األداة ، وقد جرى التحقق من ذلك باستعمال االختبار ال

( لعينتين مستقلتين الختبار داللة الفروق بين المجموعة العليا T-Testالتائي )
%( من االستمارات الحاصلة علح الدرجات العليا من 25والمجموعة الدنيا وبنسبة )

اصلة علح الدرجات الدنيا ، حيث إن هذه %( من االستمارات الح25حجم العينة،)
 .(3)النسبة تعطي اكبر حجم وأقصح تمايز ممكن

ـــــين          ـــــة الفـــــرق ب ـــــين مســـــتقلتين لمعرفـــــة دالل ـــــائي لعينت ـــــار الت وبعـــــد اســـــتخدام االختب
المجمــــــوعتين المتطــــــرفتين فــــــي درجــــــات كــــــل فقــــــرة مــــــن فقــــــرات األداة  بوصــــــف إن 

يتبــــــين بــــــان جميــــــع ,و  (0) التمييزيــــــة للفقــــــرةالقيمــــــة التائيــــــة المحســــــوبة تمثــــــل القــــــدرة 
( 126( وبدرجـــــــة حريـــــــة)2.25عنـــــــد مســـــــتوى داللـــــــة)الفقـــــــرات ذات تمييـــــــز مقبـــــــول 

 ( يوضح ذلك .12والجدول )( 1.96وقيمة تائية جدولية)
 

(1)
، دار الحكمة للطباعة ، جامعة بغداد  التقويم والقيا ؛مصطفح محمد اإلمام  

 .  110,ص1990،
(2)

 Anastasi, A.؛ Psychological Testing. New York the  Macmillan, 

1976,p20. 
(3)

 Kelly,J.A؛ Social Skills Traning ,Apractical Guide for Interverntion 

,New York, 1982,p468-471. 
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(4)
 Edwards , L .  ؛Applid Analysis of variance in Behavioral science , 

Marcel  Dekker ,New Yor ,  1993, p153-154.                      
 

 مقيا  الذات المهارية(  القوة التمييزية لفقرات 13الجدول )                    

ت 

 الفقرة

 المجموعة الدنيا المجموعة  العليا
القيمة التائية 

 المحسوبة

مستوى 

المتوسط  3.33الداللة 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 دالة 3.342 3.373 2.312 1.327 2,363  1

 دالة 7.364 1.163 2.722 3.174 3,312  2

 دالة 2.233 3.233 1.726 1.163 2.143  3

 دالة 3.667 1.343 1.232 1.123 2.433  4

 دالة 6.734 1.176 2.332 1.331 3.136  3

 دالة 3.633 1.174 2.337 1.237 2.331  6

 دالة 4.221 1.312 3.331 3.333 3.462  7

 دالة 3.312 3.333 3.633 3.413 3.364  3

 دالة 2.237 1.131 2.437 3.233 3.433  2

 دالة 2.232 1.314 2.241 1.131 2.336  13

 دالة 6.364 1.232 2.333 1.131 3.134  11

 دالة 3.433 1.113 3.363 3.712 3.636  12

 دالة 6.436 1.324 2.323 1.311 3.143  13

 دالة 13.373 3.372 1.323 1.372 2.713  14

 دالة 2.224 1.132 1.232 1.133 3.142  13

 دالة 2.431 3.613 3.722 3.413 3.364  16

 دالة 3.312 3.732 3.323 3.613 3.734  17

 دالة 7.233 3.323 1.426 1.234 2.333  13

 دالة 7.333 1.134 1.226 1.123 2.343  12

 دالة 7.666 3.232 3.312 3.633 3.633  23

 دالة 3.472 1.173 2.732 3.262 3.414  21

 دالة 3.366 1.147 2.432 1.324 2.214  22

 -:صدق الفقرات)عالقة درجة الفقرة بالدرجة الكلية للمقيا ( -ب
أن الفقرات التي يكون معامل ارتباطها بالدرجة الكلية للمقياس دالة إحصائيًا تبقح،إذ  

لدرجة غير ذي أما الفقرة التي يكون معامل ارتباطها با, تحقق لها قوة تميزية عالية
داللة إحصائية فإن الفقرة تحذف ألنها في الحالة ال تقيس ال اهرة التي يقيسها 

وقد استعمل معامل ارتباط بيرسون الستخراج العالقة اإلرتباطية  , (1)المقياس بأكمله 
، وقد  ( استمارة222لـ) للمقياس بين درجة كل فقرة من فقرات المقياس والدرجة الكلية

( 2.25باحثة اإلختبار التائي لداللة معامل اإلرتباط عند مستوى داللة )إستخرجت ال
 ( 11الجدول )( فكانت النتائج كما في 126وبدرجة حرية)
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(1)
 Stanley , Julian G. and knneth D. Hopkins ؛Educational 

and psychological Measurement and Evaluation 4
th

 ed 

prentice-Hall International, Inc, 1972,p11. 
 

 (11الجدول)                                                    

 معامالت إرتباط الفقرات و القيمة التائية المحسوبة                                   
رقم 

 الفقرة

معامل 

 االرتباط

القيمة التائية 

 المحسوبة

رقم  الداللة

 الفقرة

معامل 

 االرتباط

ئية القيمة التا

 المحسوبة

 الداللة

 دالة 13.336 3.471 12 دالة 3.326 3.234  1

 دالة 7.634 3.223 13 دالة 7.424 3.223  2

 دالة 7.322 3.276 14 دالة 2.433 3.131  3

 دالة 6.421 3.234 13 دالة 3.236 3.133  4

 دالة 13.633 3.473 16 دالة 3.437 3.143  3

 دالة 3.231 3.131 17 دالة 3.317 3.322  6

 دالة 3.334 3.143 13 دالة 4.333 3.124  7

 دالة 3.116 3.313 12 دالة 3.226 3.232  3

 دالة 13.336 3.423 23 دالة 3.33 3.133  2

 دالة 11.333 3.437 21 دالة 2.373 3.343  13

 دالة 3.231 3.312 22 دالة 3.437 3.133  11

 
ال ـــاهري(  ألســـتخراج صـــدق المقيـــاس بــــ ) الصـــدق ةاعتمـــدت الباحثـــ -الصااادق: -2

, وقــد (1)والــذي يشــير الــح الدرجــه التــي ي هــر فيهــا المقيــاس انــه يقــيس مــا وضــع الجلــه
تحقق هذا النوع من الصـدق فـي المقيـاس الحـالي وذلـك عنـدما عرضـت الباحثـه فقراتـه 

 2أ( -2\التربيه وعلم النفس ) ملحق التربية الرياضية و علح مجموعه من الخبراء في 
يراد بثبات المقياس هو مدى الدقة واالتساق في أداء االفراد واالسـتقرار -الثبات : -2

مـرة  أنفسـهم علـح االفـراد هذا تم تطبيقـإفي نتائجة والمقياس الثابت يعطي نفس النتائج 
 .(3) ان الثبات يعني ان االختيار موثوق به ويعتمد عليه كما, (2)ثانية

 -ة:بطريقستخراج ثبات المقياس إوقامت الباحثة ب
 -اعادة االختبار:اإلختبار و طريق  
عـــادة تطبيـــق إهـــو ب ةفيركســـون ان اســـتخراج معامـــل الثبـــات بهـــذه الطريقـــ رىيـــ       

 2(0)من االفراد  ةزمنيين مختلفين وعلح نفس المجموعفي المقياس مرتين 
  

                 icePersonality Theory and clinical pract; Fonagy ,P. & Higgit ,(1)

, Methuen,London, 1984,p21.                                                                                          

.. 1981,p418,International edition,JapanSaunders-Psycology.Halt:Barron,A (2)   
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مكتباااة دار الفقالااار للن ااار  : فيييي التربييييه مبيييادىل القيييياس والتقيييويم ؛خااارو   آوالظاهااا ر  زكرياااا محماااود (3)

 .110,ص1999,عما  , االرد  والتوزيع,

ترجمـة هنـاء محسـن العكيلـي , دار الحكمـه  : التحليل االحصائي في التربيا  وعلام الانف  ؛ فيركسـون جورج (0)
 2 525,ص1999,بغداد , العراق ,
وتـــم  ة( طالبـــ 52فـــراد عينـــه مكونـــه مـــن ) أبتطبيـــق المقيـــاس علـــح  ةذ قامـــت الباحثـــإ
ســبوعين مــن التطبيــق االول للمقيــاس ,  إبعــد مــرور  هانفســ ةعــادت تطبيقــه علــح العينــأ

وبعـــد ذلـــك حســـب معامـــل ارتبـــاط بيرســـون بـــين درجـــات الطالبـــات فـــي التطبيـــق االول 
   2( 2..2)  ةودرجاتهن في التطبيق الثاني وقد بل  معامل الثبات بهذه الطريق

 -في البحث : االختبارات المستخدمة 3-6
يعــد اختيــار االختبــارات مــن الخطــوات المهمــة فــي البحــوث العلميــة وذلــك لقيــاس      

المتغيــرات التــي تتعلــق بالبحــث فاالختبــار " هــو مجموعــة مــن التمألرينــات تعطــح للفــرد 
ألغلـب  ةنتيجـة إلطـالع الباحثـ (1)بهدف التعرف علـح قدراتـه أو اسـتعداداته أو كفايتـه"

فقــد تــمأل اختيــار عــدد مــن االختبــارات  دراســتهافرة التــي تتعلــق باالمتــو المصــادر العلميــة 
ميين لتصييويب ا - الييرأس مسييتوىالمناوليية ميين  -الطبطبااة وهــي)( 5المقننــة ملحــق )

 (.2)(2001)أحمد مهدي صالح,( تم تبنيها  من دراسةال تففوق 
 لمالئمتها لعينة البحث وهي طالبات المرحلة المتوسطة. وذلك
  -االرشادي:البرنامج  3-7

 -بمجموعة خطوات في بناء البرنامج االرشادي : ةقامت الباحث     
الجــل  لمتوســطةمــن طالبــات المرحلــه ا ةعلــح عينــ الــذات المهاريــةتطبيــق مقيــاس -1

وفــي ضــوء النتــائج تــم تحديــد المشــكالت ودرجــة حــدتها إذ اعــداد البرنــامج االرشــادي , 
,  وفـي ضـوء ذلـك يمكـن تحديـد ة( مشـكلدرجـات 3مـن ) أقـلعدت الفقرة الحـائزة علـح 
 2الحاجات في البرنامج 

 
 
 

ص  ,1991,داة الفكاة الرةباي  ,القاارة   :القياس والتقويم في  التبيييا البياةييامحمد صبحي حسانين؛  (1) 
312. 
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ع ماااانهج تعليمااااي مقتاااار  لتعلاااايم بعااااك المهااااارات األساسااااية بكاااارة اليااااد وعالقتاااا  بموقاااا ؛احمـــد مهــــدي صــــالح العبيــــدي (2)

 .2001:رسالة ماجستير غير منشورة.كلية التربية األساسية/جامعة ديالح,الضبط لطالب الصف األول المتوسط

 
( إذ يرى أن الخطوات المتعاقبة في  Borders & Sandraاستخدام النموذج )  -2

  -التخطيط للبرامج اإلرشادية تستند إلح ما يأتي:
 .تقرير وتحديد حاجات الطلبة -أ
عداد أهداف البرنامج وغاياتهكتابة  -ب  .وا 
         .تحديد األولويات -ج
  ها.اختبار نشاطات البرنامج وتنفيذ -د
     (.1)تقويم وتقدير مدى كفاءة البرنامج -هـ

 
ي التربية عرض البرنامج علح عدد من الخبراء والمتخصصين في ميدان -3

مدى مناسبة األهداف ( للتأكد من ب-2 \اإلرشاد التربوي )الملحق الرياضية و 
واألنشطة والوسائل المستخدمة والزمن الذي تحتاجه لتحقيق أهداف البرنامج وأي 

 تعديالت مقترحه. 
كانت الخطوة األولح التي  قامت بها  -تقرير وتحديد حاجات الطالبات:-أ

فيما يتعلق لمتوسطة الباحثة هي الوقوف عند حاجات الطالبات  في المرحلة ا
 ذات المهاريةوقد تحقق ذلك من خالل تطبيق مقياس ال المهارية ذاتبمفهوم ال
   وتم حساب الوسط  المتوسطة( طالبه من المرحلة 222من ) ةمكون ةعلح عين

 يوضح ذلك ( 12) ,والجدول *و االوزان المئوية للفقرات *الوسط المرجح
 
 

 Comprehensive School counselingBorders. I.D & Sandra ,M ,D: (3)
( 4 ).p,vol ( 70 ) , ,1992. Arevieew for Policy Markers and Derlopmentprograms  

 لبيان المتحقق وغير المتحقق من الفقرات , وفق القانون االتي : معادلة الوسط المرجح :  *  

 1×  3+ ت 2×  2+ ت 3×  1ت الوسط المرجح = ــــــــــــــــــــــ     

 

 ن
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 : تكرار االستجابة الثانية .  2لح . /   ت: تكرار االستجابة االو  1ت    -حيث تمثل :    
 : تكرار االستجابة الثالثة .          3ت   
 
    100× :    الوزن المئوي = ـــــــــــــ .الوزن المئوي*

 ( 12جدول )                           
ات لى كل فقره من فقر والوزن المئوي وتقديرات مستوى الذات المهارية ع الوسط المرجح

 المقيا  وترتيبها تنازليا

رقم 
 ألفقره

 الفقرات رتبتها
 الوسط
 المرجح

الوزن 
 المئوي

5 1 
ــــام  ــــتن واختراقهمــــا والقي ــــح مــــدافعتين اثني ــــب عل بإمكــــاني التغل

 بالتهديف.
2.92 62.. 

 62.6 2.92 ال استطيع التهديف من الزوايا بسهولة 2 9
 62.0 ...2 ت بسهولةال أجيد استعمال مناولة الدفع مع الزميال 22 .1
 62 5..2 تتميز تمريراتي خالل المباراة بالدقة المتناهية للزميالت. 0 12

 أثناء في الخصم الفريق من العبة من أكثر اجتياز يمكنني 13 0
 59 3..2 بالكرة الطبطبة عملية

12 6 
يصــعب علــي االحتفــا  بــنفس القــدرة فــي المهــارات طيلــة فتــرة 

 المباراة.
2..2 55.0 

ـــــاراة فبإمكـــــاني  5 19 ـــــف محـــــرج خـــــالل المب ـــــي موق إذا أصـــــبحت ف
 التصرف الصحيح والسليم.

2..2 56 

 50 2.52 أستطيع أداء المناوالت الطويلة بسهولة . 1
 ..52 2.50 بإمكاني التهديف بأكثر من نوع من أنواع التهديف 9 .

يصــعب علــي مناولــة الكــرة إلــح  الالعبــة األماميــة والمتقدمــة  12 22
 الهجوم السريع. في

2.05 09 

 0..0 2.15  ال أجيد اللعب سوى في مركز واحد فقط 11 11

 المدافعة الالعبة منطقة في والدخول االختراق يمكنني 12 3
 69 3.32 الخصم الفريق في األضعف

أخشح من تأدية التصويب من السـقوط أو الطيـران خوفـًا مـن  5 16
 اإلصابة.

3.46 63.3 

 63 3.43الخـــروج للـــدفاع ضـــد العبـــة مهاجمـــة اشـــعر بأنـــه  أتـــردد عنـــد 10 6

 الوسط المرجح     

 الدرجة القصوى    
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 أفضل مني بدنيًا ومهاريًا.
 63.4 3.42 .الدفاع في القريبة للزميلة الصحيحة التغطية بإمكاني 15 2

5 16 
أخـــاف فـــي ان أتســـبب فـــي تســـجيل هـــدف ضـــد فريقـــي نتيجـــة 

 لسوء دفاعي
3.43 63,2 

 67.6 3.33 المباراة في لالعبه العبه الدفاع علي الصعب من 15 13

 الفريق ضد هجوم لبدء وسرعة بسهولة التحرك بإمكاني .1 10
 67 3.33 الخصم

 66.6 3.33 أجيد الدفاع في منطقة االرتكاز بصورة جيدة 19 21

15 22 
أخاف ان تمارس الفرق األخـرى الـدفاع العبـه لالعبـه ضـدي 

 في المباراة
3.33 66.6 

 66.1 3.33 يذ ضربة جزاء لصالح فريقي أتردد عند اختياري لتنف 21 22

 66 3.31 يمكنني أن امسك الكرة بيد واحدة بكل سهولة. 3 15

 -اهداف البرنامج االرشادي : 3-7-1
لــدى ذات المهاريــة الهــدف العــام للبرنــامج االرشــادي وهــو تنميــة الــ تــم صــياغة        

وفــق الحاجــات التــي  , وحــددت االهــداف الفرعيــه االخــرى لمتوســطةطالبــات المرحلــه ا
 2شخصت 

 -تحديد االولويات : 3-7-2
رتبت الدرجات التي تم الحصول عليها من الفقرات في المقياس والتي لم تجتاز      

فقرة تعبر عن حاجات الطالبات بحسب  (11( وبذلك تم تحديد)3الوسط المرجح )
( 13والجدول ) فقرة ايجابية (5( فقرات سلبية و)6أهميتها وأولويتها موزعة إلح )

 . يوضح ذلك
 (13الجدول )

وقد رتبت ترتيبا تنازليا حسب أوساطها  ذات المهاريةالحاجات التي شخصت على مقياس ال

 وأوزانها المئوية المرجحة

 ألفقره ت
الوسط 
 المرجح

الوزن 
 المئوي

1 
بإمكـــــــاني التغلـــــــب علـــــــح مـــــــدافعتين اثنيـــــــتن واختراقهمـــــــا والقيـــــــام 

 بالتهديف.
2.22 63.3 

 63.6 2.23 ال استطيع التهديف من الزوايا بسهولة 2
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 63.4 2.33 ال أجيد استعمال مناولة الدفع مع الزميالت بسهولة 3

4 
 أثنـــاء فـــي الخصـــم الفريـــق مـــن العبـــة مـــن أكثـــر اجتيـــاز يمكننـــي
 .بالكرة الطبطبة عملية

2.33 63 

 32 2.33 تتميز تمريراتي خالل المباراة بالدقة المتناهية للزميالت 5

6 
يصــــعب علــــي االحتفــــا  بــــنفس القــــدرة فــــي المهــــارات طيلــــة فتــــرة 

 المباراة.
2.32 37.4 

7 
إذا أصــبحت فــي موقــف محــرج خــالل المبــاراة فبإمكــاني التصــرف 

 الصحيح والسليم.
2.33 36 

 34 2.73 أستطيع أداء المناوالت الطويلة بسهولة 8

 33.3 2.34 بإمكاني التهديف بأكثر من نوع من أنواع التهديف 9

11 
ــة الكــرة إلــح  الالعبــة األماميــة والمتقدمــة فــي  يصــعب علــي مناول

 الهجوم السريع.
2.43 42 

 0..0 2.15 ال أجيد اللعب سوى في مركز واحد فقط 11
  -:هاوتنفيذاختيار نشاطات البرنامج  3-7-3
طاعت واست النمذجة لـ )باندورا(اسلوب طبقت الباحثة اإلرشاد الجمعي باستخدام     

( دقيقة. عدا 02( جلسة إرشادية جمعية استغرقت كل منها )10الباحثة إن تحقق)
( دقيقة. استعمل في هذا 05الجلسة األولح والجلسة األخيرة فقد استغرقت كل جلسة )

 -البرنامج عدد من النشاطات هي:
التي ترتبط بمواضيع الجلسات  محوسبةبرامج الالعرك مقاطع متلفزة مع  -1

                           (حل المشكالت-الثقة بالنفس-مباراة لكرة اليدمقطع من  )-: نهاماإلرشادية 
مع محتوى جلسات يتفق وشملت تقديم أنموذج حي من الطالبات  : النمذجة-2       

 ) أحسنت, بارك اهلل فيك( :التعزيز االجتماعي. مثلالبرنامج 
 مع الطالبات. لتغذية الراجعةوقد استعملت الباحثة ا التغذية الراجعة -3
م البرنامج اإلرشادي من خالل : -: تقويم البرنامج -0  -سيقوأل
التقويم التمهيدي : ويتلخص باإلجراءات التي قامت بها الباحثة قبل البدء  -1

  بتنفيذ البرنامج و المتمثلة في صدق البرنامج وتكافؤ العينة وتحديد الحاجات
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خص بإجراء عملية التقويم عند نهاية كل جلسة من ويتل -التقويم البنائي : -2
 خالل توجيه األسئلة للمسترشدات ومتابعة التدريبات في بداية كل جلسة .

الذات  ألبعدي لمقياس ويحصل ذلك من خالل القياس -التقويم النهائي :-3
إلفراد المجموعة التجريبية لتحديد مستوى التغير الحاصل في السمة  المهارية
  المقاسة

( إلح إن أفضل وسيلة Ebelيشير أيبل ) -الصدق الظاهري للبرنامج: 3-7-4
الستخدام الصدق ال اهري هو قيام عدد من الخبراء المختصين بتقدير مدى تمثل 

 .(1)فقرات المقياس للسمة المراد قياسها
عرض البرنامج علح مجموعة من الخبراء والمتخصصين في اإلرشاد التربوي      

( لمعرفة مدى مناسبة األنشطة والفعاليات المستخدمة لتحقيق األهداف ب-2\)الملحق
( فأكثر وأخذت %92وقد حصل البرنامج علح نسبة عالية من االتفاق بلغت )

الباحثة بالمالح ات والتعديالت التي قدمها الخبراء من اجل الوصول إلح المستوى 
 المطلوب للبرنامج .

 
 -استعملت الباحثة الفنيات اآلتية : برنامج:الفنيات المستخدمة في ال 3-7-5
تتضمن توضيح الطرق التي يحصل فيها  -:ق االتصال في الجلساتائطر  -1

االتصال والتفاعل باآلخرين والتي تتضمن)المبادرة بالتحية وتقديم عبارات المديح 
كما تتضمن مهارات االتصال   (والثناء واالبتسامة وهز الرأس واالتصال بالعيون

ثارة اهتمام اآلخرين يةإفراد المجموعة التجريبتعلم    .(2)مهارات التحدث وا 
 
 
 
 
 

(1)Ebel,R.L: Essential of Education Measurement , US.A ,New York . 1972,p79 



71 

 منهج البحث واجراءاته الميدانية

حمـدي  ترجمة نسيمه داود ونزيـه : مشكالت اطفال المراهاقاين واساليب المساعده فيها ؛ شيفر وميلمان (2)
 0 225,ص1996,االردن , امعه االردنيه, مطبوعات الج

 خالل من تعلمه تم سلوك خاللها من ينتج التي العملية هي -: لنمذجةا -2
 النمذجة طريق عن اإلرشاد إن  بمعنح ,(1)آخرين إفراد لسلوك الفرد مالح ة
 القيام كيفية وتعليمهم المجموعة إفراد إمام الجيدة المهارات بعرض يحصل
 كما , محوسبةال برامجالك صورية نماذج الباحثة لتواستعم  .(2)بتأديتها

 مالح ة بعد المجموعة إفراد بين الحوار خالل من الحية النماذج استعملت
 .عليهم تعرض التي السلوكيات

 الفـرد سـلوك علـح الثنـاء مثـل المعنـوي اللف ـي التشـجيع هـو -: االجتماعي التعزيز
 كتـــف علـــح الربـــت أو( ع ـــيمو  , فيـــك اهلل بـــاركو ,  أحســـنت) مثـــل بكلمـــات ومدحـــه
  الفرد اسم يذكر إن أو,  والموافقة للقبول كعالمة ألرأس هز أو, الفرد
هي تعبير لف ي مباشر تمنح لمجموعـة بعـد إتمـام عمـل أو  -:التغذية الراجعة -4

قـــول معــــين وتكــــون علــــح نــــوعين همـــا )االيجابيــــة والتصــــحيحية( فالتغذيــــة الراجعــــة 
االسـتجابة الصـحيحة فضـال عـن تقـديم التشـجيع لإلفـراد  االيجابية تهدف إلح تعزيـز

إلح تعـديل االسـتجابة  ما التغذية الراجعة التصحيحية تهدف,ا(3)حتح يستمروا عليها
الخاطئــــــة مــــــع إضــــــافة مقترحــــــات ألجــــــل الحصــــــول علــــــح االســــــتجابة الصــــــحيحة 

و وقـــد اســـتعملت الباحثـــة التغذيـــة الراجعـــة بنوعيهـــا علـــح نحـــ ,(0)واالســـتمرار عليهـــا 
 .مباشر للحصول علح استجابات مرغوب فيها

 
 
 مطبعــة التعلــيم العــالي جامعــة بغــداد , العــراق: الشخصااي  بااين اتنظياار والقيااا  ؛قاســم حســين صــالح (1)
 .155,ص..19,
 .172,ص1995مكتبة الفالح , عما  ,االرد  , 3ط: تعديل السلوك االنساني؛ جمال الخطيب(2)

 عمان  ,ره للنشر والتوزيع والطباعهي, دار المس 3ط :علم النف  التربوي ؛ واصالح محمد علي ابو جاد( 3)     
  ..22,ص2223,االردن  ,             

  (4) Kelly,J.A;Social Skills Traning ,Apractical Guide for Interverntion ,New 

York,1982,p141. 
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 إذ , السلوك علح تأثيرها يف ةفعال هي االجتماعية المعززات هذه كل,  به وينادي
 استعملت وقد,  (1)المرغوبة االستجابة تدعيم إلح يؤدي التعزيز إن(  باندورا)  يرى

قيام الطالبة باألشياء  حين  مباشر بشكل والثناء والمدت التشجيع أسلوب الباحثة
 المطلوبة منها وبشكل صحيح.

 

ـــيقصـــد   -:لبيتااايا التااادريب-5 عطـــي فرصـــة إلفـــراد ه الجانـــب التطبيقـــي الـــذي يب
المجموعـــة ألجـــل تطبيـــق المهـــارات التـــي تـــدربوا عليهـــا فـــي الجلســـات التدريبيـــة فـــي 

والتــدريب ألبيتــي يمكــن تنفيــذ نشــاطاته داخــل الجلســة  . (2)المواقــف الحياتيــة الواقعيــة
. وقـد قامـت الباحثـة بتكليـف إفـراد (3)أو خارجها علـح إن تتـابع كـل النتـائج تـدريجيا 

يبية بنشاطات ينجزونهـا خـارج الجلسـة وتقـدم الباحثـة الشـكر والثنـاء المجموعة التجر 
 في الجلسة الالحقة. لتدريبألفراد المجموعة التجريبية الذين أنجزوا ا

 التجربة الرئيسية  3-7-6
 
 االختبار القبلي: 3-7-7

 -الطبطبااة )والتااي هااي البحااب بصااي تلا النلائيااة  ختبااارا  بتطبيااا ا ةالباحفاا تقاماا
علااع عيناااة البحاااب ( ال تيييفمييين فييوق لتصييويب ا - اليييرأس مسييتوىة مييين المناوليي

( طالبـة 15طالبة من طالبات المرحلة المتوسـطة وبمعـدل) (30االساسية المكونة من )
( طالبـــة مـــن 15مـــن طالبـــات متوســـطة أم البنـــين للبنـــات فـــي المجموعـــة التجريبيـــة و)

امـت الباحثـة بتسـجيل إذ ق, طالبـات متوسـطة أم سـلمة للبنـات فـي المجموعـة الضـابطة
آلجــل مقارنتهــا مــع نتــائج اإلختبــار البعــدي فــي تلــك  نتـائج الطالبــات فــي تلــك المهــارات

 .المهارات الجل التعرف علح أثر البرنامج في تنمية تلك المهارات
 
 

( 1) Eister ,R.& Fredracson ,L: Perfecting Social Skills ,AGuide to Inter Personal 

behavior development ,New York,1980,p160. 

  
 (2) Black , S  :Short – Term Counseling : Ahumanistic  Approach for  the helping 

  professions , California puplishing compang,1983,p136. 
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, 3rd Edition California Books ,  Practice of Group CounselingCorey , G:  )3(

Company Passific , Gove,1990,p466 

 تطبيق البرنامج اإلرشادي 3-7-8
عداد أدواته والفنيات المعتمدة و البحث وتحديد التصميم التجريبي  بعد اختيار عينة ا 

  -(,قامت الباحثة باإلجراءات اآلتية:0\فيه)ملحق
ممــن حصــلت علــح اقــل درجــات علــح  ةديــعم( طالبــة بصــورة 32(اختيــرت - 1   

 وقد تم توزيعهن بصورة عشوائية وبالتساوي إلح مجموعتين هاريةذات الممقياس ال
)المجموعة الضابطة وعددها )و (( طالبة(15)المجموعة التجريبية وعددها )) -هما:

التقت الباحثة بطالبات المجموعة التجريبية للتعرف عليهن وتعريفهن  .((( طالبة15)
 ان وزمان الجلسات اإلرشادية .بطبيعة العمل اإلرشادي وأخالقياته كما بلغن عن مك

( جلسة بواقع 10) -حدد عدد الجلسات اإلرشادية للمجموعة التجريبية : -2
جلستين اسبوعيآ , وقد طلبت الباحثة من إفراد المجموعة التجريبية الحفا  

  . علح سرية ما يدور خالل الجلسات اإلرشادية
ومختبر  الرياضةساحة المدرسة وغرفة حدد مكان الجلسات اإلرشادية في -3

( من أيام األحد واألربعاء من كل 12.32-11.32الحاسوب بين الساعة )
 أسبوع .

عدت الدرجات التي حصل عليها إفراد المجموعة التجريبية والضابطة علح -0
قبل البدء بتطبيق البرنامج بمثابة نتائج االختبار  ذات المهاريةمقياس ال

  . القبلي
 ( موعدا للجلسة األولح.15/2/2213)حدد يوم األحد الموافق -5
 ربعاءاأل( ذات المهاريةتحديد موعد لتطبيق االختبار ألبعدي )لمقياس ال-6

 .15/0/2213الموافق 
 (.10) الجدول في كما البرنامج تطبيق أليام جدوال الباحثة وضعت-5
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 (14الجدول )

 الجلسات اإلرشادية و تواريخها

 تاريخ الجلسة اإلرشادية ت
 الموضوع ادهاااااانعقا

 االفتتاحية 17/12/2113األحد   األولى 1
 التعريف بلعبة كرة اليد 21/2/2113األربعاء الثانية 2
 الثقة بالنفس 24/2/2113األحد الثالثة 3
 تقدير الذات 27/2/2113األربعاء  الرابعة 4

 التف ير االيجابي 3/3/2113األحد الخامسة 5

 تو يد الذات 6/3/2113األربعاء  السادسة 6
 ال فاءة الذاتية 11/3/2113األحد  السابعة 7
 فاعلية الذات 13/3/2113 األربعاء الثامنة 8
 ضبط االنفعاالت   17/3/2113األحد   التاسعة 9
 حل المش الت           3/2113/ 21األربعاء العاشرة 11
 اتخاذ القرار 24/3/2113 األحد الحادية عشر 11
 الرضا عن النفس 27/3/2113األربعاء  انية عشرالث 12
 تحمل المسؤولية 31/3/2113االحد  الثالثة عشر 13
 الختامية 3/4/2113أالربعاء  الرابعة عشر 14

 أإلختبار البعدي 17/4/2113ربعاءاال   15

 
 االختبار البعدي: 3-7-2

ــــأري   ــــم بهــــا وبــــال روف نفســــها الــــ 11/1/2013تــــم إجــــراء االختبــــار البعــــدي بت ذي ت
 مسيتوىالمناولية مين  -الطبطباة )الملاارا  المتبنااة لاي البحاب فـي  االختبار القبلـي

( ,إذ قامـت الباحثـة بتسـجيل النتـائج التـي حصـلت ال تفمن فوق لتصويب ا - الرأس
 .عليها الطالبات وقامت بمقارنتها مع نتائج االختبار القبلي
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   -:  الوسائل االحصائية  3-3 

 -ية :تملت الدراسة الوسائل االحصائية اآلاستع         

 -معامل ارتباط بيرسون : -1

عااادة االختبااارإ اإلختبااار و اسااتعمل لحساااا  بااا  اداة القيااا  بطريقااة
(1)

.            .                                    

استعمل لمعرلة داللة الفروق بين المجماوعتين إذ -:سميرنوف –اختبار  ولم ورف -2

ريبياااة والطاااابطة لاااي مت يااارا  ) تحصااايل االم , تحصااايل االا( عناااد احتسااااا التج

التكالؤ
(2)

   

اساااااااتعمل لمعرلاااااااة -وتنيييييييي للعينيييييييات متوسيييييييطة الحجيييييييم: -ميييييييان  راختبيييييييا-3

داللاااااااة الفاااااااروق باااااااين المجماااااااوعتين التجريبياااااااة والطاااااااابطة عناااااااد تطبياااااااا 

البرناااااااما االروااااااادي  ولااااااي االختبااااااار القبلااااااي عنااااااد احتساااااااا التكااااااالؤ بااااااين 

وعتينالمجم
(3.)

 

اساااااااتعمل لمعرلاااااااة داللااااااااة   -اختبيييييييار ول و سييييييين لعينتيييييييين متييييييييرابطتين: -1

النتائا بين المجموعا  المترابطة
(1)

  . 

   -النسبة المؤية:-5   

اساااااااتعملت لمعرلاااااااة مااااااادى اتفااااااااق الخبااااااارا  لاااااااي  ااااااادق المقياااااااا  

 (5)وكذلك  الحية البرناما االروادي

 -الوسط المرجح:-6

ة لفقااااااااارا  مقياااااااااا  الاااااااااذا  أساااااااااتعمل الساااااااااتخرا  االوسااااااااااط المرجحااااااااا

 الملارية لي البرناما االروادي.

 -:الوزن المئوي-7

أسااااااتعمل السااااااتخرا  االوزا  الم ويااااااة  لفقاااااارا  مقيااااااا  الااااااذا  الملاريااااااة 

لي البرناما االروادي
(5)

. 

 

ترجمة هناء محسن العكيلي , دار الحكمه  : التحليل االحصائي في التربي  وعلم النف  ؛ فيركسون جورج (1) 
 2 105,ص1999,غداد , العراق ب,
: اا الطارق الالمعلميا  -لتحليل االحصائي في البحوث التربوي  والنفسي  واالجتماعي  ؛ ا عبد الجبار توفيق (2)
 .10,ص19.5 , , مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ,الكويت 2ط
دار الفكاار للن ااار  2: ط االحصييياء للباحييث فييي التربييييه والعلييوم االنسيييانيه(, احمااد عااودل وخليااال الخليلااي ؛ 3)

 . 215,ص2000والتوزيع, عما  , االرد  ,

 .131(المصدر السابا,ص1)

 .17(المصدر السابا,ص5)
 ,,Newyork, Holt Willbut the Beginning    Youch .A (6)

..www.ivsl.org,p3261965 
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                  تفسريهاووحتليلها عرض النتائج  الباب الرابع                      

 عرض النتائج -4

 عرض النتائج وتحليلها 4-1
إليهاً الحثا   الثاًلت ل علاق ل ا   للنتاًج  التات تلصاليتضمن هذا الفصل عرضاً     

 :ت تاألهداف المثددة ل لتفسير النتًج  لعلق النثل اآل

دفجر  التعرفف لىر   إلاقالاذ  يهادف  األللتثقيقً  للهادف  األول:هدف ال  4-1-1
تااح ثسااًو اللساا   لالمتوسررل لرردط لالتررات المف ىرر   ذات المهافيرر الرر

الثساااًحت باًحاااً  عيناااط الحثااا  ل ًلحاااً  المرثلاااط ابعدادياااط ل اااد حلااا  
من اللس  الفرضات   ل( لهل أ11,198( لانثراف معيًر  )26,256)

 ( .22الحًل  )

 ااارل   تااالا رلحًساااتمداح ابمتحاااًر التاااًجت لعيناااط لاثااادة لاااح ت هااار النتاااًج               
( لهاات 85152كًناا  القيمااط التًجيااط المثساالحط ) إذإثصااًجيط  ذا  دبلااط

( 8,85( عناد مساتلد دبلاط ) ,1,46)  طالادلليأ ل من القيمط التًجيط 
 . ( يلضح ذلك15( . لالادلل )  199 لحدراط ثريط )

  (15دول )ج 

 إلفراد عينة البحث  ذات المهاريةاالختبار التائي في ال

عدد 
أفراد 
 العينة

الوسط 
الحسابي 

ذات لل
 المهارية

االنحراف 
 المعياري

الوسط 
 الفرضي

درجة 
 الحرية

 القيمة التائية
مستوى 
 الداللة

 الجد ولية المحسوبة

200 22,235 11,190 22 199 05152 15245 0505 
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لدد  ذا  المهًريطالإنمفًض مستلد ل  (15ن النتًج  الملضثط  ت ادلل )ليتحين م
 .أ راد عينط الحث  

ابرشًديط التت لتعزل الحًثثط سحو ذلك الق إ تقًر المدارس المتلس ط الق الحرام   
ثسًسه  إذ إنتعمل علق تنميط الذا  المهًريط  ت كرة اليد , أن  كرة الفرد عن نفسه لا 

دركه حهً اآلمرلن يؤثران علق أداجه لعلق عال ته حًآلمرين حًل ريقط التت ي
ناًزاته ل شله  ليؤثران علق , لاستاًحته لهح ل ليثددان شمصيته لرلثه التنً سيط لا 

مستلد  ملثه كمً يؤثر مفهلح الذا  علق مستلد األداء الريًضت  ًألنش ط 
الل ممًرسط ابثسًس الريًضيط تقدح  رصً  كحيرة لتنميط مفهلح الفرد عن نفسه من م

لالشعلر حًلناًح  ت التغلو علق المهًرا  الثركيط ل كمً أن المحرة الريًضيط 
 .(1)لديه النًاثط تعمل علق تدعيح مفهلح الذا  ابياًحت

التعرف على تأثير البرنامج االرشادي في تنمية الذذات  :نيالهدف الثا 4-1-2

تحقققم  ققك طلقق  لبقققة  لب ح قق  ولل ,المهاريذذة لذذدى طالبذذات المرحلذذة المتوسذذطة 

   -: ( يوضح طل  12 ختب ر )   ك وتني ( لعين ة  توسل   لحجم و لجدول )

 (                                     12الجدول )                                         

أثر البرنامج االرشادي على درجات افراد المجموعتين التجريبية والمجموعة  
           بطة على مقياس الذات المهارية في االختبار البعدي ورتبهما وقيمةالضا

(U       المحسوبة و الجدولية) 

 العدد المجموعه 
مجموع 
 الرتب 

 Uقيمة 
 المحسوبة

 Uقيمة 
 الجدوليه

مستوى 
 الدالله

دالله 
 الفرق

 345 15 التجريبيه
 داله 0005 40 20

 120 15 الضابطه

    
العالقررررر  تررررريذ م هرررررو  الرررررذات الجسرررررمي  والاررررردف  ال ف يررررر  لررررردط  لتررررري ال افاتيررررر   ,المنعح مثمااااادلياااااد عحااااادل 

رسااااااًلط مًاسااااااتيرل كليااااااط الترحيااااااط الريًضاااااايط للحنااااااين حًلقااااااًهرةل اًمعااااااط ثلاااااالانل  ,تجمهوفيرررررر  مرررررررف العفتيرررررر 
 ح.1990
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ا هاااااار  النتااااااًج  لعنااااااد ت حياااااا  امتحااااااًر )مااااااًن لتناااااات ( لعينااااااً  متلساااااا ط الثاااااااح  
دبلاااااااط اثصاااااااًجيط  ااااااات ابمتحاااااااًر الحعاااااااد  لصاااااااًلح  الماملعاااااااط   ااااااارل  ذا  تااااااالا ر

 (   ,...)   التاريحيط عند مستلد دبلط

(  .6الادلليااط الحًلغااط )  ماان القيمااط اصااغر( لهاات  .0اذ حلغاا  القيمااط المثساالحط ) 
لحهاذا يحاين ابثار ابيااًحت للحرناًم  ابرشاًد  المعاد إثصًجيً  ًبلحذلك يكلن الفر  دا

 المهًريط.  ت تنميط الذا 

الفرل  المعنليط  ت مستلد الذا  المهًريط إلق الحرنًم   تلا رلتعزل الحًثثط 
 الفنيً  التت  ت زيًدة مستلد الذا  المهًريط لذلك من مالل أسهحابرشًد  الذ  

 ت السً  الحرنًم  ابرشًد  حالسًته األرحع عشرة لتنميط الذا  المهًريط   دم 
 ًّتلفط لمع ذلك ناد أن هذه الالسً   د عًلا  ملضلع مهمحمكلنًتهً ل قراتهً المم

ل ًلحً  المرثلط المتلس ط لهل الذا  المهًريط  ت كرة اليد إذ ان  ًّلأسًس ًّلثيلي
علق نثل لاضح  ت تعديل هذا المتغير لتنميته لديهن  أسهم الالسً  ابرشًديط 

  ابرشًد   ت الماملعط  ضال  عن األلفط لالتفًعل اباتمًعت الذ  أثدثه الحرنًم
  ًلحً إذ  دم  السً  الحرنًم  ابرشًد  علق ضلء استعدادا  ال, التاريحيط 

علق تلايه ذاته لثيًته حنفسه   ًدر  تسعق إلق اعل المسترشد إذ إنهً  نل دراته
 .(1)لتثديد أهدا ه حًلثيًة لتثقي  م ًلحه  ت ضلء معًيير الماتمع

 

 

                                                           

ل 1991ل دار األندلس للنشر لالتلزيعل السعلديطل 1ل  التوجي  واإلفشاد اللالتي لىمفشديذ والمعىميذثمد  شًكر مثملدل  (1)

 .63ص
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التعررفف لىرر  العالقرر  ترريذ الررذات  ً لهااذا الهاادف لهاالتثقيقاا :لرر الهرردف الثا 4-1-3
معًماال  ًماا  الحًثثااط حت حياا   ,المهافيرر  وتعررم المهررافات ا ساسرري  لرري  ررف  اليررد

 (.   17الادلل )  كمً محين  ت الادلل إرتحً )حيرسلن(
 

 (              17الادلل)                           
 فراد عينة البحثالبحث ومعنويتها أل يبين قيم معامالت االرتباط بين متغيرات

الذات  المتغيفات

 التصويب المناولة الطبطبة المهارية
 

 المجموع

 45115 0,121 0,020 0,242 1 الذات المهارية

 25904 05109 05109 1 0,242 الطبطبة

 45019 0,142 1 05209 0,020 المناولة

 35019 1 0,142 05109 0,121 التصويب

 

إن  يمااااط معااااًمال  ابرتحااااً  إلااااق (  17  ابثصااااًجيط  اااات الااااادلل ) تشااااير الحيًنااااً
يثقاا  الفاارض الثااًنت ليؤكااد لااالد عال ااط إثصااًجيط ذا  دبلااط اميعهااً ملاحااط لهااذا 

 الذا  المهًريط لالمهًرا  الثال   ت الحث .معنليط حين 
حرنًم  الفرل  المعنليط  ت مستلد األداء المهًر  إلق ال تلا ر طعزل الحًثثلت

 لجلس ة  لتي قد ة   ت زيًدة التشلي  لابثًرة لذلك من مالل أسهحالذ  برشًد  ا

إذ إن لالرشًد النفست دلرا  كحيرا   ت مسًعدة المسترشد علق  لعينط الحث  التاريحيط
 ستعداداته, ا  ان يتمذ لنفسه اهدا ً لا عيط تتف  مع  دراته ل 
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ذ انهً تسًعده علق تفهح نفسه تفهمً سليمً لذلك حمعًلنته علق تقييح نفسه ا
لمعر ط  دراته لنلاثت الضعف لالقلة لديه, لمعًلنته علق استمداح إمكًنيًته إلق 

 ر                           ثي  يشي ا صق ثد ممكن,

رشد من ( "لنتياط للمعللمً  لاب كًر الاديدة التت  دمهً الم4896االل, )
مالل الحرنًم  ابرشًد  لالتت سًعد  المسترشد  ت اعًدة تن يح ادراكه لتفكيره عن 
 ري  التملص من اسحًو المشكلط ليصل الق دراط ابستحصًر لذاته لادراكه لقدراته 

 .(1)لامكًنًته ل حلله لذاته كمً هت" 

  الت  ايتضلف   4-2.

  إ ررررا ي  لنرررد مسرررتوط لرررفوا ذات د لررر تذذذوافر :ىولذذذاال يةالفرضذذذ  4-2-1
( ترررررريذ متوسررررررل  دفجررررررات المجمولررررر  التجفيتيرررررر  قتررررررل التفنررررررام  0,,,د لررررر )
حماااااً ان هاااااذه الفرضااااايط اراد  ان تمتحااااار الفااااارل  حاااااين درااااااً  الماملعاااااط ل وتعرررررد .

التاريحياااااط  حااااال الحرناااااًم  لحعاااااده لباااااال التثقااااا  مااااان هاااااذه الفرضااااايط  حقااااا  الحًثثاااااط 
ًجااااااااا  النتااااااااًج  كماااااااااً ملضااااااااح  ااااااااات امتحااااااااًر ) للكلكساااااااان( لعينتاااااااااين متااااااااراح تين لا

    :( لعلق النثل ابتت 49الادلل ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 11, ص1904, ابسكندريط, دار المعًرف, 6:  لى  الن س ا جتمالي( االل سعيد ؛ 1(
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 ( 18جدول )                                      

مج وبعده والفرق بينهما درجات المجموعة التجريبية على مقياس الذات المهارية قبل البرنا

 ( المحسوبة والجدولية Wوالرتب الموجبة والسالبة وقيمة ) 

المجموعه 

 التجريبية

)المتوسط 

 الحسابي(

القيمة  الفرق

المطل

 قة

رتب 

الفرو

ق 

المطل

 قة

 قيمة  -و و+

W 

مستو

ى 

الداللة 

 عند

قبل 

البرنام

 ج

بعد 

 البرنامج

المحسو     

 بة

الجدو

 لية

.0.0 

 

دالة  ., صفر .56 صفر   50 96 96- 99,.6 4,,4

معنو

 يا

 

ا هر  النتًج  ان متلس  دراً  الماملعط التاريحيط  ت ابمتحًر القحلت علق     
       ( لحل  متلس  دراً  ابمتحًر الحعد     6,,6حل  )   الذا  المهًريطمقيًس 

النتًج   ( , لعند ت حي  امتحًر ) للكلكسن ( لعينتين متراح تين ا هر 44,.8) 
ذا  المهًريط  رل  ذا  دبلط اثصًجيط  ت ابمتحًر الحعد  علق مقيًس ال تلا ر

صفر ( لهت اصغر من  )( اذ حلغ  القيمه المثسلحط  ,...عند مستلد دبلط ) 
 رل  دالط اثصًجيط حين دراً   تلا ر( ممً يدل علق  .,الادلليط الحًلغط ) القيمط

   .الت حيقين 
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ثثط لالد الفرل  المعنليط  ت مستلد الذا  المهًريط إلق الحرنًم  لتعزل الحً     
 ت زيًدة مستلد الذا  المهًريط لدد ا راد الماملعط التاريحيط  أسهحابرشًد  الذ  

 ت السً  الحرنًم  ابرشًد  حإسللو النمذاط لذلك من مالل الفنيً  التت  دم  
لالذ  لتاريحيط لالقًجمين علق الحرنًم  لكذلك التفًعل ابياًحت حين ا راد الماملعط ا

يعد عنصرا  مهمً  لالهريً   ت العمليط الترحليط لمن اللسًجل الضرلريط  ت مل  
 .امًعط يسلدهً ال من األلفط لالمثحط لابثتراح 

0

1

2

3

4

5

6

7

90,66

43,4

المجموعة التجريبية                               قبل البرنامج                               وبعد 

 

 يوضح فتب المجمول  التجفيتي  قتل التفنام  وتعد    (1ش ل)          

 ااارل  ذا  دبلاااه إثصاااًجيط عناااد مساااتلد  تقققو  رعقققدم  : نيرررالثا ي ال فضررر 4-2-2
 ( حين متلس   دراً  الماملعط الضًح ط  حل الحرنًم  لحعده.,.,.دبلط)

 حل  ضًح طحمً ان هذه الفرضيط اراد  ان تمتحر الفرل  حين دراً  الماملعط ال
 امتحًر ) للكلكسن( الحرنًم  لحعده لبال التثق  من هذه الفرضيط  حق  الحًثثط
( لعلق النثل  48لعينتين متراح تين لاًج  النتًج  كمً ملضح  ت الادلل ) 

                                    بتت:ا
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 (11الجدول)                                             

الفرق بينهما درجات المجموعة الضابطة على مقياس الذات المهارية قبل البرنامج وبعده و 

 ( المحسوبة والجدولية Wوالرتب الموجبة والسالبة وقيمة ) 

 ضابطةالمجموعه ال

)المتوسط 

 الحسابي(

القيمة  الفرق

 المطلقة

رتب 

الفروق 

 المطلقة

 قيمة  -و و+

W 

مستوى 

الداللة 

 عند

قبل 
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    حلاا    قحلاات اات ابمتحااًر ال ضااًح طا هاار  النتااًج  ان متلساا  دراااً  الماملعااط ال    
( علاااق مقياااًس  60,8حلااا  )  حعاااد (  لمتلسااا  الااادراً    ااات ابمتحاااًر ال  60,6) 
لعينتااااين متااااراح تين ا هاااار    , لعنااااد ت حياااا  امتحااااًر ) للكلكساااان ( لااااذا  المهًريااااطا

 ضااًح ط اارل  ذا  دبلااط اثصااًجيط حااين دراااً  ا ااراد الماملعااط ال تاالا رالنتاًج  حعاادح 
(  ل ااااد  حلغاااا  القيمااااط  ,...عنااااد مسااااتلد دبلااااط )  القحلاااات لالحعااااد  اااات ابمتحااااًرين 

( لحااذلك يكاالن الفاار  .,( لهاات اكحاار ماان القيمااط الادلليااط الحًلغااط )  68المثساالحط ) 
ذا  دبلااط معنليااط حاااين  تااالا رسااحو عاادح لااالد  طعاازل الحًثثاااتل , اثصااًجي  غياار دال 

ابمتحااًر القحلاات لالحعااد  للماملعااط الضااًح ط الااق عاادح مضاالع هااذه الماملعااط الااق 
الماملعاااااط التاريحياااااط, لان نقاااااص محااااارة ابرشاااااًد لالتلاياااااه  مثااااالابرشاااااًد   حرناااااًم ال

ًعدهً لحلال  الثًلاط المعنلياط  ات مماً لاح يسا الذا  المهًريط تنميط ت   ًلحطلمسًعدة ال
,إذ إن المحيار أل المرشااد الفار  حاين ابلساً  الثسااًحيط حاين ابمتحاًرين القحلاات لالحعاد 
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 تفسريهاووحتليلها النتائج  عرض   

النفساات يضاايف محاارا  لمعااًرف تسااًعد المسترشااد  اات تنميااط سااللكيً  مرغلحااط لديااه 
تاالا ر تلصاال  الااق عاادح  لالتاات (6880لاااًء  هااذه النتياااط متفقااط مااع دراسااط )ثميااد,

 .(1)ذا  دبلط معنليط للماملعط الضًح ط  ت الحث  رل  

          

        

المجموعة الضابطة

 ( يلضح رتو دراً  الماملعط الضًح ط  حل الحرنًم  لحعده6الشكل)

 

 

رشادي لتخفيف الضغوط النفسية المصاحبة لذددا  التنافسذي لالعبذي فئذة إتأثير منهج  ,س  ي ح يد  ح د (1)

,ص 9..0,الريًضايط/ كلياط الترحياه  اًمعاط صاالح الادينلط مًاساتير غيار منشالره , رساً ,المتقدمين في التذنس
4-9. 
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 االستنتاجات والتوصيات     

 الباب الخامس                        

 االستنتاجات والتوصيات              

 االستنتاجات والتوصيات: -5

  االستنتاجات : 5-1

 في ضوء النتائج التي حصلت عليها الباحثة تم التوصل الى االستنتاجات االتية :

ارتفاع فاعلية البرنامج اإلرشادي المعد من قبل الباحثة لتأثيره الواضح في  -1
 مستوى األداء للمهارات األساسية المختارة لدى عينة البحث التجريبية.

هنالك عالقة ارتباط معنوية بين تعلم بعض المهارات األساسية المختارة وبين  -2
 الذات المهارية.

 الذات المهارية. للبرنامج االرشادي تأثير ايجابي في تطوير مجاالت -3

 التوصيات:  5-2
 توصلت إليه الباحثة من استنتاجات توصي الباحثة كما يأتي: مما سبق وفي ضوء ما

 ,باإلعداد النفسي للطالبات عنايةحث مدرسي ومدرسات التربية الرياضية على ال -1
 والسيما عند تدريبهن على االلعاب الرياضية في درس التربية الرياضية.

المعد في هذه من البرنامج االرشادي  مدرسات التربية الرياضيةفادة إإمكانية  -2
حل المشكالت النفسية ومنها الذات  ألجلفي فعاليات رياضية مختلفة الدراسة 

 .  المهارية لدى الطالبات

األخصائي النفسي للعمل بجانب مدرس التربية الرياضية  توافرب عنايةضرورة ال -3
 إلرشاد الطالبات ومساعدتهن على تكوين صورة ايجابية واقعية عن أنفسهن.

 .(السلةمثل)كرة اسات مماثلة لمختلف الفعاليات الرياضية إجراء در-4
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 *القرآن الكريم.

,  1ط . قراءات فيي لليم الينوا واليربييه ؛فوزيه خليل اللبناني  وابراهيم قرفال   *
 .1991,مكيبة طرابلا العلميه :ليبا 

اساسيات البحث العلمي في التربية والعلوم  ؛احمد سليمان عودة وسليمان فتحي *
 .2992، اربد، جامعة اليرموك، األردن، 2، طاإلنسانية
 االحصاء للباحث في التربيه والعلوم االنسانيهعوده وخليل الخليلي ؛ سليمان *احمد 
 .2222دار الفكر للنشر والتوزيع, عمان , االردن , 2: ط
 .9009, 1جامعة القاهرة:طيخطيط اليدريب في كرة اليد. ؛بييأحمد لر*

عة جام ,دار المطبولات ,ليبيا  :كرة اليد ولناصرها األساسية ؛ احمد لريبي *

 1221 ,الوايح 

بناء مقياس الذات المهارية لدى العبي كرة اليد في المنطقة  * أحمد مؤيد العنزي ؛ 
 ,جامعة الموصل,العراق,4,مجلد4:مجلة علوم التربية الرياضية,عفي العراق الشمالية

 .1111االكاديمية الرياضية العراقية,
بعددددددا المهددددددارات  مددددددنهم تعليمددددددي مقتددددددر  لتعلدددددديم ؛احمددددددد مهدددددددي صددددددال  العبيدددددددي *

األساسدددددددددددددية بكدددددددددددددرة اليدددددددددددددد وع قتددددددددددددده بموقدددددددددددددع الضدددددددددددددبط لطددددددددددددد   الصددددددددددددد  األول 
:رسددددددددددددددالة ماجسددددددددددددددتير سيدددددددددددددددر منشددددددددددددددورة.كلية التربيددددددددددددددة األساسدددددددددددددددية جامعة المتوسط
 .2222ديالى,

 .2992.القاهرة:دار الفكر,دوافع التفوق في النشاط الرياضي*أسامة كامل رات ؛ 
 . 2999دار الوكر العربي .  :رة القاه النمو الحركي. ؛ اسامة كامل رايب. *
بغداد:مطبعة وزارة التعليم :علم النفس الطفولة والمراهقةاميمة علي خان وآخرون؛ *

 11919العالي,
أثر برنامم ارشادي نفسي مقتر  في تنمية لبثقة بالنفس الدفاعي؛ انتصار مزهر *

رياضية للبنات  رسالة ماجستير, كلية التربية ال :الرياضي وع قته بمستوى االنجاز
 .1114جامعة بغداد,
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ترجمة ص   الدين محمود ع م,عمان:دار  :علم النفس التربويأنيتا ولفولك؛ *
 .1111المسيرة للنشر,

ترجمة حامد عبد العزيز,  : نظريات االرشاد والع ج النفسيباترسون , س,هد ؛  *
 .2992الكويت: دار القلم للطباعه والنشر,

 : وعلم النفس التربيةمناهم البحث في  ؛كاظم  احمد خيري  جابر عبد الحميد و *
 .2991,بغداد , العراق العربية النهضةدار 
 .2992, االسكندرية, دار المعار , 2: طعلم النفس االجتماعيج ل سعيد ؛  *
صيحيوة لميال : لمياو  . يعديل السيلو    القيوانيو وارجيراءات  ؛جمال الخطيب *

 .1911,المطابع  

مكيبييية الويييما , لمييياو ,ارردو  9:ط يعيييديل السيييلو  ارنسيييانيال الخطييييب؛ جمييي *

,1221. 

ترجمددددة هندددداء  : التحليددددل االحصدددداتي فددددي التربيدددده وعلددددم الددددنفس ؛ فيركسددددون جددددورج *
 .1999,بغداد , العراق ,محسن العكيلي , دار الحكمه 

اهرة . القييي: ليييالم الكييييب, اليوجييييه وارر ييياد النوسييييحاميييد لبدالسيييمم زهيييراو؛  *

,1211. 

. القيياهرة : لييالم الكيييب, اليوجيييه وارر يياد النوسييي؛ حامييد لبييد السييمم زهييراو *

1221. 

، دار 1، طاليوجيه واإلر ياد الطمبيي للمر يديو والمعلمييوحمدي  اكر محمود،  *

 .1221األندلا للن ر واليوزيع، السعودية، 

ليسامح اإلجيمالي ليد  فاللية برنامج إر ادي في ينمية اخنساء لبد الرزاق لبد؛ *
كليييية -.رسيييالة ماجسييييير شيييير من يييورة,جامعة دييييال طالبيييات المرحلييية اإللدادية

 .1112اليربية,

: مكيبية دار  مبادْ  القياا واليقويم في اليربييهزكريا محمود الظاهـر وآخروو  ؛  *

 .1222الثقافه للن ر واليوزيع,لماو , ارردو ,
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ادي ليخويييا الويياوط النوسييية المصيياحبة ر ييإييييثير ميين ج  ؛سييامي حميييد محمييد *

رسددالة ماجسددتير سيددر منشددوره ,  ,ليياداء الينافسييي لملبييي فتيية الميقييدميو فييي الييينا
 .1111الرياضية,  كلية التربيه  جامعة ص   الدين

أثر برنامج إر ادي نوسي في يطوير الروا الرياويية و ؛سعد لباا لبد الجنابي *

, أطروحددة دكتددوراه سيددر لكييرة الطيياترة الميقييدميوالسييلو  ارجيمييالي لييد  رلبييي ا
 .1111منشورة,جامعة بابل كلية التربية الرياضية,

 . نظريات ارر اد والعمج النوسي ؛ال ادي لبد  جودة لزتو العزة سعيد حسني *

 .1999,دار الثقافه للن ر واليوزيع :, لماو  1ط

دار الثقافيييه للن ييير  : لمييياو.  ارر ييياد الجميييالي العمجيييي ؛ سيييعيد حسيييني العيييزة*

 .1111,واليوزيع

دار الوكير  ,ارردو  :لمياو  . مبيادْ  ارر ياد واليوجييه ؛س ام درويش ابو ليطه *

 .1991,للطباله والن ر

ترجمددددة  : مشددددك ت اطفددددال المراهدقدددددين واسددددالي  المسدددداعده فيهددددا ؛شدددديفر وميلمددددان  *
 .1991,ردن اال, نسيمه داود ونزيه حمدي , مطبوعات الجامعه االردنيه

, دار المسددددره للنشددددر  3ط :علددددم الددددنفس التربددددوي ؛صددددال  محمددددد علددددي ابددددو جددددادوا  *
 .1113,عمان , االردن  ,والتوزيع والطباعه

: دار الكييب للطبالية والن ير, ار اد اليربوي والنوسييلاصم محمود ند  الحياني؛ *

 .1212جامعة الموصل, 

البحوث التربويه والنفسيه واالجتماعيه لتحليل االحصاتي في عبد الجبار توفيق ؛ ا *
 .1912, مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ,الكويت ,  1: طد الطرق ال معلميه -
, مطبعة جامعة الموصل : النفسيةاالختبارات والمقاييس ؛ الزوبعي عبد الجليل *

 .2991,الموصل , العراق
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عار  ، عمان , , دار الم 2: ط أساسيات البحث التربويعبد الرحمن عدس ؛ *
 .2999األردن,

جامعة بغداد ، وزارة  : مناهم البحث التربوي؛ عبدالرحمن  وانور داود  عزيز حنا *
 .2992,التعليم العالي والبحث العلمي

: مددخل للدى علدم الدنفس الرياضدي* عكلة سليمان الحوري، ومعيدو  ذندون حنتدو ؛ 
 ة الموصل.، الموصل , دار ابن األثير للطباعة والنشر، جامع1ط

أثر برنامم ارشادي لتخفي  التوتر النفسي المصاح  ل داء علي عبداهلل خل ؛  *
: رسالة ماجستير, كلية لدى العبي بعا االندية العراقية بالرماية لفتة المتقدمين

 .2222التربية الرياضية جامعة موصل, 
مل  للذكاء ف  البناء العا فيح  لبد الحميد لبد القادر,والسيد محمد أبو ها م: *

بكل مو فعالية الذات وحل الم كمت واليحصيل ووء يصنيا جاردنر ولمقيه 

 .9002,جامعة الزقازيق,كلية اليربية,مصر,  الدراس  لد  طمب الجامعة

سيكولوجية التعلم بين المنظور االرتباطي والمنظور  ؛فتحي مصطفى الزيات  *
 .1991,, القاهره دار النشر للجامعات  1ط : المعرفي

: مطبعة التعليم العالي جامعة الشخصيه بين اتنظير والقياس قاسم حسين صال ؛ *
 .1911بغداد , العراق ,

، عمان:دار  2. ط مفهوم الذات بين النظرية والتطبيققحطان احمد الظاهر ؛  *
 .1114واتل للنشر،

دار الكت  للطباعة  : كرة اليد ؛كمال عار  ظاهر ، سعد محسن اسماعيل *
 .1919,والنشر ، جامعة الموصل 

 .2992. الموصل : مكتبة بسام للنشر,النفس االنسانيةمحمد جلو  فرحان ؛  *
.  االختبارات النفسية والمهاريةمحمد نصر الدين رضوان ؛ ؛محمد حسن ع وي  *

 .2999القاهرة :دار الفكر العربي ، 
:مركز الكتا  للنشر ة االختبارات النفسية للرياضيينموسوع ؛محمد حسن ع وي *

 .1991,القاهرة,
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دار الوكير  ,القياهرة  :القياا واليقويم في اليربية الرياوييةمحمد صبحي حسانيو؛  *
 .5991,العربي 

، اطروحية  قياا مو يوم اليذات وارشييراب ليد  طلبية الجامعيةمحمد الياا بكر ؛  *

 .1292جامعة باداد, –اليربية  دكيوراه   شير من ورة   ، كلية

دار ,, السعوديه 9ط: نظريات ارر اد والعمج النوسيمحمود محروا ال ناوي ؛  *

 .9000شريب للطباله والن ر,

 . 1220، دار الحكمة للطباعة ، جامعة بغداد ، ؛التقويم والقياسد اإلمام و مصطفى محم *
 

: باييداد,دار يوجيييه اليربييويارر يياد النوسييي والمصييطو  محمييود ارمييام وآخروو؛ *

 .1221 ,الكيب والوثاتق

: رسيالة ماجسييير صيورة اليذات ولمقي يا باليواليل ارجيميالينادرة جميل حمد ؛  *

 .9009شير من ورة ، كلية ارداب ، جامعة باداد ,
، الجامعية 91مجلة اداب المسينصيرية ، العيدد : القيم واليكيا القيم  ؛نزهت حسيو* 

 .1221,ادادالمسينصرية ، ب

لمقيية اليحصيييل الدراسيي  بمو ييوم الييذات و المسيييو  اليعليميي   هنيياء محمييد البيلييي؛*
 :للوالييديو ليمميييذ مرحليية ارسيياا الصييا السييابع و الثييامو بمحلييية الخرطييوم  ييرق

/ جامعيية أفريقيييا العالمييية,  كلييية اليربييية و الدراسييات اإلنسييانيةأطروحيية دكيييوراه, 

9009 . 

الع قددة بدددين مفهدددوم الدددذات الجسددمية والقددددرة الحركيدددة لددددى  ,محمددددالمدددنعم  وليددد عبدددد *
رسدددالة ماجسدددتير، كليدددة التربيدددة الرياضدددية  :العبدددي الكاراتيددده بجمهوريدددة مصدددر العربيدددة

 .1221للبنين بالقاهرة، جامعة حلوان، 
. اإلر اد النوسي بيو النظرية واليطبييقوهيب مجيد الكبيسي ولبد ارمبر ال مسي؛ *

 .1229كلية اإلدارة واإلقيصاد, باداد:مطبعة

 :يرجمة لادل لز الديو  واخروو , مصير  . مقدمه في للم النوا؛وييج  ارنوا  *

  .1913,دار ماكجر وهيل للن ر

الرياض :ارر اد النوسي واليوجيه اليربوي ؛واخروو    يوسا مصطو  القاوي *

 .1911,ر المريخ للن ر , دا
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,العراق:الشددددددركة العامددددددة 1.طالمرشددددددد التربددددددويدليددددددل يحيددددددى داود سددددددلمان وآخرون؛ *
 .1111للمستلزمات التربوية,
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 (0ملحق )                                                  

 ديالى ةجامع

 الرياضية كلية التربية

 لماجستيرالدراسات العليا/ ا

 

 تين التجريبية والضابطةلمجموعاإلجراء التكافؤ بين  ةاستمارة معلومات أولي

 -: ةعزيزتي الطالب

وستكون المعلومات  ةرعلى هذه االستما ةترجو الباحثه تعاونك في االجاب

 غراض البحث العلمي فقط ألمحدده 

 الصف -2           العمر             -1

   انوي/ث    ابتدائي /                          -التحصيل العلمي لالب :-4

                                           عليا/     جامعي/                                                          

 ثانوي/      ابتدائي /                       -التحصيل الدراسي لالم :-5

 جامعي/                   عليا/                                           

  

              مع فائق االحترام                                                                   

 الباحثة                                                                    

 رشا عبد الرزاق عبد                                                          
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 (2ملحق )                                      

 جامعه ديالى

 التربية الرياضية كلية

 الدراسات العليا/ الماجستير

                 اسماء الخبراء والمختصين الذين استعانت بهم الباحثة في تقويم أداتي البحث
 ()المقياس والبرنامج االرشادي 

 أسماء السادة الخبراء في تقويم مقياس الذات المهارية. - أ
 رشادي.أسماء السادة الخبراء في تقويم البرنامج اال - ب

 ب أ مكان العمل التخصص أسماء السادة الخبراء ت

1.  
 أ.د عكلة الحوري

كلية التربية الرياضية/ جامعة  علم النفس الرياضي

 الموصل
* * 

2.  
 أ.د غازي صالح محمود

كلية التربية الرياضية/ الجامعة  علم النفس الرياضي

 المستنصرية
*  

 *  التربية الرياضية/ جامعة بغدادكلية  علم النفس الرياضي أ.د محمد جسام عرب  .3

 أ.د ناظم شاكر الوتار  .4
كلية التربية الرياضية/ جامعة  علم النفس الرياضي

 الموصل
 * 

5.  
 *  كلية التربية/الجامعة المستنصرية اإلرشاد النفسي أ.د صالح مهدي صالح

6.  
 *  كلية التربية/جامعة ديالى اإلرشاد النفسي أ.د عدنان محمود المهداوي

7.  
  * كلية التربية للبنات/ جامعة الموصل علم النفس الرياضي أ.م.د مؤيد عبد الرزاق

8.  
 أ.م.د ثامر محمود ذنون

كلية التربية االساسية/ جامعة  علم النفس الرياضي

 الموصل
*  

9.  
 *  معهد إعداد المعلمين/بعقوبة اإلرشاد النفسي أ.م.د عبد الكريم محمود صالح

11.  
 * * كلية التربية الرياضية/ جامعة ديالى علم النفس الرياضي أ.م.د احمد رمضان احمد

 * * كلية التربية الرياضية/ جامعة ديالى علم النفس الرياضي م.د سعد محمود الجنابي  .11

 * * كلية التربية الرياضية/ جامعة ديالى علم النفس الرياضي حسينم.د كامل عبود   .12
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 ب أ مكان العمل التخصص أسماء السادة الخبراء ت

 م.د رافع إدريس يونس  .13
كلية التربية االساسية/ جامعة  علم النفس الرياضي

 الموصل
*  

  * كلية التربية الرياضية/ جامعة ديالى علم النفس الرياضي م .د علي يوسف  .14

 * * كلية التربية الرياضية/ جامعة بغداد علم النفس الرياضي م.د نعيمة زيدان خلف  .15
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 (3ملحق)                                  

 فقرات مقياس الذات المهارية المقدم للسادة المحكمين 

 جامعة ديالى

 الرياضية ةكلية التربي

 ـ الماجستير-الدراسات العليا 

 ترماالستاذ الفاضل .........................................................المح

 ……………………………………التخصص 

 -وبعد : ةطيب ةتحي

الررى القيررام بدراسررة بعأرروان )م ررر برأررامت ارةررادا فرر  تأميررة الررذات ة تررروم الباح رر
طالبررات المرحلررة دى المهاريررة وقتهتهررا برربعا المهررارات االساسررية فرر  كرررة اليررد لرر

يرة لرـ المتوسطة ( . ولتحقيق ذلك تقتض  متطلبات البحر  تبأر  مقيراس الرذات المهار

( لرردى القبرر  المأتخبررات . وتررود الباح رر  ان تكيفررة قلررى 1100)محمررد مديررد العأرر ا 

المرحلرررة المتوسرررطة وهرررد تبأرررت الباح رررة تعريررري )محمرررد حسرررن قتوا(فررر  الرررذات 
هي أحدى  نودعنا ناد نت ني تدي ي الدر نامدري متد  ه ت د   د  المهارية والذا يعأ  بها )

 ه دد  ننعدد  ىنيني    اتلددا  اوتردد حنت مددم مردد حنت حرخلدد  ل بدد   و ادد  مدد  نمددى  خم

( ناحرخل  ناتخ وم  نا ي يشكل في مجتعمر  ناتر حنت ناحرخل  نالع س في يوك ناو اد 

. 

وبررالأ ر لمررا تتمتعررون برر  مررن خبرررة قلميررة يرجررى التفضررل بقرررا ة فقرررات المقيرراس 
آ وتوضيح مدى صتحيتها واهتراح التعديل المأاسب الا فقرة تحتاج الى ذلك  . قلم
بأن  الفقرات صيغت بةكل ) ايجاب  , سلب  ( , فضآل قن ان بدائل االسرتجابة أحرو 
مضمون كل فقرة المقياس ه  ) دائمآ , غالبآ , احياأآ , أادرآ , ابدآ ( ,راجيرة آرائكرم 

 بدائل.ال حول قدد

 

 مع فائق الةكـر والتـقـدير                                     

                                                                                   

          الباح ة                                                                          

 رةا قبد الر اق                                                                                
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 بصورته االولية اس الذات المهارية بكرة اليدمقي

 تحتاج الى تعديل غير صالحة صالحة الفقرات ت
أستطيع أداء المناوالت الطويلة  1

 .بسهولة
   

 ةبإمكاني التغطية الصحيحة للزميل 2
 في الدفاع. ةالقريب

   

يمكنني االختراق والدخول في منطقة  3
األضعف في الفريق  ةالمدافع ةالالعب

 .الخصم

   

من  ةيمكنني اجتياز أكثر من العب 4
الفريق الخصم في أثناء عملية 

 .الطبطبة بالكرة

   

ين تاثن تينبإمكاني التغلب على مدافع 5
 واختراقهما والقيام بالتهديف.

   

 ةأتردد عند الخروج للدفاع ضد العب 6
اشعر بأنه أفضل مني بدنياً  ةمهاجم

 ومهارياً.

   

أتسبب في تسجيل هدف  أخاف في ان 7
 .ضد فريقي نتيجة لسوء دفاعي

   

بإمكاني التهديف بأكثر من نوع من  8
 .أنواع التهديف

   

ال استطيع التهديف من الزوايا  9
 .بسهولة

   

يصعب علي االحتفاظ بنفس القدرة  11
 في المهارات طيلة فترة المباراة.

   

ال أجيد اللعب سوى في مركز واحد  11
 .فقط

   

ة تتميز تمريراتي خالل المباراة بالدق 12
 .يالتالمتناهية للزم

   

 العبه لالعبهمن الصعب علي الدفاع  13
 .في المباراة

   

بإمكاني التحرك بسهولة وسرعة  14
 .لبدء هجوم ضد الفريق الخصم

   

أخاف ان تمارس الفرق األخرى  15
 .ضدي في المباراة رجل لرجلالدفاع 

   

من تأدية التصويب من أخشى  16
السقوط أو الطيران خوفاً من 

 اإلصابة.

   

يمكنني أن امسك الكرة بيد واحدة  17
 بكل سهولة.

   

ال أجيد استعمال مناولة الدفع مع  18
 .الزمالء بسهولة

   

إذا أصبحت في موقف محرج خالل  19
المباراة فبإمكاني التصرف الصحيح 

 والسليم.

   

ه الكرة إلى  يصعب علي توجي 21
والمتقدم في الهجوم  ةاألمامي ةالالعب

 السريع.

   

أجيد الدفاع في منطقة االرتكاز  21
 .بصورة جيدة

   

أتردد عند اختياري لتنفيذ ضربة  22
 .جزاء لصالح فريقي
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 (4ملحق)                              

 مقياس الذات المهارية بصورته النهائية               

 جامعة ديالى

 كلية التربي  الرياضية

 ـ الماجستير-الدراسات العليا 

 -أختي الطالبة :

تررم ا باحثة ررق با بررثا حعمبيررق هذابررع  اضررلب تقررا حيررص باا بيرر  باترر  ت ررثع    رر      
ح رع    رمبةق  عيرع  باضرع   ت ع إن تتيث ن  ايضث  ر  بجاثحرع هنضرث  ايحق كمة بابع

 رةبةق  قاثحرإ ب م  تران بجاثحع ه  باحةث بايذا    ط  ت ع إن تنحع باحثة ق بنرع ج ت
 ,اا ازبل باشكم .  قاثحإ أخمى خثطئق الب تما  باحثة ق هعا تم  أي   مه ان غبم 

 

 الصف:

 -: ةطريقة االجاب

 -:إذا كنت موافقة جدا على العبارة فضع إشارة ) صح ( إمامها -1

 أبدا نادرا   أحيانا غالبا   دائما   العبارة ت

1- 

أيتطبا أعبء 

باانث جت باط بذق 

 حيض اق

√     

 

 وتقبلوا فائق الشكر والتقدير
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 أبدا نادرا   أحيانا غالبا   دائما   الفقرات ت

      .أستطيع أداء المناوالت الطويلة بسهولة .1

      .في الدفاع ةالقريب ةبإمكاني التغطية الصحيحة للزميل .2

      .األضعف في الفريق الخصم ةالمدافع ةيمكنني االختراق والدخول في منطقة الالعب .3

      .من الفريق الخصم في أثناء عملية الطبطبة بالكرة ةيمكنني اجتياز أكثر من العب .4

      .ن واختراقهما والقيام بالتهديفتين اثنيتبإمكاني التغلب على مدافع .5

      .أفضل مني بدنيا  ومهاريا   ااشعر بأنه ةمهاجم ةأتردد عند الخروج للدفاع ضد العب .6

      .أخاف في ان أتسبب في تسجيل هدف ضد فريقي نتيجة لسوء دفاعي .7

      .بإمكاني التهديف بأكثر من نوع من أنواع التهديف .8

      .ال استطيع التهديف من الزوايا بسهولة .9

      .يصعب علي االحتفاظ بنفس القدرة في المهارات طيلة فترة المباراة .11

      .ال أجيد اللعب سوى في مركز واحد فقط .11

      .تتميز تمريراتي خالل المباراة بالدقة المتناهية للزمالء .12

      .في المباراة العبة لالعبةمن الصعب علي الدفاع  .13

      .ك بسهولة وسرعة لبدء هجوم ضد الفريق الخصمبإمكاني التحر  .14

      .ضدي في المباراة العبة لالعبةأخاف ان تمارس الفرق األخرى الدفاع  .15

      .الطيران خوفا  من اإلصابة أوأخشى من تأدية التصويب من السقوط  .16

      .يمكنني أن امسك الكرة بيد واحدة بكل سهولة .17

      .استعمال مناولة الدفع مع الزمالء بسهولة ال أجيد .18

      .إذا أصبحت في موقف محرج خالل المباراة فبإمكاني التصرف الصحيح والسليم .19

      .األمامي والمتقدم في الهجوم السريع ةيصعب علي توجيه الكرة إلى  الالعب .21

      .أجيد الدفاع في منطقة االرتكاز بصورة جيدة .21

      .أتردد عند اختياري لتنفيذ ضربة جزاء لصالح فريقي .22
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 (5ملحق )                                  

 اإلختبارات المقننة المستخدمة في الدراسة             

 -أختبار مهارة الطبطبة : -1

 يبثس ايت ى اضثمة باطحطحق . -باضع  ان بجختحثم :  

كمة   ( ، 1يثهق ت يبت باكتم نبق هعع    ( ، 1ا هعع  أهال -بألع بت باايتخعاق :
 بع 

 -طريقة األداء :

ت حبت خايق إهالا هذى بألمص ح  مة هثا عبق  حخط ايت با بحيع بأل ل هن خط 
 (.1( ا كاث    باشكل  1( ا  باايث ق حبن هذا  أخم  1باحعببق  

احق حطحطحق باكمة اا شثمة حثاحعء ت  ا باطثت   باطثاحق خذ  خط باحعببق  هنع بإل
بثحث ةتى هح م خط بانضثبق .  بامكص هذى شكل اتيمج حبن بألهالا لهثحًث  ب 

  -التسجيل :

بثحث ان اةظق باحعء ةتى تخط  باطثاحق اخط بانضثبق   بةيب بازان باايال لهثحًث  ب 

 (1شكل )
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 -اختبار مهارة المناولة:-2

 انث اق هذى ةثئط  .باضع  ان بجختحثم : يبثس بات ب    يمهق با

 ةثئط ايت ي .   ,( 1يثهق إاكتم نبق هعع    بألع بت باايتخعاق : كمة بع ، 

 -طريقة األداء :

  ا حتامبم باكمة إاى ت( اتم هن باةثئط  هنع بإلشثمة 1ت   باطثاحق هذى حيع    
(  ث كاث    11باةثئط  بيتامبم باتامبم ألك م هعع ااكن    زان اةعع يعمه  

 (.0 باشكل 

   (تةيب هعع باتامبمبت    بازان بااةعع  تةيب هعع امبت بيتالا باكمة-التسجيل:

                                      ( 1شكل )                              

 

 

 

 

 -اختبار مهارة التصويب :-3

 يبثس عيق بات  بب  -: الهدف من االختبار
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( ا  ا ب يا 1×1اماى كمة بع امي ا هذى ةثئط   كمة بع،  -: األدوات المستخدمة
بااماى إاى تييق ايتطبالت ا بثس عيق بات  بب  بميا خط هذى بألمص بحيع 

 ( . 1( ا هن بااماى كاث    باشكل   1 

  -طريقة األداء :

 -ت  ا باطثاحق حثات  بب ان خذ  باخط حخط ة بجمتكثز اا امبهثة اث بأت  :

(  بات  تا ل ز ببث بااماى  بات  تحذغ أحيثعهث   ,,,,,,1إ ثحق باايتطبالت   -
 ( يا بنثل أمحا عماثت . 11×  011

(  بات  تا ل باانط ق     مأس ةثمس بااماى  حبن يعابع 1،1إ ثحق باايتطبذبن  -
 ( يا بنثل  الث عماثت .11×011 بات  تحذغ أحيثعهث   

به  ةثمس بااماى  بات  تحذغ (  بات  تا ل انط ق اعى لم 1,1إ ثحق باايتطبذبن  -
 ( يا بنثل عماتبن . 11×  011أحيثعهث    

            أحيثعهث( با ل انط ق  عم  الع ةثمس بااماى  بات  تحذغ 1إ ثحق باايتطبل  -
 ( يا بنثل عماق  بةعة .11×011  

 إلب اثءت باكمة خثمج لا  بنثل  فمًب .-

  اق  بةعة   ط.تؤعي كل طثاحق هشمة مابثت  اكل طثاب اةث-
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 ( 3شكل )                                     
       

 

1 2 3 

 

  

6 5 4 

7 8 9 

 

 

 -ان باا عم بجت : ةاالةظق / بجختحثمبت اأخ ل

مننننننهي تعليمننننني مقتنننننرم لتعلنننننيم بعننننن  المهنننننارات  ؛بةاررررع اضرررررعي  ررررثا  بايحبرررررعي
طننننننننالب الصننننننننف األول األساسننننننننية بكننننننننرة الينننننننند وعالقتننننننننه بموقننننننننع الضننننننننبط ل

:ميرررررررررررثاق اثايرررررررررررتبم غبرررررررررررم انشررررررررررر مة.كذبق باتمحبرررررررررررق بأليثيررررررررررربق/اثايق المتوسنننننننننننط
 .4002عبثاى,
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 (1ملحق )                                 

 البرأامت االرةادا                             

 المحترم ................ ............................األستاذ الدكتور 

 تحية طيبة ......

برأامت إرةادا ف  تأمية الذات المهارية  تأ ير) بـ ةبدراستها الموسوم ةتقوم الباح     

 وقتهتها ببعا المهارات االساسية ف  كرة اليد لدى طالبات المرحلة المتوسطة(

بعد تحديد  ةولتحقيق ذلك اهتضت الحاج  بأا  برأامت ارةادا اقتمد قلى بعا االأةط

للتعلم االجتماق  ( بوصف  اطارا أ ريا  –واالهداي معتمدا قلى أ رية ) باأدورا الحاجات

 ف  بأا  اأةطة البرأامت

أحى  نوعنا نا نت ني تي ي الر نامري مت  ه ت      مم مر حنت حرخل  ه )ة والذات المهاري

ي يشكل في ل ب   و ا  م  نمى  خم ه   ننع  ىنيني    اتلا  اوتر حنت ناحرخل  ناتخ وم  نا 

 ( .مجتعمر  ناتر حنت ناحرخل  نالع س في يوك ناو ا 

 ةف  مجال اقداد البرامت االرةادي ةودراي ةوأ را لما تمتلكون من خبر

لتطوير هذا البرأامت مما يجعل   ةالمفيد ةترجوا الباح   تفضلكم ف  ابدا  متح اتكم العلمي

 ف  مستوى افضل

                     جزيل الشكر واإلمتنانولكم                            

 طالبة الماجستير

 رشا عبد الرزاق عبد                                                            
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     دقيقة54/مدة الجلسة                                                                                                                                                                      الجلسة األولى   

           اتالحاج      الموضوع  

  الهدف العام

 ألبيتي التدريب التقويم           النشاط المقدم        السلوكية افاألهد

 تعريف الطالبات -1 االفتتاحية

 .بالباحثةببعض و 

أهدداف و تعريف الطالبات ب -2

 البرنامج. محتوى 

تعريددف الطالبددات بموددا  و  -3

 .زما  انعقاد جلسات البرنامج

مسدددداادة الطالبددددات الددددى  -5

بيدنه  إزالة الحدواج  النسسدية 

 باحثة.الو بي  

مسدددداادة الطالبددددات الددددى  -4

الشدددعور بددداألم  و الطمأنيندددة 

 بجلسات البرنامج.

تعريددف الطالبددات بددا ت ف  -6

طبيعدددة الجلسدددات اددد  طبيعدددة 

 الدرس.

تعريددددددددددددددف 

الطالبددددددددددات 

بالبرنددامج و 

 متطلباته.

أ  تتعددددددددددددددرف طالبددددددددددددددات  -1

فيمددددا  باحثددددةالمجمواددددة و ال

 .بينه 

أ  تتعددددرف الطالبددددات الددددى  -2

 البرنامج هداف و محتوى أ

إ  يتعرف  الى زما  وموا  - 3

 جلسات البرنامج

أ  ت ال الحواج  النسسية بي  -5

 باحثة.الالطالبات و 

أ  يشددعر  الطالبددات بدداألم   -4

 و الطمأنينة .

أ  يعدددددددددرف  الطالبدددددددددات أ   -6

جلسات البرندامج تتتلدف اد  

 طبيعة الدرس.

 .بنسسها  اسمها واملها   باحثةتعريف ال -1

 .التعرف الى أسماء الطالبات والترحيب به   -2

 تعريف الطالبات بأهداف و محتوى البرنامج. -3

  .تقديم الحلوى له  بجو م  المرح واأللسة  -5

تحديد موا   الجلسات اإلرشادية والتي ستوو    -4

وغرفددة الرياضددة ومتتبددر المدرسددة  سدداحة) 

  .( الحاسوب

قيتدات تومد  الطالبدات االلتد ام بال باحثدةتطلب ال -6

 ر اددددد  أللجلسدددددات واددددددم التددددد ةالمتصصددددد

 .الحضور 

فددتب بدداب الحددوار والنقددات لطالبددات المجمواددة  -7

ألجدددز إزالدددة الحدددواج  بجدددو مددد  الديمقراطيدددة 

 .الباحثةالنسسية بينه  و بي  

باحثددة الطالبددات بددأ  كددز مددا يدددور فددي التطمددأ   -8

الجلسدددات هدددو سدددر فيمدددا بيدددنه  ألجدددز تنميدددة 

   و الطمأنينة.إحساس الطالبات باألم

للطالبددات بددأ  طبيعددة جلسددات  باحثددةالتوضددب  -9

البرنددددامج تتتلددددف ادددد  طبيعددددة الدددددرس و إ  

الهدددددف منهددددا تنميددددة الدددد ات المهاريددددة لدددددى 

 الطالبات.

 

 

 باحثدددددةال  تطدددددرح -1

سدددددددددددددد اال  الددددددددددددددى 

أسدددددددم  :مددددددداالطالبات

 جانبددد التددي ب الطالبددة

 ان ؟ التي تبعد أو

 باحثدددددةتطدددددرح الو -2

 : هدز هندا أ ر س اال

مددددد  ال ترغدددددب فدددددي 

 االشترا  بالبرنامج ؟

وكددد ل  هدددز هندددا   -3

مددددددددد  الطالبدددددددددات ال 

ب ئمهددا موددا  وزمددا  

 الجلسات اإلرشادية؟ 

  

 

مددددد   باحثدددددةتطلدددددب ال

الطالبددات كتابددة أرائهدد  

ادددد  الجلسددددة األولددددى 

 بشوز نقاط 
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 إدارة اجللسة األوىل
هرررررجل العلىررررغ تلرررررا جىررررردي ا العي رررر ج  ا ي ررررر    العجعررررر  دتعررررري  التعرررري   ررررر    

 الد جحترررد الط لعررر ا عع ررر ب تلرررا ععرررر دعرررجلد التعررري  تلرررا  هررر ا  العي ررر ج  
دتدقع ا إ يا  الجعجدتغ جب العي  ج  دج  هرد جطلردم جرب عرل ط لعرغ جرب ط لعر ا 

 0العي  ج  
 -النشاطات :

 0عأ يا  الجعجدتغ ا ي   يغ دت عيهب تلا ح ديهب  * تيحم الع حثغ
 0* تق م الع حثغ اىج   للط لع ا دج  ت   

ب تىرررتعجل الع حثرررغ الىرررعدين دتعررريب إب هرررجل اللقررر ااا تىرررجا إي ررر  ا عج تيررر    إج  * 
 يعتجع ت   جب الط لع ا اللدات  ل ي ب ح ع ا ىلدعيغ .

 ا تلا الط لعغ إب تتعلج ر  جعرل * تد ح الع حثغ للط لع ا إب ه  د ععر الىلدعي
تطديي ىلدع   حتا تعدب عصديل    ل دتلقا ي   دجحعرغ  سىر   داريرييب دهرجا 

 0يععل   ت عي ع لىع  ن دتعي    
* تعلرررل الع حثرررغ الط لعررر ا عرررأب العي ررر ج  ىيىرررتجي ىرررععغ ت ررري لقررر ا   دىررريعدب اللقررر ا 

هرجل اللقرر ااا داب جريتيب  ر  اجىررعدن داب ه ر د ترر ن جدا ريع ىررد  تطري  يرر ل 
لجع  ر ب الجيصصر ب ل رجل اللقرر ااا جعتعرغ الج يىرغ د جيتعري الح ىردم ىريعد  ب ا

* التعي  تلا ط لع ا الجعجدتغ جب ي ل تجييب للتع ي  إج تطلم الع حثرغ جرب 
إحررررر ا الط لعررررر ا عرررررأب ت  ررررري للط لعرررررغ التررررر  ترررررد  التعررررري  تلي ررررر  عتقررررر يم اىرررررج                         

( دهعررجا  يا يررغإ رر     ( ثررم ترر ن  يصررغ للط لعررغ اجيرريا )  هرر  ىرر   ىرر ) جيحعرر  إ رر 
تىرررتجي العجليرررغ عرررأب تتعررري  هرررجا الط لعرررغ تلرررا عجيرررع الط لعررر ا ثرررم تعطررر   يصرررغ 

 للط لع ا لج ن يجس  ق ئق    إب تىأل الط لع ا الداح ن اجييا .
ي  لليررر  ن اجلسرررغ دلعىررري * تقرردم الع حثرررغ عتدليرررع الحلررردا تلررا الط لعررر ا ععرررد جرررب الجرر

  0الح عل ال سى  ل ا الط لع ا 
جرغ الترر  يعررم  ب تلتررلم ع رر  الط لعررغ ج عررر القداترر  ال* تعترم الع حثررغ تلررا الىررعدين ع

 -دتطلم جب عل ط لعغ ت دي         تي ج ح  ت   ده  : ث  ا العي  ج  
 



111 

 

 0الجح   غ تلا ىييغ عل ج  يطي     العلىغ ا ي   يغ  -1
ط لعرغ ل رر  الحرق  رر  ا  ىرح م جررب العي ر ج  لعررب لريس ل رر  الحرق إب تح رري عرل  -2

 يدج  دتغيم يدج   يي. 
 0الج  يعغ الس تلغ    إث  ا العي  ج  جب ي ل الج  ق غ دطي  ارياا  -1
يائ ررم آتلررا عررل ط لعررغ إب تتقعررل ال قرر  جررب اريررييب دتلي رر  ا صررغ ا ل ررم داحترريام  -1

 0جثلج  يحتيم ي ي   
 تلام ط لع ا الجعجدتغ عج  يطلم ج  ب.ال -5

* تىرأل الع حثررغ الط لعر ا حرردل هرل    رر  تعري  اىررم الط لعرغ الترر  تعلرس عقيع رر  جررث  
دهعررررجا لعرررر ق  0( يا يررررغ( داىررررم الط لعررررغ الترررر  تعلررررس عقيعررررد ) تقرررردل   )هيرررر  يرررر  ىرررر

 لع ا.الط 
دهرل إب ، (؟ * تىأل الع حثغ الط لع ا )هل ه  د ط لعغ   تد  ا  تياد    العي ر ج 

 دقا دجع ب   اا العي  ج  ي ام الط لع ا ؟
* تطلم الع حثغ جب الط لع ا إب يعتعب تلا ديقغ آيااهب تب العلىرغ اجدلرا ع رعل 

    العلىغ الق  جغ. ع حثغ ق ط دتق يجه إلا ال
 * تد ن الع حثغ الط لع ا جؤع ن تلا ا لتلام ع ججدي الت  تم ا تس ق تلي  .
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     دقيقة40الوقت/                                           الثانية                                                                                                                       الجلسة

 ألبيتي التدريب يمالتقو النشاط المقدم األهداف السلوكية الهدف العام اتالحاج لموضوع

التعريف 

بلعبة كرة 

  اليد

تعريف الطالبات 

 بلعبة كرة اليد

تعرف الطالبات 

 على لعبة كرة اليد

أن تتعرف  -1

الطالبات على لعبة 

 كرة اليد

أن تتفهم  -2

الطالبات محاور 

 لعبة كرة اليد.

 

 

 ألبيتي وتقديم الشكر والثناء للطالبات تدريباالستفسار عن ال -1

  على نحو جيد. أنجزنه اللواتي

 

رفها بأنها عت( و العبة كرة اليدبموضوع الجلسة وهو) الباحثةتبدأ  -2

 6رياضة جماعية يتبارى فيها فريقان، لكل منهما سبعة العبين ) )
يمرر الالعبون كرة فيما بينهم ليحاولوا  ,العبين مع حارس المرمى(

 السبورة. وتكتبه على (..رميها داخل مرمى الخصم إلحراز هدف

 

 الطالبات في ذلك وتقدم الشكر والثناء لهن. الباحثةتناقش  -3

 

هي من و  ,أن هذه اللعبة معترف بها من قبل الفيفاتوضح الباحثة  -4
 .أشهر الرياضات التي يوفرها األولمبياد الخاص

تقديم التعزيز للطالبات اللواتي يحسن  ذلك ومناقشة الطالبات في  -5

 .المناقشة 

الباحثة مقطع متلفزا حول لعبة كرة اليد يوضح مباراة لكرة  رضعت -6
 اليد.

 مناقشة الطالبات في مادار في المقطع و تقدم الشكر و الثناء لهن. -7

 

 

   

لين سؤا الباحثةتطرح  -1

  -: ماعلى الطالبات وه

من كم العب يتألف فريق 

 كرة اليد؟

 

هل لعبة كرة  -وكذلك: -2

اليد تدخل ضمن ألعاب 

 ألولمبيادا

 

تلخيص ما دار في  -3

 0الجلسة 

 

تحديد االيجابيات  -4

 والسلبيات فيها.  

تسجل كل طالبة على 

تعريفا ورقة مكتوبة 

 للعبة كرة اليد.
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 إدارة الجلسة الثانية
اح تببولرتمببيشلباوببثرلربا  ببث لبلتببير اترحببالباحثح ببللحثااثاحببثفلرتمتهمببرلابب   ل بب لبا*

 0 لىل حرلج يلل  جز هالربتول
(لرتثتحبببهل لبببىلبامبببحرر لاضحبببللثبببر لبا بببيتمبببرشلباحثح بببللحضبببرللارةبببر لباجلمبببللر بببرل *

ل6ضللال حب  ل ر ثةبللجاث  بلل تحبثريلف  بثلفر مبث  لاثبالا  ابثلمبحل حأ  بث لثرتضرف 
 اببررلباب حببر لثببر لف اببثلح بب  شلا حببثراربلرا  ببثليب ببالل,ال حبب  لاببرلحببثرملبااراببى(
ل(..اراىلبا صشلإلحربزل يف

ل.لبااثاحثفلحثاتضر فلرتالالإ ثي لباتضر فلألث رلا لاثاحلحثح ل*لت ثقشلبا
 بولاب لأوب رلرل ,أ ل به لبالضحبللاضتبرفلح بثلاب لقحبالباه هبثترةحلباحثح للالاثاحثفل*

ار ثةثفلباتول رفر ثلبألرااح ثيلبا ثص.لرلتاثرمل ه لبار ثةللفرقلالضالتز بيلب
امبببثحتهلقلببب بل لبببىلامبببثحللالضبببالثبببر لبامبببلل لرلث  بببربلابببثل بببتشلتوبببح  هلححبببرلل
ااثرمببللر ثةبببللثبببر لبااببث لرلاثببب ل لبببىلأرللجثفبببل.لرلابب ل ببببال بببه لبار ثةبببلل

وببثقللرلارر ببل لرل اثبب لاب حببولبألرااح ببثيلبا ببثصلإي ببثرلاببثل تا ببزر لحببهلابب لرل
مر ل لرلت ثمقلحي و لرلقبر .لتبرفرلر ثةبللثبر لبا بيلفبولإابثرلبألرااح بثيلبا بثصل
امثحمللباا ثربفلباهري ل لرلباتولتماحلاب ح  لحثاتير الرلباتمبثحقلفبولباا بثربفل
بألمثمبب للا ببه لبار ثةببل.لاببهاذ لفببه ل ببه لباا ببثربفلبألمثمبب لل تضبب  لتار ر ببثلقحببال

ا برللامبثحمثفلباهبرق.لرلتتةبا لامبثحمثفلباا بثربفلباهري بللتار برلباثببر للباتمبيش
أاتبببثرل بببشلباتصبببر ا.ل بببتشلبحتمبببثالبا ت جبببللل01 لبببولبا بببيف لرلت اببب الاامبببثفلل

ل.با  ثئ للاثالال الحجارلبا مثالباتول تاث لا لتمج ل ثلفولثالامثحمل
لر لبا ي.امارلاتلهزبلحرالاضحللثر لبا يل رةحلاحثرب لاثلباحثح لتميشل*

لبااثاحثفلحهاذلرتميشلا  لباوثرلربا  ث .لحثح ل*لت ثقشلبا
 ؟ل ولاضحللثر لبا ياثلل- لرالاثاحثفلر لترجهلباحثح للمؤبال*

لتحييلباملح ثفلربال جثح ثفلف  ث.باحثح للاثيبرلفولباجلمللرللتل صل*
لر يفلتضر هثلوثابلالضحللثر لبا يلباحثح للا لبااثاحثفلباتمج ال لولررقلللتالا
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     دقيقة04الوقت/                                                                                                                                                            ثالثةالجلسة ال

 تدريب ألبيتيال التقويم النشاط المقدم األهداف السلوكية الهدف العام الحاجات لموضوع

الثقة 

 بالنفس 

تعريف 

 الطالبات 

بمعنى الثقة 

 بالنفس 

تعرف الطالبات 

على معنى الثقة 

بالنفس 

 وأهميتها 

أن تتعرف  -1

الطالبات على 

معنى الثقة 

 بالنفس.

أن تتعرف  -2

الطالبات على 

أهمية الثقة 

 بالنفس 

أن تتحلى  -2

الطالبات بالثقة 

 بأنفسهن 

 

 

تدريب ألبيتي وتقديم الشكر والثناء للطالبات اللواتي االستفسار عن ال -1

  أنجزنه على نحو جيد.

 

أيمان )بموضوع الجلسة وهو) الثقة بالنفس( و تعرفها بأنها  ةمرشدتبدأ ال -2
( الفرد بإمكاناته وقدراته واالعتماد على نفسه في تسيير أموره في الحياة

 وتكتبه على السبورة. 

 بات في ذلك وتقدم الشكر والثناء لهن.الطالالمرشدة تناقش  -3

لدى العبات كرة اليد اذ انها للطالبات أهمية الثقة بالنفس المرشدة   توضح -0
تتمثل باالداء الجيد الذي تقدمه الالعبة في المباراة بغض النظر عن النتيجة 

طوير أدائها فإن ذلك يساعدها على تفعندما تتمتع الالعبة بالثقة بالنفس 
 الثقة تثير االنفعاالت اإليجابية -أ-:الرياضي خالل طرق مختلفة من أهمها

 الثقة تساعد على تركيز االنتباه -ب

 الثقة تؤثر في بناء األهداف -ج

 0الثقة تزيد المثابرة وبذل الجهد-د
 الثقة ال تعتبر بدياًل للكفاية البدنية والمهارية -ه

الخطوات و تقديم التعزيز للطالبات اللواتي يحسن مناقشة الطالبات في تلك  -5

 .المناقشة 

 عن الثقة بالنفس. ًامحوسب ًابرنامجالمرشدة دم تق -6

 .و تقدم الشكر و الثناء لهن محاور البرنامجمناقشة الطالبات في  -7

سؤاال المرشدة   تطرح -1

  -على الطالبات وهو:

 ماذا نعني بالثقة بالنفس؟

 وما أهميتها ؟

تلخيص ما دار في  -2

 4الجلسة 

 

تحديد االيجابيات  -0

 والسلبيات فيها.  

المرشدة تطلب 

من الطالبات 

الكتابة في ورقة 

رأيهن حول 

أهمية الثقة 

فس في لعبة بالن

 كرة اليد.
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 ثالثةلإدارة الجلسة ا
 ب تببولستمبب شل  شببثرلس    ببا ل با طا ببباولستفترفببرلمبب اللدببلل  تبب ر اللمرشبب  *ترحببال  

ل0 لس تول  جز هلدلىل حسلج  ل
أ مالل)وهو) الثقة بالنفس( و تعرفها بأنها بعرضلمسضسعل  جلفةلل مرش *تمسشل  

وتكتبه على ( ول  ح ا   رر لبإمثا اتهلسق ر تهلس الدتما لدلىل رفهلفولتف  رلأمسرهلف

 السبورة. 

 الطالبات في ذلك وتقدم الشكر والثناء لهن. ةمرشد* تناقش ال

  ىلالدباولثر ل    ل ذل  االتتم للللطالبات أهمية الثقة بالنفس  ةمرشد* توضح ال
باال   ل  ج  ل  ذيلتم مهل  الدبةلفول  مبار  لبغضل   ظرلدلل   ت جةلفع  مالتتمتعل

خالللطرقلمللفإللذ كل فاد هالدلىلتطس رلأ  ئاال  ر اضولمةلبا  رسل  الدبةلبا  
    مةلت  رل ال رعاالول إل جاب ة -ألللللل-:مختلرةلمللأهماا

    مةلتؤ رلفولب ا ل أله  ف -جلللللل      مةلتفاد لدلىلترث زل ال تباهل-ا

    مةلاللتعتبرلب  اًلل لثرا ةل  ب   ةل -هلللللل0   مةلتز  ل  م ابر لسبذلل  جا - 

 س  ماار ة                                                

*مناقشة الطالبات في تلك الخطوات و تقديم التعزيز للطالبات اللواتي يحسن 

 .المناقشة 

 دلل   مةلبا  رس.لًامحسفبلًاعرضل  باح ةلبر امجتل*

لتقدم الشكر و الثناء لهن.  و رنامجمحاور الب*مناقشة الطالبات في 

ل؟سمال هم تاالل   مةلبا  رسلمال-فؤ اللدلىل  طا باولسهس:لمرش    *لتطرحل

لما  رلفول  جلفةلستح  ل  فلب اولس ال جاب اولف اا.لمرش  *لتلخصل  
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فول عبةلثر ل    ل  ثتابةلفولسرقةلأهم ةل   مةلبا  رسلملل  طا باولل مرش *لتطلال  
 ت ر بالب ت ا.سد ولذ كل
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دقيقة04الوقت/                                                                                                                                                                                              الرابعةالجلسة    

  

 الموضوع

     

 الحاجات 

         

ف الهد

 العام 

األهداف 

 السلوكية

           النشاط المقدم       

 التقويم

 التدريب ألبيتي

تقدير 

 الذات 

1-

تعررررررررف 

الطالبات 

علررررررررررر  

معنررررررررر  

تقرررررررردير 

 الذات

2- 

تمكررررررررر  

الطالبات 

مررررررررررررر  

تقرررررررردير 

ذواتهررر  

 بايجابية

تعريف  -1

الطالبرررررات 

بمعنررررررررررر  

تقررررررررررررردير 

 الذات

تمكررري   -2

الطالبرررررات 

مرر  تقرردير 

ذواتهرررررررر  

 بايجابية

ن أ -1

تتعرف 

الطالبات 

عل  

معن  

تقدير 

 الذات

أن  - 2

تتمك  

الطالبات 

م  تقدير 

ذواته  

 بايجابية

 

  االستفسار ع  التدريب ألبيتي وتقديم الشكر والثناء للطالبات اللواتي أنجزنه عل  نحو جيد. -1

لفرد عل  الحكم الذي يصدره ا)( و تعرفه بأنه تقدير الذاتتبدأ الباحثة بموضوع الجلسة وهو)  -2

نفسه بخصوص قيمته ووضعه الشخصي وذلك عل  ضوء االنطباعات واالستنتاجات التي تتكون 

لديه م  خالل مراجعته لذاته وتفحصه لوضعيته وقدراته وإمكانياته ونشاطه وانجازاته ومدى 

 تمكنه م  إشباع حاجاته وقدرته عل  مواجهة متطلبات حياته .

 وتكتبه عل  السبورة. ( 

 لطالبات في ذلك وتقدم الشكر والثناء له .المرشدة ش تناق -3

وتوضح له )لكي يكون الرياضي ايجابيا  للفرد تقدير الذاتللطالبات أهمية  المرشدة توضح  -0

فعليه ان يقيم نفسه ويحدد الصورة التي تنطبق عليه وتعبر ع  قيمته  جيدوقادرا عل  االداء ال

وع  ما استطاع تحقيقه بصفة عامة , فإنه يقدر نفسه بشكل الواقعية , فإذا كان راضيا ع  نفسه 

ايجابي  ويميل إل  تقبل ذاته . أما إذا كان غير راض عنها فإنه يقدر  نفسه بكيفية سلبية و يميل 

 عل  النفور م  نفسه وعدم تقبله لذاته.

  - :ماوه تقدير الذاتتساعد في تنمية  تانخطوالمرشدة ,وتقدم 

الذاتي الشخصي : وتتمثل في قيام الفرد بتقييم  خصائصه وقدراته وإمكانياته  طريقة التقدير –أ 

 الذاتية ومدى تمكنه م  إشباع حاجاته واالستجابة لمتطلبات حياته .

طريقة التقدير الجماعي : وتتمثل في قيام الفرد بتقدير ذاته عل  أساس القيم والخصائص  –ب 

مي إليها , حيث ينظر الفرد إل  نفسه م  خالل الجماعة المميزة للجماعات االجتماعية التي ينت

 التي ينتمي إليها ويتبن  قيمها وأهدافها . 

 مناقشة الطالبات في تلك الخطوات و تقديم التعزيز للطالبات اللواتي يحس  المناقشة -5

رسي انموذجا م  الطالبات تتمتع بتقدير ذات عالي وهي العبة في الفريق المدتقدم الباحثة  -6

 لكرة اليد.

 .وتشكر اللواتي يجدن المناقشة بذلك النموذجالطالبات المرشدة تناقش  -7

تطرح  -1

المرشدة 

سؤاال عل  

الطالبات 

  -وهو:

ماذا نعني 

تقدير ب

 ؟الذات

وماهي 

الخطوات 

التي تساعد 

عل  

 تنميته؟

تلخيص  -2

ما دار في 

 4الجلسة 

 

تحديررررررررد  -0

االيجابيررررررات 

والسررررررلبيات 

 فيها.  

المرشرردة ب تطلرر

مررررر  الطالبرررررات 

كتابرررة مررروقفي  

يوضحان اهمية 

تقدير الذات فري 

مواجهرررررررررررررررررررة 

 مواقف متعددة.
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   الرابعةادارة الجلسة 

لبيتي وتقديم الشكر والثناء للطالبات ااالستفسار عن التدريب الترحيب بالطالبات و * 
  اللواتي أنجزنه على نحو جيد.

الحكم الذي )بموضوع الجلسة وهو) تقدير الذات( و تعرفه بأنه  مرشدة* تبدأ ال
ى ضوء يصدره الفرد على نفسه بخصوص قيمته ووضعه الشخصي وذلك عل

االنطباعات واالستنتاجات التي تتكون لديه من خالل مراجعته لذاته وتفحصه 
مكانياته ونشاطه وانجازاته ومدى تمكنه من إشباع حاجاته وقدرته  لوضعيته وقدراته وا 

 وتكتبه على السبورة. ( على مواجهة متطلبات حياته 

 .الطالبات في ذلك وتقدم الشكر والثناء لهن مرشدة* تناقش ال

وتوضح لهن)لكي يكون  ة  للطالبات أهمية تقدير الذات للفردمرشد* توضح ال
فعليه ان يقيم نفسه ويحدد الصورة التي الرياضي ايجابيا وقادرا على االداء الجيد 

تنطبق عليه وتعبر عن قيمته الواقعية , فإذا كان راضيا عن نفسه وعن ما استطاع 
شكل ايجابي  ويميل إلى تقبل ذاته . أما إذا تحقيقه بصفة عامة , فإنه يقدر نفسه ب

كان غير راض عنها فإنه يقدر  نفسه بكيفية سلبية و يميل على النفور من نفسه 
 وعدم تقبله لذاته.

  - ن تساعد في تنمية تقدير الذات وهما:ية خطوتمرشد*وتقدم ال

طريقة التقدير الذاتي الشخصي : وتتمثل في قيام الفرد بتقييم  خصائصه وقدراته  –أ 
مكانياته الذاتية ومدى تمكنه من إشباع حاجاته واالستجابة لمتطلبات حياته .  وا 

طريقة التقدير الجماعي : وتتمثل في قيام الفرد بتقدير ذاته على أساس القيم  –ب 
تماعية التي ينتمي إليها , حيث ينظر الفرد إلى والخصائص المميزة للجماعات االج

 نفسه من خالل الجماعة التي ينتمي إليها ويتبنى قيمها وأهدافها . 
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*مناقشة الطالبات في تلك الخطوات و تقديم التعزيز للطالبات اللواتي يحسن 
 .المناقشة

مقطع عن تقدير ذات وتناقش الطالبات بمحاور ال ًمتلفزا ًا* تقدم الباحثة مقطع
 المتلفز وتشكر اللواتي يجدن المناقشة.

 س/ماذا نعني بتقدير الذات؟  -سؤالين على الطالبات وهما: لمرشدةتطرح ا *

 س/ماهي الخطوات التي تساعد على تنميته؟

ة ما دار في الجلسة وتحدد االيجابيات والسلبيات فيها حتى اليتم لمرشد* تلخص ا
 الوقوع فيه في الجلسة القادمة  .

ة من الطالبات كتابة موقفين يوضحان اهمية تقدير الذات في مرشدتطلب ال *
 مواجهة مواقف متعددة وعدت ذلك تدريبا بيتيا.
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دقيقة04الوقت/                                                                                                                                                                                               الخامسةالجلسة   

  

 الموضوع

     

  اتالحاج

         

ف الهد

  العام

 ألبيتي التدريب التقويم           النشاط المقدم        السلوكية األهداف

التفكير 

 االيجابي 

1-

تعررررررررف 

 الطالبات

علررررررررررر  

معنررررررررر  

التفكيرررررر 

 االيجابي

2- 

مكررررررررر  ت

الطالبات 

مررررررررررررر  

التفكيرررررر 

 بايجابية

تعريف  -1

الطالبرررررات 

بمعنررررررررررر  

التفكيرررررررررر 

 االيجابي

تمكررري   -2

الطالبرررررات 

مرررررررررررررررررر  

التفكيرررررررررر 

 بايجابية

أن تتعرررررررررررررررررف  -1

علررررر  طالبرررررات ال

معنرررررر  التفكيررررررر 

 االيجابي

مك  أن تررررررررررررررررررت -2

الطالبررررررات مرررررر  

   التفكير بايجابية.

 

االستفسار ع  التدريب ألبيتي وتقديم الشكر والثناء للطالبات اللواتي  -1

  أنجزنه عل  نحو جيد.

بموضوع الجلسة وهو) التفكير االيجابي( و تعرفه بأنه المرشدة تبدأ  -2

اؤل بكل ماتحمله هذه الكلمة م  معن  والنظر ال  الجميل في كل التف هو)

( شيء والبحث ع  الجانب المثير في الحياة وان كانت ومضة ضوء
 وتكتبه عل  السبورة. 

 الطالبات في ذلك وتقدم الشكر والثناء له .المرشدة  تناقش -3

وتوضررر   دللفررر التفكيررر االيجرررابيللطالبرررات أهميررة المرشرردة توضرر   -0

ه )لكي يكون الرياضي ايجابيا وقادرا عل  االداء المتسر  ومتللبرا علر  ل

الضررلوط الحتميررة نتيجررة الرياضررة التنافسررية يجررب ان يثرر  فرري قدراترره 

ومواجهة التحدي وبانه قد تدرب بما يكفي للتنافس وان ثقته بنفسه قوية 

ي خطوات تساعد في تنمية التفكيرر االيجرابالمرشدة ,وتقدم  طوال المباراة

 في لقائات سابقة. الهزيمةالهزيمة والسيما بعد مواجهة  -أ - وهي:

 . لنا ببعض المظاهر الجسمية التي تحدث عدم االنشلال -ب

 .نابالنتائج السلبية التي تحدث ل عدم االنشلال  -ج

 مدربي ووالدي في هذه المسابقة. تجديد ثقة  -د

 .ناجحهانني اغلب االشخاص المهمي  بالنسبة لي ينظرون لي  -هـ

مناقشة الطالبات في تلك الخطوات و تقديم التعزيز للطالبات اللواتي -5

 .يحس  المناقشة 

 حول التفكير االيجابي. ًبامحوس ًاتقدم الباحثة برنامج -6

الطالبات بمحاور البرنامج وتشكر اللواتي يجدن المرشدة تناقش  -7

 المناقشة

المرشدة تطرح  -1

سؤاال عل  الطالبات 

  -و:وه

التفكير ماذا نعني ب

 ؟االيجابي

ماهي الخطوات التي و

 ؟تساعد عل  تنميته

تلخيص ما دار في  -2

 4الجلسة 

 

تحديرررد االيجابيرررات  -0

 والسلبيات فيها.  

مرررر  المرشرررردة تطلررررب 

التمرررن علرر  الطالبررات 

مهررررررررررارات التفكيررررررررررر 

 االيجابي
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 الخامسةادارة الجلسة 
با طا ببببات تتست سبببر مبببتدر ببببر   تببب ركل   بكتببب    ببب      بببر بببب   مرشببب  *ترحبببل   

 0تتق م ش رها تتق كرها   طا بات    ت ت   تجزت  ب ى تحت جك  
  ت اؤل هت )تهت )   ت  كر  الكجاب ( ت تعرف  بأت   ةمتضتع   ج س مرش  *تعرض   

  تظر   ى   جمكل ف   ل ش ء ت  بحث بر ب ل ماتحم   ه ه     مة مر معتى ت 
 تت تب  ب ى   سبتر . (   جاتل   مثكر ف    حكا  ت ر  اتت تمضة ضتء

   طا بات ف    ك تتق م   ش ر ت  ثتاء  در. مرش  تتاقش    -3
تتتضبح  در)  ب  ك بتر       طا بات أهمكة   ت  كبر  الكجباب     بر مرش تتضح    -4

ب بببى  ال  ء   متسبببل تمتل ببببا ب بببى   ضبببلتط   حتمكبببة تتكجبببة   ركاضببب   كجابكبببا تقبببا ر  
  ركاضة   تتافسكة كجل  ر كثل ف  ق ر ت  تمت جدة   تح   تباتب  قب  تب رل بمبا ك  ب  

,تتقبب م   باحثببة تطببت ت تسبباب  فبب  تتمكببة    تتببافو ت ر ثقتبب  بت سبب  قتكببة طببت ل   مبببار  
 ع    دزكمة ف   قائات سابقة.مت جدة   دزكمة تالسكما ب-  -   ت  كر  الكجاب  ته :

 ب م  التشلال ببعض   مظاهر   جسمكة   ت  تح ث  تا . -ل
 ب م  التشلال  با تتائج   س بكة   ت  تح ث  تا. -ج
 تج ك  ثقة  م رب  تت     ف  ه ه   مسابقة. - 
  غ ل  الشتاص   مدمكر با تسبة    كتظرتر     تت  تاجح .-هب

 .كحسر   متاقشة  ال ت ت اقشة   طا بات ف  ت ك   تطت ت ت تق كم   تعزكز *مت
 حتل   ت  كر  الكجاب . ًامحتسب ًاتق م   باحثة برتامج *

   طا بات بمحاتر   برتامج تتش ر    ت ت  كج ر   متاقشة مرش  تتاقش   -7
 اب  ؟ما   تعت  با ت  كر  الكج \و -ب ى   طا بات :سؤ  كر  مرش  *تطرح   

 ما ه  تطت ت   ت  كر  الكجاب ؟ \و
  ك مب    طا ببات تتقب م   شب ر ت  ثتباء  دبر ب بى مشبار تدر فب    مرش تتاقش   *

 0  متاقش  تالجا تدر   ك 
 0ما   ر ف    ج سة تتح    الكجابكات ت  س بكات فكدا   مرش *ت تص   

تكعتببببر   بببك  *تط بببل مبببر   طا ببببات  ر كتمبببرر ب بببى مدبببار ت   ت  كبببر  الكجببباب  ,
 0ت ركبا بكتكا 



421 

 

دقيقة04الوقت/                                                                                                                                                                                              السادسةالجلسة   

  

المو

 ضوع

     

  اتالحاج

         

 الهدف

  العام

 األهداف

 السلوكية

           النشاط المقدم       

 التقويم

 ألبيتي التدريب

توكيد 

 الذات

تعرررررررر ف  -1

 الطالبررررررررررات

علرررع ىعنرررع 

توكيرررررررررررررررررد 

 الذات.

مكررررررررر  ت -2

ى  الطالبات 

توكيرررررررررررررررررد 

 ذواته .

تع يف  -1

الطالبرررررات 

بمعنرررررررررررع 

توكيررررررررررررد 

 الذات 

تمكررري   -2

الطالبرررررات 

ىرر  توكيررد 

 ذواته .

أن  -1

تتعررررررر ف 

ت طالبرررراال

علرررررررررررررع 

ىعنرررررررررررع 

توكيررررررررررد 

 الذات.

أن  -2

مك  ترررررررررت

الطالبررررات 

ى  توكيد 

  ذواته .

 

االستفسار ع  التدريب ألبيتي وتقديم الشك  والثناء للطالبات اللواتي أنجزنه علع  -1

  نحو جيد.

هو قدرة الف د )( و تع فه بأنه ىوضوع الجلسة وهو) توكيد الذاتالم شدة تبدأ  -2

وكياً ( ع  ىشاع ه وأفكاره  وآرائه تجاه األشخاص والموافق التعبي  المالئم ) لفظاً وسل

وتكتبه علع (  نالتي يستحقها ( دون ظلم أو عدوا ى  حوله، والمطالبة بحقوقه )

 السبورة. 

 طالبات في ذلك وتقدم الشك  والثناء له .الالم شدة تناقش  -3

العبات كرة اليد ل كما انها ىهمة توكيد الذات للف دللطالبات أهمية الم شدة توضح  -0
فإن ذلك يساعدها على تطوير أدائها الرياضي  من توكيد ذاتهاالالعبة  مكنفعندما تت

عن الرأي الشخصي بقناعة ورضى ) في  التعبير -أ-:خالل طرق مختلفة من أهمها
  الموافقة والمخالفة(.

 عفوًا ال أريد -ال أستطيع  ةعلى الرفض بأسلوب مناسب مثل: آسف التعود -ب

مثل: أشعر بعدم ارتياح  التعبير عن المشاعر والعواطف الداخلية بصدق ووضوح ، -ج
  . هذا ال يعجبني -لهذا األمر 

ضمير المتكلم )دون مبالغة( مثل "أشعر" بدل قولك "الواحد  التعود على استخدام -د
 يشعر"

 بات اللواتي يحس  المناقشة ىناقشة الطالبات في تلك الخطوات و تقديم التعزيز للطال -5

تقدم الباحثة انموذجا ى  الطالبات هي احدى العبات ف يق ك ة اليد المدرسي تتحلع  -6

 بتوكيد ذات عالي.

 ىناقشة الطالبات باالنموذج المقدم والثناء علع اللواتي يجدن المناقشة. -7

تط ح  -1

الم شدة 

علع  ي سؤال

الطالبات 

  -:ماوه

ىاذا نعني 

 ؟لذاتتوكيد اب

وعلع ىاذا 

 ؟ ي تكز

تلخيص ىا  -2

دار في 

 4الجلسة 

 

تحديرررررررررررررد  -0

االيجابيررررررررررات 

والسررررررررررلبيات 

 فيها.  

ىرررر  الم شرررردة تطلررررب 

الطالبررررات الكتابررررة فرررري 

ورقرررررة رأيهررررر  حرررررو  

لدى  توكيد الذاتأهمية 

 ك ة اليد.العبات 
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 السادسةادارة الجلسة 

* الترحيب بالطالبات واالستفسار عن التدريب ألبيتي وتقديم الشكر والثناء للطالبات 
  اللواتي أنجزنه على نحو جيد.

قدرة الفرد التعبير )بموضوع الجلسة وهو) توكيد الذات( و تعرفه بأنه  مرشدة* تبدأ ال
آرائه تجاه األشخاص والموافق من المالئم ) لفظًا وسلوكيًا ( عن مشاعره وأفكاره  و 

وتكتبه على (  حوله، والمطالبة بحقوقه ) التي يستحقها ( دون ظلم أو عدوان
 السبورة. 

 ة الطالبات في ذلك وتقدم الشكر والثناء لهن.مرشد* تناقش ال

ة  للطالبات أهمية توكيد الذات للفرد كما انها مهمة لالعبات كرة اليد مرشد*توضح ال
رتكز على تقديرها  لذاتها ) رضاها عن نفسها وقدراتها ( وعلى إحساسها اذ انها ت

بتقدير اآلخرين لها ) مكانتها عندهم واحترامهم لها(. فعندما تتمكن الالعبة من توكيد 
فإن ذلك يساعدها على تطوير أدائها الرياضي خالل طرق مختلفة من ذاتها 
  ى ) في الموافقة والمخالفة(.التعبيرعن الرأي الشخصي بقناعة ورض -أ-:أهمها

 عفوًا ال أريد -على الرفض بأسلوب مناسب مثل: آسفة ال أستطيع  التعود -ب
مثل: أشعر بعدم  التعبير عن المشاعر والعواطف الداخلية بصدق ووضوح ، -ج

  . هذا ال يعجبني -ارتياح لهذا األمر 
ضمير المتكلم )دون مبالغة( مثل "أشعر" بدل قولك "الواحد  التعود على استخدام -د

 يشعر"
*مناقشة الطالبات في تلك الخطوات و تقديم التعزيز للطالبات اللواتي يحسن 

 .المناقشة 

*تقدم الباحثة انموذجا من الطالبات هي احدى العبات فريق كرة اليد المدرسي 
 تتحلى بتوكيد ذات عالي.

 .نموذج المقدم والثناء على اللواتي يجدن المناقشةمناقشة الطالبات باال-*
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 ماذا نعني بتوكيد الذات؟س/ -سؤالين على الطالبات وهما: مرشدةتطرح ال

 وعلى ماذا يرتكز ؟س/

 ة ما دار في الجلسة وتحدد االيجابيات والسلبيات فيها.مرشد* تلخص ال

ة توكيد الذات لدى ة من الطالبات الكتابة في ورقة رأيهن حول أهميمرشدتطلب ال*
 العبات كرة اليد وعدت ذلك تدريبا بيتيا.
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     دقيقة40الوقت/                                                                                                                                                سابعةال  الجلسة

 يألبيت التدريب التقويم النشاط المقدم األهداف السلوكية الهدف العام اتالحاج لموضوع

الكفاءة 

 الذاتية 

تعريف الطالبات 

 بالكفاءة الذاتية 

تعريف  -1

الطالبات 

بمعنى 

الكفاءة 

 الذاتية

تمكين  -2

الطالبات 

من 

التحلي 

بالكفاءة 

 الذاتية 

أن تتعرف  -3

الطالبات 

على معنى 

الكفاءة 

 الذاتية.

أن تتحلى  -4

الطالبات 

بالكفاءة 

 الذاتية 

 

 

 كر والثناء للطالباتألبيتي وتقديم الش تدريباالستفسار عن ال -1

  على نحو جيد. أنجزنه اللواتي

 

رفها عت( و ة الذاتيةءالكفا بموضوع الجلسة وهو)المرشدة تبدأ  -2

إمكانية الفرد على السيطرة على مجريات حياته ومواجهة ما )بأنها 
مكاناته   وتكتبه على السبورة.( تقابله من تحديات باستغالل مواهبه وا 

 

 لطالبات في ذلك وتقدم الشكر والثناء لهن.االمرشدة تناقش  -3

 

لدى العبات كرة  الكفاءة الذاتية للطالبات أهمية  المرشدة  توضح -4
إداء المهارات األساسية في كرة قدرة الالعبة من اليد اذ انها تتمثل ب

 . اليد

تقديم التعزيز للطالبات اللواتي يحسن  ذلك ومناقشة الطالبات في  -5

 .المناقشة 

 عن الكفائة الذاتية. ًامحوسب ًابرنامج ةباحثالتعرض  -6

مناقشة الطالبات في مادار في البرنامج المحوسب و تقدم الشكر  -7

 و الثناء لهن.

   

ال سؤاالمرشدة  تطرح -1

  -:وعلى الطالبات وه

ماذا نعني بالكفاءة 

 الذاتية؟

تلخيص ما دار في  -2

 0الجلسة 

 

تحديد االيجابيات  -4

 فيها.   والسلبيات

من المرشدة تطلب 

الكتابة في الطالبات 

ورقة موقفين يظهران 

دور الكفاءة الذاتية في 

 .لعبة كرة اليد
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 السابعةإدارة الجلسة 
 ب تببولستمبب شل  شببثرلس    ببا ل با طا ببباولستفترفببرلمبب اللدببلل  تبب ر اللمرشبب  *ترحببال  

ل0 لس تول  جز هلدلىل حسلج  ل
إمثا  ةل  رر ل)) الكفاءة الذاتية( و تعرفها بأنها  بموضوع الجلسة وهو مرش    تبدأ  *

تح  اولبافتغالللمس هبهلدلىل  ف طر لدلىلمجر اولح اتهلسمس جاةلمالتمابلهلملل
مثا اته  وتكتبه على السبورة. ( س  

 الطالبات في ذلك وتقدم الشكر والثناء لهن.  مرش   * تناقش 

  ىلالدباولثر ل    ل ذل  االتتم للللطالبات أهمية الكفاءة الذاتية    مرش   *توضح 
هلد  مالتس جهلسهذ ل ع ول  لبم ر ل  الدبةلمللإ   ل  ماار ول ألفاف ةلفولثر ل    

تعزسللل  الدبةلمشثلةلمالأسلمسقفل تطلال  حللفإ اا،لقبللأللتمسشلبفلسكلمال،
لل  رفاال  م ر لدلىل  م اشلباذ ل  فلسكل،لسهذ لمال شثلل  شقل ألسللملل  ثرا  

 شثللإ ر كلهذهل  م ر ل  شقل   ا ولملل  ثرا  ل  ذ ت ة،لأيلدلىلللفولح للل  ذ ت ةل،
بأ االتمتلكلبا رعلل  ثرا  لللدبةلأللتثسللممت عةلدلىلأفا لملل  معرفةلس  م ر   ال

        الزمةل لم اشلبفلسكلمالبصسر ل اجحة.

 .*مناقشة الطالبات في ذلك و تقديم التعزيز للطالبات اللواتي يحسن المناقشة 

 دلل  ثرائةل  ذ ت ة.لًامحسفبلًابر امجلباح ة  *تعرضل

 ات في مادار في البرنامج المحوسب و تقدم الشكر و الثناء لهن.*مناقشة الطالب

 ؟الكفاءة الذاتيةماذا نعني ب -سؤاال على الطالبات وهو:  مرش   تطرح  *ل  

لما  رلفول  جلفةلستح  ل  فلب اولس ال جاب اولف اا.ل مرش   *لتلخصل
الكفاءة  أن تكتب في ورقة موقفين يتناوالن دورملل  طا باولل مرش   *لتطلال

 سد ولذ كلت ر بالب ت ا.الذاتية في لعبة كرة اليد 
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دقيقة04الوقت/                                                                                                                                                                                                الثامنة الجلسة  

  

 الموضوع

     

 الحاجات 

         

دف اله

 العام 

األهداف 

 السلوكية

 التدريب ألبيتي التقويم           النشاط المقدم       

فاعلية 

 الذات 

1-

تعررررررر ف 

الطالبات 

علررررررررررر  

معنررررررررر  

فاعليررررررة 

 الذات

2- 

تحلررررررررري 

الطالبات 

يفاعليرررة 

ذات 

 ايجابية

تع يف  -1

الطالبرررررات 

بمعنررررررررررر  

فاعليررررررررررة 

 الذات

تحلررررري  -2

الطالبرررررات 

بفاعليررررررررة 

ذات 

 ايجابية

أن  -1

 تتع ف

الطالبات 

عل  

معن  

فاعلية 

 الذات

أن  - 2

تتحل  

الطالبات 

بفاعلية 

ذات 

 ايجابية 

 

االستفسار عن التدريب ألبيتي وتقديم الشك  والثناء للطالبات اللواتي أنجزنه عل  نحو  -1

  جيد.

ه  مجموعة )بموضوع الجلسة وهو) فاعلية الذات( و تع فها بأنها الم شدة تبدأ  -2

عن الفـ د ، والت  تعب  عن معتقداته حول قـدرته عل  القيام بسلوكيات  األحكام الصادرة

معينة ، وم ونته ف  التعامـل مع المواقف الصعبة والمعقدة ، وتحدى الصعاب ، ومدى 

 وتكتبه عل  السبورة. ( مثاب ته إلنجاز المهام المكلف بها

 الطالبات في ذلك وتقدم الشك  والثناء لهن.الم شدة تناقش  -3

أن الالعب الذي إذ  في المجال ال ياضي ,الذات  فاعليةللطالبات أهمية  الم شدة توضح  -0

يدرك بأنه يتسم بفاعلية الذات في أداء معين سوف يقت ب ويقبل عل  هذا األداء بقدر كبي  

من الحماس والثقة بالنفس ، أما إذا أدرك الالعب أن قدراته ال تسمح له بأداء ذلك األداء ، 

انخفاض فاعلية الذات لديه فانه سوف ال يحاول القيام بهذا األداء ويسع  إل  أداء نوع أي 

 .آخ  من األداء يتناسب مع قدراته وإمكانياته

 

 و تقديم التعزيز للطالبات اللواتي يحسن المناقشة ذلكمناقشة الطالبات في  -5

ية مما ساعدها عل  قصة حول العبة ك ة يد تتمتع بفاعلية ذات عالالم شدة تس د  -6

 تحقيق افضل النتائج في المنافسات ال ياضية بك ة اليد

 وتشك  اللواتي يجدن المناقشة. بمحاور القصةالطالبات الم شدة تناقش  -7

تط ح  -1

 لينسؤاالم شدة 

عل  الطالبات 

  -:ماوه

 فاعليةماذا نعني ب

 الذات؟

اهميتها في وما

 المجال ال ياضي؟

تلخيص ما دار  -2

 4لجلسة في ا

 

تحديررررررررررررررررررررررد  -0

االيجابيرررررررررررررررررررات 

 والسلبيات فيها.  

الم شرردة تطلررب 

مرررررن الطالبرررررات 

كتابرررة مررروقفين 

يوضحان اهمية 

 فاعلية الذات 

 لديهن. 
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 الثامنةادارة الجلسة 

لبيتي وتقديم الشكر والثناء للطالبات ا* الترحيب بالطالبات واالستفسار عن التدريب 
  اللواتي أنجزنه على نحو جيد.

هى مجموعة )بموضوع الجلسة وهو) فاعلية الذات( و تعرفها بأنها  مرشدة* تبدأ ال
ل قـدرته على القيام األحكام الصادرة عن الفـرد ، والتى تعبر عن معتقداته حو 

بسلوكيات معينة ، ومرونته فى التعامـل مع المواقف الصعبة والمعقدة ، وتحدى 
 وتكتبه على السبورة. ( الصعاب ، ومدى مثابرته إلنجاز المهام المكلف بها

 ة الطالبات في ذلك وتقدم الشكر والثناء لهن.مرشدتناقش ال*

إذ أن  لذات في المجال الرياضي ,ة  للطالبات أهمية فاعلية امرشدتوضح ال *
الالعب الذي يدرك بأنه يتسم بفاعلية الذات في أداء معين سوف يقترب ويقبل على 
هذا األداء بقدر كبير من الحماس والثقة بالنفس ، أما إذا أدرك الالعب أن قدراته ال 

لذات لديه فانه سوف ال يحاول تسمح له بأداء ذلك األداء ، أي انخفاض فاعلية ا
مكانياته.  القيام بهذا األداء ويسعى إلى أداء نوع آخر من األداء يتناسب مع قدراته وا 

 مناقشة الطالبات في ذلك و تقديم التعزيز للطالبات اللواتي يحسن المناقشة*

ة قصة حول العبة كرة يد تتمتع بفاعلية ذات عالية مما ساعدها على مرشدتسرد ال *
 حقيق افضل النتائج في المنافسات الرياضية بكرة اليدت

 ة الطالبات بمحاور القصة وتشكر اللواتي يجدن المناقشة.مرشدتناقش ال*

 س/ ماذا نعني بفاعلية الذات؟  -ة سؤالين على الطالبات وهما:مرشدتطرح ال

 س/ ومااهميتها في المجال الرياضي؟

 االيجابيات والسلبيات فيها.ة ما دار في الجلسة وتحدد مرشد* تلخص ال
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من الطالبات الكتابـة فـي ورقـة كتابـة مـوقفين يوضـحان اهميـة فاعليـة  مرشدةتطلب ال*
 الذات لديهن  وعدت ذلك تدريبا بيتيا.
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 دقيقة                    04الوقت/                                                                                                                                                   تاسعةالجلسة ال

 اتالحاج لموضوع
الهدف 

 العام

 األهداف

 السلوكية
 قويمالت النشاط المقدم

 التدريب

 ألبيتي

ضبط 

   االنفعاالت

لتعرررررر ف  -1

علرررع ىعنرررع 

 ؟ االنفعال

التعرررر ف  -2

علرررررع أ رررررد 

أسررررررررررررراليب 

التخلص ىن 

االنفعررررررال   

هرررو يقبيررر  

 االست خاء

يمكررررررررررررررين 

ات القالبرررررررر

ىرررررررررررررررررررررن 

السرررررررريق   

علررررررررررررررررررع 

 االنفعال.

 

 

أن يتع ف  -1

القالبات علع 

 ىعنع االنفعال.

أن يتمكن  -2

القالبات ىن 

السيق   علع 

 هن. انفعال

أن يتمكن  -3

القالبات ىن 

استخدام 

أسلوب 

 االست خاء.

 ألبيتي  يقديم الشك   الثناء للوايي أنجزنه بشكل صحيح التدريب ىناقشة القالبات عن  -1

)ضرربط االنفعرراالتع  يعرر ف االنفعررال ب نه) الررة جسررمية نفسررية بالجلسررة الجديررد   هرري الم شررد  يبرردأ  -2

 نفساع.يضق ب لها اإلنسان كله جسما   

  يقدم الشك   الثناء للقالبات اللوايي شاركن في النقاش بتع يف االنفعال القالبات الم شد   يناقش -3

بعر   أسرلوب االسرت خاء ك  رد أسراليب الحرد ىرن االنفعراالت   يقروم الم شرد  بعر    ا ثةيقوم الب -0

 .ىرر يحعلررع ك سرري  يأجلسرر ىكانرراه هادًرراه  ررم يرااخترر -أ):األ لررعالم  لررة  -خقرروات االسررت خاء   هرري 

 . يرررررررررردي  يلررررررررررع الجررررررررررانبين  القرررررررررردىين ىتباعرررررررررردين يعينيرررررررررر   ضررررررررررع يأغمضرررررررررر -ب

 ..   فيرررررررررررررر .. شررررررررررررررهي .. عميرررررررررررررر .  في .بعمرررررررررررررر  .. شررررررررررررررهي   يينفسرررررررررررررر -ج

 . ط يررررررررررررررررررراه جسرررررررررررررررررررم  كلررررررررررررررررررره علرررررررررررررررررررع الك سررررررررررررررررررري ىسرررررررررررررررررررت خياه  يأي كررررررررررررررررررر -د

)عضر ت العضر ت  ياسرت خاء العضر ت فري كرل الجسرم ..  فري  الرة الشرهي  شرد *: الم  لرة الثانيرة

 .. و رررررررردها.ي لالعضرررررررر ت يسررررررررت خ ي..أي كررررررررالزفي . فرررررررري  الررررررررة  ع،الرررررررر أ   الوجرررررررره 

 يكتفير   شرد يأرفعرعضر ت الكتفرين  ال قبرة .  ىرش الشرهي   يراذلر  عرد  ىر ات ..  رم اختر يديأع *

 ... هررررررررررتس العضرررررررررر ت يسررررررررررت خي   رررررررررردها يالعضرررررررررر ت ،  فرررررررررري الزفيرررررررررر  أي كرررررررررر

يسرت خي  هراياي كها فري  رال الشرهي  ،  رم يبقن  شردعضر ت الر يراذل  عد  ى ات .. رم اختر يديأع *

 .   ررررررررررررررررررررررررررررررررردها فررررررررررررررررررررررررررررررررري  رررررررررررررررررررررررررررررررررال الزفيررررررررررررررررررررررررررررررررر 

يسرت خي  هاياي كها في  ال الشهي  ،  م يعض ت اليدين ىعاه  شد يراذل  عد  ى ات .. م اخت يديأع *

 ...   ررررررررررررررررررررررررررررررررردها فررررررررررررررررررررررررررررررررري  رررررررررررررررررررررررررررررررررال الزفيررررررررررررررررررررررررررررررررر 

ال الشرهي  ،  رم ها فري  ريعضر ت السراقين  القردىين ىعراه  شرد يراذل  عرد  ىر ات ..  رم اختر يديأع *

 ... يسرررررررررررررررررررت خي   ررررررررررررررررررردها فررررررررررررررررررري  رررررررررررررررررررال الزفيررررررررررررررررررر  هررررررررررررررررررراياي ك

برتل  عرد   يه ...  اسرتمتعينرىنظر اه جمري ه يحب ي... يخيلر . .  الزفيرالشرهي .في  استم :الثالثةالم  لة 

 دقاً 

ىن ي دى القالبات أن يقب  يل  الخقوات  ىن  م يس د لنرا ىوقفرا انفعاليرا  اجههرا   الم شد  يقلب  -5

 فت ىش هتا الموقف.كيف يص 

 يقرردم الشررك   الثنرراء للقالبررات المشرراركات فرري  جلسررةىررش القالبررات ىررا دار فرري الالم شررد   ينرراقش -6

  .المناقشة 

يوجرررررررررررررررررررره  -1

سررر اال الم شرررد  

  -للقالبات  

نعنرررررررررري ىرررررررررراذا 

 ؟باالنفعال

 كررتل  يوجرره  -2

هرل  -س اال أخر  

يسررررررررررررررررررتقيعين 

الرررررررررتحكم فررررررررري 

 انفعاالي ؟

يلخرررريص ىررررا  -3

 سة. دار في الجل

يحديررررررررررررررررررررد  -0

االيجابيرررررررررررررررررات 

  السلبيات  

ين يسررجل  -1

كررررررل طالبرررررره 

ىررررررررررررررروقفين 

يظهرررررررررررررر ان 

الررررررررررررررررررتحكم 

   باالنفعال.
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 تاسعةإدارة الجلسة ال
لببتد  وتدددا الشدور والءنداط لبطالبدات اة بالطالبات وتناقشهن بالتددربب مرشد* ترحب ال

 البوات  أنجزن التدربب عبى نحو جبد.
ة بالجبسة الجدبددة ويد  بطدبط اعنالتداعتع وتتدرف اعنالتدا) بلن بحالدة مرشد* تبدأ ال

 اع.جسمبة نالسبة بططرب لها اإلنسان وب  جسما و نالس

ة الطالبددات بتتربددف اعنالتددا) وتددددا الشددور والءندداط لبطالبددات البددوات  مرشددد* تندداقا ال
 0شارون ف  النداا 

* تدددوا الباحءددة بتددرب أسددبوب اعسددترساط ولحددد أسددالبب الحددد مددن اعنالتدداعت وتدددوا 
   -بترب سطوات  و ي :

  المرحبة األولىع:ب
  بحاستاري موانًا يادئًا ءا أجبس  عبى ورس  مر  -2
 . أغمط  عبنبك وطت  بدبك إلى الجانببن والددمبن متباعدبن -1

 .. تنالس  بتمق .. شهبق عمبق..وزفبر.. شهبق. .وزفبر. -3
 أترو  جسمك وب  عبى الورس  مسترسبًا وطرباً -4

  : عبالمرحبة الءانبة

         اسددددترساط التطدددددات فدددد  وددددد) الجسدددددا .. وفدددد  حالدددددة الشددددهبق شددددددي التطدددددات    
 .. ت الرأ  والوج  ع  وف  حالة الزفبر...أترود  التطدات تسدترس  وحدديا.ب عطا

.. ءا استاري عطات الوتالبن والرقبة . ومع الشدهبق أرفتد  عدة أعبدي ذلك مرات *
  وتالبدددك وشددددي التطدددات   وفددد  الزفبدددر أتروددد  يدددذ  التطدددات تسدددترس  وحدددديا

فد  حدا) الشدهبق   ءدا ..ءا استداري عطدات مرات.وشددبها عددة* أعبدي ذلدك مدرات 
 اتروبها تسترس  وحديا ف  حا) الزفبر...

..ءا استداري عطدات البددبن متدًا وشددبها فد  حدا) الشدهبق عددة* أعبدي ذلك مدرات 
 ...    ءا اتروبها تسترس  وحديا ف  حا) الزفبر

.. ءددا استدداري عطددات السدداقبن والددددمبن متددًا وشدددبها فدد  عدددة* أعبدددي ذلددك مددرات 
 حا) الشهبق   ءا اتروبها تسترس  وحديا ف  حا) الزفبر...
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اسدددتمري فددد  الشدددهبق.. والزفبدددر األطدددو). ...وتسببددد  من دددرًا جمدددبًا :عبالمرحبدددة الءالءدددة
 تحببن  ... واستمتت  بذلك عدة دقائق

عبى ورس  باسترساط و أن تسرد لندا  ة من إحدى الطالبات أن تجب مرشد* تطبب ال
 موقالا انالتالبا واجهها و وبف تصرفت مع يذا الموقف.

ة مدددع الطالبدددات مدددا دار فددد  الجبسدددة وتدددددا الشدددور والءنددداط لبطالبدددات مرشدددد* تنددداقا ال
 المشاروات ف  المناقشة.

 ماذا نتن  باعنالتا)؟ -ة سؤاع عبى الطالبات يو:لمرشد*تطرح ا
 ي) تستطبتبن التحوا ف  انالتاعتك؟ و وبف؟ -ويو:* وتطرح سؤاع أسر 

ة يددذ  اعسددئب  مددع الطالبددات وتتوصدد) إلددى إن الطالبددات قددد اسددتوعبن مرشددد* تندداقا ال
الموطدددون مدددن سدددا) اإلجابدددات التددد  أجدددبن عببهدددا سدددا) المناقشدددة  وتدددددا الشدددور 

 والءناط لبطالبات المناقشات .
اعبجاببدددات والسدددبببات الحاصدددبة فددد  ة مدددا دار فددد  الجبسدددة وتحدددد  مرشدددد* تبسددا ال
 الجبسة.
ة مددن الطالبددات إن تسددج) عبددى ورقددة مددوقالبن ب هددران موقالددا انالتالبددا مرشددد* تطبددب ال

 0تترطن ل  و وبالبة التحوا ب  وبتد ذلك تدرببا ببتباً 
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  دقيقة04الوقت/                                                                                                                                                         العاشرةالجلسة 

 النشاط ألبيتي التقويم        النشاط المقدم                          األهداف السلوكية الهدف العام      الحاجات      الموضوع

حل 

 المشكالت

ماذا نعني   -1

 بالمشكلة ؟

ما هي  -2

 أساليب حلها ؟

تنمية قابليه  

الطالبات على 

الفهم الصحيح 

لجوانب المشكلة 

وعلى التفكير 

السليم إليجاد حال 

 لها. 

 

 

 

أن تتعرف  -1

الطالبات على 

 معنى المشكلة.

أن تتمكن  -2

الطالبات من 

مواجهة 

 مشكالتهن 

 

أن تتعود  -3

الطالبات على 

مواجهة و حل 

مشكالتهن التي 

يتعرضن لها في 

ظروف الحياة 

 الصعبة.

االستفسار عن التدريب ألبيتي وتقديم الشكر والثناء للطالبات  -1

  اللواتي أنجزنه على نحو جيد.

 

)   -على السبورة تعريف المشكلة وهي :المرشدة تكتب  -2

موقف معين يتعرض له الفرد في حياته ويؤدي إلى شعور الفرد 

 4بعدم الراحة واالستقرار النفسي( 

 

مناقشة الطالبات بما جاء في التعريف ومن خالل  -3

المناقشة نتوصل إلى خطوات تساعد الطالبات في حل 

 -المشكالت التي تواجههن وهي:

 تعريف المشكلة. -أ

 .تحديد األسباب المحتملة  -ب

 الحلول والبدائل  -ج

 اختيار الحل األفضل و تنفيذه. -د 

 

 عن اسلوب حل المشكالت. ًامحوسب ًابرنامج ةباحثتعرض ال -0

 

وتقديم الشكر  برنامج مناقشة الطالبات حول ما دار في ال -5

 للطالبات المشاركات في المناقشة     

المرشدة  توجه -1 

للطالبات و  سؤالين

ما هي -1 -:ما ه

 مشكلة ؟ال

ما هي خطوات  -2

 حلها ؟

 

تلخيص ما دار في  -3

 4الجلسة 

 

من خالل المناقشة  -0

التعرف على السلبيات 

وااليجابيات في 

 الجلسة

تطلب من الطالبات 

كتابة موقف تظهر 

فيه كيفية حلها 

لمشكلة تعرضت 

 لها. 
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 العاشرةإدارة الجلسة 

لبيتي وتقديم الشكر ابالطالبات وتقوم باالستفسار عن التدريب  ةمرشدال*ترحب 
  والثناء للطالبات اللواتي أنجزنه على نحو جيد.

) موقف معين يتعرض له   -على السبورة تعريف المشكلة وهي : ةمرشدال* تكتب 
 0واالستقرار النفسي(  الفرد في حياته ويؤدي إلى شعور الفرد بعدم الراحة

*مناقشة الطالبات بما جاء في التعريف ومن خالل المناقشة نتوصل إلى 
 -خطوات تساعد الطالبات في حل المشكالت التي تواجههن وهي:

 تعريف المشكلة. -1
 تحديد األسباب المحتملة . -2
  .الحلول والبدائل -3
 اختيار الحل األفضل و تنفيذه. -4

 حول حل المشكالت. ًامحوسب ًابرنامج الباحثة* تعرض 

وتقديم الشكر للطالبات المشاركات في  برنامج*مناقشة الطالبات حول ما دار في ال
 المناقشة .

 ما هي المشكلة ؟-1 -:ماللطالبات و ه سؤالين مرشدة* توجه ال

 ما هي خطوات حلها ؟ -2

* تلخيص ما دار في الجلسة ومن خالل المناقشة التعرف على السلبيات 
 .اليجابيات في الجلسةوا

 * تطلب من الطالبات كتابة موقف تظهر فيه كيفية حلها لمشكلة تعرضت لها.



631 

 

     دقيقة04الوقت/                                                                                                                                                         الحادية عشرالجلسة 

 لتدريب ألبيتيا التقويم النشاط المقدم األهداف السلوكية الهدف العام الحاجات لموضوع

تنمية قدرة  اتخاذ القرار

الطالبات على 

اتخاذ القرار 

 المناسب

تعريف  -1

الطالبات بمعنى 

اتخاذ تحمل 

 القرار

تمكين  -2

الطالبات من 

اتخاذ القرار 

 المناسب

أن تتعرف  -1

الطالبات 

على معنى 

اتخاذ 

  القرار

أن تتمكن  -2

الطالبات 

اتخاذ من 

القرار 

 المناسب

 

 

لتدريب ألبيتي وتقديم الشكر والثناء االستفسار عن ا -1

  للطالبات اللواتي أنجزنه على نحو جيد.

على السبوره اتخاذ القرار وتعني ) قدرة الفرد على المرشدة تكتب -2

اتخاذ انسب القرارات وفي اوقاتها المناسبه وعدم التسرع في ذلك 

 4(وتكتبه على السبورة

 

شه تتوصل الى الطالبات ومن خالل المناقالمرشدة تناقش  -2

 -كتابة خطوات تساعد على اتخاذ القرار المناسب وهي:

 4الفهم الصحيح لجوانب الموضوع الذي يستلزم اتخاذ القرار -ا

 الثقه بالنفس  - ب

 4ضبط النفس والسيطره عليها  - ج

 

 .مهارة اتخاذ القرارعن  ًامحوسب ًابرنامجعرض  -0

 

وتستمع الى  مع الطالبات البرنامجما دار في المرشدة تناقش  -5

ارائهن وتقدم الشكر والثناء لهن وتبين لهن اهمية التأني في اتخاذ 

     .القرار وعدم التسرع الن ذلك يقودنا الى الندم 

   

المرشدة توجيه  -1 

 -سؤاال على الطالبات :

 ؟باتخاذ القرارماذا تعني 

وتوجه سؤاال اخر هو – 2

عددي خطوات تساعد 

على اتخاذ القرار 

 ؟المناسب

-  

تلخيص ما دار في  -3

 الجلسة

تحديد االيجابيات و  -0

 السلبيات

تسجيل كل طالبه 

على ورقه مكتوبة 

موقفين تظهران 

 اتخاذ القرار
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 الحادية عشرادارة الجلسه 
مببب عن ابببن   تببب ر ل   ب تبببب   ببب      بببن بببب   با طا ببببات تتست سبببر مرشببب  *ترحبببل   

 0تتق م ش رها تتق  رها   طا بات    ت تب   جز   ا ى  حت ج   
متضتع   ج س  تهت  تخا    قر ر ت      ع ب ) قب ر     بر  ا بى   مرش  *تعرض  

تفبببب  تقاتعبببا   م اسبببب  تاببب م ت قبببخ مخت  ببب  ا ببب  مت جعببب  م تخبببا    سبببل   قبببر ر ت 
 0  تسرع فب   ك ( تتقتم ب تابت  ا ى   سبتره 

  بببك مبببل   طا ببببات تمبببن خبببصل   م اقشببب  تتت بببل   بببى خطبببت ت  مرشببب  ت ببباقل   *
 -تساا  ا ى   تأ ب فب  تخا    قر ر   م اسل تهب :

 0   عم    ح ح  جت  ل   متضتع       ست زم  تخا    قر ر  -1
 با   س   ثق   -2
 0ا  عا   ضبط     س ت  س طر  -3

 0  طا بات فب ت ك   خطت ت تتط ل م عن ت ت  عا  مرش  *ت اقل   
 .معار   تخا    قر ران  ًمت  ز  ًا*تعرض   باحث  ف  م

*م اقشبب  مببا   ر فببب    بب  م مببل   طا بببات تتتضببح  عببن  هم بب   تخببا    قببر ر ب افبب  
ر  ا ى ت م     تب   مبا تسباا    ر اضبب ا بى ت م ب  مجاالت   ح ا  مما  ساا     

 هم بب    تببأ ب فببب  تخببا    قببر ر تابب م   تسببرع فببب   ببك تتتضببح  عببن   تبب    معار بب  
الن   بك  ب   ثببرب سب ب ا ا   با ت جعببل   قبر ر فببب   يا بل م بر  ببح ح تربمبا  جع  ببا 

فبب م بى   شعر با   م مما  ؤثر ا ى  ستقر ر ا     سب تق   تقع ا فب مشا ل  حن
       ا عا 

 ما    ع ب بأتخا    قر ر ؟ \س -:تهماا ى   طا بات   سؤ   ن مرش  *تطرح   
 ما هب  السا  ل   م اسب  بر  ك التخا    قر ر ؟ \س
  ك مبل   طا ببات تتقب م   شب ر ت  ث با   عبن ا بى مشبار تعن فبب  مرش  ت اقل   *

 0  م اقش  تالجا تعن   ك 
 0فب   ج س  تتح    ال جاب ات ت  س ب ات ف عا ما   ر  مرش  *ت خص   

مت قبببخ ت عبببر  تخبببا    *تط بببل مبببن   طا ببببات  ن  ببب  رن ا بببى ترقببب  م تتبببب  ثصثببب
 0  قر ر ت  خ , ت عتبر   ك ت ر با ب ت ا 
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     دقيقة04الوقت/                                                                                                                                                          الثانية عشرالجلسة 

 التدريب ألبيتي التقويم النشاط المقدم األهداف السلوكية الهدف العام الحاجات لموضوع

تحمل 

 المسؤولية

تنمية قدرة 

الطالبات على 

تحمل 

 المسؤولية.

تعريف  -1

الطالبات بمعنى 

تحمل 

 المسؤولية

تمكين  -2

الطالبات من 

تحمل 

 المسؤولية

 

أن تتعرف  -1

الطالبات 

على معنى 

تحمل 

 المسؤولية 

أن تتمكن  -2

الطالبات 

من تحمل 

 المسؤولية

 

 

تي وتقديم الشكر والثناء للطالبات االستفسار عن التدريب ألبي -1

  اللواتي أنجزنه على نحو جيد.

والذي نعني به ( بالموضوع ) هو تحمل المسؤوليه المرشدة تبدأ  -2

 ) قدرة الفرد على اداء العمل المكلف به ( وتكتبه على السبوره . 

 

مناقشة التعريف مع الطالبات و تقديم الشكر والثناء للطالبات  -3

 في المناقشه .  المشاركات

 -خطوات تساعد على تحمل المسؤولية وهي:المرشدة تقدم  -0

اآلخرين فيها ، وهيئ  يعلى الواجبات التي البد أن تشارك يتعرف

 .نفسك لكي تكون مستعد لتولى المسئوليات األكبر في أي لحظه

بإعداد نفسك ذهنياً ونفسياً وجسدياً لتحمل المسئوليات  يموق *

 .الجسيمة تماماً ، كما تتحمل المسئوليات الصغرى والبسيطة

دائما عن المهام الجادة المتشعبة حتى تكتسب خبرة واسعة  يابحث *

 .في تحمل المسئوليات المتعددة

را من عمل جاد سواء كان صغيرا أو كبي كبتأدية ما يطلب من يموق *

 .بكل ما لديك من جهد وقوة

 .شجاعة االلتزام بمبادئك يالنقد الموضوعي المخلص وامتلك ياقبل *

معها ، يمكنك تحمل المسئولية  ةصادق ينونفسك وك يواجه *

الكاملة لقراراتك وتصرفاتك وتوجيهاتك لآلخرين الذين تحمل 

 .مسئوليتهم علي كتفيك

 ولية.عن تحمل المسؤ ًمحوسبا ًبرنامجاعرض  -0

 

الطالبات على ما دار في الفلم  وتثني على المرشدة تناقش  -5

 اللواتي شاركن في المناقشه .   

   

المرشدة توجيه  -1 

 -سؤاال على الطالبات :

ماذا تعني بتحمل 

 المسؤوليه؟

وتوجه سؤاال اخر هو – 2

ماهي خطوات تحمل 

 المسؤولية؟

-  

تلخيص ما دار في  -3

 ةالجلس

جابيات و تحديد االي -0

 السلبيات

تسجيل كل طالبه 

ه مكتوبة على ورق

موقفين تظهران 

 ؤوليةستحمل الم
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 الثانية عشرادارة الجلسة 
لبيتي وتقدم الشكر والثناء اعن التدريب  ة بالطالبات وتستفسر منهنمرشدترحب ال* 

  للطالبات اللواتي أنجزنه على نحو جيد.
( والذي نعني به ) قدرة الفرد على  ةة بالموضوع ) هو تحمل المسؤوليلمرشد* تبدأ ا

 .  ةاداء العمل المكلف به ( وتكتبه على السبور 
*مناقشة التعريف مع الطالبات و تقديم الشكر والثناء للطالبات المشاركات في 

 -ة خطوات تساعد على تحمل المسؤولية وهي:لمرشدتقدم اومن ثم المناقشه 
تعرفي على الواجبات التي البد أن تشاركي اآلخرين فيها ، وهيئ نفسك لكي  -ا

 .حظهتكون مستعد لتولى المسئوليات األكبر في أي ل
قومي بإعداد نفسك ذهنيًا ونفسيًا وجسديًا لتحمل المسئوليات الجسيمة تمامًا ،   -ب

 .كما تتحمل المسئوليات الصغرى والبسيطة
ابحثي دائما عن المهام الجادة المتشعبة حتى تكتسب خبرة واسعة في تحمل  -ج

 .المسئوليات المتعددة
ء كان صغيرا أو كبيرا بكل ما لديك قومي بتأدية ما يطلب منك من عمل جاد سوا -د

 .من جهد وقوة
 .اقبلي النقد الموضوعي المخلص وامتلكي شجاعة االلتزام بمبادئك  -هـ
واجهي نفسك وكوني صادقة معها ، يمكنك تحمل المسئولية الكاملة لقراراتك   -و 

 .كتفيك ىوتصرفاتك وتوجيهاتك لآلخرين الذين تحمل مسئوليتهم عل
وتناقش الطالبات في محاوره  عن تحمل المسؤولية ًمحوسبا ًبرنامجاة * تعرض الباحث

 مع تقديم الشكر للواتي يحسن المناقشة.
 ماذا تعني بتحمل المسؤوليه؟ -سؤالين على الطالبات وهما: لمرشدة* تطرح ا

 س/ هو ماهي خطوات تحمل المسؤولية؟
 يها.  تلخيص ما دار في الجلسة وتحديد االيجابيات والسلبيات ف *

ة من الطالبات التسجيل على ورقه مكتوبة موقفين تظهران تحمل مرشد*تطلب ال
 ؤولية.سالم
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     دقيقة04الوقت/                                                                                                                                            عشر         ةثالثالجلسة ال

 يب ألبيتيالتدر التقويم النشاط المقدم األهداف السلوكية الهدف العام اتالحاج الموضوع

الرضا عن 

 النفس

معرفة  -1

الطالبات 

بمعنى 

الرضا عن 

 النفس.

معرفة  -2

األساليب 

التي تجعل 

الطالبات 

راضيات 

عن 

 أنفسهن.

تمكين الطالبات من 

   الرضا عن أنفسهن.  

 

 

أن تتعرف الطالبات على  -1

 معنى الرضا عن النفس.

 

أن تتعرف الطالبات على  -2

 كيفية الرضا عن النفس.

 

تتحلى الطالبات  أن -3

 بالرضا عن النفس. 

ألبيتي وتشكر  النشاطالطالبات في  ةمرشدتناقش ال -1

 الطالبات اللواتي أنجزنه على نحو جيد.

 

موضبوع الجلسبة و هبو على السببورة المرشدة تكتب  -2

 ) هو القناعة بما لدينا(. )الرضا عن النفس(و تعرفه
 
الشكر والثناء ناقشة التعريف مع الطالبات و تقديم م -3

 للطالبات المشاركات في المناقشة .

 

وهي إحدى أنموذجا من الطالبات  باحثةتقدم ال -0

تمتع بالرضا عن العبات فريق كرة اليد المدرسي 

 النفس.

 

مناقشة الطالبات حول األنموذج وتقدم الشكر  -5

 للطالبات المشاركات في المناقشة .    

 

 

 

 

 

 

 

 

سؤاال المرشدة تطرح  -1

 -على الطالبات وهو :

ذا نعني بالرضا عن ما 

 النفس؟

 

 وتطرح سؤاال أخر    -2

أهمية الرضا عن ما 

الذات النفس في تحقيق 

 المهارية؟

 

دار تلخص الباحثة ما  -2

 .في الجلسة

 

تحديد االيجابيات  -3

 .والسلبيات

 

تسجل كل طالبة في 

ورقة مكتوبة ثالثة 

أهمية  مواقف حول

 . الرضا عن النفس 

 

 



141 

 

 ة عشرثالثإدارة الجلسة ال
 ب تببولستمبب شل  شببثرلس    ببا ل با طا ببباولستفترفببرلمبب اللدببلل  تبب ر اللةمرشبب *ترحببال  

ل0 لس تولأ جز هلدلىل حسلج  ل
بعرضلمسضسعل  جلفةلسهسل)  رضالدبلل  ب ر ولستثتببهلدلبىل  فببسرةلةلمرش *تمسشل  
 بأ ه:)  م ادةلبمال    او.لستعرفه

,لةولبببببا تعر طلستطلببببالتدببببا ةل  تعر ببببطل ث ببببرلمببببللطا ببببب  طا بببببالةمرشبببب *لت ببببال ل  
لستشثرهللدلىلذ ك.

سهبولتحب اللبدببباولمبلل  طا بباولتمتبالبا رضبالدبلل  ب ر للً مسذجباتلباح بةل*لتمب شل  
لفر قلثرةل    ل  م رفولتتمتالبا رضالدلل   ر ل.

ل  طا باولبذ كلستم شل الل  شثرلس    ا .لمرش ة*لت ال ل  
مبببالذ ل ع بببولبا رضبببالدبببلل  ببب ر  لسمبببالل-   لل لطا بببباولسهمبببال:فببب للةمرشببب *لتسجبببهل  

ل  م ةل  ذ ول  الل ب فالأهم ةل  رضالدلل   ر لفولت
   طا باولسبحظولمللخالللتجابتاللم الل فت عابالل لمسضسعل.للمرش ة*ل الشول  

 ما  رلفول  جلفةلسح  ول  فلب اولس ب جاب اولف اا.للمرش ة *ل خصول 

  رضببال سرللحببسلمس لببطلمببلل  طا ببباول  تفببج للدلببولسرلببةل ال ببةللةمرشبب *لطلبببول  
 ببب الل  طا ببببةل  تبببولتشببباركلفبببول  رر بببقل  م رفبببولفبببولتحم بببقل  مس لببباللدبببلل  ببب ر 

 .للل  متم مةلفولمبار اول عبةلثرةل    
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     دقيقة04الوقت/                       عشر                                                                                                                           رابعةالجلسة ال

 التقويم النشاط المقدم األهداف السلوكية الهدف العام الحاجات الموضوع

اختتام 

 البرنامج

تذكير  -1

الطالبات بما 

دار في 

الجلسات 

 السابقة

 

تبليغهن  -2

بإنهاء 

 البرنامج 

 

تعريفهن -3

بموعد 

االختبار 

 ألبعدي.

 

 

تحقيق التكامل بين  -1

 .الجلسات السابقة

 

 

أن تتمكن الطالبات من ممارسة 

اإلستراتيجيات السابقة التي تم 

التدريب عليها في مواقفهن 

أن تنمية الذات الحياتية ألجل 

 المهارية لديهن

الطالبات في النشاط ألبيتي وتشكر الطالبات اللواتي  مرشدةتناقش ال -1

 أنجزنه على نحو جيد.

 

لجلسات السابقة وتذكرهن مع الطالبات ما دار في االمرشدة تستعرض  – 2

بما دار في كل جلسة والمواضيع المهمة وتستمع ألرائهن ثم تسأل عن 

مدى استفادتهن وتطبيقهن بما تعلمن في الجلسات السابقة في حياتهن 

 اليومية .

 

من الطالبات ذكر النقاط السلبية التي الحظنها  خالل المرشدة تطلب  -3

 ن بالبرنامج  .جلسات البرنامج ومعرفة وجهات نظره

 

 تبلغ الباحثة الطالبات بانتهاء البرنامج  . -0

 

 تبليغ الطالبات بموعد االختبار ألبعدي. -5

 

القيام باحتفالية بسيطة تستغلها الباحثة بتوزيع الحلوى والمرطبات  -6

والهدايا المناسبة للطالبات بمناسبة إنهاء البرنامج وتقدم لهن الشكر 

 والثناء.

 

 

 

عد تحديد مو

للمجموعة 

التجريبية 

والضابطة تحت 

الظروف أنفسها 

إلجراء التطبيق 

 ألبعدي للمقياس.
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 عشر ةلرابعإدارة الجلسة ا
لبيتي للجلسة السابقة بعدد اة إفراد المجموعة بالتدريب مرشد* في بدء الجلسة تناقش ال

إن تكون قدمت الشكر إلفراد المجموعة علد  تعداون ن ومدواهبت ن علد  هندور ن 
 0كل الجلسات وعل  مشاركت ن الفعالة في البرنامج 

في الجلسات السابقة وتدككر ن بمدا دار فدي ة مع الطالبات ما دار مرشد* تستعرض ال
كددل جلسددة والمواندديع الم مددة بالبرنددامج  ددى تسددال عددن مددده اسددتفادت ن وتطبدديق ن 

 بما تعلمن في الجلسات السابقة في هيات ن اليومية .

لسدددات ة مدددن الطالبدددات ككدددر النقددداط السدددلبية التدددي  ههن دددا  ددد ل جمرشدددد* تطلدددب ال
 البرنامج ومعرفة وج ات نهر ن بالبرنامج  .
 *  تبلغ الباه ة الطالبات بانت اء البرنامج  .

* القياى باهتفالية بسيطة تستغل ا الباه ة بتوزيدع الهلدوه والمرطبدات وال ددايا المناسدبة 
 للطالبات بمناسبة إن اء البرنامج وتقدى ل ن الشكر وال ناء.

لددكات مددوعتين التجريبيددة والنددابطة معددا لتطبيدد  مقيددا  ا* هددددت الباه ددة موعدددا للمج
 0(  31/4/1031, يوى األربعاء ) الم ارية
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The objective of the research is to discover the following points: 

- Measuring Self fulfillment of middle school female students.   

   

-Identifying the efficiency of  Efficiency of counseling 

programme   in developing Self fulfillment among middle 

school female students. 

- Finding a relation between Self technique and some basic 

skills in hand ball for the middle school female students. 

    For achieving the aims of this study, two tools have been 

used: Self fulfillment and the program that has been prepared 

according to the modeling  strategies that the researcher 

prepared. 

The Self fulfillment measure sample consists (200) students of 

middle school female students who have been chosen in a 

random way from the schools of Baquba center. 

Experimental methodology is used to verify the study Self 

fulfillment. The sample consists of (30) female students who got 

less score on the Self fulfillment measure. The sample is chosen 

from Om Albanin and Om Salama middle school female in the 

city of Baquba. They are distributed randomly into two equal 

groups. Counseling programme was used according to the 

Modling with experimental group while the control group is not 

exposed to such program. 

The researcher used the strategies of moddling. The number of 

counseling session is (14) sessions which lasted (8) weeks. The 



 

C 

 validity of the programme is achieved through exposing it to a 

number of experts. 

In order to process data statistically , Pearson correlation 

coefficient , Smirnov Test , Mann – whitney test , percentages 

are used .  

The researcher concluded the following points: 

- The effectiveness of the counsiling program in developing 

the Self technique to experimental group. 

- Ther was relation between Self technique and some basic 

skills in hand ball . 

- The positive effectiveness' of the counseling program in 

developing the Self technique field. 

In the light of the findings of the current study; the researcher 

recommended the following: 

 

- Motivate the teachers of sport educational to pay attention 

to psychological preparation for the students when training 

them in lesson of sport education. 

-  The psychological trainer existence is essential beside 

physical teacher who is essential for counseling the 

student's girl to have appositive self. 

- Using similar study in different athletic activities 


