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 هشنر هللا صبحاهي و ثػالَ غلَ فضلي وثٍفّكي لوا، والكائو فُ محنم ثوزِو
زِدهم "

أ
 " لئن شنرثم ل

 وهجكدم مطداق لٍل الوبُ ملسو هيلع هللا ىلص:
 " من لم ِشنر الواس لم ِشنر هللا " 

و من بػّد فُ إهجاز ًذا الػمو.
أ

 بالشنر إلَ من صاًم من لرِب ا

صجاذ المشرف        
أ

لوا طرِق الذي صٌو "لدور باي بلخّر" وبجشنراثوا الخالطة إلَ ال

 وشجػوا حّن الطٍاب،  الػمو ولم ِبخو غلّوا
أ

بوطائحي الكّمة، فٍجٌوا حّن الخطا
 فنان هػم المشرف.  

صجاذ:                
أ

لشم خدمة غلَ مجٌٍداثي الجبارة فُ  هٍثشٍك دمحم شنر خالص لل
حشن الجزاء وجػلٌا فُ مّزان حشواثي.  الرِاضُالجدرِب 

أ
 فجزاى هللا غوا ا

شرفٍا غلَ                  
أ

صاثذثوا الذِن ا
أ

ل  هما هجكدم بالشنر الجزِو إلَ جمّع ا ثدرِشوا خل
و حجَ من بػّد فُ من لنو  و الشوٍات الدراصّة

أ
و الكلّو، من لرِب ا

أ
صاًم بالن دّر ا

 لوٍر.إخراج ًذا الػمو المجٍاضع إلَ ا
غاهوا فُ إهٌاء ًذا الػمو.

أ
خّر هحمد هللا جل وغل الذي ا

أ
 وفُ ال

 

 

 

 

 

 

 



 

  
ه جب ًذى النلمات إلَ ابجشامجم  

أ
صرع للمُ فُ ِدي واصػد للبُ فُ ضدري حّح ا

أ
ما ا

زال فُ هػٍم
أ

ها ل ا
أ

ة الحلٍة الجُ ثطلع شمشٌا وثشرق هو ٍِم لكلبم الحوٍن الذي ِغمرهُ وا
جو اصػادي 

أ
ظافري إلَ الجُ فارق النرى جوٍهٌا من ا

أ
مُ الحوٍهة إلَ ا

أ
 .ا

ا  ارى وفاح غبًّر ًز
أ

خمر وثفجحت ا
أ

ن ا
أ

إلَ الذي غرس فُ حب الػمو وظو ِومٍ و ِومٍ إلَ ا
بُ الػزِز

أ
 .... ا

خٍاثُ
أ

  .إلَ الذِن جادوا ولاصمٍهُ الفرحة والػبرة فُ هو لحظة وفُ هو زفرة إخٍثُ وا
غمامُ و غ

أ
بوائٌم وهو من لي ضلة بإلَ ا

أ
خٍالُ وخالثُ وا

أ
بوائٌم وا

أ
 ػائلة . الماثُ وا

ضدلاء:
أ

ل ،بلطاش، ٍِهس، ًاهُ، ذباهة" وإلَ هو ال   "ِاصّن، طّب، غزالدِن، جل
ضدلاء بكشم الجربّة البدهّة والرِاضّة دفػة 

أ
 5102وإلَ جمّع ال

 إلَ هو من ذهرى للبُ و هشّي للمُ
ًدي خمرة جٌد

أ
 ي.إلَ هو ًؤلء ا

  إلَ لارئ ًذا اإلًداء
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 إنى انوانذٌن انكزٌمٍن أطال هللا فً عمزهما .

-فاطمح-أمٍنح -تختً :إنى اخوتً و قزج عٍنً

 تسمح-أمانً

 كثٍزا و صغٍزا درناحإنى كم أفزاد عائهح 

إنى كم األساتذج و انذكاتزج تقذٌزا و 

 احتزاما و عزفانا

 االحثاب فً انجشائز انعمٍقحكم إنى 

 إنى كم أساتذج انتزتٍح  انثذنٍح و انزٌاضح 

 إنى سمالء انذفعح خاصح

خاصح  إنى كم األصذقاء و األهم و األقارب

 :ٌوسف

 إنى كم من ٌسعى فً طهة انعهم

 نمذكزجإنى هؤالء جمٍعا أهذي هذه ا
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 حٌظؼش٠ف رخٌزلغ 

 

تأثير اإلصابات الرياضية على 

الثقة بالنفس لدى مهارة 

 الرياضي

2 

  البحج :هقدهة  -1

حسطفؼض ِؼذ٨ص ح٦طخرخص حٌش٠خػ١ش ٚحٌّؼخػفخص حٌّشػ١ش حٌٕخطـش ػٕٙخ سغُ حٌظطٛسحص حٌٙخثٍش حٌظٟ 

ؿٛحٔذ حٌل١خس ٨ٚع١ّخ فٟ ِـخي حٌؼ٩ؿخص حٌطز١ؼ١ش ٚغ١ش٘خ. ٠ٚشٜ حٌىؼ١شْٚ أْ رٌه لذ  شٍّض حغٍذ

٠ؼٛد اٌٝ ادخخي حٌظم١ٕخص ٚحٌٛعخثً حٌلذ٠ؼش ٚطغ١١ش ّٔؾ ك١خس ح٦ٔغخْ، ٚفٟ حٌّـخي حٌش٠خػٟ اْ حٌظطٛسحص 

٠ٍٛش ِغ غ١خد فٟ ٔظش٠خص ٚأعخ١ٌذ ػٍُ حٌظذس٠ذ حٌش٠خػٟ ك١غ ص٠خدس حعظخذحَ حٌشذس حٌؼخ١ٌش ٌٚفظشحص ؽ

 حٌظم١١ٕٓ حٌظل١ق ٌٍلًّ رشىً ٠ظٛحفك ٚحٌخخٌش حٌٛظ١ف١ش ٌىً رٌه حدٜ اٌٝ ص٠خدس ػذد ح٦طخرخص حٌش٠خػ١ش.

ِٚٓ أُ٘ حٌّٛػٛػخص حٌظٟ ػشفض ح٘ظّخِخ ٚحػلخ فٟ حٌغٕٛحص ح٤خ١شس فٟ ٌؼٍُ حٌٕفظ حٌش٠خػٟ ِٛػٛع 

ٌؼ٩ؽ ٚحٌظؤ١ً٘ حٌطزٟ ٚحٌزذٟٔ، رً ٠لظخؽ حٌـخٔذ حٌٕفغٟ ٦طخرش حٌش٠خػ١ش، فخٌش٠خػٟ ٨ ٠لظخؽ فمؾ اٌٝ ح

أ٠ؼخ ٚ فٟ ٔفظ حٌٛلض اٌٝ حٌظؤ١ً٘ حٌٕفغٟ كظٝ ٠غظط١غ حٌؼٛدس اٌٝ عخرك ِغظٛحٖ لزً ح٦طخرش فٟ أطُ 

 .(31، طفلش 2004)حٌذ٠ٓ،   طلش رذ١ٔش ٚٔفغ١ش

ح٨ػش حٌىز١ش ػٍٝ حٌـخٔذ حٌٕفغٟ ،حٌزٞ ٠لخٚي حٌّذسد أٚ حٌّلؼش ٚ ٠ظـٍٝ ؿ١ٍخ أْ ٩ٌطخرش حٌش٠خػ١ش 

حٌٕفغٟ ٌٍفش٠ك أْ ٠ؼخٌؾ ح٨ػش حٌغٍزٟ حٌزٞ طظشوٗ ح٨طخرش ِٓ حٌٕخك١ش حٌٕفغ١ش ٚ رٌه رؤْ ٠طٛس حٌـخٔذ 

حٌزذٟٔ ٚحٌّٙخسٞ ٚ حٌظىظ١ىٟ حػخفش اٌٝ حٌـخٔذ حٌٕفغٟ رل١غ ٠ٕمغُ اٌٝ شم١ٓ أعخع١ٓ أٌّٚٙخ :حٌظخٍض ِٓ 

ى٩ص حٌٕفغ١ش وخٌمٍك ٚ حٌخٛف ٚ ٌَٛ حٌزحص ٚ حٌىآرش ... ٚحٌشك حٌؼخٟٔ ٘ٛ: ط١ّٕش حٌّٙخسحص حٌٕفغ١ش حٌّش

وخ٨ٔظزخٖ ٚحٌظظٛس حٌزٕٟ٘ ٚدحفؼ١ش ح٨ٔـخص ٚحٌؼمش رخٌٕفظ ٚطؼظزش ٘زٖ ح٤خ١شس ِٓ عّخص حٌشخظ١ش فٟ 

ػٍّخء حٌٕفظ حٌش٠خػٟ حٌؼمش حٌّـخي حٌظشرٛٞ ٔظشح ٌظؤػ١ش٘خ ػٍٝ أدحء ٚ ِشدٚد حٌش٠خػ١١ٓ ، ٌٚٙزح طٕخٚي 

رخٌٕفظ فٟ ػ٩ػش ِذحخً . أٌٚٙخ: ٔظش٠ش فؼخ١ٌش حٌزحص "رخٔذٚسح" ٚحٌظٟ طؼظّذ ػٍٝ ِفَٙٛ وفخءس حٌزحص وششؽ 

أعخعٟ ٤دحء رىفخءس فٟ حٌّٛحلف حٌظٕخفغ١ش حٌظٟ ٠شظشن ف١ٙخ حٌفشد حٌش٠خػٟ، ك١غ طش١ش حٌىفخءس اٌٝ " لذسس 

سس ػٍٝ أدحء حٌّٙخسحص رظفش خخطش " ٚػٍٝ ٘زح فىٍّخ ٠ٕفغ ِغظٜٛ حٌفشد ػٍٝ ػًّ ِخ ٠لظخؿٗ، أٚ حٌمذ

وفخءس حٌزحص حسطفغ حٔـخص ح٤دحء ٌذٜ حٌفشد. ٚػٕذِخ ٩ٔكع أْ ِفَٙٛ وفخءس حٌزحص ٌذٜ ٔظش٠ش "رخٔذٚسح" 

٠ؼزش ػٓ ؿخٔذ ٘خَ ِفَٙٛ ِٓ ِفَٙٛ حٌؼمش رخٌٕفظ ٚ٘ٛ حػظمخد حٌفشد أٔٗ وفت ٠ٚغظط١غ حٔـخص ِخ رٕـخف 

ٚػٍٝ ٘زح ٠ظؼق أْ دسؿش أٚ ِغظٜٛ وفخءس حٌزحص ٌذٜ حٌش٠خػٟ ٟ٘ حٌظٟ طلذد ِذٜ اِىخ١ٔش  ٚفؼخ١ٌش،

الزخٌٗ ٚدخٌٛٗ حٌّٛحلف حٌظٕخفغ١ش ٚح٨رظؼخد ػٕٙخ، ٚ٘زح ٠ش١ش اٌٝ وفخءس حٌزحص ٟ٘ دحٌش ٌٍؼمش رخٌٕفظ ٌذٜ 

ح٨طـخٖ حٌؼخٟٔ فٙٛ ٔظش٠ش ٚحلؼ١ش حٌىفخ٠ش ي: "٘خسطش" . أِخ (35، طفلش H.cox ،2005) حٌش٠خػٟ

( حٌظٟ  طؼظزش حٌٕظش٠ش حٌٛك١ذس حٌظٟ طٙظُ رٛطف ٚششف حٌظٕزئ، رّخرح ٠ىْٛ ِذفٛػ١ٓ 1978، 1981)

٩ٌشظشحن فٟ ِـخ٨ص ح٨ٔـخص رشىً خخص، ك١غ طٛػق أْ ح٤فشحد ٠ىٛٔٛح ِذفٛػ١ٓ ٌىٟ ٠ىٛٔٛح أوفخء 

ٚحٌزذ١ٔش ٚح٨ؿظّخػ١ش، ِٓ ِٕطٍك حٌشؼٛس رخٌىفخ٠ش ٚطىًّ حٌّغئ١ٌٚش ػٓ فٟ ِـخ٨ص ح٨ٔـخص حٌّؼشف١ش، 
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ِلخ٨ٚص ٔـخكُٙ ٚفشٍُٙ، أٚ رّؼٕٝ آخش فبْ حٌش٠خػ١١ٓ حٌٍز٠ٓ ٠ذسوْٛ وفخءطُٙ فٟ حٌّـخي حٌش٠خػٟ 

٠ىْٛٔٛ أوؼش الزخ٨ً ػٍٝ حٌّشخسوش فٟ حٌّٛحلف حٌظٕخفغ١ش حٌش٠خػ١ش، ر١ّٕخ حٌش٠خػ١١ٓ حٌٍز٠ٓ ٠ىْٛ ادسحوُٙ 

 ٌىفخءطُٙ ِٕخفؼخً فبُٔٙ ٨ ٠غظّشْٚ ٨ٚ ٠مزٍْٛ ػٍٝ حٌّشخسوش فٟ حٌّٛحلف حٌش٠خػ١ش حٌظٕخفغ١ش

(Perreaut-pierre ،2000 160، طفلش). ٌٚؼً ِٓ أُ٘ حٌٕظش٠خص حٌظٟ طٕخٌٚض حٌؼمش رخٌٕفظ فٟ حٌّـخي

حٌظٟ طٙظُ ٘زٖ حٌٕظش٠ش رب٠ؼخف حٌؼ٩لش ر١ٓ ادسحن حٌش٠خػٟ  حٌش٠خػٟ ٟ٘ ٔظش٠ش ادسحن حٌمذسس ٌـ "١ٔىٌٛض"

ٌمذسطٗ ِٚذٜ طؼٛرش حٌٙذف )حٌٛحؿزخص( حٌظٟ ٠ظٛؿٗ حٌش٠خػٟ ا١ٌٗ ٌظلم١مٗ، رّؼٕٝ آخش طٛػق ح٤٘ذحف 

حٌظٟ ٠ظـٗ حٌش٠خػٟ ٦ٔـخص٘خ طظؤػش رّؼشفظٗ ٚادسحوٗ ٌمذسطٗ، ٚػٍٝ رٌه فبْ عٍٛن حٌش٠خػٟ ٦ٔـخص 

ٛف ٠خظٍف ِٓ ك١غ ِغظٜٛ ح٤دحء، ِٚؼذي حٌـٙذ حٌّززٚي، ٚحٌّؼخرشس ٚح٦طشحس حٌٙذف حٌزٞ حخظخسٖ ع

ػٍٝ طلم١مٗ.ٌٚٙزح طخظٍف حٌش٠خػ١١ٓ فٟ طٛؿُٙٙ ٔلٛ ٔٛػ١ٓ ِٓ ح٤٘ذحف، ّ٘خ ٘ذف " حٌّّٙش " ٚ٘ذف " 

، طفلش 2004)ٔٛسحٌذ٠ٓ،    .حٌزحص " ٔظشحً ٤ّٔٙخ ٠ؼىغخْ كىّخ ٦دسحن حٌش٠خػٟ ٌّفَٙٛ حٌٕـخف ٚحٌفشً

19). 

 ٚػٍٝ ٘زح ح٤عخط لّٕخ رظمغ١ُ رلؼٕخ اٌٝ ؿضث١١ٓ ح٤ٚي خخص رخٌـخٔذ حٌٕظشٞ ٚطٕخٌٕٚخ ف١ٗ فظ١ٍٓ ّٚ٘خ:

حٌف١ً ح٤ٚي طٕخٌٕٚخ ف١ٗ ششف ٌّفَٙٛ ح٦طخرخص فؤػشحػٙخ ػُ طظ١ٕف ح٦طخرخص ػُ ططشلٕخ اٌٝ ح٤عزخد 

 حٌّـخي حٌش٠خػٟ ٚأخ١شح ر١ٕخ رخٌظفظ١ً أٔٛحع ح٧ٌطخرخص حٌش٠خػ١ش. حٌؼخِش ٧ٌطخرخص فٟ

حٌفظً حٌؼخٟٔ ٠ظؼّٓ ِٛػٛع حٌـخٔذ حٌٕفغٟ ٌٍش٠خػٟ حٌّظخد، ٠ٚؼشع ٦عٙخِخص حٌؼخًِ حٌٕفغٟ فٟ 

كذٚع ح٦طخرش رؼذ طؼش٠ف ح٦طخرش حٌٕفغ١ش، رخ٦ػخفش اٌٝ ششف حٌؼٛحًِ حٌّئد٠ش اٌٝ كذٚع ح٦طخرش 

ً حٌظٟ ٠ّش رٙخ حٌش٠خػٟ ػمذ اطخرظٗ ػُ ػشؿٕخ ػٍٝ ِٛػٛع حٌظؼخ٠ش حٌٕفغٟ ِغ حٌش٠خػ١ش فخٌّشحك

وّخ خظظٕخ فظ٩ كٛي حٌؼمش رخٌٕفظ رّفِٙٛٙخ حٌش٠خػٟ ٚ أُ٘ حٌٕطش٠خص ٚ حٌخٍف١خص  ح٦طخرش حٌش٠خػ١ش.

 ٘زح رخ٦ػخفش اٌٝ ِؼخٌـش ِٛػٛع ٘خَ ٠شطزؾ رؤ١ّ٘ش حٌظؤ١ً٘ حٌٕفغٟ ٌٍش٠خػٟ حٌٕطش٠ش حٌظٟ طٕخٌٚظٙخ،

حٌّظخد ٚفٟ خظخَ ٘زح حٌفظً ششف ٤ُ٘ ح٤دٚحس حٌظٟ ٠ّىٓ ٤خظخثٟ حٌٕفغٟ حٌش٠خػٟ أْ ٠مَٛ رٙخ فٟ 

 ػ١ٍّش حٌظؤ١ً٘ ِٓ ح٦طخرش.

 أِخ حٌـضء حٌؼخٟٔ ٠ٚظّؼً فٟ حٌـخٔذ حٌظطز١مٟ فمذ لغُ رذٚسٖ اٌٝ فظ١ٍٓ: 

حٌزلغ، ٚفٟ حٌفظً حٌؼخٟٔ  حٌفظً ح٤ٚي ططشلٕخ ف١ٗ اٌٝ حٌّٕٙؾ حٌّظزغ ٚػ١ٕش حٌزلغ ِٚـخ٨طٙخ ٚأدٚحص

ططشلٕخ ف١ٗ اٌٝ غشع طل١ًٍ حٌٕظخثؾ ٚاػطخء ٍِخض ػخَ ٌٍٕظخثؾ حٌّظلظً ػ١ٍٙخ رخ٦ػخفش اٌٝ خ٩طش 

 ػخِش ٌٍزلغ، ػُ حٌظٛط١خص ٚلخثّش حٌّشحؿغ ٚح٩ٌّكك .
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 هشكلة البحج : -2

أطزلٕخ ٔشٜ وزحٌه  ظً حٌظضح٠ذ حٌّغظّش ٤ػذحد حٌّّخسع١ٓ ٌٍش٠خػش ػٍٝ ِخظٍف ِغظ٠ٛخطٙخ ِٚـخ٨طٙخ

طضح٠ذ فٟ ح٦طخرخص حٌش٠خػ١ش ٚرٌه ٔظشح ٌّخ ٠شطزؾ رطز١ؼش ح٤ٔشطش حٌش٠خػ١ش ِٚخ طظ١ّض رٗ ِٓ حكظىخن 

ِٚٛحؿٙش ح٩ٌػز١ٓ ٌزؼؼُٙ حٌزؼغ ٚشذس ٚػٕف حٌّٕخفغش حٌش٠خػ١ش ِٚخ ٠شطزؾ رٙخ ِٓ وفخف فٟ عز١ً 

 حٌفٛص ٚ طلم١ك ح٨ٔظظخس. 

٠خد ح٨٘ظّخَ رّٛػٛع ح٦طخرخص حٌش٠خػ١ش فٟ ِـخي ػٍُ حٌٕفظ ٌٚمذ ٨كظٕخ فٟ حٌٛػض حٌلخٌٟ حصد

 حٌش٠خػٟ رؼذ ِخ وخْ ِمظٛسح ػٍٝ ح٘ظّخِخص ح٤ؽزخء ٚح٤خظخث١١ٓ فٟ حٌؼ٩ؽ حٌطز١ؼٟ. 

رخٌشغُ ِٓ أْ حٌزلٛع حٌؼ١ٍّش فٟ حٌـخٔذ حٌٕفغٟ ٌٍش٠خػٟ حٌّظخد طشطزؾ رخٌؼذ٠ذ ِٓ حٌظؼٛرخص، ا٨ أْ 

٘ظّٛح رٙزح حٌّـخي حٌزلؼٟ ٚلخِٛح ربؿشحء رؼغ حٌذسحعخص ٚحٌظـخسد رؼغ حٌزخكؼ١ٓ فٟ ػٍُ حٌٕفظ ا

ٌّلخٌٚش حٌىشف ػٓ ح٤عزخد حٌظٟ لذ طئدٞ اٌٝ ِؼشفش ح٢ػخس حٌٕفغ١ش حٌغٍز١ش حٌظٟ طٕظؾ ػٓ ح٦طخرخص 

 حٌش٠خػ١ش ِٚلخٌٚش حٌظخف١ف ِٕٙخ أٚ طفخد٠ٙخ.

ٚ طؼظزش حٌؼمش رخٌٕفظ ِٓ عّخص حٌشخظ١ش حٌغ٠ٛش فٟ حٌّـخي حٌش٠خػٟ ٔظشح ٌظؤػ١ش٘خ ػٍٝ أدحء ٚ ِشدٚد 

ح٩ٌػز١ٓ اػخفش اٌٝ أْ ٌٙزٖ حٌّٙخسس آػخسح ٔفغ١ش ٚ اؿظّخػ١ش ك١غ أٔٙخ طذػُ حٌشخظ١ش ٚ طؼضص٘خ ٚ ٌٙخ 

ٛسس ٍِلٛظش ػٍٝ حٌٕفظ ِٓ ِظخ٘ش ِؼ١ٕش فٟ حٌٕشخؽ ح٨ؿظّخػٟ ٚ ح٨ٔفؼخٌٟ ٚ حٌغٍٛوٟ ٚ حٌزٞ ٠زشص رظ

خ٩ي حٌؼ٩لخص ح٨ؿظّخػ١ش حٌّظغّش رخٌّلزش ٚ حٌظؼخْٚ ٚ كذ حٌّشخسوش ِغ ح٢خش٠ٓ ٚ ٩ٔكع طؤػ١ش٘خ ػٍٝ 

حٌشخظ١ش فٟ ػذس ِظخ٘ش وخٌشؼٛس رخٌىفخ٠ش ٚ حٌمذسس ػٍٝ اطخخد حٌمشحس حٌظخثذ فٟ ِٛحؿٙش ِشخوً حٌل١خس 

زً حٌفشد ٌٕفغٗ ٚ ٣ٌخش٠ٓ ٚ اكظشحُِٙ ٚ حٌشؼٛس رخٌطّؤ١ٕٔش ٚ فٟ حٌّٛحلف حٌش٠خػ١ش اػخفش اٌٝ حٌشؼٛس رظم

ٚ ح٨طضحْ ح٨ؿظّخػٟ  اػخفش اٌٝ أٔٙخ طـؼٍٗ ِذسوخ ٦ِىخ١ٔخطٗ ٚ لذسحطٗ ٚ طز١ٓ ٌٗ ٔمخؽ حٌؼؼف ٚ حٌمٛس 

ٌظذفؼٗ ٌظلم١ك حٌٕـخف ٚ حٌظ١ّض فٟ حٌل١خس ٚ طغخػذٖ ػٍٝ حٌظؼخًِ ِغ حٌّٛحلف حٌظؼزش ٚ طؼظزش ٘زٖ حٌّٙخسس 

أٚ ٌغ٠ٛش  ؿذح ٦وظغخد خزشحص فٟ حٌل١خس، ف٩ ٠غظطغغ ح٦ٔغخْ أْ ٠ظؼٍُ ِٙخسس كشو١ش أٚ حؿظّخػ١ش ِّٙش

 أٚ ِٙخس٠ش ................اْ ٌُ ٠ىٓ ٚحػمخ فٟ ٔفغٗ.

ػٕذ حٌغٛص فٟ ٘زح حٌّٛػٛع ِٚؼشفش أٔٛحع ح٦طخرخص حٌش٠خػ١ش ٚح٤عزخد حٌظٟ طئدٞ اٌٝ كذٚػٙخ 

خطٗ ح٦طخرخص ٚ خخطش طؤػ١ش٘خ ػٍٝ ػمش حٌش٠خػٟ رٕفغٗ رل١غ أْ ٌٙزٖ ٚطلذ٠ذ ح٨عظـخرخص حٌٕفغ١ش ٌٙ

حٌّٙخسس حٌذٚس حٌىز١ش فٟ ِشدٚد حٌش٠خػٟ ٚ حْ حٔؼذِض طىْٛ ػٛحلزٙخ ٚخ١ّش فٟ ك١خطٗ حٌش٠خػ١ش ٚ 

ح١ِٛ١ٌش. ٚحلظشحف رؼغ حٌٛعخثً ٚح٤عخ١ٌذ حٌظٟ ٠ّىٓ رٛحعطظٙخ ِٛحؿٙش ح٢ػخس حٌغٍز١ش ٦طخرش 

ٚحٌزٞ  خ رٛحلغ حٌفشق حٌش٠خػ١ش حٌـضحثش٠ش رظفش ػخِش ٚحٌفشق حٌّل١ٍش رظفش خخطشِٚمخسٔظٙ حٌش٠خػ١ش
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ٔشٜ ف١ٗ اّ٘خي حٌّغ١ش٠ٓ ٚحٌّذسر١ٓ ٌٍـخٔذ حٌٕفغٟ ٌٍش٠خػٟ حٌزٞ ٠ؼظزش حٌؼ٩ؽ ح٤ِؼً فٟ ِٛحؿٙش رؼغ 

 حٌّشخوً حٌظٟ طٛحؿٗ حٌش٠خػٟ: 

 طئػش ح٦طخرخص حٌش٠خػ١ش ػٍٝ ػمش حٌش٠خػٟ رٕفغٗ ؟  ً٘ -

 البحج: يةفزض -3

 ٦طخرخص حٌش٠خػ١ش طئػش ػٍٝ حٌؼمش رخٌٕفظ ٌذٜ حٌش٠خػٟ .ح -

  أهداف البحج: -4

فخٌٙذف ِٓ ٘زٖ حٌشعخٌش  ٠ظـٗ ٘زح حٌزلغ اٌٝ حٌش٠خػ١١ٓ حٌز٠ٓ ٠ظؼشػْٛ ٧ٌطخرش أػٕخء ِّخسعش حٌش٠خػش.

 ِخ ٠ٍٟ:

 ػٍٝ ِٙخسس حٌؼمش رخٌٕفظ ٌذٜ حٌش٠خػٟ. ح٦طخرش حٌش٠خػ١ش حٌظؼشف ػٓ أػش -

 حٌظؼشف ػٍٝ ِفَٙٛ ح٦طخرش حٌش٠خػ١ش ٚح٤عزخد حٌؼخِش ٌلذٚػٙخ.  -

  أهوية الدراسة: -5

اْ دسحعش ٘زح حٌزلغ طغّق ٌٕخ ربرشحص أشىخي ح٦طخرخص حٌش٠خػ١ش حٌظٟ ٠ّىٓ أْ ٠ظؼشع ٌٙخ س٠خػٟ، 

 ٚؽشق حٌؼ٩ؽ ٚوزح ِذس حٌشفخء اٌٝ ؿخٔذ ِؼشفش ح٢ػخس ٚحٌّظخ٘ش حٌٕفغ١ش حٌّظخكزش ٌٙخطٗ ح٦طخرخص 

حٌٕفظ حٌش٠خػٟ  ك١غ طظٕخٚي حٌذسحعش حٌؼ٩لش ر١ٓ ح٦طخرخص حٌش٠خػ١ش ٚػٍُخخطش ٔمض حٌؼمش رخٌٕفظ 

رخ٦ػخفش اٌٝ ح٤عزخد حٌّئد٠ش اٌٝ كذٚع ح٦طخرخص ٚحٌفخثذس ِٓ حٌظؤ١ً٘ حٌٕفغٟ ٌٍش٠خػٟ، ٚأ٠ؼخ أ١ّ٘ش 

ٚػشٚسس ٚؿٛد أخظخثٟ ٔفغٟ س٠خػٟ دحخً حٌفشق حٌش٠خػ١ش ٚرٌه ٌٍظىفً رـ١ّغ ح٩ٌػز١ٓ حٌّظخر١ٓ، 

 ُٙ. ٚحٌّغخّ٘ش فٟ طلش ٚع٩ِش ح٩ٌػز١ٓ ٚطلغ١ٓ ِشدٚدُ٘ ِٚغظٜٛ أدحث

 :أسباب اختيار الوىضىع -6

 أسباب الذاتية: -1

رلىُ إٔٔخ س٠خػ١١ٓ ٚطؼشػٕخ ٦طخرخص أػٕخء حٌّّخسعش ٚأػشص ٘زٖ ح٦طخرخص ػ١ٍٕخ ِؼ٠ٕٛخ أر١ٕخ ا٨ أْ  -

 طزلغ فٟ ٘زح حٌّٛػٛع. 

 .حٌّؼخٔخس حٌظٟ ٠ٛحؿٙٙخ ح٩ٌػزْٛ فٟ ِٛحؿٙش ح٦طخرخص حٌش٠خػ١ش  ِؼشفش -
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 ح٦طخرخص حٌش٠خػ١ش ِٚخ ٔظؾ ػٕٗ ِٓ أػخس ٔفغ١ش أٚ رذ١ٔش.اػـخد شخظٟ رّٛػٛع  -

 األسباب الوىضىعية:  -2

 .ش ِؼغىش٠ِخظٍف حٌفشق حٌٕخشطش فٟ حٌغخكش حٌش٠خػ١ش ر٨ٛظخ٘شس وؼشس ح٦طخرخص حٌش٠خػ١ش فٟ  -

 ٚٚؿٛد حػظّخد أخظخثٟ ٔفغٟ ٌّؼخٌـش ٘زح حٌؼغؾ. حٌفشقحٌؼغؾ حٌٕفغٟ ٩ٌػز١ٓ حٌّظخر١ٓ فٟ  -

 ػذَ اٌّخَ حٌش٠خػ١١ٓ رؤشىخي ح٦طخرخص حٌظٟ لذ طلذع ٌُٙ أػظخء حٌّّخسعش حٌش٠خػ١ش. -

 اّ٘خي حٌـخٔذ حٌٕفغٟ ٌٍش٠خػٟ حٌّظخد. -

 ػذَ ح٨ػظّخد ػٍٝ ح٤خظخثٟ حٌٕفغٟ حٌش٠خػٟ فٟ ػ١ٍّش حٌظؤ١ً٘ حٌٕفغٟ ٌٍش٠خػٟ حٌّظخد. -

 لخر١ٍش حٌّٛػٛع ٌٍذسحعش ٚحٌّٕخلشش ِٓ ؿ١ّغ ؿٛحٔزٗ. -

 : ات األساسيــة للبحــجالوصطلحــ -7

ٌمذ ٚسد فٟ رلؼظخ ِظطٍلخص ػذ٠ذس طفشع ػٍٝ حٌزخكغ أْ ٠ٛػلٙخ وٟ ٠غظط١غ حٌمخسة أْ رظظفق 

 ٠ٚغظٛػذ ِخ ؿخء ف١ٗ دْٚ ٌزظ أٚ غّٛع أّ٘ٙخ: 

 اإلصابة الزياضية: -7-1

ٟ٘ طؼط١ً أٚ اػخلش ٌّئػش خخسؿٟ ٌؼًّ أٔغـش ٚأػؼخء ؿغُ حٌش٠خػٟ حٌّخظٍفش، ٚغخٌزخ ِخ ٠ىْٛ ٘زح 

حٌّئػش ِفخؿجخ ٚشذ٠ذح، ٚطخظٍف ٔٛػ١ش حٌّئػش ربخظ٩ف ح٤عزخد، فٙٛ اِخ أْ ٠ىْٛ ِئػش ١ِىخ١ٔىٟ أٚ فٕٟ 

 .(46، طفلش 1998)خٌٟٛ،  أٚ و١ّ١خثٟ ف١ض٠ٌٛٛؿٟ 

 الثقة بالٌفس :  -7-2

ٟ٘ خخط١ش ػخرظش ٔغز١خ ٚ ِىٛٔش ِٓ دسؿش ِشطفؼش ِٓ حٌظفى١ش ح٠٦ـخرٟ، ٚ حٌظفخإي، ٚ ح٨ػظمخد رؤٔه فٟ 

  (201، طفلش 2009)حٌل١ٍُ،  .طلىُ ٚ ع١طشس، ٚ طلىُ ِذسن ِغ حِظ٩ن حٌّٙخسحص ٚحٌمذسحص ٌٍٕـخف

دسؿش حٌظؤوذ أٚ ح٨ػظمخد حٌظٟ ٠ّظٍىٙخ ح٩ٌػذ ػٓ ِذٜ لذسطٗ ػٍٝ طلم١ك » ػشفض "سٚر١ٓ ف١خٌٟ "  

(31، طفلش 2004)حٌذ٠ٓ،  «حٌٕـخف  فٟ حٌش٠خػش 
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 : و البحىث الوشابهة الدراسات السابقة -8

أ١ّ٘ش حٌزلغ ٚ أػشٖ حٌزخٌغ ِٓ حٌٕخك١ش حٌظل١ش ٌٍش٠خػ١١ٓ، فبٔٗ ٌُ ٠ٍمٝ حٌؼٕخ٠ش ح٩ٌصِش ٚحٌىخف١ش،  سغُ

 فخٌذسحعخص فٟ ٘زح حٌّـخي طىخد طىْٛ ِٕؼذِش ا٨ رؼغ حٌذسحعخص حٌّشخرٙش ٔزوش ِٕٙخ: 

 :(2212)ألسقاءدراسة " صالح بي أحود  -8-1

حٌّلذدس ٌٍظفٛق حٌش٠خػٟ ِٓ ٚؿٙش ٔظش س٠خػٟ  -حٌؼمش رخٌٕفظ -دسحعش حٌّٙخسس حٌٕفغ١ش»  رؼٕٛحْ    

 (2010)حٌغمخء،  « حٌّغظٜٛ حٌؼخٌٟ فٟ حٌٍّّىش حٌؼشر١ش حٌغؼٛد٠ش

طلذ٠ذ دسؿش أ١ّ٘ش حٌّٙخسحص حٌٕفغ١ش حٌّلذدس ٌٍظفٛق حٌش٠خػٟ ٚ طلذ٠ذ ِذٜ طؼشع ٠ٙذف حٌزلغ اٌٝ    

 ادحس١٠ٓ( ٚ اِىخ١ٔش طط٠ٛش٘خ. -ِذسع١ٓ -ح٩ٌػز١ٓ حٌغؼٛد١٠ٓ ٌٍّشخوً فٟ ِٙخسس حٌؼمش رخٌٕفظ )٨ػز١ٓ

غظٜٛ س٠خػٟ حٌٌّذٜ  حٌظفٛق حٌش٠خػٟػٍٝ  حٌؼمش رخٌٕفظ -ٌٍّٙخسس حٌٕفغ١شٚحفظشع حٌزخكغ ٚؿٛد طؤػ١ش  

ٔظشح حٌّٕٙؾ حٌٛطفٟ رخ٤عٍٛد حٌّغلٟ . ٚلذ حعظخذَ حٌزخكغ حٌؼخٌٟ فٟ حٌٍّّىش حٌؼشر١ش حٌغؼٛد٠ش

 156فشدح ِٛصػش ػٍٝ حٌٕلٛ حٌظخٌٟ:  241لٛحِٙخ  ٩ٌّثّظٗ ٌطز١ؼش حٌزلغ، ٚؽزمض حٌذسحعش ػٍٝ ػ١ٕش 

ادحس٠خ ِٓ  40ِذسرخ ٚ  ٨45ػزخ ِٓ حٌذسؿش ح٤ٌٚٝ فٟ حٌذٚسٞ حٌّّظخص ٥ٌٌؼخد حٌـّخػ١ش ٚ حٌفشد٠ش، ٚ 

اعظخذَ حٌزخكغ ح٦عظز١خْ  ، ٚلذ طُ حخظ١خسُ٘ ػشٛحث١خ ِٓ حٌّغظ٠ٛخص حٌؼ٩ع ،ح٤ٌؼخد حٌـّخػ١ش ٚ حٌفشد٠ش.

ل١ذ حٌذسحعش ٚ  س٠خػٟ حٌّغظٜٛ حٌؼخٌٌٟذٜ  حٌظفٛق حٌش٠خػٟٚرٌه ٌغشع طم٠ُٛ  وؤدحس ٌـّغ حٌز١خٔخص

، ٚطّض حٌّؼخٌـش ح٦كظخث١ش رخعظخذحَ ِؼخدٌش ح٨سطزخؽ حٌزغ١ؾ  حٌظفٛق حٌش٠خػٟحعظخذحَ حخظزخس 

(Pearson) .ٌّؼشفش حٌؼ٩لش ح٨سطزخؽ١ش 

ٌمذ أعفشص ٔظخثؾ حٌذسحعش ػٍٝ ٚػغ حٌش٠خػ١١ٓ حٌغؼٛد١٠ٓ ٌٍؼمش رخٌٕفظ، ٚ طشو١ض ح٦ٔظزخٖ ٚ حٌذحفغ  -

ظ ِٙخسحص ٔفغ١ش ِلذدس ٌٍٕـخف ٚ حٌشخظٟ ، ٚ ح٦ػذحد حٌٕفغٟ لزً حٌّٕخفغش، ٚ حٌظلىُ ح٦ٔفؼخٌٟ وؤُ٘ خّ

ِذسع١ٓ ٚ ادحس١٠ٓ( فٟ أ١ّ٘ش  -ٚؿٛد فشٚق دحٌش اكظخث١خ ر١ٓ أفشحد حٌؼ١ٕش )٨ػز١ٓ، ٚحٌظفٛق حٌش٠خػٟ.

حٌخظخثض أٚ حٌّٙخسحص حٌٕفغ١ش ٌظخٌق حٌّذسع١ٓ ٚ ح٦دحس١٠ٓ ِمخسٔش رخ٩ٌػز١ٓ ِٓ حٌظذس٠ذ ػٍٝ حٌظظٛس 

٠ٚٛطٟ حٌزخكغ فٟ  ٌّذسع١ٓ ِمخسٔش رخ٩ٌػز١ٓ فٟ حٌم١خدس،حٌزٕٟ٘، ٚؿٛد فشٚق دحٌش اكظخث١خ ٌظخٌق ح

فٟ طفٛق حٌظ١ٍّز حٌغؼٛدٞ فٟ ح١ٌّذحْ  -حٌؼمش رخٌٕفظ–دسحعش و١ف١ش ِغخّ٘ش حٌّٙخسس حٌٕفغ١ش ح٤خ١ش ػٍٝ 

 حٌذسحعٟ ٚ حٌش٠خػٟ.
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 : (2226)ًىال جاسن أحود دراسة  -8-2

)ارشح١ُ٘،  ٌزؼغ حٌـٛحٔذ حٌذسحع١ش ٌزؼغ حٌش٠خػ١١ٓ حٌّظخر١ٓ فٟ ٍِّىش حٌزلش٠ٓ"  رؼٕٛحْ: "دسحعش 

2008) 

طظّؼً أ١ّ٘ش حٌذسحعش فٟ أٔٙخ ِلخٌٚش ػ١ٍّش ٌٍظؼشف ػٍٝ طؤػ١ش ح٦طخرش حٌش٠خػ١ش فٟ رؼغ حٌـٛحٔذ     

حٌٕفغ١ش وخٌمٍك، حٌٛكذس حٌٕفغ١ش ، طمذ٠ش حٌزحص ٚح١ًٌّ اٌٝ حٌظفخإي، ٚرٌه فٟ ػٛء شزس ح٦طخرش، حٌفظشس 

 ١ٍ١٘ش ٌٍّظخر١ٓ. ح٨صِش ٦ػخدس حٌظؤ١ً٘ ٚحٌّغظٜٛ حٌش٠خػٟ، ِخ ٠غُٙ فٟ ٚػغ خطؾ ػ٩ؿ١ش ٚطؤ

ٚحطزؼض حٌزخكؼش حٌّٕٙؾ حٌٛطفٟ فٟ دسحعظٙخ حٌظٟ أؿشطٙخ ػٍٝ ؿ١ّغ حٌش٠خػ١١ٓ حٌّظخر١ٓ فٟ ح٤ٔشطش 

 41، ٚرٍغ ػذد ػ١ٕش حٌذسحعش 2005/2006حٌش٠خػ١ش حٌّخظٍفش فٟ ٍِّىش حٌزلش٠ٓ، فٟ حٌّٛعُ حٌظذس٠زٟ 

رّـّغ حٌغٍّخ١ٔش حٌطزٟ، ٚلغُ حٌطذ  ٨ػزخ ِظخرخ ِغـ١ٍٓ فٟ عـ٩ص حٌؼ٩ؽ ٌذٜ لغُ حٌؼ٩ؽ حٌطز١ؼٟ

 3حٌش٠خػٟ حٌظخرغ ٌٍّئعغش حٌؼخِش ٌٍشزخد ٚحٌش٠خػش فٟ فظشس ططز١ك حٌزلغ. ٚلذ طُ طمغ١ُّٙ ػٍٝ أعخط 

 ِظغ١شحص، ٟٚ٘: 

حٌزخكؼش فٟ ٔٙخ٠ش  شذس ح٦طخرش، ٚحٌفظشس ح٨صِش ٦ػخدس حٌظؤ١١ً٘، ٚحٌّغظٜٛ حٌش٠خػٟ. ٚوخْ ِّخ أٚطض رٗ

سعخٌظٙخ: أ١ّ٘ش طٛػ١ش ح٩ٌػز١ٓ رظؤػ١ش سدٚد حٌفؼً حٌٕفغ١ش ٧ٌطخرخص حٌش٠خػ١ش، ٚػشٚسس ح٦ٔخشحؽ فٟ 

حٌؼ٩ؽ حٌٕفغٟ حٌّظضحِٓ ِغ حٌؼ٩ؽ حٌزذٟٔ ، ٚطٛف١ش خذِخص حٌذػُ  ٚحٌؼ٩ؽ حٌٕفغٟ ٌٍش٠خػ١١ٓ حٌّظخر١ٓ، 

 غ حٌش٠خػ١١ٓ حٌّظخر١ٓ. ٚا٠ـخد رشحِؾ ٦ػذحد حٌّذسر١ٓ ٚطؤ١ٍُ٘ٙ ٌٍظؼخًِ ِ

  :(2224)"  " هىرجاى كىبزدراسة  -8-3

 (2009)١ّ٠ٕش،  ".رخ٤دحء حٌّٙخسٞح١ٌّّضس ٩ٌػزخص وشس حٌغٍش ٚ ػ٩لظٙخ  حٌؼمش رخٌٕفظرؼٕٛحْ "

 حٌظؼشفٌذٜ ٨ػزخص وشس حٌغٍش ٚ  ٚ ح٤دحء حٌّٙخسٞ حٌؼمش رخٌٕفظ ر١ٓ طلذ٠ذ حٌؼ٩لش٠ٙذف حٌزلغ اٌٝ 

  ػ٩لش، ٚحفظشع حٌزخكغ ٚؿٛد   حٌغٍش وشس ٨ػزخص ٌذٜ حٌّٙخسٞ ح٤دحء فٟ رخٌٕفظ حٌؼمش طخػ١ش ِذٜ ػٍٝ

دحٌش اكظخث١خ ر١ٓ غ١ش ػ٩لش ٚ ٚؿٛد  ٌذٜ ػ١ٕش حٌزلغ ِـظّؼشٚ ح٤دحء حٌّٙخسٞ  حٌؼمش رخٌٕفظ ؽشد٠ش ر١ٓ

حٌّٕٙؾ حٌٛطفٟ رخ٤عٍٛد ٚلذ حعظخذَ حٌزخكغ . ٨ػزخص وشس حٌغٍشٌذٜ  ح٤دحء حٌّٙخسٞٚ  حٌؼمش رخٌٕفظ

٨ػزش ِٓ ٨ػزخص وشس حٌغٍش  ٚ لذ  45لٛحِٙخ ٔظشح ٌطز١ؼش حٌزلغ، ٚؽزمض حٌذسحعش ػٍٝ ػ١ٕش  حٌّغلٟ

، ٚطُ ؿّغ حٌز١خٔخص ِٓ خ٩ي ح٨خظزخس حٌّطزك ٚرٌه ٌغشع  عٕش 18ٚ  11رٍغ ِظٛعؾ حٌؼّش ػٕذ٘ٓ: 

، ٚطّض "رٛي دٞ عظ١فخٔٛ" حٌزٞ طّّٗ وً ِٓ  حٌؼمش رخٌٕفظحعظخزخس حعظخذحَ  طُ ، ٚ حٌؼمش رخٌٕفظ طم٠ُٛ

 ٌّؼشفش حٌؼ٩لش ح٨سطزخؽ١ش. (Pearson)حٌّؼخٌـش ح٦كظخث١ش رخعظخذحَ ِؼخدٌش ح٨سطزخؽ حٌزغ١ؾ 

ٌش دحغ١ش ػ٩لش رخٌؼمش رخٌٕفظ ٚ ٚؿٛد ط١ّض ٨ػزخص وشس حٌغٍش " ل١ذ حٌذسحعش " ٚأعفشص حٌٕظخثؾ ػٍٝ  

ػٍٝ  ، ٠ٚٛطٟ حٌزخكغ فٟ ح٤خ١ش.ٌذٜ ٨ػزخص وشس حٌغٍش ح٤دحء حٌّٙخسٞٚ  حٌؼمش رخٌٕفظاكظخث١خ ر١ٓ 

ٚ خخطش حٌؼمش رخٌٕفظ ٚ  ػشٚسس ح٦٘ظّخَ رذسحعش حٌؼمش ٌٍش٠خػ١١ٓ  حٌٕفغ١ش صحٌّٙخسحالعمل على دراسة  

رظط٠ٛش حٌؼمش رخٌٕفظ فٟ ح٤ٔذ٠ش ٚ حٌّذحسط ٚ٘زح  رخٌٕفظ ٌذٜ ِخظٍف حٌفجخص اػخفش حٌٝ ػشٚسس ح٦٘ظّخَ

 .١ّ٘٤ظٙخ حٌزخٌغش فٟ طط٠ٛش حدحء حٌفشد 
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 (:2222) "دراسة "حسي حسي عبدٍ -8-4

 (2000)كغٓ،   «.طم١ٕٓ حٌّٙخسحص حٌٕفغ١ش ٌٍش٠خػ١١ٓ ٚػ٩لظٗ رظٛؿٗ حٌؼمش رخٌٕفظ » رؼٕٛحْ 

رظٛؿٗ حٌؼمش رخٌٕفظ ٌذٜ حٌش٠خػ١١ٓ وّخ ٠زلغ ػٓ ٠ٙذف حٌزلغ اٌٝ ِؼشفش ػ٩لش حٌّٙخسحص حٌٕفغ١ش    

حٌؼ٩لش ر١ٓ أرؼخد لخثّش حٌّٙخسحص حٌٕفغ١ش حٌش٠خػ١ش ٚ اعظز١خْ  طٛؿٗ ح٦ٔـخص رزؼذ٠ٗ طٛؿٗ حٌّّٙش ٚ طٛؿٗ 

ؼخد لخثّش حٌّٙخسحص حٌٕفغ١ش ٚ ػ٩لش اسطزخؽ١ش ِٛؿزش ٚ ل٠ٛش ر١ٓ أر، ٚحفظشع حٌزخكغ ٚؿٛد حٌؼمش رخٌٕفظ

ٚلذ  حٌّم١خط حٌفشػٟ ٌظٛؿٗ حٌّّٙش رظٛسس أوزش ِٓ حٌّم١خط ٌظٛؿٗ حٌؼمش رخٌٕفظ ٌذٜ ػ١ٕش حٌزلغ ِـظّؼش.

ٔظشح ٌطز١ؼش حٌزلغ، ٚؽزمض حٌذسحعش ػٍٝ ػ١ٕش  حٌّٕٙؾ حٌٛطفٟ رخ٤عٍٛد حٌّغلٟحعظخذَ حٌزخكغ 

ؽ٩د ؿخِؼ١١ٓ س٠خػ١١ٓ ِشظشو١ٓ فٟ رطٌٛش ِٓ أٔؼٝ(. 75روش ٚ  ٨117ػذ ٚ ٨ػزش )  192لٛحِٙخ 

، ٚلذ طُ حخظ١خسُ٘ ػشٛحث١خ ِٓ ر١ٓ حٌّشخسو١ٓ فٟ حٌزطٌٛش، ٚطُ ؿّغ  1996/1997حٌـخِؼخص ٌٍؼخَ 

ٌذٜ حٌش٠خػ١١ٓ ل١ذ حٌّٙخسحص حٌٕفغ١ش ٌٍش٠خػ١١ٓ حٌز١خٔخص ِٓ خ٩ي ح٨خظزخس حٌّطزك ٚرٌه ٌغشع طم٠ُٛ 

، ٚ Smithحص حٌٕفغ١ش ٌٍش٠خػ١١ٓ لخَ رظؼ١ّّٗ وً ِٓ "سٚٔخٌذ ع١ّغ حٌّٙخسحٌذسحعش ، ٚ حعظخذحَ حخظزخس 

(" وّخ حعظخذَ حٌزخكغ اعظز١خْ Ptacek5 )1995ٚ رظخعه  Smoll، فشٔه عّٛي Shutzسرشص شظض 

"  Nicholls" ٚ " ١ٔىٌٛضDudaطٛؿٗ حٌّّٙش ٚ حٌؼمش رخٌٕفظ فٟ حٌش٠خػش: لخَ رظؼ١ّّٗ وً ِٓ " دٚدح 

ٌّؼشفش حٌؼ٩لش  (Pearson)، ٚطّض حٌّؼخٌـش ح٦كظخث١ش رخعظخذحَ ِؼخدٌش ح٨سطزخؽ حٌزغ١ؾ (1992)

 ح٨سطزخؽ١ش.

حٌلظٛي ػٍٝ أػٍٝ ِؼخ٩ِص اسطزخؽ ِٛؿزش ٌـ١ّغ أرؼخد لخثّش ِٙخسحص حٌّٛحوزش ٚ ٚأعفشص حٌٕظخثؾ ػٍٝ  

 ، ٠ٚٛطٟ حٌزخكغ فٟ ح٤خ١شحٌمخثّش وىً ِغ طٛؿٗ حٌّّٙش رظٛسس أوزش ِٓ اسطزخؽٙخ رظٛؿٗ حٌؼمش رخٌٕفظ

طم١ٕٓ حٌّٙخسحص حٌٕفغ١ش ٌٍش٠خػ١١ٓ ٚػ٩لظٗ رظٛؿٗ حٌؼمش رخٌٕفظ رخٌٕغزش ٌّشحكً حٌّشح٘مش ػٍٝ دسحعش  

 .ح٤ٌٚٝ ٚحٌؼخ١ٔش

 :  Chapman et Autre ("1997)" "دراسة "شابواى و آخزوى  -8-5

 (2008)ارشح١ُ٘،   «.حٌمٍك، حٌؼمش رخٌٕفظ، ٚ ح٤دحء فٟ حٌظخ٠ىٛٔذٚ» رؼٕٛحْ 

حٌّّخسع١ٓ ٌش٠خػش  ٌذٜ حٌش٠خػ٤ٓ١١دحء رخ حٌؼمش رخٌٕفظ ٚ حٌمٍك٠ٙذف حٌزلغ اٌٝ ِؼشفش ػ٩لش 

ػ٩لش اسطزخؽ١ش ، ٚحفظشع حٌزخكغ ٚؿٛد ٚ ِؼشفش  طؤػ١ش حٌؼمش رخٌٕفظ فٟ ح٤دحء حٌظخ٠ىٛٔذٚ حٌظخ٠ىٛٔذٚ

رخٌٕفظ فٟ ح٤دحء  شٚ ٚؿٛد طؤػ١ش ٌٍؼم حٌؼمش رخٌٕفظ ٌذٜ ػ١ٕش حٌزلغ ِـظّؼش ٚ ِٛؿزش ٚ ل٠ٛش ر١ٓ حٌمٍك

ٔظشح ٌطز١ؼش حٌزلغ،  حٌّٕٙؾ حٌٛطفٟ رخ٤عٍٛد حٌّغلٟٚلذ حعظخذَ حٌزخكغ . -ػ٩لش ؽشد٠ش-حٌظخ٠ىٛٔذٚ

ؽ٩د ؿخِؼ١١ٓ ِٓ أٔؼٝ(. 80روش ٚ  ٨120ػذ ٚ ٨ػزش ) 200لٛحِٙخ ٚؽزمض حٌذسحعش ػٍٝ ػ١ٕش 

، ٚلذ طُ حخظ١خسُ٘ ػشٛحث١خ ِٓ ر١ٓ  1996/1997س٠خػ١١ٓ ِشظشو١ٓ فٟ رطٌٛش حٌـخِؼخص ٌٍؼخَ 

حٌّٙخسحص حٌٕفغ١ش حٌّشخسو١ٓ فٟ حٌزطٌٛش، ٚطُ ؿّغ حٌز١خٔخص ِٓ خ٩ي ح٨خظزخس حٌّطزك ٚرٌه ٌغشع طم٠ُٛ 

حٌٕفغ١ش ٌٍش٠خػ١١ٓ: لخَ رظؼ١ّّٙخ وً حٌّٙخسحص ٌذٜ حٌش٠خػ١١ٓ ل١ذ حٌذسحعش ، ٚ حعظخذحَ حخظزخس ٌٍش٠خػ١١ٓ 

(" ٌم١خط حٌفشٚق حٌفشد٠ش فٟ أرؼخد لخثّش حٌّٙخسحص حٌٕفغ١ش 1996)ٚ حٔذسعْٛ  صسٚرش، ٚ شخِزخْ ِٓ "
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، ٚطّض حٌّؼخٌـش ح٦كظخث١ش رخعظخذحَ ِؼخدٌش  (رخٌٕفظحٌؼمش  -حٌمٍك) رؼذ٠ٓ ٌٍش٠خػ١١ٓ ٚ طشًّ حٌمخثّش ػٍٝ 

 ٌّؼشفش حٌؼ٩لش ح٨سطزخؽ١ش. (Pearson)ح٨سطزخؽ حٌزغ١ؾ 

ِٛؿزش ٌـ١ّغ أرؼخد لخثّش  حسطزخؽحٌلظٛي ػٍٝ أػٍٝ ِؼخ٩ِص حٌلظٛي ػٍٝ ٚأعفشص حٌٕظخثؾ ػٍٝ  

ٚؿٛد  ٚ حٌؼمش رخٌٕفظرظٛؿٗ  حسطزخؽٙخِٙخسحص حٌّٛحوزش ٚ حٌمخثّش وىً ِغ طٛؿٗ حٌّّٙش رظٛسس أوزش ِٓ 

 ، ٠ٚٛطٟ حٌزخكغ فٟ ح٤خ١ش ٌذٜ ػ١ٕش حٌزلغ ِـظّؼش حٌؼمش رخٌٕفظاكظخث١خ ر١ٓ أرؼخد  شدحٌ غ١ش فشٚق

 .ٚ خخطش حٌؼمش رخٌٕفظٌٍش٠خػ١١ٓ  حٌٕفغ١ش صحٌّٙخسحالعمل على دراسة  ػٍٝ 

 : (1977دراسة بيتزسىى، ريٌشتىم ) -8-6

رخٌغ٠ٛذ ػٍٝ ػ١ٕش لٛحِٙخ  فٟ ؿٛطٕزشؽ 1977أؿش٠ض ٘زٖ حٌذسحعش خ٩ي رطٌٛش حٌؼخٌُ ٤ٌؼخد حٌمٜٛ ػخَ  

٨ػذ  415دٌٚش، ك١غ ػشع ػٍٝ حٌّشوض حٌطذ حٌش٠خػٟ خ٩ي أعزٛع حٌزطٌٛش  45ِظغخرك ِٓ  6254

ربطخرخص فٟ ػؼ٩ص حٌغخق  % 13ِٓ اطخرخص رؼؼ٩ص حٌفخز حٌّخظٍفش، ٚ   %15ِظخرخ، ٠ؼخٟٔ ُِٕٙ 

 حٌخٍف١ش.

 : (barry 1973دراسة باري: ) -8-8

ٚأظٙشص ٔظخثؾ حٌذسحعش أْ  حٌش٠خػ١ش ٚأعزخرٙخ رخٌّذحسط حٌؼخ٠ٛٔش ر٠٨ٛش وخ١ٌفٛس١ٔخ.كٛي ؽز١ؼش ح٦طخرخص 

 أُ٘ أعزخد كذٚع ح٦طخرخص ٟ٘: 

 .%16حٌغمٛؽ رٕغزش  -

 .%16ح٨ططذحَ رخ٩ٌػز١ٓ ح٢خش٠ٓ رٕغزش  -

 . % 14ح٨كظىخن رؤدٚحص ٚ أؿٙضس حٌٍّؼذ رٕغزش  -
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 تًهيس: -

اُؼبٓخ ،كٌَ ٓ٘طوخ أٝ عيء ٖٓ أعياء  رؼزجو اإلطبثبد اُو٣بػ٤خ ًض٤وح ك٢ ٤ٓلإ أُٔبهٍخ اُو٣بػ٤خ

اُغَْ ٓؼوػخ ُإلطبثبد ، كٖٔ فالٍ ٛنا اُلظَ ٍ٘ؾبٍٝ رٞػ٤ؼ ًَ ٓب ٣زؼِن ثبإلطبثبد اُو٣بػ٤خ ٖٓ 

فالٍ رؼو٣لٜب ٝ أٗٞاػٜب ٝأٍجبثٜب ٝ ؽوم رشق٤ظٜب ٝأػواػٜب ٝػالعٜب ٝاُٞهب٣خ ٜٓ٘ب ٤ًٝل٤خ ٓ٘غ 

ٖ أُلهة ٝ اُالػت ٗلَٚ ك٢ اُؾل ٝ اُٞهب٣خ ٖٓ ؽلٝس ٓؼبػلبرٜب ، ثبإلػبكخ ا٠ُ رٞػ٤ؼ كٝه ًَ ٓ

اإلطبثبد اُو٣بػ٤خ ،ٝرٞػ٤ؼ ًنُي ٓلّٜٞ اإلٍؼبكبد األ٤ُٝخ ٝاُوٞاػل اُقبطخ ثبإلٍؼبف ٌَُ االطبثبد 

 اُو٣بػ٤خ .

 تؼطيف اإلصاتاخ انطياضيح: -1-1

كاف٢ِ ٓٔب ٣ئك١ اإلطبثخ اُو٣بػ٤خ ٢ٛ رؤص٤و ٤َٗظ أٝ ٓغٔٞػخ ٖٓ أَٗغخ اُغَْ ٗز٤غخ ٓئصو فبهع٢ أٝ 

 ا٠ُ رؼط٤َ ػَٔ أٝ ٝظ٤لخ مُي ا٤َُ٘ظ ٝ رقزِق ٗٞػ٤خ أُئصو ثبفزالف األٍجبة كٜٞ آب إٔ ٣ٌٕٞ :

أ١ رؼوع اُالػت ا٠ُ شلح فبهع٤خ ًبالططلاّ ثي٤َٓ أٝ األهع  يؤثط ذاضخي )ييكاَيكي(: -1-1-1

 أٝ أكاح َٓزقلٓخ.

ٗز٤غخ ُألكاء اُل٢٘ اُقبؽئ أٝ ػلّ اُزَق٤ٖ ٓضَ : أ١ اطبثخ اُالػت ٗلَٚ ث٘لَٚ يؤثط فُي شاتي  -1-1-2

 رٔيم ػؼالد اُلقن ػ٘ل اُؼلٝ.

: ٓضَ رواًْ ؽبٓغ اُالًز٤ي ك٢ اُؼؼالد أٝ اإلهٛبم يؤثط زاذهي كيًيائي فيزيىنىخي  -1-1-3

، طلؾخ  2002)هػٞإ،   .اُؼؼ٢ِ ، أٝ ٗوض اُظٞك٣ّٞ اُن١ ٣ئك١ ا٠ُ ؽلٝس اُزوِظبد اُؼؼ٤ِخ

44) 

 أػطاض اإلصاتح: -1-2

كولإ اُٞػ٢ ُٔلح ػشو صٞا٢ٗ كٔب كٞم، ٝ ٣غت اُزؤًل ٖٓ إٔ اُالػت اٍزوك ٝػ٤ٚ هجَ اُوعٞع ا٠ُ  -

 .أُِؼت

 .أُْ ثلٕٝ ؽوًخ اُغيء أُظبة أٝ أص٘بء أُل اُطج٤ؼ٢ ُِؾوًخ -

 .أُْكولإ اُؾوًخ اُطج٤ؼ٤خ ُِغيء أُظبة ثلٕٝ ٝعٞك  -
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اُ٘ي٣ق اُل١ٞٓ ٍٞاء ًبٕ ث٤َطب أٝ َٓزٔوا ٝ ٣غت اُزؤًل ٖٓ ٌٓبٗٚ ٝ ا٣وبكٚ هجَ ػٞكح اُالػت ا٠ُ  -

 .ا٤ُٔلإ

 .اُزٞهّ اُن١ ٣٘زظ ػبكح ٖٓ اُ٘ي٣ق اُل١ٞٓ -

 .اُزشٞٙ ك٢ أؽل األػؼبء ٝ ٣ٌٖٔ ٓؼوكخ مُي ٖٓ فالٍ ٓ٘بظوح مُي اُؼؼٞ ثٔض٤ِٚ ا٤َُِْ -

 .ٝعٞك األُْ ػلّ صجبد أُلظَ ثبُوؿْ ٖٓ -

)ؿو٣ت،   ٍٔبع طٞد أص٘بء ؽوًخ اُغيء أُظبة ٝ ٣ٌٖٔ ٍئاٍ اُالػت ثشؼٞهٙ ٝهذ اُؾلٝس. -

 (42، طلؾخ 2006

 تصُيف اإلصاتاخ: -1-3

 رظ٘ق اإلطبثبد ألٗٞاػٜب ٝ شلرٜب ا٠ُ أهثؼخ كهعبد

 إصاتاخ ذفيفح:  -1-3-1

 اٌُلٓبد ، اُزوِظبد اُج٤َطخ ، اَُغؾبد اُغِل٣خ ، االُزٞاءاد اُج٤َطخ اُز٢ ال ر٘زظ ػٜ٘ب أ١ ٓؼبػلبد.

 أُْ ُؾظ٢ ال ٣لّٝ كزوح ؽ٣ِٞخ. األػطاض -

 (56، طلؾخ 4998)كوط،   .ال رؼٞم اُِؼت ػٖ االٍزٔواه ك٢ اُزله٣ت أٝ أُجبهاحيسج انشفاء:  -

 إصاتاخ يتىسطح: -4-3-2

اٌُلٓبد اُشل٣لح اُز٢ ال رظبؽجٜب ٓؼبػلبد ، اُزٔيهبد اُؼؼ٤ِخ اُج٤َطخ ، االُزٞاإاد أُلظ٤ِخ اُشل٣لح 

 ٝ اُج٤َطخ ٝ اُغوٝػ اُقل٤لخ .

أُْ ٣َزٔو َٗج٤ب ػٖ اُلهعخ اَُبثوخ، ٝهّ ثلهعخ ث٤َطخ، فَِ فل٤ق ك٢ ٤ٌٓب٤ٌ٤ٗخ اُؾوًخ  األػطاض:  -

 ٣بػ٢ ٝ ٌُ٘ٚ ال ٣ظٜو ك٢ اُؾ٤بح اُؼبك٣خ أٝ اُزله٣جبد اُقل٤لخ.ك٢ األكاء اُو

ٓلح اُشلبء: ٣َزـوم اُشلبء اُٞظ٤ل٢ ؽٞا٢ُ ػشوح أ٣بّ، ث٤٘ٔب ٣زْ اُشلبء اُزشو٣ؾ٢ ثؼل ؽٞا٢ُ فَٔخ  -

 (32، طلؾخ 2007)هٝع٢،   ػشو ٣ٞٓب
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 إصاتاخ شسيسج:  -4-3-3

اٌُلٓبد اُشل٣لح اُز٢ رظبؽجٜب ٓؼبػلبد، ًبُزغٔغ اُل١ٞٓ ٝ االُزٜبثبد اُؼؼ٤ِخ، اُزٔيهبد اُؼؼ٤ِخ 

اُشل٣لح، اٌَُٞه، اُقِغ اُغيئ٢، اُزٔيهبد اُؾيث٤خ ُألهثطخ ٝ أُلبطَ، اُزٔيهبد اُقل٤لخ ُِـؼبه٣ق 

 ٓلظَ اُوًجخ .

ٕ اُجشوح، ٓؾلٝك٣خ اُؾوًخ ك٢ ك٢ ُٞأُْ شل٣ل، ٝهّ ِٓؾٞظ اُلهعخ ٝ هل ٣ظؾجٚ رـ٤و األػطاض:  -

 ظوٝف اُؾ٤بح اُؼبك٣خ.

رووه ٝكوب ُزول٣و اُطج٤ت ٝ ٌُٜ٘ب ؿبُجب ٓب رَزـوم ٓب ث٤ٖ صالصخ ٝ أهثؼخ أٍبث٤غ، ٝ يسج انشفاء:  -

 (455، طلؾخ 2008)ك٤ِ٤ت،   ٢ٛ ٓلح ٓزؼٔ٘خ ك٢ اُشلبء اُٞظ٤ل٢ ٝ اُزشو٣ؾ٢.

 إصاتاخ ذطيطج:  -1-3-4

اُزٔيم اُؼؼ٢ِ اٌُبَٓ، اُقِغ اٌُبَٓ ٝ فبطخ ٓلظَ اٌُزق ٝ أُوكن ٝ ريكاك َٗجخ اُقطٞهح ثبَُ٘جخ 

ُِو٣بػبد اُز٢ رَزقلّ ك٤ٜب اُنهاػ٤ٖ ثظلخ أٍب٤ٍخ: ككغ اُغِخ، ًوح ا٤ُل، اُطبئوح، اَُِخ..اُـ، رٔيم 

 اُغَْ اُلاف٢ِ اُٜبٓخ. ؿؼبه٣ق اُوًجخ، اٌَُٞه أُؼبػلخ ٝ اُشل٣لح أُظؾٞثخ ثؤَٗغخ

األػواع أُْ ؿ٤و ٓؾزَٔ ك٢ ؿبُت األؽ٤بٕ، ٝهّ شل٣ل ٣ظٜو كٞه ٝهٞع اإلطبثخ ك٢ اطبثبد  -

اٌَُٞه ٝ اٌُلٓبد اُشل٣لح ٝ اُقِغ ٝ رٔيم اُـؼوٝف ، ٝ هل ٣جلٝ رشٞٙ اُؼؼٞ ك٢ ؿبُت 

خ اطبثبد اُوأً األؽ٤بٕ؛ٓؾلٝك٣خ اُؾوًخ شَِ ك٢ ثؼغ اإلطبثبد أُورجطخ ثبُٔـ ٝ األػظبة اُلوػ٤

 ٝ اُؼٔٞك اُلوو١.

ؿبُجب ٓب ٣ظبؽت اإلطبثبد اُقط٤وح ثؼغ اُظٞاٛو األفوٟ ٝ اُز٢ هل األػطاض  انًصاحثح:  -

رٔضَ ًَ ٜٓ٘ب اطبثخ ٓظبؽجخ هبئٔخ ثنارٜب ُٜب أػواع فبطخ ٝ ٖٓ أٓضِزٜب : اُظلٓخ اُؼظج٤خ ، اُ٘ي٣ق 

 (45، طلؾخ 2005)ث٤و٣٘ٞ،   اُلاف٢ِ ٝ اُقبهع٢.

 األسثاب انؼايح نالصاتاخ في انًدال انطياضي : -1-4

 انتسضية انغيط انؼهًي : -1-4-1

 اما ٓب رْ اُزله٣ت ثؤٍِٞة ؿ٤و ػ٢ِٔ ٍبْٛ ك٢ ؽلٝس االطبثخ ُٔب ٢ِ٣ :
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 ػسو انتكايم في تسضيثاخ تًُيح ػُاصط انهيالح انثسَيح : -

٣غت االٛزٔبّ ثز٤ٔ٘خ ًبكخ ػ٘بطو ا٤ُِبهخ اُجل٤ٗخ ٝػلّ االٛزٔبّ ثغيء ٜٓ٘ب ػ٠ِ ؽَبة األفو ؽز٠ ال 

٣زَجت مُي ك٢ ؽلٝس اطبثبد ، كل٢ ًوح اُولّ ٓضال اما اٛزْ أُلهة ثزله٣جبد اَُوػخ ٝ أَٛٔ اُوشبهخ 

ُنُي ٣ِيّ االٛزٔبّ  كبٗٚ هل ٣ؼوع اُالػت ُإلطبثبد ػ٘ل أ١ رـ٤٤و الرغبٛبد عَٔٚ ثظٞهح ٓلبعئخ ،

 ثز٤ٔ٘خ ًبكخ ػ٘بطو ا٤ُِبهخ اُجل٤ٗخ اُؼبٓخ ًوبػلح رج٠٘ ػ٤ِٜب اُقبطخ ٝ ا٤ُِبهخ أُٜبه٣خ ٝ ا٤ُِبهخ اُقطط٤خ .

 ػسو انتُسيك و انتىافك في تسضيثاخ انًدًىػاخ انؼضهيح نالػة: -

كبُٔغٔٞػبد اُؼؼ٤ِخ اُوبثؼخ ٝ اُجبٍطخ ٝ أُضجزخ ٝ اُز٢ روّٞ ثؼِٜٔب ك٢ ٗلٌ اُٞهذ أص٘بء األكاء اُؾو٢ً 

ُِو٣بػ٢، ٝ أ٣ؼب ػلّ اُزٌبَٓ ك٢ رله٣ت أُغٔٞػبد اُؼؼ٤ِخ اُز٢ رزطِجٜب ؽج٤ؼخ األكاء، ٝ اٛٔبٍ 

األٓب٤ٓخ ٝ اُٞؽش٤خ )  ٓغٔٞػبد ػؼ٤ِخ أفوٟ ٓٔب ٣َجت اطبثزٜب ٓضَ االٛزٔبّ ثزله٣ت ػؼالد اُلقن

اُؼؼِخ ماد أهثؼخ هإًٝ كقن٣خ ( ُالػت ًوح اُولّ ٝ اٛٔبٍ رله٣جبد اُؼؼالد اإل٤َٗخ أُووثخ ) 

 (63، صفحة 0202)عبد القادر،  اُؼبٓخ ( ٓٔب ٣غؼِٜب أًضو ػوػخ ُإلطبثخ ثبُزٔيهبد اُؼؼ٤ِخ.

 ترطيظ انثطَايح انتسضيثي: سىء -

ٍٞاء ًبٕ ثوٗبٓغب أٝ شٜو٣ب أٝ أٍجٞػ٤ب أٝ ؽز٠ كافَ اُٞؽلح اُزله٣ج٤خ ك٢ األٍجٞع اُزله٣ج٢ ٣ّٞ أُجبهاح، 

ٖٓ َٓزٞاٙ، ٝ أُلوٝع إٔ ٣ٌٕٞ اُزله٣ت ك٢ ا٤ُّٞ اَُبثن ُِٔجبهاح فل٤لب  400تكبٕ أهظ٠ ؽَٔ الػ

اُؾبالد، أٓب اما رلهة اُالػت رله٣جب ػ٤٘لب ك٢ ٛنا ٖٓ َٓزٞاٙ، ٝ هل ٣لؼَ اُواؽخ ك٢ ثؼغ  20-30

ٓؾلس فطؤ ك٢ رقط٤ؾ ٝ ر٘ل٤ن ؽَٔ اُزله٣ت )اُشلح ٝ اُؾغْ  اما،ًنُي  ُإلطبثخا٤ُّٞ كبٗٚ ٣زؼوع 

 اُزله٣ج٢(كافَ اُٞؽلح اُزله٣ج٤خ مارٜب كبٗٚ هل ٣َجت اطبثخ اُالػت.

 ػسو االهتًاو تاالحًاء انكافي و انًُاسة: -

اٌُبك٢ أكاء اُزله٣ت أٝ أُجبهاح ٝ أُ٘بٍت ُْٜ ٝ ثطج٤ؼخ اُغٞ ٓغ ٓواػبد اُزلهط ػ٠ِ  ٝ ٣وظل ثبالؽٔبء

 افزالف ٓواؽِٚ رغ٘جب ُؾلٝس اطبثبد.

أُالؽظخ اُله٤وخ ٖٓ هجَ أُلهة ُالػج٤ٖ رغ٘ت اشزواى اُالػت ػسو يالحظح انًسضب نالػة تسلح:-

ثبُٔالؽظخ اُظؾ٤خ ٝ اُ٘ل٤َخ ٝ ؽج٤ؼخ  أُظبة أٝ أُو٣غ ك٢ اُزله٣ت أٝ ك٢ أُجبها٣بد، ٝ ٗ٘ظؼ

األكاء اُل٢٘ ُالػت ٝ َٛ ٛٞ ؽج٤ؼ٢ أّ ؿ٤و ؽج٤ؼ٢ ،ألٗٚ هل ٣ٌٕٞ ٛ٘بى فطؤ ك٢٘ ك٢ األكاء ٝ رٌواهٙ 

 (494-493، اُظلؾبد 4999)ه٣بع،  ٣زَجت اطبثخ اُالػت
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 سىء اذتياض يىاػيس انتسضية: -

هل ٣َجت مُي اطبثخ اُالػت، كٔضال اُزله٣ت ك٢ ٝهذ اُظ٤ٜوح ك٢ اُظ٤ق هل ٣ظ٤ت اُالػت ثؼوثخ 

شٌٔ أٝ ٣لول اُالػت ٤ًٔخ ًج٤وح ٖٓ اَُٞائَ ٝ األٓالػ ٓٔب ٣َجت ؽلٝس روِظبد ػؼ٤ِخ ، ٝ ُنُي 

 ٣لؼَ رله٣ت اُالػج٤ٖ ك٢ اُظجبػ اُجبًو أٝ ك٢ أَُبء ط٤لب ٝ ػٌٌ مُي ك٢ ٓٞاٍْ اُشزبء.

 يرانفح انطوذ انطياضيح:  -1-4-2

رؼل ٓقبُلخ اُوٝػ اُو٣بػ٤خ ٖٓ أٍجبة االطبثبد، ٝ ٢ٛ ٓقبُلخ ألٛلاف ٗج٤ِخ رَؼ٠ اُو٣بػخ ك٢ رؤط٤ِٜب 

 ك٢ اُ٘لًٞ ٤ُٔزل أصوٛب ػ٠ِ اُؾ٤بح اُؼبٓخ ٝ كالػ أُغزٔغ ٝ ٣َجت مُي:

غبٍ ًوح اُولّ ؽ٤ش ٣ٞعٚ اُزٞع٤ٚ اُ٘ل٢َ اُقبؽئ ٍٞاء ًبٕ ٖٓ األػالّ أٝ أُلهة فبطخ ك٢ ٓ- 4

أُلهة الػج٤ٚ ُِؼ٘ق ٝاُقشٞٗخ أُؼزٔلح الهٛبة أُ٘بكٌ ٓٔب هل ٣َجت اطبثخ اُالػت ٗلَٚ أٝ ٓ٘بكَٚ 

 (44، طلؾخ 2009)عٞٗب٤٣و،   أُز٤ٔي الثؼبكٙ ػٖ االٍزٔواه ُزولٓٚ ٜٓبه٣ب ٝ ك٤٘ب.

 اُن١ ال ُيّٝ ُٚ ٝ أُجبُؾ ك٤ٚ ٓٔب هل ٣َجت اطبثزٚ أٝ اطبثخ ٓ٘بك٤َٚ.اُؾٔبً ٝ اُشؾٖ اُ٘ل٢َ -2

 يرانفح انًىاصفاخ انفُيح و انمىاَيٍ انطياضيح: -1-4-3

ٛلف اُوٞا٤ٖٗ اُو٣بػ٤خ ٢ٛ ؽٔب٣خ اُالػت ٝ رؤ٤ٖٓ ٍالٓخ أكائٚ ُو٣بػزٚ، ٝ ٓقبُلخ ٣ِي اُوٞا٤ٖٗ رئك١ 

أٝ ٜٓبعٔخ الػت ٖٓ اُقِق، ٝ ًزْ هلٓٚ ثقشٞٗخ ٝ ا٠ُ ؽلٝس ًٜٔبعٔخ الػت ٓجبهىح ػ٘ل فِغ ه٘بػٚ 

ؿ٤وٛب ك٢ ًوح اُولّ ٝ األكاح اُو٣بػ٤خ، ٝ ٣ٔزل مُي ا٠ُ ٓقبُلخ اُوٞا٤ٖٗ ك٢ ًَ اُو٣بػبد،ًٔب إٔ 

 أُٞاطلبد اُل٤٘خ ٝ اُوب٤ٗٞٗخ ُٔالثٌ اُالػج٤ٖ ٍجت اؽزٔبٍ اطبثزْٜ.

 ػسو األذص تُتائح انفحىصاخ االذتثاضاخ انفسيىنىخيح نالػثيٍ: -1-4-5

٣غت ػ٘ل اهز٘بء اُلوم ػبٓخ ٝ اُلوم اُٞؽ٤٘خ فبطخ األفن ث٘زبئظ اُلؾٞص ٝ االفزجبهاد فبطخ ثزو٤٤ْ 

اُالػج٤ٖ ك٤َُٞٞع٤ب ٝ اُز٢ رغو١ ثٔواًي اُطت اُو٣بػ٢ ػ٠ِ إٔ رؼوع ػ٠ِ أُلهة أُئَٛ ٤ُزؼبٕٝ 

ُو٣بػ٢ ك٢ افزجبه اُالػت أٝ اُلو٣ن اُغبٛي ٝ اُالئن ك٤٘ب ٖٓ ؽ٤ش أُٜبهح ٝ ا٤ُِبهخ ٓغ أفظبئ٢ اُطت ا

اُجل٤ٗخ، ٝ ٛ٘بى اُؼل٣ل ٖٓ اُؾٞاكس ٝ اإلطبثبد اُز٢ ٗزغذ ٖٓ افز٤به اُالػت ؿ٤و اُالئن ك٤َُٞٞع٤ب ٝ 

 (33، طلؾخ 2009)ٓؾٔل ف.،   ؽج٤ب ُالشزواى ك٢ أُجبه٣بد.
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 استرساو األزواخ انطياضيح غيط يالئًح: -1-4-6

ٓضَ ًوح اُولّ، ٓؼوة اُزٌ٘ ٝ اَُالػ ك٢  ه٣بػزٚٗوظل ٛ٘ب األكٝاد اُز٢ ٣َزقلٜٓب اُالػت ك٢ ٓغبٍ 

أُجبهىح، ك٤غت إٔ ٣ٌٕٞ ٛ٘بى ر٘بٍت ث٤ٖ ػٔو اُالػت ٝ األكٝاد أَُزقلٓخ ك٢ ٗشبؽٚ اُو٣بػ٢، 

 .كبٍزقلاّ اُ٘بشئ ألكٝاد اٌُجبه فطؤ ؽج٢ ع٤َْ ٣٘زظ ػ٘ٚ اُؼل٣ل ٖٓ األػواه اُطج٤خ ٝ اإلطبثبد

 (58، طلؾخ 2005)اُل٣ٖ، 

 األحصيح انًسترسيح و أضض انًهؼة: -1-4-7

ٝ ٗش٤و ٛ٘ب ا٠ُ ٓؼظْ رشٞٛبد اُولّ ؿ٤و اُقِو٤خ ٝ رشَٔ اُزشٞٛبد اُٞظ٤ل٤خ، ٝ اُزشٞٛبد األٍزبر٤ٌ٤خ ك٢ 

أُغبٍ اُو٣بػ٢ ر٘زظ ٖٓ ٍٞء افز٤به األؽن٣خ أُ٘بٍجخ ٌَُ ه٣بػخ ثٔب ٣٘بٍت ًَ هلّ، كبألؽن٣خ أُ٘بٍجخ 

أُِؼت رشٌَ ؽٔب٣خ كائٔخ ُولّ اُالػت، ٝ ٗش٤و ٛ٘ب ا٠ُ إٔ ٛنا الفز٤به ٣شبهى ك٤ٚ أفظبئ٢  ٝ أهع

 (422، طلؾخ 4989)طبُؼ ّ.،   اُطت اُو٣بػ٢ ثبثلاء اُوأ١ اُل٢٘ ُالػت ٝ أُلهة.

 استرساو انالػثيٍ انًُشطاخ: -1-4-8

٣ئك١ اٍزقلاّ اُالػج٤ٖ ُِٔ٘شطبد أُؾوٓخ هبٗٞٗب ا٠ُ اعٜبك ك٤ي٣ُٞٞع٢ "ٝظ٤ل٢" ٣ؼوػْٜ ُِؼل٣ل ٖٓ 

اإلطبثبد، ؽ٤ش أْٜٗ ٤ٍجنُٕٞ عٜل ؿ٤و ؽج٤ؼ٢ "ط٘بػ٢" ؿ٤و ٓالئْ ُولهارْٜ اُل٤ي٣ُٞٞع٤خ، ًنُي ٣غت 

 ػ٠ِ أفظبئ٢ اُطت اُو٣بػ٢ ٝ أُلهة ػَٔ ككزو رلٕٝ ثٚ اطبثبد ًَ الػت ٖٓ ؽ٤ش:

 ٌبٕ ؽلٝس اإلطبثخ )ٓالػت ٓلزٞؽخ، ٓـطبح، ك٢ أ١ ٍْٓٞ شزبء أٝ ط٤ق(ٓ -

 ُؾظخ االطبثخ )فالٍ االؽٔبء، فالٍ أُجبهاح، ك٢ ٜٗب٣خ أُجبهاح( -

 ؽبُخ اُالػت اُجل٤ٗخ ٝهذ االطبثخ )عٜبك ػؼ٢ِ، ػـؾ ػظج٢( -

 َٓزٟٞ اُجطُٞخ اُز٢ أط٤ت ك٤ٜب اُالػت )ٓجبهاح ٍِٜخ، ٓجبهاح طؼجخ، ٜٗبئ٢( -

٢ِ٤ ُِؾوًخ اُز٢ أكد ا٠ُ اطبثخ اُالػت، ٝ مُي ُالٍزلبكح ٖٓ ٛنا اُلكزو ػ٘ل اُزشق٤ض ٝ ٝطق رلظ -

 (32، طلؾخ 2004)ػلً،  اُؼالط ٝ أُزبثؼخ.
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 أَىاع االصاتاخ انطياضيح:  -1-5

 اصاتح انؼظاو:  -1-5-1

٣زْ ر٣ٌٖٞ اُؼظبّ ػ٠ِ شٌَ ؿؼبه٣ق ٝ فالٍ ػ٤ِٔخ اُ٘ٔٞ رظٜو ٓواًي اُزٔؼظْ اُز٢ رزٌٕٞ ٜٓ٘ب أُبكح 

اُؼظ٤ٔخ ٝ فالٍ كزوح اُجِٞؽ روق ػ٤ِٔخ اُ٘ٔٞ اُؼظ٢ٔ ٛنٙ ثبرؾبك أعياء اُؼظبّ ثجؼؼٜب اُجؼغ أٝ ارؾبك 

 208اُجبُؾ ٝ ٣جِؾ ػلكٛب  اُغيء اُطوك٢ ُِؼظٔخ ثجبه٢ عيء اُؼظ٢ٔ ُزؼط٢ اُشٌَ اُزبّ ُِؼظبّ ُِشقض

ػظْ رٞكو اُؾٔب٣خ ٝ أَُبٗلح ُألَٗغخ )أُـ ٝ اُ٘قبع اُش٢ًٞ( ٝ ثؼغ األػظبء األفوٟ ك٢ اُغَْ 

ًبُغٜبى اُز٘ل٢َ ٝ ًنُي أَُبٛٔخ ك٢ ٓ٘بػخ اُغَْ ثبٗزبط ًو٣بد اُلّ اُج٤ؼبء اُز٢ رؼَٔ ػ٠ِ اُلكبع ػٖ 

ُؾوًخ ُٔقزِق ٓ٘بؽن اُغَْ، ٝ رورجؾ اُؼظبّ ثجؼغ اُغَْ ثبُوؼبء ػ٠ِ اُغواص٤ْ أُوػ٤خ، ٝ رٞك٤و ا

أُلبطَ اُوبثِخ ُالٗؾ٘بء ٝ رَٔؼ ُٔقزِق أعياء اُغَْ ثبُؾوًخ، ٝ اُؼظبّ ٓزٌٞٗخ ٖٓ ٓبكح اُؼظْ ٝ 

رؾز١ٞ ػ٠ِ اٌُب٤َُّٞ ٝ اُلَلٞه ٝ فال٣ب اُؼظبّ ه٤ِِخ ٝ ٢ٛ ٓورجخ ك٢ ٓغٔٞػبد كافَ اُؼظْ ٝ رؾذ 

 (47، طلؾخ  2004)اُؼٞاك٢ُ،  ٝ ٣ـط٢ ٍطؼ ًَ  ػظْ ؿشبء أَُؾبم اُن١ ٣ِزظن ع٤لا

ٝ ٜٓٔخ اُقال٣ب ٢ٛ عٔغ اٌُب٤َُّٞ ٖٓ اُلّ ٝ رو٤ٍجٜب ػ٠ِ ٤ٛئخ كٍٞلبد اٌُب٤َُّٞ ٝ ًوثٞٗبد اٌُب٤َُّٞ 

اُضوَ ٝ أُوبٝٓخ اُشل٣لح ٝ ٢ٛ أٓالػ ؿ٤و هبثِخ ُِنٝثبٕ ك٢ أُبء ٝ رٔ٘ؼ اُؼظْ ٓزبٗزٜب ٝ طالثزٜب ٝ رٔضَ 

 اُز٢ ٣زؼوع ُٜب االَٗبٕ،ٝ ُِؼظبّ صالصخ أٗٞاع:

 ػظبّ ؽ٣ِٞخ: ػظْ اُلقن أٝ اُوظجخ. -

 ػظبّ هظ٤وح: ًلوواد اُؼٔٞك ٝ ػظبّ األطبثغ -

 ػظبّ َٓطؾخ: ػظبّ ُٞػ اٌُزق -

 كسو انؼظاو:  -1-5-1-1

ُز٢ ٣ٌٕٞ ك٤ٜب اُؼظْ رؾذ اُغِل إ أًضو ٓ٘بؽن اُغَْ رؼوػب ُالطبثخ ٢ٛ األٓبًٖ اُوه٤وخ ٖٓ اُغَْ ا

ٓجبشوح، ٓضَ اُؼظبّ أٌُشٞكخ ٖٓ ػظبّ اُٞعٚ ٝ اُغيء األٓب٢ٓ ٖٓ ػظٔخ اَُبم ٝ اُؼوت )اٌُؼت( 

ٝ)ػٔٞٓب رزٞهق كهعخ االطبثخ ػ٠ِ ٤ًٔخ اُ٘ي٣ق اُل١ٞٓ ك٢ ٍٔؾبم اُؼظبّ( اُطجوخ اَُطؾ٤خ ُِؼظٔخ 

خ ؿ٤و ؽبكح ثطو٣وخ ٓجبشوح أٝ ػٖ ؽو٣ن )ٝ ؿبُجب ٓبرٌٕٞ االطبثخ ٗز٤غخ االططلاّ ثؤعَبّ طِج

 اُؼوثبد اُؼ٤٘لخ.
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 انؼالج:

 اٍزؼٔبٍ ٓقله ٓٞػؼ٢ ٓضَ ًِٞهاص٤َ اُجقبؿ صْ ػَٔ ثؼغ اُزؾوًبد اَُِج٤خ. -

٣ٌٖٔ ػَٔ رل٤ُي َٓؾ٢ ٍطؾ٢ ٝ ٍو٣غ أػ٠ِ ٝ أٍلَ ٓ٘طوخ االطبثخ ٓغ اٍزقلاّ أٌُبكاد أُضِغخ - -

 كٞم االطبثخ ٓجبشوح.

اٌُلٓخ ثٞاٍطخ ؽِوخ ٓلوؿخ ٖٓ االٍل٘ظ أٝ هطؼخ ٖٓ اُوطٖ ؽَت ٌٓبٕ ٝ شٌَ ٣غت رـط٤خ ٌٓبٕ - -

 اُؼظٔخ أُظبثخ، ٓغ رشغ٤غ أُظبة ػ٠ِ أكاء ثؼغ اُؾوًبد اال٣غبث٤خ.

اٍزؼٔبٍ اُؼالط أُبئ٢ كٜٞ ٖٓ أكؼَ اٍُٞبئَ اُؼالع٤خ َُوػخ اُشلبء ٖٓ ٙ االطبثخ، ٝمُي ثبٍزؼٔبٍ - -

 ؽٔبّ شٔغ ُِغيء أُظبة ُٔلح فَٔخ ػشو ا٠ُ ػشو٣ٖ كه٤وخ.أٍِٞة اُزل٤ُي ٝ اُزؾو٣ي ٓغ ػَٔ 

 انكسىض:  --1-5-1-2

اٌَُو ٛٞ ػجبهح ػٖ هطغ أٝ رٜزي ك٢ االرظبٍ اُؼظ٢ٔ ٣ئك١ ا٠ُ رغيإ اُؼظْ ا٠ُ عيئ٤ٖ أٝ أًضو، 

رؾلس اٌَُٞه ػبكح ٗز٤غخ هٟٞ ٓجبشوح ًبُؼوة ثؤكاح اُضو٤ِخ أٝ ٖٓ ٓ٘بكٌ، أٝ اهرطبّ اُؼظٔخ ثغَْ 

أهٟٞ ؿ٤و ٓجبشوح ًبُزٞاء اُؼظٔخ أٝ اٗؾ٘بئٜب ًٔب ك٢ ؽبُخ اَُوٞؽ ٖٓ ٌٓبٕ ٓورلغ )اُٞصت  طِت، أٝ

 (55، طلؾخ 2000)ه٣بع ا.،  اُط٣َٞ(

ًٔب رؾلس اٌَُٞه أؽ٤بٗب ٗز٤غخ االُزٞاء اُشل٣ل ُجؼغ أُلبطَ ٣َلو ػ٘ٚ شل ه١ٞ ٖٓ اُوثبؽ ُ٘وطخ 

ثبُؼظبّ ٓٔب ٣ئك١ ا٠ُ ؽلٝس اٗلظبٍ اُوثبؽ طبؽجب ٓؼٚ هطؼخ ٖٓ اُؼظبّ ٝ هل رؾلس ٗز٤غخ  االٗلؿبّ

اٗوجبع ه١ٞ ٝ ٓلبعئ ألؽل اُؼؼالد ٓٔب ٣ئك١ ا٠ُ ؽلٝس شل ه١ٞ ٖٓ ٝ رو اُؼؼِخ ػ٠ِ ٗوطخ 

، 2000)ه٣بع ا.،  اٗلؿبٜٓب ثبُؼظبّ ثلهعخ ٣٘لظَ ثٜب اُٞرو طبؽجب ٝ كبطال ٓؼٚ هطؼخ ٖٓ اُؼظبّ.

 (56طلؾخ 

ُالشبهح هل ٣ظؼت رشق٤ض ثؼغ ؽبالد اٌَُٞه ٓضَ: ًَو اُؼظٔخ اُيهٝه٤خ اُز٢ ال رظٜو أصوٛب ك٢ 

أشؼخ ك٢ اُؾبٍ ٝ ٌُٖ رظٜو ثؼل ثؼؼخ أ٣بّ ألٕ ك٢ ٛبرٚ اُؾبُخ األشؼخ أُجلئ٤خ هل ٣ؼٖ ٜٓ٘ب اُزشق٤ض 

َ أشؼخ أفوٟ ثؼل أٍجٞػ٤ٖ أٝ صالصخ ؽز٠ رٔٞد ثؼغ أَٗغخ ٛٞ ٓغوك رٔيم ثبألهثطخ ٝ ٌُٖ ثؼل ػٔ

 اُؼظٔخ ٗز٤غخ ُؼؼق اُلٝهح اُل٣ٞٓخ اُٞاطِخ ا٤ُٜب ٣زؼؼ اٌَُو ثٞػٞػ

ٝ رقزِق ٗٞػ٤خ اٌَُٞه ثبفزالف ٗٞػ٤خ اَُجت ٝ ٗٞع اُو٣بػخ ؽ٤ش ريكاك اَُ٘جخ ك٢ اُو٣بػبد اُؼ٤٘لخ 

 ك٢ اُو٣بػبد األفوٟ ٓضَ رٌ٘ اُطبُٝخ. ٓضَ ًوح اُولّ ٝ أُظبهػخ...اُـ ٗغل إٔ اَُ٘جخ روَ
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 ٝ رظ٘ق اٌَُٞه ا٠ُ األٗٞاع اُزب٤ُخ:

 ٛٞ اٌَُو اُن١ ٣ي٣ل ػلك أعياء اُؼظٔخ أٌَُٞهح ػٖ اص٤ٖ٘. انكسط انثسيظ: -

ٝ ٛٞ اٌَُو أُظؾٞة ثغوػ ك٢ اُغِل، ُنُي ٣ؼزجو أًضو أٗٞاع اٌَُٞه فطٞهح انكسط انًضاػف:  -

 ك٢ ٌٓبٕ اٌَُو. الؽزٔبٍ ؽلٝس رِٞس ٝ اُزٜبة

ٝٛٞ اٌَُو اُن١ ٣َجت رٔيم أٝ ػـؾ ػ٠ِ األٝػ٤خ اُل٣ٞٓخ أٝ األػظبة أُغبٝهح، أٝ انكسط انًؼمس:  -

٣ٌٕٞ ٓظؾٞثب ثقِغ ك٢ أُلبطَ ، ٝ فبطخ ثٔ٘بؽن اإلثؾ ٝ أُوكن ٝ اُوًجخ ٝ ٛنٙ اُؾبالد اٍزؼغب٤ُٚ 

 ٓب ٢ِ٣ :ٝ ٣غت اٍزشبهح اُطج٤ت ك٢ أٍوع ٝهذ ٌٖٓٔ ٝرؼٞك أٍجبثٜب ا٠ُ 

اَُوٞؽ ٝ االططلاّ اُشل٣ل ثبألهع ، ػوثخ ه٣ٞخ ٖٓ أُ٘بكٌ رئك١ ا٠ُ ًَٞه اُلي  أسثاب يثاشطج: -

 .ٝ األػالع ك٢ أُالًٔخ ،رظبكّ ث٤ٖ اُالػج٤ٖ )أُ٘بك٤َٖ(

رؾلس ٗز٤غخ اُزٞاء شل٣ل ُجؼغ أُلبطَ ، ٣ئك١ مُي ا٠ُ شل ه١ٞ ٖٓ اُوثبؽ  أسثاب غيط يثاسطج: -

ثبُؼظْ ٓٔب ٣ئك١ ا٠ُ ؽلٝس اٗلظبٍ اُوثبؽ ٓؼٚ هطؼخ ٖٓ ػظْ أُلظَ ، ٝهل رؾلس ُ٘وطخ اهرجبؽٚ 

ٗز٤غخ اٗوجبع ه١ٞ ٝ ٓلبعئ ألؽلٟ اُؼؼالد ثبُؼظبّ ثلهعخ ٣٘لظَ ثٜب اُٞرو ٍبؽجب ٓؼٚ هطؼخ ٖٓ 

 .(65، طلؾخ 2007)اُوهبك،  اُؼظْ: ٓضَ ًَو ك٢ هأً اُؼؼل

اٌَُٞه َٗج٤ب ٓزٌوهح فالٍ ٓٔبهٍخ اُو٣بػخ فبطخ ك٢ ه٢ٓ اُغِخ ٝ اُٞصت اُط٣َٞ ٝ ٍجبم اَُوػخ ٝ 

ٝ ٍجبم ٗظق اُط٣َٞ ٝ أؿِت أُ٘بؽن اُز٢ رؾلس ك٤ٜب اٌَُٞه ٢ٛ ٓ٘بؽن األؽواف اُؼ٣ِٞخ ٝ اَُل٤ِخ ٝ 

 اٌَُٞه: مُي ثَجت رؼوػٜب ا٠ُ ٓقزِق أٗٞاع اَُوٞؽ ػ٠ِ أهع ا٤ُٔلإ اُظِجخ ٝ ٖٓ ث٤ٖ ػالٓبد

 أُْ ثبُٔ٘طوخ أُظبثخ ٝ ٣ٌٕٞ شل٣ل ػ٘ل ٌُٔ ٌٓبٕ اٌَُو ك٢ اُؼظْ. -

 ظٜٞه ٝهّ ثؼل كهبئن ٖٓ ؽلٝس االطبثخ. - -

 ك٢ ثؼغ األؽ٤بٕ ٣ٞعل اػٞعبط ك٢ اُطوف أُظبة ٗز٤غخ اػٞعبط اُؼظٔخ أٌَُٞهح. - -

 ػلّ هلهح أُظبة ػ٠ِ رؾو٣ي ٝ اٍزؼٔبٍ اُؼؼٞ أُظبة. - -

)ه٣بع ا.،  ٔؼبػلخ ٣ٌٖٔ أؽ٤بٗب هإ٣خ ؽوف اُؼظٔخ أٌَُٞهح فبهعب ٖٓ اُغوػ.ك٢ ؽبالد اٌَُٞه اُ - -

 (47، طلؾخ 2000
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ك٢ ؽبُخ اٌَُٞه أُؼولح هل رٌٕٞ اُلٝهح اُل٣ٞٓخ أٝ اإلؽَبً أٝ اُؾوًخ ؿ٤و اُطج٤ؼ٤خ ك٢ اُغيء اَُل٢ِ  - -

 ٖٓ اُؼؼٞ أُظبة.

 اإلسؼافاخ األونيح:

ٗيع أٝ هض أُالثٌ ٖٓ عٜخ اُؼوه ٓغ رٞه٤ق اُ٘ي٣ق اما ٝعل ٝ مُي ثٞػغ هثبؽ ػبؿؾ ػ٠ِ ٌٓبٕ  -

 اُغوػ ٝ ؽٔب٣خ اُغوػ ٖٓ اُزِٞس.

روّٞ اٌَُٞه أُؼٞعخ ُزلبك١ أُؼبػلبد ثبٍزض٘بء ؽبالد اٌَُٞه ؽٍٞ أُلبطَ ٓضَ أُوكن أٝ اُوًجخ  - -

 ل٣ٞٓخ ٝ األػظبة أُؾ٤طخ ثٔ٘طوخ اٌَُو.أٝ ًَٞه اُؼٔٞك اُلوو١ رؾبش٤ب ُزٔيم األٝػ٤خ اُ

 ٣ٌٖٔ اٍزقلاّ اُغجبئو ٝ اُؼالهبد أُؾؼوح َٓجوب. - -

٣غت ٓواػبح إٔ اُغج٤وح ٝ األهثطخ أُضجزخ ال رَجت اؽزجبً ك٢ اُلٝهح اُل٣ٞٓخ أٝ ػـؾ ٓجبشوح ػ٠ِ  -

َزشل٠ ألٗٚ ٓ٘طوخ اٌَُو، ال ٣ؼط٢ ُِٔو٣غ أ١ شواة ؽز٠ ال ٣ئفو مُي ك٢ ػالعٚ ػ٘ل ٝطُٞٚ ا٠ُ أُ

 (56، طلؾخ 2000)ه٣بع ا.،  هل ٣ؼط٠ ٓقله ػبّ

 اصاتاخ انًفاصم:  -4-5-2

شبئؼخ اُؾلٝس ك٢ أُغبٍ اُو٣بػ٢ ٝك٢ ًبكخ اٗٞاع أُٔبهٍخ ُٔقزِق االُؼبة ٝفبطخ ك٢ االُؼبة 

اُو٣بػ٤خ اُز٘بك٤َخ؛إ االطبثخ أُجبشوح ثؼوثخ ك٢ أُلظَ رئك١ ا٠ُ ؽلٝس ًلٓخ كاف٤ِخ اٝ ؽٍٞ 

رزٔيم ا٤ُبف أُلظَ ٝرٔيم االهثطخ ٝاألَٗغخ اُوفٞح ٛٞ ٖٓ األٓٞه أُؼزبكح ك٢ اطبثبد أُلبطَ،ٝهل 

 (67، طلؾخ 2007)اُوهبك،  اٌُجَُٞخ ًِٜب أٝ االهثطخ أُزؼِوخ ثٜب .

رِزو٢ اُؼظبّ ثجؼؼٜب اُجؼغ ػٖ ؽو٣ن أُلبطَ اُز٢ رَٔؼ ثبُؾوًخ ث٤ٜ٘ٔب ٝرَبػل ػ٠ِ رضج٤ذ ٛبر٤ٖ 

 اُؼظٔز٤ٖ اُـشبء أُيال٢ُ ٝاألهثطخ ٝاُؼؼالد أُؾ٤طخ ثٜب،

 ٢ٛٝ رقزِق ؽجوب ُٞظ٤لزٜب ٝر٘وَْ ٛنٙ أُلبطَ ا٠ُ صالس أٗٞاع ٢ٛٝ:

 .synarthrosesأُلبطَ ا٤ُِل٤خ  -

 amphiarthrosesأُلبطَ اُـؼوٝك٤خ  -

 diarthrosesٓلبطَ ا٤َُ٘ٞك٤خ  -
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اُجؼغ  ث٤ٖ اُؼظبّ أَُطؾخ ك٢ اُغٔغٔخ،إ ٛنع اُؼظبّ رورجؾ ثجؼؼٜب انًفاصم انهيفيح:وتىخس -أ

 ثٞاٍطخ أَٗغخ ٤ُل٤خ ٤ٌُٝ ٛ٘بى ؽوًخ ث٤ٜ٘ب .

رٞعل ث٤ٖ اُلوواد ؽ٤ش أٜٗب رؾلس ؽوًخ ث٤َطخ ثٞاٍطزٜب رَزط٤غ اُؼظبّ إٔ انًفاصم انغضطفيح:و -ب

ُٝجؼغ أُلبطَ –كوواد ك٤ٔب ث٤ٜ٘ب –ر٘ض٢٘ أٝ رلٝه ػ٠ِ ؽجوخ اُـؼوٝف ا٤ُِل٢ أُٞعٞك ث٤ٖ ػظٔز٤ٖ 

أُلظَ ِٝٓئ اُلواؿبد أُٞعٞكح ثٚ،ٌُٖٝ ػ٘ل رٔيهٜب كبٜٗب رؼط٢  ؿؼبه٣ق اػبك٤خ رئك١ ا٠ُ رٞاىٕ

 اػواػب ٓؼ٤٘خ ًٔب ٛٞ اُؾبٍ ك٢ ٓلظَ اُوًجخ .

٢ٛٝ ٓؼظْ ٓلبطَ اُغَْ ٝاُـشبء ا٤َُ٘ٞك٢(اُيُيا٢ُ )اُن١ ٣ؾ٤ؾ ثبُٔلظَ انًفاصم انسيُىفيح:  -ج

 ٣ٝئك١ ا٠ُ رشؾ٤ٔٚ ،ٝاٌُض٤و ٖٓ ٛنٙ أُلبطَ رزٔزغ ثٔلٟ ٝاٍغ ٖٓ ؽوًخ

 اٌُزق،ٝاُٞهى،ٝأُوكن،ٝاُوًجخ.

ٝأًضو أُلبطَ ػوػخ ُإلطبثخ ٢ٛ أُلبطَ اُولّ ٝاُوًجخ ٝأُوكن ٝاٌُزق ٝأُؼظْ ٝاألطبثغ،ٝؿبُجب 

ٓب رئك١ ًلٓبد أُلبطَ ا٠ُ ؽلٝس ٗي٣ق كافَ أُؾلظخ اُيال٤ُخ ُِٔلظَ ك٤ؾلس ٝهّ ٓلظ٢ِ ٣ظٜو 

٣ٝلول ا٤َُطوح اإلهاك٣خ اٌُبِٓخ ػ٠ِ ٛنا أُلظَ ػوت اإلطبثخ ثؼلح كهبئن أٝ ٍبػبد ؽَت شلح اإلطبثخ،

 (29، طلؾخ 2009)هشل١،  اإلؽَبً ثٔولاه اُؾوًخ ٝؽغٜٔب ٝٓلاهٛب ٖٝٓ ث٤ٖ أػواه أُلبطَ ٗغل.

 (les entorses)انًهد )االنتىاء(: -1-5-2-1

ٛٞ فوٝط األٝعٚ أُلظ٤ِخ ػٖ ؽلٝكٛب اُطج٤ؼ٤خ ُؾوًخ ٝ اُؼٞكح اَُو٣ؼخ،ٓٔب ٣َجت شل شل٣ل ك٢ 

األهثطخ أُلظ٤ِخ ٣٘زظ ػ٘ٚ روطغ عيئ٢ أٝ ٢ًِ ك٢ األهثطخ،ٗز٤غخ أكاء ؽو٢ً ٓزغبٝى ُؾلٝك ٓلٟ 

 .أُلظَ أُلظَ ًؾوًبد اُض٢٘ أٝ أُل اُيائل، ٝ االُزٞاءاد اُز٢ رزغبٝى ك٢ ٓلاٛب اُطج٤ؼ٢ ُؾوًخ

 (67، طلؾخ 2007)اُوهبك، 

إ أًضو أُلبطَ رؼوػب ُٜنٙ اإلطبثخ ٢ٛ اٌُبؽَ ٝ اُوٍؾ، ؽ٤ش ٣ٌٕٞ اُزٞهّ ٝاػؾب ٝ األُْ شل٣ل ألهَ 

 ؽوًخ

 أٓب األػواه اُ٘برغخ ػٖ أُِـ ك٢ٜ ٓزؼلكح ٝ ٓقزِلخ:

 ػظ٤ٔخ، ػوه ٤َُِ٘ظ ًبُؼؼِخ أٝ اُٞرو. أػواه -

 ػوه ػظج٢ ٓٔب ٣ئك١ ا٠ُ رظ٤٘ق أُِـ ا٠ُ ٗٞػ٤ٖ: -

 اُزٞاء فل٤ق )رٔلك فل٤ق ُألهثطخ( ٝ اُن١ ٣شل٢ ٓظبثٚ ثلٕٝ أ١ رؼو٤ل.انًهد انثسيظ: -
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 ٝ ٣ؤر٢ ثبٗوطبع ربّ ُألهثطخ أٝ ُ٘وبؽ االُزوبء.انًهد انرطيط: -

 (:les luxationsانرهغ ) -1-5-2-2

ٛٞ ؽبكس أًضو فطٞهح ٖٓ االُزٞاء أُِـ ٝ ٛٞػجبهح ػٖ رجبػل اُؼظبّ أُزٔلظِخ ثظٞهح عيئ٤خ ٖٓ أؽل 

األؽواف أٝ ثظٞهح ٤ًِخ ٖٓ ع٤ٔغ األؽواف ٝ ٣ؾلس ٗز٤غخ طلٓخ شل٣لح،ٓٔب ٣ئك١ ا٠ُ رٔيم ثؼغ 

ظٞهح شبِٓخ األهثطخ ٝ األَٗغخ ٝ اُؼؼالد أُؾ٤طخ ثبُٔلظَ،ك٤ؾلس اُقِغ اُغيئ٢ أٝ رٔيم األهثطخ ث

ك٤ؾلس اُقِغ اٌُبَٓ؛ٝ أًضو أُلبطَ رؼوػب ُِقِغ ٛٞ ٓلظَ اٌُزق صْ أُوكن صْ ٓلظَ اُلي، أٓب فِغ 

، 2007)اُوهبك،  ٓلبطَ أٍلَ اُغَْ كؼبكح رٌٕٞ ٓظؾٞثخ ثٌَو ك٢ أؽل اُؼظ٤ٔبد أٌُٞٗخ ُِٔلظَ.

 (67طلؾخ 

 ويٍ تيٍ أػطاض انرهغ:

 أُْ شل٣ل ٗز٤غخ رٔيم أُؾلظخ ا٤ُِل٤خ ٝ األهثطخ ٝ األَٗغخ. -

 ٝهّ ٗز٤غخ الٌَٗبة اَُبئَ أُيال٢ُ ٝ اُ٘ي٣ق اُل١ٞٓ. -

 ػلّ اُولهح ػ٠ِ رؾو٣ي اُؼؼٞ أُظبة ثلهعخ ٝاػؾخ. -

،  4993)ؽ٢ِٔ،   كولإ اُ٘جغ أٝ االؽزوبٕ،أٝ أػواع اُؼـؾ ػ٠ِ األػظبة ًبُز٤َٔ٘ أٝ اُزقله -

 (48طلؾخ 

 انؼالج:

 ٣ٌٖٔ ٝػغ ًٔبكاد ثبهكح ػ٠ِ أُلظَ أُقِٞع ُزو٤َِ األُْ ٝ اُٞهّ. -

 اهاؽخ اُطوف أُظبة ثٞػغ ٍٝبكح،صْ ٗوِٚ ا٠ُ أَُزشل٠. -

 كسو انًفصم:  -1-5-2-3

ٝ ٣زواًْ اُ٘ي٣ق اُلاف٢ِ  ٛٞ هع ًج٤و ك٢ أُلظَ ٝ ٣ؾلس ؿبُجب ٗي٣ق كاف٢ِ ك٢ أُؾلظخ اُيال٤ُخ

ؽٍٞ أُلظَ،ٝ رئصو رؤص٤وا ٓجبشوا ػ٠ِ اُولهح األكائ٤خ ُالػت ٝ ٢ٛ ثنُي رؼزجو ٖٓ أفطو االطبثبد ٝ 

أًضو أُلبطَ ػوػخ ُإلطبثخ ٢ٛ ٓلظَ اُولّ ٝ اُوًجخ ٝ أُوكن ٝ اٌُزق ٝأُؼظْ ٝ األطبثغ ، ٝ 

ُؼوثبد ػ٤٘لخ ، ؿبُجب ٓب رئك١ ا٠ُ ؽلٝس رؾلس ٗز٤غخ اإلطبثخ أُجبشوح ثؤعَبّ طِجخ أٝ اُزؼوع 

ٗي٣ق كافَ أُؾلظخ اُيال٤ُخ ُِٔلظَ ٓغ اٗزلبفٚ ك٤ؾلس ٝهّ ٓلظ٢ِ ٣ظٜو ػوت اإلطبثخ ثؼلح كهبئن أٝ 

 (22، طلؾخ 2000)هٝكب٤َٗ،  ٍبػبد ؽَت شلح اإلطبثخ.
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 ويٍ تيٍ أػطاضها:

 اُولٝح ػ٠ِ اٍزؼٔبُٚ ٝ اٍزقلآٚ ثشٌَ ؽج٤ؼ٢أُْ ؽبك ثبُٔلظَ ٓغ ػلّ  -

 ظٜٞه ٝهّٝ ٝاػؼ ػوت اإلطبثخ ٓجبشوح ٗز٤غخ اُ٘ي٣ق. -

 رـ٤٤و ُٕٞ اُغِل ا٠ُ األىهم ٓغ ٍقٞٗخ أُ٘طوخ أُظبثخ. -

 انؼالج:

اٍزقلاّ ٍٝبئَ اُزجو٣ل ٓضَ ًٔبكاد اُضِظ ُٔلح ٗظق ٍبػخ ٖٓ اعَ ا٤َُطوح ػ٠ِ ٤ًٔخ اُ٘ي٣ق  -

 ٝاُزؾٌْ ك٢ ٤ًٔخ اُٞهّ ،ػَٔ هثبؽ ػبؿؾ.ٝاالٗؼٌبٍبد اُلاف٤ِخ 

 ٝػغ أُلظَ أُظبة ك٢ اٝػبع اُواؽخ ػ٘ل اطبثخ اُنهاع َٗزؼَٔ ػالهخ. -

ٍبػخ ػ٠ِ االطبثخ رَزؼَٔ )أٌُلاد أُزجبكُخ ( ٍبفٖ ٝثبهك ثٔؼلٍ كه٤وخ أٌُلاد  24ثؼل ٓوٝه  -

ٓواد ٝمُي َُِٔبٛٔخ ك٢ ٍوػخ االٓزظبص ٝٗظق ٍبػخ أٌُلاد اُجبهكح رؼبك اُؼ٤ِٔخ ٗؾٞ  8اَُبف٘خ 

 ٝاالٌَٗبة ٝاىآخ اُٞهّ. 6

 ٍبػخ َٗزؼَٔ ٍٝبئَ اُزلكئخ ٓضَ اُؾٔبٓبد اُلاكئخ ؟أٝ عَِبد االشؼخ كٞم اُؾٔواء . 36ثؼل ٓوٝه  -

ُغ٤ٔغ االهثطخ ٝاُؼؼالد اُؼبِٓخ ٣غت رشغ٤غ اُالػت ػ٠ِ اكاء رٔو٣٘بد االٗوجبػبد اُؼؼ٤ِخ اُضبثزخ  -

 (22، طلؾخ 2000)هٝكب٤َٗ،   .ؽٍٞ أُلظَ

 اصاتاخ االضتطح واالوتاض: -1-5-3

األٝربه ٢ٛ ا٤َُ٘ظ مٝ إُِٞ اُوٓبك١ اُِئُئ٢ اُن١ ٣وثؾ اُؼؼِخ ثبُؼظْ، ٝاألهثطخ ٢ٛ اُز٢ روثؾ اُؼظبّ 

 ثجؼؼٜب اُجؼغ.

 تًزق األضتطح: -1-5-3-1

رؾلس ٗز٤غخ ػٞآَ ٓضَ أٓواع األ٣غ أٝ أػواع االٗؾالٍ اُق١ِٞ ،أٝ االُزٜبثبد ٓغبٝهح ُألهثطخ 

،ًٔب ٣ٌٖٔ إ ٣ؾلس ٗز٤غخ ًلٓبد ه٣بػ٤خ ٓيٓ٘خ أٝ ؽَٔ ىائل.ًَ ٛنٙ اُؼٞآَ رئصو ػ٠ِ صجبد األهثطخ 

واع اُؾَٔ اُيائل ٝاألػواع ام ٣غت ػ٤ِ٘ب رؾ٤َٖ ٤ٍو اُلّ ٝرل٤ُي ع٤ل ٓجبشوح ثؼل ظٜٞه أٍٝ أػ

 .أُالؽظخ رلوع ػ٤ِ٘ب رضج٤ذ اُؼؼٞ أُظبة أٝ اُِغٞء ا٠ُ اُغواؽخ ك٢ ؽبُخ اُقطٞهح
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 تًزق األوتاض:  -1-5-3-2

ٝ ٛٞ ه٤َِ اُؾلٝس ٝ ٌُ٘ٚ هل ٣ؾلس ك٢ ثؼغ اُؾبالد:ك٢ أٝربه أطبثغ ا٤ُل، كول ر٘لظَ اُؼظٔخ ػٖ اُٞرو 

 ػظٔخ األطجغ، ٝ ٣ؾلس ٛنا ػ٘لٓب ٣زؼوع األطجغ ُِؼوثخ.ًٔب ٣ؾلس ك٢ اُٞرو أُزظَ ثوبػلح 

ٝ هل ٣ؾلس رٔيم ًبَٓ ك٢ األٝربه اُوئ٤َ٤خ ٗز٤غخ اطبثخ ًج٤وح،كول ٣زٔيم ٝرو طبثٞٗخ اُوًجخ ك٢ ٓجبهاح 

ٌُوح اُولّ أص٘بء اُزؼبَٓ ٓغ اٌُوح أٝ ٗز٤غخ ُلكؼخ ػ٤٘لخ فالٍ أُجبهاح أٝ ٗز٤غخ ُوليح فبؽئخ أٝ ٗز٤غخ 

بألهػ٤خ،ٝ هل ٣٘لغو ٝرو اٌُبؽَ ٗز٤غخ ثنٍ ٓغٜٞك ػ٤٘ق ٓٔب ٣َجت أُْ شل٣ل ٝ اؽَبً ثبُشل ُالهرطبّ ث

 (22، طلؾخ 2008)ػجلهللا،   ٓغ كولإ ُٞظ٤لخ اُٞرو اُز٢ رزٔضَ ك٢ ػلّ اُولهح ػ٠ِ اُلكغ ثؤطبثغ اُولّ.

 تًسز األوتاض:  -1-5-3-3

هثبؽ اُؼؼالد أص٘بء اُو٤بّ ثزٔل٣ل ىائل أٝ ه١ٞ،كٞم اُطبهخ ٝ ٣زطِت ٛ٘ب ػالط عواؽ٢ ػجبهح ػٖ رٔلك 

ٓغ ػالط اُغوػخ إ ٝعل،إ رٔلك األٝربه رؾلس ٗز٤غخ ؽَٔ ؿ٤و ػبك ٝ ٣زٔضَ ك٢ أُْ شل٣ل فبطخ ػ٘ل 

خ األشؼخ اُؾوًخ ٝ أص٘بء اُو٤بّ ثغٜل ػؼ٢ِ، ٝ اُؼالط ٛ٘ب ٣زٔضَ ك٢ ٝػغ ًٔبكاد ثبهكح صْ اُؼالط ثٞاٍط

 رؾذ اُؾٔواء.

 انتهاب األوتاض:  -1-5-3-4

٣ؾلس االُزٜبة ٗز٤غخ اطبثخ ك٢ أثَؾ طٞهٛب ٝ ٣ئك١ ا٠ُ ؽلٝس أُْ ٣شؼو ثٚ أُظبة ٝ ٣ؾلس فبطخ 

ػ٘ل ٓياُٝخ ثؼغ اُزٔو٣٘بد اُو٣بػ٤خ ُٖٔ ُْ ٣َجن ُٚ اُزؼٞك ػ٤ِٜب، أٝ أص٘بء اُزله٣ت اُـ٤و اُؼبك١ أٝ 

ُٞٞع٤خ،ًٔب ٣زجغ االُزٜبة أص٘بء اإلطبثخ ثغَْ طِت ٝ ر٘زظ ػٖ ٛنٙ اإلطبثخ اُزله٣ت كٞم اُطبهخ اُل٤ي٣

ٓٞد صب١ٞٗ ُقال٣ب األٝربه، ٝ ٣َزط٤غ إٔ ٣زجغ ٛنا االُزٜبة أ٣ؼب ثبُزٜبة األػؼبء أُغبٝهح ُِٞرو ٝ 

ٔو ػبٓخ األٍب٤ٍخ ُالُزٜبة ٢ٛ: أُْ ٓزٔوًي ك٢ عٜخ اُٞرو اُن١ ٣زؾوى أص٘بء اُو٤بّ ثغٜل ػؼ٢ِ،ًٔب ٣َز

األُْ أص٘بء ا٤َُِ ثَجت االُزٜبثبد، ٝ ٣زٔضَ اُؼالط ٛ٘ب ك٢ هاؽخ ربٓخ ثبإلػبكخ ا٠ُ ػالط كٝائ٢ عل١ ٓغ 

 أُزبثؼخ ثبُؼالط اُطج٤ؼ٢، ٝ الُزٜبة األٝربه ٗٞػبٕ ٛٔب:

٣ؾلس ك٢ األٝربه اُز٢ ُٜب ؿشبء ٤ٍ٘ٞك٢ ٓضَ ٓب ٣ؾلس ك٢ ؽبُخ أطجغ انتهاب انىتط انغشائي انسيُىفي: -

٤ش ٣ِزٜت اُٞرو ٝ اُـشبء أُـِق ُٚ ك٢ أص٘بء ٓوٝهٙ ثواؽخ ا٤ُل، ٝ ًٔب ٣ِزٜت أ٣ؼب ك٢ ظٜو اُيٗبك ؽ

اُوٍؾ ك٢ أُوع أُؼوٝف ) اُلا١ ٤ًوكبٕ(.
  

 (234، طلؾخ  4987)ا٤َُ٘، 
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ٖٓ اعٜبك اُو٣بػ٤٤ٖ فالٍ ٓٔبهٍزْٜ ُو٣بػبرْٜ أُقزِلخ، ٝػ٘ل  ٝ ٣٘شؤ ٛنا االُزٜبة اُٞرو١ ا٤َُ٘ٞك٢

اٌُشق ٗغل إٔ اُٞرو أُظبة ٓظله أُْ ٝ ٓ٘زلـ، ٝ رٞعل ثٚ فشقشخ ٝ ٣يكاك األُْ ػ٘ل رؾو٣ي اُٞرو،ٝ 

أٓضِخ مُي ٓب ٣ؾلس ك٢ أٝربه اَُبػل ُِو٣بػ٢ اُن١ ٣ٔبهً ه٣بػخ اُزغل٣ق ٝ ٓب ٣ؾلس ك٢ اُؼؼِخ 

رو اثٜبّ اُولّ ػ٘ل اُؼلائ٤ٖ، ٝ اُؼالط ا٤َُِْ ٝ اُظؾ٤ؼ ُٔضَ ٛنٙ اُؾبالد ٢ٛ اُواؽخ اُوظج٤خ اُقِل٤خ ٝٝ

ٓغ ٝػغ ثؼغ اُجطب٤ٗبد أٝ اُغجبئو أٝ اَُ٘لاد اُز٢ رَبػل ًض٤وا ػ٠ِ ٍوػخ اُشلبء، ًٔب إٔ رقل٤ق 

 (45، طلؾخ 4998)أٍبٓخ،  اُؼـؾ ػ٠ِ ٗوبؽ اُغَْ أُزؾِٔخ ُِؼـؾ ٣ئك١ ا٠ُ ؽلٝس رؾَٖ ٍو٣غ.

 

 

 انتهاب انىتط انًحيطي: -

ٛنا االُزٜبة ٣ؾلس ك٢ األٝربه أُؾوٝٓخ ٖٓ اُـشبء ا٤َُ٘ٞك٢، كبألَٗغخ أُؾ٤طخ ثبألٝربه رزؼوع 

ُِزٔيم ثلؼَ اإلطبثخ،ٗظوا ُؼلّ ٝعٞك ؿشبء ٤ٍ٘ٞك٢،ك٤ظبة ٝرو اٌُؼت، ٝٝرو طبثٞٗٚ اُوًجخ؛كزلول 

اٍُٞؾ اُن١ ٣ج٤ؼ ُٜب االٗيالم ُزئك١ ٝظ٤لزٜب، ٝ ٣ؾلس ٗز٤غخ اُؼـؾ أَُزٔو ػ٤ِٜب؛ ٓضَ األٝربه اُٞرو 

 مُي اُؼلٝ ُٖٔ ُْ ٣زؼٞك ػ٠ِ اُؼلٝ ٣ئك١ اُزٜبة األَٗغخ أُؾ٤طخ ثٞرو اٌُؼت.

 إصاتاخ انؼضالخ:  -1-5-4

اُلّ،ٝ اُغٜبى  إ ُِغَْ ػلك ًج٤و ٖٓ االعٜيح اُل٤ي٣ُٞٞع٤خ ٓضَ اُغٜبى اُلٝه١ ٝ ٛٞ اُقبص ثٞظبئق

اُز٘ل٢َ اُقبص ثبُز٘لٌ، ٝ اُغٜبى اُٜؼ٢ٔ اُقبص ثغٜبى اُٜؼْ ٝ اُغٜبى اُؼظج٢ اُقبص 

ثبألػظبة، ٝ ٛ٘بى اُغٜبى اُؾو٢ً ٝ ٛٞ ٣زٌٕٞ ٖٓ اُؼؼالد ٝ اُؼظبّ،ٝ ٣ؾز١ٞ اُغَْ اُجشو١ ػ٠ِ 

الد ر٘زظ اُؾواهح ػؼِخ ٝ ٛٞ ٓب ٤َٔٗٚ ػبكح اُِؼْ، ٝ روّٞ اُؼؼالد ثلٝه ٛبّ ك٢ ؽ٤بر٘ب، كبُؼؼ 639

اُلاف٤ِخ ٝ رؾوى اُطؼبّ ُِغٜبى اُٜؼ٢ٔ، ٝ رؼـ اُٜٞاء ُِوئز٤ٖ ٝ رغؼِ٘ب ٗزٌِْ ٝ ٗزؾوى ٝ ٗغو١، ٝ 

٤ِٕٓٞ ٓوح ػ٠ِ ٓلٟ 2500ر٘ز٢ٜ اُؾ٤بح ػ٘لٓب رزٞهق ػؼِخ اُوِت ػٖ اُقلوبٕ، ٝ ٣قلن اُوِت ؽٞا٢ُ 

 ٍ٘خ. 70اُؾ٤بح ك٢ كزوح ؽ٤بح ٓزٍٞطخ 

( ٖٓ ٝىٕ اُغَْ، ٝ ثغَْ االَٗبٕ أٗٞاع ٓقزِلخ ٖٓ اُؼؼالد %50-45)ٝ اُؼؼالد رٌٕٞ ؽٞا٢ُ 

كجؼؼٜب ػؼالد اهاك٣خ َٗزط٤غ رؾو٣ٌٜب ثبهاكر٘ب ٝ ٢ٛ رزظَ ثبُؼظبّ ٓضَ ػؼالد اُوأً ٝ اُغنع ٝ 

األؽواف ٝ ٢ٛ رَٔؼ ُ٘ب ثبُؾوًخ كزؾوى اُغَْ ًٌَ أٝ عيء ٓ٘ٚ ًبُولّ أٝ اُنهاع، ٣جلٝ مُي ٝاػؾب 

اُؼؼٞ ثبُؾوًخ كز٘زجٚ اُؼؼالد ثٞاٍطخ األػظبة ك٤زؾوى اُؼؼٞ، ٝ ٗالؽع أ٣ؼب ػ٘لٓب ٣ئٓو أُـ 

ػ٘لٓب رظبة اؽلٟ اُؼؼالد ثشَِ ك٘غل أكواك ؿ٤و هبكه٣ٖ ػ٠ِ أُش٢ أٝ اهرلاء أُالثٌ. ٝ ٛ٘بى 
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ػؼالد ؿ٤و اهاك٣خ ٝ ٢ٛ اُز٢ ال َٗزط٤غ رؾو٣ٌٜب ثبهاكر٘ب ٓضَ ػؼِخ اُوِت ٝ ػؼالد أُؾ٤طخ ثغ٤ٔغ 

 أُغٞكخ ٓضَ األٓؼبء ٝ ػؼالد اُغٜبى اُز٘ل٢َ ٝ اُؾغبة اُؾبعي ٝ ػؼالد األٝػ٤خ اُل٣ٞٓخ. األعياء

إ أ١ ػؼِخ ٢ٛ ػجبهح ػٖ ٓغٔٞػخ ٖٓ األ٤ُبف اُؼؼ٤ِخ أُِزظوخ ثجؼؼٜب اُجؼغ ٣ؼٜٔب ٤ًٌ أٝ 

أًضو ٝ ًَ ػؼِخ ٖٓ ػؼالد اُغَْ رزظَ ثؼظت ٣ظِٜب ثبُ٘قبع اُش٢ًٞ ٝ ٣وّٞ ثٞظ٤لخ ٍِي اُٜبرق 

ٝ اٌُٜوثبء اُن١ ٣ؾَٔ أٓو أُـ ا٠ُ اُؼؼِخ ٤ُ٘جٜٜب ُز٘ل٤ن أٓو أُـ ٍبء ثبالٗوجبع أٝ االهرقبء. ثٔب إٔ أ

اُؼؼالد ٢ٛ اُوٞح أُؾوًخ اُز٢ ٣ئك١ ثٜب اُغَْ ؽوًبرٚ أُقزِلخ، ٝ رزظَ ارظبال ٝص٤وب ثبُؼظبّ 

ُي ٖٓ فالٍ أٝربهٛب، ٝ ٢ٛ أُقزِلخ، ٝ ٣ئك١ رؤص٤وٛب ثزؾو٣ي أؽل أُلبطَ ٝ هثٔب أًضو ٖٓ ٓلظَ ٝ م

ر٘وجغ ثبُززبثغ ٝ ثلهعخ ه٣ٞخ فظٞطب ػ٘ل اُو٣بػ٤٤ٖ ٝ ر٘وجغ ثظٞهح َٓزٔوح ًٔب ك٢ ؽوًبد ؽلع 

اُزٞاىٕ فالٍ أُش٢ ٝ ر٘وجغ اٍزغبثخ إلشبهاد ػظج٤خ ٖٓ أُـ، ٝ ر٘زوَ ٖٓ فالٍ اُ٘قبع اُش٢ًٞ ا٠ُ 

اٗوجبع اُؼل٣ل ٖٓ اُؼؼالد ثظٞهح  األػظبة أُـن٣خ ُِؼؼِخ، ٝ ع٤ٔغ اُؾوًبد أُقزِلخ رزؼٖٔ

ٓزغبَٗخ ٝ ٓزؼبٝٗخ ٝ ٣وبثِٜب ك٢ ٗلٌ اُٞهذ اهرقبء اُؼؼالد أُؼبًَخ ُٜب. ٝ اُؼؼالد ثلٝهٛب ٓيٝكح 

ثلٝهح ك٣ٞٓخ ػب٤ُخ اٌُلبءح ٝ ريكاك أًضوا ثبُزٔو٣ٖ أَُزٔو ٝ رظبة اُؼؼالد ثٌلٓبد ٖٓ فالٍ اطبثخ 

ؼؼ٤ِخ أٝ ٖٓ فالٍ اؽلاس اُالػت اطبثخ ث٘لَٚ ٗز٤غخ ُؾوًخ ٓجبشوح هل رئك١ ا٠ُ رٔيم ثؼغ األ٤ُبف اُ

ٓلبعئخ ُْ رٌٖ اُؼؼِخ عبٛيح أٝ َٓزؼلح ُٜب أٝ االٍزقلاّ اُيائل ػٖ اُؾل، ٝ ٛ٘بى أٍجبة ؿ٤و ٓجبشوح 

 ُإلطبثخ ٓضال ػلّ االٛزٔبّ ثبُزَق٤ٖ أٝ اإلؽٔبء، ٝ ٖٓ ث٤ٖ اإلطبثبد اُؼؼ٤ِخ ٗغل:

 انتيثس: -1-5-4-1

اُؼؼالد ٝ األٝربه ٝ األهثطخ ك٢ اُغٜبى اُؾو٢ً هل ٣ٌٕٞ ٗز٤غخ رٔو٣٘بد ه٣بػ٤خ ُْ اُن١ ٣ؾلس ك٢ 

٣زؼٞك ػ٤ِٜب أُظبة أٝ ػ٘ل رـ٤٤و ٗٞع اُِؼجخ أٝ ٗٞع اُو٣بػخ أٝ ٓٔبهٍخ رٔو٣٘بد ُِغو١ ُْ ٣زؼٞك ػ٤ِٜب 

 (77، طلؾخ 2004)ىاٛو،  رئك١ ا٠ُ ؽلٝس ر٤جٌ.

ٝ أٍجبة اُز٤جٌ ٤َُذ ٝاػؾخ رٔبٓب كبُ٘ؼو٣بد أُطوٝؽخ رزٌِْ ػٖ ؽلٝس فطؤ ك٢ ػ٤ِٔخ اُزٔض٤َ 

ك٤وعغ األٓو ًِٚ ا٠ُ ٝعٞك ثؼغ ٗٞارظ اُزٔض٤َ اُن١ ٣َجت اُز٤جٌ، ٝ ُألٍق ُْ ٣زْ اٌُشق ػٖ ٛنٙ 

ع٤٘بد ؽٔغ اُ٘ٞارظ؛ إ ثؼغ ٛنٙ اُلهاٍبد أصجزذ ى٣بكح ك٢ ٤ًٔخ ثؼغ األٗي٣ٔبد ٓضَ اٗي٣ْ ٝ ث٤ٜلهٝ

اُِجٖ اُالًز٤ي ٝ ٛٞ األٗي٣ْ اُن١ ٣ؾٍٞ ؽٔغ اُج٤وٝك٤ي ا٠ُ ؽٔغ اُِجٖ ٝ ٣ظَ األٗي٣ْ ٓورلؼب ُؼلح أ٣بّ 

ثؼل اُزٔو٣ٖ، ٝ اُز٤جٌ ٣زٔضَ ك٢ أُْ ػ٠ِ َٓزٟٞ اُؼؼِخ، كؼ٘ل ٌُٔ اُؼؼِخ ال ٣ؾلس روِض ُزِي اُؼؼِخ 

 ٌُٖ ٣ؾلس أُْ ٣زٔوًي ػ٠ِ ٓغٔٞػخ ٓؼ٤٘خ ٖٓ اٌُزَ اُؼؼ٤ِخ.
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 انؼالج:

 ٣غت ػ٠ِ اُو٣بػ٢ إٔ ٣ـزََ ٝ ٣ـ٤و ٓالثَٚ كٞه اٗزٜبئٚ ٖٓ اُزٔو٣ٖ.-

 اُزلكئخ رل٤ل ك٢ ػالط ؽبالد اُز٤جٌ. -

 ٣ٌٖٔ اٍزؼٔبٍ االٍج٤و٣ٖ أُبئ٢ أٝ أ١ ػوبه٤و ٓؼبكح ُالُزٜبة. -

 اٍزقلاّ اُؾٔبٓبد أٝ أٌُلاد اُلاكئخ اُجبهكح اُلاكئخ أُزؼبكح ػ٠ِ اُزٞا٢ُ.-

 اٍزقلاّ أُواْٛ أُٞػؼ٤خ ٓضَ ى٣ذ ٗزوعو٣ٖ أٝ ٓبهٝؿ اٌُبكٞه. -

 انتمهص انؼضهي: -1-5-4-2

إ اَُجت اُوئ٢َ٤ ُؾلٝس اُزوِض اُؼؼ٢ِ ٛٞ ٍجت ٣زؼِن ثبُلٝهح اُل٣ٞٓخ أُـن٣خ ُِؼؼِخ ًٔب ٣ؾلس 

ا٠ُ األػؼبء  ػ٘ل اهرلاء اُغٞاهة اُؼبؿطخ، أٝ األهثطخ اُؼ٤وخ اُز٢ رؾٍٞ كٕٝ ا٤َٗبة اُلٝهح اُل٣ٞٓخ

، 2004)ىاٛو،   أُقزِلخ ًٔب هل ٣٘شؤ اعٜبك ػؼالد أٝ رؤك٣خ اُزٔو٣٘بد اُؼ٤٘لخ اُز٢ ُْ ٣زؼٞك ػ٤ِٜب.

 (77طلؾخ 

٣ؾلس ثظلخ فبطخ أص٘بء اَُجبؽخ ؽ٤ش رِؼت افزالف كهعبد اُؾواهح كٝه ًج٤و ك٢ ٛنا اُشؤٕ ٝ  هل 

٣ؾلس ٝهذ االٍزوفبء ٝ اُواؽخ ٝ ثظٞهح ٓلبعئخ أٝ ػلح  صٞإ أٝ كهبئن ٣ظؾجٚ أالّ ك٢ اُؼؼِخ ٝ 

خ كافَ ٣وعغ ا٠ُ ػلح ػٞآَ ك٤ي٣ُٞٞع٤خ ٝ ٤ٔ٤ًبئ٤خ ؽ٣ٞ٤خ ٝ ٜٓ٘ب ؽلٝس ثؼغ اُؼ٤ِٔبد ا٤ٔ٤ٌُبئ٤

 اُؼؼِخ رؼوع اُؼؼِخ ُ٘وض األ٤ًَغ٤ٖ ٓٔب ٣ُٞل اٗوجبع ػؼ٢ِ ٓئُْ.

ًٔب إٔ كولإ أُبء أٝ األٓالػ أٝ ٤ًِٜٔب ٣ئك١ ا٠ُ ؽلٝس اُزوِض اُؼؼ٢ِ ٝ أًضو اُؼؼالد رؼوػب 

 ُإلطبثخ ثبُزوِض اُؼؼ٢ِ ٢ٛ:

 ػؼِخ ٍٔبٗخ اَُبم. ثبؽٖ اُولّ ك٢ ػؼالد ث٤ٖ األٓشبؽ -

 هإإً اُلقن٣خ. ػؼالد فِق اُلقن. اُؼؼِخ ماد األهثغ -

 ػؼالد اُجطٖ. -

هل ٣ؾش اُزوِض ك٢ اُؼؼِخ ًِٜب أٝ ك٢ ثؼغ أ٤ُبكٜب، ٣ٝظبؽت اُزوِض أُْ شل٣ل ٓغ ػلّ اُولهح ػ٠ِ 

 رؾو٣ي أُلظَ، ث٤٘ٔب رظجؼ اُؼؼِخ طِجخ ا٠ُ كهعخ ًج٤وح.

 انؼالج:



 اإلطبثبد اُو٣بػ٤خ

 

تأثير اإلصابات الرياضية على 

مهارة الثقة بالنفس لدى 

 الرياضي

32 

ٓؾبُٝخ رؾ٤َٖ اُلٝهح  ٝاؽل، ٝٛٞ رقزِق فطٞارٚ ؽَت األػواع، ٌُٖٝ اُٜلف ك٢ ع٤ٔغ  اُؾبالد

 اُل٣ٞٓخ ٝاُؼَٔ ػ٠ِ ٓل اُؼؼِخ ٝاٍزواؽزٜب، ُِٝٞطٍٞ ا٠ُ ٓضَ ٛنٙ اُ٘ز٤غخ ٣غت ارجبع اُقطٞاد اُزب٤ُخ:

 ٣غت ػ٠ِ أُظبة اُِغٞء ا٠ُ اُواؽخ ٝفِغ أُالثٌ اُؼ٤وخ. -

 اُؼَٔ ػ٠ِ رلكئخ اُؼؼِخ ٝمُي ثٞػغ ًٔلاد ٍبف٘خ ػ٤ِٜب. -

كهعخ  45ال ك٢ ؽبُخ روِض ٍٔبٗخ اَُبم ال ٣غت هكغ اُوعَ ا٠ُ أػ٠ِ ٖٓ اُؼَٔ ػ٠ِ ٓل اُؼؼِخ كٔض -

ٝص٢٘ ُٞعٚ اُوعَ )ٓشؾ اُولّ( كٜنا أٍِٞة فبؽئ، رٔبٓب كبُٔلوٝع إٔ هكغ اَُبم ػ٠ِ األهع ال 

٣ٌٕٞ أًضو ٖٓ ػشو كهعبد ٝمُي ؽز٠ ال ِٗـ٢ ػَٔ اُؼؼِخ اُقِل٤خ َُِبم ٝاُزٞأٓخ أُ٘لؿٔخ ك٢ اٌُؼت، 

 ٤ق ُٞعٚ اُوعَ ٣زْ كي اُؼؼِخ أُزوِظخ كٕٝ أ١ ٓغٜٞك أٝ أُْ ُِشقض أُظبة.ٝمُي ثض٢٘ فل

 اُزل٤ُي: ٣٘ظؼ ثبعواء رل٤ُي ُِؼؼِخ ٝمُي ثؼل اٗجَبؽٜب. -

ى٣بكح ك٢ ٤ًٔخ ًِٞه٣ل اُظٞك٣ّٞ ك٢ اُطؼبّ، أٝ رؼبؽ٢ أهواص أُِؼ اُطج٤خ ثٜلف رؼ٣ٞغ ٤ًٔخ أُِؼ  -

.أُلوٞك ٓغ اُؼوم
 

 (39، طلؾخ 4979)ا٤َُل، 

 انتًزق انؼضهي: -1-5-4-3

 ٛٞ ػجبهح ػٖ رٔيم ك٢ األ٤ُبف اُؼؼِخ ٝهل ٣ظبؽجٜب رٔيم ثبألٝػ٤خ اُل٣ٞٓخ ٝروعغ أٍجبة اُزٔيهبد

ا٠ُ االٍزؼٔبٍ اُقبؽئ أٝ اُزله٣ت اُو٣بػ٢ ؿ٤و اُؼ٢ِٔ ُِؼؼالد ًبُو٤بّ ثٔغٜٞك أًجو ٖٓ ؽبهخ 

اُؼؼالد أٝ اٛٔبٍ اإلؽٔبء هجَ اُزٔو٣ٖ، أٝ ٗز٤غخ شل ٓلبعئ أٝ ٓزٌوه أٝ ٗوض أُوٝٗخ ثبُؼؼالد، ٝهل 

ت ٛنا اُلولإ ؽوك٣ب ٣ظبؽت اُزٔيم اُؼؼ٢ِ أُْ شل٣ل ٌٓبٕ اإلطبثخ ٝكولإ ُِولهح اُؾو٤ًخ ُٜب ٣ٝز٘بٍ

 ٓغ ؽغْ اإلطبثخ.

هل ٣ؾلس اُزٔيم ك٢ اُؼؼالد ً٘ز٤غخ ٌُِلٓبد اُشل٣لح أص٘بء االٗوجبع اُؼؼ٢ِ ٝؿبُجب ٓب رؾلس اإلطبثخ 

ثٜنا اَُجت ك٢ ػؼِخ اُلقن األٓب٤ٓخ ٍٝٔبٗخ اَُبم ٝاُؼؼِخ األٓب٤ٓخ ُِؼؼل ًٝنا ػؼالد اٌُزق ٣ٝ٘زظ 

ِخ ثلهعبد ٓزلبٝرخ ٝكوب ُشلح اإلطبثخ ٝؽلٝس ٗي٣ق ك١ٞٓ ػٖ ٛنا ًِٚ، رٔيم ف٤ٞؽ ٝأ٤ُبف اُؼؼ

 (79، طلؾخ 2004)ىاٛو،  .ٓزلبٝد اُلهعبد

 ٖٝٓ ث٤ٖ أػواع اُزٔيم اُؼؼ٢ِ:

 ٝهّ ٣جلٝ ٝاػؾب ك٢ اُؾبالد اُشل٣لح ؽلٝس اُزٜبة ك٢ اُؼؼِخ ًٝنا ٗز٤غخ اُ٘ي٣ق اُل١ٞٓ. -

 ثلهعبد ٓزلبٝرخ ٝكوب ُشلح اإلطبثخ. ٓؾلٝك٣خ ؽوًخ اُؼؼٞ -
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 ُِٝزٔيم اُؼؼ٢ِ أٗٞاع ٝكهعبد ٢ٛٝ:

 رٔيم كهعخ أ٠ُٝ: رٔلك أ٤ُبف اُؼؼِخ ٝال ٣ٞعل ٤ٍالٕ ُِلّ ك٢ اُؼؼِخ. -

  رٔيم كهعخ صب٤ٗخ: رٔيم ثؼغ األ٤ُبف اُؼؼ٤ِخ كزٌٕٞ ككوب ك٣ٞٓب ٝثؼل ٓوٝه ٍبػبد ٣ظٜو ًلّ طـ٤وح. -

أٝ ٓب ٣ؼوف ثبُزٔيم ؿ٤و اٌُبَٓ  )عيئ٢( ُِؼؼالد ك٢ ٛنا  Déchirure Partielleرٔيم كهعخ صبُضخ:  -

اُ٘ٞع الرزٔيم اُؼؼالد ثبٌُبَٓ ٌُٖٝ رزٔيم ثؼغ أعيائٜب أ١ اُؼل٣ل ٖٓ ا٤ُ٥بد ٝهل ٣ٌٕٞ ٛنا اُزٔيم 

ٍٝؾ اُؼؼِخ ٝكافال ك٢ ٓوًي اُؼؼِخ أٝ فبهعٜب، عٜخ أُؾ٤ؾ  اُقبهع٢ ُٜب ُٜٝنا  Hématome ك٢

٣ُٝٞل ًلٓب ٓجٌوا ػ٠ِ ٗبؽ٤خ اُزٔيم، ُنا ٣غت اإلٍواع ك٢ ٝػغ   Vesseideglase ٣ظٜو ٝهّ ْٜٓ صْ

 .ٓضبٗخ ِٓٔٞءح ثبُغ٤ِل ٝاُنٛبة ا٠ُ ٓقزض

 رٔيم اُؼؼِخ عٜخ ٓوًيٛب:

٣ٌٕٞ ػبكح ٓظؾٞثب ثؤُْ أًجو ٖٓ كولإ ك٢ ٝظ٤لخ اُؼؼٞ أُظبة، ٝال رجلٝ اطبثخ ظبٛو٣خ ك٢ اُؼؼِخ 

 ما ًبٕ ٓظؾٞثب ثبطبثخ ك٢ األَٗغخ أُؾ٤طخ ٝأُغبٝهح ُٜب .ٗظوا ُؼٔن اإلطبثخ، اُِْٜ اال ا

 رٔيم اُؼؼِخ عٜخ ٓؾ٤طٜب اُقبهع٤خ:

إ رٔيم اُؼؼِخ عٜخ ٓؾ٤طٜب اُقبهع٤خ ٣ٌٕٞ ٓظؾٞثب ثٞعٞك رغٔغ ك١ٞٓ ٝٛٞ ٣زغٔغ ؽجوب ُوٞا٤ٖٗ 

١ٞ ٣ٌٖٔ اُغبمث٤خ فالٍ أَُز٣ٞبد ُلواؿ٤خ ث٤ٖ األَٗغخ أُؾ٤طخ، ٝك٤ٚ ٣جلٝ ػبكح رِٕٞ ٝرغٔغ كٓ

ٓشبٛلرٚ ػ٠ِ ثؼل ػلح ٍ٘ز٤ٔزواد ٖٓ ٌٓبٕ اإلطبثخ، ٝٛنا اُ٘ٞع ٖٓ اطبثبد اُؼؼالد ٣ٌٕٞ ٓظؾٞثب 

 (77، طلؾخ 2004)ىاٛو،   ثؤُْ أهَ ٖٓ اُ٘ٞع اَُبثن، ٌُٖ اُؾوًخ رؼٞك ثظٞهرٜب اُشجٚ اٌُبِٓخ ٍو٣ؼب.

 Rupture totaleاُزٔيم اٌُبَٓ ُِؼؼالد )رٔيم كهعخ هاثؼخ( 

٣ؼزجو أفطو ػوه ػؼ٢ِ هل ٣ؾلس ُِو٣بػ٢، ٣ٝجلأ ثآالّ شل٣لح ٝشَِ ربّ، ٣ٝشبٛل ثٞػٞػ ك٢ ؽبُخ 

رٔيم اُؼؼِخ ماد اُوأ٤ٍٖ أُٞعٞكح ثبُؼؼل ؽ٤ش ر٘لظَ اؽلٟ هأ٤ٍٜب ٢ٛٝ اُوأً اُط٣ِٞخ، ػ٘لئن كبٕ 

ت، اٗوجبع اٌُٞع ٣ٌٕٞ ٓظؾٞثب ثظٜٞه ٝثوٝى ٛنا اُغيء ٖٓ اُؼؼِخ ك٢ ٍٝؾ اُؼؼل ٤ًوٝى ؿو٣

ٝٛ٘بى اطبثخ ٓٔبصِخ أفوٟ ػ٘لٓب ٣زٔيم اُغيء األٍٝؾ ٖٓ ػؼِخ هثبػ٤خ اُوإًٝ ثلؼَ اطبثخ ٓجبشوح 

أٍلَ اُلقن ٖٓ عٜخ األٓبّ، ٝٛ٘بى اطبثخ ٓشبثٜخ ُإلطبثز٤ٖ اَُبثوز٤ٖ رؾلس ُِؼؼِخ اُقِل٤خ ُِلقن اُز٢ 

 (99، طلؾخ 4998)أٍبٓخ،  .ؿبُجب ٓب رزٔيم ك٢ ثؼغ اُؾوًبد اُؼ٤٘لخ ُِؼلائ٤ٖ
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 ٝروعغ أٍجبة ٛنٙ األػواه اُؼؼ٤ِخ ا٠ُ ٓب ٢ِ٣:

 ؽوًخ ػ٤٘لخ، ٍو٣ؼخ ماد شلح ًج٤وح ٓضَ اُونف ك٢ اُلواؽ، اٗطالم ه١ٞ. -

 ؽوًخ ؿ٤و ٓ٘زظوح أٝ ؿ٤و ٓزؾٌْ ك٤ٜب، ػؼالد ؿ٤و ٓؾؼوح رؾؼ٤و ثل٢ٗ ؿ٤و ًبك٢. -

 انؼالج:

ٍبػخ ٖٓ ؽلٝس اإلطبثخ ٝعؼَ اُؼؼِخ أُظبثخ ك٢ ٝػغ  48االٛزٔبّ ثبُواؽخ ك٢ اُلواُ فالٍ  ٣غت -

 اهرقبء ُزو٤َِ اُزٞرو اُؼؼ٢ِ.

 ػلّ أُش٢ أٝ اُٞهٞف ُلزواد ؽ٣ِٞخ ٓغ ًٔلاد أُبء اُجبهك أٝ اُضِظ ُٔلح ػشو٣ٖ كه٤وخ. -

 ٍبػخ ٖٓ ُؾظخ اإلطبثخ ٣ٌٖٔ ػَٔ ا٥ر٢: 48ثؼل  -

)اُوهبك،  بكح ثبهكح ٍبف٘خ ثبهكح ٓور٤ٖ أٝ صالس ٓواد ك٢ ا٤ُّٞ ُز٘ش٤ؾ اُلٝهح اُل٣ٞٓخاٍزقلاّ ًٔلاد ٓزؼ -

 .(89، طلؾخ 2007

 ٣غت هكغ اُطوف أُظبة ألػ٠ِ ُزو٤َِ اُٞهّ. -

 اُجلء ثبُزٔو٣٘بد أٌَُ٘خ ُِؼؼالد رله٣غ٤ب ثؼل صبُش ٣ّٞ ٖٓ اإلطبثخ. -

 أشؼخ ٓٞعبد كٞم اُظٞر٤خ. -                   اٌُٜوثبئ٢: اُؼالط -

 أشؼخ ا٤ُِيه. -                 أشؼخ رؾذ اُؾٔواء -

 اُؼالط أُبئ٢: ؽٔبّ شٔغ ٝى٣ذ ثواك٤ٖ أٝ أٌُلاد أُؼبكح، ٣ٝلؼَ اٍزقلاّ اُزل٤ُي رؾذ أُبء. -

 اُزل٤ُي اُطج٢: ٍطؾ٢ ك٢ أٍٝ األٓو صْ ٣زلهط ك٢ اُؼٔن ٓغ االؽزٌبى. -

رٔزل كزوح اُؼالط ٓب ث٤ٖ أٍجٞع ا٠ُ صالصخ أٍبث٤غ ك٢ ؽبالد اإلطبثخ ك٤ٔب ث٤ٖ اُؼؼالد أٝ عٜخ أُؾ٤ؾ  -

اُقبهع٢ ُِؼؼِخ، ث٤٘ٔب ٣ٔزل ٖٓ ؽٞا٢ُ شٜو ا٠ُ شٜو ٝٗظق ك٢ ؽبالد اُزٔيم اٌُبَٓ أٝ اإلطبثخ ك٢ 

 ٓوًي اُؼؼِخ ٝاُز٢ ٣ٌٕٞ شلبإٛب ثلهعخ أثطؤ ٖٓ اُؾبالد األ٠ُٝ.

ال ٗؾظَ ػ٠ِ اُشلبء اُزبّ اال ثبُؾظٍٞ ػ٠ِ أهظ٠ ًلبءح ٝهٞح ػؼ٤ِخ ٝأهظ٠ ٓوٝٗخ  ػؼ٤ِخ ٝٓلٟ 

 (45، طلؾخ 2003)ػبكٍ،  .ؽو٢ً ًبَٓ ُِٔلبطَ أُغبٝهح ٌُٔبٕ اإلطبثخ

 إصاتاخ اندهس: -1-6
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ٖٓ اإلطبثبد اُشبئؼخ ك٢ اٍُٞؾ أُله٢ٍ ث٤ٖ اُزال٤ٓن ٝاُزظوف ٓؼٜب ك٢ ٝهزٜب ٣وَِ ٖٓ ى٣بكح  ٢ٛٝ

 اإلطبثخ ٢ٛٝ ًب٥ر٢:

 االَتفاخ اندهسي: -1-6-1-1

٣٘زظ ػٖ اؽزٌبى اُغِل ثبٍزٔواه ثَطؼ فشٖ ٓٔب ٣ئك١ ا٠ُ اٗلظبٍ ؽجوبد اُغِل اُؼ٤ِب ػٖ اَُلِخ 

 ٤خ اُل٣ٞٓخ.ٝظٜٞه ٍبئَ ث٤ٜ٘ٔب ٓغ روش٤ؼ ك٢ األٝػ

 : ر٘ظ٤ق ٌٓبٕ ؽلٝس اإلطبثخ ثَبئَ ٓؼوْ صْ ٣زوى كٕٝ ؽوًخ ٓجبشوح ػ٤ِٚ.انؼالج

 انسحداخ: -1-6-1-2

٢ٛ ػجبهح ػٖ رٔيم اُطجوبد اُؼ٤ِب ٖٓ اُغِل ٗز٤غخ االٗيالم ػ٠ِ ٍطؼ فشٖ أٝ اُزؼوع ُالؽزٌبى 

 اُشل٣ل ٖٓ هلّ ى٤َٓ.

ٍبئَ ٓؼوْ ػ٠ِ شبُ كٞم اإلطبثخ ُزط٤ٜوٛب ٖٓ ؿََ ٌٓبٕ اإلطبثخ ثبُٔبء اُجبهك صْ ٝػغ  انؼالج:

 األٍٝبؿ صْ رٞػغ ػ٤ِٜب شبشخ ٓؼؤخ ٝهثطٜب ثوثبؽ ثؼل مُي.

 اندطوذ : -1-6-1-3

٣ؼوف اُغوػ ثؤٗٚ هطغ أٝ رٜزي ك٢ اُغِل أٝ اُطجوخ اُز٢ رؾذ اُغِل ٝ ٣َجت ٛنا اُوطغ أُٔب ؽبكا ًٔب ٣ئك١ 

)هشل١،  .ي األٝػ٤خ اُل٣ٞٓخ ك٢ ٓ٘طوخ اُغوػك٢ ثؼغ اُؾبالد ا٠ُ ؽلٝس ٗي٣ق ك١ٞٓ ٗز٤غخ رٜز

 (54، طلؾخ 2009

 ٝ ٖٓ أٍجبثٚ : ٣٘زظ ٗز٤غخ رؼوع اُغَْ ُٔالَٓخ عَْ فبهع٢ ؽبك أٝ االؽزٌبى ثٔٞاك طِجخ ٝ ٖٓ أٜٛٔب 

 اُٞهٞع ػ٠ِ اهع طِجخ ٓٔب ٣َجت اؽزٌبى اُغِل ثبألهع -

 أَُزقلٓخ ك٢ اُِؼجخاُزؼوع اُقبؽئ ُألكٝاد  -

 اُِجبً اُو٣بػ٢ اُن١ ال ٣ز٘بٍت ٓغ اُِؼجخ ًبٍزقلاّ األؽن٣خ اُؼ٤وخ -

ٝ ٖٓ أػواػٚ : ٣ز٤ٔي اُغوػ ثٞعٞك هطغ ك٢ اُغِل ٣ٌٖٔ ٓالؽظزٚ ، رـ٤و ك٢ ُٕٞ اُغِل ٤ٔ٣َ ا٠ُ 

 االؽٔواه ٝ ٗي٣ق رقزِق ؽلرٚ رجؼب ُؾغْ اُغوػ ٝ ٓ٘طوخ اإلطبثخ ٝ اُْ ك٢ ٓ٘طوخ اُغوػ

 اندطوذ : أَىاع -

رقزِق أٗٞاع اُغوٝػ رجؼب ُطج٤ؼخ اإلطبثخ ٝ ٗٞع اُغَْ اُظِت اُقبهع٢ أَُجت ُٜنا اُغوػ ٝ ػ٤ِٚ 

 ٣ٌٖٔ رو٤َْ اُغوٝػ ا٠ُ :
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 عوػ ثضو١ : ٣ؾلس  ك٢ أطبثغ ٝ ٓ٘طوخ اُولّ ػ٘ل اٍزقلاّ األؽن٣خ ُلزوح ؽ٣ِٞخ -

 رشَٔ َٓبؽخ طـ٤وح ٓ٘ٚ عوػ ٍطؾ٢ : ػجبهح ػٖ رَِقبد ث٤َطخ رؾلس ُطجوخ اُغِل اُقبهع٤خ ٝ -

عوػ هطؼ٢ : ٣ز٤ٔي ٛنا اُغوػ ثٞعٞك هطغ ٖٓ اُغِل م١ ؽبكز٤ٖ َٓزو٤ٔز٤ٖ ٝ ٓزَب٣ٝز٤ٖ ٝ ٣٘زظ ػ٘ل  -

 .اُزؼوع ُألعَبّ اُؾبكح

٣ز٤ٔي ثٞعٞك ؽبكز٤ٖ ُِغوػ أٝ أًضو ك٢ ثؼغ األؽ٤بٕ ٝ رٌٕٞ ٛنٙ اُؾٞاف ؿ٤و ٓزَب٣ٝخ  عوػ هػ٢ : -

 أٝ ٓ٘زظٔخ ٝ ٣٘زظ ػٖ اَُوٞؽ أٝ االؽزٌبى ثبُقظْ أص٘بء اُغو١ أٝ اُزؼوع ُألعَبّ فبهع٤خ ؽبكح

عوػ ٝفي١ : ٣ز٤ٔي ثٞعٞك كزؾخ طـ٤وح ك٢ اُغِل ٝ ٣ظبؽجٚ ك٢ ٓؼظْ األؽ٤بٕ ٗي٣ق ك١ٞٓ ٝ ٣٘زظ ٛنا  -

اُغوػ ٖٓ اُٞفي ثبألعَبّ أُلثجخ ٓضَ ٗزٞءاد ثبؽٖ ؽناء ًوح اُولّ ًض٤و ٖٓ اُزال٤ٓن ا٤ُّٞ ٣ورلٕٝ ٛنا 

، طلؾخ 2004)ىاٛو، اُ٘ٞع ٖٓ األؽن٣خ ك٢ ٓٔبهٍخ اُزوث٤خ اُجل٤ٗخ ٝ اُو٣بػ٤خ أص٘بء اُؾظخ أٝ أُ٘بكَخ 

45) 

ٖٓ ػلّ ٝعٞك اطبثبد أفوٟ ًبُقِغ أٝ اٌَُو ، ٝ ك٢ ؽبُخ ػلّ ٝعٞك اطبثبد اإلٍؼبف : ٣غت اُزؤًل  -

 رغو١ اإلٍؼبكبد اُزب٤ُخ :

ر٘ظ٤ق اُغوػ ثوطٖ ٓجٍِٞ ثبُٔبء صْ ٣٘ظق ثٔطٜو ؽج٢ ) ٍبكِٕٞ ، ٤ٍزبكِٕٞ ، ٤ٌٓوًٝوّٝ ، ك٣زٍٞ  -

ٔب ٣غت ػلّ رؾو٣ي ٓقلق ( ٣غت اُزؤًل ٖٓ اىاُخ األروثخ أٝ ؿ٤وٛب ٖٓ األعَبّ اُؼبُوخ ك٢ اُغوػ ، ً

 (82، طلؾخ  2004)اُؼٞاك٢ُ،  ؽٞاف اُغوػ ثوٞح ٓب رئك١ ا٠ُ ى٣بكح ؽلح اُغوػ

ا٣وبف اُ٘ي٣ق إ ٝعل ٝ مُي ثٞػغ شبُ ٓؼوْ ػ٠ِ اُغوػ صْ ٣ٞػغ ثؼغ اُوطٖ كٞم اُشبُ ٝ ٣زْ ُق  -

)ػبكٍ،   أُظبة ا٠ُ اهوة ٓوًي طؾ٢ . اُغوػ ثوثبؽ ػبؿؾ ثبؽٌبّ إل٣وبف اُزو٣ق ٝ ٣٘وَ

2003) 

 ضطتح انشًس : -1-7

ػ٘لٓب ٣زؼوع اُز٤ِٔن ُِغٞ اُؾبه ٝ اُشٌٔ فالٍ ؽظخ اُزوث٤خ اُجل٤ٗخ ٝ اُو٣بػ٤خ ُلزوح ؽ٣ِٞخ هل ٣ؾلس 

كهعخ ٓئ٣ٞخ كَٔ  40كشَ ٝ رٞهق ثغٜبى ػجؾ اُؾواهح اُغَْ ٣ؾلس اؿٔبء ٝ اهرلبع كهعخ اُؾواهح 

كٞم ٝ ٗغل إٔ اُغِل عبف أٝ اؽٔو ٍبفٖ ٝ اُ٘جغ ٍو٣غ ٝ ؿ٤و ٓ٘زظْ ٝ ٗالؽع ػلّ ٝعٞك ػوم ) 

ٗز٤غخ رٞهق عٜبى ػجؾ ؽواهح اُغَْ اُن١ ٣َزقلّ اُؼوم ك٢ رقل٤ق كهعخ ؽواهح اُغَْ ( ٝ هل ٣شٌٞ 

  (444، طلؾخ 2040)ػجل اُوبكه،  أُظبة هجَ اإلؿٔبء ٖٓ طلاع ٓلبعئ ٝ كٝفخ ٝ شؼٞه ثب٤َُٔ ُِو٢ء

 َزيف فتحاخ اندسى يثم األَف و انفى : -1-8

 اُ٘ي٣ق ٛٞ ػجبهح ػٖ فوٝط اُلّ ثظٞهح ًج٤وح ٖٓ األٝػ٤خ اُل٣ٞٓخ.
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اُلوك٣خ  ٝ ٣٘زظ إ اططلاّ اُو٣بػ٤٤ٖ فالٍ األُؼبة اُغٔبػ٤خ ٓضَ ًوح اَُِخ ، ًوح ا٤ُل ، أٝ األُؼبة

)فطب٣جخ،   ًبُغٔجبى ، ٝ هل ٣ؾلس ثَجت اُؾواهح أُورلؼخ ، ٝ ك٢ ثؼغ األؽ٤بٕ ؽز٠ ثلٕٝ ٍجت ظبٛو١

 (44، طلؾخ 4996

 ( ٣ٞػؼ أٗٞاع االطبثبد.4اُغلٍٝ)

 ٓلح اُشلبء االػطاض االصاتح

ال تؼىق انهؼة ػٍ االستًطاض في  أنى نحظي ال يسوو فتطج طىيهح إصاتاخ ذفيفح

 انتسضية أو انًثاضاج

 إصاتاخ يتىسطح
 

 أنى يستًط َسثيا ػٍ انسضخح انساتمح
 

 انشفاء انىظيفي حىاني ػشطج أياو
 

أنى شسيس، وضو يهحىظ انسضخح و لس  إصاتاخ شسيسج

 في نىٌ انثشطجيصحثه تغيط 
 

غانثا يا تستغطق يا تيٍ ثالثح و أضتؼح 

 أساتيغ

ذطيطج إصاتاخ  

 

 أكثط يٍ شهط أنى غيط يحتًم في غانة األحياٌ

ؽوب ... إ ٓٔبهٍخ اُو٣بػخ ػبٓخ ٝ اُز٘بكٌ ك٤ٜب ٓزؼخ ؿب٣خ ك٢ اُزش٣ٞن ٝ اإلصبهح ٝ اُظواع ذالصح : -

ٝ ًَ كٍٝ اُؼبُْ رؾوص ػ٠ِ إ ٣ياٍٝ شجبثٜب ٝ ٗشٞئٜب ٝ ؽز٠ ًجبه اَُٖ ك٤ٜب اُو٣بػخ ٝ األُؼبة 

ًَ كُٝخ ثٔٔبهٍخ ٗشبؽ ه٣بػ٢ ٓؼ٤ٖ رٜزي ُٚ ٓشبػو اُغٔب٤ٛو ، ٝ رزالػت  اُو٣بػ٤خ .... ٝ رشزٜو

ثؤكئلرْٜ ٝ هِٞثْٜ ، ٝ رشل أػظبثْٜ روكغ اُؼـؾ ػ٘ل اُجؼغ ْٜٓ٘ ، ٝ ٢ٛ ٓ٘جغ اُظؾخ ٝ اُزوك٤ٚ ػٖ 

اُ٘لٌ ٝ ُٜب ٓ٘بكغ ٓزؼلكح أفوٟ ٓضَ اُزؤص٤و ػ٠ِ اُغٜبى اُز٘ل٢َ ٝ اُوِج٢ ٝ ًنا ػ٠ِ اُغٜبى اُؾو٢ً ٖٓ 

بؽ٤خ رط٣ٞو هٞح ٝ ؽغْ اُؼؼالد ٝ ط٤بٗخ ٝ ٓوٝٗخ أُلبطَ ٝ األهثطخ ٝ ٣ؼزوف ًنُي ُِٔٔبهٍخ ٗ

اُو٣بػ٤خ ثبُلٝه اال٣غبث٢ ػ٠ِ أَُزٟٞ االعزٔبػ٢ ٝ ا٢ًَُِٞ ٝ اُ٘ل٢َ ًٔب رؼل أُلهٍخ اُ٘ٞاح األٍب٤ٍخ 

ز٢ رظ٤ت أُٔبه٤ٍٖ أٝ ُجؼش اُؾوًخ اُو٣بػ٤خ ٌُٜ٘ب ٝ ًٌَ ش٢ء ُٚ عبٗجٚ اَُِج٢ ٓزٔضَ ك٢ اإلطبثبد اُ

 اُو٣بػ٤٤ٖ أص٘بء اُزله٣جبد أٝ أُ٘بكَبد .

 ُول ًبٕ ٛنا اُلظَ ٤ٍِٝخ ٝ أكاح ك٢ رؾل٣ل ٓلّٜٞ اإلطبثبد ٝ أٗٞاػٜب ٝ ُٞ ثشٌَ ث٤َؾ .

ٝ اٍزقِظ٘ب ك٢ ٛنا اُلظَ إٔ اإلطبثبد رقزِق ٖٓ ٗشبؽ ا٠ُ آفو ثبفزالف أٌُبٕ ٝ ٖٓ كوك ا٠ُ آفو ، 

اُٞهاص٤خ ٝ اُج٤ُٞٞع٤خ ٝ رؾلس اإلطبثبد ٗز٤غخ أُئصواد اُقبهع٤خ ٝ اُنار٤خ ٝ ثبفزالف اُؼٞآَ 

ا٤ٔ٤ٌُبئ٤خ )اُلي٣ُٞٞع٤خ( ، ٝ رظ٤ت اُؼظبّ ٝ أُلبطَ ٝ األهثطخ ٝ األٝربه ٝ اُؼؼالد ٝ اُغِل ثبٌَُو 

عَْ ٝ اٌُلّ ٝ اُزوِض ٝ اُزٔيم ٝ اُقِغ ٝ اُغوٝػ ٝ ؿ٤و مُي ٖٓ اإلطبثبد اُز٢ رظ٤ت ًبكخ أػؼبء 

 اُو٣بػ٢ أص٘بء أُٔبهٍخ أٝ أُ٘بكَخ

 



 :الباب األول مدخل

ة وخمتلفة اليت تناولت فيها أهم ديشمل هذا الباب الدراسة النظرية اليت قام هبا الطالبني الباحثان جبمعها من مصادر عدي
املصطلحات الواردة يف البحث حىت تعطي للقارئ فكرة على ما يريد الباحثان الوصول إليه واشتمل هذا الباب على ثالثة 

يف اجناز  ن استنتاجاهتامع االستفادة م اإلصابات الرياضيةفصول، حيث الفصل األول سيخصصه الباحثان لدراسة 
اجلانب النفسي للرياضي تواضع على النحو األفضل ، أما  الفصل الثاين تطرق الباحثان فيه إىل البحث  العلمي امل

 الثقة بالنفس.سيوضح الطالبان فيه املصاب،بينما الفصل الثالث 
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 تًهٍذ:  -

اإلصبثبد اٌش٠بظ١خ ؽذصب ِّٙب فٟ ؽ١بح اٌش٠بظٟ ِٚٓ اٌّالؽع أْ اٌالػج١ٓ اٌّصبث١ٓ غبٌجب ِب  رؼذ

 رؼزش٠ُٙ ٔٛثبد ٔفغ١خ رٙذد ِغزمجٍُٙ اٌش٠بظٟ ٚؽ١برُٙ اٌشخص١خ.

ئْ اٌخٛض فٟ دساعخ اٌغبٔت إٌفغٟ ٌٍّصبة ٠شرجػ ثّغّٛػخ ِٓ اٌصؼٛثبد ئال أْ ٕ٘بن ِغّٛػخ ِٓ 

ٌش٠بظٟ أثذٚا سأ٠ُٙ فٟ ٘زا اٌّغبي ٚلبِٛا ثاعشاء ِغّٛػخ ِٓ اٌذساعبد اٌجبؽض١ٓ فٟ ػٍُ إٌفظ ا

ٚاٌزغبسة ٌّؾبٌٚخ اٌىشف ػٓ األعجبة اٌزٟ رإدٞ ئٌٝ ؽذٚس اإلصبثخ اٌش٠بظ١خ ٚرؾذ٠ذ االعزغبثبد 

إٌفغ١خ ٌإلصبثخ اٌش٠بظ١خ ٚالزشاػ ثؼط اٌٛعبئً اٌزٟ ٠ّىٓ ِٛاعٙخ اٌّظب٘ش إٌفغ١خ اٌغٍج١خ ٌإلصبثخ 

 . اٌش٠بظ١خ

ٌمذ ػبٌظ ٘زا اٌفصً ٌٚٛ ثشىً ثغ١ػ اٌغبٔت إٌفغٟ ٌٍش٠بظٟ اٌّصبة فؼشفٕب اٌزأصش إٌفغٟ أٚ ِب ٠ؼشف 

ػٕذ األخصبئ١١ٓ إٌفغب١١ٔٓ ثبإلصبثخ إٌفغ١خ، صُ سأ٠ٕب ِغبّ٘خ اٌؾبٌخ إٌفغ١خ ٌٍش٠بظٟ فٟ ؽذٚس اإلصبثخ 

اؽً اٌزٟ ٠ّش ثٙب اٌالػت ػمت ئصبثزٗ، اٌجذ١ٔخ، ِٚٓ صُ ػذدٔب اٌؼٛاًِ اٌّإد٠خ ئٌٝ ؽذٚس اإلصبثخ فبٌّش

ٌُٚ ٕٔغٝ ِٛظٛع اٌزؼب٠ش إٌفغٟ ِغ اإلصبثخ اٌش٠بظ١خ اٌزٞ ٠ؼزجش ِٓ أُ٘ اٌّٛاظ١غ اٌزٟ ٠زٕبٌٚٙب ػٍُ 

إٌفظ اٌش٠بظٟ فٟ ِغبي رأ١ً٘ اإلصبثبد اٌش٠بظ١خ ئٌٝ عبٔت دٚس األخصبئٟ إٌفغٟ اٌش٠بظٟ فٟ 

 خ رأ١ً٘ اٌالػت اٌّصبة ٔفغ١ب.ػ١ٍّخ اٌزأ١ً٘، صُ رطشلٕب ئٌٝ أ١ّ٘خ ػ١ٍّ

 ئسهبيبد انعبيم اننفسً فً حذوث اإلصبثخ انزٌبضٍخ: -2-1

لذ ٠زؼشض اٌش٠بظٟ أصٕبء اٌّّبسعخ اٌش٠بظٟ أٚ فٟ ػ١ٍّبد اٌزذس٠ت أٚ إٌّبفغخ اٌش٠بظ١خ ٌجؼط 

 (>>، صفؾخ ;700)اٌشلبد،  اٌّٛالف اٌزٟ ٠ٕزظ ػٕٙب ِب ٠ّىٓ أْ ٔطٍك ػ١ٍٗ اإلصبثخ إٌفغ١خ.

 يفهىو انتأثز اننفسً: -2-1-1

رؼشف اإلصبثخ اٌش٠بظ١خ إٌفغ١خ ثأٔٙب ػجبسح ػٓ صذِخ ٔفغ١خ ٔز١غخ ٌخجشح أٚ ؽبدس ِؼ١ٓ ِشرجػ 

ثبٌّغبي اٌش٠بظٟ ٚاٌزٟ لذ رغفش أٚ ال رغفش ػٓ ئصبثخ ثذ١ٔخ ٌىٕٙب رؾذس ثؼط اٌزغ١شاد فٟ 

٠ٚزعؼ أصش٘ب فٟ رغ١ش اٌؾبٌخ االٔفؼب١ٌخ ٚاٌذفبػ١خ ٚاٌغٍٛن ثبٌٕغجخ ٌٍفشد اٌخصبئص إٌفغ١خ ٌٍفشد 

اٌش٠بظٟ ٚثبٌزبٌٟ ٘جٛغ ِغزٛاٖ اٌش٠بظٟ ٚفٟ ثؼط األؽ١بْ أمطبػٗ إٌٙبئٟ ػٓ اٌّّبسعخ 

 (33، صفؾخ  >==8)ػالٚٞ،  اٌش٠بظخ.
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 ٠ّٚىٓ رٛظ١ؼ ِفَٙٛ اإلصبثخ إٌفغ١خ أٚ اٌصذِخ إٌفغ١خ اٌّشرجطخ ثبٌش٠بظخ فٟ ٘ز٠ٓ إٌّٛرع١ٓ< 

٠ز١ّض ثّغزٜٛ غ١ت ػٍٝ ع١ّغ األعٙضح ٚال ٠ظٙش ػ١ٍٗ اٌخٛف ػٕذِب ٠مَٛ ثأداء اٌؾشوبد  -

 اٌّشوجخ اٌزٟ رز١ّض ثصؼٛثزٙب ٚؽذس فٟ أصٕبء ل١بِٗ ثؾشوخ ِؼ١ٕخ ػٍٝ عٙبص اٌؾٍمز١ٓ فٟ ئؽذٜ

إٌّبفغبد أْ ٚلغ ِٓ ػٍٝ اٌغٙبص ِّب ٔزظ ػٕٗ ئصبثخ ثذ١ٔخ، ٚثؼذ فزشح ِٓ اٌؼالط ٚاٌشاؽخ ػبد 

ئٌٝ ِضاٌٚخ اٌزذس٠ت ٚاالشزشان فٟ إٌّبفغبد ئال أٔٗ وض١شا ِب ٠ٕزبثٗ اإلؽغبْ ثبالٔمجبض ٚاٌخٛف 

ٚخطٛسرٙب  ٚاٌمٍك ٚاٌع١ك ػٕذ ِؾبٌٚزٗ اٌم١بَ ثأداء ثؼط ؽشوبد اٌغّجبص اٌزٟ رز١ّض ثصؼٛثزٙب

األِش اٌزٞ ٠غجت ٌٗ أؽ١بٔب ثؼط إٌفٛس ٚػذَ اٌؾّبط أصٕبء ِّبسعخ إٌشبغ اٌش٠بظٟ وّب ظٙش 

، صفؾخ ;700)اٌشلبد،  ٚاٌّضبثشح. ػٍٙب أػشاض أخفبض اٌّغزٜٛ ٚ٘جٛغ اٌمذسح ػٍٝ اٌىفبػ

:;) 

اٌزغٍك ٚرّىٓ ثؼط اٌضِالء فٟ اٌٍؾظخ األخ١شح  رؼضش أؽذ ِغزٍمٟ اٌغجبي فٟ ئؽذٜ ِؾبٚالد -

ِٓ ئِغبن اٌؾجً اٌزٞ ٠شثطٗ ٚأدٜ رٌه ئٌٝ ئٔمبرٖ. ٚلذ وبٔذ ٘زٖ اٌؾبدصخ اٌزٟ ٌُ ٠زغجت ػٕٙب أٞ 

ئصبثخ ثذ١ٔخ وبف١خ إلصبثزٗ ثبٌزػش ِّب أػبلزٗ ػٓ ِٛاصٍخ ِؾبٚالرٗ ٚأخز ٠شرؼش فٟ لّخ سأعٗ 

، ٚفشٍذ وً ِؾبٚالد اٌضِالء فٟ رٙذئزٗ ٚأصشف ئٌٝ أخّص لذ١ِٗ ٚفمذ اٌغ١طشح ػٍٝ ٔفغٗ

ِٕز رٌه اٌٛلذ ٔٙبئ١ب ػٓ ِّبسعخ س٠بظخ رغٍك اٌغجً ِّٚب ال شه ف١ٗ أْ ٕ٘بن ثؼط اٌش٠بظ١١ٓ 

اٌز٠ٓ ٠زؼشظْٛ ٌٍصذِبد إٌفغ١خ )اإلصبثبد إٌفغ١خ( وٕز١غخ ٌجؼط اٌّٛالف اٌزٟ رٙذدُ٘ 

صبثخ اٌجذ١ٔخ. وّب أْ ٕ٘بن ثؼط ثجؼط اٌّخبغش ٚاٌصؼبة ٚدْٚ اسرجبغٙب اٌّجبشش ثبإل

اٌش٠بظ١١ٓ ا٢خش٠ٓ اٌز٠ٓ لذ ٠زؼشظْٛ ٌّضً ٘زٖ اٌصذِبد إٌفغ١خ وٕز١غخ ٌجؼط اٌّٛالف اٌزٟ 

٠ٕزظ ػٕٙب اإلصبثبد اٌجذ١ٔخ لذ رىْٛ ػبِال ِٓ اٌؼٛاًِ اٌّغبػذح ػٍٝ ٔشأح اٌصذِخ إٌفغ١خ ٌذٜ 

غ١خ ٚاٌزأ١ً٘ إٌفغٟ ؽزٝ ٠ّىٓ ٌٍش٠بظٟ اٌش٠بظٟ ٚاٌزٟ رؾزبط ثبٌذسعخ األٌٚٝ ئٌٝ اٌشػب٠خ إٌف

اٌؼٛدح ئٌٝ عبثك ِغزٛاٖ اٌش٠بظٟ ثذال ِٓ اٌزأصش اٌغٍجٟ ٌٍصذِخ إٌفغ١خ ػٍٝ اٌش٠بظٟ ٚئعجبسٖ 

 (>8، صفؾخ  3==8)ؽٍّٟ،   ػٍٝ االِزٕبع ػٓ اٌّّبسعخ اٌش٠بظ١خ.
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 ٠ٛظؼ أعجبة اإلصبثخ إٌفغ١خ اٌش٠بظ١خ ٚٔزبئغٙب اٌّزٛلؼخ.  ( اٌز8ٞٚا١ٌىُ ٘زا اٌشىً سلُ )
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 يسبهًخ ثعض انعىايم اننفسٍخ فً حذوث اإلصبثخ انزٌبضٍخ: -2-2

ِٓ اٌؼٛاًِ اٌّغججخ ٌإلصبثبد اٌش٠بظ١خ ٟ٘ اٌؾبٌخ إٌفغ١خ ٌٍش٠بظٟ ٌّب ٌٙب ِٓ أ١ّ٘خ وج١شح  ئْ

 ٌزغٕت اإلصبثبد خالي اٌّّبسعخ ِضً اٌضمخ فٟ إٌفظ ٚاٌغشأح ٚاٌشغبػخ.

 ئٌٝ عبٔت رٌه ٕ٘بن ػٛاًِ رإصش فٟ ؽذٚس اإلصبثبد اٌش٠بظ١خ ٟ٘< 

  .ٓاٌغ 

 .اٌغٕظ 

  .ّٟإٌّػ اٌغغ 

 األٔغغخ.  ١ٌبلخ 

 .ٟاٌؼبًِ إٌفغ 

ئْ اٌالػت ٠ؾزبط ػمت ئصبثزٗ ثأٞ ٔٛع ِٓ أٔٛاع اإلصبثبد ئٌٝ ِٓ ٠ششػ ٌٗ اإلصبثخ اٌزٟ ؽذصذ 

ٚأثؼبد٘ب ٚو١ف١خ ؽٍٙب ثا٠غبد اٌؼالط إٌّبعت ٌٙب، ِٚٛػذ رأ١ٍ٘ٗ ٌٍؼٛدح ٌٍّالػت ِشح أخشٜ ؽزٝ 

 (37، صفؾخ =700)سشذٞ،  ٠شؼش ثبالغّئٕبْ ف١إدٞ ئٌٝ عشػخ ػٛدرٗ ٌٍّالػت.

وّب ٠غت أ٠عب رغٕت اٌؼٛدح ٌٍّالػت فٛس ئؽغبط اٌالػت ثشفبئٗ ِٓ اإلصبثخ، ئال ثؼذ اٌزأوذ ِٓ أْ 

اإلصبثخ لذ شف١ذ رّبِب ؽ١ش أْ رىشاس اإلصبثخ فٟ ٔفظ اٌّٛظغ اٌغبثك اٌزؼشض ٌٗ لذ رص١جٗ ثؾبٌخ 

 لذ ٠إدٞ ئٌٝ رشوٗ ٌّّبسعخ س٠بظزٗ اٌّفعٍخ ٔٙبئ١ب. شذ٠ذح ِٓ اإلؽجبغ إٌفغٟ اٌزٞ

ئْ اٌذافؼ١خ ٠ّىٓ أْ رإدٞ ئٌٝ اؽزّبالد اإلصبثخ فٟٙ اٌزٟ ٚعٙذ ِغّٛػخ ِٓ اٌش٠بظ١١ٓ ئٌٝ 

اخز١بس س٠بظبد اٌّخبغشح ٚاؽزّبالد اإلصبثخ. ٚال شه أْ أٌٚئه اٌش٠بظ١١ٓ لذ ٠ىٛٔٛا ِذفٛػ١ٓ ئٌٝ 

ه اٌّخبغش ٚػذَ االعزغالَ أٚ االٔغؾبة ِٓ رٍه اٌّٛالف ثزي لصبسٜ اٌغٙذ ٚوزا ئٌٝ رؾذ٠ذ رٍ

 (33، صفؾخ 7==8)ؽغٓ،  اٌعبغطخ اٌزٟ رإدٞ ئٌٝ اإلصبثخ.

٠ّىٓ إٌظش ئٌٝ اٌمٍك ػٍٝ أٔٗ ِٓ ث١ٓ اٌؼٛاًِ إٌفغ١خ اٌّشرجطخ ثىً ِٓ اإلصبثخ إٌفغ١خ ٚاٌجذ١ٔخ. 

٠زغُ ثغّخ اٌمٍك اٌؼبٌٟ ٚاٌزٞ ٠إصش ػٍٝ ؽبٌخ اٌمٍك ٌذ٠ٗ لجً إٌّبفغخ فبٌالػت اٌش٠بظٟ اٌزٞ 

اٌش٠بظ١خ، ِٚب ٠شرجػ ثزٌه ِٓ اعزشبسح فغ١ٌٛٛع١خ األِش اٌزٞ ٠ّىٓ أْ ٠ؼًّ ػٍٝ رع١١ك ثإسح أزجبٖ 

 .اٌالػت ٌذسعخ ال ٠غزط١غ ِؼٙب ئدسان ئشبسح اٌخطٛسح اٌزٟ ٠ّىٓ أْ رغجت اإلصبثخ اٌش٠بظ١خ
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 اٌمٍك ٚاٌضمخ ثبٌٕفظ ٚاٌذافؼ١خ ٌٍش٠بظٟ ٔز١غخ ٌإلصبثخ اٌجذ١ٔخ.٠ٚزأصش وً ِٓ 

ئرا ػبد اٌش٠بظٟ ئٌٝ ِّبسعخ ٔشبغٗ اٌش٠بظٟ ثغشػخ ثؼذ اإلصبثخ، ٔغذٖ فٟ ِؼظُ األؽ١بْ فٟ ؽبٌخ 

لٍك ٚرٛرش فال ٠غزط١غ االعزشخبء أٚ رٕف١ز األداء اٌّؼزبد ِٕٗ. ٚثبٌزبٌٟ رٕشأ ِشىالد الؽمخ ٚاٌزٟ 

 رزّضً فٟ<

 انقهق وتكزار اإلصبثخ:  -2-2-1

ئْ رىشاس اإلصبثخ إٌبرظ ِٓ اٌزٛرش إٌبشئ ِٓ اٌمٍك ؽ١بي ٘زا اٌغضء ِٓ عغّٗ لبثً اٌزؼشض 

 ٌإلصبثخ فّٓ اٌشبئغ أْ ٠غٍت ػٍٝ ٔفغٗ ئصبثبد ِخزٍفخ ثزصشفٗ غ١ش اٌغ١ٍُ رغبٖ ئصبثزٗ األٌٚٝ.

 ضعف انثقخ: -2-2-2

شئ ِٓ اٌمٍك ؽ١بي ٘زا اٌغضء ِٓ عغّٗ لبثً ٌٍزؼشض ئْ رىشاس اإلصبثخ إٌبرظ ِٓ اٌزٛرش إٌب

 ٌإلصبثخ فّٓ اٌشبئغ أْ ٠غٍت ػٍٝ ٔفغٗ ئصبثبد ِخزٍفخ ثزصشفٗ غ١ش اٌغ١ٍُ رغبٖ ئصبثزٗ األٌٚٝ.

 انذافعٍخ ويزاج سهجً:  -2-2-3

فعب ئْ اٌّضاط اٌغٍجٟ اٌؼبَ ٠إدٞ ئٌٝ ئػبلخ ع١ش ػ١ٍّخ اٌشفبء اٌطج١ؼ١خ، ف١ىْٛ اٌّضاط اٌغ١ىٌٛٛعٟ ِٕخ

 (9=، صفؾخ 8==8)اٌط١ت،  ثّب ٠غزٕضف دافؼ١خ اٌش٠بظٟ ٚغبلزٗ ٚفٟ اٌّمبثً ٠زعشس األداء.

 انعىايم انًإدٌخ ئنى حذوث اإلصبثخ انزٌبضٍخ: -2-3

ٚأٔذسعْٛ  (Williams)١ٌٚٚبِض  Felltz 8=<8) أصجزذ ثؼط اٌذساعبد فٟ ػٍُ إٌفظ اٌش٠بظٟ )فٍزض

(Enderson) 8=<:  أٔٗ ٠ّىٓ رٛلغ ؽذٚس اإلصبثخ اٌش٠بظ١خ لجً ؽذٚصٙب ٚا١ٌىُ ثؼط اٌؼٛاًِ اٌّإد٠خ

 أٚ اٌّغبػذح ػٍٝ ؽذٚس اإلصبثخ ٚرٟ أعفشد ػٕٙب ثؼط اٌذساعبد فٟ ػٍُ إٌفظ اٌش٠بظٟ ٟٚ٘<

 سهىك انًخبطزح:  -2-3-1

أصٕبء اٌّّبسعخ اٌش٠بظ١خ ٕ٘بن ثؼط اٌش٠بظ١١ٓ ١ّ٠ٍْٛ ئٌٝ اٌّخبغشح أصٕبء اٌٍؼت ِمبسٔخ 

ثضِالئُٙ ٠ٚعؼْٛ أٔفغُٙ فٟ ِٛالف لذ ٠ٕزظ ػٕٙب دسعخ وج١شح ِٓ اؽزّبي اإلصبثخ ٕ٘بن ِٓ ٠شٜ 

أْ ِضً ٘إالء اٌالػج١ٓ ٠ز١ّضْٚ ثبٌغشأح ٚاٌشغبػخ ِٚضً ٘زا اٌّفَٙٛ ٘ٛ ِفَٙٛ خبغئ فٟ اٌّغبي 

اٌش٠بظٟ فبٌغشأح ٚاٌشغبػخ رخزٍف اخزالفب ٚاظؾب ػٓ اٌّخبغشح اٌغ١ش اٌّؾغٛثخ ٚفظ اٌّفَٙٛ 

اٌش٠بظٟ اٌؼٍّٟ فاْ اٌالػت اٌزٞ ٠زغُ عٍٛن اٌّخبغشح غ١ش اٌّؾغٛثخ ٠شبس ئ١ٌٗ ػٍٝ أٔٗ ٠زغُ 

 (77، صفؾخ 7000)سٚفب١ًٔ،   ثبٌز١ٙإ ٚاالعزؼذاد أٚ اٌمبث١ٍخ ٌإلصبثخ اٌش٠بظ١خ.
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٠ّٚىٓ ِؼبٌغخ ٘زا اٌغٍٛن ثاوغبة اٌالػج١ٓ اٌز٠ٓ ٠ز١ّضْٚ ثب١ًٌّ ٔؾٛ اٌّخبغشح اٌؼب١ٌخ و١ف١خ اإللالي 

أٚ االِزٕبع ػٓ ٚظغ أٔفغُٙ فٟ اٌّٛالف اٌخطشح ػٓ غش٠ك ص٠بدح ِؼٍِٛبرُٙ ِٚؼبسفُٙ ػٓ ِضً ٘زٖ 

 عٗ اٌالػت.اٌّٛالف فٟ إٌشبغ اٌش٠بظٟ اٌزخصص اٌزٞ ٠ّبس

 انقهق: -2-3-2

٠ؼزجش اٌمٍك ِٓ اٌؼٛاًِ إٌفغ١خ اٌّشرجطخ ثىً ِٓ اإلصبثخ إٌفغ١خ ٚاٌجذ١ٔخ فبٌش٠بظٟ اٌزٞ ٠زغُ ثغّخ 

اٌمٍك اٌؼبٌٟ ِٚب ٠شرجػ ثزٌه ِٓ اعزشبسح فغ١ٌٛٛع١خ ٚٔفغ١خ األِش اٌزٞ ٠ّىٓ أْ ٠ؼًّ ػٍٝ رطج١ك 

ئشبساد اٌخطٛسح اٌزٟ ٠ّىٓ أْ رغجت اإلصبثخ  ثإسح أزجبٖ اٌالػت ٌذسعخ ال ٠غزط١غ ِؼٙب ئدسان

 اٌجذ١ٔخ.

  ٌٝعٙخ أخشٜ فاْ ثؼط أػشاض االعزشبسح اٌؼب١ٌخ وبٌزٛرش اٌؼعٍٟ اٌضائذ ِضال ٠إدٞ ئ ِٓٚ

ئصبثبد ثذ١ٔخ أٚ ػع١ٍخ وبٌزّضلبد أٚ اٌىغٛس أٚ اٌزمٍصبد اٌؼع١ٍخ اٌؾبدح ٚغ١ش٘ب ِٓ 

 (77، صفؾخ >700)ػجذهللا،   اإلصبثبد اٌجذ١ٔخ أٚ اٌؼع١ٍخ.

 ضغىط انحٍبح: -2-3-3

ئٌٝ أْ ٕ٘بن ثؼط اٌذساعبد رذػُ ٚعٛد ػاللخ  :>=8( Heyman( ٚ ١ّ٘بْ )Rotellaأشبس سٚرال )

داٌخ ئؽصبئ١ب ث١ٓ ظغٛغ اٌؾ١بح ٚإلصبثخ اٌش٠بظ١خ. فّضال أظٙشد ٘زٖ اٌذساعبد أْ ٕ٘بن ػاللخ داٌخ 

ؽذٚس ِشىالد أٚ صؼبة فٟ اٌّغبي اٌؼبئٍٟ أٚ اٌّغبي اٌذساعٟ أٚ ِغبي اٌؼًّ أٚ ِغبي ئؽصبئ١خ ث١ٓ 

اٌؼاللبد ِغ ا٢خش٠ٓ داخً أٚ خبسط اٌّؾ١ػ اٌش٠بظٟ ثبٌٕغجخ ٌالػت ٚاٌزٟ ٠ذسوٙب ػٍٝ أٔٙب أٔٛاع ِٓ 

 اٌعغٛغ ٚث١ٓ اإلصبثخ اٌش٠بظ١خ ٌالػت.

أخصبئٟ ٔفغٟ س٠بظٟ ِغ ثؼط الػجٟ ئٌٝ أٔٗ خالي ػٍّٗ و 8=<9( Deutschوّب أشبس دٚرشٓ )

أٌؼبة اٌّعشة أْ ثؼط ٘إالء اٌالػج١ٓ لشسٚا أْ ئصبثزُٙ ثجؼط االٌزٛاءاد فٟ اٌّفبصً لذُِٙ 

رشعغ ئٌٝ ٚلٛػُٙ رؾذ ظغػ ػصجٟ أصٕبء اٌٍؼت ثغجت رفى١شُ٘ فٟ ثؼط اٌّشىالد اٌؼبئ١ٍخ اٌؾبدح، 

ػٓ أْ ِشىالد ٚظغٛغ  :>=8( Anderson( ٚأٔذسعْٛ )Williamsوّب أعفشد دساعبد ١ٌٚبِض )

اٌؾ١بح ا١ِٛ١ٌخ ٠ّىٓ أْ رىْٛ ػٛاًِ رٕجئ١خ ٌؾذٚس اإلصبثبد اٌش٠بظ١خ.
  

 (738، صفؾخ  ;>=8)ا١ًٌٕ، 

 سًبد انشخصٍخ:   -2-3-4

ئٌٝ ثؼط اٌذساعبد اٌزٟ أعفشد ػٓ اسرجبغ اإلصبثخ اٌش٠بظ١خ  8==3( Bergmanأشبس ثشعّبْ )

ثجؼط اٌغّبد اٌشخص١خ ِضً االفزمبس ئٌٝ اٌزؾىُ االٔفؼبٌٟ ٚظجػ اٌزاد ٚاٌضمخ ثبٌٕفظ ٚاٌصالثخ ٚفبػ١ٍخ 
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اٌزاد ٚغ١ش٘ب ِٓ اٌغّبد اٌشخص١خ. ئال أٔٗ ِٓ اٌّالؽع أْ ٔزبئظ اٌذساعبد ثبٌٕغجخ ٌزؾذ٠ذ ِغّٛػخ 

اٌشخص١خ اٌّشرجطخ ثبإلصبثخ اٌش٠بظ١خ اسرجبغب ا٠غبث١ب ثبٌشغُ ِٓ ٘زٖ إٌزبئظ اٌّزؼبسظخ ئال أْ اٌغّبد 

ٕ٘بن ثؼط اٌذالئً ئ١ٌٙب ثؼط اٌذساعبد األخشٜ ئٌٝ ٚعٛد ػاللخ ا٠غبث١خ ث١ٓ ثؼط اٌغّبد اٌشخص١خ 

 (79صفؾخ ، :>=8)سص٠ك،   .اٌّشرجطخ ٚث١ٓ اإلصبثخ اٌشخص١خ

 اننصبئح انسهجٍخ ين اَخزٌن: -2-3-5

لذ ٔشٜ أْ ثؼط اٌّذسث١ٓ أٚ اإلداس١٠ٓ ٠ٕصؾْٛ اٌالػج١ٓ ثعشٚسح اٌٍؼت ثخشٛٔخ ٚػٕف ٠ٚشددْٚ 

ثؼط إٌصبئؼ ِضً "اٌٍؼت ثخشٛٔخ ٚػٕف ؽزٝ ٠خبف ِٕه إٌّبفظ" ٟٚ٘ ٔص١ؾخ عٍج١خ ٌٍّذافؼ١ٓ 

٘زٖ إٌصبئؼ اٌغٍج١خ ِٓ ا٢خش٠ٓ ٚاٌزٟ ٠ؾبٚي اٌالػت اٌش٠بظٟ  إل٠مبف أٞ ِٙبعُ ثأ٠خ ٚع١ٍخ. ِٚضً

رٕف١ز٘ب ئسظبء ٌُٙ ٚػّال ثٕص١ؾزُٙ رغُٙ ثصٛسح ٚاظؾخ فٟ اؽزّبالد ؽذٚس اإلصبثخ اٌش٠بظ١خ ث١ٓ 

 (>>، صفؾخ >700)فٛصٞ،   اٌالػج١ٓ.

 عقت ئصبثته:  انًزاحم انتً ًٌز ثهب انالعت -2-4

ئٌٝ أْ اٌالػت  Crace "8==0" ٚوش٠ظ "Hardyٔمال ػٓ ٘بسدٞ " 0==8أشبس "عٌٛذ" ٚ "ٚأج١١ظ" 

 اٌش٠بظٟ اٌزٞ ٠صبة ثاصبثخ س٠بظ١خ لذ ثّش غبٌجب ثؼذح ِشاؽً ػمت ئصبثزٗ ٟٚ٘<

 .ِشؽٍخ اٌشفط 

 .ِشؽٍخ اٌغعت 

  .ِشؽٍخ اٌّغبِٚخ 

 .ِشؽٍخ االوزئبة 

 اٌزمجً ٚئػبدح اٌزٕظ١ُ. ِشؽٍخ 

 يزحهخ انزفض:  -2-4-1

٠ّش االػت اٌش٠بظٟ ػمت ئصبثزٗ ِجبششح ثّشؽٍخ سفط ئر لذ ٠صبة ثصذِخ ٌؼذَ رصذ٠مٗ ثأٔٗ لذ 

 أص١ت أٚ أْ اإلصبثخ لذ ؽذصذ ثبٌفؼً ٚرجذٚ ػ١ٍٗ ِؾبٚالد اٌزم١ًٍ ِٓ ِذٜ أ١ّ٘خ ئصبثزٗ.
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 يزحهخ انغضت:  -2-4-1

ثؼذ أْ ٠ىشف اٌالػت أٔٗ لذ أص١ت فؼال ٚأْ ئصبثزٗ ؽم١م١خ ٚالؼخ ٠ّزٍىٗ اٌغعت ٠ّٚجً ئٌٝ اٌزٍفع 

 ثؼجبساد اٌزٟ رظٙش غعجٗ عٛاء رغبٖ ٔفغٗ أٚ رغبٖ ا٢خش٠ٓ ِّٓ ؽٌٛٗ.

 يزحهخ انًسبويخ: -2-4-2

" ٚ "وش٠ظ" ػٍٝ ٘زٖ اٌّشؽٍخ ِشؽٍخ اٌّغبِٚخ أٚ اٌّمب٠عخ ٚف١ٙب ٠ؾبٚي اٌالػت أغٍك "٘بسدٞ

اٌش٠بظٟ أْ ٠غبَٚ اٌّؾ١ط١ٓ ثٗ وبٌّذسة ِضال ثأٔٗ عٛف ٠ؼٛض ِب فبرٗ أصٕبء فزشح اإلصبثخ ٚعٛف 

٠زذسة ثألصٝ ِب ٠ّىٓ ِٓ عٙذ ئرا وزت ٌٗ اٌشفبء عش٠ؼب وّب ٠ؾبٚي اٌالػت اٌش٠بظٟ اٌّصبة فٟ ٘زٖ 

 (77، صفؾخ  ;>=8)فّٟٙ،   .ٍخ اٌم١بَ ثجؼط اٌزجش٠شاد ٌىٟ ٠زفبدٜ ؽم١مخ اٌّٛلفاٌّشؽ

 يزحهخ االكتئبة: -2-4-3

ٚفٟ ٘زٖ اٌّشؽٍخ ٠ذسن اٌالػت اٌش٠بظٟ رّبِب ؽم١مخ ئصبثزٗ ِب ٠زشرت ػ١ٍٙب ِٓ ٔزبئظ ٚأٔٗ ٌٓ ٠غزط١غ 

اٌّّبسعخ اٌش٠بظ١خ ٌفزشح ِٓ اٌٛلذ ٚػٕذئز ٠صبة اٌالػت اٌش٠بظٟ ثبالوزئبة ٚاٌؾضْ ٚرذٚس فٟ رٕ٘ٗ 

، صفؾخ 7008)ص٠زٟٛٔ،  ثؼط األفىبس اٌغٍج١خ ػٓ اؽزّبي ػذَ ئوّبٌٗ اٌّشٛاس فٟ اٌّّبسعخ اٌش٠بظ١خ. 

:8) 

 يزحهخ انتقجم وئعبدح انتنظٍى:  -2-4-4

اٌّشؽٍخ األخ١شح العزغبثبد اٌالػت اٌش٠بظٟ ٌإلصبثخ اٌش٠بظ١خ ٟ٘ اٌزمجً ٌألِش اٌٛالغ ٚثزٌه ٠ٕزٟٙ 

ٌعّبْ عشػخ اٌؼٛدح  اوزئبة ٚؽضْ اٌالػت رذس٠غ١ب ٠ٚؾبٚي أْ ٠شوض ػٍٝ ػ١ٍّخ ػالعٗ ٚرأ١ٍ٘ٗ

ِب ٠ّشْٚ فٟ ٘زٖ اٌّشاؽً اٌخّظ اٌغبثمخ  -غبٌجب–ٌّّبسعخ اٌش٠بظخ، ِٚؼظُ اٌالػجْٛ اٌش٠بظ١ْٛ 

وّشاؽً ٌالعزغبثبد إٌفغ١خ ٌإلصبثخ اٌش٠بظ١خ ئال أْ عشػخ أزمبي اٌالػت ِٓ ِشؽٍخ ألخشٜ رخزٍف ِٓ 

ذح عبػبد أٚ ٠َٛ أٚ أوضش( فٟ ؽ١ٓ ٠ؾزبط الػت ٢خش فمذ ٠ّش الػجب ِب فٟ ِشؽٍخ ٔفغ١خ ٌفزشح ل١ٍٍخ )ػ

 (777، صفؾخ =>=8)إٌّذالٚٞ،   الػجب آخش ٌفزشح أغٛي )أعجٛع أٚ أعبث١غ( ٌىٟ ٠ؼجش ٔفظ اٌّشؽٍخ.

 ( اٌزبٌٟ ٠ٛظؼ اٌّشاؽً اٌزٟ ٠ّىٓ أْ ٠ّش ثٙب اٌالػت اٌش٠بظٟ اٌّصبة ػمت ئصبثزٗ. 7ٚاٌشىً سلُ )
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 انتعبٌش اننفسً يع اإلصبثخ انزٌبضٍخ: -2-5

رؼذ اإلصبثبد اٌش٠بظ١خ ؽذصب ِّٙب فٟ ؽ١بح اٌش٠بظٟ ِٚٓ اٌّالؽع أْ اٌالػج١ٓ اٌّصبث١ٓ غبٌجب ِب 

، صفؾخ ;700)ػالٚٞ،   رؼزش٠ُٙ ٔٛثبد ٔفغ١خ رٙذد ِغزمجٍُٙ اٌش٠بظٟ ٚؽ١برُٙ اٌشخص١خ ثشىً ػبَ.

837) 

 تأثٍز اإلصبثخ:  -2-5-1

٠ؼزّذ رأص١ش اإلصبثخ اٌش٠بظ١خ ػٍٝ ػذد ِٓ اٌؼٛاًِ اٌزٟ رشًّ غج١ؼخ دسعخ اإلصبثخ ٚأ١ّ٘خ اٌش٠بظخ فٟ 

ِٓ  ؽ١بح اٌش٠بظٟ ٚدسعخ سد فؼً اٌش٠بظٟ رغبٖ وً س٠بظٟ ٚٔٛع اٌفؼب١ٌخ اٌزٟ ٠ضاٌٚٙب. ٚوض١ش

اإلصبثبد اٌش٠بظ١خ ِب رغجش ثؼط اٌالػج١ٓ ػٍٝ رشن ِغبي اٌش٠بظخ ٚاالػزضاي. ُِٕٚٙ ِٓ ٌٗ اٌمذسح 

ٚاٌمبث١ٍخ ػٍٝ رغبٚص اٌؾبٌخ إٌفغ١خ اٌزٟ رؼزش٠ٗ فٟ فزشح اإلصبثخ ٚاٌخشٚط ِٕٙب ثألً اٌخغبئش ُٚ٘ 

ؽبٌزٗ اٌطج١ؼ١خ عٛاء وبْ فٟ ٠ٕظشْٚ ٌٙب ػٍٝ أٔٙب )وجٛح عٛاد( ٚعشػبْ ِب ٠ؼبٚد االٔذِبط ٚاٌشعٛع ئٌٝ 

اٌؾ١بح االعزّبػ١خ اٌؼبِخ أٚ اٌؾ١بح اٌش٠بظ١خ. ٚ٘زا إٌٛع ِٓ اٌزؼب٠ش ٠زّبشٝ ِغ اإلصبثبد اٌزٟ غبٌجب ِب 

 (;87، صفؾخ 3>=8)ص٘شاْ،   رىْٛ فزشح اإلصبثخ فزشح ص١ِٕخ لص١شح.
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 انًإشزاد اننفسٍخ نإلصبثخ انزٌبضٍخ: -2-5-2

رخزٍف اٌّإششاد اٌزٟ رظٙش ػٍٝ وً س٠بظٟ ؽغت دسعخ اإلصبثخ ففٟ اإلصبثبد اٌطف١فخ ٚاٌجغ١طخ 

ٚاٌزٟ رىْٛ ف١ٙب فزشح اٌؼالط ال رزغبٚص اٌضالص١ٓ ٠ِٛب. ٚثؼذ٘ب رجمٝ ٘زٖ اإلصبثخ وزوشٜ ِش ثٙب ٘زا 

ٛع ِٓ االصبثبد ٟ٘ اإلصبثبد اٌزٟ ٠ّىٓ أْ ٔطٍك ػ١ٍٙب اٌش٠بظٟ أٚ رٌه فٟ ٠َٛ ِٓ األ٠بَ. ٚ٘زا إٌ

اإلصبثبد األوضش ش١ٛػب. ٠ٕذسط ٘زا ػٍٝ ٔٛع اٌفؼب١ٌخ اٌزٟ ٠ّبسعٙب اٌش٠بظٟ ٚغبٌجب ِب رعّؾً ٘زٖ 

( أشٙش ئٌٝ عٕخ ئْ اثشص اٌّإششاد إٌفغ١خ اٌزٟ رظٙش ػٍٝ اٌش٠بظٟ :اإلصبثبد ِٓ راوشرٗ خالي فزشح )

 < خالي فزشح اإلصبثخ ٟٚ٘

  .ٓأْ اإلصبثخ اٌزٟ أٌّذ ثٗ ٟ٘ ِغأٌخ غج١ؼ١خ ئر ٠زؼشض ٌٙب اغٍت اٌالػج١ 

 .اٌشغجخ اٌشذ٠ذح فٟ اٌؼٛدح ئٌٝ اٌّالػت ِٚٛاصٍخ اٌزذس٠ت 

 .ال ٠شؼش ثبٌمٍك اٌشذ٠ذ ِٓ خطٛسح اإلصبثخ 

  .لذسح اٌش٠بظٟ ثبٌزٕجإ ثٕز١غخ اإلصبثخ ِذٜ اٌغٌٙٛخ ٚاٌصؼٛثخ 

 االعزفبدح خالي فزشح اٌؼالط ِٓ رصؾ١ؼ األخطبء اٌزٟ ٚلغ ف١ٙب عبثمب ِٚؾبٌٚخ رفبد٠ٙب  ئِىب١ٔخ

 (:8، صفؾخ 8==8)اٌفزبػ ف.،   .الؽمب

أِب إٌٛع اٌضبٟٔ ِٓ ئصبثبد اٌالػج١ٓ ٟ٘ اإلصبثبد اٌخط١شح ٔٛػب ِب ٚاٌزٟ ٠ّىٓ أْ ٠ؼبٚد اٌالػت ثؼذ٘ب 

اٌٍؼت ٚ٘زا إٌٛع ِٓ اإلصبثبد ٟ٘ اإلصبثبد األوضش خطٛسح ِٓ إٌٛع األٚي ٚألوضش رؼم١ذا ٚاٌزٟ رغزّش 

اإلصبثبد ػٍٝ ػذد ْ اٌؼٛاًِ  أشٙش ئٌٝ أوضش ِٓ عٕخ ٚاؽذح ٠ٚؼزّذ شفبء ٘زٖ :فزشح اٌؼالط ف١ٙب ِٓ 

 ِٕٙب< 

 .لٛح اٌزؾًّ اٌزت ٠ٍّىٙب اٌش٠بظٟ ئصبفخ ئٌٝ اٌمٛح اٌجذ١ٔخ 

  .اٌشٚػ اٌّؼ٠ٕٛخ ٚاٌشغجخ فٟ اٌؼٛدح ئٌٝ اٌّالػت 

ٚ٘زا إٌٛع ِٓ اإلصبثبد ٔزبئغٙب ِجّٙخ ٌذٜ اٌالػت ئظبفخ ئٌٝ أٔٗ ٠ؼ١ش فزشح ِٓ اٌصشاع إٌفغٟ خٛفب 

ِٓ رفبلُ اإلصبثخ أٚ ػذَ اٌٛصٛي ئٌٝ اٌغب٘ض٠خ اٌّطٍٛثخ ٚفٟ ٘زٖ اٌؾبٌخ ٠ؾزبط اٌالػت ئٌٝ سفغ اٌشٚػ 

 رصبي ثٗ ػجش ٚعبئً االرصبي. اٌّؼ٠ٕٛخ ثشىً وج١ش عذا ٚاٌزٟ ِٓ خالي ص٠بسح صِالئٗ اٌالػج١ٓ ٌٗ أٚ اال

 (33، صفؾخ 8==8)فبسٚق، 
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 أُ٘ اٌّإششاد إٌفغ١خ اٌزٟ رظٙش ػٍٝ اٌش٠بظٟ<

 .االعزغالَ اٌزبَ ٌٍؼالط ٚاٌزم١ذ ثزؼ١ٍّبد اٌّؼبٌظ خٛفب ِٓ رفبلُ اإلصبثخ 

 ٚاٌزٛرش االٔفؼبٌٟ فٟ اغٍت األؽ١بْ. ٚصٛي اٌالػت ئٌٝ دسعخ ػب١ٌخ ِٓ اٌمٍك ٚاٌخٛف 

 .ظٙٛس ثٛادس االوزئبة األ١ٌٚخ ٚخصٛصب اإلصبثبد اٌزٟ رّٕغ اٌّصبة ِٓ اٌزؾشن 

 .شؼٛس اٌّصبة ثأْ ِغزمجٍٗ اٌش٠بظٟ ػٍٝ اٌّؾه 

 .ٖشؼٛس اٌّصبة ثأْ ال ل١ّخ ٌٍٛلذ ػٕذ 

 أهًٍخ انتأهٍم اننفسً نالعت انزٌبضً انًصبة: -2-6

ِٓ اٌّالؽظبد اٌّزؼذدح ثبٌٕغجخ ٌالػج١ٓ اٌش٠بظ١١ٓ اٌز٠ٓ أص١جٛا ثاصبثبد س٠بظ١خ ؽذٚس ثؼط 

اٌزغ١شاد فٟ ؽبٌزُٙ اٌجذ١ٔخ ٚوزٌه ؽبٌزُٙ إٌفغ١خ. ٚوض١شا ِب ٠ىْٛ اٌزشو١ض ِجبشش فت ػالط اٌالػت 

بص اٌطجٟ اٌش٠بظٟ اٌّصبة ِٕصجب ػٍٝ ػالعٗ ٚرأ١ٍ٘ٗ اٌجذٟٔ أٚ اٌغغّٟ ِٓ ئصبثزٗ ػٓ غش٠ك اٌغٙ

اٌّؼبٌظ فٟ ؽ١ٓ أْ فىشح رأ١ً٘ ٔفغ١ب لذ ٠ٕظش ئ١ٌٙب ػٍٝ أٔٙب عٛأت ٘بِش١خ رأرٟ فٟ ِشارت رب١ٌخ ئِب ٌؼذَ 

 (;8َ ، صفؾخ :==8)اٌشٚثٟ،  اإلٌّبَ اٌىبفٟ ثأعب١ٌجٙب ٚئِب ثؼذ االلزٕبع ثأ١ّ٘زٙب. 

 انتأهٍم اننفسً: -2-6-1

٠ٍؼت ػٍُ إٌفظ اٌش٠بظٟ دٚسا ٘بِب فٟ ِغبي اٌزأ١ً٘ إٌفغٟ ٌالػت اٌش٠بظٟ اٌّصبة ٔظشا ألْ 

اٌؼالط ٚاٌزأ١ً٘ ثبٌٕغجخ ٌٗ ال ٠مغ ػٍٝ وبً٘ اٌفش٠ك اٌطجٟ اٌّؼبٌظ ثً ئْ األخصبئٟ إٌفغٟ اٌش٠بظٟ 

اٌالػت  ٚوزٌه اٌّذسة اٌش٠بظٟ ٌّٙب دٚس ٚاظؼ ٚثبسص فٟ ٘زا اٌّغبي ألْ ػ١ٍّخ ػالط ٚرأ١ً٘

اٌش٠بظٟ اٌّصبة ػ١ٍّخ ِؼمذح ِٚزشبثىخ األغشاف ٠ٚؾزبط ئٌٝ عٙذ ِزطبًِ ٚرؼبْٚ فبػً ِٓ ػذد 

وج١ش ِٓ األخصبئ١١ٓ، فبٌزأ١ً٘ إٌفغٟ ٠غبػذٖ ػٍٝ اوزغبة اٌضمخ ثبٌٕفظ ٚفبػ١ٍخ اٌزاد ٚلٛح اإلسادح 

ٌّخزٍفخ ؽزٝ ٠ىْٛ ٚاٌّفَٙٛ اإل٠غبثٟ ٌٍزاد ٚاٌمذسح ػٍٝ ِٛاعٙخ اٌمٍك ٚاالعزشبسح ٚاٌعغٛغ ا

ثبعزطبػزٗ ِٛاعٙخ اٌّٛالف اٌزذس٠ج١خ ٚاٌزٕبفغ١خ فٟ أرُ صؾخ ثذ١ٔخ ٚٔفغ١خ ؽزٝ ٠ّىٓ اٌش٠بظٟ 

  .اٌّصبة أْ ٠ؼٛد فٟ أعشع ٚلذ ِّىٓ ٌٍّّبس٠خ اٌش٠بظ١خ ثؼذ اوزّبي شفبئٗ ٚرأ١ٍ٘ٗ ثذ١ٔب ٚٔفغ١ب

 (38، صفؾخ 8==8)فبسٚق، 
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 أهًٍخ انتأهٍم اننفسً: -2-6-2

أظٙشد ثؼط اٌخ١بساد اٌزطج١م١خ فٟ اٌّالػت اٌش٠بظ١خ أْ ػذدا ال ثأط ثٗ ِٓ اٌالػج١ٓ اٌش٠بظ١١ٓ 

ػٕذِب ٠شزشوْٛ فٟ اٌزذس٠ت اٌش٠بظٟ أٚ إٌّبفغبد اٌش٠بظ١خ ثؼذ ػالعُٙ ِٓ ئصبثزُٙ ٚرمش٠ش اٌغٙبص 

. ٠الؽع أْ ٘إالء اٌالػج١ٓ لذ رؼبٚدُ٘ اإلصبثخ ِشح اٌطجٟ اٌّؼبٌظ ٌُٙ ثأْ ئصبثزُٙ لذ رُ اٌشفبء ِٕٙب

 أخشٜ أٚ لذ ٠ظٙشْٚ ثّغزٜٛ ألً وض١شا ِٓ ِغز٠ٛبرُٙ اٌغبثمخ لجً ئصبثزُٙ اٌش٠بظ١خ.

ِٚٓ ٔبؽ١خ أخشٜ أشبسد ثؼط اٌصفؾبد اٌش٠بظ١خ ثبٌصؾف األعٕج١خ ئٌٝ أعّبء ثؼط اٌالػج١ٓ 

غُ ِٓ شفبئُٙ اٌزُ ِٓ ئصبثزُٙ اٌجذ١ٔخ فأُٙ ٌُ ٚخبصخ الػجٟ اٌفشق اٌش٠بظ١خ اٌٛغ١ٕخ ئٌٝ أُٔٙ ثبٌش

 ٠ىٛٔٛا ِإ١ٍ٘ٓ رّبِب ٌالٔعّبَ ئٌٝ اٌزذس٠جبد اٌش٠بظ١خ أٚ االشزشان فٟ إٌّبفغبد اٌش٠بظ١خ.

ٌٚؼٍٝ اٌّالؽظبد اٌغبثمخ لذ رٍمٝ اٌّض٠ذ ِٓ اٌعٛء ثبٌٕغجخ ٌٍؼالط ٚرأ١ً٘ اٌالػت اٌش٠بظٟ اٌّصبة 

أٔٗ ال ٠ؾزبط فمػ ئٌٝ اٌؼالط ٚاٌزأ١ً٘ اٌجذٟٔ أٚ اٌغغّٟ ٌٚىٕٗ  ثاصبثخ س٠بظ١خ ٚاٌزٟ لذ رش١ش ئٌٝ

 (88َ، صفؾخ ===8)اٌفزبػ ع.، ثغبٔت رٌه ثؾبعخ لصٜٛ ئٌٝ اٌزأ١ً٘ إٌفغٟ. 

فاْ رٛاعذ األخصبئٟ إٌفغٟ اٌش٠بظٟ ِغ اٌفش٠ك اٌش٠بظٟ ٠ؼزجش ِٓ األِٛس اٌٙبِخ اٌزٟ رغبػذ  ٌٚزا

 ػٍٝ اٌزأ١ً٘ إٌفغٟ ٌالػت اٌش٠بظٟ اٌّصبة ثذسعخ وج١شح ِٓ اٌىفبءح ٚاٌفبػ١ٍخ.

ٚفٟ ؽبٌخ ػذَ رٛفش األخصبئٟ إٌفغٟ اٌش٠بظٟ فاْ اٌغٙبص اٌطجٟ ٚاٌغٙبص اٌزذس٠جٟ ٚاٌغٙبص اإلداسٞ 

ش٠ك ٠ىْٛ ثؾبعخ ِبعخ ئٌٝ اٌزؼشف ػٍٝ أُ٘ اٌؼٛاًِ إٌفغ١خ ٚأُ٘ اٌطشق ٚاألعب١ٌت اٌزٟ ٠ّىٓ ثٙب ٌٍف

اإلعٙبَ فٟ رأ١ً٘ اٌالػت ٌش٠بظٟ اٌّصبة ِٓ إٌبؽ١خ إٌفغ١خ ِٚؾبٌٚخ ئوغبة اٌالػت اٌش٠بظٟ 

، =;=8)اٌغ١ذ،   اٌصؾخ إٌفغ١خ اٌغ١ذح اٌزٟ رؼزجش ػالِخ ثبسصح ِٓ اٌؼالِبد ٔغبػ اٌزأ١ً٘ إٌفغٟ.

 (98صفؾخ 

 انعىايم انشخصٍخ انًإثزح فً انتأهٍم اننفسً نهزٌبضً انًصبة: -2-6-3

٠زأعظ اٌزأ١ً٘ إٌفغٟ ٌٍش٠بظٟ اٌّصبة ػٍٝ ثؼط اٌؼٛاًِ اٌشخص١خ اٌزٟ رشرجػ ثزفى١شٖ ٚشؼٛسٖ 

 خالي فزشاد ػالعٗ ٚرأ١ٍ٘ٗ ِٓ ئصبثزٗ.ٚعٍٛوٗ ٚاٌزٟ ٠ّىٓ أْ رإصش ػ١ٍٗ ثصٛسح أٚ ثأخشٜ 

اٌشخص١خ رخزٍف ِٓ س٠بظٟ ٢خش غجمب ٌجؼط اٌزغ١شاد اٌّشرجطخ ثبعزؼذادارٗ ٚعّبرٗ اٌزٟ  ٚاٌؼٛاًِ

٠ّىٓ فٟ ئغبس٘ب رؾذ٠ذ األعب١ٌت ٚاٌطشق اٌفؼبٌخ ٌزٛع١ٙٗ ٚئسشبدٖ ِٚٓ ث١ٓ أُ٘ اٌؼٛاًِ اٌشخص١خ 

 اٌزٟ ٠ّىٓ أْ رأصش فٟ ػالط ٚرأ١ً٘ اٌش٠بظٟ اٌّصبة ِب ٠ٍٟ< 
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 ٚاٌزؼ١ًٍ( ا١ٌّّض ٌٍش٠بظٟ. أعٍٛة اٌؼض( 

 .إٌضػخ )أٚ ا١ًٌّ( ٌٍزفبؤي 

 .اٌصالثخ 

 أسهىة انعزو )انتعهٍم( انًًٍز انزٌبضً: -1

٠ٚمصذ ثزٌه اٌطش٠مخ اٌّؼزبدح ٌذٜ اٌش٠بظٟ ٌزفغ١ش األؽذاس اٌٙبِخ فٟ ؽ١برٗ أٚ ثؼجبسح أخشٜ ٘ٛ 

 ارغبٖ أٚ ١ًِ اٌش٠بظٟ ٌزفغ١ش األؽذاس ثطش٠مخ ِؼ١ٕخ ٚصبثزخ ٔغج١ب.

ٝ عج١ً اٌّضبي فاْ اٌش٠بظٟ اٌّصبة اٌزٞ ٠زغُ ثأعٍٛة رؼ١ًٍ رشبؤِٟ ١ّ٠ً ئٌٝ رفغ١ش األؽذاس فؼٍ

اٌغٍج١خ ػٍٝ أْ عجت ؽذٚصٙب ٘ٛ ٔز١غخ عجت شخصٟ ٚ٘ٛ عجت صبثذ أٚ ِغزمش أٞ غ١ش لبثً ٌٍزغ١ش. 

١ش أعجبة ٚفٟ ٔفظ اٌٛلذ فاْ ٘زا اٌفشد اٌزٞ ٠زغُ ثأعٍٛة اٌؼضٚ أٚ اٌزؼ١ًٍ اٌزشبؤِٟ ١ّ٠ًٚ ئٌٝ رفغ

 األؽذاس اإل٠غبث١خ ػٍٝ أٔٙب أعجبة خبسع١خ ٚػٍٝ أٔٙب غ١ش صبثزخ أٞ لبثٍخ ٌٍزغ١ش.

أِب اٌش٠بظٟ اٌزٞ ٠ز١ّض ثأعٍٛة رفبؤٌٟ فأٗ ١ّ٠ً ئٌٝ رفغ١ش األؽذاس اٌغٍج١خ ػٍٝ أٔٙب خبسع١خ ٚغ١ش 

 اٌٛلذ صبثزخ.ِغزمش فٟ ؽ١ٓ ٠مَٛ ثزفغ١ش األؽذاس اال٠غبث١خ ػٍٝ أٔٙب داخ١ٍخ أٚ رار١خ ٚفٟ ٔفظ 

  (89، صفؾخ 8==8)اٌطب٘ش، 

 اننزعخ )أو انًٍم( نهتفبؤل:   -2

٠مصذ ثبٌٕضػخ اٌزفبؤ١ٌخ أٚ ا١ًٌّ ٌٍزفبؤي اٌزٛلغ اٌؼبَ ٔؾٛ ؽذٚس أش١بء أٚ أؽذاس ؽغٕخ ثذسعخ أوجش ِٓ 

 اسرجبغب ػب١ٌب ثبٌصؾخ إٌفغ١خ اٌغذ٠ذح. ؽذٚس أش١بء أٚ أؽذاس ع١ئخ. ٟٚ٘ عّخ ِشرجطخ

 انصالثخ:  -3

اٌصالثخ فٟ سأٞ ػٍّبء إٌفظ ِٓ اٌؼٛاًِ اٌشخص١خ اٌٙبِخ اٌزٟ رشىً ٚع١ٍخ ِمبِٚخ ػٕذِب ٠ٛاعٗ 

 اٌفشد ثؼط ظغٛغ اٌؾ١بح ِٚٓ ث١ٕٙب اإلصبثخ. ٠ٚزعّٓ ػبًِ اٌصالثخ صالصخ أثؼبد ٟ٘< 

  ٞاالٌزضاَ< ٘ٛ االػزمبد اٌشاعخ ٌٍفشد فٟ ل١ّزٗ ٚعذاسرٗ ٚئؽغبعٗ ثّغإ١ٌٚخ أداء اٌؼًّ اٌز

 ٠شرجػ ثٗ.

  ٞاٌزؾىُ< ٠مصذ ثبٌزؾىُ شؼٛس اٌفشد ثمذسارٗ اٌزار١خ فٟ ِٛاعٙخ األؽذاس فٟ ؽ١برٗ، ٚاٌفشد اٌز

ِٗ ٠ز١ّض ثذسعخ ػب١ٌخ ِٓ اٌزؾىُ ٠غزط١غ رغٕت ِشبػش اٌؼغض ٚا١ٌأط ِٓ خالي اعزخذا
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، 7009)اٌذ٠ٓ ػ.،   ٌٍزفى١ش اال٠غبثٟ ٚارخبر اٌمشاس ٚاعزخذاَ أعب١ٌت اٌّٛاعٙخ اٌفبػٍخ.

 (33صفؾخ 

  اٌزؾذٞ< ٠مصذ ثبٌزؾذٞ ا١ًٌّ إلدسان اٌصؼٛثبد ػٍٝ أٔٙب ِشىالد ٠ٕجغٟ ِٛاعٙزٙب ثذسعخ

 أوجش ِٓ ئدساوٙب ػٍٝ أٔٙب ِٙذدح ٌٍفشد.

 االستفبدح ين انعىايم انشخصٍخ فً انعالج وانتأهٍم:  -2-6-4

ئْ ِؼشفخ اٌغٙبص اٌّؼبٌظ ٌٍش٠بظٟ اٌّصبة ٌطج١ؼخ اٌؼٛاًِ اٌشخص١خ اٌغبثمخ روش٘ب ِّٙخ الوزغبة 

اٌّؼبسف ٚاٌّؼٍِٛبد اٌّشرجطخ ثأفىبس ٚأفؼبالد ٚعٍٛن اٌش٠بظٟ اٌّصبة فٟ فزشح اٌؼالط 

 ٚاٌزأ١ً٘.

فٟ اٌش٠بظٟ اٌّصبة اٌزٞ ٠ز١ّض ثذسعخ ِشرفؼخ ِٓ أعٍٛة اٌؼضٚ اٌزشبؤِٟ ٠ىْٛ ٌذ٠ٗ اعزؼذاد 

ٌٍشؼٛس ثبٌجأط ٚاٌؾضْ ٚالوزئبة، فٕالؽظٗ ٠ؾبٚي االٔفشاد ثٕفغٗ ٚاالثزؼبد ػٓ اٌّذسة ٚاٌضِالء 

سلبثخ ِٓ  ٚلذ ال ٠زجغ رؼ١ٍّبد اٌؼالط أٚ اٌزأ١ً٘ ٚخبصخ رٍه اٌزؼ١ٍّبد اٌزٟ ٠مَٛ ثٙب ثّفشدٖ ثذْٚ

،  8>=8)اٌضساد،  اٌغٙبص اٌّؼبٌظ، وّب لذ ٠ظٙش ػذَ اٌّضبثشح فٟ ؽبٌخ ػذَ عشػخ رؾغٓ ؽبٌزٗ. 

 (807صفؾخ 

فٟ ٘زٖ اٌؾبٌخ ػ١ٍٕب رشغ١غ اٌش٠بظٟ اٌّصبة ػٍٝ االٔذِبط ِغ اٌضِالء ٚؽعٛسٖ رذس٠جبرُٙ 

 ء اٌّغبػذح اٌزٟ رشغً ٚلذ فشاغٗ. ِٕٚبفغبرُٙ ٚرى١ٍفٗ ثجؼط األػجب

اٌزشبؤِٟ ِغ اٌش٠بظٟ  ٚلذ ٠زشبثٗ اٌش٠بظٟ اٌّصبة اٌزٞ ٠ز١ّض ثذسعخ ػب١ٌخ ِٓ أعٍٛة اٌؼضٚ

اٌّصبة اٌزٞ ٠ز١ّض ثذسعخ ِٕخفعخ ِٓ ا١ًٌّ ٌٍزفبؤي ٚخبصخ ِٓ ٔبؽ١خ ظٙٛس االٔفؼبالد اٌغٍج١خ 

ٚػذَ اٌمذسح ػٍٝ اٌّجبدأح ٚارخبر اٌمشاس ٚاالفزمبس ٌٍّضبثشح ٚخبصخ فٟ اٌؾبالد اٌصؼجخ. وّب ثزٛلغ 

ٌٚزٗ ئٔىبس خطٛسح ئصبثزٗ ٚئظٙبس ِٓ اٌش٠بظٟ اٌزٞ ٠ز١ّض ثذسعخ ِٕخفعخ فٟ ا١ًٌّ ٌٍزفبؤي ِؾب

اٌغعت أصٕبء فزشح اٌؼالط ٚاٌزأ١ً٘ ٌزا ٠شاػٝ رجص١ش ِضً ٘إالء اٌالػج١ٓ ثبٌؾبٌخ اٌؾم١م١خ إلصبثزُٙ 

ِٚؾبٌٚخ االعزّزبع ألفىبسُ٘ ٚاعزغبثزُٙ ثال ًٍِ أٚ ظغش ٚاٌغؼٟ ٔؾٛ ئوغبثُٙ اٌمذسح ػٍٝ ئ٠مبف 

ث١خ ؽزٝ ٠ّىٓ ثزٌه ِٛاعٙخ ػ١ٍّبد اإلٔىبس ٚاٌشفط أفىبسُ٘ اٌغٍج١خ ٚاعزجذاٌٙب ثبألفىبس اال٠غب

 (38، صفؾخ 7008)شؼالْ،   ٚاٌغعت ٌذ٠ُٙ.

وّب أشبسد ثؼط اٌذساعبد ئٌٝ أْ اٌالػت اٌش٠بظٟ اٌّصبة اٌزٞ ٠ز١ّض ثذسعبد ِٕخفعخ فٟ 

ثبالوزئبة ٚرمٍت اٌّضاط ٚؽذرٗ االٌزضاَ ٚاٌزؾىُ رى٠ٛٓ ٌذ٠ٗ صٛسح غ١ش ٚالؼخ ػٓ ٔفغٗ ٠ٚشؼش 

 ٠ٚؼبٟٔ ِٓ دسعبد ػب١ٌخ ِٓ اٌمٍك ٚرٛلغ اٌشش فٟ اٌّٛالف اٌّؾضٔخ أٚ اٌّإٌّخ.
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ٚفٟ ِضً ٘زٖ اٌؾبالد اٌغبثمخ ٠ٕجغٟ إٌظش ئ١ٌٙب ثؼ١ٓ االػزجبس ٚخبصخ فٟ ػ١ٍّبد اٌزأ١ً٘ إٌفغٟ 

 ٌالػت اٌش٠بظٟ اٌّصبة. 

 دور األخصبئً اننفسً: -2-7

ألخصبئٟ إٌفغٟ دٚس ٘بَ فٟ ِشؽٍخ ػالط ٚرأ١ً٘ اٌش٠بظٟ اٌّصبة ئر أٔٗ ِٓ األ١ّ٘خ ثّىبْ رؼبْٚ وً 

ِٓ اٌّذسة اٌش٠بظٟ ٚاٌطج١ت اٌش٠بظٟ ٚاألخصبئٟ إٌفغٟ اٌش٠بظٟ فٟ ِشاؽً ػالط ٚرأ١ً٘ 

 اٌش٠بظٟ اٌّصبة ٌعّبْ عشػخ شفبئٗ ٚػٛدرٗ ٌٍّالػت فٟ أؽغٓ ؽبٌخ ثذ١ٔخ ٚٔفغ١خ. 

وبً٘ األخصبئٟ إٌفغٟ اٌش٠بظٟ ػتء اٌزأ١ً٘ إٌفغٟ ٌٍش٠بظٟ اٌّصبة ٔؾٛ ٔفغٗ ٚٔؾٛ ٠ٚمغ ػٍٝ 

 ئصبثزٗ، ِٚٓ ث١ٓ أُ٘ اٌزٛع١ٙبد اٌزٟ ٠ّىٓ رمذ٠ّٙب فٟ ٘زا اٌّغبي ِب ٠ٍٟ< 

 ثنبء وثٍقخ يع انالعت انًصبة:  -2-7-1

ؼبالد اٌغٍج١خ وّب ٠ىْٛ ػٕذِب ٠صبة اٌش٠بظٟ ثاصبثخ س٠بظ١خ فبٔٗ غبٌجب ِب ٠ؼبٟٔ ِٓ ثؼط ِظب٘ش االٔف

فٟ ؽبٌخ لذ رؾزبط ئٌٝ اٌّغبػذح إٌفغ١خ ٚثٕبء صٍخ ٚص١مخ ِغ ا٢خش٠ٓ ٚخبصخ اٌغٙبص اٌّؼبٌظ ٌٗ ٚاٌزٞ 

 ٠زٌٛٝ سػب٠زٗ ِٚٓ ث١ٓ ٘إالء األخصبئٟ إٌفغٟ اٌش٠بظٟ .

ِٚٓ ث١ٓ أُ٘ إٌٛاؽٟ اٌزٟ رغبػذ ػٍٝ ثٕبء اٌصٍخ ٚاألٌفخ ث١ٓ األخصبئٟ إٌفغٟ اٌش٠بظٟ ٚاٌش٠بظٟ 

اٌّصبة ئؽغبط ٚئدسان األخصبئٟ إٌفغ١خ اٌش٠بظ١خ ٌّب ٠ؾظ ثٗ اٌش٠بظٟ اٌّصبة ٚرفُٙ أفؼبالرٗ 

بؤَ ػٓ روش ِب لذ ٚرمذ٠شٖ ٌّب ٠ؼب١ٔٗ ٚئدسان ؽبعزٗ ٚدٚافؼٗ ٠ٚؾبٚي ئوغبثٗ اٌزفبؤي ٚئثؼبد شجؼ اٌزش

٠ؼب١ٔٗ ِٓ ِزبػت ٔفغ١خ رؼزجش ِٓ األِٛس اٌٙبِخ ٔظشا ألْ اٌؾذ٠ش اٌٛدٞ ِغ اٌش٠بظٟ اٌّصبة ِٚؾبٌٚخ 

اٌزؾ١ًٍ إٌّطمٟ ألعجبة ؽبٌزٗ إٌفغ١خ ٠ؼزجش ِٓ ث١ٓ اٌؼٛاًِ اٌٙبِخ اٌزٟ رغُٙ ثذسعخ وج١شح فٟ ئثؼبد أٚ 

 (99، صفؾخ 7==8)اٌؾش٠شٞ،   .ٜ اٌش٠بظٟرخف١ف اٌزصٛساد ٚاألفىبس اٌخبغئخ أٚ اٌزشبؤ١ِخ ٌذ

 ئكسبة انالعت انًصبة نهًعهىيبد عن ئصبثته:   -2-7-2

٠غزط١غ األخصبئٟ إٌفغٟ اٌش٠بظٟ اٌّؼبٌظ ٚأخصبئٟ اٌؼالط اٌطج١ؼٟ رؼش٠ف اٌش٠بظٟ اٌّصبة 

ٚخبصخ ثبٌٕغجخ ٌالػت اٌش٠بظٟ ثجؼط اٌّؼٍِٛبد ثجؼط اٌّؼٍِٛبد اٌعشٚس٠خ ػٓ ئصبثزٗ 

اٌّصبة ألٚي ِشح ٚوزٌه خطٛاد اٌؼالط ٚاٌّذح اٌض١ِٕخ اٌالصِخ ٌّشاؽً اٌؼالط اٌّخزٍمخ ِٚشاؽً 

اٌزـأ١ً٘ ٚوزٌه اٌجشاِظ اٌّغزخذِخ فٟ ٘زٖ اٌّشاؽً ؽزٝ ٠ىْٛ اٌش٠بظٟ اٌّصبة ػٍٝ دسا٠خ ربِخ 

ٌزؼبْٚ اٌزبَ ِغ اٌغٙبص اٌّؼبٌظ ٌغشػخ ٚرفُٙ ٚاظؾخ فٟ ئوغبة اٌش٠بظٟ اٌّض٠ذ ِٓ اٌذافؼ١خ ٔؾٛ ا

 اوزّبي شفبئٗ.
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ِٚٓ إٌّبعت فٟ ٘زٖ اٌّشؽٍخ ئِىب١ٔخ ػشض ثؼط إٌّبرط ٌؾبالد ِشبثٙخ إلصبثخ اٌش٠بظٟ ٚاٌزٟ 

  أزٙذ ثبٌشفبء اٌزبَ ٚاٌؼٛدح ِشح أخشٜ ٌٍّّبسعخ اٌش٠بظ١خ ٚرغغ١ً االٔزصبساد ٚاٌفٛص.

 (88، صفؾخ 7083ٚة، )اٌّغذ

 انتعزف عهى ثعض انعىايم انشخصٍخ نالعت انًصبة:  -2-7-3

٠غزط١غ األخصبئٟ إٌفغٟ اٌش٠بظٟ رطج١ك ثؼط االخزجبساد إٌفغ١خ ػٍٝ اٌش٠بظٟ اٌّصبة 

ا١ٌّّض اٌش٠بظٟ ٚإٌضػخ  ٌٍزؼشف ػٍٝ ثؼط ٘زٖ اٌؼٛاًِ ٚاٌزٟ عجك روش٘ب ِضً أعٍٛة اٌؼضٚ

 ١ًٌٍّ ٌٍزفبؤي أٚ اٌزشبؤَ ٚاٌصالثخ ٚغ١ش٘ب ِٓ االخزجبساد ٚاٌّمب١٠ظ إٌفغ١خ إٌّبعجخ.

ِٚغ ِشاػبح أْ لذسح األخصبئٟ إٌفغٟ اٌش٠بظٟ ػٍٝ ئوغبة صمخ اٌش٠بظٟ اٌّصبة رؼزجش ِٓ 

بساد ٚاٌزٟ ٠ٕجغٟ ػ١ٍٗ اٌؼٛاًِ اٌٙبِخ اٌّغبػذح ػٍٝ صذق ئعبثبد اٌش٠بظٟ اٌّصبة ػٍٝ ٘زٖ االخزج

أْ ٠ذسن ع١ذا أْ اعزخذِٙب اٌٛؽ١ذ ٘ٛ ٌّصٍؾخ اٌش٠بظٟ أٚال ٌّٚغبػذرٗ ػٍٝ عشػخ شفبئٗ ٚرأ١ً٘ 

 (8;8، صفؾخ 3;=8)ؽذاد،   ِٓ اإلصبثخ اٌش٠بظ١خ.

 االجتًبعٍخ نالعت انًصبة: -انًسبنذح اننفسٍخ -2-7-4

 وأهًٍخ انًسبنذح االجتًبعٍخ:  يفهىو 

ثبٌشغُ ِٓ أْ ا٢خش٠ٓ ال ٠شبسوْٛ اٌالػت اٌش٠بظٟ اٌّصبة ِشبسوخ ٚاػ١خ فٟ ِؼبٔبرٗ اٌؾم١م١خ ِٓ 

٠ىْٛ فٟ ؽبعخ لصٜٛ ٌٍّغبٔذح إٌفغ١خ االعزّبػ١خ أٞ  -فٟ ؽم١مخ األِش–االصبثخ اٌش٠بظ١خ ئٌٝ أٔٗ 

فشدٖ ٚال ٠شؼش أٔٗ ٠ؼبٟٔ ِٓ اإلصبثخ ٚؽذٖ ثً ٠شؼش ِغبٔذح ا٢خش٠ٓ ٌٗ شؼٛس أٔٗ ال ٠ٛعذ اإلصبثخ ثّ

أْ ٕ٘بن ِٓ ٠شبسوٛٔٗ فٟ ِؼبٔبرٗ ٠ٚؾبٌْٚٛ ِغبػذرٗ ػٍٝ رغبٚص ِؾٕزٗ ٠ٚذػّْٛ لذسرٗ ػٍٝ رؾًّ 

 (33، صفؾخ 7008)أؽّذ،   األٌُ ِٚشمخ اٌؼالط ٚاٌزأ١ً٘.

٠ذسن اٌالػت اٌش٠بظٟ اٌّصبة ع١ذا أٔٗ ٠ؼبٟٔ ثّفشدٖ أْ ٕ٘بن ِٓ ٠غبٔذٖ فّٓ اٌّّىٓ أْ  ٚػٕذِب

رىْٛ ٌٙزٖ اٌّغبٔذح األصش اٌٛاظؼ فٟ رخف١ف اٌّؼبٔبح ػٓ وبٍ٘ٗ ٚلذسرٗ ػٍٝ اٌزؾًّ ٚاٌّمبِشح ٚاألصش 

 اإل٠غبثٟ ػٍٝ ؽبٌزٗ اٌّضاع١خ ٚثبٌزبٌٟ عشػخ ٚعٌٙٛخ ػالعٗ رأ١ٍ٘ٗ.

ػت اٌش٠بظٟ اٌّصبة ٚ٘ٛ اٌٛؽ١ذ ثّفشدٖ صُ ٔزصٛس ؽبٌزٗ أصٕبء ص٠بسح ثؼط ٌٕٚززوش ؽبٌخ اٌال

اٌضِالء أٚ اٌّذسة أٚ اإلداسٞ اٌش٠بظٟ أٚ ثؼط ا٢خش٠ٓ اٌز٠ٓ ٠ٙزُ ثُٙ ٚعٍٛعُٙ ِؼٗ ٌفزشح ِٓ 

اٌٛلذ ٌالغّئٕبْ ػ١ٍٗ ِٚٛاعبرٗ ٚأخ١شا ٔزصٛس ؽبٌزٗ ثؼذ أزٙبء ٘زٖ اٌض٠بسح ٚاٌزٟ ٠زعؼ ف١ٙب رّبعه 

 (878، صفؾخ :700)ٌخعش،  .ِضاعٗ اإل٠غبثٟ ٚ شىشٖ ٚػشفبٔٗ ٚرمذسٖ ٌضائش٠ٗٚرؾًّ ٚ
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ٚٔظشا ألْ اإلصبثخ اٌش٠بظ١خ ٟ٘ ثّضبثخ ِٛلف ظبغػ ِٚإلذ ِٚٙذد ٌالػت اٌش٠بظٟ ثذ١ٔب ٚٔفغ١ب 

ٚرؼٛلٗ ػٓ اٌّّبسعخ اٌش٠بظ١خ ٌفزشح ِٓ اٌٛلذ ٌزا فاْ اٌّغبٔذح إٌفغ١خ االعزّبػ١خ رؼزجش ثّضبثخ 

غبي اإلصبثخ. ظشٚسح ػالع١خ ٚرأ١ٍ١٘خ ٌٗ. ٚفٟ ظٛء ِب رمذَ فاْ اٌّغبٔذح إٌفغ١خ االعزّبػ١خ فٟ ِ

اٌش٠بظ١خ ٌالػج١ٓ ٠ّىٓ إٌظش ػٍٝ أٔٙب اٌّغبٔذح ِٓ ا٢خش٠ٓ اٌزٞ ٠ؼزمذ اٌالػت اٌش٠بظٟ اٌّصبة 

ثأ١ّ٘زٙب ثبٌٕغجخ ٌٗ )وبٌّذسة اٌش٠بظٟ أٚ اإلداسٞ اٌش٠بظٟ أٚ اٌضِالء فٟ اٌفش٠ك أٚ غ١شُ٘( ٚاٌز٠ٓ 

ٌىٟ ٠ٛاعٗ ِٛلف اإلصبثخ ٠ؾبٌْٚٛ ِذ ٠ذ اٌّغبػذح ٌالػت ثبعزخذاَ ِخزٍف اٌطشق ٚاٌٛعبئً 

 (89، صفؾخ >==8)أعبِخ،   .اٌش٠بظ١خ ِٚب ٠شرجػ ثٙب ِٓ ػٛاًِ ثذ١ٔخ ٚٔفغ١خ

  :أثعبد انًسبنذح االجتًبعٍخ 

سئ١غ١خ  ٠ّىٓ رؾذ٠ذ األثؼبد اٌؼبِخ ٌٍّغبٔذح ٌٍٕفغ١خ االعزّبػ١خ ٌالػت اٌش٠بظ١خ اٌّصبة فٟ صالصخ أثؼبد

>ٟ٘ 

 .ٌٟاٌجؼذ االٔفؼب 

  .ٟاٌجؼذ اٌّؼٍِٛبر 

 .ٟاٌجؼذ اٌّبدٞ االعزّبػ 

 :ًانجعذ االنفعبن 

٠ّىٓ أْ ٠زعّٓ اٌجؼذ االٔفؼبٌٟ ٌٍّغبٔذح إٌفغ١خ االعزّبػ١خ ٌالػت اٌش٠بظٟ اٌّصبة اٌؼذ٠ذ ِٓ 

رش١ش ئٌٝ اٌغٛأت ِٚٓ أِضٍخ رٌه ِب ٠ؼشف 'ثّغبٔذح االعزّبع' ٠ٚمصذ ثزٌه أٔٛاع اٌغٍٛن اٌزٟ 

 اعزّبع ا٢خش٠ٓ ٌالػت اٌش٠بظٟ اٌّصبة دْٚ ِؾبٌٚخ ئعذاء إٌصبئؼ ٌٗ أٚ رم١١ُّٙ ٌؾبٌزٗ.

ٚاالعزّبع اٌغ١ذ ػ١ٍّخ صؼجخ ٚرزطٍت اٌزشو١ض اٌّىضف ٚإٌشبغ اٌؼمٍٟ ِٓ اٌّغزّغ ٌٍؼت اٌّصبة 

زؼج١ش ػٓ وً ِب ٚاالعزؼذاد اٌزٕٟ٘ ٌالعزّبع ٌّب ٠مٌٛٗ ٚئظٙبس اٌشغجخ فٟ االعزّبع ٚرشغ١ؼٗ ػٍٝ اٌ

٠ذٚس فٟ رٕ٘ٗ ٚ٘ٛ األِش اٌزٞ ٠ش١ش ثٛظٛػ ئٌٝ أزجبٖ اٌّغزّزغ ٌّب ٠مٌٛٗ، ٚوزٌه ِؾبٌٚخ ػذَ 

ِمبغؼزٗ ٚئربؽخ اٌفشصخ وبٍِخ ٌٍزؼج١ش ػٓ ٔفغٗ ِٚؾبٌٚخ اٌّغزّغ ئظٙبس أٔٗ لذ فُٙ ؽذ٠ش اٌٍؼت 

ّغزّغ ٌغّبع ؽذ٠ش ثٛظٛػ ربَ ٘زا ثبإلظبفخ ئٌٝ ِؾبٌٚخ ػضي وً ِب ٠ّىٓ أْ ٠شزذ أزجبٖ اٌ

اٌالػت اٌش٠بظٟ اٌّصبة ِضً ِؾبٌٚخ االلزشاة ِٓ اٌالػت أٚ ِطبٌجخ ا٢خش٠ٓ ثبإلٔصبد ٌّب ٠مٛي 

، 7==8)اٌؾش٠شٞ،  ِٚٓ اٌّفزشض ثبٌٕغجخ ٌألخصبئٟ إٌفغٟ اٌش٠بظٟ أْ ٠ىْٛ ِغزّؼب ع١ذا.

 (8;صفؾخ 
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٠زعّٓ اٌجؼذ االٔفؼبٌٟ ٌٍّغبٔذح إٌفغ١خ االعزّبػ١خ ِخزٍف اٌغٍٛو١بد اٌزٟ رشثؼ اٌٍؼت اٌش٠بظٟ  وّب

 اٌّصبة ٚاٌزٟ رش١ش ئٌٝ أْ ا٢خش٠ٓ فٟ عبٔجٗ ِٚؼٗ ٠ٚٙزّْٛ ثٗ.

ِٚٓ ث١ٓ اٌغٛأت اٌزٟ ٠ّىٓ أْ رزعّٕٙب اٌّغبٔذح االٔفؼب١ٌخ ِب ٠ؼشف "ثبٌزٕبغُ ٚاٌٛعذأٟ" ِغ اٌٍؼت 

صبة ٠ٚمصذ ثزٌه اإلدسان ٌّب ٠ؾظ ثٗ اٌالػت ٚرفُٙ أفؼبالرٗ ٚرمذ٠شٖ ٌّب ٠ؼب١ٔٗ ٚرفُٙ اٌش٠بظٟ اٌّ

 .(808، صفؾخ >==8)أعبِخ،  ؽبعزٗ ١ٌِٚٛٗ ٚدٚافؼٗ

  :ًانجعذ انًعهىيبت 

ث١ٓ أُ٘ اٌؼٛاًِ اٌّإصشح فٟ اٌّغبٔذح اٌّؼٍِٛبر١خ ِمذاس صمخ اٌالػت اٌش٠بظٟ اٌّصبة فٟ لذساد  ِٓ

خجشاد اٌفشد اٌزٞ ٠ّذٖ ثبٌّؼٍِٛبد. ٚاٌّغبٔذح اٌّؼٍِٛبر١خ ال رزعّٓ فمػ ِغبػذح اٌٍؼت اٌش٠بظٟ 

خ )إٌفغ١خ( اٌّصبة ػٍٝ ِؼشفخ اٌغٛأت اٌصؾ١خ ٚاٌطج١خ ٚاٌؼالع١خ ٌإلصبثخ اٌؼم١ٍخ ٚاالٔفؼب١ٌ

 إلصبثزٗ.

٠ٍٚؼت األخصبئٟ إٌفغٟ اٌزشثٛٞ اٌش٠بظٟ دٚسا ؽبعّب فٟ ٘زا اٌّغبي ثبٌزؼبْٚ ِغ اٌّذسة 

 (33، صفؾخ :700)غش٠ت،  .اٌش٠بظٟ ٚاٌغٙبص اٌطجٟ اٌّؼبٌظ ٌالػت اٌش٠بظٟ اٌّصبة

 :ًانجعض انًبدي االجتًبع 

٠ٚزعّٓ ٘زا اٌجؼذ اٌّغبػذح اٌّبد٠خ ٚاٌّغبػذح اٌشخص١خ ٌالػت اٌش٠بظٟ اٌّصبة ٚرٌه فٟ ظٛء 

اٌذساعخ اٌٛالؼ١خ ٌؾبٌزٗ، ٚأْ رىْٛ ٘زٖ اٌّغبػذاد فٟ ئغبس٘ب اٌصؾ١ؼ ٚرٛل١زٙب إٌّبعت ؽزٝ ال 

٠شؼش اٌالػت اٌش٠بظٟ اٌّصبة أْ ئصبثزٗ لذ أصجؾذ ػبئمب فٟ عج١ً ؽصٌٛٗ ػٍٝ ثؼط 

اد اٌزٟ وبٔذ ِزبؽخ ٌٗ لجً ئصبثزٗ ٚثبٌزبٌٟ لذ ٠غجت ٌٗ رٌه اٌّض٠ذ ِٓ ا٢صبس إٌفغ١خ اٌغ١ئخ، االِز١بص

أٚ لذ رذفؼٗ ئٌٝ اٌزؼغ١ً ثّؾبٌٚخ ػٛدرٗ ٌٍّبس٠خ اٌش٠بظ١خ ثصٛسح ِغبٌٝ ف١ٙب ٚ٘ٛ األِش اٌزٞ ٠ط١ً 

 (73-77اٌصفؾبد ، =700)فبرؾٟ،  ِٓ فزشح ػالعٗ ٚرأ١ٍ٘ٗ.

 تعهٍى انالعت انًصبة انًهبراد اننفسٍخ: -2-7-5

ِٚٓ ث١ٓ أُ٘ اٌّٙبساد إٌفغ١خ اٌزٟ ٠ّىٓ ٌالػت اٌش٠بظٟ اٌّصبة رؼٍّّٙب ٚاوزغبثٙب ٚثبٌزبٌٟ 

ِؾبٌٚخ اعزخذاِٙب فٟ فزشح ػالعٗ ٚرأ١ٍ٘ٗ ٌٍّغبػذح ػٍٝ ِٛاعٙخ ٌإلصبثخ اٌش٠بظ١خ اٌّٙبساد إٌفغ١خ 

 اٌزب١ٌخ<
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  :وضع األهذاف 

٠ؼزجش ٚظغ األ٘ذاف ِٓ ث١ٓ أُ٘ اٌّٙبساد إٌفغ١خ فٟ ػ١ٍّخ اٌزٛع١ٗ ٚاإلسشبد اٌزٟ ٠مَٛ ثٙب 

األخصبئٟ إٌفغٟ اٌش٠بظٟ ٌالػت اٌش٠بظٟ اٌّصبة ٚاٌزٞ ٠فغش ٌالػت اٌّصبة ِب اٌزٞ ٠ؾبٚي 

ٟ اٌّصبة فٟ أْ ٠إد٠ٗ أٚ ثٕغضٖ فٟ فزشح ص١ِٕخ ِؼ١ٕخ. ٚرزؾذد أ١ّ٘خ األ٘ذاف اٌالػت اٌش٠بظ

 اٌغٛأت اٌزب١ٌخ<

رٛعٗ رشو١ض أزجبٖ اٌالػت اٌّصبة ٚعٍىٖٛ ٔؾٛ ثؼط اٌغٛأت اٌّؼ١ٕخ اٌزٟ ٠زعّٕٙب اٌٙذف  -

 اٌّمصٛد.

 رغبػذ اٌٍؼت اٌّصبة ػٍٝ ثزي اٌّض٠ذ ِٓ اٌغٙذ فٟ األداء ٚاٌزؼبْٚ.  -

 رغُٙ فٟ ص٠بدح اٌذافؼ١خ اٌزار١خ ٌذٜ اٌالػت اٌش٠بظٟ اٌّصبة. -

اٌشؼٛس ثبٌشظب ٚاٌضمخ ثبٌٕفظ ٚاالٔفؼبالد اال٠غبث١خ اٌغبسح فٟ ؽبٌخ رؾم١ك اٌٙذف رجؼش ػٍٝ  -

 إٌّشٛد.

 (;>، صفؾخ =700)عٛٔب١٠ش،  .رمًٍ ِٓ اٌّغز٠ٛبد اٌمٍك اٌّؼٛق ٌالػت اٌّصبة -

٠ٚشاػٝ فٟ ػ١ٍّخ ٚظغ األ٘ذاف ٌالػت اٌش٠بظٟ اٌّصبة أْ رىْٛ رذس٠غ١خ ٚٚالؼ١خ ٠ّٚىٓ أغبص٘ب، 

ٚأْ ٠زُ رشغ١غ اٌٍؼت اٌش٠بظٟ اٌّصبة ػٍٝ اٌزشو١ض ػٍٝ اٌٙذف لص١ش اٌّذٜ ِضً< ص٠بدح ػذد عٍغبد 

 3أ١ٍٟ٘ ِؼ١ٓ ِٓ اٌزّش٠ٕبد اٌزأ١ٍ١٘خ ِٓ ِشح ٚاؽذح ئٌٝ ِشر١ٓ ١ِٛ٠ب أٚ ص٠بدح ػذد ِشاد أداء رّش٠ٓ ر

 دلبئك ثؼذ ػذح أ٠بَ. 9دلبئك أٚ 

ٚاأل٘ذاف لص١شح اٌّذٜ اٌزٞ ٠ٕغؼ اٌالػت اٌّصبة فٟ عشػخ رؾم١مٙب رغُٙ فٟ ص٠بدح ئدسان اٌٍؼت 

 ثفبػ١ٍخ رارٗ ٚوفبءرٗ ٚثبٌزبٌٟ اوزغبة اٌّض٠ذ ِٓ اٌذافؼ١خ ٔؾٛ رىٍّخ ثشٔبِظ اٌزأ١ً٘ ثصٛسح وبٍِخ.

ؽً رشغ١غ اٌٍؼت ػٍٝ اٌغٙٛد اٌزٟ ٠جزٌٙب ِغ ِشاػبح ظشٚسح اٌّشالجخ ِٚٓ إٌّبعت فٟ ِضً ٘زٖ اٌّشا

اٌغ١ذح ٌزط٠ٛش أغبص ٘زٖ األ٘ذاف ٔظشا ألْ ٘زٖ األ٘ذاف ٔظشا ألْ ٕ٘بن ثؼط اٌالػج١ٓ اٌش٠بظ١١ٓ 

اٌّصبث١ٓ اٌز٠ٓ ٠زغّْٛ ثض٠بدح ِغزٜٛ اٌذافؼ١خ ٠مِْٛٛ ثأداء ِؾبٚالد ئظبف١خ أوضش ِٓ اٌّطٍٛة ٌجؼط 

 (09، صفؾخ 7009)فش٠ذ،   اٌزأ١ٍ١٘خ ٚ٘ٛ األِش اٌزٞ ٠إصش ػٍٝ ئصبثزُٙ ثصٛسح عٍج١خ.اٌزّش٠ٕبد 
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  :ًانكالو انذاتً االٌجبث 

وّب ُ٘ اٌؾبي فٟ ِؼظُ األؽ١بْ ثبٌٕغجخ ٌالػت اٌش٠بظٟ  –اٌّؼزبد ثبٌٕغجخ ٌٍفشد اٌمٍك أٚ اٌّىزئت  ِٓ

١ٍِٗ ئٌٝ إٌظش ئٌٝ األِٛس ٚاألش١بء ثصٛسح عٍج١خ، ٠ٚؾذس رٌه ػٓ غش٠ك ػ١ٍّخ اٌىالَ  -اٌّصبة

ؽع ثبٌٕغجخ ٌالػت اٌزارٟ. أٞ ػٓ غش٠ك اٌؾذ٠ش اٌصبِذ أٚ اٌشعبٌخ اٌصبِزخ ِٓ اٌفشد ٌٕفغٗ. ٌٚزا ٠ال

 (>;، صفؾخ 7==8)اٌؾش٠شٞ،  اٌش٠بظٟ ١ٍِٗ ٌٍؾذ٠ش اٌصبِذ ٌٕفغٗ ثصٛسح عٍج١خ.

أظٙشد ٔزبئظ اٌجؾٛس فٟ ػٍُ إٌفظ اٌش٠بظٟ ئٌٝ أٔٗ ِٓ األ١ّ٘خ ثّىبْ ثبٌٕغجخ ٌالػت اٌش٠بظٟ  ٚلذ

اٌّصبة ِؾبٌٚخ ئ٠مبف اٌؾذ٠ش اٌصبِذ اٌغٍجٟ ِٓ اٌفشد ٌٕفغٗ ٚاعزجذاٌٗ ثؾذ٠ش صبِذ ئ٠غبثٟ ؽزٝ 

 ٠ّىٓ ثزٌه ِٛاعٙخ ٘جٛغ ِغزٜٛ اٌضمخ اٌزٞ ٠ؼمت ؽذٚس اإلصبثخ اٌش٠بظ١خ.

ٕجغٟ ػٍٝ األخصبئٟ إٌفغٟ اٌش٠بظٟ رؼ١ٍُ ٚاوزغبة اٌالػت اٌش٠بظٟ اٌّصبة ٚفٟ ظٛء رٌه ٠

اٌطشق اٌّخزٍفخ ٌى١ف١خ ئ٠مبف اٌؾذ٠ش اٌصبِذ اٌغٍجٟ ٚاألفىبس اٌغٍج١خ اٌزٟ رذٚس فٟ رفى١ش اٌالػت 

اٌّصبة ٚاٌزٟ ٠شدد٘ب ٌٕفغٗ ِضً< )٠جذٚ أْ فزشح ػالعٟ عزأخز ٚلزب غ٠ٛال ِٚٓ اٌّّىٓ أال ٠ىزًّ شفبئٟ 

رّبِب ِٓ اإلصبثخ ٚثبٌزبٌٟ ٌٓ أعزط١غ اٌؼٛدح ئٌٝ ِغزٛاٞ اٌغبثك( ٚأْ ٠غزجذي أخشٜ ئ٠غبث١خ ِضً< )لذ 

٠زأخش ػالعٟ ثؼط اٌٛلذ ٌٚىٓ ٠ٕجغٟ أْ أرؾٍٝ ثبٌصجش ٌٚىٕٕٟ ٚاصك رّبِب ِٓ شفبئٟ اٌزبَ ثارْ هللا 

 (809، صفؾخ 7009)اٌذ٠ٓ،  .ٚػٛدرٟ ٌٍّالػت فٟ أؽغٓ ؽبي(

  :انتصىر انعقهً واالستزخبء 

 ٠ؼزجش اٌزصٛس اٌؼمٍٟ ٚاالعزشخبء ِٓ ث١ٓ أُ٘ األعب١ٌت اٌزٟ ٠زعّٕٙب اٌزذس٠ت اٌؼمٍٟ )اٌّؼشفٟ(.

 ٚاٌزٟ ٠ّىٓ أْ رغبػذ االػت اٌش٠بظٟ اٌّصبة فٟ فزشح ػالعٗ ٚرأ١ٍ٘ٗ.

ٚاٌزصٛس اٌؼمٍٟ ٠ّىٓ اعزخذاِٗ ٌٛاعٙخ األٌُ فٟ اإلصبثخ اٌش٠بظ١خ ِٚٓ ٔبؽ١خ أخشٜ ٠ّىٓ اعزخذاَ 

اٌزصٛس اٌؼمٍٟ ٌألداء اٌؾشوٟ ثبعزخذاَ ثؼط اٌزّش٠ٕبد اٌؾشو١خ اٌزٟ ٠إد٠ٙب صِالء اٌالػت اٌّصبة 

٠غبػذ اٌالػت ٌٚىٓ ثصٛسح ػم١ٍخ ٔظشا ٌؼذَ اعزطبػخ أداء ٘زٖ اٌؾشوبد ثصٛسح فؼ١ٍخ، ئر أْ رٌه 

اٌش٠بظٟ اٌّصبة ػٍٝ اعزؼذادٖ اٌؼمٍٟ ٌألداء اٌؾشوٟ ثؼذ اوزّبي شفبئٗ ِجبششح وّب ٠غبػذ االٔذِبط ِغ  

 ثم١خ اٌضِالء ثذال ِٓ أؼضاٌٗ ٚ شؼٛسٖ ثعؼفٗ ٚ ِشظٗ ٚئصبثزٗ. 

ِٓ  وّب ٠ّىٓ ٌالػت اٌش٠بظٟ اٌّصبة اعزخذاَ اٌزصٛس اٌؼمٍٟ ٌّؾبٌٚخ رصٛس أزمبي األٔغغخ اٌّصبثخ

 ِىبْ ئصبثزٗ ّٚٔٛ أٔغغخ صؾ١ؾخ عذ٠ذح ثذي ِٕٙب ٚثبٌزبٌٟ ئِىب١ٔخ اٌّغبػذح ػٍٝ عشػخ شفبئٗ.
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صِٓ ٔبؽ١خ أخشٜ ٠ّىٓ اعزخذاَ اٌزغش٠ت االعزشخبئٟ ٌّٛاعٙخ اٌمٍك ٚاٌزٛرش اٌّشرجطبْ ثبإلصبثخ ٚوزٌه 

ً٘ األخصبئٟ إٌفغٟ ٌّٛاعٙخ ظغٛغ اإلصبثخ ٌٍّٚغبػذح فٟ ؽبٌخ ػذَ اٌمذسح ػٍٝ إٌَٛ، ٚرمغ ػٍٝ وب

 اٌش٠بظٟ ِّٙخ رؼ١ٍُ ٚئوغبة اٌالػت اٌش٠بظٟ اٌّصبة األعب١ٌت اٌفبػٍخ ٌٍزصٛس اٌؼمٍٟ ٚاالعزشخبء.

 (77، صفؾخ 7088)ع١ٍٙخ، 

 خالصخ:-

إٌّبفغبد اٌش٠بظ١خ أٚ ٌُ ٠ؼذ ثاِىبْ أؽذ ِٕب ئٔىبس اٌغبٔت ٚاٌز١ٙئخ إٌفغ١خ ٌٍش٠بظٟ ٚخبصخ لجً خٛض 

فٟ ؽبٌخ اٌش٠بظٟ اٌّصبة ففٟ ٘زٖ اٌؾبٌخ ٠ىْٛ ػٍٝ اٌش٠بظٟ ظغػ ٔفغٟ وج١ش وٛٔٗ ٠شٜ ٔفغٗ ثؼ١ذا 

ػٓ األظٛاء ٚإٌّبفغخ فارا وبْ اٌش٠بظٟ ظؼ١ف ِٓ إٌبؽ١خ إٌفغ١خ فأٗ ٠غزغٍُ ٌالوزئبة ٚاٌمٍك 

ً ٚ٘زا اٌش٠بظٟ أوضش ؽبعخ ٌٍزذخً إٌفغٟ ٚاٌؾضْ ِّب ٠إدٞ ئٌٝ رأخش ٚرم١١ُ ػ١ٍّخ شفبئٗ ٚئػبدح رأ١٘

 خالي فزشح اإلصبثخ فٟ أٞ ٚلذ آخش ؽزٝ ٠زُ ئثؼبدٖ ػٓ اٌذخٛي فٟ ِؼّؼخ االوزئبة.

ثبد األخصبئٟ إٌفغٟ اٌش٠بظٟ عضء ِٓ أعبعٟ فٟ اٌىٛادس اٌطج١خ ٌّؼظُ إٌّزخجبد ٚاألٔذ٠خ اٌؼب١ٌّخ 

رأخز ٚلذ غ٠ًٛ ِٓ اٌزأ١ً٘ ٠ؾزبط ئٌٝ ئػبدح  ٚألْ اٌش٠بظٟ اٌّصبة ٚخبصخ اإلصبثبد اٌخط١شح ٚاٌزٟ

رأ١ً٘ ٔفغٟ ثؾ١ش ٠ىْٛ ٘زا اٌزأ١ً٘ ِغب٠ٚب ٌٍزأ١ً٘ اٌطجٟ ٚاٌٛظ١فٟ ٚ٘زا ٠زطٍت أْ ٠ىْٛ ٕ٘بٌه رم١١ُ 

ػٍّٟ دل١ك ٌٍؾبٌخ إٌفغ١خ ٌٍش٠بظٟ ؽزٝ أٔٗ ثبد ٕ٘بن اعزّبسح خبصخ ثزم١١ُ اٌؾبٌخ إٌفغ١خ ٠ٚغت أْ 

ٛعُ اٌش٠بظٟ ٚػٕذ ؽذٚس أٞ ئصبثخ ٠الؽع األخصبئٟ إٌفغٟ اٌش٠بظٟ ٠غزّش اٌزم١١ُ غٛاي فزشح اٌّ

اٌزغ١١شاد اٌزٟ رطشأ ػٍٝ ٔفغ١خ اٌش٠بظٟ ٚاألعئٍخ اٌىض١شح ٚاألفىبس اٌغش٠جخ اٌزٟ رذٚس فٟ رٕ٘ٗ ٌزٌه 

٠غت أْ ٠ىْٛ ٕ٘بٌه رؼبْٚ ِٕٚبلشبد ٚؽٛاساد ِغزّشح ث١ٓ ػٕبصش فش٠ك اٌزأ١ً٘ )اٌطجٟ ٚاٌٛظ١فٟ 

ِغ اٌش٠بظٟ اٌّصبة ئٌٝ أػٍٝ ِغزٜٛ ِٓ اٌؼًّ ٌٚىٟ ٔعّٓ ثارْ هللا ِغبػذح  ٚإٌفغٟ( ٌٕصً

اٌش٠بظٟ ػٍٝ اٌؼٛدح ثأعشع ٚلذ ِّىٓ ئٌٝ ا١ٌّبد٠ٓ ثأػٍٝ اٌّغز٠ٛبد ٚأْ ٠جمٝ أغٛي ٚلذ ِّىٓ 

 داخٍٙب. 
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 : تمهيد -

ئٕ ؽقٍٞ اُلشد ػ٠ِ أؽغٖ اُ٘زبئظ اُش٣بم٤خ ٣زطِت ٓ٘ٚ مشٝسح اعزخذاّ هذسارٚ اُجذ٤ٗخ 

ا٩ػذاد اُ٘لغ٢ ٣ِؼت اُذٝس اٌُج٤ش ك٢  رط٣ٞش ٝأُٜبس٣خ ٝاُ٘لغ٤خ ٧هق٠ دسعخ.ُٝوذ أفجؼ 

 ا٧داء.ٝأفجؼ ٖٓ أُزـ٤شاد اُ٘لغ٤خ اُز٢ ٣غت اُؼ٘ب٣خ ثٜب.

ٗٚ ٖٓ اُنشٝس١ اُزش٤ًض أًضش ػ٠ِ فوَ اُغٞاٗت اُ٘لغ٤خ اُز٢ رٞعٚ عِٞى اُلشد. ٝ أ

٤ٖ ٝرُي رؼزجش أُٜبساد اُ٘لغ٤خ عبٗت ٖٓ ٛزٙ اُغٞاٗت اُز٢ ٣غت اُؼَٔ ػ٠ِ ر٤ٔ٘زٜب ُذٟ اُش٣بم٤

، فلؾخ  7991)عز٤لٖ،  ٖٓ اعَ مجو عًِٞب رْٜ ٝئػطبئْٜ صوخ اًجش ك٢ هذسارْٜ اُجذ٤ٗخ ٝأُٜبس٣خ

33). 

 المهــــارة: -3-1

 & Borger –ٓقطِؼ أُٜبسح ُٚ ػذح ٓؼبٕ ٓشرجطخ، ؽ٤ش ٣ؼشكٜب " ثٞسعش ٝ ع٤جٞسٕ 

Seaborn  ٗؾبه ٓؼوذ ٣زطِت كزشح ٖٓ اُزذس٣ت أُوقٞد ٝ أُٔبسعخ أُ٘ظٔخ ٝ » " ػ٠ِ أٜٗب

اُخجشح أُنجٞهخ، ثؾ٤ش ٣إد١ ٛزا اُزذس٣ت ثطش٣وخ ٓالئٔخ، ٝ ػبدح ٓب ٣ٌٕٞ ُٜزا اُ٘ؾبه ٝ ٝظ٤لخ 

«ٓـ٤شح
 

اٌُلب٣خ  ك٢ ئٗغبص أٝ أداء ٝاعجبد ٝ »" أُٜبسح ػ٠ِ أٜٗب  Whlting-، ٝ ٣ؼشف "ٝا٣ِز٘ظ

« ٍ خبفخ ٓؾذدحأػٔب
 

اُوذسح ػ٠ِ »" إٔ ٓقطِؼ أُٜبسح ٣ؾ٤ش ئ٠ُ Barrow -، ٝ ٣ج٤ٖ " ثبسٝ

ئٗغبص ػَٔ ٓب، ٝ ٣شٟ إٔ أُٜبسح رشرجو دائٔب ثؼَٔ ٓب، ٛزا اُؼَٔ ٣زطِت رٞاكش هذساد ٜٓبس٣خ 

خبفخ ٩ٗغبصٙ، أ١ إٔ أُٜبسح ثٜزا أُلّٜٞ رزطِت رؾذ٣ذا ٓغجوب ُِؾشًبد اُخبفخ أُطِٞثخ ٖٓ 

 «د ٩ٗغبص اُؼَٔ، رِي اُؾشًبد ؿبُجب ٓب رزنٖٔ أٗٔبهب ٓخزِلخ ٖٓ اُزٞاكوبد اُؼن٤ِخ اُؼقج٤خاُلش

. (99، فلؾخ  7999)ٓشاد، 
 

 :  أُٜبسح اُ٘لغ٤خ -

٢ٛ ػجبسح ػٖ هذسح ٣ٌٖٔ رؼِٜٔب ٝ ئروبٜٗب ػٖ هش٣ن اُزؼِْ ٝ أُشإ ٝ اُزذس٣ت، كبُالػت 

اُش٣بم٢ ُٖ ٣غزط٤غ اًزغبة ٝ رؼِْ ٝ ئروبٕ أُٜبساد اُؾش٤ًخ ًبُزق٣ٞت أٝ اُزٔش٣ش أٝ ا٩سعبٍ 

أٝ ؿ٤ش رُي ٖٓ أُٜبساد اُؾش٤ًخ ئال ئرا رؼِٜٔب ٝ رذسة ػ٤ِٜب ُذسعخ ا٩روبٕ، ٝ ٣٘طجن رُي أ٣نب 

)ػبهَ،  ػ٤ِٜب ػ٠ِ أُٜبساد اُ٘لغ٤خ، كِٖ ٣غزط٤غ اُالػت اُش٣بم٢ ئروبٜٗب ئال ئرا رؼِٜٔب ٝ رذسة

 . (39، فلؾخ  7991
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كٌإٔ أُٜبسح اُ٘لغ٤خ ١٧ ػَٔ ٖٓ ا٧ػٔبٍ أٝ اُغِٞى رشرجو اسرجبهب ٝص٤وب ثبُ٘غبػ ك٢ أداء 

ٛزا اُؼَٔ أٝ اُغِٞى، ًٔب ٣ٌٖٔ رؼِْ ٝ ئروبٕ أُٜبسح اُ٘لغ٤خ ػٖ هش٣ن ػ٤ِٔبد اُزؼِْ ٝ أُشإ ٝ 

 .(73، فلؾخ 7991)ٜٓ٘ب،   اُزذس٣ت

 مهارة الثقت بالنفس: -3-1-1

ُٞ رؾذصذ ٓغ أُذسع٤ٖ ٝاُش٣بم٤٤ٖ كاْٜٗ ٣إًٕٞ ُي اُذٝس اُلؼبٍ ٝاُٜبّ ُِضوخ ثبُ٘لظ ك٢  

ٗغبؽْٜ أٝ كؾِْٜ، أ١ إٔ اُضوخ ثبُ٘لظ ٢ٛ ػبَٓ ٤ٔٓض ث٤ٖ اُ٘غبػ اُلبئن ٝاُ٘غبػ اُنؼ٤ق 

ُِش٣بم٤٤ٖ ئر رغبػذْٛ ػ٠ِ رطٞس آسائْٜ ٝر٤ٔض ؽشًبرْٜ ثبُوٞح ٝاُغشػخ ٝاُزش٤ًض ٝثذٍ اٌُض٤ش 

 ٖٓ اُغٜذ ٝأُضبثشح ٝاُؼطبء.

 تعريف الثقت بالنفس: -3-1-2

ثبُشؿْ ٖٓ رؾذس ًَ ٖٓ اُش٣بم٤٤ٖ ٝأُذسع٤ٖ ٝأُذسث٤ٖ ػٖ اُضوخ ثبُ٘لظ ئال ئٗٚ ٤ُظ  

شكٜب ػِٔبء اُ٘لظ اُش٣بم٢ ػ٠ِ أٜٗب " االػزوبد ثآٌب٤ٗخ ٛ٘بى رؼش٣ق ده٤ن ُٜزا أُقطِؼ ئر ٣ؼ

  (111، فلؾخ 1002)ٓؾٔذ،  اُ٘غبػ ثأداء عِٞى ٓشؿٞة

" ٝاُغِٞى أُشؿٞة هذ ٣ٌٕٞ س٣بمخ ٖٓ اُش٣بم٤بد أٝ االعزٔشاس ك٢ ٗظبّ رذس٣ج٢ ٓؾذٝد ٛزا 

" ُِضوخ ػ٠ِ أٜٗب " االػزوبد اُضبثذ ك٤٘ز٢ٔ ُؾ٢ء ٓب "  Chambreهبٓٞط " قاُزؼش٣ق ٣ٔبصَ رؼش٣

 " ثأٜٗب " دسعخ االػزوبد اُز٢ رٌٔ٘ي ٖٓ رأد٣خ عِٞى ٓشؿٞة ث٘غبػ " ٣ٝRosrtsؼشكٜب " سُٝغشد

(Tut ،7997 719، فلؾخ) 

ُز٢ ٣ٔزٌِٜب اُلشد ك٤ٔب ٣زقَ ثوذسرٚ " ك٤ؼشكٜب ثأٜٗب " دسعخ ا٤ُو٤ٖ ا Theimasأٓب " ص٤ِٔظ 

 .(759، فلؾخ Scanff ،1003) ػ٠ِ اُ٘غبػ ك٢ اُشام٤خ "

 " ئ٠ُ إٔ اُضوخ ثبُ٘لظ " ؽؼٞس داخ٢ِ أٓب رٔزٌِٚ أٝ ال رٔزٌِٚ " Kauss–٣ٝؾ٤ش " ًٞط  

(H.cox ،1005 777، فلؾخ). 

( اُضوخ اُش٣بم٤خ ثأٜٗب" خبف٤خ صبثزخ ٗلغ٤بً ٌٝٓٞٗخ ٖٓ 7992" )٣ٝMANZO.L.Gؼشف" 

دسعخ ٓشرلؼخ ٖٓ رل٤ٌش ئ٣غبث٢، ٝرلبؤٍ، االػزوبد ثأٗي ك٢ ؽٌْ ٝع٤طشح، ٝرؾٌْ ٓذسى ٓغ آزالى 

اُزٞع٤ٚ ٝ  -٣ٖ، ػِْ ٗلظ اُش٣بمخ أُلب٤ْٛ اُ٘ظش٣خ)اُذ ٜٓبساد اُوذساد ُِ٘غبػ ًٝلبءح ٓذسًخ "

 .(37، فلؾخ 1002أُو٤بط،  -ا٩سؽبد

" اٛزٔبٓبً ًج٤شاً ثبُضوخ ثبُ٘لظ ٝػشكزٜب ػ٠ِ أٜٗب "  Robins Vealy–ٝاٛزٔذ سٝثٖ ك٤ب٢ُ  

 دسعخ اُزأًذ أٝ االػزوبد اُز٢ ٣ٔزٌِٜب اُالػت ػٖ ٓذٟ هذسرٚ ػ٠ِ رؾو٤ن اُ٘غبػ ك٢ اُش٣بمخ "

 .(37فلؾخ ، 1002أُو٤بط،  -اُزٞع٤ٚ ٝ ا٩سؽبد -)اُذ٣ٖ، ػِْ ٗلظ اُش٣بمخ أُلب٤ْٛ اُ٘ظش٣خ
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أٓب ٓؾٔذ ؽغٖ ػال١ٝ ك٤ؼشكٜب ثأٜٗب " دسعخ اُزأًذ ٝا٤ُو٤ٖ ثإٔ اُالػت ٣ٔزِي اُوذسح ػ٠ِ  

 .(57، فلؾخ 1001)ػال١ٝ،  اُ٘غبػ ك٢ اُش٣بمخ "

٣ٔضَ ٣ٝٞمؼ ٛزا اُزؼش٣ق إٔ رؾو٤ن اُ٘ؼء ُِ٘غبػ خالٍ ٓٔبسعبرْٜ ك٢ اُ٘ؾبه اُش٣بم٢  

 أ٤ٔٛخ ًج٤شح رؾـَ كٌشْٛ، ٝرإصش ػ٠ِ ٓغزٟٞ رش٤ًضْٛ.

ٝػ٠ِ اُؼّٔٞ كإ اُضوخ ك٢ اُ٘لظ أٝ اُضوخ اُش٣بم٤خ " رخزِق ٖٓ س٣بم٢ ٥خش، كبُش٣بم٢  

اُز١ ٣ٔزِي اُضوخ اُش٣بم٤خ الثذ إٔ ٣ٌٕٞ ٝاصوبً ٖٓ ٗلغٚ، ٝإٔ ُٚ اُوذسح ػ٠ِ اًزغبة أُٜبساد 

٠ رؾو٤ن اُ٘غبػ أُطِٞة ٓ٘ٚ، ث٤٘ٔب ٗغذ إٔ اُش٣بم٢ ا٧هَ صوخ الثذ ا٧عبع٤خ )اُجذ٤ٗخ ٝاُؼو٤ِخ( ٝػِ

)ٓؾغٖ،  إٔ رٌٕٞ ُذ٣ٚ ؽٌٞى ٝظٕ٘ٞ ك٢ هذسارٚ ػ٠ِ اًزغبة أُٜبساد ٝػ٠ِ رؾو٤ن اُ٘غبػ

 .(29، فلؾخ 7990

 :أهميت الثقت بالنفس -3-1-3

اُؾخق٤خ اُٜبٓخ ك٢ أُغبٍ اُش٣بم٢، ٗظشاً ُزأص٤شٛب ػ٠ِ رؼزجش اُضوخ ثبُ٘لظ ٖٓ عٔبد  

أداء اُالػج٤ٖ، ُٜٝزا ًبٕ ُذٟ ػِٔبء ػِْ اُ٘لظ اُش٣بمخ ثقلخ رو٤ِذ٣خ ٓج٠٘ ُضالصخ ٓذاخَ ك٢ 

( ٝاُز٢ 7911دساعخ اُضوخ ثبُ٘لظ ك٢ أُغبٍ اُش٣بم٢، ٢ٛٝ ٗظش٣خ كؼب٤ُخ اُزاد " ُجبٗذٝسا " )

هؼبد اُلؼب٤ُخ، اُزش٤ًض ػ٠ِ اُ٘غبػ أُزٌشس ُلشد خالٍ ٓؾبسًبرٚ، ارخزد ُِز٘جإ ثبُغِٞى ثو٤بط رٞ

( اُز٢ ؽبُٝذ إٔ رٌل٤ٜب ٩دساى اٌُلب٣خ ك٢ أُغبٍ 7919ٝٗظش٣خ ٝاهؼ٤خ اٌُلب٣خ ُـ " ٛبسرش " )

( ٝاُز١ ٤ٓض ث٤ٖ رٞعٚ 7990اُش٣بم٢ ُِز٘جإ ثغِٞى االٗغبص ٝٗظش٣خ ئدساى اُوذسح ُـ " ٤ٌُٗٞض " )

)اُذ٣ٖ، ػِْ ٗلظ اُش٣بمخ أُلب٤ْٛ  اُزاد ٝرٞعٚ ٗؾٞ أُٜٔخ ٝئدساًٚ ُوذسارٚ اُلشد اُش٣بم٢ ٗؾٞ

 .(39، فلؾخ 1002أُو٤بط،  -اُزٞع٤ٚ ٝ ا٩سؽبد -اُ٘ظش٣خ

 نظرياث الثقت بالنفس: -3-1-4

 :ٗظش٣خ كؼب٤ُخ اُزاد ُـ " ثبٗذٝسا " -3-7-2-7

ثبٗذٝسا ػ٠ِ ٓلّٜٞ ًلبءح اُزاد ًؾشه أعبع٢ ٧داء ثٌلبءح ك٢ أُٞاهق  رؼزٔذ ٗظش٣خ 

اُز٘بكغ٤خ اُز٢ ٣ؾزشى ك٤ٜب اُلشد اُش٣بم٢، ؽ٤ش رؾ٤ش اٌُلبءح ئ٠ُ " هذسح اُلشد ػ٠ِ ػَٔ ٓب 

٣ؾزبعٚ، أٝ اُوذسح ػ٠ِ أداء أُٜبساد ثقلخ خبفخ " ٝػ٠ِ ٛزا كٌِٔب ٣٘لغ ٓغزٟٞ ًلبءح اُزاد 

 ُذٟ اُلشد. اسرلغ اٗغبص ا٧داء

ٝػ٘ذٓب ٗالؽع إٔ ٓلّٜٞ ًلبءح اُزاد ُذٟ ٗظش٣خ ثبٗذٝسا ٣ؼجش ػٖ عبٗت ٛبّ ٓلّٜٞ ٖٓ  

ٓلّٜٞ اُضوخ ثبُ٘لظ ٝٛٞ اػزوبد اُلشد أٗٚ ًلئ ٣ٝغزط٤غ اٗغبص ٓب ث٘غبػ ٝكؼب٤ُخ، ٝػ٠ِ ٛزا ٣زنؼ 

إٔ دسعخ أٝ ٓغزٟٞ ًلبءح اُزاد ُذٟ اُش٣بم٢ ٢ٛ اُز٢ رؾذد ٓذٟ ئٌٓب٤ٗخ ئهجبُٚ ٝدخُٞٚ أُٞاهق 
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، H.cox) اُز٘بكغ٤خ ٝاالثزؼبد ػٜ٘ب، ٝٛزا ٣ؾ٤ش ئ٠ُ ًلبءح اُزاد ٢ٛ داُخ ُِضوخ ثبُ٘لظ ُذٟ اُش٣بم٢

 .(35، فلؾخ 1005

 ٗظش٣خ ٝاهؼ٤خ اٌُلب٣خ ُـ " ٛبسرش ": -3-7-2-1

اُز٢ رٜزْ ثٞفق ( اُ٘ظش٣خ اُٞؽ٤ذح 7919، 7997رؼزجش ٗظش٣خ ٝاهؼ٤خ اٌُلب٣خ ُٜبسرش ) 

ٝؽشػ اُز٘جإ، ثٔبرا ٣ٌٕٞ ٓذكٞػ٤ٖ ُالؽزشاى ك٢ ٓغبالد االٗغبص ثؾٌَ خبؿ، ؽ٤ش رٞمؼ إٔ 

ا٧كشاد ٣ٌٞٗٞا ٓذكٞػ٤ٖ ٢ٌُ ٣ٌٞٗٞا أًلبء ك٢ ٓغبالد االٗغبص أُؼشك٤خ، ٝاُجذ٤ٗخ ٝاالعزٔبػ٤خ، ٖٓ 

ثٔؼ٠٘ آخش كإ ٓ٘طِن اُؾؼٞس ثبٌُلب٣خ ٝرٌَٔ أُغإ٤ُٝخ ػٖ ٓؾبٝالد ٗغبؽْٜ ٝكؾِْٜ، أٝ 

اُش٣بم٤٤ٖ اُِز٣ٖ ٣ذسًٕٞ ًلبءرْٜ ك٢ أُغبٍ اُش٣بم٢ ٣ٌٕٞٗٞ أًضش ئهجبالً ػ٠ِ أُؾبسًخ ك٢ 

أُٞاهق اُز٘بكغ٤خ اُش٣بم٤خ، ث٤٘ٔب اُش٣بم٤٤ٖ اُِز٣ٖ ٣ٌٕٞ ئدساًْٜ ٌُلبءرْٜ ٓ٘خلنبً كاْٜٗ ال 

، Perreaut-pierre ،1000) ٣غزٔشٕٝ ٝال ٣وجِٕٞ ػ٠ِ أُؾبسًخ ك٢ أُٞاهق اُش٣بم٤خ اُز٘بكغ٤خ

  .(790فلؾخ 

 ٗظش٣خ ئدساى اُوذسح ُـ " ٤ٌُٗٞض ": -3-7-2-3

رٜزْ ٛزٙ اُ٘ظش٣خ ثا٣نبػ اُؼالهخ ث٤ٖ ئدساى اُش٣بم٢ ُوذسرٚ ٝٓذٟ فؼٞثخ اُٜذف  

اُز٢ ٣زغٚ اُش٣بم٢ )اُٞاعجبد( اُز٢ ٣زٞعٚ اُش٣بم٢ ئ٤ُٚ ُزؾو٤وٚ، ثٔؼ٠٘ آخش رٞمؼ ا٧ٛذاف 

٩ٗغبصٛب رزأصش ثٔؼشكزٚ ٝئدساًٚ ُوذسرٚ، ٝػ٠ِ رُي كإ عِٞى اُش٣بم٢ ٩ٗغبص اُٜذف اُز١ اخزبسٙ 

 عٞف ٣خزِق ٖٓ ؽ٤ش ٓغزٟٞ ا٧داء، ٝٓؼذٍ اُغٜذ أُجزٍٝ، ٝأُضبثشح ٝا٩فشاس ػ٠ِ رؾو٤وٚ.

أُٜٔخ " ُٜٝزا رخزِق اُش٣بم٤٤ٖ ك٢ رٞعْٜٜ ٗؾٞ ٗٞػ٤ٖ ٖٓ ا٧ٛذاف، ٛٔب ٛذف "  

)اُذ٣ٖ، ػِْ  ٝٛذف " اُزاد " ٗظشاً ٧ٜٗٔب ٣ؼٌغبٕ ؽٌٔب ٩دساى اُش٣بم٢ ُٔلّٜٞ اُ٘غبػ ٝاُلؾَ

 .(79، فلؾخ 1002أُو٤بط،  -اُزٞع٤ٚ ٝ ا٩سؽبد -ٗلظ اُش٣بمخ أُلب٤ْٛ اُ٘ظش٣خ

 :الرياضيمصادر الثقت بالنفس في المجال  -3-1-5

" ػ٠ِ رؾذ٣ذ ٓقبدس اُضوخ ثبُ٘لظ ُذٟ اُش٣بم٤٤ٖ،  R.Vealy–ُوذ ؽشفذ " ك٤ب٢ُ  

ٝػالهزٜب ث٘ٔٞرط اُضوخ اُش٣بم٤خ، ٝاُز١ رؾووذ ٖٓ فذهٚ، ٝك٢ عج٤َ رُي هٞسد ٓو٤بعبً ُو٤بط 

ٓقبدس ُِضوخ  -9 –( ٝهذ اؽزَٔ ػ٠ِ ٗغخخ S.S.C.Q–بٕ ٓقبدس اُضوخ ٤ٛزٙ أُقبدس ٛٞ )اعزج

 اُش٣بم٤خ ٢ٛٝ:

 اُغ٤طشح أُٜبس٣خ: -3-7-5-7

ٝٛٞ ٓقذس ُِضوخ ٣غزٔذ ٖٓ اُغ٤طشح أٝ رؾغ٤ٖ أداء أُٜبساد اُش٣بم٤خ، اٗغبص ا٧ٛذاف  

 .(99، فلؾخ 1077)اُخ٤ٌب٢ٗ،  اُؾخق٤خ أُشرجطخ ثٜزٙ اُغ٤طشح أٝ رُي اُزؾغٖ
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 ئظٜبس اُوذسح:  -3-7-5-1

٣ٝغزٔذ ئظٜبس اُش٣بم٤٤ٖ ُٜٔبسارْٜ ثبُ٘غجخ ٦ُخش٣ٖ، أٝ ئظٜبس ٓض٣ذ ٖٓ اُوِن أًضش ٖٓ  

ٓ٘بكغ٤ْٜ، ؽ٤ش ٗؾ٤ش اُوذسح ئ٠ُ ٝعٞد عٔخ ػبٓخ ٖٓ اُلشد ؿ٤ش ظبٛشح، ٌُٜٝ٘ب رإصش ك٢ أداء ػذد 

 .(33، فلؾخ 1007)ٓ٘غ٢،  ٖٓ أُٜبساد اُخبفخ

 ا٩ػذاد اُجذ٢ٗ اُؼو٢ِ: -3-7-5-3

٣ٝغزٔذ ٖٓ ا٩ػذاد اُجذ٢ٗ ٝاُؼو٢ِ ٓغ اُزش٤ًض ػ٠ِ ا٧داء اُزب٢ُ، ٝهذ دػْ ٛزا أُقذس  

اُؼذ٣ذ ٖٓ اُجبؽض٤ٖ اُِز٣ٖ ٝعذٝا ئٕ ؽبُخ ا٤ُِبهخ اُجذ٤ٗخ ًبٗذ ٝاؽذح ٖٓ أػ٠ِ ا٧عب٤ُت اُز٢ عغِذ 

٤خ اُزضاّ االػج٤ٖ ثبُذس٣ت اُجذ٢ٗ، دسعبد ٖٓ ه٤َ أُذسع٤ٖ ُلبئذرٜب، ٝٛزا أُقذس ٣ؾ٤ش ئ٠ُ أٛٔ

، 1005)ٓؾٔٞد ع.،  ٝاُؾبعخ ئ٠ُ اٗزبط اُزش٤ًض اُؼو٢ِ ُزؾق٤َ اُضوخ اُالصٓخ ُِز٘بكظ ث٘غبػ

 .(93فلؾخ 

 روذ٣ْ اُزاد اُجذ٤ٗخ: -3-7-5-2

ٛبّ ُِضوخ ثبُ٘لظ  ٝٛٞ ٓقذس ٣غزٔذ ٖٓ ئدساًبد اُش٣بم٤٤ٖ ُزارْٜ اُجذ٤ٗخ، ٝٛٞ ٓقذس 

ثقلخ ػبٓخ، ٝا٩ٗبس ثقلخ خبفخ، ٣ٝإًذ ٛزا االسرجبه رقذس اُغغْ ُذ٣ٖ ثبُوجٍٞ االعزٔبػ٢ ٖٓ 

 .(771، فلؾخ  7999)اُغجبس،  ا٥خش٣ٖ ػ٘ذٓب ٣ؾزشًٕٞ ك٢ اُش٣بمخ

 اُزأ٤٣ذ االعزٔبػ٢: -3-7-5-5

٣ٝغزٔذ ٖٓ ئدساى اُزأ٤٣ذ االعزٔبػ٢ ٖٓ ا٥خش٣ٖ د١ٝ ا٤ٔٛ٧خ ثبُ٘غجخ ُِش٣بم٢: هجَ  

أُذسة، اُؼبئِخ اُضٓالء ك٢ اُلش٣ن، ٝهذ ػشف ٛزا أُقذس ػ٠ِ أٗٚ " ؽقٍٞ اُلشد ػ٠ِ رـز٣خ 

 Harterسعؼ٤خ ئ٣غبث٤خ ٝرؾغ٤غ ٖٓ أُذسة، ٝأػنبء اُلش٣ن، ٝاُٞاُذ٣ٖ ... " ٣ٝشٟ ٛبسرش

 ؼض٣ض اُلؼبٍ ٖٓ هجَ ا٥خش٣ٖ ٛٞ أؽذ أعب٤ُت اُزغ٤٤ش اُٜبٓخ ٩دساى اٌُلب٣خ.( ئٕ اُز7997)

ٖٓ اُغذ٣ش ثبُزًش إٔ ٛزا أُقذس ٣جشص أ٤ٔٛخ رٞك٤ش ث٤٘خ ٝاهؼخ ؽٍٞ اُش٣بم٢، رغبْٛ ك٢  

ُخ ئ٠ُ اُؾ٤خٞخخ، )اُغ٤ذ، ا٧عظ اُ٘لغ٤خ ُِ٘ٔٞ ٖٓ اُطلٞ ا٩ػذاد اُضوبك٢ ُٚ ُِز٘بكظ اُش٣بم٢

 .(99، فلؾخ  7995

 ه٤بدح أُذسة: -3-7-5-9

٣ٝغزٔذ ك٢ االػزوبد ك٢ ٜٓبساد أُغشة ك٢ ارخبر اُوشاس، ٝاُو٤بدح، ٣ٝإًذ ٛزا أُقذس إٔ  

 عِٞى أُذسة ُٚ رأص٤شٙ ػ٠ِ اُش٣بم٤٤ٖ، ٝإٔ ٓب ٣وذٓٚ ٖٓ رـز٣خ سعؼ٤خ ُْٜ ُٚ دٝس ٛبّ ك٢ ئدساه

 .(791، فلؾخ 1001)ٗؼ٤ْ،  ٛإالء اُش٣بم٤٤ٖ ٌُلبءرْٜ
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 :اُخجشح ػٖ هش٣ن ا٥خش٣ٖ -3-7-7-1

٣ٝغزٔذ ٖٓ ٓؾبٛذح ا٥خش٣ٖ ٓضَ أػنبء اُلش٣ن أٝ ا٧فذهبء اُِز٣ٖ ٣إدٕٝ ث٘غبػ، ؽ٤ش  

ُِش٣بم٢، ٝر٢ٔ٘ ُذ٣ٚ أ٣نب اُزقٞس  إٔ سؤ٣خ اُ٘ٔبرط اُ٘بعؾخ ٣ؼَٔ ػ٠ِ ر٘ؾ٤و اُؼ٤ِٔخ اُؼو٤ِخ

اُؼو٢ِ ػ٘ذ االعزشعبع، ُٝزا كٜزا أُقذس ُِضوخ ٣نغ اُش٣بم٢ ك٢ ٓٞاهق رؼ٤ٔ٤ِخ رار٤خ ٗؾطخ، 

 .(771، فلؾخ 7999)دؽذٝػ،  ؽ٤ش ٣ٞظق هذسارٚ ك٢ أُؾبٛذح ٝأُزبثؼخ ٝا٧داء

 أُش٣ؾخ )أُالئٔخ(: اُج٤ئخ -3-7-5-9

٣ٝغزٔذ ٛزا أُقذس ُِضوخ ٖٓ ٓؾبػش اُشاؽخ ٝاالعزٔزبع ٝاُشمب أُزٞكشح ك٢ اُج٤ئخ  

اُز٘بكغ٤خ ٓضَ: فبُخ اُزذس٣ت اُخبفخ أُضٝدح ثب٩ٌٓبٗبد اُالصٓخ ُِزذس٣ت أٝ اُز٘بكظ، ال ؽي إٔ 

ٝاالؽزشاّ ثبُزذس٣ت ٝاُزؼِْ رٞاكش ٓضَ ٛزٙ ا٧ٓبًٖ اُغ٤ذح عٞف ٣ؾلض ػ٠ِ ا٧داء اُغ٤ذ ٝثزٍ اُغٜذ 

 .(33، فلؾخ 1002)ؽش٣ذ،  ك٤زؾغٖ أُغزٟٞ أُٜبس١ ٝٛزا ٣ٌٞس صوخ اُش٣بم٢ ثوذسارٚ أُخزِلخ

 :دسعخ اُزأ٤٣ذ أُٞهل٢ -3-7-5-9

ٝٛٞ ٓقذس ُِضوخ ٣ؾَٔ رؾق٢ اُضوخ ئٕ ٗوظ اُؾبُخ اُنبؿطخ ٝاُز٢ رؾذس ا٥ٕ ك٢ ٛزا  

 .(775، فلؾخ  1007)ػضٔبٕ،  أُٞهق ٣ٌٕٞ ُقبُؼ رؾغذ ؽبُخ اُش٣بم٢ اُ٘لغ٤خ

ٝرغذس ا٩ؽبسح ئ٠ُ إٔ ٛزا أُقذس ُِضوخ ٣ؾ٤ش ئ٠ُ أ٤ٔٛخ اُزش٤ًض ػ٠ِ اُغٞاٗت اُز٢ رخلق  

ٛذاف أُشعٞح ٓ٘ٚ اُنـو اُغِج٢ ػ٠ِ اُش٣بم٢ ٝٓالؽظخ ا٧ٓٞس اُنبؿطخ ٝرٞع٤ٜٜب ُخذٓخ ا٧

ػٖ هش٣ن رٞك٤ش كشؿ اؽزلبظ اُش٣بم٢ ثؾبُخ ثذ٤ٗخ ع٤ذح ًضَ ًزبثؼخ اُش٣بم٢، ٝؽَ ٓؾٌالرٚ، 

 ٌٝٓبكئزٚ ... ئُخ.

 فىائد الثقت بالنفس: -3-1-6

٣زٔزغ اُش٣بم٢ ثبُضوخ ثبُ٘لظ كإ رُي ٣غبػذٙ ػ٠ِ رط٣ٞش أداءٙ اُش٣بم٢ ٖٓ خالٍ  ػ٘ذٓب 

 (321، فلؾخ 1002)سارت،  هشم ٓخزِلخ ر٘بهؼ أٛٔب ػ٠ِ اُ٘ؾٞ اُزب٢ُ

 اُضوخ ًض٤ش ا٩ٗلؼبالد ا٣٩غبث٤خ: -7

ُذٟ اُش٣بم٢، ك٢ٜ رجؼش ك٤ٚ اُؾؼٞس  رإصش اُضوخ ك٢ اُؼذ٣ذ ٖٓ االٗلؼبالد ا٣٩غبث٤خ 

ثبُؾ٣ٞ٤خ ٝاُؾٔبط ٝاُجٜغخ ٝاالٗزؼبػ، ٝأُزؼخ ٝاُشمب، ٣ٝإد١ رُي ئ٠ُ إٔ ؽشًبد اُش٣بم٢ 

رز٤ٔض ثب٩ٗغب٤ٗخ ٝأُض٣ذ ٖٓ اُوٞح ٝاُغشػخ، ئمبكخ ئ٠ُ ٓب عجن كإ اُضوخ رغبػذ اُش٣بم٢ ػ٠ِ 

 اُنبؿطخ. االؽزلبظ ثبُٜذٝء ٝاالعزشخبء ٝخبفخ ك٢ ٓٞاهق أُ٘بكغخ
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 اُضوخ رغبػذ ػ٠ِ رش٤ًض االٗزجبٙ: -1

ٝرُي ك٢ أُجبساح، ٣ٝشعغ رُي ئ٠ُ إٔ اُش٣بم٢ ال ٣ؾبٍٝ رغ٘ت )ٗز٤غخ مؼق اُضوخ(،  

٣ٝقجؼ ٓٞعٜب االٛزٔبّ ٗؾٞ ا٧داء، كبُش٣بم٢ اُز١ ٣زغْ ثقؼق اُضوخ ٣زٌِٔٚ اُؾؼٞس ثبُوِن، 

 .(733، فلؾخ 1077)ٓؾٔٞد ؽ.،  ٣ٝغزؾٞر ػ٤ِٚ اُزل٤ٌش اُغِج٢

 اُضوخ رإصش ػ٠ِ ث٘بء ا٧ٛذاف: -3

٣غزط٤غ اُش٣بم٢ اُز١ ٣زٔزغ ثبُضوخ إٔ ٣نغ أٛذاكبً راد فؼٞثخ ٓالئٔخ ٝرغزؾ٤ش اُزؾذ١،  

صْ ٣جزٍ اُغٜذ ٩ٗغبصٛب، كبُضوخ رغزؾ٤ش اُوذساد اٌُبٓ٘خ ُزٟ اُش٣بم٢، ث٤٘ٔب اُش٣بم٢ اُز١ ٣لزوذ 

)سارت،  اُضوخ ٤ٔ٣َ ئ٠ُ ٝمغ أٛذاف عِٜخ، ُٝزُي ٣جزٍ أهق٠ عٜذٙ، ٝال ٣غزؾ٤ش أهق٠ هبهبرٚ ئ٠ُ

 .(31، فلؾخ  7991االؽزشاف اُش٣بم٢ ،  –مـٞه اُزذس٣ت  –هِن أُ٘بكغخ 

 اُضوخ رض٣ذ أُضبثشح ٝثزٍ اُغٜذ: -2

ػبٓالً ٛبٓبً ٖٓ ؽ٤ش اُزأص٤ش ػ٠ِ ٗزبئظ ا٧داء، ثٔؼ٠٘ ئٕ رٞهغ اُش٣بم٢ ٗزبئظ أدائٚ ٣ؼزجش  

آخش ٣ٌٖٔ اػزجبس اُضوخ ثٔضبثخ اُض٣بدح ك٢ دسعخ اُزٞهغ ُ٘زبئظ ا٧داء أٝ ثٔؼ٠٘ آخش كإ اُضوخ رؼ٢٘ 

 رأًذ اُالػت ٖٓ ٓوذسرٚ ػ٠ِ رؾو٤ن اٗغبص ٓؼ٤ٖ.

 اُضوخ ال رؼزجش ٌُِلب٣خ اُجذ٤ٗخ ٝأُٜبس٣خ: -5

اُضوخ ثبُ٘لظ اُذٝس اُٜبّ اُز١ رغبْٛ ثٚ ك٢ ا٧داء اُش٣بم٢، ٣زنؼ ٖٓ دساعخ خقبئـ  

ٌُٖٝ رغذس ا٩ؽبسح ئ٤ُٚ ٛ٘ب إٔ اُضوخ ٝؽذٛب ال رخزِق ثطال، كٔب ه٤ٔخ إٔ ٣زٔزغ اُش٣بم٢ ثذسعخ 

 ػب٤ُخ ٖٓ اُضوخ ثبُ٘لظ، ٝال ٣ٌٖ ال ٣زوٖ أُٜبساد اُش٣بم٤خ رلوذ ئ٠ُ ا٤ُِبهخ اُجذ٤ٗخ.

(  أُقبسع ا٧ٓش٢ٌ٣ إٔ ٓقذس صوزٚ ث٘لغٚ Steve Combs–ُوذ أٝمؼ )عز٤ق ًٞٓجض 

 ػ٘ذٓب ًبٕ الػجبً ٤ُظ اُزلٌش ٝاالهز٘بع ثأٗٚ ٣زٔزغ ثبُضوخ ٌُٝ٘ب٩ػذاد اُغ٤ذ ... ٝاُزذسة ا٧كنَ

 (313، فلؾخ 1002)سارت، رذس٣ت أُٜبساد اُ٘لغ٤خ ك٢ أُغبٍ اُش٣بم٢، 

 :(Le manque de la confiance en soiالثقت بالنفس )نقص  -3-1-7

ؿبُج٤خ اُ٘بط ُذ٣ْٜ ٜٓبساد ثذ٤ٗخ ٤ٌُٞٗٞا ٗبعؾ٤ٖ، ٌُٖٝ ٗوـ اُضوخ ثبُ٘لظ ك٢ هذسارْٜ  

ػ٠ِ ا٧داء ُٜزٙ أُٜبساد ٣غؼِْٜ رؾذ مـٞه، ٝؽ٤٘ٔب رٌٕٞ أُجبساح ػ٠ِ خو أُ٘زقق ث٤ٖ 

الػج٢ اُلش٣و٤ٖ ٣ٞعٜٕٞ مشثبد ه٣ٞخ ٝده٤وخ، ًَٝ  كش٣و٢ اٌُشح اُطبئشح ػ٠ِ عج٤َ أُضبٍ كإ ًال

٣غزـَ ٓب ُذ٣ٚ ٖٓ صوخ ك٢ اُ٘لظ ٝك٢ هذسارٚ ػ٠ِ االداء ك٢ ٓؾبُٝخ ؽغْ أُ٘بكغخ ٝاُلٞص ثٜب ٣ٝلٞص 

ٖٓ ُذ٣ٚ اُضوخ أُض٠ِ ث٤٘ٔب ٣زشدد ا٥خش ك٢ ا٧داء ٣ٝقبة ثبُؾ٤شح ٝاُؾي، ٖٝٓ ٣ؼب٢ٗ ٖٓ ٛزا ٣ٞعذ 

جت ك٢ اُزشدد، ٣ٝشًض ا٧كشاد اُِز٣ٖ ُذ٣ْٜ ٗوـ ك٢ اُضوخ ثبُ٘لظ ػ٠ِ ُذ٣ٚ هِن ٝرٞهق اُزش٤ًض ٝرغ

 (192، فلؾخ 1005)ٓؾٔذ ع.،  ٓٞاهٖ اُنؼق أًضش ٖٓ هٞرْٜ
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 الثقت بالنفس الزائدة )أو الزائفت(:-3-1-8

ٖٓ اٗؾذاس ا٧داء ثٖٔ  رٌٕٞ اُضوخ ثبُ٘لظ صائلخ ػ٘ذٓب رٌٕٞ أًجش ٖٓ اُوذساد، ُزا ٗؾزس 

ُذ٣ْٜ صوخ ثبُ٘لظ صائذح، ٧ْٜٗ ال ٣وذسٕٝ ئػذاد أٗلغْٜ، ٝال ٣جزُٕٞ اُغٜذ اُالصّ ٩رٔبّ ا٧داء سؿْ 

١ ال ٣زؾون، ٖٝٓ ٣وذس ٜٓبسارٚ ٝهذسارٚ اُلؼ٤ِخ ال رٌٕٞ ُذ٣ٚ صوخ زأْٜٗ ٣ٌبدٕٝ ٣ضوٕٞ ك٢ اُلٞص اُ

جش ٓؾٌِخ أًضش رؼو٤ذا ٖٓ ٗوظ اُضوخ ثبُ٘لظ اُضائلخ ثبُ٘لظ ٓجبُؾ ك٤ٜب ٝئٕ اُضوخ ثبُ٘لظ اُضائذح رؼز

أؽ٤بٗب ؽ٤٘ٔب ٣ؾبٍٝ اُش٣بم٢ رـط٤خ اُؾٌٞى اُزار٤خ ُٝزا ٣ؾبٍٝ اُش٣بم٤ٕٞ ٖٓ خالٍ اُضوخ اُضائذح  

ئخلبء ٓؾبػشْٛ ثبُؾي ك٢ أٗلغْٜ اُز٢ رٌٕٞ أًضش اعزذالال ُِزؼج٤ش ػٖ ٓؾبػشْٛ، ٣ٌٕٝٞ ُذٟ 

، Pierrou ،7999) ِـ ٖٓ اُؾٌٞى ٣ٝجؼذٕٝ اُضوخ ثأٗلغْٜأُذسة ثشٗبٓظ ُٔغبػذرْٜ ك٢ اُزخ

 .(799فلؾخ 

ئٕ اُش٣بم٤٤ٖ اُز٣ٖ ٣زٔزؼٕٞ ثبُ٘لظ أُض٠ِ ٣نؼٕٞ ٧ٗلغْٜ :الثقت بالنفس المثلً-3-1-9

ثبُ٘غبػ ػ٘ذٓب أٛذاكب ٝاهؼ٤خ رزٔؾ٠ ٓغ هذسارٚ، أْٜٗ ٣لٜٕٔٞ هذسارْٜ ثؾٌَ ع٤ذ ٣غؼِْٜ ٣ؾؼشٕٝ 

 ٣قِٕٞ ئ٠ُ ؽذٝدْٛ اُؼ٤ِب ُوذسارْٜ، ٝال ٣ؾبُٕٝٞ ئٗغبص أٛذاف ؿ٤ش ٝاهؼ٤خ ثبُ٘غجخ ُْٜ.

ٛزا ٣ؼزجش آزالى اُش٣بم٤٤ٖ اُضوخ ك٢ اُ٘لظ أُض٠ِ فلخ ؽخق٤خ مشٝس٣خ ٛبٓخ، ٌُٖٝ  

بم٤ٕٞ آزالى اُش٣بم٤٤ٖ ُٜزٙ اُقلخ ال ٣نٖٔ ٝؽذٙ رلٞهْٜ ك٢ ا٧داء، ٝئٗٔب ٣غت إٔ ٣ٔزِي اُش٣

أُٜبساد اُجذ٤ٗخ ُزؾو٤ن ا٧داء اُغ٤ذ، أٗٚ ٖٓ اال٤ٔٛخ رط٣ٞش ًَ ٖٓ اُضوخ ثبُ٘لظ ٝاٌُلب٣خ اُجذ٤ٗخ 

ٝأُٜبس٣خ ؽ٤ش إٔ ًال ٜٓ٘ٔب ٣ذػْ ا٥خش، كبُش٣بم٢ اُز١ ٣ٔزِي اُضوخ ك٢ اُ٘لظ دٕٝ اٌُلب٣خ اُجذ٤ٗخ 

 ٝأُٜبس٣خ ٣ؼ٢٘ إٔ ُذ٣ٚ اُضوخ اُضائلخ.

اُش٣بم٤٤ٖ  لك٢ اُ٘لظ أُض٠ِ كإ ٛ٘بى اػزوبدا ؽبئؼب ُذٟ ثؼٝػ٘ذٓب ٗزؾذس ػٖ اُضوخ  

، ٌُٖٝ اُضوخ ك٢ ًزُيٓلبدٙ إٔ اُضوخ ك٢ اُ٘لظ رٌغجْٜ ٓ٘بػخ مذ ؽذٝس ا٧خطبء، ٝاُؾو٤وخ ٤ُغذ 

اُ٘لظ رٔ٘ؼ اُش٣بم٢ ًلبءح ك٢ اُزؼبَٓ ٓغ ا٧خطبء، كؼ٘ذٓب ٣ٔزِي اُش٣بم٢ اُضوخ ك٢ اُ٘لظ ٣ٝؾؼش 

)سارت، رذس٣ت أُٜبساد اُ٘لغ٤خ ك٢ أُغبٍ  كؼب٤ُخ ك٢ رقؾ٤ؼ أخطبئٚثو٤ٔخ رارٚ ٣ٌٕٞ أًضش 

 .(339، فلؾخ 1002اُش٣بم٢، 

رْ ئ٣نبػ اُؼالهخ ث٤ٖ اُضوخ ثبُ٘لظ ٝا٧داء ٖٓ خالٍ اكزشام٤خ أُ٘ؾ٠٘ أُؼٌٞط ػٔذ أػ٠ِ  ٝهذ

ثبُ٘لظ اُضائذح، ٝػ٠ِ ا٤ُغبس رٌٕٞ اُضوخ ثبُ٘لظ أُؼزذُخ  ٗوطخ ك٢ االُزٞاء ئ٠ُ ا٤ٔ٤ُٖ ثؼذ رٌٕٞ اُضوخ

رْ رٌٕٞ ٗوـ اُضوخ ثبُ٘لظ، ًَٝ ٜٓ٘ٔب ٣شرجو عِج٤ب ثٔغزٟٞ ا٧داء ؽ٤ش ٣٘خلل ا٧داء ثض٣بدح أٝ 

ػالهخ اُضوخ ثبُ٘لظ .ٗوـ اُضوخ ثبُ٘لظ ػٖ ٗوطخ اُضوخ ثبُ٘لظ أُض٠ِ ٝاُؾٌَ اُزب٢ُ ٣ٞمؼ رُي

 (320، فلؾخ 1002)سارت، رذس٣ت أُٜبساد اُ٘لغ٤خ ك٢ أُغبٍ اُش٣بم٢،  ثب٧داء
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 * عالقت الثقت بالنفس باألداء)حسب ع .المجيد محمد(              

 ػب٢ُ                                                                                                         

        

  ٓؼزذُخ                                                                         

  ا٧داء                                                                                                            

            

  

 ٓ٘خلل                                   

 اُضوخ            اُ٘وطخ اُقؾ٤ؾخ      اُضوخ اُضائذح

 أُ٘خلنخ   اُضوخ أُض٠ِ              

 

 :بناء الثقت بالنفس -3-1-11

٣ؼزوذ اٌُض٤ش ٖٓ أُذسع٤ٖ ٝاُش٣بم٤٤ٖ ػ٠ِ اُغٞاء إٔ اُضوخ ثبُ٘لظ فلخ ٗلغ٤خ ٛبٓخ ٣ز٤ٔض  

ا٥خش، ٝأٗٚ ٖٓ اُقؼٞثخ رط٣ٞش أٝ ر٤ٔ٘خ ٛزٙ اُقلخ اُ٘لغ٤خ خالٍ ثٜب اُش٣بم٤٤ٖ دٕٝ اُجؼل 

ػ٤ِٔخ اُزذس٣ت اُش٣بم٢ ٝاُٞاهغ أٗٚ ٣ٌٖٔ رط٣ٞش أٝ رؾغ٤ٖ اُضوخ ك٢ اُ٘لظ ُذٟ اُش٣بم٤٤ٖ ٖٓ 

 خالٍ اُؼَٔ ٝأُٔبسعخ ٝاُزخط٤و.

ٝٗغزؼشك ك٤ٔب ٢ِ٣ ثؼل االهزشاؽبد اُز٢ رغبػذ ػ٠ِ رط٣ٞش اُضوخ ك٢ اُ٘لظ ُذٟ  

 :(125، فلؾخ  7911)فبُؼ،  م٤٤ٖاُش٣ب

 :ص٣بدح اُٞػ٢ ثبُضوخ ك٢ اُ٘لظ -3-7-70-7

اُخطٞح ا٠ُٝ٧ ُج٘بء اُضوخ ك٢ اُ٘لظ إٔ ٣قجؼ اُش٣بم٢ ٓذسًب ٝأًضش ٝػ٤ب ؽٍٞ ٓؾبػشٙ ثبُضوخ  ئٕ  

ثٔب ك٢ رُي ٓؼشكخ عٞاٗت اُزؾغٖ، ٝئؽذٟ اُطشم اُز٢ رغبػذ ػ٠ِ رؾو٤ن رُي رٞع٤ٚ االٛزٔبّ ٗؾٞ 

 ٤ًل٤خ االعزغبثخ ُِٔٞاهق أُخزِلخ.

 :اٗغبصاد ا٧داء-3-7-70-1

إٔ أْٛ ػبَٓ ٣غبْٛ ك٢ ث٘بء اُضوخ ٛٞ االٗغبصاد اُز٢ ٣ؾووٜب  ُوذ أظٜشد ٗزبئظ اُجؾٞس 

اُؾخـ، ٣ٝؼ٢٘ رُي إٔ اُؾخـ اُز١ ٣ز٤ٔض أداؤٙ ثبُ٘غبػ ك٢ أُبم٢ عٞف ٣ض٣ذ ٖٓ صوزٚ ك٢ 

 ٗغبػ ا٧داء ٓشح أخشٟ ك٢ أُغزوجَ.
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"  Gohfried B–ُوذ ػجش ػٖ أُؼ٠٘ اُغبثن اُالػت اُؼب٢ُٔ ُِز٘ظ " ثش٣ٖ عٞرل٤شد 

 ٍ:ػ٘ذٓب هب

" أ٢٘ٗ أًغت أُجبساح ٢٘ٗ٧ أصن ك٢ ٗلغ٢، ٌُٖٝ اُغجت اُؾو٤و٢ ُضوز٢ ك٢ ٗلغ٢ ٛٞ رؾو٤ن  

 أٌُغت ".

ئٕ اُغإاٍ أُطشٝػ اُز١ ٣طشػ ٗلغٚ ا٥ٕ: ٓبرا ٣ٌٖٔ إٔ ٣لؼَ اُش٣بم٢ ُض٣بدح صوزٚ خالٍ  

ٖٓ اٗغبصاد ا٧داء؟ ئٕ ا٩عبثخ اُقؾ٤ؾخ ػ٠ِ ٛزا اُزغبؤٍ ٢ٛ إٔ ٣خقـ اُش٣بم٢ أُض٣ذ 

، 1009)اُقٔذ،  اُٞهذ ٝأُٔبسعخ ٩روبٕ أُٜبساد أُؼ٤٘خ اُز٢ ٣ش٣ذ إٔ ٣إد٣ٜب ثبُٔض٣ذ ٖٓ اُضوخ

 .(22فلؾخ 

 اُزقٞس اُز٢٘ٛ ٨ُداء اُ٘بعؼ:-3-7-70-3

خالٍ إٔ ٝاؽذا ٖٓ كٞائذ اعزخذاّ اُزقٞس اُز٢٘ٛ ٓغبػذح اُش٣بم٢ ػ٠ِ ث٘بء اُضوخ، ٣ٌٖٝٔ  

ػ٤ِٔخ اُزقٞس إٔ ٣غزؾنش اُقٞسح اُز٤٘ٛخ ُجؼل أُٞاهق اُز٢ ٣قؼت ٓٔبسعزٜب كؼ٤ِب أص٘بء 

اُزذس٣ت، ٖٝٓ رُي إٔ اُش٣بم٢ ٣غزط٤غ رقٞس ٗلغٚ ٝٛٞ ٣ٜضّ أُ٘بكظ، اُز١ ُْ ٣غجن ٛض٣ٔزٚ 

ٖ ٖٓ هجَ كؼ٘ذٓب ٣ؼزبد اُش٣بم٢ اُٜض٣ٔخ ٖٓ ٓز٘بكظ ٓؼ٤ٖ كإ رُي ثبُزأ٤ًذ ٣نؼق ٖٓ صوزٚ، ٣ٌٝٔ

 ٖٓ خالٍ اُزقٞس اُ٘برظ ٨ُداء، ٝر٘ل٤ز اُخطخ ثذهخ إٔ ٣ِؾن اُش٣بم٢ اُٜض٣ٔخ ثٜزٙ أُ٘بكظ

 .(177، فلؾخ 1009)اُؾ٤ِْ، 

 ا٧داء ثضوخ:-3-7-70-2

ئؽذٟ اُطشم ا٧هَ ٝا٧عَٜ ُج٘بء اُضوخ إٔ اُؾشؿ اُش٣بم٢ ػ٠ِ ر٤ٔض أداءٙ ثبُضوخ، ؽ٤ش  

ا٧كٌبس ٝأُؾبػش ٝاُغِٞى ٣زأصش ًَ أؽذ ثب٥خش، كاٗٚ ًِٔب ر٤ٔض ا٧داء ثبُٔض٣ذ ٖٓ اُضوخ صاد  إ

 اُؾؼش ٝاُزل٤ٌش ثضوخ.

ئٕ ٖٓ ا٤ٔٛ٧خ ثٔب ًٖ إٔ ٣ؾـ اُالػت دائٔبً ػ٠ِ إٔ ٣ظٜش ثؾٌَ اُٞاصن ٖٓ ٗلغٚ ٝأدائٚ  

اُؾشًبد أُؼ٤٘خ أص٘بء ك٢ اُِؼت ٌُٖٝ عٞء اُؾع، كإ ثؼل اُالػج٤ٖ ٖٓ خالٍ اُزقشكبد أٝ 

 .(129، فلؾخ  7911)فبُؼ،  أُغبثوخ ٣ظٜشٕٝ ثبُؾٌَ اُز١ ٣ؼٌظ كوذإ اُضوخ ُذ٣ْٜ

أظٜشد ٗزبئظ دساعخ ؽذ٣ضخ أعش٣ذ ػ٠ِ الػج٢ اُز٘ظ، ٖٝٓ خالٍ رؾ٤َِ ٓئبد  ُوذ 

)سارت،  أُجبس٣بد أٗٚ ٣ٌٖٔ رؾذ٣ذ اُالػج٤ٖ اُلبئض٣ٖ ٝاُخبعش٣ٖ ٖٓ ؽشًبرْٜ ٝأدائْٜ أص٘بء أُجبساح

(192، فلؾخ 1002رذس٣ت أُٜبساد اُ٘لغ٤خ ك٢ أُغبٍ اُش٣بم٢،  : 
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 اُزل٤ٌش ثضوخ )اُؾذ٣ش اُزار٢ ٖٓ أعَ اُضوخ ثبُ٘لظ(:-3-7-70-5

رزنٖٔ اُضوخ اُزل٤ٌش ك٢ أٗي رغزط٤غ ٝعٞف رؾون أٛذاكي، ؽ٤ش إٔ االرغبٛبد ا٣٩غبث٤خ  

بس اُغِج٤خ ٓضَ أٗب ُْ أٛضّ ٛزا كٌمشٝس٣خ ُزٞاعذ اُوٟٞ ُذٟ اُش٣بم٢ اُز١ ٣ؾزبط العزجؼبد اال

ا٧كٌبس ا٣٩غبث٤خ ٓضَ عٞف أؤد١ أكنَ ئرا كؼِذ ًزا، ٝٛزا ٣ؾزلع اُؾخـ، ٤ٌُٕٞ ثذال ٜٓ٘ب 

 (301، فلؾخ 7991)ػٌبؽخ،  ُِش٣بم٢ ثبُٜذٝء ٝاُزش٤ًض

ػ٘ذٓب رلٌش ئ٣غبث٤ب كإ عغٔي ٣غزغ٤ت ػ٠ِ ٗؾٞ أكنَ ثغِٞى ٣ز٤ٔض ثبُضوخ، ٝٛزا ٓب ػجش  

" ػ٘ذٓب هبٍ: ئرا كٌشد أ٢٘ٗ  Bill Rodgers–" ثَ سٝدعشصػ٘ٚ اُالػت اُؼب٢ُٔ ُِٔبسرٕٞ 

 اعزط٤غ أٌُغت كإ رُي ؽزٔب ع٤ؾذس.

ٝػ٘ذٓب ٣شاٝد اُالػت ثؼل ا٧كٌبس اُغِج٤خ اُز٢ رإصش ك٢ صوزٚ، ٝرنؼق ٖٓ داكؼ٤زٚ،  

ٝرخلل ٖٓ ٓغزٟٞ أدائٚ، كٖٔ ا٤ٔٛ٧خ إٔ ٣زؼشف اُالػت ػ٠ِ ٓضَ ٛزٙ ا٧كٌبس اُغِج٤خ اُز٢ رض٤ش 

 اُؾي ك٢ ٓوذسرٚ صْ ٣جؾش ػٖ االعِٞة ا٣٩غبث٢ ُِزـِت ػ٠ِ ٛزٙ ا٧كٌبس. ُذ٣ٚ

( ٝاؽذاً ٖٓ أْٛ عٞاٗت اُضوخ، ٝٛزا ٓب ٣ٝDialogue intérieurؼزجش اُؾذ٣ش اُذاخ٢ِ ) 

Williams ( "100 )" ٝ " ٤ِ٣ٝبٓظ Bunket" ٝ " ثٌ٘بس  Zinsserرٛت ئ٤ُٚ ًَ ٖٓ " صٗغبس

 .Gill, 1988, p) ٠ِ أُؾبػش ٝاُز٢ رإصش ثذٝسٛب ػ٠ِ ا٧داءؽ٤ش ٣إًذٕٝ ػ٠ِ رأص٤ش االكٌبس ػ

 )'ا٧كٌبس، ٓؾبػش، أداء(. (225

 اُؾبُخ اُجذ٤ٗخ اُغ٤ذح:-3-7-70-9

٣ؼزجش ا٩ػذاد اُجذ٢ٗ ٝأُٜبس٣ٞاُخطط٢ ٖٓ أْٛ اُغٞاٗت اُز٢ رغبػذ ػ٠ِ ث٘بء اُضوخ،  

اُضوخ ك٢ ًلبءرٚ اُجذ٤ٗخ، ٣ٌٔ٘ٚ رٞص٣غ هبهبرٚ اُجذ٤ٗخ ثبٗزظبّ خالٍ أُغبثوخ ُٝوذ ٝاُش٣بم٢ اُز١ ُذ٣ٚ 

" ثوذس ٓب أرٔزغ ثب٩ػذاد  Nieklaus Jackػجش ػٖ أُؼ٠٘ اُغبثن اُالػت اُؼب٢ُٔ " عبى ٌِٗٞط

 اُغ٤ذ ُِٔ٘بكغخ ثوذس ٓب رٌٕٞ صوز٢ ك٢ رؾو٤ن أٌُغت.

" ؽوبً أٗي ال  Runner Brendanثشٗذإ  ٝك٢ ٛزا اُغ٤بم ٣ؾ٤ش اُالػت اُؼب٢ُٔ " سٗش 

 (129، فلؾخ 1000)ًبَٓ،  رغزط٤غ إٔ رٌغت اُضوخ دٕٝ اُزذس٣ت اُغ٤ذ

 ه٤ٔخ اُزاد:-3-7-70-1

٣ؼزجش ٓلّٜٞ ه٤ٔخ اُزاد ٖٓ أُلب٤ْٛ اُ٘لغ٤خ اُٜبٓخ ٌَُ ؽخـ، ٣ٝجزٍ ًَ ؽخـ اٌُض٤ش  

ٝؿبُجبً كإ أُذسث٤ٖ ا٧ًلبء ٣غؼٕٞ ئ٠ُ رذػ٤ْ ه٤ٔخ اُزاد ُذٟ اُش٣بم٤٤ٖ ٖٓ أعَ ؽٔب٣خ رارٚ، 

اهز٘بػبً إٔ ه٤ٔخ اُش٣بم٢ ُزارٚ ٛٞ ٓلزبػ اُذاكؼ٤خ، إٔ اُش٣بم٤٤ٖ اُز٣ٖ ُذ٣ْٜ خجشاد ٗغبػ ٓجٌشح 

٣ٌٕٞٗٞ أًضش صوخ ك٢ أٗلغْٜ ٣ٝؾؼشٕٝ ثبُٔض٣ذ ٖٓ ه٤ٔزْٜ ث٤٘ٔب اُش٣بم٤٤ٖ اُز٣ٖ ُذ٣ْٜ خجشاد كؾَ 

 ح ٣قجؾٕٞ أهَ صوخ ك٢ أٗلغْٜ ٣ٝؾؼشٕٝ ثو٤ٔخ أهَ ٧ٗلغْٜ.ٓجٌش
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ئٗٚ ٖٓ ؿ٤ش أٌُٖٔ رط٣ٞش اُضوخ ك٢ اُ٘لظ ُذٟ اُش٣بم٤٤ٖ ػ٘ذٓب ٣ٌٕٞ ئدساًْٜ ُو٤ٔخ  

أٗلغْٜ عِج٤بً ُٝزُي ٣غت إٔ ٣نطِغ أُذسة ػ٠ِ دٝسٙ االعبع٢ ك٢ ٓغبػذح اُش٣بم٤٤ٖ ُزط٣ٞش 

،  M.Jossen ،.7997) ْ ك٢ رط٣ٞش اُضوخ ثبُ٘لظ أُض٠ِئدساًبرْٜ ا٣٩غبث٤خ ٗؾٞ أٗلغْٜ ٓٔب ٣غبٛ

 .(99فلؾخ 

 :تنميت الثقت الرياضيت طرق -3-1-11

ٛ٘بى اُؼذ٣ذ ٖٓ اُٞعبئَ ٝا٧عب٤ُت اُز٢ ٣ٌٖٔ اعزخذآٜب ثز٤ٔ٘خ اُضوخ اُش٣بمخ ُذٟ  

 اُالػج٤ٖ.

( ئ٠ُ اُ٘قبئؼ اُزب٤ُخ ًأعبع٤بد أُغبػذح ػ٠ِ ر٤ٔ٘خ اُضوخ 7999) Bellُٝوذ أؽبس عز٤لبٕ ثَ 

 :(719، فلؾخ 1007)خ٤َِ،  اُش٣بم٤خ ُذٟ اُالػج٤ٖ

 ؽبٍٝ ر٤ٔ٘خ هذساري ػ٠ِ اعزخذاّ اٌُالّ اُزار٢ اُش٣بم٢ اال٣غبث٢. -

اُزل٤ٌش " ك٢ اُ٘وبه اُغِج٤خ ٝاعزجذاُٚ كٞساً ثبُزل٤ٌش ك٢ اُ٘وبه  اعزخذّ هشم " ئ٣وبف -

  ا٣٩غبث٢.

ؽبٍٝ إٔ رشًض ػ٠ِ ا٧داء ثأكنَ ٓب ٣ٌٖٔ أال رشًض ػ٠ِ هذسح ٝفُٞي ئ٠ُ أهق٠  -

،  F.legrand ،1002) دسعبد االروبٕ ك٢ ٓذح روّٞ ك٤ٜب ثب٧داء أٝ االؽزشاى ك٢ أُ٘بكغخ

 .(701فلؾخ 

ؽبٍٝ ٓشاعؼخ ٗوبه هٞري ٝٗوبه مؼلي ٝؽبٍٝ إٔ رزؼِْ ٖٓ ٗوبه مؼلي صْ هْ ث٘غ٤بٜٗب  -

 ٝرزًش كوو ٗوبه هٞري.

ؽبٍٝ إٔ رزقٞس ث٘لغي ك٢ ٓٞاهق اُ٘غبػ ك٢ ا٧داء أٝ رزضٞس ثؼل اُالػج٤ٖ اُش٣بم٤٤ٖ  -

 ٤ُخ ٖٓ اُضوخ ثبُ٘لظ.ك٢ أُٞاهق اُز٢ ٣وٕٞٓٞ ك٤ٜب ثب٧داء ثأكنَ ٓب ػ٘ذْٛ ٝثذٝس٣خ ػب

ؽبٍٝ إٔ رض٤ش ُذ٣ي اُذاكغ ٝاُشؿجخ ك٢ االعزٔزبع ثبالؽزشاى ك٢ أُ٘بكغخ اُز٢ رزطِت  -

 .(733ّ، فلؾخ 7999)اُلزبػ،  اُزؾذ١

 :التىجيهاث التطبيقيت لتطىير الثقت بالنفس لدي الرياضيين-3-1-12

ثضوخ ٝرٞهغ اُ٘زبئظ، ؽ٤ش ٣٘ظش ئ٠ُ رٞهغ اُ٘زبئظ ػ٠ِ أٗٚ ٓذٟ ٣غت إٔ ٗلشم ث٤ٖ اُؼَٔ  -

اؽزٔبٍ أٌُغت اٝ اُخغبسح ك٢ أُغبثوخ، ث٤٘ٔب اُضوخ ٢ٛ ؽؼٞس اُالػت إٔ أداءٙ عٞف 

 ٣ٌٕٞ ع٤ذاً ثقشف اُ٘ظش ػٖ اُ٘زبئظ.

٣ٞؽذ صالصخ أٗٔبه ؽبئؼخ ٖٓ اُضوخ ُذٟ اُش٣بم٤٤ٖ االكزوبد ئ٠ُ اُضوخ أٝ مؼق اُضوخ، اُضوخ  -

 ُضائذح أٝ اُضائلخ، ٝاُضوخ أُض٠ِ أٝ أُوذاس االٓضَ ٖٓ اُضوخ.ا
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٣ز٤ٔض اُش٣بم٤ٕٞ اُز٣ٖ ٣زٔزؼٕٞ ثبُٔغزٟٞ ا٧ٓضَ ٖٓ اُضوخ ثبُ٘لظ ثبُلْٜ اُغ٤ذ ُوذسارْٜ  -

 ٣ٝنؼٕٞ أٛذاكبً ٝاهؼ٤خ، ٣ٝؾؼشٕٝ ثبُ٘غبػ ػ٘ذٓب ٣قِٕٞ ئ٠ُ ؽذٝدْٛ اُؼ٤ِب ُوذسارٚ

 .(133، فلؾخ 1009ثشا٤ْٛ، )ئ

ثبُشؿْ ٖٓ اػزجبس اُضوخ ثبُ٘لظ ؽ٤ئبً ٛبٓب ُِزلٞم اُش٣بم٢، ٌُٖٝ اُضوخ ٝؽذٛب ال رنٖٔ  -

اُزلٞم ك٢ ا٧داء، ٝئٗٔب ٣غت رط٣ٞش ًَ ٖٓ اٌُلب٣خ اُجذ٤ٗخ ٝأُٜبس٣خ، ٝاُش٣بم٢ اُز١ 

)سارت، هِن  ثبُضوخ اُضائلخ ٣ٔزِي اُضوخ ثبُ٘لظ دٕٝ اٌُلبءح اُجذ٤ٗخ ٝأُٜبس٣خ ٣ؼ٢٘ أٗٚ ٣ز٤ٔض

 .(199، فلؾخ  7991االؽزشاف اُش٣بم٢ ،  –مـٞه اُزذس٣ت  –أُ٘بكغخ 

ئٕ اُش٣بم٤٤ٖ اُز٣ٖ رؼٞصْٛ اُضوخ ثبُ٘لظ ًبكٕٞ ٖٓ اُلؾَ ثذسعخ ًج٤شح ٌٖٝٓٔ اُخطٞسح  -

 إٔ ٛزا اُؾن ٖٓ اُلؾَ ٣وٞدْٛ ئ٠ُ أُض٣ذ ٖٓ اُلؾَ.

رؼزجش اٗغبصاد اُؾخـ ٝخجشاد اُ٘غبػ اُغبثوخ ٖٓ أْٛ اُؼٞآَ اُز٢ رغبْٛ كو٢ ث٘بء اُضوخ  -

 .(22، فلؾخ  Missoum ،7991) ُذٟ اُش٣بم٤٤ٖ

٣ٌٖٔ االعزلبدح ٖٓ ٜٓبسح اُزقٞس ٝاُزٔش٣ٖ اُز٢٘ٛ ك٢ رذػ٢ٔ اُضوخ ُذٟ اُش٣بم٤٤ٖ،  -

خ ٖٓ خالٍ ٓشاعؼخ اُقٞسح اُز٤٘ٛخ ُخجشاد اُ٘غبػ ا٧داء ٣ٝزؾون رُي ثقلخ خبف

اُغبثن، أٝ ا٧داء أُزٞهغ ٓغ ٓشاػبح إٔ ٣زْ رُي ك٢ مٞء ٓجذأ ٝاهؼ٤خ ا٧ٛذاف، ٣ٌٖٝٔ إٔ 

 ٣ٌٕٞ ُِؾذ٣ش اُذاخ٢ِ رأص٤شاً ًج٤شاً.

زؼَٔ ٝرُي ثٔٞاعٜخ ا٧كٌبس اُغِج٤خ ثبعزؼٔبٍ ا٧كٌبس ا٣٩غبث٤خ، كبُؾذ٣ش اُذاخ٢ِ ٣ٌٖٔ إٔ ٣غ

ًزو٤٘خ ُزو٣ٞخ اُضوخ ثبُ٘لظ ٝثزب٢ُ اُغِٞى اُش٣بم٢
 

(Perreaut-pierre ،la gestion 

mentale du stress pour la performance Sportive ،1000 30، فلؾخ). 

عجن ٗغز٘زظ إٔ اُضوخ ثبُ٘لظ رز٤ٔض ثزٞهغ ػب٢ُ ُِ٘غبػ ٝٛزا ٓب ٣غبػذ ػ٠ِ اعزضبسح  ٝٓٔب 

االٗلؼبالد ا٣٩غبث٤خ ٝثزب٢ُ ٣غَٜ اُزش٤ًض، ٝٝمغ ا٧ٛذاف ٣ٝض٣ذ ٖٓ اُغٜذ ٝا٩فشاس ػ٠ِ 

 رؾو٤ن اُ٘زبئظ.

بهئ ٣ٝغت ا٩ؽبسح ئ٠ُ إٔ االػزوبد إٔ اُضوخ ثبُ٘لظ ٢ٛ رؾو٤ن أٌُغت ٝاُلٞص ٛٞ اػزوبد خ 

٣ٝإصش عِجبً ػ٠ِ صوخ اُش٣بم٢ ٣ٝغت إٔ ٣ٔزِي اُش٣بم٤ٕٞ أُٜبساد اُجذ٤ٗخ ٝاُخطط٤خ ُزؾو٤ن 

ا٧داء اُغ٤ذ، كبُش٣بم٤٤ٖ اُز٣ٖ ٣ٔزٌِٕٞ اُضوخ دٕٝ اٌُلب٣خ اُجذ٤ٗخ ٝأُٜبس٣خ ٣ؼ٢٘ إٔ ُذ٣ْٜ اُضوخ 

 .(799، فلؾخ 1003)اُِط٤ق،  اُضائلخ
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 : خالصت -

رطشه٘ب ك٢ ٛزا اُلقَ ئ٠ُ ٜٓبسح اُضوخ ثبُ٘لظ ٝ اُز٢ ٗؼزجشٛب ا٧عبط اُز١ ٗغز٘ذ ػ٤ِٚ ٖٓ اعَ      

 رأع٤ظ ٝ ث٘بء ٛزٙ اُذساعخ.

٣زوبسثٕٞ ُذسعخ ًج٤شح ٖٓ ؽ٤ش هذسارْٜ ٝ ٜٓبسارْٜ اُجذ٤ٗخ ٝ  شام٤ٖٖٓ أُؼشٝف إٔ اُ    

اُؾش٤ًخ ٝ اُخطط٤خ ، ئال إٔ ٛ٘بى ػبٓال أخشا ٛبٓب ٣ؾذد ٗز٤غخ اُلشٝم ث٤ْٜ٘ ٝ خبفخ أص٘بء اداءْٛ 

، ٝ اُز١ ٣زأعظ ػ٤ِٚ ٗغبؽْٜ ٝ رلٞهْٜ ٝ ٛٞ  اُزذس٣ت اٝ أُ٘بكغخُِ٘ؾبه اُش٣بم٢ ك٢ ؽقـ 

اُ٘لغ٤خ . ٝ ٢ٌُ ٣غزط٤غ اُالػت اُش٣بم٢ رؾو٤ن ا٧داء ث٘غبػ ٣٘جـ٢ إٔ  ػبَٓ هذسارْٜ ٝ ٜٓبسارْٜ

 ٣ٌٕٞ ُذ٣ٚ رٌبَٓ ٝ رٞاصٕ ث٤ٖ اُٞظبئق اُجذ٤ٗخ ٝ أُٜبساد اُ٘لغ٤خ خبفخ ٜٓبسح اُضوخ ثبُ٘لظ.

اٗٚ ٖٓ اُنشٝس١ عذا ئًغبة اُالػج٤ٖ ٝ اُش٣بم٤٤ٖ ُجؼل أُؼبسف ٝ أُؼِٞٓبد 

ظ ٝ كبئذرٜب ثبُ٘غجخ ُْٜ ٝ ثبُ٘غجخ ُٔذٟ رطٞس ٓغز٣ٞبرْٜ اُش٣بم٤خ. ا٧عبع٤خ ؽٍٞ أ٤ٔٛخ اُضوخ ثبُ٘ل

ٝ هذ دُذ اُخجشاد ك٢ ٓغبٍ ػِْ اُ٘لظ اُش٣بم٢ إٔ ُِضوخ ثبُ٘لظ كبئذح ًجشٟ ُِزال٤ٓز ٝ اُش٣بم٤٤ٖ 

، ٝأعٜٔذ ك٢ االسروبء ثٔغز٣ٞبرْٜ ، ؽ٤ش أفجؼ االػزوبد ك٢ اُذٍٝ أُزوذٓخ إٔ رط٣ٞش اُضوخ ثبُ٘لظ 

 . رذس٣جْٜ ٝ ٓ٘بكغبرْٜٖٓ اُنشٝس٣بد ك٢ ثشآظ   م٤٤ٖاُش٣بُذٟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مدخل الباب الثاني :

لقد مشل هذا الباب على ثالث فصول حيث الفصل األول سيخصصه الباحثان لغرض منهجية البحث  وإجراءاته امليدانية 
ويبني من خالله املنهج املستخدم الذي يالءم مشكلة البحث ، عينة جماالت البحث وضبط اإلجرائي للمتغريات ، الشرح 

 اإلحصائية املتعددة.ألدوات البحث والوسائل 

كما سيشمل الفصل الثاين على عرض وحتليل ومناقشة النتائج االختبارات عينة البحث بينما سيعمل الباحثان يف الفصل 
الثالث إىل مقابلة النتائج بالفرضيات مث استخالص جمموعة من االستنتاجات وصوال إىل اخلالصة العامة مع إعطاء جمموعة 

 من التوصيات.
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 تمهيذ: 

ثبٌّٛضٛع ِٓ اٌغبٔت ثؼذ ِؾبٌٚزٕب ٌزغط١خ اٌغٛأت إٌظش٠خ ٌٍجؾش، عٕؾبٚي فٟ ٘زا اٌغضء أْ ٔؾ١ظ 

ثذساعخ ١ِذا١ٔخ ػٓ طش٠ك رٛص٠غ اعزّبسح ػٍٝ أفشاد اٌؼ١ٕخ اٌّخزبسح، ٚاٌزٞ رّؾٛس أعبعب ؽٛي  مٟاٌزطج١

اٌفشض١بد اٌزٟ لّٕب ثٛضغ عذاٚي ٌٙزٖ األعئٍخ رزضّٓ ػذد اإلعبثبد ٚإٌغت اٌّؤ٠ٚخ ٚاٌّٛافمخ ٌٙب ٚفٟ 

 انمنهج انمستخذو:  -1-1

ٚران ِٓ أعً إثشاص رأص١ش اإلطبثبد اٌش٠بض١خ ػٍٝ  دساعزٕب فٟٔظشا أل١ّ٘خ اٌجؾش اٌزٞ رٕبٌٕٚبٖ فٟ 

ِٙبسح اٌضمخ ثبٌٕفظ  الزضٝ ػ١ٍٕب األِش اعزخذاَ "إٌّٙظ اٌٛطفٟ" ٚ وبٔذ اٌذساعخ ِغؾ١خ ٌزٛض١ؼ 

 ِٓ االعزج١بْ.اٌّفب١ُ٘ ٚاٌّظطٍؾبد ٚرؾ١ًٍ اٌّزغ١شاد ٚإػطبء إٌزبئظ اٌّزٛطً إ١ٌٙب إٔطاللب 

٠ٚؼشف إٌّٙظ اٌٛطفٟ "ثأٔٗ وً اعزمظبء ٠ٕض ػٍٝ ظب٘شح ِٓ اٌظٛا٘ش وّب ٟ٘ فٟ اٌٛلذ اٌؾبضش 

ثمظذ رشخ١ظٙب، وشف عٛأجٙب ٚرؾذ٠ذ اٌؼاللخ ث١ٓ ػٕبطش٘ب ٠ٚٚزُ ٘زا ػٓ طش٠ك عّغ اٌج١ٕبد 

 خ اٌّمبثٍخ، االعزج١بْ".ٚرٕظ١ّٙب ٚرؾ١ٍٍٙب صُ اعزٕزبعٙب صُ االعزٕزبط، ٚأُ٘ أدٚاد ٘زا إٌّٙظ اٌّالؽظ

  (38، طفؾخ 3::2)اٌشبطٟ، 

 األخ١ش ٔمَٛ ثؼشع االعزٕزبط ٚٔٛضؼ ف١ٗ ِذٜ طذق اٌفشض١بد اٌزٟ ٠زضّٕٙب اٌجؾش.

 مجبالث انذراست :  -1-2

ٌمذ أعش٠ٕب دساعزٕب ا١ٌّذا١ٔخ ألٔذ٠خ س٠بض١خ ػٍٝ ِغزٜٛ ٚال٠خ ِؼغىش،  انمجبل انمكبني: -1-1-1

 ٔٛادٞ.  7ٚوبْ ػذد إٌٛادٞ ٘ٛ 

إٌٝ غب٠خ  3125 اوزٛثش; أٔغضد ٘زٖ اٌذساعخ فٟ اٌفزشح اٌّزشاٚؽخ ِب ث١ٓ انمجبل انزمني -1-1-2

 ػٍٝ ِشؽٍز١ٓ;  3126ِبٞ 

اٌزٟ ِٓ خالٌٙب رفؾظٕب ع١ّغ اٌّشاعغ ِشؽٍخ إعشاء اٌذساعخ االعزطالػ١خ ٚاٌغضء إٌظشٞ، ٚ -

 .3126إٌٝ غب٠خ أفش٠ً  3125 اوزٛثشاٌزٟ ٌٙب ػاللخ ثّٛضٛػٕب ٚرّذ ٘زٖ اٌّشؽٍخ ِب ث١ٓ 

ِشؽٍخ إعشاء اٌغبٔت اٌزطج١مٟ ٚرّضٍذ فٟ ِؾبٚس االعزج١بْ ٚاٌّمبثٍخ ٚأعئٍزّٙب ٚرٛص٠ؼٙب  -

زٖ اٌّشؽٍخ ِب ث١ٓ أفش٠ً إٌٝ غب٠خ )االعزج١بْ( صُ اعزشعبػٙب ٚرؾ١ًٍ اٌج١بٔبد ٚرفغ١ش٘ب، ٚرّٓ ٘

 .3126ِبٞ 
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 ضبط متغيراث انذراست:  -1-3

 انمتغير انمستقم:  -1-3-1

٘ٛ اٌّزغ١ش اٌزٞ ٠فزشع اٌجبؽش أٔٗ اٌغجت أٚ أؽذ األعجبة ٌٕز١غخ ِؼ١ٕخ، ٚدساعزٗ لذ رؤدٞ إٌٝ 

 (55طفؾخ ، 2:95)صبثذ،  .ِؼشفخ رأص١شٖ ػٍٝ ِزغ١ش آخش

 " ;ًاالطبثخ اٌش٠بض١خ رؾذ٠ذ اٌّزغ١ش اٌّغزم" 

 انمتغير انتببع: -1-3-2

٠ؤصش ف١ٗ اٌّزغ١ش اٌّغزمً ٚ٘ٛ اٌزٞ رزٛلف ل١ّزٗ ػٍٝ ِفؼٛي رأص١ش ل١ُ اٌّزغ١شاد األخشٜ ؽ١ش أٔٗ 

 وٍّب أؽذصذ رؼذ٠الد ػٍٝ ل١ُ اٌّزغ١ش اٌّغزمً عزظٙش ػٍٝ اٌّزغ١ش اٌزبثغ

 اٌضمخ ثبٌٕفظاٌّزغ١ش اٌزبثغ; " رؾذ٠ذ." 

 مجتمع انبحث: 1-4

 س٠بضٟ اٌزٞ ٠شىٍْٛ رؼذاد ِخزٍف فشق وشح اٌمذَ ٌٛال٠خ ِؼغىش  3::٠3شًّ ِغزّغ اٌجؾش األطٍٟ 

 ِٓ أطً ػ١ٕخ. %27،77ٚ ٠ّضً وً فش٠ك ِب ٔغجخ  %5،12ثؾ١ش ِضٍذ ػ١ٕخ اٌجؾش 

  عينت انبحث وكيفيت اختيبرهب: -1-5

اٌؼ١ٕخ ٟ٘ عضء ُِٙ فٟ أٞ دساعخ ١ِذا١ٔخ ٔغذ أْ ِفِٙٛٙب "ٟ٘ ِغزّغ اٌذساعخ اٌزٞ رغّغ  ثبػزجبس

ِٕٗ اٌج١بٔبد ا١ٌّذا١ٔخ، ٟٚ٘ رؼزجش عضء ُِٙ ِٓ اٌىً، ثّؼٕٝ أٔٗ رؤخز ِغّٛػخ ِٓ أفشاد اٌّغزّغ ػٍٝ 

 (58، طفؾخ 3113ٟ، )صسٚار أْ رىْٛ ِّضٍخ ٌٍّغزّغ ٌزغشٞ ػ١ٍٙب اٌذساعخ.

ٌٚمذ رُ رٛظ١ف ػ١ٕخ رزٕبعت ِغ طج١ؼخ اٌّٛضٛع اٌّذسٚط)اإلطبثبد( أال ٟٚ٘ اٌؼ١ٕخ اٌمظذ٠خ، 

ٟ٘ اٌؼ١ٕخ اٌزٟ ٠ؼزّذ اٌجبؽش ف١ٙب ػٍٝ أْ رىْٛ ِؼ١ٕخ ِٚمظٛدح الػزمبدٖ أٔٙب ِّضٍخ  "ٚاٌؼ١ٕخ اٌمظذ٠خ

رُ  اخزظبص وشح اٌمذَفٟ  ِؼغىشٌٍّغزّغ األطٍٟ رّض١ال طؾ١ؾب"، ؽ١ش شٍّذ أٔذ٠خ س٠بض١خ ثٛال٠خ 

أوجش  اخز١بس٘ب ػٍٝ أعبط وضشح إٌّبفغخ اٌزٟ رظٙش ف١ٙب اإلطبثبد اٌش٠بض١خ ثىضشح، ٌٚىٟ ٔزّىٓ ِٓ ِظ

 لذس ِٓ اٌش٠بض١١ٓ. 
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 ٚوبٔذ اٌفشق ِؾً اٌذساعخ ٟ٘;

  وشح لذَ( ِبلظخفش٠ك االرؾبد اٌش٠بضٟ ٌجٍذ٠خ( . 

  وشح لذَ(اٌش٠بضٟ ٌجٍذ٠خ فشٚؽخ االرؾبدفش٠ك( . 

  وشح لذَ(غش٠ظ أِبيفش٠ك إٌبدٞ اٌش٠بضٟ اٌغ١ً اٌظبػذ( . 

  ٟوشح لذَ(ر١ضٞ شجبةفش٠ك إٌبدٞ اٌش٠بض( . 

  ٟوشح لذَ(ٚداد فشٚؽخ  فش٠ك إٌبدٞ اٌش٠بض( . 

  وشح لذَ(ٚداد غش٠ظفش٠ك (. 

س٠بضٟ ػٍٝ  3::3س٠بضٟ ِٛصػ١ٓ ػٍٝ ٘برٗ األٔذ٠خ ِٓ ِؼذي  231ٚرىٛٔذ اٌؼ١ٕخ ِؾً اٌذساعخ ِٓ  

 .وشح اٌمذَِغزٜٛ اٌٛال٠خ فٟ 

 ٌٚمذ رُ ٘زا اٌزٛص٠غ ٌغٌٙٛخ االرظبي ثٙزٖ اٌفشق.

 .ٌمذ اعزخذِٕب فٟ دساعزٕب ا١ٌّذا١ٔخ اٌزٟ أعش٠ٕب٘ب ػٍٝ فشق س٠بض١خأدواث انذراست:  -1-6

; رّزبص ٘زٖ اٌطش٠مخ ثىٛٔٙب رغبػذ ػٍٝ عّغ اٌّؼٍِٛبد اٌغذ٠ذح اٌّغزّذح ِجبششح ِٓ اٌّظذس االستبيبن

ٚاٌّؼٍِٛبد اٌزٟ ٠زؾظً ػ١ٍٙب اٌجبؽش ٚاٌزٟ ال ٠ّىٓ إ٠غبد٘ب فٟ اٌىزت، إال أْ ٘زا األعٍٛة اٌخبص 

 ثغّغ اٌّؼٍِٛبد ٠زطٍت إعشاءاد دل١مخ ِٓ اٌجذا٠خ ٟٚ٘; 

 رؾذ٠ذ اٌٙذف ِٓ االعزج١بْ.  -

 رؾذ٠ذ ٚرٕظ١ُ اٌٛلذ اٌّخظض ٌالعزج١بْ. -

 ٚضغ اٌؼذد اٌىبفٟ ِٓ اٌخ١بساد ٌىً االعزج١بْ. -

 ٚضغ خالطخ ِٛعضح أل٘ذاف االعزج١بْ. -

 خطىاث إعذاد األداة: 1-6-1

األعٍٛة اٌّضبٌٟ فٟ ٚعٛد اٌجبؽش ثٕفغٗ ١ٌغغً األعٛثخ ٚاٌّالؽظبد اٌزٟ رضشٞ اٌجؾش  ٠ٚزغٍٝ

 شح ٚأوضش دلخ.ٛفٚاالعزج١بْ ٠زضّٓ ٔٛػ١ٓ وٛع١ٍخ ٌغّغ اٌّؼٍِٛبد ث
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ٚوٛٔٗ رم١ٕخ شبئؼخ االعزؼّبي، ٚٚع١ٍخ ػ١ٍّخ ٌغّغ اٌج١بٔبد ٚاٌّؼٍِٛبد ِجبششح ِٓ ِظذس٘ب األطٍٟ، 

ػت ٚاٌّذسة، ٚاألعئٍخ ٟ٘ اعزغبثخ ٌٍّؾبٚس ٚثبٌزبٌٟ اعزغبثخ ٌٍفشض١بد، فىً ٚرٌه ثبػزجبسٖ ِٕبعت ٌال

 عؤاي ِطشٚػ ٌٗ ػاللخ ثبٌفشض١بد.

 :طجؼب ٠زُ االػزّبد ػٍٝ األعئٍخ اٌزب١ٌخ;  نىع األسئهت 

 ٟ٘ األعئٍخ ٠ؾذد ف١ٙب اٌجبؽش إعبثبرٗ ِغجمب ٚغبٌجب ِب رىْٛ ثـ "ٔؼُ" ٚ "ال". األسئهت انمغهقت: -

; ٠ؾزٛٞ ٘زا إٌٛع ػٍٝ ٔظف١ٓ األٚي ٠ىْٛ ِغٍمب أٞ اإلعبثخ ف١ٗ ِم١ذح ف مفتىحتاألسئهت نص -

 "ٔؼُ" أٚ "ال".

 ٟٚ٘ أعئٍخ ِضجٛطخ ثأعٛثخ ِزؼذدح ٠ٚخزبس اٌّغ١ت اٌزٞ ٠شاٖ ِٕبعجب.األسئهت متعذدة األجىبت:  -

ب١ٔخ ِٓ عؤاال ِظبغخ فٟ لبٌت ِفَٙٛ ِٛعٗ ٌالػج١ٓ، وّب رؼزجش االعزّبسح االعزج١ 36ؽ١ش رضّٕذ 

أغبػ طشق ٌٍزؾم١ك ؽٛي ِشىً ِؼ١ٓ ٌٕؼشف عٛأجٗ "عٍج١برٗ ٚإ٠غبث١برٗ" ٟٚ٘ رغًٙ عّغ اٌّؼٍِٛبد 

 ِؾبٚس ِمغّخ وّب ٠ٍٟ; صالصخ ٚرؾ٠ٍٛٙب إٌٝ إؽظبءاد ٚرمذ٠شاد، ؽ١ش شٍّذ أعئٍخ االعزّبسح

 عؤاي.  19                  12"أشىبي اإلطبثبد اٌش٠بض١خ" ِٓ  انمحىر األول:

 عؤاي. :1         12"اٌغبٔت إٌفغ١خ ٌإلطبثخ اٌش٠بض١خ" ِٓ  انمحىر انثبني:

 عؤاي. 18            12"اٌزأ١ً٘ إٌفغٟ ٌإلطبثخ اٌش٠بض١خ" ِٓ  انمحىر انثبنث:

    األسس انعهميت نألداة : -1-6-2

 عزج١بْدٌذ إٌزبئظ أْ اال ثبعزخذاَ ِؼبًِ االسرجبط  " ٌغج١شِبْ" )اٌشرت( ٚلذ طبٌتلذ لبَ اٌ;  أٌضجبد  -2

 ٠زّزغ ثذسعبد صجبد ػب١ٌخ ِٓ األثؼبد اٌزٟ ٠ؾز٠ٛٙب االخزجبس.

;  ٌغشع اٌزأوذ ِٓ طذق اخزجبس اٌّٙبساد إٌفغ١خ اعزخذاَ اٌجبؽش طش٠مز١ٓ; طذق اٌّؾزٜٛ اٌظذقـ 3

  اٌظذق اٌزارٟ. –

ٚ رٌه ثؼشضٗ ػٍٝ ػذح أعبرزح ٚ دوبرشح ِزخظظ١ٓ اٌجؾش اٌؼٍّٟ ٚ فٟ ػٍُ   طذق اٌّؾزٜٛ; -ا

إٌفظ
1
. 

رج١ٓ أْ اخزجبس اٌضمخ ثبٌٕفظ ثؼذ إٌزبئظ اٌّزؾظً ػ١ٍٙب ٠ّزبص ثظذق رارٟ ػبٌٟ  اٌظذق اٌزارٟ ;  -ة

  ٌّؾبٚسٖ اٌضالس.
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ثبٌغٌٙٛخ ٚ اٌٛضٛػ، وّب أٗ غ١ش لبثً ٌٍزخ١ّٓ أٚ اٌزم٠ُٛ اٌزارٟ، وّب  االعزج١ب٠ْزّزغ ; ـ اٌّٛضٛػ١خ4

ػٍٝ ػ١ٕبد ِزؼذدح ِٓ اٌش٠بض١١ٓ فٟ أٔشطخ  االعزج١بْ ػٍٝ ػ١ٕخ اٌزغشثخ االعزطالػ١خاعزخذَ ٘زا 

 س٠بض١خ ِزؼذدح.

 ;  انمعبنجبث اإلحصبئيت انمستعمهت -2-8

"محمد صبحً أبو صالح" و"عدنان محمد عوض" اإلحصاء بأنه العلم الذي ٌبحث ٌعرف 

فً جمٌع البٌانات وتنظٌمها، عرضها وتحلٌلها واستقرار النتائج، واتخاذ القرارات بناءا 

 (44، صفحة 2002)زرواتً،  علٌها. 

ة هو التوصل إلى مؤشرا كمٌة تساعدنا على إن الهدف من استعمال المعالجة اإلحصائٌ 

 التحلٌل والتفسٌر والحكم.

 وٌتطلب بحثنا هذا استعمال المعالجات اإلحصائٌة التالٌة: 

 (44، صفحة 2002)زرواتً،  (%)النسبة المئوية  -1

 للقانون التالً:استخدمت فً وصف التكرارات التً حصلت علٌها العٌنة وفقا  

 

 

 

  K2ن المطابقة اختبار حس -2
 (44، صفحة 2002)زرواتً،   :

 K2استخدم  
لحساب داللة فروق التكرار أو البٌانات العددٌة التً ٌمكن تحوٌلها إلى 

 K2تكرار مثل النسب واالحتماالت. والطرٌقة العامة لحساب 
 هً:

 

 

 

 النسبة المئوٌة 
 x 000عدد التكرارات 

 المجموع الكلً للعٌنة

= 

كا
2    

= 

 التكرار المتوقع(  -)التكرار الحقٌقً  

 التكرار المتوقع
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 حساب التكرار المتوقع يكون كاآلتي: 

 

 

 0 –أما درجة الحرٌة = عدد التكرارات 

 0,01فً درجة خطورة 

 إجراءاث انتطبيق انميذاني: -1-8

ثؼذ اخز١بس اٌؼ١ٕخ ٚرؾذ٠ذ٘ب صُ لّٕب ثٛضغ اعزّبساد االعزج١بْ اٌزٟ رُ ػشضٙب ػٍٝ األعزبر اٌّششف 

اعزّبسح ػٍٝ أفشاد اٌؼ١ٕخ اٌّخزبسح، ٚٚفمب ٌطٍت  211ٌزؼذ٠ٍٙب، طجمذ ػٍٝ أفشاد اٌؼ١ٕخ، ؽ١ش رُ رٛص٠غ 

ػٓ سأ٠ٗ أوضش ٚاٌزأو١ذ ٌٗ ثأْ  ِٓ اٌّجؾٛس اإلعبثخ ػٍٝ لذس فُٙ اٌغؤاي ٚاخز١بس ٔٛع االلزشاػ اٌزٞ ٠ؼجش

 األعٛثخ فٟ إطبس خذِخ اٌجؾش اٌؼٍّٟ. 

ٚفٟ األخ١ش ِشاعؼخ إعبثخ األعئٍخ ٚاٌزأوذ ِٓ أُٔٙ أعبثٛا ػٍٝ ع١ّغ اٌفمشاد ٚعغٍٛا ع١ّغ اٌج١بٔبد. ٚلذ 

رُ اعزشعبػٙب خالي ٔفظ اٌٛلذ اٌزٞ ٚصػذ ف١ٗ ٚ٘زا ثغ١خ ِٕب إٌٝ اٌٛطٛي ٌإلعبثبد اٌزٍمبئ١خ ِٓ 

 غ١ج١ٓ.اٌّ

ٚثؼذ فشص٘ب ٚرفؾض اإلعبثخ، رُ رمذ٠ُ ِٕبلشخ، ٚرؾ١ًٍ ٔزبئظ األعئٍخ اٌزٟ طشؽٕب٘ب فٟ االعزج١بْ، ٚلّٕب 

ثٛضغ عذٚاي ٌٙزٖ األعئٍخ رزضّٓ ػذد اإلعبثبد ٚإٌغت اٌّئ٠ٛخ اٌّٛافمخ ٌٙب ٚفٟ األخ١ش ٔمَٛ ثؼشع 

 االعزٕزبط ٚٔٛضؼ ف١ٗ ِذٜ طذق اٌفشض١بد اٌزٟ ٠زضّٕٙب اٌجؾش.

التكرار المتوقع  

= 

 مجموع التكرارات  

 عدد التكرارات
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 تمهيد:-

 خيص تأثري اإلصابات الرياضية على مهارة الثفة بالنفس.  فيهاهتدف ىذه الدراسة أو االستبيان ادلوجو إىل الالعبني 

أشكال اإلصابات الرياضية اليت ديكن أن يتعرض ذلا الرياضي أثناء ادلمارسة للرياضة،  واجلانب النفسي حيث نود معرفة 
 للرياضي ادلصاب إىل جانب أمهية التأىيل النفسي يف عملية استعادة الرياضي ادلصاب.

 .الدراسةولذلك قدمنا وطرحنا أسئلة على الالعبني قصد ادلعرفة واحلصول على معلومات مفيدة دلوضوع 
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 تحليل البيانات الشخصية: -2-1

 (يوضح سن العينة2جدول )

 النسبة المئوية

 الفئات التكرارات

 سنة 41 - 41 20  %16.66

 سنة 02 - 41 32 %26.66

 سنة فما فوق 02 68 %56.66

 اجملموع 120 %100

 القراءة اإلحصائية:

% تًتاوح 53سنة فما فوق يف حني جند  02% تًتاوح أعمارىم ما بني 35من خالل اجلدول جند أن نسبة  نالحظ
 .سنة 41و  41اوح أعمارىم ما بني % تًت 42سنة و النسبة ادلتبقية  02و  41أعمارىم ما بني 

 

 يوضح سن العينة: (01الشكل رقم) 
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 المستوى التعليمي:

 للعينة التعليميالمستوى (يوضح 3جدول )

 الفئات التكرارات النسبة ادلئوية

 متوسط 25 %20.83

 ثانوي 56 46.66%

 جامعي 39 32.5%

 اجملموع 120 %422

 :القراءة اإلحصائية

% مستواىم التعليمي جامعي و 51% مستواىم التعليمي ثانوي يف حني جند 11من خالل اجلدول جند أن نسبة  نالحظ
 % مستواىم التعليمي متوسط.02النسبة ادلتبقية 

 

 .للعينة ادلستوى التعليمييوضح  (20رقم )الشكل 
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 :سنوات الممارسة 

 (يوضح سنوات الممارسة4جدول )

 الفئات التكرارات النسبة ادلئوية

 سنوات 1 17 14.16%

 سنوات 1 72 60%

 فما فوق 8 31 25.83%

 اجملموع 120 %422

 : القراءة اإلحصائية

سنوات فما فوق يف حني جند  8% عدد سنوات ادلمارسة لديهم تقدر ب 13نالحظ من خالل اجلدول جند أن نسبة 
 1% عدد سنوات ادلمارسة لديهم تقدر ب  40سنوات و النسبة ادلتبقية  1% عدد سنوات ادلمارسة لديهم تقدر ب 04

 سنوات .
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 .يوضح سنوات ادلمارسة (25الشكل  رقم )

 : أشكال اإلصابات الرياضية.المحور األول -2-2

 ىل تعرضت يوما إىل إصابة أثناء ممارستك للرياضة ؟ :( 1السؤال رقم )

 .التعرف على حدوث إصابات :الغرض منه 

 

 

 يوضح التعرف على حدوث إصابات (5جدول )

 

 

 

 

 

 

 :التحليل
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 احملسوبة 0كا اجلدولية 0كا الداللة اجلواب التكرارات النسبة ادلئوية

 نعم 110 %91.66 83.33 3.84 دال

 ال 10 8.33%

 اجملموع 120 %422
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ية،أما % من الرياضيني تعرضوا إلصابة أثناء ادلمارسة الرياض91.66يتضح لنا من خالل اجلدول أعاله أن أكرب نسبة 
 % من الرياضيني مل يتعرضوا لإلصابة.8.33النسبة الثانية ادلقدرة ب

( عند مستوى 5881اجلدولية ادلقدرة ب ) 0( اكرب من ك83.33احملسوبة ادلقدرة ب ) 0وكذلك يتضح لنا ان نسبة ك
وبالتايل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني إجابات ادلستجوبني على السؤال رقم . 24ودرجة  احلرية   2823الداللة 

 ( لصاحل الالعبني الذين اجابوا  بـــــ نعم 24)

 : االستنتاج

دول أن معظم الرياضيني تعرضوا إلصابات رياضية أثناء ممارستهم للرياضة و ىذا نستنتج من النتائج ادلتحصل عليها يف اجل
 راجع إىل كثرة ادلنافسة و ما ينتج عنها من ضغط و احتكاك بني الرياضيني.

 

 .يوضح التعرف على حدوث إصابات (21الشكل رقم )

 على أي مستويات كانت اإلصابة؟( :2السؤال رقم )

 .حتديد مستوى حدوث اإلصابة الغرض منه :

 

 

 تحديد مستوى حدوث اإلصابة. يوضح (6جدول رقم )

0

50

100

 ال نعم

 ال

 نعم 
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 الجواب التكرارات النسبة المئوية
 المحسوبة 2كا الجدولية 2كا الداللة

 غري دال

 

3.84 6.14 
61.81% 68 

األطراف 
 السفلية
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0.00%

50.00%

100.00%

 األطراف السفلية

 األطراف العلوية

 يمثل نتائج إجابات الالعبين عن مستوى حدوث اإلصابة(: 5)شكل رقم 

 األطراف السفلية

 األطراف العلوية

 : التحليل

% من الرياضيني تعرضوا إلصابات على مستوى األطراف 14,84يتضح لنا من خالل اجلدول أعاله أن أكرب نسبة 
 .% من الرياضيني تعرضوا إلصابات على مستوى األطراف العلوية 58,48السفلية، أما النسبة الثانية ادلقدرة ب 

( عند مستوى الداللة 5881اجلدولية ادلقدرة ب ) 0( اكرب من ك1841احملسوبة ادلقدرة ب ) 0كما يتضح لنا ان نسبة ك
 .20ودرجة  احلرية   2823

الرياضيني تعرضوا ( لصاحل 20وبالتايل توجد فروق ذات داللة احصائية بني اجابات ادلستجوبني على السؤال رقم )
 األطراف السفلية. إلصابات على مستوى

اجلدول أن نسبة اإلصابة على مستوى األطراف السفلية كانت أكرب من نستنتج من النتائج ادلتحصل عليها يف : االستنتاج
نسبة اإلصابة على مستوى األطراف العلوية و ىذا راجع إىل الضغط ادلوجود على األطراف السفلية ألهنا ىي اليت حتمل 

 اجلسم ككل.

 

 

 مانوع اإلصابة اليت تعرضت ذلا ؟:( 3السؤال رقم )

38.18% 42 
األطراف 

 العلوية

 المجموع 110 %422
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 اإلصابة.: معرفة نوع  الغرض منه

 معرفة نوع اإلصابة. يوضح(:7جدول رقم )

 

 

 

 

 : التحليل

% من الرياضيني تعرضوا إللتواء، أما أصغر نسبة و ادلقدرة ب 53,23يتضح لنا من خالل اجلدول أعاله أن أكرب نسبة 
 اخللع% و  43,13% و التمزق  05,15كانت النسب متفاوتة بني الكسر للخدش و % من الرياضيني تعرضوا 42

44,84  %. 

 : االستنتاج
ارتفاع نسبة اإللتواء دليل على الضغط تحصل عليها يف اجلدول أن ىناك تنوع يف اإلصابات الرياضية و نستنتج من النتائج ادل

 .ادلوجود على اعضاء اجلسم و اإلحتكاك أحيانا ما نراه و تتنوع اإلصابات بتنوع الرياضات ادلمارسة

 

 

 

 

 

 

 

 

 التكرارات النسبة ادلئوية
 اجلواب

 كسر 26 23.63%

 إلتواء 43 %39.09

 خلع 45 %11.81

 خدش 11 %10

 دتزق 17 %15.45

 اجملموع 110 422%
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 يمثل نتائج إجابات الالعبين عن نوع اإلصابة(: 6)شكل رقم 
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 ؟ما ىي الفًتة الزمنية اليت بقيت فيها خارج التدريب بسبب اإلصابة : (4السؤال رقم )

 بقي فيها الالعب خارج التدريبمعرفة ادلدة الزمنية اليت  الغرض منه :

 معرفة المدة الزمنية التي بقي فيها الالعب خارج التدريب يوضح (8جدول رقم )

 : التحليل

% من الرياضيني ادلصابني الذين كانت مدة بقائهم خارج  34,84بتضح لنا من خالل اجلدول أعاله أن أكرب نسبة ىي 
% من الرياضيني الذين كانت مدة بقائهم خارج التدريب أسبوع لنفس  03.13التدريب شهر و أكثر، كما أن نسبة 

 السبب.

( عند مستوى 3833اجلدولية ادلقدرة ب ) 0( اكرب من ك43825احملسوبة ادلقدرة ب ) 0نسبة ك كما يتضح لنا ان
 .20ودرجة  احلرية   2823الداللة 

الرياضيني ادلصابني الذين  ( لصاحل 21وبالتايل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني اجابات ادلستجوبني على السؤال رقم )
 شهر و أكثر.كانت مدة بقائهم خارج التدريب 
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 اجلواب التكرارات النسبة ادلئوية
 المحسوبة 2كا الجدولية 2كا الداللة

 

 دال

 أسبوع 28 25.45% 17.03 5.99

 أسبوعني 25 22.72%

51.81% 33 
شهر و 

 أكثر

 اجملموع 110 %422
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نستنتج من النتائج ادلتحصل عليها يف اجلدول أن ادلدة الزمنية  اليت يبقى فيها الرياضي خارج التدريب بسبب  :االستنتاج
 اإلصابة ختتلف من رياضي ألخر حسب نوع اإلصابة اليت تعرض ذلا. 

 

 ىل أثرت ىذه اإلصابة على مشوارك الرياضي ؟ : (5السؤال رقم )

 معرفة تأثري اإلصابة على مشوار الرياضي. :الغرض منه 

 يوضح معرفة تأثير اإلصابة على مشوار الرياضي.(9جدول رقم )

 

 : التحليل

الذين مل تأثر عليهم اإلصابة على مشوارىم رياضيني ال لصاحل % 31831نسبة ول أعاله أن يتضح لنا من خالل اجلد
 اإلصابة على مشوارىم الرياضي. الرياضيني الذين أثرت عليهملصاحل %13813أن نسبة  الرياضي و
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 اجلواب التكرارات النسبة ادلئوية
 المحسوبة 2كا الجدولية 2كا الداللة

 غري دال

 

3.84 0.90 
 نعم 32 %45.45

 ال 60 %54.54

 اجملموع 110 %422
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يمثل إجابات الالعبين عن المدة الزمنية التي بقي فيها (: 7)شكل رقم

 .الالعب خارج التدريب

 أسبوع 

 أسبوعين

 شهر أو أكثر
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( عند مستوى 5881لية ادلقدرة ب )اجلدو  0( اصغر من ك2832احملسوبة ادلقدرة ب ) 0وكذلك يتضح لنا ان نسبة ك
توجد فروق ذات داللة إحصائية بني إجابات ادلستجوبني على السؤال رقم ال . وبالتايل 24ودرجة  احلرية   2823الداللة 

 . الذين أجابوا ب ال ( لصاحل الرياضيني23)

نستنتج  من النتائج ادلتحصل يف اجلدول أن تأثري اإلصابة على مشوار الرياضي خيتلف بإختالف شخصية  :االستنتاج
 الرياضي و كذا نوع اإلصابة اليت تعرض ذلا.

 

 

 

 

 

 

 

 ؟ىل تكررت لديك اإلصابة( :6السؤال رقم )

 معرفة معاودة اإلصابة من عدمها :الغرض منه 

 .يوضح معرفة معاودة اإلصابة من عدمها (11جدول رقم )

 :التحليل

النسبة الثانية ادلقدرة ب  % من الرياضيني عاودهتم اإلصابة، أما11831يتضح لنا من خالل اجلدول أعاله أن أكرب نسبة 
 % من الرياضيني الذين مل تعاودىم اإلصابة. 35.45
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 الجواب التكرارات النسبة المئوية

 المحسوبة 2كا الجدولية 2كا الداللة

 

 دال

 نعم 71 64.54 9.30 3.84

 ال 39 35.45

 اجملموع 110 %422
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55%

 نعم 

 ال 

 يمثل نتائج إجابات الالعبين عن تأثير اإلصابة المشوار الرياضي(: 8)شكل رقم

 نعم 

 ال 
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( عند مستوى 5881اجلدولية ادلقدرة ب ) 0( اكرب من ك23852احملسوبة ادلقدرة ب ) 0كما يتضح لنا ان نسبة ك
 .24ودرجة  احلرية   2823الداللة 

( لصــاحل الالعبــني الــذين اجــابوا 21ادلســتجوبني علــى الســؤال رقــم ) وبالتــايل توجــد فــروق ذات داللــة احصــائية بــني اجابــات
 .بــنعم

نستنتج من النتائج ادلتحصل عليها يف اجلدول أن معظم الرياضيني عاودهتم اإلصابة لعدة أسباب منها مثال :   : االستنتاج
ن العوامل اليت تساىم يف معاودة جهل الرياضي مدة الشفاء ، سوء أرضية ادليدان ، نقص وسائل الوقاية إىل غري ذلك م

 .اإلصابة

 
 

 عند عودتك من اإلصابة ىل عدت إىل مستواك السابق؟ :( 7السؤال رقم )

 التعرف على مدى تأثري اإلصابة على عودة أداء الالعب كما كان. :الغرض منه 

 .يوضح  التعرف على مدى تأثير اإلصابة على عودة أداء الالعب كما كان(11جدول رقم )
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 ال

 يمثل إجابات الالعبين حول معاودة اإلصابة من عدمها(: 9)شكل رقم

 نعم

 ال
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 الجواب التكرارات النسبة المئوية

 المحسوبة 2كا الجدولية 2كا الداللة

 دال
 

3.84 13.12 
 نعم 36 32.72%

 ال 74 67.27%

 اجملموع 110 %422
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 : التحليل

مستواىم مل يعودوا إىل الذين  الرياضينيحل الص  أجابو ب ال % 13803يتضح لنا من خالل اجلدول أعاله أن أكرب نسبة 
 .عادوا إىل مستواىم السابق  الذين الرياضيني بنعم لصاحل أجابوا %  50830، أما النسبة الثانية ادلقدرة ب السابق

( عند مستوى 5881اجلدولية ادلقدرة ب ) 0( اكرب من ك45840احملسوبة ادلقدرة ب ) 0كما يتضح لنا ان نسبة ك
 .24ودرجة  احلرية   2823الداللة 

 .( لصاحل الالعبني الذين اجابوا بال23وبالتايل توجد فروق ذات داللة احصائية بني اجابات ادلستجوبني على السؤال رقم )

نستنتج من النتائج ادلتحصل عليها يف اجلدول أن معظم الرياضيني عادوا إىل مستواىم السابق و يرجع ذلك  : االستنتاج
 مدى تأثريىا عليو سواء من اجلانب البدين أوالنفسي . إىل نوع اإلصابة اليت تعرض الرياضي و

 

 

 

 

 

 

 

 يف رأيك اإلصابة حتدث بسبب ؟ ( :8السؤال رقم )

 التعرف على سبب حدوث اإلصابة. الغرض منه :

 .يوضح التعرف على سبب حدوث اإلصابة (12جدول رقم )

K
النسبة  2

 المئوية
 الجواب التكرارات

 المحسوبة 2كا الجدولية 2كا الداللة

 دال 

 

14.17 
 

 الجانب النفسي للرياضي 9 8.18% 55.96

 االحتكاك 31 %28.18

0%

20%

40%

60%

80%

 نعم

 ال

يمثل إجابات الالعبين حول مدى تأثير اإلصابة على أداء (: 10)شكل رقم

 الالعب
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 ال
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 : التحليل

% من الرياضيني يرجعون سبب حدوث اإلصابات الرياضية إىل  08848يتضح لنا من خالل اجلدول أعاله أن أكرب نسبة 
نقص % من الرياضيني يرجعون سبب حدوث اإلصابات الرياضية إىل  24884، أما أصغر نسبة و ادلقدرة ب االحتكاك

%  42,32و  نقص التحضري البدين%  01,51و كانت النسب متفاوتة بني األسباب األخرى  مستلزمات الوقاية
 اجلانب النفسي الرياضي% بسبب  28,48و  عدم الشفاء من إصابة سابقة% بسبب  42و  ضيق فًتة التسخنيبسبب 

 احلمل الزائد.% بسبب  21,51و % بسبب سوء أرضية ادليدان 28848و 

( عند مستوى 14.17اجلدولية ادلقدرة ب ) 0( اكرب من ك55.96احملسوبة ادلقدرة ب ) 0كما يتضح لنا ان نسبة ك
 .23ودرجة  احلرية   2823الداللة 

الرياضيني الذين يرجعون ( لصاحل 28ؤال رقم )وبالتايل توجد فروق ذات داللة احصائية بني اجابات ادلستجوبني على الس
 سبب حدوث اإلصابات الرياضية.

نستنتج من النتائج ادلتحصل عليها يف اجلدول بأن مجيع ىاتو العوامل ذلا دخل يف حدوث اإلصابة الرياضية  : االستنتاج
 خاصة سوء أرضية ادليادين الرياضية .

 

 

 :نتائج المحور األول على ضوء الفرضية األولى 

 
 
 

 ضيق فترة التسخين 12 %10.90

 نقص في التحضير البدني 29 %26.36

 نقص مستلزمات الوقاية 2 1.81%

 سوء أرضية الميدان 9 8.18%

 عدم الشفاء من إصابة سابقة 11 10%

 بسبب الحمل الزائد 7 6.36%

 المجموع 110 %422
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 يمثل إجابات الالعبين على سبب حدوث اإلصابة(: 11)شكل رقم

 الجانب النفسي

 االحتكاك

 ضيق فترة التنفس

 نقص في التحضير البدني

 نقص مستلزمات الوقاية

 سوء أرضية الميدان 

 عدم الشفاء من إصابة سابقة

 بسبب الحمل الزائد
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( نستنتج أن أغلب الرياضيني أصيبوا بإصابات أثناء  28823821823821825820824من خالل عرض و حتليل ) 
ة ، و اختلف مستوى ىذه اإلصابة من نشاط آلخر و تصيب العظام و ادلفاصل و األربطة و ممارستهم للرياضة أو يف ادلنافس

األوتار و العضالت و اجللد على شكل كسر،التواء،خلع،خدش،دتزق،جروح. وحتدث اإلصابات نتيجة بعض ادلؤثرات 
 اخلارجية أو الذاتية.

ة أشكال لإلصابات الرياضية اليت يتعرض ذلا الرياضي أثناء و ىذا يتوافق مع فرضيتنا اجلزئية األوىل اليت ترى أن ىناك عد
 .ادلمارسة الرياضية أو ادلنافسة 

 اجلانب النفسي لإلصابة الرياضية المحور الثاني : -2-3

 ىل أثرت ىذه اإلصابة على ثقتك يف نفسك ؟( :1السؤال رقم )

 معرفة تأثري اإلصابة على الثقة بالنفس لدى الرياضي.: الغرض منه 

 

 

 

 

 

 

 

 .(يوضح معرفة تأثير اإلصابة على الثقة بالنفس لدى الرياضي13جدول )
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 2كا الجدولية 2كا الداللة الجواب التكرارات النسبة المئوية
 المحسوبة

 غري دال
 

 نعم 60 54.54% 0.90 3.84

 ال 50 45.45%

 المجموع 110 %422
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% من الرياضيني ممن أثرت اإلصابة على ثقتهم  31831يتضح لنا من خالل اجلدول أعاله أن أكرب نسبة  : التحليل
 % من الرياضيني مل تؤثر اإلصابة على الثقة بالنفس لديهم. 13813بنفسهم، أما النسبة الثانية ادلقدرة ب 

( عند مستوى 5881ولية ادلقدرة ب )اجلد 0( اصغر من ك2832احملسوبة ادلقدرة ب ) 0وكذلك يتضح لنا ان نسبة ك
توجد فروق ذات داللة احصائية بني اجابات ادلستجوبني على السؤال رقم ال . وبالتايل 24ودرجة  احلرية   2823الداللة 

 . الذين اجابوا بال ( لصاحل الالعبني24)

نستنتج من النتائج ادلتحصل عليها يف اجلدول أن ىناك عدد ال بأس من الرياضيني الذين أثرت اإلصابة على : االستنتاج

 .و يرجع ذلك إىل نوع اإلصابة اليت تعرض ذلا الرياضي و مدة الشفاء منها ثقتهم بنفسهم 

 

 ىل تتأثر من إصابة أحد الزمالء ؟ : (2السؤال رقم )

 الرياضي من إصابة أحد زمالئو و مدى تعلقو بالفريقمعرفة تأثر  الغرض منه :

 

 

 يوضح معرفة تأثر الرياضي من إصابة أحد زمالئه و مدى تعلقه بالفريق (14جدول رقم )

0%

50%

100%

 نعم

 ال

يمثل إجابات الالعبين حول تأثير اإلصابة على الثقة بالنفس (: 12)شكل رقم

 لالعب

 نعم

 ال
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 احملسوبة 0كا اجلدولية 0كا الداللة اجلواب التكرارات النسبة ادلئوية
 20.53 7.82 غري دال

 غالبا 16 %13.33

 دائما 46 %38.33

 أحيانا 38 31.66%



النتائجعرض و تحليل و مناقشة   
 

 

تأثير اإلصابات الرياضية على 

مهارة الثقة بالنفس لدى 

 الرياضي

 

100 

 : التحليل

من الرياضيني دائما ما يتأثرون من إصابة الزمالء، يف  58855يتضح لنا من خالل اجلدول أعاله أن أكرب نسبة ىي %
% ، 54855األخرى متفاوتة.الء و كانت النسب من الرياضيني ال يتأثرون من إصابة الزم 41811حني كانت نسبة %

 ما بني أحيانا و غالبا ما يتأثرون من إصابة الزمالء على التوايل.  %45855

( عند مستوى 3880اجلدولية ادلقدرة ب ) 0( اكرب من ك02.35احملسوبة ادلقدرة ب ) 0كما يتضح لنا ان نسبة ك
 .25ودرجة  احلرية   2823الداللة 

( لصاحل الالعبني الذين اجابوا بـ 20صائية بني اجابات ادلستجوبني على السؤال رقم )وبالتايل توجد فروق ذات داللة اح
  .دائما

نستنتج من النتائج ادلتحصل عليها يف اجلدول أن جل الرياضيني يتأثرون من إصابة أحد الزمالء و ىذا راجع : االستنتاج
 إىل روح الفريق بني الرياضيني و تأثر الرياضي مبن حولو .

 

 معرفة تأثر الرياضي من إصابة أحد زمالئه و مدى تعلقه بالفريقيمثل  13الشكل رقم 

 ىل يرتبط التأثر النفسي باإلصابة البدنية الرياضية ؟ ( :3السؤال رقم )

 معرفة مدى غرتباط التأثر النفسي باإلصابة الرياضية  :الغرض منه 

 التأثر النفسي باإلصابة الرياضية مدى ا رتباطيوضح (15جدول رقم )
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 ال اتاثر

 احيانا
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 ال أتأثر 20 %16.66

 اجملموع 120 %422
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 التحليل:

% من الرياضيني يرون بأن التأثر النفسي يرتبط باإلصابة 35855يتضح لنا من خالل اجلدول أعاله أن أكرب نسبة ىي 
 .% من الرياضيني يرون بأن التأثر النفسي ال يرتبط بالضرورة باإلصابة الرياضية 01811الرياضية، يف حني كانت نسبة 

وى ( عند مست5881اجلدولية ادلقدرة ب ) 0(أكرب  من ك01845احملسوبة ادلقدرة ب ) 0كما يتضح لنا ان نسبة ك
 .24ودرجة  احلرية   2823الداللة 

الرياضيني اللذين يرون بأن ( لصاحل 25وبالتايل توجد فروق ذات داللة احصائية بني اجابات ادلستجوبني على السؤال رقم )
 .التأثر النفسي يرتبط باإلصابة الرياضية

الرياضيني يرون أن الرياضي يتأثر نفسيا من اإلصابة نستنتج من النتائج ادلتحصل عليها يف اجلدول أن أغلبية  : االستنتاج
 .بد أن يتأثر من الناحية النفسية الرياضية و ىذا يرجع إىل أن االنسان وحدة متكاملة إذا أصيب من الناحية البدنية ال

 
 أي من ىذه العوامل ذلا دخل يف حدوث اإلصابة؟ (:4السؤال رقم )

 إىل حدوث اإلصابة.معرفة العوامل ادلؤدية  الغرض منه :
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 يرتبط

 ال يرتبط

يمثل إجابات الالعبين حول مدى ارتباط التأثر النفسي باإلصابة (: 14)شكل رقم

 الرياضية

 يرتبط

 ال يرتبط
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 المحسوبة 2كا الجدولية 2كا الداللة الجواب التكرار النسبة المئوية

 

 دال

3.84 26.13 
 يرتبط 88 73.33%

 ال يرتبط 32 26.66%

 المجموع 120 %422
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 .يوضح العوامل المؤدية إلى حدوث اإلصابة( 16)جدول رقم 

 التحليل: 

% من الرياضيني يرجعون سبب حدوث اإلصابات الرياضية إىل  5,,13يتضح لنا من خالل اجلدول أعاله أن أكرب نسبة 
% من الرياضيني يرجعون سبب حدوث اإلصابات 43,85، أما أصغر نسبة و ادلقدرة ب  سلوك ادلخاطرة لدى الرياضية

و ىي نسبة عدم التحضري اجليد % بسبب  02و كانت النسب متفاوتة بني األسباب األخرى  ضغوط احلياةالرياضية إىل 
 القلق.% بسبب   48,55تقارب إىل حد كبري نسبة القلق و 

( عند مستوى الداللة 3880اجلدولية ادلقدرة ب ) 0( اكرب من ك0880احملسوبة ادلقدرة ب ) 0كما يتضح لنا ان نسبة ك
 .25ودرجة  احلرية   2823

يرجعون ( لصاحل الالعبني الذين 21وبالتايل توجد فروق ذات داللة احصائية بني اجابات ادلستجوبني على السؤال رقم )
 سبب حدوث اإلصابات الرياضية إىل سلوك ادلخاطرة لدى الرياضي.

و نستنتج من النتائج النتحصل عليها يف اجلدول بأن مجيع ىاتو العوامل ذلا دخل يف حدوث اإلصابة الرياضية  االستنتاج:
  باألخص العوامل النفسية كالقلق و عدم  التحضري اجليد.
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 اجلواب التكرارات النسبة ادلئوية
 احملسوبة 0كا اجلدولية 0كا الداللة

3804 
 

7.82 0880 
13885% 33 

سلوك ادلخاطرة لدى 
 الرياضي

 ضغوط احلياة 43 43885%

 عدم التحضري اجليد 01 02%

 القلق 00 48855%

 اجملموع 402 %422%  
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 ىل تتقبل اإلصابة يف البداية ؟ ( :5السؤال رقم )

 معرفة مدى تقبل اإلصابة لدى الرياضيني. :الغرض منه 

 يوضح مدى تقبل اإلصابة لدى الرياضيين: (17رقم )جدول 

 : التحليل

% من الرياضيني ال يتقبلون اإلصابة الرياضية يف البداية،يف  18848لنا من خالل اجلدول أعاله أن أكرب نسبة ىي  يتضح
لون اإلصابة الرياضية يف % يتقب05815كانت نسبة الذين اجابوا بأحيانا و % من الرياضيني  08848حني كانت نسبة 

 البداية.

( عند مستوى 3833اجلدولية ادلقدرة ب ) 0( اكرب من ك44803احملسوبة ادلقدرة ب ) 0نسبة ك كما يتضح لنا ان
 .20ودرجة  احلرية   2823الداللة 
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يمثل نتائج إجابات الالعبين حول العوامل المؤدية إلى حدوث (: 15)شكل رقم

 اإلصابة

 سلوك المخاطرة لدى الرياضي

 ضغوط الحياة

 عدم التحضير الجيد

 القلق
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 اجلواب التكرارات النسبة ادلئوية
 احملسوبة 0كا اجلدولية 0كا الداللة

 

 دال

 

 أتقبل 01 05815% 44803 5.99

 ال أتقبل 35 18848%

 أحيانا 54 08848%

 اجملموع 442 %100
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( لصاحل الالعبني الذين اجابوا بـ ال 23وبالتايل توجد فروق ذات داللة احصائية بني اجابات ادلستجوبني على السؤال رقم )
 البداية.يتقبلون االصابة الرياضية يف 

نستنتج من النتائج ادلتحصل عليها يف اجلدول أن أغلبية الرياضيني ال يتقبلون اإلصابة الرياضية يف البداية و يعين االستنتاج: 
 أن الرياضي عند حدوث اإلصابة يصاب بصدمة و ال يصدق أنو أصيب فيقابلها بالرفض

 
 ما شعورك عندما تصاب ؟ ( :6السؤال رقم )

 التعرف على شعور الرياضي عندما يصاب. :الغرض منه 

 شعور الرياضي عندما يصابيوضح ( 18جدول رقم )

 : التحليل
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 يمثل النتائج الخاصة بمدى تقبل اإلصابة لدى الرياضيين(: 16)شكل رقم

 أتقبل 

 ال أتقبل 

 أحيانا
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 اجلواب التكرارات النسبة ادلئوية

 احملسوبة 0كا اجلدولية 0كا الداللة

 
 دال
 

 غضب 51 50830% 43831 7.82

 حزن 53 53813%

 تنهار 48 41851%

 ال تشعر بشيء 41 40830%

   
 اجملموع 442 %422
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% يشعرون بالغضب،  50,30% من الرياضيني يشعرون باحلزن و 53,13يتضح لنا من خالل اجلدول أعاله أن نسبة 
 .% ال يشعرون بشيء 40.30% من الرياضيني يشعرون باالهنيار بينما كانت نسبة  41,51يف حني كانت نسبة 

( عند مستوى 3880اجلدولية ادلقدرة ب ) 0( اكرب من ك43831احملسوبة ادلقدرة ب ) 0نسبة ك كما يتضح لنا ان
 .25ودرجة  احلرية   2823الداللة 

( لصاحل الالعبني الذين يشعرون 21وبالتايل توجد فروق ذات داللة احصائية بني اجابات ادلستجوبني على السؤال رقم )
 باحلزن.

نستنتج من النتائج ادلتحصل عليها يف اجلدول أن الرياضي ادلصاب تظهر عليو بعض اإلنفعاالت فيتلفظ  : االستنتاج
ببعض العبارات تظهر غضبو و يصاب باالكتئاب و احلزن و قد يصاب باالهنيار و كل ذلك حسب نوع االصابة اليت 

 .تعرض ذلا 

 
 إدراكك حقيقة إصابتك ؟ىل يتغلب عليك احلزن و االكتئاب عند  :( 7السؤال رقم )

 التعرف على احلزن و االكتئاب عند معرفة الرياضي حلقيقة إصابتو. :الغرض منه 

 يوضح مستوى الحزن و االكتئاب عند معرفة الرياضي لحقيقة إصابته (19جدول رقم )
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 اجلواب التكرارات النسبة ادلئوية
 احملسوبة 0كا اجلدولية 0كا الداللة

 42832 3.84 دال
 نعم 30 13813%

 ال 58 51831%
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 : التحليل

احلزن و االكتئاب عند  % من الرياضيني تتغلب عليهم مظاىر13813يتضح لنا من خالل اجلدول أعاله أن أكرب نسبة 
 .% ال تتغلب عليهم أي مظاىر51831معرفتهم حقيقة اإلصابة،يف حني كانت نسبة 

( عند مستوى 5881اجلدولية ادلقدرة ب ) 0( اكرب من ك42832احملسوبة ادلقدرة ب ) 0ان نسبة ككما يتضح لنا 
 .25ودرجة  احلرية   2823الداللة 

( لصاحل الالعبني الذين اجابوا بـ 23وبالتايل توجد فروق ذات داللة احصائية بني اجابات ادلستجوبني على السؤال رقم )
 نعم.

النتائج ادلتحصل عليها يف اجلدول أن الرياضي ادلصاب عند معرفتو حلقيقة اإلصابة و شرحها لو نستنتج من  : االستنتاج
من قبل الطبيب فإذا كانت اإلصابة خطرية فتظهر عليو مظاىر احلزن و االكتئاب بينما إذا كانت اإلصابة خفيفة فال ينتابو 

 أي شيء.

 

 

 ىل تتقبل اإلصابة  أثناء مرحلة العالج ؟ : (8السؤال رقم )

 التعرف على تقبل اإلصابة أثناء أو خالل مرحلة العالج . :الغرض منه 

 يوضح تقبل اإلصابة أثناء أو خالل مرحلة العالج (21جدول رقم )
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يمثل النتائج تغلب الحزن واالكتئاب عند معرفة الرياضي لحقبقة (: 18)شكل رقم
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 اجملموع 422 422%
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 :التحليل

% من الرياضيني يتقبلون اإلصابة الرياضية أثناء فًتة العالج، 33803يتضح لنا من خالل اجلدول أعاله أن أكرب نسبة ىي 
 % من الرياضيني ال يتقبلون اإلصابة الرياضية .00830يف حني كانت نسبة 

( عند مستوى 5881اجلدولية ادلقدرة ب ) 0( اكرب من ك50830احملسوبة ادلقدرة ب ) 0نسبة ك كما يتضح لنا ان
 .25ودرجة  احلرية   2823الداللة 

( لصاحل الالعبني الذين اجابوا بـ 28وبالتايل توجد فروق ذات داللة احصائية بني اجابات ادلستجوبني على السؤال رقم )
 نعم.

نستنتج من النتائج ادلتحصل عليها يف اجلدول أن الرياضي ادلصاب عند معرفتو حلقيقة اإلصابة و شرحها لو من  :االستنتاج
قبل الطبيب و مباشرة العالج يرضح لألمر الواقع و يتقبل اإلصابة و يركز على العالج و التأىيل لضمان سرعة العودة 

 للميادين .

 
 ز أثناء مرحلة التاىيل ؟ىل حتتاج إىل الًتكي ( :9السؤال رقم )

 ىيل و العالج.ياضي إىل الًتكيز أثناء مرحل التاالتعرف على مدى حاجة الر  الغرض منه :
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تمثل النتائج التالية مدى تقبل اإلصابة أثناء أو خالل مرحلة (: 19)شكل رقم

 العالج

 نعم

 ال
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 احملسوبة 0كا اجلدولية 0كا الداللة اجلواب التكرارات النسبة ادلئوية

 50830 3.84 دال
 نعم 83 33803%

 ال 03 00830%

 اجملموع 442 %422
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 يوضح مدى حاجة الرياضي إلى التركيز أثناء مرحل الـاهيل و العالج( : 21جدول رقم )

 : التحليل

% من الرياضيني حيتاجون للًتكيز أثناء فًتة العالج و  81851يتضح لنا من خالل اجلدول أعاله أن أكرب نسبة ىي 
 % من الرياضيني ال حيتاجون للًتكيز.45815التأىيل، يف حني كانت نسبة 

( عند مستوى الداللة 5881اجلدولية ادلقدرة ب ) 0( اكرب من ك5881احملسوبة ادلقدرة ب )  0كما يتضح لنا ان نسبة ك
 .24ودرجة  احلرية   2823

( لصاحل الالعبني الذين حيتاجون 23وبالتايل توجد فروق ذات داللة احصائية بني اجابات ادلستجوبني على السؤال رقم )
 للًتكيز.

نستنتج من النتائج ادلتحصل عليها يف اجلدول أن الرياضي ادلصاب يكون يف أعلى درجة من الًتكيز الذي  : االستتنتاج
ينصب على العالج و التأىيل لضمان سرعة العودة للميادين خاصة إذا كانت ممارستو للرياضة من وراءىا جانب مادي أو 

 انتظار موعد رياضي ىام.

 
 :نتائج المحور الثاني على ضوء الفرضية الثانية 
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التعرف على مدى حاجة الرياضي إلى التركيز أثناء مرحلة (: 20)شكل رقم

 التأهيل والعالج

 أحتاج

 ال أحتاج
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 اجلواب التكرارات النسبة ادلئوية
 احملسوبة 0كا اجلدولية 0كا الداللة

 دال
 

 أحتاج 33 81851% 38848 3.84

 ال أحتاج 43 45815%

 اجملموع 442 422%
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( نستنتج أن أغلب الرياضيني تأثروا نفسيا 23828823821823821825820824من خالل عرض و حتليل اجلداول )
من جراء اإلصابة الرياضية أو من إصابة أحد الزمالء و أكد أغلبيتهم أن ىذا التأثر النفسي يرتبط دائما باإلصابة و العكس 

حيح فيمكن أن حتث اإلصابة من وراء عامل نفسي كالقلق مثال، و يصل تأثر الرياضي من اإلصابة إىل ظهور بعض ص
اإلنفعاالت لديو تصل إىل حد عدم قبولو لإلصابة يف حد ذاهتا، و بعد فًتة قليلة يتقبل األمر الواقع و يرضخ للعالج و 

 التأىيل.

 ات الرياضية تؤثر نفسيا على الرياضي.وىذا ما يدعم فرضيتنا القائلة أن اإلصاب

 : التأهيل النفسي لإلصابة الرياضيالمحور الثالث 

 ؟أيك ىل ادلدرب يعمل ىذا األخصائييف حالة عدم وجود أخصائي نفسي يف ر  :( 1السؤال رقم )

 .التعرف على عمل ادلدرب يف حالة عدم وجود أخصائي نفسي يف الفريق :الغرض منه 

 

 

 

 

 ( يوضح عمل المدرب في حالة عدم وجود أخصائي نفسي في الفريق22)جدول رقم 

 : القراءة اإلحصائية

 % من الرياضيني يرون أن ادلدرب يعمل عمل األخضائي15815لنا من خالل اجلدول أعاله أن أكرب نسبة ىي  يتضح
% يرون أن ادلدرب يعمل  53813% مم يرون أن ادلدرب ال يعمل و كانت نسبة  02832النفسي،يف حني كانت نسبة 

 يف بعض األحيان.
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 احملسوبة 0كا اجلدولية 0كا الداللة اجلواب التكرارات النسبة ادلئوية

 دال

 

 يعمل 18 15815% 8831 5.99

 ال يعمل 05 02832%

 أحيانا 53 53813%

 اجملموع 422 422%



النتائجعرض و تحليل و مناقشة   
 

 

تأثير اإلصابات الرياضية على 

مهارة الثقة بالنفس لدى 

 الرياضي

 

110 

( عند مستوى 3833اجلدولية ادلقدرة ب ) 0( اكرب من ك28.31احملسوبة ادلقدرة ب ) 0كما يتضح لنا ان نسبة ك
 .20ودرجة  احلرية   2823الداللة 

( لصاحل الالعبني الذين يرون أن 24وبالتايل توجد فروق ذات داللة احصائية بني اجابات ادلستجوبني على السؤال رقم )
 ادلدرب بعمل عمل االخصائي النفسي. 

نستنتج من النتائج ادلتحصل عليها يف اجلدول أن أغلبية الرياضيني يعتقدون أن ادلدرب يعمل عمل األخصائي  االستنتاج:
النفسي الرياضي يف ظل غياب األخصائي على مستوى األندية، و ىذا راجع إىل إمخال مسريي األندية الرياضية و ادلدربني 

تلف عن عمل عمل األخصائي فكل منهما يتعاون مع اآلخر يف إىل اجلانب النفسي للرياضي، يف حني أن عمل ادلدرب خي
 مراحل عالج و تأىيل الرياضي ادلصاب لضمان سرعة شفائو و عودتو إىل ادلالعب يف أحسن حالة بدنية و نفسية.

 
ار ىل تساىم عملية االتصال ادلباشر مع الرياضي ادلصاب يف ختفيف و إبعاد التصورات و األفك ( :12قم )ر السؤال  

 اخلاطئة أو التشاؤمية ؟

 التعرف على مدى مسامهة عملية االتصال ادلباشر يف احلد و التخفيف من التصورات و األفكار اخلاطئة. :الغرض منه 

( يوضح مدى مساهمة عملية االتصال المباشر في الحد و التخفيف من التصورات و األفكار 23جدول رقم )
 الخاطئة.
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بمثل النتائج التالية عمل المدرب في حالة عدم وجود (: 21)جدول رقم

 أخصائي نفسي في الفريق

 يعمل

 ال بعمل 

 أحيانا
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 الجواب التكرارات النسبة ادلئوية
 احملسوبة 0كا اجلدولية 0كا الداللة

 دال

 

5.99 13838 
10830% 13 

تساهم 
 بدرجة كبيرة
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 : التحليل 

% من الرياضيني يرون أن عملية االتصال ادلباشر مع 10830يتضح لنا من خالل اجلدول أعاله أن أكرب نسبة ىي 
الرياضي ادلصاب تساىم بدرجة كبرية يف ختفيف و إبعاد التصورات و األفكار اخلاطئة أو التشاؤمية الناجتة عن اإلصابة ، يف 

 .% يرون أهنا ال تساىم 28848% مم يرون أهنا تساىم بدرجة فليلة و كانت نسبة  03823حني كانت نسبة 

( عند مستوى 3833اجلدولية ادلقدرة ب ) 0( اكرب من ك13838احملسوبة ادلقدرة ب ) 0ما يتضح لنا ان نسبة كك
 .20ودرجة  احلرية   2823الداللة 

( لصاحل الالعبني الذين يرون أن 20وبالتايل توجد فروق ذات داللة احصائية بني اجابات ادلستجوبني على السؤال رقم )
 شر مع الرياضي ادلصاب تساىم بدرجة كبرية.عملية االتصال ادلبا

نستنتج من النتائج ادلتحصل عليها يف اجلدول أن أغلبية الرياضيني يرون أن عملية االتصال ادلباشر مع  : االستنتاج
الرياضي ادلصاب تساىم بدرجة كبرية يف ختفيف و إبعاد التصورات و األفكار اخلاطئة أو التشاؤمية الناجتة عن اإلصابة  
كاحتمال عدم تكملتو دلشواره يف ادلمارسة الرياضية فاالتصال ادلباشر مع الرياضي ادلصاب و تشجيعو على ذكر ما قد 

 يعانيو من متاعب نفسية و زلاولة حتليل أسباب حالتو النفسية يعترب من العوامل اذلامة يف إبعاد ىذه التصورات

 

 
 ضي ادلصاب بادلعلومات عن إصابتو يف سرعة شفائو؟ىل تساعد عملية تعريف الريا :( 13السؤال رقم )
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 تساهم بدرحة كبيرة
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تمثل النتائج التالية مدى مساهمة عملية االتصال المباشر (: 22)جدول رقم
 في الحد والتخفيف من التصورات واألفكار الخاطئة

 تساهم بدرحة كبيرة

 تساهم بدرحة قليلة

 ال تساهم

 

 03823% 50 
تساهم 

 بدرجة قليلة

 ال تساهم 3 8848%

 المجموع 442 422%
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 التعرف على مدى مساعدة عملية تعريف الرياضي بادلعلومات عن إصابتو يف سرعة شفائو : الغرض منه

 مدى مساعدة عملية تعريف الرياضي بالمعلومات عن إصابته في سرعة يوضح( 24جدول رقم )

 : التحليل

الرياضيني يرون أن عملية تعريف الرياضي بادلعلومات  % من32832يتضح لنا من خالل اجلدول أعاله أن أكرب نسبة ىي 
%  21831% مم يرون أهنا رمبا تساعد و كانت نسبة  01831عن إصابتو تساعد يف سرعة شفائو، يف حني كانت نسبة 

 يرون أهنا ال تساعد.

( عند مستوى 3833اجلدولية ادلقدرة ب ) 0( اكرب من ك31813احملسوبة ادلقدرة ب ) 0كما يتضح لنا ان نسبة ك
 .20ودرجة  احلرية   2823الداللة 

( لصاحل الالعبني الذين يرونا اهنا 25وبالتايل توجد فروق ذات داللة احصائية بني اجابات ادلستجوبني على السؤال رقم )
 تساعد.

نستنتج من النتائج ادلتحصل عليها يف اجلدول أن أغلبية الرياضيني يرون أن عملية تعريف الرياضي بادلعلومات  : االستنتاج
الضرورية عن إصابتو و خاصة ادلصاب الول مرة و مدة العالج و برامج التأىيل و ىو أمر يسهم إىل حد كبري يف دفع 

 كتمال شفائو.الرياضي إىل التعاون التام مع اجلهاز ادلعاجل لسرعة ا 
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 اجلواب التكرارات النسبة ادلئوية
 احملسوبة 0كا اجلدولية 0كا الداللة

 دال

 

 تساعد 38 32832% 31813 5.99

 ال تساعد 3 1831%

 رمبا 03 01831%

 اجملموع 442 422%
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: ىل اكتساب ثقة الرياضي ادلصاب من قبل األخصائي النفسي الرياضي أو ادلدرب ضرورية يف  (14السؤال رقم )

 عملية الشفاء.

 اكتساب ثقة الرياضي ادلصاب تعجل يف عملية الشفاء أم ال . :الغرض منه 

 اليوضح ثقة الرياضي المصاب تعجل في عملية الشفاء أم (25جدول رقم )

 : التحليل

% من الرياضيني يرون أن اكتساب ثقة الرياضي ادلصاب من قبل  32يتضح لنا من خالل اجلدول أعاله أن أكرب نسبة ىي 
% ممن يرون أهنا ضرورية نوعا ما و  05815األخصائي النفسي أو ادلدرب ضرورية يف عملية الشفاء،يف حني كانت نسبة 

 % يرون  أهنا غري ضرورية. 1851كانت نسبة 

( عند مستوى 3833اجلدولية ادلقدرة ب ) 0 من ك( اكرب34813احملسوبة ادلقدرة ب ) 0كما يتضح لنا ان نسبة ك
 .20ودرجة  احلرية   2823الداللة 
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تمثل النتائج التالية مدى مساعدة عملية تعريف الرياضي (: 23)جدول رقم
 بالمعلومات عن إصابته في سرعة شفائه 

 تساعد

 ال تساعد

 ربما
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 اجلواب التكرارات النسبة ادلئوية
 احملسوبة 0كا اجلدولية 0كا الداللة

 ضرورية 77 70% 71.47 5.99 دال

 ضرورية نوعا ما 26 23.63%

 غري ضرورية 7 6.36%

 اجملموع 110 %422
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( لصاحل الالعبني الذين يرون اهنا 21وبالتايل ال توجد فروق ذات داللة احصائية بني اجابات ادلستجوبني على السؤال رقم )
 ضرورية.

أغلبية الرياضيني يرون أن قدرة االخصائي النفسي أو نستنتج من النتائج ادلتحصل عليها يف اجلدول أن  : االستنتاج
ادلدرب على اكتساب ثقة الالعب ادلصاب تعترب من العوامل ادلهمة ادلساعدة يف عملية الشفاء فالرياضي ادلصاب يكون 

تو و تقديره حباجة إىل ادلساعدة النفسية و بناء ثقة مع اآلخرين من بينهم األخصائي النفسي الذي يستطيع أن يتفهم انفعاال
دلا يعانيو و إدراكو حاجاتو و دوافعو و حياول إكسابو التفاؤل و إبعاد شبح التشاؤم عن تفكريه مما يساعده يف عملية الشفاء 

. 

 

ىل مساندة اآلخرين كادلدرب أو اإلداري الرياضي أو الزمالء يف الفريق ذلا أثرىا اإلجيايب على حالة  ( :15السؤال رقم )
 صاب ؟الرياضي ادل

 تأثري مساندة اآلخرين على حالة الرياضي ادلصاب. الغرض منه :

 يوضح تأثير مساندة اآلخرين على حالة الرياضي المصاب(26جدول رقم )

 : التحليل
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تمثل النتائج التالية اكتساب الثقة لدى الرياضي تعجل في (: 24)جدول رقم
 عملية الشفاء

 ضرورية

 ضرورية نوعا ما 

 غير ضرورية
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 اجلواب التكرارات النسبة ادلئوية
 احملسوبة 0كا اجلدولية 0كا الداللة

 تؤثر 97 %88.18 64.14 3.84 دال

 ال تؤثر 13 %11.81

 اجملموع 110 %422
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% ما يعين أن جل الرياضيني يرون أن مساندة اآلخرين  88848يتضح لنا من خالل اجلدول أعاله أن أكرب نسبة ىي 
كادلدرب أو اإلداري الرياضي أو الزمالء يف الفريق ذلا أثرىا االجيايب على حالة الرياضي ادلصاب،يف حني كانت النسبة 

 % مم يرون عكس ذلك . 44884

( عند مستوى 5881اجلدولية ادلقدرة ب ) 0( اكرب من ك11841احملسوبة ادلقدرة ب ) 0كما يتضح لنا ان نسبة ك
 .24ودرجة  احلرية   2823الداللة 

 وا.( لصاحل الالعبني الذين  تأثر 23وبالتايل توجد فروق ذات داللة احصائية بني اجابات ادلستجوبني على السؤال رقم )

نستنج من النتائج ادلتحصل عليها يف اجلدول أن أغلبية الرياضيني يرون مساندة اآلخرين كادلدرب أو اإلداري  : االستنتاج
الرياضي أو الزمالء يف الفريق ذلا أثرىا االجيايب على حالة الرياضي ادلصاب أي أن مساندة اآلخرين لو تشعره أنو ال يواجو 

أن ىناك من يشاركو يف معاناتو و حياول مساعدتو على جتاوز زلنتو و يدعم قدرتو على حتمل األمل اإلصابة مبفرده، بل يشعر 
 و مشقة العالج و التأىل و بالتايل يكون ذلذه ادلساندة األثر اإلجيايب على حالتو ادلزاجية و بالتايل سرعة و سهولة عالجو .

 
 كيف تكون استجابة الرياضيني لألخصائي النفسي أو ادلدرب ؟  :( 16السؤال رقم )

 معرفة درجة إستجابة الرياضيني لألخصائي النفسي. :الغرض منه 

 درجة إستجابة الرياضيين لألخصائي النفسي يوضح(27جدول رقم )
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تمثل النتائج التالية تأثير مساندة اآلخرين في حالة (: 25)جدول رقم
 الرياضي

 تؤثر

 ال تؤثر
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 احملسوبة 0كا اجلدولية 0كا الداللة اجلواب التكرارات النسبة ادلئوية

 دال

 

 كبرية 50 %45.45 37.85 7.82

 قليلة 19 17.27%

 متوسطة 34 30.90%
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 :التحليل

% ما يعين أن أغلبية الرياضيني يرون أن درجة استجابة 13813يتضح لنا من خالل اجلدول أعاله أن أبر نسبة ىي 
% ممن يرون أهنا متوسطة، أما  52832كبرية،يف حني كانت النسبة الثانية الرياضيني لألخصائي النفسي أو ادلدرب تكون  

  .% ممن يرون أهنا منعدمة21851% فهناك من يرى أهنا قليلة و يف األخري كانت النسبة  43803النسبة الثالثة 

عند مستوى ( 3880اجلدولية ادلقدرة ب ) 0( اكرب من ك53883احملسوبة ادلقدرة ب ) 0كما يتضح لنا ان نسبة ك
 .25ودرجة  احلرية   2823الداللة 

( لصاحل الالعبني الذين اجابوا بـأهنا  21وبالتايل توجد فروق ذات داللة احصائية بني اجابات ادلستجوبني على السؤال رقم )
 كبرية.

استجابة الرياضي ادلصاب نستنتج من النتائج ادلتحصل عليها يف اجلدول أن أغلبية الرياضيني يرون أن درجة  : االستنتاج
لألخصائي النفسي أو ادلدرب كبرية جدا ألن ادلصاب حيس بأن كل من األخصائي أو ادلدرب ىم الوحيدين القادرين على 

 تفهم معاناتو و إدراكهم دلا حيس بو و يتفهمون حاجاتو و ميولو و دوافعو فلذا جتده يستجيب دلا يصدر عنهم من أوامر.

 
 ؟ي رياضي داخل الفريق حتمية ال بد منهايف رأيك ىل أصبح وجود أخصائي نفس (:17السؤال رقم)

 معرفة حتمية وجود األخصائي نفسي رياضي داخل الفريق. الغرض منه :
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يمثل النتائج التالية معرفة استجابة الرياضيين (: 26)شكل رقم
 ألخصائي النفسي

 كبيرة 

 قلبلة

 متوسطة 

 متعمدة

 منعدمة 7 6.36%

 اجملموع 110 %422   
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 يوضح حتمية وجود األخصائي نفسي رياضي داخل الفريق( :28جدول )

 :التحليل

% من الرياضيني يرون أن وجود أخصائي نفسي رياضي  81831يتضح لنا من خالل اجلدول أعاله أن أكرب نسبة ىي 
% ممن يرون أنو رمبا يكون أصبح حتمية و كانت نسبة  42داخل الفريق أصبح حتمية البد منها، يف حني كانت نسبة 

 % يرون أنو ال داعي لوجود أخصائي نفسي رياضي . 23813

( عند مستوى 3833اجلدولية ادلقدرة ب ) 0( اكرب من ك452841احملسوبة ادلقدرة ب) 0كما يتضح لنا ان نسبة ك
 .20ودرجة  احلرية   2823الداللة 

( لصاحل الالعبني الذين اجابوا بـ 23اللة احصائية بني اجابات ادلستجوبني على السؤال رقم )وبالتايل توجد فروق ذات د
 نعم.

نستنتج من النتائج ادلتحصل عليها يف اجلدول أن أغلبية الرياضيني يرون أن وجود أخصائي نفسي رياضي  : االستنتاج
كذلك ادلدرب الرياضي ذلما دور بارز يف رلال التأىيل داخل الفريق أصبح حتمية البد منها بل إن األخصائي النفسي و  

النفسي للرياضي ادلصاب الذي يعد عملية معقدة و حتتاج إىل جهد متكامل و تعاون فاعل من عدد كبري من األخصائيني 
 حىت ديكن للرياضي ادلصاب أن يعود بأسرع وقت ممكن للممارسة الرياضية .

K
2 

 احملسوبة 0كا اجلدولية 0كا الداللة اجلواب التكرارات النسبة ادلئوية

 
 دال

 نعم 93 84.54% 130.16 5.99

 ال 6 5.45%

 رمبا 11 10%

 اجملموع 110 %422
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 :ضية الثالثة نتائج المحور الثالث على ضوء الفر 

( أنو يف حالة عدم وجود أخصائي نفسي رياضي فإن 23821823821825820824من خالل عرض و حتليل اجلداول )
مهمة التأىيل و اإلعداد النفسي تتحول إىل ادلدرب فعملية التأىل النفسي عملية معقدة و متشابكة األطراف خاصة يف 

دلصاب( و تشجيعو و تعريفو بادلعلومات عن إصابتو و مدة الشفاء و مساندة  حالة الرياضي ادلصاب فاالتصال بو )الرياضي ا
كل من ادلدرب و اإلداري و الزمالء يف الفريق كل ىذه العوامل تساىم إىل حد كبري يف استقرار نفسية الرياضي و بالتايل 

 الًتكيز على العالج مما يساعد على سرعة شفائو.

 لة أن لعملية التأىيل النفسي دور فعال يف عالج اإلصابات الرياضية.و ىذا ما يتماشى مع فرضيتنا القائ

 

 : يةمناقشة الفرض -2-4

ِٓ خالي ِب لذِٕبٖ فٟ اٌدضء اٌزطج١مٟ ِٓ طشذ أسئٍخ االسزج١بْ ٚ وزا سشد رس١ٍٍٙب اٌزٟ وبٔذ فٟ 

ِدًّ ٔزبئدٗ رئوذ عٍٝ أْ اإلصبثبد اٌش٠بض١خ رئثش ثشىً وج١ش عٍٝ ٔفس١خ اٌش٠بضٟ, ٚ وبْ ٘زا 

٠ٛخذ ا٘زّبَ  ٔبثع ِٓ أخٛثخ اٌش٠بض١١ٓ عٍٝ األسئٍخ, فعٍٝ ضٛء ِب خبء فٟ األخٛثخ, ارضر ٌٕب أٔٗ ال

ثبٌدبٔت إٌفسٟ ٌٍش٠بضٟ ِٓ طشف اٌمبئ١ّٓ عٍٝ اٌش٠بضخ ٚ اْ ٚخذ فٙٛ ال ٠شلٝ اٌٝ األسس 

سٟ صاٌع١ٍّخ اٌٛاخت ارجبعٙب فٟ ِٛاخٙخ اإلصبثبد اٌش٠بض١خ ٚ اٌزٟ رف١ذ اٌش٠بضٟ فٟ اٞ ِشىً 

 ٠مع ٌٗ.

١ّ٘خ اٌزٟ رٍعجٙب دساسخ ٚ ِٓ خالي إٌزبئح اٌّسصً ع١ٍٙب سبثمب فٟ اٌّسبٚس ٚ اٌزٟ أوذد عٍٝ األ

 اٌدبٔت إٌفسٟ ٌٍش٠بضٟ سٛاء فٟ اإلعذاد إٌفسٟ ٌٍّٕبفسبد أٚ ِٛاخٙخ اإلصبثبد اٌش٠بض١خ .
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يمثل النتائج التالية حتمية وجود األخصائي (: 27)شكل رقم

 نفسي رياضي داخل الفريق
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اٌزٟ رٛلعٕب ٚخٛد٘ب ٟ٘ ِسممخ ٔظشا ٌزطبثمٙب ِع اٌٛالع خ وً ٘زا أٚصٍٕب اٌٝ اٌمٛي ثؤْ اٌفشض١

 اٌّعبش, ٚ وزا إٌزبئح اٌّسصً ع١ٍٙب ٚ اٌزٟ رج١ٓ رٌه خ١ٍب.

 اٌثمخ ثبٌٕفسإلصبثبد اٌش٠بض١خ رئثش عٍٝ اٚ ثزٌه ٔصً اٌٝ رسم١ك فشض١زٕب اٌشئ١س١خ اٌمبئٍخ : 

 ٌٍش٠بضٟ.

 االقتراحات : -2-5

ثعذ اٌذساسخ ا١ٌّذا١ٔخ اٌزٟ لّٕب ثٙب فٟ أٔذ٠خ س٠بض١خ ثٛال٠خ األغٛاط  ٚ ِٓ خالي االسزّبساد 

١ٓ ٠زؤثشْٚ ٔفس١ب خشاء اإلصبثخ, ٚ خبصخ ِٓ االسزج١ب١ٔخ اٌّمذِخ ٌالعج١ٓ, رج١ٓ ٌٕب أْ ِعظُ اٌالعج

ٔبز١خ اال٘زّبَ ٚ اٌعٕب٠خ ثُٙ ز١ٓ اصبثزُٙ ٚ وزا ردبً٘ اٌدبٔت إٌفسٟ, ثبإلضبفخ اٌٝ ٔمص ِشاوض 

اٌطت اٌش٠بضٟ ٌٍزىفً ثبصبثزُٙ ٚ اٌغ١بة اٌىج١ش ٌٍزٛع١خ ِٓ طشف اٌّذسث١ٓ ٚ اال٘زّبَ أوثش ثبٌٕزبئح 

ثخ اٌالعج١ٓ ٚ اٌشٟء اٌزٞ ٔسزٕزدٗ ِٓ وً ٘زٖ اٌّشبوً ٘ٛ أٔٙب فٟ اٌّجبس٠بد ثغض إٌظش عٍٝ اصب

رمف عبئك أِبَ اٌالعج١ٓ فٟ رسم١ك طّٛزبرُٙ اٌّسزمج١ٍخ ٚ خبصخ فٟ االززشاف وّب رئثش عٍٝ 

 ِشدٚد ٌعجُٙ, أْ رىْٛ اٌسجت فٟ رٛلفُٙ عٓ اٌٍعت ٔٙبئ١بد.

عض االلزشازبرذ اٌزٟ ٔزّٕٝ أْ رئخز ٚ ِٓ خالي ٘زٖ إٌزبئح اٌزٟ رٛصٍٕب ا١ٌٙب اسرؤ٠ٕب أْ ٔخشج ثج

ثع١ٓ االعزجبس ِٓ طشف وً اٌمبئ١ّٓ عٍٝ األٔذ٠خ اٌش٠بض١خ ٚ خبصخ ِٓ طشف اٌّذسث١ٓ, ٚ اٌزىفً 

 ثد١ّع اٌالعج١ٓ اٌّصبث١ٓ, ٚ ٘زٖ اإللزشازبد ٟ٘ وب٢رٟ :

 اإل٘زّبَ ثٛضع اٌالعت اٌّصبة ِٓ اٌدٙبص اٌزذس٠جٟ ٚ رشد١ع اٌالعت عٍٝ اٌّشبسوخ. -1

 ضشٚسح اٌعالج إٌفسٟ ِع اٌعالج اٌطجٟ ٌالعت اٌّصبة -2

اال٘زّبَ ِٓ صِالء اٌالعت ثبٌفش٠ك ٚ اٌزعبْٚ عٍٝ رشد١عٗ ٚ ِسبٔذرٗ ٌزعٛد ا١ٌٗ ثمزٗ ثٕفسٗ ٚ  -3

 صِالئٗ

 دٚس اٌطج١ت إٌفسٟ ٌٍزسذس عٓ اٌّخبٚف ٌذٜ اٌالعت ِٓ اإلصبثخ -4

بسسخ اٌفع١ٍخ ٌٍٕشبط اٌش٠بضٟ ٚ رش١ُِ إٌّشآد رٛف١ش اٌعزبد ٚ اٌٛسبئً اٌش٠بض١خ اٌالصِخ ٌٍّّ -5

ٌٍش٠بضٟ ِٓ ِالعت ٚ ١ِبد٠ٓ ٚ خعٍٙب ثّب ٠ٕبست لٛاعذ األِٓ ِّب ٠سّر ثبٌزم١ًٍ ِٓ اإلصبثبد 

 اٌش٠بض١خ.

 ضشٚسح اخشاء ِشالجخ أٚ ِزبثعخ طج١خ دٚس٠خ ٌالعج١ٓ. -6

 فٟ اٌّجبساح. ضشٚسح ل١بَ اٌّذسث١ٓ ثزشخ١ص اٌّزطٍجبد إٌفس١خ ٌالعج١ٓ ٌالشزشان -7
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٠دت عٍٝ اٌّذسث١ٓ أْ ٠سٙشٚا عٍٝ رى٠ٛٓ أٔفسُٙ خ١ذا فٟ ِدبي اإلعذاد إٌفسٟ ززٝ ٠زسٕٝ   -8

 ٌُٙ اٌزعبًِ ِعٗ ثشىً خ١ذ.

 ضشٚسح اعذاد ِعٍِٛبد خبصخ عٓ اٌسبٌخ إٌفس١خ ٌىً العت. -9

اٌشاثطبد ٚ  ٠دت رٛف١ش أخصبئ١١ٓ ٔفسب١١ٔٓ ٌالعج١ٓ, ٚ ٌٙزا ٔشخٛا ِٓ اٌدٙبد اٌّع١ٕخ ٚ - 11

 سإسبء إٌٛادٞ ضشٚسح رٛف١ش أخصبئ١١ٓ ٔفسب١١ٔٓ س٠بض١١ٓ.

اعطبء ١ِضا١ٔبد أوجش ثٙزٖ اٌفشق ٚ رخص١ص خضء ِٕٙب ٌزذع١ُ اٌزؤ١ً٘ إٌفسٟ اٌش٠بضٟ ٚ  -11

 اعطبء ِىبٔزٗ .
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 الجمهورٌة الجزائرٌة الدٌقراطٌة الشعبٌة 

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً

-مستغانم–جامعة عبد الحمٌد بن بادٌس   

.البدنٌة والرٌاضٌةمعهد التربٌة   

 

 إلى السادة الدكاترة و األساتذة.

 

ي االستبٌان بغرض التحكٌم ,والذ اذهسٌادتكم المحترمة ب ىٌسعدنً وٌشرفنً أن أتقدم إل

لك من اجل انجاز للرٌاضٌٌن وذ مهارة الثقة بالنفسٌهدف الباحث من ورائه قٌاس 

 : تحت عنوان مذكرة تخرج ماستر

 .  بٌانباإلجابة على عبارات االستالرٌاضً و ٌقوم سؤال  42و ٌتضمن االستخبار 

 

 

 

 شكرا 

 

 

 

 

 

 

 



 تبيانـــاالس

 : 1*المحور 
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 األطراف السفليت                               األطراف العلويت

 ِبٔٛع اإلصبثخ اٌزٟ رعزضذ ٌٙب ؟ -3

  

 

 

 

 

 ِب ٟ٘ اٌفززح اٌش١ِٕخ اٌزٟ ثم١ذ ف١ٙب خبرط اٌزذر٠ت ثسجت اإلصبثخ؟ -4
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 األطزاف اٌسف١ٍخ                                
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ً٘ رسبُ٘ ع١ٍّخ االرصبي اٌّجبشز ِع اٌز٠بضٟ اٌّصبة فٟ رخف١ف ٚ ئثعبد اٌزصٛراد ٚ األفىبر  -2
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ِسبٔذح ا٢خز٠ٓ وبٌّذرة أٚ اإلدارٞ اٌز٠بضٟ أٚ اٌشِالء فٟ اٌفز٠ك ٌٙب أصز٘ب اإل٠جبثٟ عٍٝ  ً٘ -5
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 بعناٌة فائقة

على الدرجة التً تنطبق على ( Xالمطلوب منك قراءة كل عبارة بدقة تامة ووضع عالمة )

 حالتك

اآلخر إنما  ٠بضٟالرٌختلف عن  ر٠بضٟد إجابات صحٌحة وأخرى خاطئة  الن كل ال توج

 المهم صدق إجابتك مع نفسك

 ال تترك أي عبارة بدون إجابة  شكرا جزٌال على تعاونك
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 إٌصبئح اٌسٍج١خ ِٓ ا٢خز٠ٓ 

 اٌمٍك 

 ضغٛط اٌح١بح 



 ً٘ رزمجً اإلصبثخ فٟ اٌجذا٠خ ؟ -5

 

 

 

 

 ِب شعٛرن عٕذِب رصبة ؟ -6

 

 

 

 

 

 ً٘ ٠زغٍت ع١ٍه اٌحشْ ٚ االوزئبة عٕذ ئدراوه حم١مخ ئصبثزه ؟ -7

 

 

 

 ً٘ رزمجً اإلصبثخ  أصٕبء ِزحٍخ اٌعالط ؟ -8

 

 

 

 ً٘ رحزبط ئٌٝ اٌززو١ش أصٕبء ِزحٍخ اٌزب١ً٘ ؟ -9

 

 

 أرمجً 

 ال أرمجً 

 أح١بٔب 

 غضت 

 حشْ 

 رٕٙبر 

 ال رشعز ثشٟء 

 ٔعُ 

 ال 

 ٔعُ 

 ال 

 أحزبط 

 ال أحزبط 
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 : العربية لغةلملخص البحث با -4-1

رطشقىب فً دساسزىب اىمزُاظؼخ ٌزي إىى احذ أٌم األحذاس فً حٍبح اىشٌبظً َ اىزي أحذس ظجخ إػالمٍخ 

إػالمٍخ مه اىزؼشض ىٍزا اىمُظُع أال َ ٌُ مُظُع اإلصبثبد فً َقزىب اىحبىً فال رخيُ أي َسٍيخ 

اىشٌبظٍخ َ مب رخيفً مه أظشاس ػيى اىشٌبظٍٍه وفسٍب َ ثذوٍب, فبىشٌبظً اىمصبة غبىجب مب رؼزشًٌ 

 وُثبد وفسٍخ رٍذد مسزقجيً اىشٌبظً َ حٍبرً اىشخصٍخ.

َ ٌخزيف رأصٍش اإلصبثخ مه سٌبظً ألخش حست طجٍؼخ دسجخ اإلصبثخ َ أٌمٍخ اىشٌبظخ فً حٍبح 

اىشٌبظً َ دسجخ سد فؼو اىشٌبظً رجبي مو سٌبظً, َ مضٍش مه اإلصبثبد اىشٌبظٍخ مب رججشثؼط 

فً فزشح  اىالػجٍه ػيى االػزضاه, فمىٍم مه ىً اىقذسح َ اىقبثيٍخ ػيى رجبَص اىحبىخ اىىفسٍخ اىزً رؼزشًٌ

اإلصبثخ َ اىشجُع إىى حبىزً اىطجٍؼٍخ َ اىشٌبظٍخ َ مىٍم مه ال ٌسزطٍغ رجبَص اىحبىخ َ اىؼُدح إىى 

 اىمٍبدٌه.

ٌىب رظٍش أٌمٍخ دساسخ اىجبوت اىىفسً ىيشٌبظً اىزي ىً دَس مجٍش َ ظشَسي فً إػذاد َ رأٌٍو 

ىزً رشنو ػبئق حبد ارجبي اىشٌبظٍٍه َ اىشٌبظٍٍه ىزحقٍق وزبئج ػبىٍخ َ اىزغيت ػيى اىمشبمو اىىفسٍخ ا

حبىزٍم اىىفسٍخ, َ ٌؼزجش ٌزا األخٍش رَ أٌمٍخ ثبىغخ فً رطٌُش اىشٌبظخ, حٍش مو اىذَه َ خبصخ اىذَه 

اىمزقذمخ رؼزمذ ػيى ٌزا اىجبوت وظشا ىمب ٌؼطًٍ مه فُائذ مجٍشح ىيمشدَد اىشٌبظً ىيُصُه إىى أػيى 

ب فً ثحضىب ٌزا رأصٍش اإلصبثبد اىشٌبظٍخ فً اىجبوت اىىفسً ىيشٌبظً اىمسزٌُبد, َ مه ٌزا اىمىطيق رىبَىى

. 

َ ىٍزا َجت ػيٍىب اىزنفو ثبىشٌبظً اىمصبة مه اىىبحٍخ اىىفسٍخ َ رىل ىشفغ مه قذسارً َ مؼىٌُبرً ىٍنُن 

مسزؼذا ىخُض أي مىبفسخ دَن أػشاض أَ مشبمو وفسٍخ, حٍش حبَىىب إثشاص أٌمٍخ دساسخ اىجبوت اىىفسً 

 شٌبظً اىمصبة.ىي

 َ مه اىىزبئج اىمزحصو ػيٍٍب اسزىزجىب أن اإلصبثبد اىشٌبظٍخ رزشك أصشا مجٍشا ػيى وفسٍخ اىالػجٍه.

َ فً األخٍش ٌمنه اىقُه أن ٌزا اىمُظُع ثقذس مب مبن شٍقب مبن َاسؼب َ مو مب ثزىزبي مبوذ مسبٌمزىب 

شاص أصش اإلصبثبد اىشٌبظٍخ ػيى اىشٌبظً ظئٍيخ سغم  رفبوٍىب َ إخالصىب فًٍ, مبوذ غبٌزىب فً رىل إث

 ثذوٍب َ وفسٍب.

 َ وشجُ مه هللا رؼبىى أوىب قذ َفقىب فٍمب ٌحت َ ٌشظبي .   
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 ملخص البحث بالغة االنجليزية : -4-2

Summary: 

   We discussed in our humble this to one of the most important events in the 

sporting life and that the latest blaze of publicity at the present time is not free 

any media exposure of the subject should not, and is the subject of sports 

injuries and the failure of damage to the athletes psychologically and physically, 

Variyada infected often gaping psychological shifts threaten his career and his 

personal life. 

   And the effect of infection from athlete to another varies depending on the 

nature of the degree of injury and the importance of sport in the sports life and 

the degree of response athlete's reaction to every athlete, and many sports 

injuries are Tjbarbed players to retire, some of whom have the ability and the 

ability to overcome the mental state which mired in period of injury and return 

to its natural state and sports and some of them can not overcome the situation 

and return to the fields. 

   Here show the importance of studying the psychological aspect of an athlete 

who has a big role and is essential in the preparation and rehabilitation of 

athletes to achieve high results and overcome the psychological problems that 

form the sharp barrier direction of the athletes and their psychological state, and 

is considered the latter is of great importance in the development of sport, where 

all countries and especially the developed countries rely on this side because of 

the great benefits of giving him to return sports to reach the highest levels, and 

in this sense we dealt with in our present sports injuries in the psychological 

aspect of an athlete effect. 

   And for this we must provide for Bariyada injured psychologically and in 

order to raise the morale of his abilities and to be prepared to fight any 

competition without symptoms or psychological problems, where we have tried 
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to highlight the importance of the study of the psychological aspect of the 

injured athlete. 

  And of the results obtained, we concluded that sports injuries have a significant 

impact on the psyche of the players. 

   And in the latter it can be said that as far as this subject was interesting was 

wide and everything Bzltah our contribution was minimal, despite the dedication 

and sincerity, our goal was to highlight the impact of sports injuries on the 

athlete physically and psychologically. 
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