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  تطالباث كليذي جتماعيت لادلرونت اإل علً رلص الشعىبلل تأثري برنامج"  
 "جامعت الىادي اجلذيذالرتبيت الرياظيت 

 د/ جنالء فتحً أمحذ محذان                                                   
 ادلمذمت ومشكلت البحث:

 العلمية األسس مم العديد على الحديت العصر الجامعي في التعليم يعتمد      
 جهامبناكافة  فيالشخصية  القدرات هإعداد تطهير لىإ تندف بدهرنا تيهال هالتربهية

 هالبدمية هالمفسية هالمعرفية العقلية الماحية مم هالمتزم لالمتكام الممه لتحقيق
 جتماعية.إلها

 تطهير على لتعم تيال اإلمسامية العلهم مم ةهاحد الرياضية التربية هُتعتبر      
 األهساط في ا  هخصهص ،فلسفتن فين الفرد يطبق ههسيط لمجا هُتعد اإلمسامية الخبرات

 تيهال العامة التربية مم جزءا  ُتعتبر نىه فنا،أندا مم تي ُتعتبخ حقل  ال جتماعيةإلا
 يالقجرات العقلية والبجمية والسنارية والدسات الذخرية الت خللنا مم الفرد يكتسب

، بسا ُيدنع فى إعجاد الفخد تتشاسب مع شبيعة العسل وتتفق مع عادات وتقاليج السجتسع
 (20: 3جتساعية.)ع الشػاحي الثقافية والشفدية واإلمغ جسي
تخبية الخياضية ولنحا فقج تع إضافة السقخرات الجراسية السختلفة ضسغ مقخرات ال       

والتي ُتداعج في تشسية الفخد مغ جسيع الشػاحي العقلية والبجمية والسنارية وتكدبن 
الدسات الذخرية ومشنا مقخر التعبيخ الحخكي، فقج تع تجريدن للصالبات بكليات التخبية 
 الخياضية بجسنػرية مرخ العخبية مشح مذأتنا حتى الػقت الحالي، ونػ مغ أقجم وأعخق 

التي عخفتنا البذخية ووسيلة اترال ذات مدتػيات متعجدة ومباشخة، حيث  الفشػن 
َيدتخجم الحخكة للتعبيخ عسا بجاخل الفخد مغ مذاعخ وأحاسيذ، لحا فقج ُعخف الخقز 

 ومذأ مشح بجء الخليقة قجيسا  قجم اإلمدان مفدن ومذأ أول ما مذأ مغ حاجة اإلمدان 
 

 

 الىادي جامعت – الرياظيت الرتبيت كليت - والرتويح الرياظيت اإلدارة لسم –مذرس التعبري احلركً 
 اجلذيذ
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سج على الكلسات الستعلقة بلغة معيشة أو مػع للتفاعل مع البيئة السحيصة، فنػ ال يعت 
معيغ مغ التجخبة، بل نػ وسيلة مثالية للتعبيخعغ بلد ذات لنجات محلية معيشة أو 

 (23: 13لغات عجيجة متشػعة.)
وللتعبيخ الحخكي العجيج مغ الػضائف سػاء مغ الشاحية الرحية أو الشفدية أو        

خكات األساسية للتكيف مع الحياة اليػمية اإلجتساعية، حيث ُيدنع في تعلع الح
وتحديغ الرحة الشفدية عغ شخيق تفخيغ اإلمفعاالت السكبػتة والتعبيخ عغ الحات 

كتذاف الحات خية، كسا ُيداعج على فنع الشفذ وأوالتفاعل الجاخلي مع الشفذ البذ
غ سلػكيات والتعبيخ عغ الكيع والسعتقجات وتشسية مفنػم الحات اإليجابية، كسا ُيغيخ م

السسارسيغ لن ويعصى تقة كبيخة فى الشفذ وأمصباعا  إجتساعيا  بالسذاركة والتعاون مع 
 (137: 7اآلخخيغ.)

وقج تعجدت أمػاع التعبيخ الحخكي التي يتع تجريدنا بكليات التخبية الخياضية       
غ بجسنػرية مرخ العخبية وأختلفت بإختلف شبيعتنا وأنجافنا حيث شسلت العجيج م

األمػاع مشنا البالين والخقز اإلبتكاري الحجيث والخقز الذعبي والتي تنجف جسيعنا 
بإختلف األمػاع إلى الشسػ الستكامل للصالبات مغ جسيع الشػاحي الشفدية والبجمية 

 واإلجتساعية.
وُيعج الخقز الذعبي مؤشخ يػضح أبعاد الشنزة والحزارة للذعػب، فنػ تعبيخ         

عادات وتقاليج ومعتقجات الذعػب أمبثق مغ مذاشاتنع التي ضنخت متيجة  بالحخكة عغ
لتفاعلنع مغ البيئة الصبيعية، وتشتقل مغ جيل إلى آخخ، ولن مػسيقان الخاصة بن، 

 ( 124: 4جتساعية. )د الذعب على إختلف مدتػياتنع اإلويقػم بأداؤن جسيع أفخا
ػائع مع األخخيغ ويدتجيب للتعاون حيث يتيح الخقز الذعبي الفخصة للفخد ليت     

الجساعي، مسا يعسل على اكتداب خبخة العسل مع الجساعة وتػفيخ روابط الرجاقة 
واأللفة بيغ األفخاد، كسا يتعلع األفخاد مغ خللن كيف يقجر كل مشنع األخخ وتكػيغ 
الذخرية وزيادة اإلحداس بالبيئة، كسا ُيدنع فى اكتداب الفخد الرحة الشفدية 

 (27: 12لعقلية واإلجتساعية. )وا
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وُيعتبخ الخقز الذعبي وسيلة فعالة مغ وسائل التخبية والتشذئة اإلجتساعية، لحا        
أنتست كليات التخبية الخياضية بجسنػرية مرخ العخبية  بإدخالن ضسغ بخامجنا 

ػ وأمذصتنا التخبػية لكػمن مذاط تخبػي تعليسي يتيح الفخصة للسسارسيغ بتحقيق الشس
 الذامل وتعجيل الدلػك. 

جتساعية كػمن ليات التخبية الخياضية أنسيتن اإلكسا أضنخ الخقز الذعبي في ك      
مدجام مغ خلل إسنام قػاعجن في خلق األ يسثل وسيلة لشقل الكيع والسعارف للصالبات 

لصالبات، وتدنيل اإلمجماج بيغ الصالبات القادمات مغ خلفيات إجتساعية لاإلجتساعي 
 (14: 13مختلفة. )

، مسا يتصلب مشن مجتسعن يالبذخ ف يمدان ال يدتصيع العير بسعدل عغ باقاإل        
حيث ستجابة لنا اإلو التأقلع معنا و  القجرة على التكيف مع جسيع الطخوف السحيصة بن

 أصبحت أمخا  الزما  ال مفخ مشنبالسخومة التي وتدسى نحن العسلية ، سلػكنيقػم بتعجيل 
البجمية  فنشاك السخومة العجيج مغ الجػامبعلى سل مرصلح السخومة تويذف، للتكي

السخومة الشفدية والسخومة التكيفية ومخومة األما والسخومة اإليجابية و  السخومة العقليةو 
 (35: 11والسخومة اإلجتساعية.)

لتحجيات لستجابة واإلاإلجتساعي قجرة على التكيف والسخومة اإلجتساعية تعشي ال      
خخيغ وقبػلنع، والعسل على قبػل قجرة الفخد على التجاوب مع األحيث تسثل ، السختلفة

ونى تسثل جدءا  منسا  مغ البشاء اإلجتساعي، ويحقق اإلمدان  البجاية، يمفدن وذاتن ف
خخيغ، والذعػر الجائع بالحاجة الحخص الجائع على التفاعل مع األ نحا التكيف مغ خلل

خخيغ تفنع األو  ستغشاء عشنعحداس بعجم القجرة على اإلواإل وحاجتنع إلينخخيغ إلى األ
ذعخ الفخد بالدعادة والخاحة الشفدية يُ ، مسا حتخامنعإو  تجاناتنعإومذاعخنع وأفكارنع و 

نحا التػافق، فالفخد الحي يتستع بجرجة مختفعة مغ السخومة اإلجتساعية حياتن بدبب  يف
 (48: 10لى التػاصل مع الدملء واألسخة والسجتسع.)ُيعبخ عغ شخرية متدمة قادرة ع

ومغ خلل الخقز الذعبي يسكغ للصالبة تحقيق نحا التكيف اإلجتساعي، حيث       
ُيعتبخ مغ أنع األنجاف اإلجتساعية التي يدعى الخقز الذعبي لتحكيقنا والتي تؤكج 
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غ منسا اختلفت على أنسية دور الفخيق والجساعة، حيث ُيعلسنا كيف تتقبل األخخي 
أجشاسنع وأديامنع وبيئتنع، فالخقز الذعبي يحقق الشزج اإلجتساعي للسسارسيغ لجعل 

 (143: 12السػاشغ صالحا .) 
ومغ خلل ما سبق يتزح الجور الحى يلعبن الخقز الذعبي فى تحقيق أقرى       

قجر مغ التصػر والتشسية الذاملة الستدمة والستكاملة لصاقات الصالبات، كػسيلة أترال 
ذات مدتػيات متعجدة ومباشخة، فنػ ال يعتسج على الكلسات الستعلقة بلغة معيشة أو مػع 

أو لغات محجدة، وقجرتن على إحجاث التػافق والتكيف بيغ معيغ مغ التجخبة أو لنجات 
 الصالبات.

ومغ خلل الخبخة العلسية والعسلية للباحثة فى مجال تجريذ مقخرات التعبيخ       
 -الحخكي ببعس كليات التخبية الخياضية بجسنػرية مرخ العخبية )جامعة الػادي الججيج

ريذ مقخر التعبيخ الحخكي لصالبات الفخقة جامعة جشػب الػادي( وججت الباحثة أتشاء تج
الثامية أن نشاك مػع مغ التشافخ بيغ الصالبات وأمنغ يسلغ للتعامل فقط مع الدميلت 
القادمات مغ مفذ البيئة أو السكيسات معا  فى مكان واحج، كحلظ استغخاق الكثيخ مغ 

حلظ عجم تقبل الػقت فى إحجاث التشاغع والتكيف بيغ الصالبات داخل السجسػعات، ك
الصالبات فى بادئ لفكخة العسل الجساعى متيجة لعجم التػافق بيغ الصالبات وعجم القجرة 

 على األمجماج معا  داخل الجسل الحخكية السقخرة والسحاولة أن يكػن العسل فخدى.
حيث تع تصبيقنا  (3بأستسارة أستبيان مبجئية مخفق )ستعامة األكحلظ مغ خلل       

على بعس الصالبات السقخر لنغ دراسة مقخر التعبيخ الحخكي للسخة األولى بكلياتنع 
( شالبة والتي جاءت مغ أنع متائجنا أتسيد بالجخأة والذجاعة فى 50والبلغ عجدنغ )

%(، بيشسا حرلت أراعي التعاملت الستداوية فى العلقات على 18السػاقف مدبة )
%(، أحخص أن تجوم العلقات 18مع مػعيات مختلفة مغ الدملء )%(، وأتفاعل 11)

 %(.14مع فخيق العسل لفتخة شػيلة مدبة )
م 2012 ىأحسج فتحالجراسات السختبصة كجراسة بعس التحليل السخجعى لومغ       

لحخكات التعبيخية والتى جاءت متائجنا أن ا (16)م 2016نايجى الذاذلى و  (1)
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، مسا يذيخ جتساعىعلى تحدغ مدتػى التػافق الشفدى واإلى يجابإ تأتيخا لنوبخامجنا  
 .أن للتعبيخ الحخكى بكافة فخوعن وتقديساتن تأتيخ على الشػاحى اإلجاماعية لألفخاد

وججت الباحثة )على حج علع الباحثة( مجرة الجراسات  البحث السخجعىومغ خلل       
السخومة اإلجتساعية لجى شالبات كليات الخقز الذعبي على بخامج التى تشاولت دور 

 التخبية الخياضية.
كل ذلظ دعا الباحثة إلى إجخاء الجراسة الحالية فى محاولة للتعخف على تأتيخ        

بخمامج للخقز الذعبي على السخومة اإلجتساعية لجى شالبات كلية التخبية الخياضية 
 بجامعة الػادي الججيج.

  أهميت البحث واحلاجت إليه:
جتساعية لجى شالبات كليات التخبية اسة الحالية فى تشسية السخومة اإلقج تدنع الجر  -1

 الخياضية جامعة الػادي الججيج.
 اإلنتسام باألنجاف السختلفة لسقخرات التعبيخ الحخكي. -2
 اإلنتسام بالشػاحي اإلجتساعية للصالبات. -3

 هذف البحث:
السخومة  علىلخقز الذعبى لتأتيخ بخمامج  التعخف علىالبحث إلى ينجف       

 شالبات كلية التخبية الخياضية بجامعة الػادى الججيج. جى جتساعية لاإل
 ض البحث:فخ 
للسجسػعة التجخيبية فى  ىوالبعج ىالقبل يغبيغ الكياسا  تػجج فخوق دالة إحرائي -

الخياضية جامعة شالبات كلية التخبية جى ل ىلرالح الكياس البعججتساعية السخومة اإل
 .الػادى الججيج

 ادلصطلحاث الىاردة فً البحث:
 : (Motive Expiration)التعبري احلركً

نػ عسلية التجديج السادى بػاسصة الحخكة للتعبيخعغ تلظ الكيع والسعامى التى       
 (20: 4تعجد الكلسات عغ تجديجنا وال تقػى إال على وصفنا مغ الخارج.) 
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 :(Folk Dance) الرلص الشعىب 
نػ التعبيخ بالحخكة عغ عادات وتقاليج ومعتقجات الذعػب متيجة لتفاعلنع مغ       

البيئة الصبيعية لن مػسيقان الخاصة بن ويقػم بآداؤن جسيع أفخاد الذعب على أختلف 
 ( 124: 13جتساعية. )اإل عمدتػياتن

 :(social flexibility)  جتماعيتاإل ادلرونت
 (50: 5) جتساعية السختلفة.على التكيف مع السػاقف اإلالقجرة نى       

 بعط الذراساث ادلرتبطت: 
 أوالً: الذراساث العربيت:

: ( إستنجفت9)م( 2020)،خالج عبج الجابخ عبج الحافظ عادل حدشى الديجدراسة  -1
جتساعية لجى شالبات التعخف على تأتيخ بخمامج تخويحى رياضى على السنارات اإل

( شالبة 40)عيشة على الالسشنج التجخيبى، أشتسلت  انأسيػط، أستخجم الباحثجامعة 
مغ شالبات السجيشة الجامعية بجامعة أسيػط الغيخ مسارسات ألى مذاط رياضى 

للبخمامج التخويحى الخياضى ، ومغ أنع الشتائج أن والسدجلت بالفخقة األولى بكلياتنغ
 جتساعية لجى الصالبات.السنارات اإلتشسية تأتيخ إيجابى على 

 ىرسيع بخمامج تعليست ( إستنجفت:16)م( 2016)دراسة نايجى دمحم الذاذلى  -2
ومعخفن تأتيخن  ىستخجام الخسػم الستحخكة لتلسيحات التعليع األساسأللحخكات التعبيخية ب

ى، أستخجمت الباحثة جتساعساسية والتفاعل اإلتشسية بعس السنارات الحخكية األ ىعل
 ىبتجائالخابع األو الرف الثالث ة مغ ( تلسيح34)السشنج التجخيبى، أشتسلت العيشة على 

 ىالبخمامج التعليس، ومغ أنع الشتائج أن بالجوحة بسجرسة قصخاألبتجائية السدتقلة للبشات
السنارات تشسية  ىإيجابيا  ف ستخجام الخسػم الستحخكة أضنخ تأتيخا  أللحخكات التعبيخية ب

 ى للتلسيحات.جتساعساسية والتفاعل اإلالحخكية األ
تأتيخ فاعلية التعخف على  ( إستنجفت:1)م( 2012)حسج أ ىدراسة أحسج فتح -3

جتساعى والخضا الحخكى للعبات الجسباز التعبيخ الحخكى على التػافق الشفدى واإل
( العبة فى 34)، أستخجم الباحث السشنج التجخيبى، أشتسلت العيشة على للجسيع



 

- 432 -  
 

العدد السابع –(  4مجلة بني سويف لعلوم التربية البدنية والرياضية مجلد )   

فخيق مادى وادى دجلة الخياضى للجسباز للجسيع سشػات ب( 15-9السخحلة العسخية مغ ) 
على تحدغ ى يجابإبخمامج السقتخح تأتيخ ، ومغ أنع الشتائج أن لل2010/2011مػسع 

 .جتساعى للعباتمدتػى التػافق الشفدى واإل
 ثانيًا: الذراساث األجنبيت:

 Darginidog Lemonia  ،Dimitrios Goulimaris، Mavridis دراسة -4

Georgios (2017 )جتساعية التحقق مغ مدانسة السنارات اإل ( إستنجفت:17)م
، أستخجم الخقز واألمذصة البجمية ىالحيغ شاركػا فللسخانقيغ للتشبؤ بشػعية الحياة 

فى  مغ السذاركيغ( مخانق 240)عيشة على الالسشنج التجخيبى، أشتسلت  ػن الباحث
مذصة الخقز ، ومغ أنع الشتائج أن أواألمذصة الخياضية اللمشنجيةبخامج الخقز 

يكيسػن علقات حيث  تحديغ مػعية الحياة للسخانقيغتعسل على واألمذصة الخياضية 
أن دنع فى ، كسا تآرائنع وأفكارنععغ والتعبيخ  مجسػعات ىف ويتػاصلػن ويتكاملػن 

 .ن إلى علقتنع بأسخنع بصخيقة مخضيةػيشطخ السخانق
الخقز ليل آتار تجريب تح ( إستنجفت:20)مKazım Biber (2016 ) دراسة -5

، تسشػا 6 - 5لألشفال ما قبل السجرسة مغ  ىجتساعواإل ىعلى الشسػ البجم ىالذعب
مغ مخحلة ما قبل  شفل  ( 80عيشة على )الأستخجم الباحث السشنج التجخيبى، أشتسلت 

فى بخمامج للخقز الذعبى  تع تقديسنع لسجسػعتيغ أحجانسا مغ السذاركيغالسجرسة 
 ىتجريب الخقز الذعبلأن ، ومغ أنع الشتائج خخى غيخ مذاركة فى البخمامجواأل للجسيع

للسجسػعة  لألشفال ما قبل السجرسة ىجتساعواإل ىالبجمعلى الشسػ تيخ إيجابى تأ
 السذاركة فى بخمامج الخقز.

 منهج البحث:
التجخيبية  ةذو السجسػع ىلترسيع التجخيبلستخجمت الباحثة السشنج التجخيبى أ      

 ى للسجسػعة التجخيبية لسشاسبتن لصبيعة البحث.والبعج ىالقبل يغبصخيقة الكياس الػاحجة
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 البحث:جمتمع  
يتكػن مجتسع البحث مغ شالبات الفخقة الثامية بكلية التخبية الخياضية جامعة       

 ( شالبة.25) غم والبالغ عجدن2021م / 2020الػادى الججيج للعام الجراسى 
 عينت البحث:

( شالبة تع تقديسنع 25) والبالغ عجدنغالعسجية عيشة البحث بالصخيقة تع إختيار       
( شالبة للسجسػعة التجخيبية، حيث تع 16)و ية( شالبات للعيشة األستصلع8إلى )

 ختيار عيشة البحث وفقا  لبعس الذخوط:أ
تبعا  ألول مخة الصالبات السقخر علينغ دراسة مقخر أساسيات التعبيخ الحخكى  -1

 للئحة الكلية.
عجد ستبعاد قة الثامية للسخة األولى حيث تع أفخ السقيجات بالشتطسات الصالبات الس -2
  ( شالبة مقيجة للسخة الثامية أى باقية لإلعادة.1)

 جتانس عينت البحث:
قامت الباحثة بإجخاء التجامذ بيغ عيشة البحث فى بعس الستغيخات كالدغ       

 .يػضح ذلظ( 1والصػل والػزن،  وججول )
 (1ججول )

 (16عيشة البحث )ن=تجامذ 

 انىحذة انميبطبث
 انًخىطط

 انحظببً 

األَحزاف 

 انًعيبري

يعبيم 

 األنخىاء

يعبيم 

 فهطحانخ

 1.934 0.571 0.50 19.38 انظُت انظٍ

 0.890 0.113 5.91 165 انظُخيًخز انطىل

 1.413 0.005 9.45 59.69 وكيهى جزا انىسٌ

(، 0.571: 0.005)لتحححػاء تحححخاوح محححا بحححيغ ( أن معامحححل األ 1يتزحححح محححغ جحححجول )      
 ،ةالححجود السقبػلح ىونحػ يقحع فح( 1.934: 0.890)ما بحيغ  لصحتخاوح معامل التفبيشسا 
 يجل على تجامذ العيشة األساسية.مسا 
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 أدواث مجـــع البياناث: 
 لخقز الذعبى ) مغ إعجاد الباحثة(.ابخمامج  -1
   .) مغ إعجاد الباحثة( جتساعيةمكياس السخومة اإل -2
 لخقز الذعبى: لبخمامج  -1

 :تصميم الربنامج مكىناثحتذيذ أوالً: 
السختبصحة بسجحال البححث لتحجيحج الجراسحات بتحليحل السخاجحع العلسيحة و قامت الباحثة        

 ( إلبجاء الخآى حػلنا.1، تع عخضنا على الخبخاء مخفق )مكػمات ترسيع البخمامج
 (2ججول )

 (6بخمامج )ن=المكػمات ترسيع الشدبة السئػية آلراء الخبخاء حػل 
 انُظبت  يىافك انًحبور و انُظبت  يىافك انًحبور و

 %100 6  .خُفيذان أيبكٍ 7 %100 6 هذف انبزَبيج. 1

2 
أطض وضع 

 .انبزَبيج
   انًذربىٌ. 8 100% 6

6 
100% 

 %100 6 .انًخذربىٌ 9 %100 6 انًحخىي. 3

 %83 5 .خمييىأطبنيب ان 10 %83 5 .طبر انشيًُاال 4

 %83 5 حىليج انخمييى. 11 %83 5 انخُفيذ.أطبنيب  5

     %83 5 انخُفيذ.وطبئم  6

تخاوحت ما  مكػمات البخمامجراء الخبخاء حػل ( أن مدبة أ2يتزح مغ ججول )      
حيث تع  %( فأكثخ مغ اآلراء،80%(، وقج إرتزت الباحثة مدبة )100%: 83بيغ )

 . السقتخحة لترسيع البخمامج السكػماتالسػافقة على جسيع 
 :تصميم الربنامجثانيًا: 

ترسيع البخمامج مكػمات راء الخبخاء حػل أفى ضػء متائج تع وضع البخمامج 
تحليل على متائج أنع الجراسات السختبصة والسقابلت الذخرية باإلضافة إلى وإستشادا  

( 1الخبخاء مخفق )على  نتع قامت الباحثة بعخض، لسخاجع العلسيةالسحتػى لبعس ا
 لتحجيج ما يلى:

  البخمامجمجى مشاسبة. 
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  مجى صحة خصػات ترسيع البخمامج. 
%: 83ما بيغ ) ترسيع البخمامج حيث تخاوحت مدبة آراء الخبخاء حػل       
 .(4مخفق ) البخمامج فى صػرتن السبجئية%(، حيث تع السػافقة على 100
 :الذراست األستطالعيت :اً ثالث

( على بعس 6بعخض البخمامج فى صػرتن الشنائية مخفق )لباحثة قامت ا
الخبخاء فى مجال التعبيخ الحخكى ومجال مشانج التخبية الخياضية ألبجاء الخأى حػلن، 
حيث أوضحت الجراسة األستصلعية على صلحية البخمامج ومشاسبتن للنجف الحى 

 وضع مغ أجلن.
على التصبيكية(  –وحجتيغ مغ البخمامج )التعليسية بتصبيق قامت الباحثة تع 

، مغ مجتسع البحث وخارج عيشة البحث األساسية ( شالبات8) ستصلعية قػامناأ عيشة
 ستصلعية التعخف على:وقج إستنجفت نحن الجراسة األ

 .للبخمامجفنع عيشة البحث وتوضػح  -1
 .للصالباتمجى ملئسة الجسل الحخكية للخقز الذعبى للبيئة الثقافية  -2
التعخف على الرعػبات والسعػقات التى قج تػاجن الباحثة عشج تصبيق  -3

 .البخمامج
 ربنامج:التطبيك  :رابعاً 
على العيشة  (6البخمامج فى صػرتن الشنائية مخفق ) بتصبيققامت الباحثة       

 ( شالبة.16) غاألساسية والبالغ عجدن
 جتساعية ) مغ إعجاد الباحثة(:  مكياس السخومة اإل -2

مكياس للسخومة  بشاءإمصلقا  مغ مذكلة البحث وأنجافن قامت الباحثة ب      
 الخياضية بجامعة الػادى الججيج. جتساعية لصالبات كلية التخبيةاإل
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 ادلمياس: بناءخطىاث  
 :السكياسمحاور أوال : إعجاد 

السختبصحة لتحجيحج الجراسحات السخاجحع العلسيحة و بالتحليل العلسى لبعس قامت الباحثة       
، تع قامحت الباحثحة بعخضحنا (7مخفق )( محاور 7محاور السكياس، حيث تع التػصل إلى )

 إلبجاء الخآى حػلنا.( 2على الخبخاء مخفق )
 (3ججول )

 (7)ن=جتساعية محاور مكياس السخومة اإل راء الخبخاء حػلالشدبة السئػية أل 
 الشدبة السئػية اآلراء السػافقة السحاور السقتخحة م
 %100 7 اإلجتساعية. التشذئة  1
 %100 7 اإلجتساعية.السدامجة   2
 %85.6 6 اإلجتساعية. السدئػلية  3
 %85.6 6 الخوابط والسذاركة اإلجتساعية.  4
 %100 7 التػاصل اإلجتساعي.  5
 %85.6 6 اإلمتساء والػالء اإلجتساعي.  6
 %100 7 السيػل والجوافع اإلجتساعي.  7

محاور السكياس راء الخبخاء حػل السئػية آلشدبة ال( أن 3يتزح مغ ججول )      
رتزت الباحثة السحاور التى حققت مدبة إوقج  %(،100:%85.6تخاوحت ما بيغ )

قام الخبخاء بأجخاء بعس التعجيلت ونى دمج بعس حيث  مغ اآلراء،فأكثخ %( 80)
 :ونى  السحاور معا  

 والسدامجة  لتشذئةاإلجتساعية ليربح االسدامجة  - اإلجتساعية التشذئة
 اإلجتساعية.

  التػاصل اإلجتساعي ليربح الخوابط والسذاركة  -الخوابط والسذاركة اإلجتساعية
 والتػاصل اإلجتساعى.

 .(8مخفق ) ( محاور5وبحلظ تربح عجد السحاور للسكياس )
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 :ادلمياسإعذاد عباراث ثانيًا:  
سحاور قامت الباحثة بجسع وتحجيج الفى ضػء متائج آراء الخبخاء حػل 

لسخاجع العلسية تحليل السحتػى لبعس اكل محػر مدتشجة فى ذلظ على لعبارات ال
 .والجراسات السختبصة والسقابلت الذخرية

غيخ  - )مشاسبشائى ( عبارة على الػزن الث68) علىالسكياس شتسل حيث أ
التعبيخ  مجال( 1)على الخبخاء مخفق  السكياساحثة بعخض تع قامت الب، مشاسب(

 ( لتحجيج ما يلى:2)الحخكى والخبخاء مخفق 
 ا.صياغة العبارات ومجى وضػحن -1
 بنا. لعبارات للتعبيخ عغ السحػر الخاصامشاسبة كفاية  -2

 (4ججول )
 (10)ن = لسكياس اعبارات راء الخبخاء حػل أل الشدبة السئػية 

  انُظبت و  انُظبت و  انُظبت و  انُظبت و  انُظبت و انًحبور

انًحىر 

 األول

1  100% 2  90% 3  80% 4  100% 5  100% 

6  90% 7  80% 8  100% 9  100% 10  90% 

11  80% 12  100%       

انًحىر 

 انثبًَ

13  100% 14  100% 15  100% 16  100% 17  90% 

18  80% 19  100% 20  80% 21  90% 22  80% 

23  100% 24  80% 25  100% 26  80% 27  80% 

انًحىر 

 انثبنث

28  80% 29  100% 30  100% 31  100% 32  100% 

33  100% 34  80% 35  100% 36  100% 37  100% 

38  100% 39  80% 40  90% 41  100% 42  100% 

انًحىر 

 اانزابع

43  90% 44  90% 45  90% 46  100% 47  100% 

48  100% 49  80% 50  100% 51  100% 52  80% 

53  90% 54  50% 55  100% 56  100%   

انًحىر 

 انخبيض

57  100% 58  100% 59  100% 60  80% 61  90% 

62  90% 63  100% 64  90% 65  100% 66  100% 

67  100% 68  100%       

العبارات السقتخحة  حػلالشدبة السئػية آلراء الخبخاء أن ( 4زح مغ ججول )يت       
فأكثخ %( 80رتزت الباحثة مدبة )إوقج  ،%(100%: 80ما بيغ ) للسكياس تخاوحت

 حيث قام الخبخاء بإجخاء بعس التعجيلت على العبارات السقتخحة ونى:  مغ اآلراء،
 ( معا .5، 4( معا ، العبارتيغ )3، 2دمج العبارتيغ ) السحػر األول: -
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 ( معا .20، 19دمج العبارتيغ ) السحػر الثامى: - 
( معا ، العبارتيغ 33، 23( معا ، العبارتيغ )29، 28دمج العبارتيغ ) الثالث:السحػر  -
 ( معا .41، 40)

 السحػر الخابع:  -
، 52العبارتيغ ) ( معا ،51، 50( معا ، العبارتيغ )48، 45دمج العبارتيغ ) -        

 ( معا .53
 (. 54ححف العبارة رقع ) -        

 (5ججول )
 جخاء التعجيلتأعجد العبارات السقتخحة للسكياس قبل وبعج  

 بعذ انخعذيم لبم انخعذيم انًحبور  و

 10 12 اإلجخًبعيت.انخُشئت وانًظبَذة  1

 14 15 اإلجخًبعيت. انًظئىنيت 2

 12 15 انزوابط وانًشبركت وانخىاصم اإلجخًبعي. 3

 10 14 اإلَخًبء وانىالء اإلجخًبعي. 4

 12 12 وانذوافع اإلجخًبعيت.انًيىل  5

 58 68 انًجًىع انكهً

( أن العجد الكلى لعبارات السكياس بعج إجخاء تعجيلت 5يتزح مغ ججول )        
 ( عبارة. 58الدادة الخبخاء علين أصبح )

 ستطالعيت:ثالثًا: الذراست األ
 ( شالبات8) على عيشة قػامنا السكياستصبيق لستصلعية أإجخاء دراسة  تع

وقج إستنجفت نحن الجراسة ، مغ مجتسع البحث وخارج عيشة البحث األساسية
 ستصلعية التعخف على:األ

 .السكياسعبارات لفنع عيشة البحث وتوضػح مجى  -4
 .السكياستحجيج زمغ تصبيق  -5
 .الثبات( –إجخاء السعاملت العلسية )الرجق  -6
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 للممياس:ادلعامالث العلميت رابعًا:  
 :الصذق -1

تصبيق  اإلتداق الجاخلى عغ شخيقصجق لحداب الرجق أستخجمت الباحثة 
رتباط بيغ درجة العبارة الػاحجة اإل حداب معامل ستصلعية و السكياس على العيشة األ

رتباط بيغ درجة وكحلظ حداب معامل اإل  ،الحى تشتسى إلين والجرجة الكلية للسحػر
 للسكياس.الػاحج والجرجة الكلية  السحػر

 (6)ججول 
 (8)ن = ) صجق اإلتداق الجاخلى( لسكياس السخومة اإلجتساعية  رتباطاإل معامل 

 اإلرحببط و اإلرحببط و اإلرحببط و اإلرحببط و اإلرحببط و

1 0.821** 11 0.844** 25 0.801** 37 0.753** 47 0.657** 

2 0.774** 12 0.846** 26 0.799** 38 0.865** 48 0.725** 

3 0.740** 13 0.842** 27 0.872** 39 0.851** 49 0.745** 

4 0.821** 14 0.883** 28 0.626** 40 0.722** 50 0.800** 

5 0.773** 15 0.748** 29 0.810** 41 0.701** 51 0.760** 

6 0.685** 16 0.780** 29 0.824** 42 0.723** 52 0.647** 

7 0.730** 17 0.942** 30 0.855** 43 0.759** 53 0.784** 

8 0.927** 18 0.639** 31 0.774** 44 0.719** 54 0.787** 

9 0.883** 19 0.759** 32 0.840** 45 0.753** 55 0.746** 

10 0.821** 20 0.756** 33 0.710** 46 0.865** 56 0.653** 

  21 0.778** 34 0.712**   57 0.800** 

  22 0.789** 35 0.731**   58 0.854** 

  23 0.849** 36 0.791**     

  24 0.811**       

0.854** 0.911** 0.789** 0.856** 0.759** 

     (0.582= ) (0.05)قيسة )ر( الججولية عشج مدتػى معشػية 
اإلرتباط بيغ العبارات والجرجة الكلية للسحػر  معامل( أن 6يتزح مغ ججول )      

تخواح ما رتباط بيغ السحاور والسكياس ككل وكحلظ معامل اإل الحى تشتسى إلين 
عشج مدتػى معشػية  إحرائيا   ةدال الكيعوجسيع نحن  (*.*942:*.*639بيغ)

 .السكياسمسا يجل على صجق ، (0.05)
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 :الثباث -2 
والتجدئة معامل "ألفا كخومباخ" أستخجمت الباحثة للسكياس ثبات الحداب معامل ل      

 .( يػضح ذلظ7، ججول )الشرفية
 (7ججول )

)ن ( لسكياس السخومة اإلجتساعية الثبات) والتجدئة الشرفية  كخومباخمعامل ألفا 
 =8) 

 كزوَببخ  نفبأ جخًبعيتيميبص انًزوَت اإل و
 يعبيم

 رحببطاإل

 انُصفيتانخجشئت 

 -طبيزيبٌ 

 بزاوٌ
 جخًبٌ

 0.873 0.906 0.828 0.863 اإلجخًبعيت.انخُشئت وانًظبَذة   1

 0.790 0.846 0.733 0.920 اإلجخًبعيت. انًظئىنيت  2

 0.730 0.758 0.610 0.789 انزوابط وانخىاصم اإلجخًبعي.  3

 0.892 0.892 0.805 0.840 اإلَخًبء وانىالء اإلجخًبعي.  4

 0.873 0.906 0.828 0.863 انًيىل وانذوافع اإلجخًبعيت.  5

 0.941 0.946 0.898 0.932 انًميبص ككم

: 0.789تخاوح ما بيغ ) كياسمعامل ألفا للسقيسة ( أن 7يتزح مغ ججول )      
 (0.946: 0.758بيشسا تخاوحت قيسة التجدئة الشرفية بسعادلة سبيخمان ) (،0.932

تستع السكياس جل على يمسا ( 0.05معاملت دالة إحرائيا  عشج مدتػى )ونى 
 بسعاملت تبات عالية.

 :تطبيك ادلمياسخامسًا: 
تع تصبيق جتساعية لسكياس السخومة اإلالسعاملت العلسية التأكج مغ بعج 

صالبات والبالغ مغ ال األساسيةعيشة ال( على 10فى صػرتن الشنائية مخفق ) السكياس
 :وفقا  لسيدان تقجيخ تلتى السكياسوكامت اإلجابة على ( شالبة، 16) غعجدن
 ( مععاإلجابة بح )درجات. بخسذ 
 ( أحياما  اإلجابة بح )درجات. بثلث 
 ( بجرجة واحجةالاإلجابة بح ). 
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 ادلعاجلاث اإلحصائيت للبيانـاث: 
 السعالجات اإلحرائية التالية: لصبيعة البحث وأنجافن إستخجمت تبعا        

 الشدبة السئػية.              -1
 معامل اإلرتباط ) صجق اإلتداق الجاخلى(. -2
 معامل إرتباط ألفا كخومباخ ) الثبات(. -3
 الستػسط الحدابى. -4
 األمحخاف السعيارى. -5
 معامل األلتػاء. -6
 معامل التفلصح. -7
 أختبار ت لجاللة الفخوق. -8

 ( 8ججول )
 للبحثالبخمامج الدمشى 

 انهذف انخبريد جزاءاأل و

 .أبذاء انزآي حىل انبزَبيج و30/8/2020 -و 2020/ 9/8 عزض انبزَبيج عهً انخبزاء.  1

 أبذاء انزآي حىل انًميبص. و10/10/2020 -و 6/9/2020 عزض انًميبص عهً انخبزاء.  2

3  
األَثزوبىيخزيت  انميبطبث 

 نهعيُت.
 أجزاء حجبَض انعيُت. و20/10/2020

 أجزاء انًعبيالث انعهًيت و22/10/2020 .اإلطخطالعيت تانذراط  4

5  
حطبيك انًميبص عهً انعيُت 

 األطبطيت.
 أجزاء انميبص انمبهً. و24/10/2020

 .حطبيك بزَبيج انزلص انشعبً  6
 –و 25/10/2020

 و24/12/2020

 انجًم انحزكيت نهزلص انشعبً

 انجشء انخطبيمً(  –)انجشء انخعهيًً 

7  
انًميبص عهً انعيُت حطبيك 

 األطبطيت.
 أجزاء انميبص انبعذي. و27/12/2020
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 عرض وتفسري ومنالشت النتائج: 
وأدوات جسع  ووفقا  لعيشة البحثفى حجود ما تػصلت إلين الباحثة مغ متائج       

 .مشاقذة الشتائج بسا يتشاسب مع نجف البحثعخض وتفديخ و البيامات تحاول الباحثة 
 ىالقبل يغبيغ الكياسا  تػجج فخوق دالة إحرائيالتحقق مغ صحة فخض البحث: 

 ىلرالح الكياس البعججتساعية السخومة اإلمكياس للسجسػعة التجخيبية فى  ىوالبعج
 .شالبات كلية التخبية الخياضية جامعة الػادى الججيججى ل

 ( 9ججول )
 (16)ن= السخومة اإلجتساعيةمكياس فى داللة الفخوق بيغ الكياسيغ القبلى والبعجى 

 انًحبور و
فزق  انبعذي انميبص انمبهً انميبص

 انًخىططبث

 )ث( تليً

 انًحظىبت

 َظبت

 انخغييز
 انخزحيب انذالنت

 ع ص ع ص

 3 دال %77 6.62 2.81 0.519 4.80 1.56 1.99 األول  1

 5 دال %74 6.09 2.79 0.474 4.85 1.71 2.06 انثبًَ  2

 2 دال %80 7.46 3.08 0.212 4.92 1.56 1.83 انثبنث  3

%77 6.76 2.86 0.277 4.91 1.62 2.04 انزابع  4  4 دال 

%81 7.51 2.96 0.355 4.87 1.49 1.90 انخبيض  5  1 دال 

%78 6.91 2.90 0.367 4.87 1.59 1.96 انًميبص   دال 

 ( 1.96)( = 0.05لججولية عشج مدتػى معشػية )قيسة )ت( ا    
للسكياس فى الكياس القبلى أن الستػسط الحدابى  (9يتزح مغ ججول رقع )      

ككل  للسكياسمحخاف السعيارى (، وبلغ األ 4.87( بيشسا بلغ فى الكياس البعجى )1.96)
فخق (، وبلغ 0.367( بيشسا بلغ فى الكياس البعجى )1.59فى الكياس القبلى )

 للسكياسقيسة )ت( السحدػبة بيشسا (، 2.90للكياسيغ القبلى والبعجى ) الستػسصات
(، ويسكغ 0.05ونى قيع دالة إحرائيا  عشج مدتػى داللة )%( 78( بشدبة )6.91)

 إلى:تختيب السحاور تبعا  لشدبة التغييخ 
 جتساعية.السيػل والجوافع اإل -1
 جتساعية.الخوابط اإل -2
 جتساعية.التشذئة والسدامجة اإل -3
 جتساعى.األمتساء اإل -4
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 جتساعية.السدئػلية اإل -5 

 
 الكياسيغ القبلى والبعجى متػسصات ( داللة الفخوق بيغ 1) شكل رقع

ئيا  بيغ ( يتزح وجػد فخوق دالة إحرا9مغ خلل العخض الدابق لشتائج ججول )      
وجاءت  ،جتساعيةفى السخومة اإل والبعجى للسجسػعة قيج البحثإجسالى الكياسيغ القبلى 

 داللة الفخوق لرالح الستػسط األكبخ ونػ متػسط الكياس البعجى.
لن تأتيخ  الخقز الذعبى لبخمامج ويسكغ تفديخ ومشاقذة ما سبق عخضن أن       

جامعة الػادى  التخبية الخياضية بات كليةجتساعية لجى شالالسخومة اإلإيجابى على 
يتيح الفخصة للفخد الخقز الذعبى إلى أن  يجابىالتأتيخ اإل، وتخجع الباحثة نحا الججيج

ليتػائع مغ اآلخخيغ ويدتجيب للتعاون الجساعى، مسا يعسل على أكتداب خبخة العسل 
ع األفخاد مغ خللن كيف مع الجساعة وتػفيخ روابط الرجاقة واأللفة بيغ األفخاد، كسا يتعل

يقجر كل مشنع اآلخخ وتكػيغ الذخرية وزيادة األحداس بالبيئة، كسا يدنع فى 
 (27: 12جتساعية. )لفخد الرحة الشفدية والعقلية واإلأكتداب ا

جتساعية، لحا لة مغ وسائل التخبية والتشذئة اإلويعتبخ الخقز الذعبى وسيلة فعا      
دخالن ضسغ بخامجنا لخياضية بجسنػرية مرخ العخبية  بإأنتست كليات التخبية ا

وأمذصتنا التخبػية لكػمن مذاط تخبػى تعليسى يتيح الفخصة للسسارسيغ بتحقيق الشسػ 
 الذامل وتعجيل الدلػك. 
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ضخغام دمحم ونجيل الحيالى وشحى ويتفق ذلظ مع متائج ما تػصلت إلين دراسة            
إيجابى على التكيف أن لألمذصة الخياضية برفة عامة تاتيخ  (8)م( 2012)كػركيذ 

 جتساعى للصالبات السسارسات لألمذصة الخياضية.اإل
أحسج فتحى و ( 15) م(2010) ناجخ الديجمتائج دراسة أتفقت مع كسا         

على فاعلية بخامج التعبيخ الحخكى  (16) م(2016) ( ونايجى الذاذلى1)م( 2012)
 جتساعى لألفخاد.لتعبيخية على التػافق الشفدى واإلوالحخكات ا

 Júlia C Folleto ،Keila RGكسا أتفقت مع متائج دراسة       

Pereira،Nadia Cristina Valentin (2016 )ىا فجسسارسة اليػ لأن  (18)م 
، لألشفال ىجتساعالدلػك اإل على القجراتيجابية إآتار السجارس  ىالتخبية البجمية ف

 الخقز بخمامج أن (19)مLobo, Y. B., & Winsler, A (2006)ودراسة 
السذاركيغ  ألشفالالعامة ل اإلجتساعية سانع فى تحدغ السنارات اإلبجاعية والحخكة

 .فين
 الػناب سارة عبجو  (20)مKazım Biber (2016 ) دراسةكسا أتفقت مغ متائج      

 ىجتساعواإل ىعلى الشسػ البجمتيخ إيجابى تأ ىتجريب الخقز الذعبأن ل (6)م(2015)
بتشسية الجامب الذعبى، كسا يجب األنتسام فى بخمامج الخقز  يغالسذاركلألشفال 

 لألفخاد. جتساعىاإل
جتساعية كػمن ليات التخبية الخياضية أنسيتن اإلكسا أضنخ الخقز الذعبى فى ك      

عجن فى خلق األمدجام يسثل وسيلة لشقل الكيع والسعارف للصالبات مغ خلل إسنام قػا
جتساعية إلصالبات، وتدنيل األمجماج بيغ الصالبات القادمات مغ خلفيات لجتساعى اإل

 (14: 13)مختلفة.
بيغ ا  تػجج فخوق دالة إحرائي ونػ: التحقق مغ فخض البحثوبحلظ يكػن تع       
 لجى عيشة البحثالسخومة األجتساعية للسجسػعة التجخيبية فى  ىوالبعج ىالقبل يغالكياس

 .ىلرالح الكياس البعج
 األستشتاجات:

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?anno=2&depth=1&hl=ar&rurl=translate.google.com.eg&sl=en&sp=nmt4&tl=ar&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/%3Fterm%3DFolleto%2520JC%255BAuthor%255D%26cauthor%3Dtrue%26cauthor_uid%3D27512323&xid=17259,15700022,15700124,15700149,15700186,15700191,15700201,15700237,15700242&usg=ALkJrhhQ35fGXofd_kQQ_e_ItH6tQEkU1Q
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?anno=2&depth=1&hl=ar&rurl=translate.google.com.eg&sl=en&sp=nmt4&tl=ar&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/%3Fterm%3DPereira%2520KR%255BAuthor%255D%26cauthor%3Dtrue%26cauthor_uid%3D27512323&xid=17259,15700022,15700124,15700149,15700186,15700191,15700201,15700237,15700242&usg=ALkJrhghqwat3WcggWuM_aCxfip-TYGNiA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?anno=2&depth=1&hl=ar&rurl=translate.google.com.eg&sl=en&sp=nmt4&tl=ar&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/%3Fterm%3DPereira%2520KR%255BAuthor%255D%26cauthor%3Dtrue%26cauthor_uid%3D27512323&xid=17259,15700022,15700124,15700149,15700186,15700191,15700201,15700237,15700242&usg=ALkJrhghqwat3WcggWuM_aCxfip-TYGNiA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?anno=2&depth=1&hl=ar&rurl=translate.google.com.eg&sl=en&sp=nmt4&tl=ar&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/%3Fterm%3DPereira%2520KR%255BAuthor%255D%26cauthor%3Dtrue%26cauthor_uid%3D27512323&xid=17259,15700022,15700124,15700149,15700186,15700191,15700201,15700237,15700242&usg=ALkJrhghqwat3WcggWuM_aCxfip-TYGNiA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?anno=2&depth=1&hl=ar&rurl=translate.google.com.eg&sl=en&sp=nmt4&tl=ar&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/%3Fterm%3DValentini%2520NC%255BAuthor%255D%26cauthor%3Dtrue%26cauthor_uid%3D27512323&xid=17259,15700022,15700124,15700149,15700186,15700191,15700201,15700237,15700242&usg=ALkJrhg8jyGJT0qrBJJcA5CH_QOeuvqrDA
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 أوالً: األستنتاجاث اخلاصت بربنامج الرلص الشعىب: 
  بخمامج الخقز الذعبى مشاسب لسا وضع مغ أجلن.أن نجف   -1
 تع مخاعاة األسذ الفشية واألسذ اإلجتساعية عشج ترسيع البخمامج. -2
تشاسب محتػى بخمامج الخقز الذعبى مغ الجسل الحخكية مع الشػاحى الثقافية  -3

 والعقلية واإلجتساعية لعيشة البحث.
  .ائز العيشةمع السحتػى وخر تشاسب زمغ تشفيح البخمامج -4
  مكامات الستاحة.مشاسبة لإل ن أساليب وشخق التشفيحأ -5
التصبيكية( لن تأتيخ إيجابى على  -أن بخمامج الخقز الذعبى بسخحلتين ) التعليسية  -6

 تشسية السخومة اإلجتساعية لجى عيشة البحث.
 جتماعيت:نتاجاث اخلاصت مبمياس ادلرونت اإلثانيًا: األست

 السكياس النجف الحى وضع مغ أجلن.تحقيق  -1
 مخاعاة السكياس لخرائز عيشة البحث. -2
 مكامات الستاحة.مشاسبة السكياس لإل -3

 التػصيات:
 .كليات التخبية الخياضية بجسنػرية مرخ العخبية تصبيق البخمامج على شالبات -1
شالبات كليات التخبية الخياضية بجسنػرية  جتساعية علىتصبيق مكياس السخومة اإل -2

 .مرخ العخبية
 جتساعى.اعية كأحج السقاييذ فى السجال اإلجتسمكياس السخومة اإل األعتساد على -3
جتساعية والشفدية للصالبات بجامب الجػامب التعليسية عشج األنتسام بالشػاحى اإل -4

 تجريذ مقخر التعبيخ الحخكى.
ػامب التعليسية عشج جتساعية والشفدية للصالبات بجامب الجاإلاألنتسام بالشػاحى  -5

 .بجسنػرية مرخ العخبية الجراسية بكليات التخبية الخياضيةتجريذ السقخرات 
 أجخاء السديج مغ البحػث فى مجال التعبيخ الحخكى وما يختبط بنا مغ علػم أخخى. -6
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 ع ادلراج 
 أوالً: ادلراجع العربيت:

 ىعلى التػافق الشفد ىفاعلية بخمامج للتعبيخ الحخكأحسج فتحى أحسج:  -1
لجى العبات الجسباز للجسيع، رسالة ماجدتيخ،  ىوالخضا الحخك ىجتساعواإل

 م.2012كلية التخبية الخياضية للبشات، جامعة حلػان، 
مسارسة األمذصة الخياضية وعلقتنا  بجػدة الحياة لجى  أريج أحسج سعيج: -2

 اإلمدامية، السجلة الجولية للعلػم بحث مشذػرشالبات الجامعة، 
بيخوت، واإلجتساعية مدامية (، كلية العلػم اإل 12، العجد )واإلجتساعية

 م.2020لبشان، 
دار  مشانج التخبية السعاصخة، مػر الخػلى، جسال الجيغ حدغ الذافعى:أأميغ  -3

 م.1998، القانخة، يالفكخ العخب
دار الفكخ  مطخيات وتصبيقات التعبيخ الحخكى، أمترار عبج العديد حلسى: -4

 م.2011العخبي، القانخة،
، دار عالع الكتب، القانخة، قامػس علع الشفذ حامج عبج الدلم زنخان: -5

 م.2008
ساعية جتتأتيخ بخمامج مفذ حخكى على السخومة اإل عبجالػناب: ى سارة صبخ  -6

الجسباز للجسيع، رسالة ماجدتيخ، كلية التخبية الخياضية،  ىلألشفال مسارس
 م.2015جامعة السشرػرة، 

مكتبة  البالين والخقز الحجيث، صفية أحسج محى الجيغ، سامية ربيع دمحم: -7
 م.2002القانخة،  األمجلػ السرخية، 

مقارمة التكيف  ، شحى حازم كػركيذ:ىالحيال ىضخغام جاسع دمحم، نجيل دان -8
 ىف ىجتساعي بيغ الصالبات السسارسات والغيخ مسارسات للشذاط الخياضاإل

(، 8، مجلة كلية التخبية األساسية، العجد )بحث مشذػركلية التخبية للبشات، 
 م.2012كلية التخبية األساسية، جامعة بابل، العخاق، 
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امج تخويحى تأتيخ بخم :، خالج عبج الجابخ عبج الحافظعادل حدشى الديج -9 
جتساعية لجى شالبات جامعة أسيػط، إمتاج علسى، رياضى على السنارات اإل

(، كلية 3(، الجدء )54مجلة أسيػط لعلػم وفشػن التخبية الخياضية، العجد )
 م.2020التخبية الخياضية، جامعة أسيػط، 

 يقلمسشػر والمتا ي ر ألسا يج الشفدلعلد واشارإلا علء الجيغ أحسج كفافى: -10
 م.2012، القانخة، ي، دار الفكخ العخبيلتصااإل

، ي، دار الفكخ العخبيرشاد الشفدالرحة الشفدية واإل  علء الجيغ أحسج كفافى: -11
 م.2012القانخة، 

، ي، مصبعة التػميالذعب ياألسذ العلسية للتعبيخ الحخك العدب: علىفاشسة  -12
 م.1990األسكشجرية، 

الحجيث بيغ الشطخية والتصبيق، مخكد الجلتا  يالحخك التعبيخ العدب: علىفاشسة  -13
 م.1993للصباعة، األسكشجرية، 

لعاب التشافدية والغشائية على تشسية بعس تأتيخ بخمامج لأل  ماججة على حدغ: -14
شفال ساسية لجى األجتساعى والسنارات الحخكية األالكيع الثقافية والتفاعل اإل

الخياضية للبشات، جامعة  ما قبل السجرسة، رسالة دكتػران، كلية التخبية
 م.2018الدقازيق، 

العلج بالخقز على تحديغ سلذ البػل والتكيف خ تأتي ناجخ عبج النادى الديج: -15
لجى كبار الدغ، رسالة ماجدتيخ، كلية التخبية الخياضية للبشات، اإلجتساعي 

 م.2010جامعة حلػان، 
لخسػم الستحخكة على ستخجام ااتأتيخ الحخكات التعبيخية ب نايجى دمحم الذاذلى: -16

لتلميح التعليع اإلجتساعي تشسية بعس السنارات الحخكية األساسية والتفاعل 
األساسى، رسالة ماجدتيخ، كلية التخبية الخياضية للبشات، جامعة الدقازيق، 

 م.2016
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 ثانيًا: ادلراجع األجنبيت: 
17-   Darginidog Lemonia ،Dimitrios Goulimaris ،Mavridis 

Georgios: Social skills and prediction of the quality 
of life of adolescents The case of dance and 
physical activities, Journal of Physical Education 
and Sport, 2017. 

18- Júlia C Folleto  , Keila RG Pereira  , and Nadia Cristina 

Valentin: The effects of yoga practice in school 
physical education on children's motor abilities and 
social behavior, in International journal of 
yoga,2016. 

19- Lobo, Y. B., & Winsler, A.: The effects of a creative dance 
and movement program on the social competence 
of head start preschoolers, Social  Development, 
2006. 

20- Kazım Biber: The Effects of Folk Dance Training on 5-6 
Years Children's Physical and Social Development, 
Journal of Education and Traning Studies, Vol 4, 
No 11, November, 2016. 

 
 
 
 
 
 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?anno=2&depth=1&hl=ar&rurl=translate.google.com.eg&sl=en&sp=nmt4&tl=ar&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/%3Fterm%3DFolleto%2520JC%255BAuthor%255D%26cauthor%3Dtrue%26cauthor_uid%3D27512323&xid=17259,15700022,15700124,15700149,15700186,15700191,15700201,15700237,15700242&usg=ALkJrhhQ35fGXofd_kQQ_e_ItH6tQEkU1Q
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?anno=2&depth=1&hl=ar&rurl=translate.google.com.eg&sl=en&sp=nmt4&tl=ar&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/%3Fterm%3DPereira%2520KR%255BAuthor%255D%26cauthor%3Dtrue%26cauthor_uid%3D27512323&xid=17259,15700022,15700124,15700149,15700186,15700191,15700201,15700237,15700242&usg=ALkJrhghqwat3WcggWuM_aCxfip-TYGNiA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?anno=2&depth=1&hl=ar&rurl=translate.google.com.eg&sl=en&sp=nmt4&tl=ar&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/%3Fterm%3DPereira%2520KR%255BAuthor%255D%26cauthor%3Dtrue%26cauthor_uid%3D27512323&xid=17259,15700022,15700124,15700149,15700186,15700191,15700201,15700237,15700242&usg=ALkJrhghqwat3WcggWuM_aCxfip-TYGNiA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?anno=2&depth=1&hl=ar&rurl=translate.google.com.eg&sl=en&sp=nmt4&tl=ar&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/%3Fterm%3DValentini%2520NC%255BAuthor%255D%26cauthor%3Dtrue%26cauthor_uid%3D27512323&xid=17259,15700022,15700124,15700149,15700186,15700191,15700201,15700237,15700242&usg=ALkJrhg8jyGJT0qrBJJcA5CH_QOeuvqrDA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?anno=2&depth=1&hl=ar&rurl=translate.google.com.eg&sl=en&sp=nmt4&tl=ar&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/%3Fterm%3DValentini%2520NC%255BAuthor%255D%26cauthor%3Dtrue%26cauthor_uid%3D27512323&xid=17259,15700022,15700124,15700149,15700186,15700191,15700201,15700237,15700242&usg=ALkJrhg8jyGJT0qrBJJcA5CH_QOeuvqrDA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?anno=2&depth=1&hl=ar&rurl=translate.google.com.eg&sl=en&sp=nmt4&tl=ar&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/%3Fterm%3DValentini%2520NC%255BAuthor%255D%26cauthor%3Dtrue%26cauthor_uid%3D27512323&xid=17259,15700022,15700124,15700149,15700186,15700191,15700201,15700237,15700242&usg=ALkJrhg8jyGJT0qrBJJcA5CH_QOeuvqrDA


 

- 449 -  
 

العدد السابع –(  4مجلة بني سويف لعلوم التربية البدنية والرياضية مجلد )   

 " تأثري برنامج للرلص الشعىب علً ادلرونت اإلجتماعيت لذي طالباث كليت  
 الرتبيت الرياظيت جامعت الىادي اجلذيذ"

 ادللخص
ترحححسيع بخمحححامج للحححخقز الذحححعبى ومعخفحححة تحححأتيخن علحححى نحححجفت الجراسحححة إلحححى       

السخومححة اإلجتساعيححة لححجى شالبححات كليححة التخبيححة الخياضححية جامعححة الححػادى الججيححج، 
 لسجسػعة تجخيبيحة واححجة ىذو الترسيع التجخيبالتجخيبى السشنج الباحثة  تستخجمإ

على شالبحات الفخقحة عيشة الجراسة ى، إشتسلت البعجالكياس و  ىبصخيقة الكياس القبل
/  2020الثاميحححة بكليحححة التخبيحححة الخياضحححية بجامعحححة الحححػادى الججيحححج للعحححام الجراسحححى 

سقحححخر علحححينغ دراسحححة مقحححخر أساسحححيات ( شالبحححة وال16م والبحححالغ عحححجدنغ )2021
محغ أنحع الشتحائج التحى تحع التػصحل و التعبيخ الحخكى للسخة األولى تبعا  لألئحة الكلية، 

( يحػم 2( أسحابيع بػاقحع )8إلينا أن ترسيع بخمامج للخقز الذعبى مجتحن البخمحامج )
( ق يحتحححػى جسلتححححيغ حححححخكيتيغ محححغ الححححخقز الذححححعبى 120فحححى األسححححبػع بححححدمغ )

لصبيعة البيئة لعيشة البححث فحى الحػادى الججيحج، كسحا تحع التػصحل إلحى بشحاء السشاسبة 
( 5مكياس للسخومة اإلجتساعية ليكيذ تأتيخ البخمامج حيث أشتسل السكيحاس علحى )

  - جتساعيححةاإل السدححئػلية - جتساعيححةالتشذححئة والسدححامجة اإلمحححاور أساسححية نححى )
السيححػل  -اء والححػالء اإلجتسححاعى األمتسحح -الححخوابط والسذححاركة والتػاصححل اإلجتسححاعى 

( عبحححارة تحححع تصبيقحححن قبحححل وبعحححج تصبيحححق 58والحححجوافع اإلجتساعيحححة( وأشحححتسل علحححى )
الخبشامج بخمامج الخقز الذعبى علحى عيشحة البححث، والتحى أشحارت متائجحن أن نشحاك 
فححخوق دالححة إحرححائيا  بححيغ الكياسححيغ القبلححى والبعححجى للسجسػعححة التجخيبيححة لرححالح 

لجى عيشة البحث فى السخومة اإلجتساعية مسا يجل على أن لبخمحامج الكياس البعجى 
 الخقز الذعبى تأتيخ إيجابى على السخومة اإلجتساعية لجى عيشة البحث.
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