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ممارسة األنشطة الرياضية كمؤشر لتحقيق الصمود النفسى لطالب 
 الجامعات المصرية

 طحطد ربداضضه إدطاريل /د*
 مقدمة ومشكمة البحث:

ُتعػػػد امعة عػػػة  لممػػػة وي  ػػػة ترتو ػػػة ذات ُ مػػػتوه ر  ػػػ   تتر ػػػز   ة  ػػػة 
امرئ مػػ ة  ػػد دوػػداد ام يمػػةت امُ لويػػة مزتقػػوي  رامػػز ف ةد ػػة  ،تي ػػة  ػػد ام عت ػػ   

ا وػػػػػػداد امألسػػػػػػوث ابمةمػػػػػػ ة وامتطق ل ػػػػػػة امتػػػػػػد تطيق ػػػػػػة و ي ػػػػػػة امتلػػػػػػدـ امعي ػػػػػػد و 
وامتمنومػػػوعد  ػػػد ام عت ػػػ  ام وعػػػود   ػػػل و،د تػػػل   ػػػف ،ػػػ ؿ ابن ػػػطة امعي  ػػػة 
ام تعددة وام ،تي ة  متموف ويد اتصةؿ ُ مت ر ألل  و متسمف  ف ، ؿ ف ةدت ة 

  ػ  ت امتػد تواعػل مين ضة امعي  ة وتوم   أن ةؽ ام عر ػة ون ػروة وامتصػده مي
ام عت ػ   ووضػػ  امسيػوؿ امنةعسػػة م ػػة  ػدوروة ى لتصػػر ويػد  واع ػػة امتسػػد ةت 
ابن ػػػة  لػػػيم قػػػى   تػػػد دمػػػد امتنقػػػل قتيػػػؾ امتسػػػد ةت ام مػػػتلقي ة ووضػػػ  ام،طػػػوات 

 واىعرايات ام ز ة ميتصده م ة.
ابن ػػػػطة  ـ(  ويػػػػد أف2102)" دمحم المقصببببقص دمحم الخطيببببب "ويل ػػػػد 

ػة  ػف ام عػةىت امتػد تسظػد ألةوت ػةـ  قاػر  ػم امتعيػ ـ امط ق ة ُت  ثى  عةىا    ا
امعة عد  وذمػؾ ميػدور اممقاػر امػذه تلد ػل  ػم تمػويف  ،صػ ة امطةمػا وتن ات ػة 

 (.282 -282: 22)  م  ،تيف عوانق ة امعلي ة وامن م ة واىعت ةو ة
 ومعػػىم ُ  ةرمػػة ابن ػػطة امريةضػػ ة وامطػػرؽ ام ،تي ػػة م  ةرمػػت ة  ػػف فقػػى
طػػػ ا امعة عػػػةت  ػػػف ابو  ػػػة أل  ػػػةفم نظػػػراا بن ػػػـ أمثػػػر امػػػت دا اة  ػػػف  اػػػروـ 
،صػػػ ة  أو  مضػػػ وت تتعػػػدد  صػػػةدروة مػػػوايا أمةنػػػت دزعت ةو ػػػة  أو أُمػػػرية  أو   
نعػػػةزوـ ابمػػػةد  د   ػػػس ة  أو دزن عةم ػػػة وذمػػػؾ اػػػلثر ويػػػد تر اػػػزوـ وانتألػػػةو ـ وا  صز

وة  ػف امقػرا ا امريةضػ ة ومعةدت ـ امن م ة أل  ى وةـ    ـ  ستةعوف دمد  ع و 
ػػػػػة م اػػػػػوم ـ  وام نة ػػػػػي ام تعػػػػػددة امتػػػػػد ُت ػػػػػةرس دا،ػػػػػى امعة عػػػػػة أو ،ةرع ػػػػػة و لا

                                                           
 عة عة د  ةت.-ةض ة ي ة امترت ة امري- درس أللمـ ويـ امن س امريةضد *
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وامتعدادات ـ وفدرات ـ  وذمؾ   سةومة متسلاق امم  ة امن مػ ة  وتعداػد ن ػةط ة 
 سببببببمطان العريفببببببىوساويت ػػػػػػة.م ساػػػػػػث أ ػػػػػػةرت امعداػػػػػػد  ػػػػػػف امدرامػػػػػػةت و ن ػػػػػػة 

  دمػد (Brighouse&Woods, 2000) ببراوس وودزنل ا وف  م( 6106)
ت از امطيألػة ام  ػةر اف  ػد ابن ػطة امط ق ػة أللػدرت ـ ويػد األنعػةز ابمػةد  د 
واألاعةق ػػة  ػػ  امػػز  ي وامت تػػ  قػػروح امل ػػةدة وامت ةوػػى اىعت ػػةود اممػػوه    ػػة 

 (.02: 8أن ـ ات ازوف ألةم  ةر ة ام عةمة واىمتعداد م،وض تعةرا عدادة قثلة)
 اػػػز ألػػػل وػػػذا املطػػػةع  ػػػف ،صػػػةئص قدن ػػػة وولي ػػػة ون مػػػ ة ونظػػػراا م ػػػة ات

واعت ةو ػػة   نتػػل  ػػف امػػد،وؿ  ػػد  ة ػػة فطةوػػةت ام عت ػػ    لػػد أصػػأل  امر اػػزة 
ابمةم ة  د األنتةج وام،د ةت وامد ةع  وصةر تلدـ اب ـ ُ لػةس أللػدر  ػة توم ػل 
 مي ػػػػػػػألةا  ػػػػػػػف روة ػػػػػػػة  وأللػػػػػػػدر  ػػػػػػػة  مػػػػػػػ ـ ألػػػػػػػل ام ػػػػػػػألةا  ػػػػػػػد تن  ػػػػػػػة  عت عػػػػػػػل

(02 :06.) 
ػػػةوف ذمػػػؾ و دمػػػد أنػػػل  ػػػد ام رسيػػػة  م(6118)" دمحم عبببالو  "    ػػػاروضا

امعة ع ػػػة  مػػػتط   ام ػػػرد اموصػػػوؿ دمػػػد أويػػػد ام مػػػتو ةت امريةضػػػ ة  ػػػد  عظػػػـ 
ابن ػػػطة امريةضػػػ ة نظػػػراا ألمت ػػػةؿ امصػػػ ةت امقدن ػػػة  ػػػةملوة امعضػػػي ة  وامتس ػػػى  

 (8: 22واممروة  وام رونة  وامر ةفة و اروة  ف امص ةت)
ويد أف امتث ةر أوفةت ام ػراغ ا يلػد  (2112)" العزيز الخالدعبد "ويل د 

ػػة  قاػػراا  سي اػػة ووةم  اػػة  ػػف ،ػػ ؿ امتعيػػ ـ امعػػةمد   لػػد أن ػػ ت  مػػده ام ػػألةا اوت ة ا
 عظـ امدوؿ وائةت ُ ت،صصة مروة ة ام ألةا  واىوت ةـ ق ـ  ساث اوعػد أ ػراد 

ألةا وروةاتػل  ت،صصوف و لويوف  لو ػوف قوضػ  ام،طػي وامقػرا ا ألوػداد ام ػ
و ػػػػق أمػػػػس وي  ػػػػة  وذمػػػػؾ م مػػػػةودة ام ػػػػألةا ويػػػػد د ػػػػألةع سةعػػػػةت ـ  وتسلاػػػػق 

 (.00: 02) ـ ر ألةت ـ  و واع ة ُ    ت
و د ضوي  ة تـ  نةف تل  د  نتػده  ػألةا امعػةمـ وامػذه انعلػد  ػد ام تػرة 

ـ أل ػػـر ام ػػاو   وامػػذه تػػـ امت ماػػد   ػػل ويػػد دور 2106نػػو  قر  01دمػػد  2 ػػف 
رمػػةي اممػػ ـ  وامت ماػػد ويػػد دور امعة عػػة  ػػد امريةضػػة  ػػد   ة  سػػة األروػػةا وا 

تسلاق  نظو ة امل ـ ام عت ع ة  ف ، ؿ امريةضة    ة أمد ويد ضرورة وض  
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امػػػػتراتاع ة   ػػػػتر ة قػػػػاف فطةوػػػػةت امريةضػػػػة وامألسػػػػث امعي ػػػػم تمػػػػت دؼ تسداػػػػد 
 ألةق ة امومةئى وامطرؽ متن  ة أ راد ام عت    ف ، ؿ دوداد امقرا ا وابن طة ام

امتػػػػد تمػػػػ ـ  ػػػػد ترمػػػػاو ام  ػػػػر ام عتػػػػدؿ ميوصػػػػوؿ ميمػػػػواي امن مػػػػد ونقػػػػذ ام  ػػػػر 
 ام تطرؼ.

 ضػػ ا وػػف ذمػػؾم  ةم ػػألةا امعػػة عد  ػػف ام ئػػةت امتػػد تواعػػل أل ػػدة امعداػػد 
 ػػػف امعلألػػػةت وامصػػػعةا وامصػػػد ةت امن مػػػػ ة و،ةصػػػة ووػػػـ   ػػػروف  ػػػد  رسيػػػػة 

مع ريػػة  ألةألضػػة ة امدرامػػة امعة ع ػػة امسرعػػةم ساػػث ُتعػػد  ػػف أصػػعا ام راسػػى ا
دمد ذمؾ  يده ط ا امعة عة اممثار  ف امتطيعةت  وينلمـ ط ا امعة عة  د 
د  ة دمد  ريلاف  ػف ساػث أن ػةت اممػيوؾ امتوا ل ػة امتػد   واع ت ـ مألسداث امص 

 -اواع ػػػوف ق ػػػة امصػػػد ةت امن مػػػ ة    ريػػػق ات،ػػػذ أمػػػةماا مػػػيو  ة مػػػو ة) ثةقرة
و ريػػق ر،ػػر   ،ػذ ألةىمػػةماا ام مػػو ة  ػػد ثلػة ألػػةمن س(   -تعلػػى -تػػروه  -  ػةح

 (.280-222: 00انسراؼ() -امتم ـ -)وروا  واع ة ابسداث امصد  ة
و د ضوي  ة تلدـم و د ظى امظروؼ امس ةت ػة امصػعألة وامتسػد ةت امتػد 

 Psychological" اواع  ة امطيألة امعة عاوف  تتعيد امسةعة ميُص ود امن مد
Resilience"  ف فدرات تمةودوـ ويد امتماف وامتوا ق    و ة انضوه وي ل 

 امظروؼ امراونة ستد ى  لعوا تست وطئة امض وت و ن صةت امس ةة.
و معد امص ود امن مد أسد ام  ةو ـ امسداثػة  ػد ويػـ امػن س  وُ  ػ ى أسػد 
امر ةئز  د ويـ امن س اىاعةقدم ذمؾ امذه ُ عظـ املوه األنمةن ة ألةوتألةروة فوه 

ةف  لةقػى ام نػةسد اممػةئدة وام ػةئعة امتػد ُتعظػـ املصػور وأوعػل أصي ة  د األنم
 (.22-22: 8امضعف األنمةند)

و   ػػف املػػوؿ دف امصػػ ود امن مػػد وػػو و ي ػػة "تماػػف نةعسػػة أو امػػتعةألة 
 جمعيبببة عمبببم البببنفس األمريكيبببة عةمػػػة ميتسػػػد ةت امتػػػد تواعػػػل ام ػػػرد"  وتعػػػرؼ 

(APA)American Psychological Association  د امن مػػد امصػ و
أل نػػل "و ي ػػة امتوا ػػق امعاػػد وام واع ػػة األاعةق ػػة مي ػػدائد وامصػػد ةت وامن ألػػةت أو 
امض وت امن م ة امتد اواع  ة اب راد.    ػة  عنػد امصػ ود امن مػد "املػدرة ويػد 
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امتعػػة د  ػػف امتػػ ثارات اممػػيق ة م ػػذأ ام ػػدائد أو امن ألػػةت أو ابسػػداث امضػػة طة  
 زوة أل  ى داعةقد  و واصية امس ةة أل ةوي ة وافتدار"واملدرة ويد ت،طا ة أو تعةو 

(28 :62.) 
ألػ ف امصػ ود امن مػد "و ي ػة دانة    ػة  ـ(2102)" ىيام شباىين" وتػذ ر

ت ػػار دمػػد "فػػدرة ام ػػ،ص ويػػد امتعة ػػى أل ةوي ػػة  ػػ  ام سػػف وام ػػدائد واممػػ طرة 
دادة ويا ةم  ض ا وف د  ةن ػة امػتعةدة امثلػة وامتعػة د ألعػد امتعػرض مألسػداث  ػ

 (.620: 22) اموط ة"
 ,Connor& Davidson) كونور ودافيدسون تعريف  لباحثويتقند ا

  ميصػػ ود امن مػػد وامػػػذه ُ عر ػػل أل نػػػل" تعمػػاد املػػػدرات ام ،صػػ ة امتػػػد (2003
 (. 66: 21ُت  ف اب راد  ف امن و واىزدوةر  د  واع ة ام سف وام دائد)

  دمػػػػػد أف (Gillivray,c.j.,&pidgeon,A.M.2015) Mc و  ػػػػػار
وامػذه اػلده دوراا  "Protective Factor"امص ود امن مد أسد ووا ى اموفة ة 

   اة  د ت، اف امتألعةت امميق ة امنةتعة وف امض وت امن م ة  و ةمألاة  ػة   ػوف 
ػػػة مػػػدوـ امصػػػسة امن مػػػ ة  ػػػة ألةمعة  ػػػة امن مػػػ ة واألاعةق ػػػة  وامتػػػد تعت ػػػ   عا  رتألطا

 (.22: 20) وامتماف    امس ةة
امعةنػػا امروسػػةند   (WHO) ا وفػػد أضػػة ت  نظ ػػة امصػػسة امعةم  ػػةوػػذ

يػػو  ػف اب ػراضم وممنػػل   ػد    و  ػة ميصػػسة وامػذه تعر ػل ألػػ ف" مػ س  عػرد ام،ز
 امتمة ػػػى وامتنةمػػػق قػػػاف ام  ونػػػةت امعمػػػد ة وامعةط  ػػػة واىعت ةو ػػػة وامروسةن ػػػة"

(28 :62 .) 
اتػ ثر ألةمعداػد  أف امصػ ود امن مػدـ( 2106)" دمحم عصام الطبالع"ويل د 

 ػػػػػف امعوا ػػػػػى امتػػػػػد ُتمػػػػػ ـ  ػػػػػد تيطاػػػػػف ابثػػػػػةر اممػػػػػيق ة امنةتعػػػػػة وػػػػػف ام سػػػػػف 
وامصػػد ةت  ومعػػى  ػػف أقرزوػػة امعوا ػػى اموفةئ ػػة وامتػػد ُ   ػػف دع ةم ػػة  ػػد ث ثػػة 
  مػػػػتو ةت ووػػػػد  صػػػػةدر وفةئ ػػػػة  تعيلػػػػة ألػػػػةم رد ن مػػػػل  وابمػػػػرة  وامقائػػػػة   ػػػػى

(26 :62.) 
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 ػػرة  ػػم امعةنػػا امعي ػػد  وويػػد امػػدواـ وى ػػؾ أف ام رسيػػة امسةم ػػة ت ػػ د و 
حنببببان تمػػػػعد اب ػػػػـ وام عت عػػػػةت م مػػػػت  ؿ اب ثػػػػى م واردوػػػػةم ساػػػػث أمػػػػدت 

  ويػػػػد أف ذمػػػػؾ  سػػػػدث  ػػػػف ،ػػػػ ؿ اىوت ػػػػةـ ألةم لممػػػػةت ـ(2102) الصبببببيحة
امتعي   ة و ف ض ن ة امعة عةت  وذمؾ  ف أعى  وامألة امتطور وتسلاق امنعةح 

وي ػل و ػف ،ػ ؿ اىنعػةزات امتػد  سللون ػة ويػد امذه ارتألي أل ده دفألةؿ امطيألة 
 (.28: 2امصعاد امعي د وامع يد)

ويد امتراث اممػ  وموعد  وام لةرتػةت  الباحث وفد تقاف  ف ، ؿ اط ع
امنظريػػة امُ تنةومػػة  ػػد  وضػػوع امصػػ ود امن مػػد  أف ونػػةؾ امعداػػد  ػػف امدرامػػةت 

(  وىنية 0) (6105) (  وأميرة جاب هللا7) (6106) سمطان العريفى درامة 
(  وامتػػػػد أمػػػػدتة دور ابن ػػػػطة امريةضػػػػ ة  ػػػػد تسلاػػػػق 22) م(6117) الكاشبببب 

ػة ويػد أو  ػة  اممواي وامم  ة امن م ة ميط ا وام  ةرمػاف متيػؾ ابن ػطة  وأ ضا
تيؾ ام  ةرمة م ة م ة  ف ت ثار عووري ويد ام متوه ام رت ػ  ميصػ ود امن مػد  

ةت ـم ساث ُ   ف املوؿ أف   ةرمة تيػؾ وتن اتل  عةنا أمةمد  د قنةي  ،ص 
ممػػػةا امطةمػػػا  ابن ػػػطة  ػػػف ام   ػػػف أف   ػػػوف م ػػػة أثروػػػة امواضػػػ   ػػػد تن  ػػػة وا 
ػػػة امألسػػػث وامتلصػػػد م ػػػذا  امعػػػة عد ام  ػػػةرس مين ػػػةت امصػػػ ود امن مػػػد   ػػػةف مزا ا

 ام وضوع.
وُ   ػػػػف األ ػػػػةرة دمػػػػد أف   ةرمػػػػة ابن ػػػػطة امريةضػػػػ ة قػػػػ ،ت ؼ أنواو ػػػػة 

امطرؽ ميت،ّيص  ف امتعػا امعمػدّي وامن مػم وامػتعةدة امن ػةت   ف أ ضىز  ُتعتقر
 تعػػػػريُض وامطةفػػػػةم ساػػػػث أف اىن ػػػػ ةؿ  امػػػػدائـ تسػػػػت ضػػػػ ي امدرامػػػػة  ػػػػف  ػػػػ نل 

امطػػ ا ميعداػػدز  ػػف اىضػػطراألةت امعمػػدّ ة وامن مػػ ة ويػػد اممػػواي  اب ػػر امػػذي 
رمػػػةز أظ ػػػر امسةعػػػة م تػػػرةح  ػػػف امراسػػػة واىمػػػتر،ةي وامت ّ ػػػى  و تػػػرات أ،ػػػره م  ة

 ام وا ةت ام ،تي ة واىنط ؽ ميس ةة.
 ضػػ ا وػػف ذمػػؾ   نػػل  ػػد اةونػػة اب،اػػرة أصػػأل  تر اػػز امألػػةسثاف ُ نصػػألاة 
ويد تيؾ ام ت ارات امتد ت لد امط ا  ف اموفوع  د قراثف اىضطراألةت امن م ة 
وتدوـ فوت ـ  د  واع ت ػة  و ػف ضػ ف تيػؾ ام ت اػرات" امصػ ود امن مػد" امػذه 
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معوا ى أو امم ةت األاعةق ة  د ام ،صػ ة وامتػد  ػف  ػ ن ة ام مػةودة ُ عد أسد ا
دارت ة ألصورة   د امتماف وامتوا ق    ابسداث امضة طة وام    ت امس ةت ة وا 

 داعةق ة    ة ُ   ن ـ  ف تسلاق امتوازف امن مد.
تسػػػةوؿ امدرامػػػة امت ماػػػد ويػػػد ابو  ػػػة اممقاػػػرة  وانط فاػػػة  ػػػف وػػػذا ام قػػػدأ

ريةض ة ام ،تي ة امتػد ُتلػدـ مطػ ا امعة عػة  و ػة تث ػر ألػل  ػف  وائػد مألن طة ام
داعةق ػػة  تنووػػة ميعمػػـ وامعلػػى وامػػن س  ػػف أعػػى تيق ػػة ر ألػػةت امطػػ ا وا  ػػألةع 
است ةعةت ـ   ة   مق ـ أن ةطاة  ف امميوؾ ت رز صػ ةت داعةق ػة  ثػى: امتعػةوف  

ة  وام ألػػػةدرة  وامعطػػػةي وامصػػػدافة  وام ػػػعور ألػػػةموىي واىنت ػػػةي  وام نة مػػػة ام ػػػري 
وا  ػػألةع امسةعػػة دمػػد امتلػػدار واىنت ػػةي  ػػف ،ػػ ؿ داعػػةد امعػػو اىعت ػػةود امػػذه 

 او ر ام ودة وامصدافة وابم ة قاف امط ا.
و  لصػد ألػػل امألةسػػث امصػػ ود  -دذف  ػ   ػػؾن أفن تنػػةوؿ  ثػى وػػذأ ام   ػػوـ 

 ػم و فتػل  -ةقدامن مد وامذه ُ عد أسد اميقنػةت ابمةمػ ة  ػد ويػـ امػن س األاعػ
أل  ةرمػػة ابن ػػطة امريةضػػ ة رت ػػة ُايلزػػم اممثاػػر  ػػف امضػػوي ويػػد أو  ػػة   ةرمػػة 
امطيألػػة امعػػة عاف مألن ػػطة امريةضػػ ة أل ػػتد صػػوروة وامػػذي اػػنع ُس قػػدورأ ويػػد 

  متوه امصسة امن م ة مدا ـ.
وذا  ػف عةنػا  و ػف عةنػا ر،ػر  لػد ىسػث امألةسػث  ػف ،ػ ؿ دط وػل 

مدرامػػػػةت امعرت ػػػػة امتػػػػػد تنةومػػػػت   ةرمػػػػة ابن ػػػػػطة فيػػػػة  ػػػػد ألعػػػػض امألسػػػػػوث وا
امريةضػػ ة   ل ػػر متسلاػػق امصػػ ود امن مػػد مطػػ ا امعة عػػةت ام صػػرية  وذمػػؾ 
 د سدود وي ل  و ف وػذا ام نطيػق تصػأل  امدرامػة امسةم ػة ضػرورة ألسث ػة  ايسػة 

 م ة  قررات ة و نطلات ة امعي  ة. 
 أىمية البحث والحاجة إليو:

 ودرامتل م ت ارات امدرامة وعد  ة ايد: ، ؿ دط ع امألةسث  ف
تنةومػػت امدرامػػة امسةم ػػة  ئػػة ام ػػألةا وامتػػد تعػػد أمثػػر  ئػػةت ام عت ػػ  سر ػػة  -

ون ػػةطاة و صػػدراا  ػػف  صػػةدر امت ااػػر اىعت ػػةود  ومػػدوروـ ام ػػ  وؿ  ػػػم 
 دوـ سةضر اموطف و متلقيل.
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وامتػػد دملػػةي امضػػوي ويػػد أو  ػػة ابن ػػطة امريةضػػ ة وامتػػد    ػػف   ةرمػػت ة  -
 تع ى ويد دممةا امط ا امص ود امن مد أل  ى داعةقم.

ويػػػػد امػػػػر ـ  ػػػػف سداثػػػػة    ػػػػـو امصػػػػ ود امن مػػػػد   لػػػػد أصػػػػأل   ػػػػف أمثػػػػر  -
ام  ةو ـ اممػ  وموع ة تػداوىا  ػد ابومػةت امعي  ػة وامترتو ػة وامن مػ ة  وذمػؾ 
نظراا بو اتل ودورأ ام عػةؿ وام ػلثر  ػد س ػةة امطةمػا امعػة عد  و مػةو تل 

ىاعةق ػػػة وامواضػػػسة  ػػػد تسلاػػػق اممػػػواي امن مػػػد و ػػػف ثػػػـ تسلاػػػق أوػػػدا  ـ ا
 وتسلاق امصسة امن م ة م ـ.

   ف أف تمةوـ وذأ امدرامة  د م ػت نظػر املػةئ اف ويػد امتعيػ ـ امعػة عد  -
ألضػػرورة تػػو ار أ ضػػى قائػػة اػػتـ  ا ػػة   ةرمػػة ابن ػػطة امريةضػػ ة   طيػػا 

امترتو ػػػػة امتػػػد تستضػػػػف  ُ يػػػ م ساػػػث تعػػػػد امعة عػػػةت  ػػػػف أوػػػـ ام لممػػػةت
ام ػػػػألةا  و ػػػػذمؾ د  ةناػػػػة أل و  ػػػػة امػػػػدور امػػػػذه تلد ػػػػل  ػػػػم دممػػػػةا امطػػػػ ا 

وامذه الده دوراا    اة  د ت، اف امتألعةت امميق ة امنةتعة امص ود امن مد 
وف امض وت امن م ة  و ةمألاة  ة   وف  رتألطاػة ألةمعة  ػة امن مػ ة واألاعةق ػة  

ػػة مػػدوـ امصػػسة امن مػػده طػػ ا  مػػ ة وامتماػػف  ػػ  امس ػػةة وامتػػد تعت ػػ   عا
 امعة عةت ام صرية.

فية امدرامةت امعرت ة امتد تتنةوؿ  ت ارات امدرامة امسةم ة ،ةصة  د امقائة  -
 امريةض ة.
  أىداف البحث:

ا ػػدؼ امألسػػث دمػػد درامػػة امصػػ ود امن مػػد مطػػ ا امعة عػػةت ام صػػرية 
 :التساؤالت التالية وذلك من خالل اإلجابة عمىام  ةرماف مين ةت امريةضد  

  ة ابن طة امريةض ة ام  ضى   ةرمت ة مده ط ا امعة عةت ام صرية؟ -0
 ػػػػػة دور ابن ػػػػػطة امريةضػػػػػ ة  ػػػػػم تن  ػػػػػة امصػػػػػ ود امن مػػػػػد مػػػػػده طػػػػػ ا  -2

 امعة عةت ام صرية؟
ػة م ت اػر -2  وى ا،تيف دور ابن طة امريةض ة  م تن  ة امصػ ود امن مػد و لا

 دنةث(؟ -)ذ ور امعنس
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ػة م ت اػر و -2 ى ا،تيف دور ابن طة امريةض ة  م تن  ة امصػ ود امن مػد و لا
 ريف(؟ –)سضر  سى اىفة ة

ػة م ت اػر  -2 وى ا،تيف دور ابن طة امريةض ة  م تن  ة امصػ ود امن مػد و لا
  رد ة(؟ –)ع ةو ة نوع اميعألة

ػة م ت اػر  -6 وى ا،تيف دور ابن طة امريةض ة  م تن  ة امصػ ود امن مػد و لا
 و ي ة(؟ –)نظرية وع اممي ةن

  مصطمحات الدراسة:
 عمى عدة مصطمحات ىى عمى النحو التالى: الدراسةتشتمل 

 Sports activities األنشطة الرياضية:    -
تعرؼ أل ن ة" ن ةت ترتوه  ع ى ويػد ترت ػة امػنشي ترت ػة  تزنػة و تمة يػة 

وػػػػف طريػػػػق قػػػػرا ا  ػػػػف امنػػػػواسد: اموعدان ػػػػة  واىعت ةو ػػػػة  وامقدن ػػػػة  وامعلي ػػػػة 
و عػػػةىت ريةضػػػ ة  تعػػػددة تسػػػت د ػػػراؼ ف ػػػةدة  ت،صصػػػة  ع ػػػى ويػػػد تسلاػػػق 
أوػػداؼ امن ػػةت امريةضػػد أل ػػة ُ مػػةوـ  ػػد تسلاػػق ابوػػداؼ امعة ػػة ميترت ػػة امقدن ػػة 

 .(00: 06 د  راسى امتعي ـ)
 Psychological resilience   الصمود النفسى: -

(  امصػػػػػ ود امن مػػػػػد APA,2010تعػػػػػرؼ ع ع ػػػػػة ويػػػػػـ امػػػػػن س اب ري  ػػػػػة) 
أل نل"و ي ػػة امتوا ػػق امعاػػد وام واع ػػة األاعةق ػػة مي ػػدائد  امصػػد ةت  امن ألػػةت  أو 

 .(62: 28)امض وت امن م ة امتد اواع  ة اب راد"
"امدرعة امتػد  سصػى ويا ػة ام  سػوص ويعرف الصمود النفسى إجرائًيا: 

 ويد  ل ةس امص ود امن مد ام مت،دـ  د امدرامة امسةم ة".
 
 لدراسات العربية المرتبطة:ا

  ت اػرات تنةومػت امتػم وابعنق ػة امعرت ػة امدرامػةت ألعػض وػرض تػـ 
ػة متميمػي ة امتػةري،د  وذمػؾ  ويا ػة امعػةـ امألسػث  وامتعلاػا وفػد تػـ ورضػ ة و لا
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ق ػػػدؼ ق ػػػةف  وفػػػ  امدرامػػػة امسةم ػػػة  ػػػف تيػػػؾ امدرامػػػةت  واأل ػػػةدة  ػػػف  نةوع ػػػة  
  ة   ة ايد:وأدوات ة  ونتةئع ة  و   ف تنةوم

وامتػػد وػػد ت دمػػد امم ػػف وػػف سعػػـ  (6) ـ(2102)" سببحر عببالم"دراسببة  -0
امع فة قاف امص ود وامت ةمؾ ابمره مده وانة  ف طةمألةت  ي ة امقنةت  
ووضػػػ  قرو اػػػى ميصػػػ ود امن مػػػد   اػػػز قػػػاف  رت عػػػد و ن، ضػػػد امت ةمػػػؾ 

ػػػة ابمػػره  وامتعػػػرؼ ويػػػد  ػػػة دذا  ةنػػػت ونػػػةؾ  روفاػػػة قػػػاف أ ػػػراد امعانػػػ ة طأللا
م ت اػػػػػر امقائػػػػػة )ريف/سضػػػػػر(  ػػػػػد امصػػػػػ ود امن مػػػػػد وامت ةمػػػػػؾ ابمػػػػػره  

(  ػػف طةمألػػةت ام رفػػة امثةمثػػة وامراألعػػة  ػػف 220وتمونػػت وانػػة امدرامػػة  ػػف )
( مػػػػػػػنة  26.22ابفمػػػػػػػةـ ابدق ػػػػػػػة وامعي  ػػػػػػػة ألةممي ػػػػػػػة  أل تومػػػػػػػي و ػػػػػػػره )

وامت،د ت امألةسثػة  ل ػةس امصػ ود امن مػد و ل ػةس امت ةمػؾ ابمػره  ػف 
ادوة  واتألعػػػػػت امألةسثػػػػػة ام ػػػػػن ا اموصػػػػػ د امتسيايػػػػػد  وتوصػػػػػيت نتػػػػػةئا دوػػػػػد

امدرامة دمد وعود و فة ارتألةط ة  وعألة دامة دسصػةئ اة قػاف أألعػةد امصػ ود 
امن مػػػػػد وامت ةمػػػػػؾ ابمػػػػػره  وأوضػػػػػست امنتػػػػػةئا وػػػػػدـ وعػػػػػود  ػػػػػروؽ قػػػػػاف 

ة م ت ار امقائة)ريف/  سضر(. امطةمألةت  د امص ود امن مد تألعا
وامتػد وػد ت دمػد  (08) ـ(2102)" شبير  حمبيم  عبد الفتاحفاتن " درامة -2

امتعرؼ ويد امع فة قاف امص ود امن مد و ىح  ػف امس  ػة و ةوي ػة امػذات 
ػة  مػده طيألػة امعة عػة  و ػذمؾ امم ػف وػف ام ػروؽ  ػد امصػ ود امن مػد تألعا
م ت اػره امنػوع وام رفػػة امدرامػ ة  ومتسلاػق أوػػداؼ امدرامػة امػت،دـ امألةسثػػةف 

( طةمألاػػػة وطةمألاػػػة وطةمألػػػة  ػػػف 221اموصػػػ د  وتمونػػػت امعانػػػة  ػػػف ) ام ػػػن ا
(  مػػػنة  طقػػػق 22.8) طػػػ ا ام ػػػرفتاف ابومػػػد وامراألعػػػة  أل تومػػػي و ػػػره 

ميصػ ود امن مػد  (CD-RISC,2003)دا ادمػوف  -ويا ـ  ل ةس  ونور
وأظ ػرت امنتػةئا وعػود و فػة  ) ةتف  ػةروؽ  ومػد  و ػاره سيػ ـ(. ترع ة

ة دسصػػةئ اة قػػاف امصػػ ود امن مػػد و ػػ ا  ػػف امس  ػػة  ارتألةط ػػة  وعألػػة ودامػػ
و ةوي ػػة امػػذات  ومػػـ تمػػف ونػػةؾ  روفاػػة دامػػة دسصػػةئ ةا  ػػد امصػػ ود امن مػػد 

نةث(  أو ام رفة امدرام ة )ابومد  امراألعة(.  تمعزه مينوع )ذ ور  وا 
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وامتػػد  (26) (Shenouda& Basha,2014) وباشببا شببنودة" درامػػة -2
فة قػاف اب  ػةر اىنتسةريػة  وامصػ ود امن مػد  ود ت دمد امم ف وف امع 

وامػػػػدوـ اىعت ػػػػةود  وامضػػػػ وت امن مػػػػ ة مػػػػده طيألػػػػة امعة عػػػػةت امس و  ػػػػة 
(  ػف طيألػة امعة عػةت ام صػرية  222أل صر  وتمونت وانة امدرامة  ػف )

( مػػػػػػنة   ػػػػػػ يت امػػػػػػذ ور واألنػػػػػػةث  واتألعػػػػػػت 22 -08تتػػػػػػرواح أو ػػػػػػةروـ )
وامت،د ت امألةسثتةف  ل ةس أسػداث  امألةسثتةف ام ن ا اموص د اىرتألةطد 

امس ػػةة امضػػة طة  وامنمػػ،ة ام ،تصػػرة  ػػف  ل ػػةس امصػػ ود امن مػػد دوػػداد 
(Wagnild, 2009)  و ل مػةس اب  ػةر اىنتسةريػة  ػف دوػداد (Fayed, 

ـ(.  2101  و ل ػػػةس امػػػدوـ اىعت ػػػةود تعريػػػا مػػػاد أقػػػو وة ػػػـ)(1998
 د  متوه امص ود امن مػد وأ ةرت امنتةئا دمد وعود  روؽ دامة دسصةئ اة 

 قاف امذ ور واألنةث  ومصةم  األنةث.
وامتػػد ( 51) (Mansour, et al.,2014) منصببور ورخبرون " دراسبة -4

وػػػػػد ت دمػػػػػد امتعػػػػػرؼ ويػػػػػد امع فػػػػػة قػػػػػاف امصػػػػػ ود امن مػػػػػد  وابوػػػػػراض 
دراؾ امدوـ اىعت ةود ام لدـ مده طيألة امعة عػة  ػد ابردفم  اىمتئةق ة  وا 

(   ػػػػف طيألػػػػة امعة عػػػػةت ابردن ػػػػة 281امدرامػػػػة  ػػػػف)ساػػػػث تمونػػػػت وانػػػػة 
ام،ةصػػػػػة وامس و  ػػػػػة  وأمػػػػػت،دـ امألػػػػػةسثوف ام ػػػػػن ا اموصػػػػػ د اىرتألػػػػػةطد  

 (CD-RISC,2003) دا ادمػػػػػػوف  -وأمػػػػػػت،دـ امألػػػػػػةسثوف  ل ػػػػػػةس  ػػػػػػونر
ميصػػػػػ ود امن مػػػػػد  و ل ػػػػػةس ددراؾ امػػػػػدوـ اىعت ػػػػػةود ام لػػػػػدـ  ػػػػػف دوػػػػػداد 

(Zimet, Dahlem,Zimet, &Farley,1988وفة  ) ئ ػػة ق ػػؾ امثةن ػػة
  ألةمإلضػػة ة دمػػد امػػت ةرة ام ت اػػرات امد  و را  ػػة  ػػف (BDI-II) م متئػػةا

دوداد امألةسثاف.  وأم رت نتةئا امدرامة وف ت ت  طيألػة امعة عػةت ابردن ػة 
أل متوه  تومػي دمػد  رت ػ   ػف امصػ ود امن مػد    ػة أمػ رت امنتػةئا وػف 

د وابوراض ابمتئةق ة  ومـ وعود و فة ارتألةط ة مةمألة قاف امص ود امن م
  ػػف ونػػةؾ  روفاػػة دامػػة دسصػػةئ اة  ػػد  مػػتوه امصػػ ود امن مػػد ُتعػػزه ميمػػف 

 وامعنس.
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وامتػػػػد وػػػػد ت دمػػػػد  (0) (2102)" أميببببرة عبببببد الحميببببد جبببباب هللا" درامػػػػة -2
امتعػػػرؼ ويػػػػد اب ػػػف امن مػػػػد وو فتػػػل ألةمصػػػػ ود امن مػػػد مػػػػده وانػػػة  ػػػػف 

اف مألن ػػػطة امط ق ػػػة  فة ػػػت طػػػ ا امعة عػػػة ام  ةرمػػػاف و اػػػر ام  ةرمػػػ
امألةسثػػة ق مػػت،داـ ام ػػن ا اموصػػ م  وأعريػػت وػػذأ امدرامػػة ويػػد وانػػة  ػػف 
 طػػػ ا عػػػة عتد سيػػػواف ووػػػاف  ػػػ س  تمونػػػت وانػػػة امدرامػػػة اممي ػػػة  ػػػػف

( أنثػػػػػد وتتػػػػػراوح 22( ذ ػػػػػر و)60) (   ػػػػػف طػػػػػ ا امعة عػػػػػة قوافػػػػػ 021)
)دوػداد  ن مػم(  وامت،د ت امألةسثة  ل ةس اب ػف ام20: 08) أو ةروـ قاف

 (  و ل ػػةس امصػػػ ود امن مػػػم دوػػداد د  ػػػةف مػػػر انم2102)  وف ػػة رضػػػواف
(  وت ػػػار نتػػػةئا امدرامػػػة دمػػػد وػػػدـ وعػػػود  ػػػروؽ ترعػػػ  دمػػػد امنػػػوع 2102)

 دنةث(  د امدرعة اممي ة ميص ود امن مم.  -)ذ ور
وامتد ت دؼ دمد امتعرؼ ويد ألعض ( 22) ـ(2102)" ىبة الوكيل" درامة -6

قئػػػة ألةمصػػ ود امن مػػػد مػػده وانػػػة  ػػف طػػػ ا امعة عػػة   ػػػذمؾ ام نامعوا ػػى 
 عر ة طق عػة امع فػة قػاف امصػ ود امن مػد وألعػض ام ت اػرات ام ت ثيػة  ػم 
)تلدار امذات  وام مةندة اىعت ةو ة  ووع ة امضألي(  و ذمؾ امم ف وػف 
 ػػػػػػده امتنقػػػػػػل ألةمصػػػػػػ ود امن مػػػػػػد  ػػػػػػف ،ػػػػػػ ؿ تلػػػػػػدار امػػػػػػذات  وام مػػػػػػةندة 

مضػػػػػألي  و ػػػػػذمؾ  ػػػػػده تػػػػػ ثار امعػػػػػنس وامت،صػػػػػص اىعت ةو ػػػػػة  ووع ػػػػػة ا
 )وي د/ أدقد( ويػد تيػؾ ام ت اػرات  وتمونػت وانػة امدرامػة  ػف ابمةد  د

(  ػػػػف امػػػػذ ور  26(   ػػػػف األنػػػػةث و)266) ( طةمألاػػػػة وطةمألػػػػة  قوافػػػػ 202)
( مػنة  وامػت،د ت امألةسثػة  ل ػةس امصػ ود 20 -02) تتراوح أو ةروـ قاف

 ةس ام مػةندة اىعت ةو ػة  ػف دوػدادوة  امن مد  و ل ةس تلدار امذات  و ل
ـ(  وتوصػػيت نتػػةئا 2102) و ل ػػةس وع ػػة امضػػألي  ػػف دوػػداد قنػػد وة ػػـ

امدرامة دمد وعود و فة  وعألة دامة دسصةئ اة قاف امص ود امن مد أل ألعػةدأ 
ام ،تي ػػػػة وتػػػػاف تلػػػػدار امػػػػذات  وام مػػػػةندة اىعت ةو ػػػػة  واموع ػػػػة امدا،ي ػػػػة 

ذات دىمػػة دسصػػػةئ اة  ػػم امصػػػ ود امن مػػػد ميضػػألي  ومػػػـ تمػػف ونػػػةؾ  روفاػػػة 
)وي ػػد/ أدقػػد( ومصػػةم  امطيألػػة ذوه امت،صػػص امعي ػػد  تمعػػزه ميت،صػػص

 و عتقر تلدار امذات ابمثر ت ثاراا  م امص ود امن مد.
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 ( 22) (Foumany& salehi, 2015) فومببانى وصببالحى" درامػػة -6
امس ػػةة  وامتػد وػد ت دمػد  سػػص امع فػة قػاف امػذ ةي امعػػةط د وامرضػة وػف 

وامدور امومػ ي ميصػ ود امن مػد واىتػزاف اىن عػةمد  وتمونػت وانػة امدرامػة 
(  ف طيألة امعة عة  واتأل  امألةسثةف ام ن ا اىرتألةطد  وامت،دـ 221 ف )

ميصػػػ ود  (CD- Risk,2003) دا ادمػػػوف  -ألةسثػػػةف  ل ػػػةس  ونػػػورام
  (Diener et al.,1999) امن مػد  و ل ػػةس امرضػة وػػف امس ػةة دوػػداد

و ل ةس امتوازف اىن عةمد  ألةىضة ة دمد  ل ةس امذ ةي امعةط د  وأظ رت 
امنتةئا وعود و فة دامة دسصةئ اة قاف امتوازف اىن عةمد وامصػ ود امن مػد  
ووعود و فة ذات دىمة دسصةئ اة قاف امص ود امن مد وامرضة وف امس ةة  

ؿ امتػػد، ت و،يصػػت امدرامػػة دمػػد د  ةن ػػة دوػػـ امصػػ ود امن مػػد  ػػف ،ػػ 
 امترتو ة وامتعي   ة  اب ر امذه  م ـ  د تعزيز امرضة وف امس ةة.

وامتػػد وػػد ت دمػػد امتعػػرؼ ويػػد  (6) ـ(2106)" سببمطان العريفببى" درامػػة -8
عػرايات تسمػان ة  ػف  واف    ةرمة ابن ػطة امريةضػ ة  ػم عة عػة  ػلراي وا 

ألعػػػت وع ػػػة نظػػػر امطػػػ ا وأوضػػػةي وائػػػة امتػػػدريس  ػػػم عة عػػػة  ػػػلراي  وات
( طةمألاػػػػػة 0221) امدرامػػػػة ام ػػػػػن ا اموصػػػػ د  وتمونػػػػػت وانػػػػة امدرامػػػػػة  ػػػػف

( وضو وائة تدريس  م عة عة  لراي ألةم  يمة امعرت ػة اممػعود ةم 206و)
(  لرة مل ػةس وافػ    ةرمػة 22وأمت،دـ امألةسث امتق ةف ص  ل اتموف  ف)

ابن ػػػػطة امريةضػػػػ ة  ػػػػم امعة عػػػػةت اممػػػػعود ة  ػػػػف وع ػػػػة نظػػػػر امطػػػػ ا 
عػػػػػرايات تسمػػػػػاف تيػػػػػؾ ام  ةرمػػػػػة ألةمعة عػػػػػة  وأوضػػػػػةي  وائػػػػػة امتػػػػػدريس  وا 

وأظ رت امنتةئا أف واف    ةرمة ابن طة امريةض ة  ػم عة عػة  ػلراي  ػف 
عػػػػرايات  ػػػػة وا  وع ػػػػة نظػػػػر امطػػػػ ا وأوضػػػػةي وائػػػػة امتػػػػدريس  ػػػػةف  ن، ضا

 تسماف   ةرمة ابن طة امريةض ة  ةنت  رت عة.
 الدراسات األجنبية المرتبطة:

(  وامتػػد وػػد ت دمػػد امتعػػرؼ 22) (Charles, 2012) "شببارلزت" درامػػة -0
ويػػػد أثػػػر   ػػػةر ة طيألػػػة امعة عػػػةت  ػػػد ابن ػػػطة امريةضػػػ ة دا،ػػػى امسػػػـر 
امعػػػة عد  ػػػد اتعةوػػػةت ـ نسػػػو ابن ػػػطة امريةضػػػ ة  ومتسلاػػػق ذمػػػؾ أعريػػػت 
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( طةمألاة وطةمألة  ف عة عة ام ممقد  وذمػؾ 002امدرامة ويد وانة فوا  ة)
( طةمألػػة  طمقػػق ويػػا ـ  ل ػػةس  نػػوف م تعةوػػةت 22و) (  طةمألاػػة22) قوافػػ 

نسو ابن طة امريةض ة  وأظ رت امنتةئا أف تلدارات طيألة امعة عةت بثػر 
  ػػةر ت ـ  ػػػد ابن ػػػطة امريةضػػػ ة دا،ػػػى امسػػػـر امعػػػة عد ويػػػد اتعةوػػػةت ـ 
نسو ابن طة امريةضػ ة  ةنػت وةم ػة  ومػـ تظ ػر  ػروؽ دامػة دسصػةئ اة قػاف 

ة عةت  د ابن طة امريةض ة دا،ى امسـر امعػة عد ويػد تلدارات طيألة امع
 اتعةوةت ـ نسو ابن طة امريةض ة ُتعزه ميعنس  وامت،صص وام متوه. 

وامتػػد وػػد ت دمػػد امم ػػف وػػف  ( 22) (Ness, 2013) نببيس"  دراسببة -6
امع فػػػة قػػػاف اممػػػعةدة  امضػػػ وت امن مػػػ ة اماو  ػػػة  وامصػػػ ود امن مػػػد مػػػده 

(  ػف ام ػراولاف  وامتػد تتػراوح 0082امدرامػة  ػف) ام راولاف  وتمونت وانة
(  ػػػػػف 260(  ػػػػػف األنػػػػػةث  )616( مػػػػػنة  قوافػػػػػ  )08-02أو ػػػػػةروـ قػػػػػاف)

امػػذ ور  واتألػػ  امألةسػػث طريلػػة امردامػػة ام لطع ػػة  وامػػت،دـ امألةسػػث  ل ػػةس 
  وامػػػػػتألةنة امضػػػػػ وت امن مػػػػػ ة (Fordyce,1988) اممػػػػػعةدة  ػػػػػف دوػػػػػداد

و ل ػةس   (Moksnes et al.2010)  ػف دوػداد (ASQ-N)مي راولاف 
  (Hjemdal et al.,2006)  امصػػ ود امن مػػد مي ػػراولاف  ػػف دوػػداد

وأ ةرت امنتةئا دمػد وعػود و فػة ارتألةط ػة قػاف امصػ ود امن مػد واممػعةدة  
ووعػػػػود و فػػػػة ارتألةط ػػػػة مػػػػيق ة قػػػػاف امصػػػػ ود امن مػػػػد وامضػػػػ وت امن مػػػػ ة 

د امن مػد تمعػزه م ت اػر اماو  ة  وأف ونةؾ  روفاػة دامػة اسصػةئ اة  ػد امصػ و 
ػػة أف ام ػػراولاف ابفػػى  امعػػنس ومصػػةم  امػػذ ور  وتانػػت نتػػةئا امدرامػػة أ ضا

 و راا  ةف امص ود امن مد مدا ـ أويد  ف ام راولاف ابمقر مناة.
( وامتػػد وػػد ت امدرامػػة 26) (iKiZER,G.,G., 2014)ايكيببز " درامػػة -2

ده وانة  ف امنػةعاف دمد امم ف وف امعوا ى ام رتألطة ألةمص ود امن مد م
 ػػػف اثنػػػاف  ػػػف امػػػزىزؿ  ػػػد  دانػػػة  ػػػةف قتر  ػػػة    ػػػة ووػػػد ت امدرامػػػة دمػػػد 
امتم ػػةؼ امصػػ ود امن مػػد ألصػػورة أو ػػق وأومػػ .  وتمونػػت وانػػة ادرامػػة 
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ة  ف امنةعاف  ف امزمزاؿ  قواف  )20)  ف ( 06(  ف األنػةث  )22(  ،صا
سػػػث أمػػػيوا ( مػػػنة  واتألػػػ  امألة26.22أل تومػػػي و ػػػره قيػػػ  )  ػػػف امػػػذ ور 

  مع   امق ةنػةت    ػة امػت،دـ "Semi-structure"ام لةقية  ألل ام  يلة 
وتانػػػت امنتػػػةئا أف األ  ػػػةف ألػػػة   امػػػت ةرة امتلاػػػ ـ اىعت ػػػةود امػػػد  و را د.

)امتداف(  ام ػوارد اىفتصػةد ة  امع فػةت اىعت ةو ػة  امصػسة  و،صػةئص 
ة  ف امنػةعاف  وامتػد ام ،ص ة اىاعةق ة  ةنت أوـ امعوا ى وأمثروة وضوسا 

 ارووة أل ن ة امعوا ى ارتألةطاة ألةمص ود امن مد.
(  26)(Thabet,A.,Elhelou,M.,&Vostanis,P.,2015) درامػػػػػة -2

وامتد ود ت دمد  عر ة امع فة قاف ام،قرات امصػةد ة امنةتعػة وػف امسػرا 
(  وامن ػو ألعػد امصػد ة  وامصػ ود  وامصػ ود 2102) ويد فطةع  ػزة مػنة

 ده طيألػػػة امعة عػػػةت  ػػػد فطػػػةع  ػػػزة. تمونػػػت وانػػػة امدرامػػػة  ػػػفامن مػػػد مػػػ
  ( طةمػػػا وطةمألػػػة   ثيػػػوف امعة عػػػةت ابرتػػػ  اممقػػػره  ػػػد فطػػػةع  ػػػزة280)

وامػػػت،دـ امألػػػةسثوف امػػػتق ةف امسةمػػػة اىعت ةو ػػػة اىفتصػػػةد ة  وفةئ ػػػة  ػػػزة 
(  و ل ػػػػػةس امن ػػػػػو  ػػػػػة ألعػػػػػد امصػػػػػد ة 2102) مألسػػػػػداث امصػػػػػةد ة مسػػػػػرا

(PTGI) ػػف دوػػداد (Tedeschi & Calhoun,1996)    و ل ػػةس
  ميص ود امن مد ترع ة وا وداد (CD-RISC,2003) دا ادموف  – ونور

ـ(.  وتانػػػت امنتػػػةئا أف  تومػػػي امصػػػ ود امن مػػػد 2102)ثةقػػػت ور،ػػػروف  
(  وتانػػػػت امدرامػػػػة أف ونػػػػةؾ  روفاػػػػة قػػػػاف امعنمػػػػافم 22) مػػػػده امطيألػػػػة قيػػػػ 

ىاعػػػػةقد  وامثلػػػػة  ػػػػد  ةمػػػػذ ور أمثػػػػر أل ثاػػػػر  لةرنػػػػة ألةألنػػػػةث  ػػػػد املقػػػػوؿ ا
اة،ػػريف  واممػػ طرة وامػػتس ـ  وامتػػ ثارات امدان ػػة وامروس ػػة  أ ػػة األنػػةث  لػػد 
أظ ػػرف ت اػػر دانػػد أمثػػر  ػػف امػػذ ور  ومػػـ   ػػف مي،قػػرات امصػػةد ة امنةتعػػة 
وػػػف امسػػػرا أه تػػػ ثار ويػػػد امصػػػ ود امن مػػػد  وامن ػػػو  ػػػة ألعػػػد امصػػػد ة  

د امن مػػد وامن ػػو  ػػة ألعػػد وأظ ػػرت امنتػػةئا وعػػود و فػػة ااعةق ػػة قػػاف امصػػ و 
 امصد ة. 
 إجراءات البحث:
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 منيج البحث:   
ػػة وػػف دور   امػػت،دـ امألةسػػث ام ػػن ا اموصػػ م اىرتألػػةطم وامػػذه اػػو ر    ا

ابن طة امريةض ة  ػم تن  ػة امُصػ ود امن مػد مػده طػ ا امعة عػةت ام صػريةم 
ة دوف أف ساث  لوـ وذا ام ن ا قدرامة  ت ارات امألسث   ة ود مده أ راد امعان

 (.222: 2  وف ميألةسث دور  م ضألي ام ت ارات  وضوع امل ةس)
 مجتمع البحث: 

(  عة عػػػة 26(  طةمػػػا  وطةمألػػػة  ػػػف)0221اتػػػ مف  عت ػػػ  امألسػػػث  ػػػف)
 صػػرية ألةألضػػػة ة معة عػػػة ابزوػػػر  ػػػف ام  ػػػةر اف ألةبن ػػػطة امريةضػػػ ة ق مػػػقوع 

ر ام ػػاو  ػػألةا امعة عػػةت ام صػػرية امثػػةند و ػػر ام لػػةـ ويػػد أرض عة عػػة   ػػ
 ـ.2102 قراار 8دمد  2، ؿ ام ترة  ف 
 عينة البحث: 

وفػػػػد تػػػػػـ ا،ت ػػػػػةر وانػػػػة امألسػػػػػث ألةمطريلػػػػػة امع د ػػػػة امطألل ػػػػػة  ػػػػػف طػػػػػ ا 
مػػػػقوع  ػػػػألةا امعة عػػػػةت ام صػػػػرية ام لػػػػةـ ويػػػػد أرض  امعة عػػػػةت ام  ػػػػةر اف أل

( طةمػػػا  وطةمألػػػة 21عة عػػػة   ػػػر ام ػػػاو  وفػػػد قيػػػ  سعػػػـ امعانػػػة اىمػػػتط و ة)
( طةمػػػا 661 ػػػف  عت ػػػ  امألسػػػث  وامعانػػػة ابمةمػػػ ة ميألسػػػث) %( 2.6) قنمػػػألة

 (.0%(  ف  عت   امألسث  عدوؿ)26.22وطةمألة قنمألة)
 
 (0) جدول

 توزيع أفراد عينة الدراسة وفًقا  لممتغيرات الديموغرافية
اضطيظظ  اضطدتوى اضطتعير

 االدتطالريظ
اضظدبظ 
 اضطئويظ

اضطيظظ 
 األداديظ

اضظدبظ 
 اضطئويظ

 امنوع
 %60.28 222 %22 26 ذ ور
 %28.22 206 %26 22 دنةث

 %011 661 %011 21 ام ع وع
 سى 
 األفة ة

 %22.22 216 %61 21 سضر
 %26.28 222 %21 21 ريف

 %011 661 %011 21 ام ع وع
 %20.28 221 %26 02  رد ةنوع 
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 %68.22 221 %62 26 ع ةو ة اميعألة
 %011 661 %011 21 ام ع وع

نوع 
 اممي ة

 %26.82 222 %68 22 نظرية
 %22.06 228 %22 00 و ي ة
 %011 661 %011 21 ام ع وع

 البحث: أدوات
 اعتمد الباحث فى جمع لبيانات المتعمقة بيذه الدراسة عمى الوسائل التالية:

 ,Connor- Davidson Resilience cale  ل ةس امص ود امن مد -0
 (.0) ر ق  (26) ـ(2106") دمحم عصام دمحم تعريا" - (40) 2003

 حساب المعامالت العممية ألدوات البحث:
 Connor- Davidson Resilience"الصببمود النفسببى مقيبباسأوال: 

scale, 2003" 
 Connor- Davidson"الصمود النفسى"أل ل ةس  امألةسثملد امتعةف 

Resilience scale,(2003)" (41  ) أموػػد ق ػػدؼ امل ػػةس امم ػػد ميصػػ ود
دمحم وفػػػد فػػػةـ قتعريألػػػل ). (Connor,2003) د. وفػػػد فػػػةـ ق وػػػدادأامن مػػػد م  ػػػرا
و  ت ى ام ل ةس ويد أألعةد ، مة رئ مة وود: (  66) م(6106) (عصام دمحم

امتلقػى األاعػةقد ميت ااػر امم ةية ام ،ص ة وامت ةمؾ  امثلة  د امػذات وامتمػة    
ام ل ػػػةس  ػػػد  يتمػػػوف و   امتػػػ ثارات امروس ػػػة وامدان ػػػة وامع فػػػةت اة نػػػة  امضػػػألي 

(  لػػرة  وتػػتـ اىمػػتعةألة ويػػد  تصػػى  ػػف 22) صػػورتل امن ةئ ػػة ألعػػد امترع ػػة  ػػف
ة ويػػػد األطػػػ ؽ1 -2، مػػػة نلػػػةت ) (  صػػػس   1) (  مي، ػػػةرات "مػػػ س صػػػس سا

(  2(  "صػػػػس   ويػػػػد اب يػػػػا أو دمػػػػد سػػػػد  ػػػػة)2(  "صػػػػس   أس ةناػػػػة)0) نػػػػةدراا
  س  ػػػػػػة قػػػػػػافساػػػػػػث تتػػػػػػراوح امدرعػػػػػػة اممي ػػػػػػة مي ل ػػػػػػة ( 2) "صػػػػػػس    ػػػػػػى اموفػػػػػػت

(1- 011). 
 (6) جدول

 الصورة النيائية لمقياس الصمود النفسى
رـدد  اضطحـــــاور م

 اضطبارات
أرشام اضطبارات 
 داخل االدتبيان

 8:  0 8 امم ةية ام ،ص ة وامت ةمؾ. 0
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 02:  2 6 امثلة  د امذات وامتمة  . 2
 21:  06 2 امتلقى األاعةقد ميت اار وامع فةت اة نة. 2
 22:  20 2 .امضألي 2
 22:  22 2 امت ثارات امروس ة وامدان ة. 2

  22 ام ع وع

(  مي، ػػةرات "مػػ س 1 -2وتػػتـ اىمػػتعةألة ويػػد  تصػػى  ػػف ، مػػة نلػػةت )
ة ويػػػد األطػػػ ؽ ) (  "صػػػس   2(  "صػػػس   أس ةناػػػة)0(  صػػػس   نػػػةدراا)1صػػػس سا

 (.2(  "صس    ى اموفت)2ويد اب يا أو دمد سد  ة)
 ممية لمقياس الصمود النفسي:المعامالت الع

 أواًل: معامالت الصدق:
 : صدق االتساق الداخمي

ميتسلػػػق  ػػػف  ػػػده   ئ ػػػة وألػػػةرات األعػػػةد  ل ػػػةس امصػػػ ود امن مػػػم  فػػػةـ  
(  طةمػا وطةمألػة  ػف 21امألةسث قتطقاق ام ل ةس ويد وانة امتط و ة فوا  ة)

بن ػػػػطة ،ػػػػةرج امعانػػػػة ابمةمػػػػ ة  ػػػػف طػػػػ ا امعة عػػػػةت ام صػػػػرية ام  ػػػػةر ة ألة
امريةض ة أل مقوع  ألةا امعة عةت امثػةند و ػر ام لػةـ قعة عػة   ػر ام ػاو  وفػد 
امػػػت،دـ امألةسػػػث صػػػدؽ اىتمػػػةؽ امػػػدا،يم ألسمػػػةا دىمػػػة  عة ػػػى اىرتألػػػةت قػػػاف 

 (.2األعةد  ل ةس امص ود امن مم ألةمت،داـ  عة ى ارتألةت قارموف عدوؿ)
 (3) جدول

 (51)ن=فسي النمعامل االرتباط بين ابعاد مقياس الصمود 
األبطا

 ُطدطى اضبطد د
اضصغاءة 

اضذخصيظ 
 واضتطادك

اضثػظ سي 
اضذات 

 واضتداطح

اضتػبل 
االيجابي 
 ضضتعيير

 اضضبط
اضتأثيرات 

اضروحيظ 
 واضديظيظ

 *1.222 *1.626 *1.222 *1.862  امم ةي ام ،ص ة وامت ةمؾ ابوؿ
 *1.282 *1.622 *1.620   امثلة  م امذات وامتمة   امثةند

 *1.262 *1.226    امتلقى اىاعةقم ميت اار ةمثامث
 *1.620     امضألي امراأل 

      امت ثارات امروس ة وامدان ة ام،ة س
 1.266(= 1.12) * ف  ة ر امعدوم ة وند  عنو ة
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( اتضػػ  وعػػود ارتألػػةت داؿ دسصػػةئ ةا قػػاف أألعػػةد  ل ػػةس 2) قدرامػػة عػػدوؿ
أمقػػر  ػػف ف  ت ػػة امعدوم ػػة ونػػد )ر( ام سمػػوألة  د امن مػػمم ساػػث أف ف  ػػةامصػػ و 

 (.1.12)  متوه  عنو ة
 (4) جدول

 (51)ن= النفسي قيم معامل االرتباط بين األبعاد والدرجة الكمية لمقياس الصمود
 شيطظ ر طدطى اضبطد األبطاد
 *1.221 امم ةية ام ،ص ة وامت ةمؾ ابوؿ
 *1.222 امثلة  م امذات وامتمة   امثةند
 *1.622 ةقم ميت اارامتلقى اىاع امثةمث
 *1.810 امضألي امراأل 

 *1.262 امت ثارات امروس ة وامدان ة ام،ة س
 1.266(= 1.12) * ف  ة ر امعدوم ة وند  عنو ة

 ( اتضػػ  أف فػ ـ  عػػة  ت اىرتألػةت قػاف درعػػة  ػى أُلعػػد2) قدرامػة عػدوؿ
ةع (    ػة ُ  ػار ىرت ػػ1.222( )1.262وامدرعػة اممي ػة مي ل ػػةس تتػراوح  ػة قػػاف)

  عة ى صدؽ أألعةد ام ل ةس.   
 ثانًيا: معامالت الثبات:

امػػػػت،دـ مسمػػػػةا امثألػػػػةت  عة ػػػػى أم ػػػػة  رونألػػػػةخ مألألعػػػػةد وامدرعػػػػة اممي ػػػػة 
مي ل ػػةس وتعت ػػػد وػػػذأ امطريلػػػة ويػػػد  ػػده تعػػػةنس درعػػػةت ام ل ػػػةس ام مػػػت،دـ  

 (.2) عدوؿ
 (5) جدول

 (51=لثبات محاور مقياس الصمود النفسي )ن Alphaقيم معامل ألفا 
 شيم ططاطل أضغا ُطدطى اُضبطد األبطاد
 *1.208 امم ةية ام ،ص ة وامت ةمؾ ابوؿ
 *1.622 امثلة  م امذات وامتمة   امثةند
 *1.622 امتلقى اىاعةقم ميت اار امثةمث
 *1.622 امضألي امراأل 

 *1.228 امت ثارات امروس ة وامدان ة ام،ة س
 *1.688 ام ل ةس   ى

 1.266(= 1.12) م ة وند  عنو ة* ف  ة ر امعدو 
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( اتض : ثألةت أألعةد ام ل ةس  ساث قي   عة ػى امثألػةت 2) قدرامة عدوؿ
(    ػػة   ػػار ألرت ػػةع  عة ػػى 1.208( و)1.228أم ػػة  رونألػػةخ  ػػة قػػاف)ألطريلػػة 

 ثألةت أألعةد ام ل ةس.   
 الدراسة الميدانية: 

ق ام ل ػةس قتطقاػ الباحبثألعد اىط ئنةف م عة  ت امصػدؽ وامثألػةت  فػةـ 
(  606(  طةما  و)544(   ت ثيةا  د )661ويد وانة امألسث وامألةم  وددوة)

 ػػػف طػػػ ا امعة عػػػةت ام صػػػرية ام  ػػػةر ة  (  عة عػػػة  صػػػرية26طةمألػػػة   ػػػف )
ألةبن ػػطة امريةضػػ ة أل مػػقوع  ػػألةا امعة عػػةت امثػػةند و ػػر ام لػػةـ قعة عػػة   ػػر 

 .ـ8/2/2102دمد  2/2/2102  وذمؾ ، ؿ ام ترة  ف ام او
وألعػػد اىنت ػػةي  ػػف تطقاػػق ام ل ػػةس  تػػـ ع ػػ  وتصػػناف وت ريػػ  امق ةنػػةت 

 .وعدومت ة ألعراي ام عةمعةت األسصةئ ة ام نةمألة
 المعالجات اإلحصائية:

 – Cornbachممرونألػػػػػةخ   Alpha عة ػػػػػى أم ػػػػػة  – عة ػػػػػى ارتألػػػػػةت قارمػػػػػوف 
 .(T.test)ا،تألةر –2 ة –امتمرارات وامنما ام ئو ة  -ام تومي 
 سير ومناقشة النتائج:عرض وتف

مػػوؼ  لػػـو امألةسػػث ألعػػػرض وت مػػار و نةف ػػة امنتػػػةئا امتػػد تػػـ امتوصػػػى 
مببا األنشببطة الرياضببية المفضببل "دما ػػة وام،ةصػػة ألةألعةألػػة ويػػد امتمػػةلؿ ابوؿ
 (.0    ى)ممارستيا لد  طالب الجامعات المصرية؟"

 ابن طة امريةض ة أل مقوع  ألةا امعة عةت أل  ر ام او:
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( اتضػػػ  أف أمثػػػر ابن ػػػطة امريةضػػػ ة امتػػػد ُ لقػػػى ويػػػد 0) ة  ػػػ ىقدرامػػػ
 طػػػ ا امعة عػػػة  ةنػػػت  ػػػرة املػػػدـ ام، ةمػػػ ة ألةمنمػػػألة ميطػػػ ا قنمػػػألة   ةرمػػػت ة

أف  الباحبث %( ألةمنمألة ميطةمألػةت  ويػره 62) %(   ذمؾ  رة امطةئرة قنمألة26)
ضػػػةت ذمػػػؾ ارعػػػ  دمػػػد أف معقتػػػد  ػػػرة املػػػدـ و ػػػرة امطػػػةئرة ُتعػػػدها  ػػػف أمثػػػر امرية

 ػػػعق ة  ػػػد امعػػػةمـ    ػػػـ  س ػػػ   ػػػف ام  ػػػةرات ام ن ػػػة واممػػػسر اممػػػروه واألقػػػداع 
أضػعةؼ  ةتس يػل امريةضػةت اب،ػره  وذمػؾ أل  ةن ػة   ةرمػت  ة  ػم أه وفػػت  

   ـ ى  ستةعوا دمد تع ازات  ثارة  لةرنة ألةمريةضةت امتد نعر  ة.
  (82: 20()22ـ()0222) محمبود طمببةويت ق ذمؾ    درامة  ىح  ف 

 ( 21) (2102) عمببرو ىاللببى  فتببوح رضببا  (37) م(6118) ىببانى يببونس
ساػػث توصػػيت دمػػد أف ن ػػةت  ػػرة املػػدـ أسػػد أمثػػر ابن ػػطة امريةضػػ ة ام  ضػػية 

 مده امذ ور. 
ػػة دمػػد أف   ةرمػػة ابن ػػطة امريةضػػ ة  الباحببثويػػره  أف ذمػػؾ ارعػػ  أ ضا

ةوف واألا،ػةيم ساػػث وػد ومػاية مععػػى امطةمػا فػةدراا ويػػد امت  اػر ق اعةق ػة وامتعػػ
أثقتت ام  ةر ة  د ام نة مةت امريةض ة  ةويات ة  د تعزيز و ي ة ضألي اب ػراد 
ممػػيو  ؾ نظػػراا مػػدوروة  ػػم ت ػػع   روح امع ػػى   ريػػق  اميعػػا امنظاػػف  استػػراـ 
اة،ػػػريف  اىنضػػػألةت وامتمػػػة    وألةمتػػػةمد   ػػػم ومػػػاية  ػػػلثرة و عةمػػػة  ػػػد تػػػدو ـ 

وتعزيز اىند ةج اىعت ػةود وألةمتػةمد املػدرة ويػد  امرواألي وامع فةت اىعت ةو ة
 امص ود امن مد.

وتع ػػػى   ةرمػػػػة ابن ػػػطة امريةضػػػػ ة ويػػػد تن  ػػػػة امي ةفػػػة امقدن ػػػػة وت اػػػػ  
ام ػػػرص ميس ػػػةا ويػػػد امتػػػوازف امن مػػػم  وتعيػػػـ املػػػ ـ اىعت ةو ػػػة  وتػػػو ار  ػػػرص 

 .اػػػدةمي،قػػػرات امثلة  ػػػة واىقتمةريػػػة  و ػػػذمؾ ت اػػػ  ام عػػػةؿ متمػػػويف صػػػدافةت عد
(2 :226.) 

ـ( أف   ةرمة ابن طة امريةض ة  د وفت 2101)" محمود طمبة"ويل د 
ػػة ورئ مػػ اة ميمػػعةدة م ػػة تسللػػل  ػػف امػػتث ةر موفتػػل قنعػػةح  ام ػػراغ ُتعػػد  صػػدراا وة ا
وامت،داـ   ةراتل واألسمةس ألةألنت ةي وتسمف صػستل امقدن ػة وامن مػ ة وتنظ  ػل 

 (.22: 22موفتل وتسل لل م متر،ةي أل نواول)
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مػػوؼ  لػػـو امألةسػػث ألعػػرض وت مػػار و نةف ػػة امنتػػةئا امتػػد تػػـ امتوصػػى و 
مببا دور األنشببطة الرياضببية فببي دما ػػة وام،ةصػػة ألةألعةألػػة ويػػد امتمػػةلؿ امثػػةند" 

"  وذمػػؾ  ػػف ،ػػ ؿ تنميببة الصببمود النفسببى لببد  طببالب الجامعببات المصببرية؟
 (.01) ( 2) ( 8) ( 6) ( 6) امعداوؿ أرفةـ

 (6) جدول
الستجابات عينة  6والتكرارات والمجموع التقديري والوزن النسبي وقيمة كا المتوسط

 (761)ن=الكفاءة الشخصية والتماسك( ) البحث لمبعد األول
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أ ضى أف أقػذؿ امع ػد أل ػض  0
 امنظر وف امنتاعة ام توفعة.

2.26 220 222 22 22 26 2221 86.26 828.22 

   ننػػػػػد تسلاػػػػػق أوػػػػػدا د  2
 262.00 68.68 2222 60 62 22 212 262 2.22 ام،ةصة.

ػػػػة  2 ونػػػد ة تقػػػػدو اب ػػػور  ائوما
  ن ة ى أمتميـ ألمروة.

2.22 281 260 22 28 26 2220 82.12 612.66 

وزي تػػػػػػػد ى ت تػػػػػػػر أ ػػػػػػػةـ  2
 610.26 80.01 2182 22 62 22 212 222 2.12 ام  ى.

ة فو اة. 2  622.22 82.22 2226 06 21 20 282 262 2.26 أره ن مد  ،صا
 286.00 66.61 2222 60 68 62 212 222 2.88 أسا امتسده. 6
 602.28 82.26 2222 26 26 22 262 288 2.22 أو ى ويد تسلاق أودا د. 6
 261.21 68.22 2266 66 62 22 228 228 2.20 أنة  ،ور ق نعةزاتد. 8

 (2.22(= )1.12امعدوم ةوند )2ف  ة  ة
ف مألن ػػػطة امريةضػػػ ة دور  قاػػػر  ػػػد تن  ػػػة ( اتضػػػ  أ6) قدرامػػػة عػػػدوؿ

امصػػ ود امن مػػد مطػػ ا امعة عػػةت ام صػػرية ام  ةرمػػاف مين ػػةت امريةضػػد  ػػد 
 ة وامت ةمػػػػػؾ(م ساػػػػػث تراوسػػػػػت ام تومػػػػػطةت امسمػػػػػةق ة  سور)امم ػػػػػةية ام ،صػػػػػ

 (.2.26دمد  2.88) م  ردات وذا ام سور  ة قاف
أف ذمػػػؾ ارعػػػ  دمػػػد أف   ةرمػػػة ابن ػػػطة امريةضػػػ ة وػػػد  الباحبببثويػػػره 

وماية متن  ة امم ةية ام ،ص ة وامت ةمؾ مأل راد ساث دوت د امألةسػث  ػد ت مػارأ 
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ميصػػػ ود امن مػػػد ووػػػو" تعمػػػاد  دا ادمػػػوف  -م ػػػذأ امنتاعػػػة ويػػػد تعريػػػف  ونػػػور
املػػدرات ام ،صػػ ة امتػػد ُت  ػػف اب ػػراد  ػػف امن ػػو واىزدوػػةر  ػػد  واع ػػة ام سػػف 

 وام دائد".
(  وامتد 22)(Humphreys, 2011) ىمفريسويت ق ذمؾ    درامة 

ة  ػػد تن  ػػة املػػ ـ واىتعةوػػةت امتػػد تلػػود دمػػد  تل ػػد ويػػد أف ميعة عػػة دوراا سةمػػ ا
 ا. واطنة  عةمة مده امط 

ـ(  ويد أف   ةرمة امريةضػةت ام ،تي ػة 2116)ىنية الكاش   ة تل د 
ُتعد سل ا ،صألاة مت ائة ام رص امتػد تتػ   ميطةمػا امتمػةا ام،قػرات اىعت ةو ػة 
ام ن ػػة امتػػد تمػػةود  ثاػػراا  ػػد تمػػويف  ،صػػ ة ام ػػرد وت ةمػػ ل و ػػد تم  ػػل مس ػػةة 

 (.21: 22امع ةوة   ة أن ة ت أل    ل  عور اىنت ةي)
ػػة  ػػة أف   ةرمػػة (  0()6105ذكرتببو أميببرة جبباب هللا ) وتل ػػد ذمػػؾ أ ضا

ابن ػػػطة امريةضػػػ ة واىعت ةو ػػػة وامثلة  ػػػة وامم ػػػ  ة وام ن ػػػة وابن ػػػطة ام تنووػػػة 
اب،ػػره وامػػرس ت اػػلثر تػػ ثاراا عوورياػػة ويػػد ام مػػتوه ام رت ػػ  ميصػػ ود امن مػػد 

لػػػػوؿ أف تيػػػػؾ وتن اتػػػػل  عةنػػػػا أمةمػػػػد  ػػػػد قنػػػػةي  ،صػػػػ ةت ـ  ساػػػػث    ػػػػف ام
ممةا امطةما امعة عد ام  ةرس مين ػةت  ابن طة م ة أثروة امواض   د تن  ة وا 

 امص ود امن مد  د امس ةة.
 
 (7) جدول

الستجابات  6المتوسط والتكرارات والمجموع التقديري والوزن النسبي وقيمة كا
 (761)ن= ات والتسامح(عينة البحث لمبعد الثانى)الثقة فى الذ
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 282.62 62.22 2108 66 66 20 222 222 2.26أنظػػػػػػػر دمػػػػػػػد امعةنػػػػػػػا ام ػػػػػػػُق ا  ػػػػػػػف  0
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 اب  ةي.

اععينػػػػد امتعة ػػػػى  ػػػػ   وافػػػػف امس ػػػػةة  2

  طة أمثر فوة وأمثر دصراراا.امضة
2.12 282 206 21 60 61 2160 81.80 262.66 

 ػػػػػػد ام وافػػػػػػف امضػػػػػػة طة  ُ   ننػػػػػػد  2

 امتر از وامت  ار قوضوح.
2.22 222 222 26 26 02 2222 86.26 210.82 

أ ضػػػػى أ،ػػػػذ ز ػػػػةـ ام ألػػػػةدرة  ػػػػد سػػػػى  2

 ام    ت.
2.22 261 222 22 62 61 2126 62.22 212.22 

 862.11 86.26 2222 02 26 22 262 202 2.26 ات،ةذ املرارات امصعألة.ُ   نند  2

   ننػػػد امتعة ػػػى  ػػػ  ام  ػػػةور  اػػػػر  6

 اممةرة.
2.22 222 222 21 60 62 2226 68.82 262.21 

   ننػػػػػػػد اىوت ػػػػػػػةد ويػػػػػػػد دسمةمػػػػػػػد  6

ف مـ تمف اب ور واضسة  وألصارتد وا 

 ت ة اة.

2.28 221 281 26 22 22 2228 82.62 662.66 

 (2.22(= )1.12امعدوم ةوند )2  ة  ةف
امريةضػػػ ة دور  قاػػػر  ػػػد تن  ػػػة  مألن ػػػطة( اتضػػػ  أف 6) قدرامػػػة عػػػدوؿ

امصػػ ود امن مػػد مطػػ ا امعة عػػةت ام صػػرية ام  ةرمػػاف مين ػػةت امريةضػػد  ػػد 
 سور)امثلة  د امذات وامتمة  (م ساػث تراوسػت ام تومػطةت امسمػةق ة م  ػردات 

 (.2.22دمد  2.22وذا ام سور  ة قاف)
امػػذاف ات تعػوف قثلػػة وةم ػػة  امطػػ اأف ذمػػؾ ارعػػ  دمػد أف  الباحببثويػره 

ألةمن س   ايوف دمد امتم ةؼ فدرات ـ امقدن ة وامعلي ة  ػم ام وافػف امصػعألة امتػد 
(  دمػػد 2118اتعرضػػوف م ػػة  ػػم ام نة مػػة  ووػػذا  ػػة أ ػػةر دم ػػل وػػة ر ام،  ػػةند)

ونػػػد أداي امواعػػػا امقػػػدند أف امثلػػة ألػػػةمن س تظ ػػػر  ػػم  واع ػػػة امتسػػػده امقػػدند و 
ام،ػػةص ألةم ةوي ػػة ميوصػػوؿ دمػػد األنعػػةز ام عػػاف  وأف ثلػػة امطةمػػا قن مػػل تعت ػػد 
ويػػػد املػػػدرات امسل ل ػػػة امتػػػد   تيم ػػػة ام وػػػا وامتػػػد تػػػ تد  ػػػف ،ػػػ ؿ  تطيألػػػةت 

 (.026: 2) اميعألة
ةوف ذمؾ   ف  امريةض ة تعتقر وماية متن  ػة امثلػة  ابن طة  ةرمة ووضا

مػػػة   مأل ػػػراد ساػػػث أف تيػػػؾ امنتاعػػػة ُتعػػػد  نطل ػػػة  بف   ةرمػػػة  ػػػد امػػػذات وامت
ابن ػػطة امريةضػػ ة قػػ ،ت ؼ أنواو ػػة ُتمػػةوـ  ػػد تعزيػػز املػػ ـ األنمػػةن ة اممػػة  ة 
 ةب ةنة  امل ةدة  األ، ص  امتضس ة  امت ةنم  ام  ةر ة واىند ةج   ػ ذا أردنػة 
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دا ـ  ػػف ،ػػ ؿ   ةرمػػة اب ػػف امن مػػد مط قنػػة  عيانػػة تعزيػػز امُصػػ ود امن مػػد مػػ
تيؾ ابن طة امقنةية  نظراا مموف امريةضة دسده امومةئى امنةعسة وامرئ مػة امتػم 
تعت د ويا ة ام عت عةت ام تسضرة م مةودة ام ألةا ويد تن  ة امذات وت صاي ة 

 .وزيةدة امثلة
ة ويد  ػة أمدتػل نتػةئا درامػة  الباحثوا وت د   د ت مارأ م ذأ امنتاعة أ ضا

(  أل ف ونةؾ 0)(6105(  وأميرة جاب هللا )61) (6108كامل عبود )  ا  ف 
و فة ارتألةط ة  وعألػة قػاف امصػ ألة وامتس ػى امن مػد وتنػةي امثلػة   ػذمؾ و ي ػة 
ام  ةر ة  د تيؾ ابن طة ُتمػ ـ  ػد  مػةودة امطةمػا  ػد تعيػـ  ػى  ػة وػو ُ  ػـ 

اعةقد  د امس ةة  ةم  ةرات  نت ةي وامتعود ويد امعدادة وصلي ة   ةى وام،قراتوا 
ة امتعود ويػد روح امعطػةي وامقػذؿ وامتعػةوف واأل،ػ ص   ػة  روح امع ةوة  وأ ضا
أف و ي ة ام  ةر ة تومد  ػد ذات امطةمػا األسمػةس أل و  ػة امػذات وامتلقػى و ػف 
ثـ  سةومة تسلاق امنعةح  اب ػر امػذه اػلده  ػد امن ة ػة دمػد فػدرة امطةمػا ويػد 

 اق اب ف امن مد. عةق ة صعوألةت امس ةة وتسل
ويػػػد أف  ػػػف أوػػػـ ابوػػػداؼ امتػػػد تمػػػعد م( 0999فضبببل عايبببد )ويل ػػػد 

امعة عةت متسل ل ة ود دوداد ام ألةا  د  ة ة امعوانا ابمةد   ة واىعت ةو ة  
ستػػػػد   ونػػػػوا فػػػػةدريف ويػػػػد ف ػػػػةدة امع ػػػػى متسلاػػػػق امتن  ػػػػة ام عت ع ػػػػة قعوانق ػػػػة 

ف امضػػػروره تػػػو ار عوانػػػا ام تعػػػددة  وستػػػد تسلػػػق امعة عػػػةت أوػػػدا  ة  ػػػةف  ػػػ
امروة ة ام ،تي ة  مذمؾ أن ئت و ةدات م لوف امط ا ألتةسة ام رصة م  ةرمة 
ابن ػػػػطة وامقػػػػرا ا أل نواو ػػػػة ام ،تي ػػػػة  وصػػػػةر اىوت ػػػػةـ ألةم ػػػػألةا  ػػػػد ام رسيػػػػة 

 (.22: 02امعة ع ة  ف أمقر املطةوةت  د امعة عةت)
 ( Reivich, K,2010) ()22 ػف   ػ ا وات لت وذأ امنتػةئا  ػ  درامػة 

 ,Harley, M)ودرامػة(  Sarwar M et al.,) 2010 ()55ودرامػة
(  ويػد ارتألػةت Raftopoulos, M, 2011) ()22ودرامػة  ( 22) (2011
د امن مػػػد ألةمم ػػػػةية امذات ػػػة واب ػػػى وامت ػػػػةلؿ ودور امصػػػ ود امن مػػػد  ػػػػد امصػػػ و 

 امت، اف  ف سدة امصد ةت امتد اتعرض دما ة ام رد. 
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أل ف ميعوا ى امن م ة فدر  قاػر  ػد تسلاػق  الباحث اره و ف عةنا ر،ر 
امنعػػةح  ػػد  مػػتوه أداي ع  ػػ  ابن ػػطة امريةضػػ ة مػػواي ام رد ػػة أو امع ةو ػػة  

ةؿ  ةمر ألػة امُ يسػػة ميسصػػوؿ ويػػد  زيػد  ػػف امتلػػدـ واىرتلػػةي امػذه ات ثػػى  ػػد  عػػ
امسر ػػػة  ػػػف ام،صػػػةئص ام ل ػػػدة مإلنتةع ػػػة ووػػػد املػػػوة وامطةفػػػة امعضػػػو ة امتػػػد 
تع ػػى ويػػد اىمػػت رار  ػػد قػػذؿ امع ػػد وتسلاػػق امسر ػػة ألساػػث  صػػى ام ػػرد دمػػد 

 نتاعة أ ضى. 
دذف  ص س ةت ام رد م  ةرمة ن ةت ريةضػد  عػاف تتسػدد ألةمصػ س ةت 

يف امعػػةـ م ،صػػاتل اتػػ   مػػل امقدن ػػة وامن مػػ ة   ل ػػةـ ام ػػرد ألع ػػى ات ػػق  ػػ  امتمػػو 
رضةي دوا عل    ة تمػةودأ ويػد األط ئنػةف  ة أمقر ميتعقار وف  ،صاتل وا   رصا
واىمػتلرار امن مػػدم وألػةمع س دذا مػػـ  لػـ ام ػػرد ألع ػى ات ػػق  ػ  فدراتػػل   نػل    ػػى 

 ـ(2106) دمحم عبببدهللاويػػلده دمػػد ام ػػعور ألػػةمنلص ووػػدـ اب ػػةفم ساػػث ال ػػد 
 ف ابن طة امريةض ة امتد تت ثر  ثاراا ألةمنةس ػة امن مػ ة أف ونةؾ اممثار   (22)

 ف ، ؿ  زاومة  مةأللةت ة    ف ميعداد  ف امم ةت امن م ة أف تتطور  ػةمعرأة  
وامعزي ػػة  واألرادة  وامثلػػة  وام ثػػةقرة  ػػذمؾ تتعػػدؿ ألعػػض امعػػةدات  اػػر ام ر وألػػة 

  ةبنةن ة وام رد ة.
 
 
 
 (8) جدول

الستجابات عينة  6مجموع التقديري والوزن النسبي وقيمة كاالمتوسط والتكرارات وال
 (761)ن= يجابى لمتغيير والعالقات اآلمنة()التقبل اإل البحث لمبعد الثالث

 اضطبارات م

دط
تو

اضط
 

 اضتصرارات

جظ
در

اض
يظ 

ير
ػد

اضت
 

بظ
ظد

اض
يظ 

ير
ػد

اضت
 

 2صا

شت
اضو

صل 
يح 

صح
ضب 

ألز
ى ا

 رض
يح

صح
 

اًظا
حي

ح أ
حي

ص
 

دًرا
 ظا

يح
صح

 

صح
س 

ضي
ضى 

ح ر
ي الق

إلط
ا

 



 
 

 

                                                                                                                      620         

    

 ظ أديوط ضطضوم وسظون اضتربيظ اضرياضيظطجض

 

مػػػده املػػػدرة ويػػػد امتماػػػف  0
 ػػػػػػػػػػػػػ   وافػػػػػػػػػػػػػف امس ػػػػػػػػػػػػػػةة 

 ام ت ارة.
2.26 286 262 22 22 26 2222 82.22 622.26 

مػػده و فػػةت فةئ ػػة ويػػد  2
 680.21 82.22 2216 02 28 28 282 266 2.20 امثلة.

أمػػتط   امتعة ػػػى  ػػػ   ػػػى  2
 ة موؼ   تد  ف  وافف 

 عدادة.
2.12 266 202 22 62 22 2161 81.22 221.66 

تعطانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد نعةسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةت  2
ام ةضػػػػػػػػػػػػػد امثلػػػػػػػػػػػػػة  ػػػػػػػػػػػػػد 

 امتسد ةت امعدادة.
2.22 202 266 22 22 06 2202 86.08 822.68 

وػػػػةدةا  ػػػػة أمػػػػتعاد تػػػػوازند  2
ألعػػػػػػػػػد ام ػػػػػػػػػرض  أو ألعػػػػػػػػػد 

 امتعرض مي عةنةة.
2.22 288 022 22 62 68 2122 62.26 228.22 

 (2.22(= )1.12امعدوم ةوند )2ف  ة  ة
( اتضػػػ  أف مألن ػػػطة امريةضػػػ ة دور  قاػػػر  ػػػد تن  ػػػة 8) قدرامػػػة عػػػدوؿ

امن مػػد مطػػ ا امعة عػػةت ام صػػرية ام  ةرمػػاف مين ػػةت امريةضػػد  ػػد امصػػ ود 
 سور)امتلقػػى األاعػػػةقد ميت ااػػر وامع فػػػةت اة نػػػة(م ساػػث تراوسػػػت ام تومػػػطةت 

 (.2.22دمد  2.22امسمةق ة م  ردات وذا ام سور  ة قاف)
دمػػػد أف   ةرمػػػة ابن ػػػطة امريةضػػػ ة وػػػد أف ذمػػػؾ ارعػػػ   الباحبببثويػػػره 

ومػػاية مععػػى امطةمػػا فػػةدراا ويػػد تلقػػى امت ااػػر واملػػدرة ويػػد امتماػػف  ػػ   وافػػف 
امس ةة ام ت ارة  وتععيػل  مػت اد  ػف ،قػرات ام ةضػد  ػد تعػداى وتوع ػل ،طواتػل 
نسػػو سةضػػرأ و مػػتلقيل ميوصػػوؿ م د ػػل   ػػذمؾ تععيػػل ُ  ػػوف و فػػةت  ػػ  ام اػػر 

 واب ةف وامت ةوـ.فةئ ة ويد امثلة 
وُتعػػػػد تيػػػػؾ امنتاعػػػػة  نطل ػػػػة بف   ةرمػػػػة ابن ػػػػطة امريةضػػػػ ة قػػػػ ،ت ؼ 

 ف أ ضىز امطرؽ ميت،ّيص  ف امتعػا امعمػدّي وامن مػم وامػتعةدة  أنواو ة تعتقر
امن ػػػػةت وامطةفػػػػةم ساػػػػث أف اىن ػػػػ ةؿ  امػػػػدائـ تسػػػػت ضػػػػ ي امدرامػػػػة  ػػػػف  ػػػػ نل 

ة وامن مػ ة ويػد اممػواي  اب ػر امطةما ميعداػدز  ػف اىضػطراألةت امعمػد ّ  تعريُض 
امذي أظ ر امسةعة م ترةح  ف امراسة واىمتر،ةي وامت ّ ى  و تػرات أ،ػره م  ةرمػةز 

 ام وا ةت ام ،تي ة واىنط ؽ ميس ةة. 
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ػػة  ألػػ ف ام  ةرمػػة ام نتظ ػػة مألن ػػطة امريةضػػ ة تع ػػى  لمباحببثويت مػػد أ ضا
لػػة ألػػةمن س وتن نػػم  ػػعور ويػد تلياػػى امتػػوتر  امعصػػق ة  ابرؽ  ام ػػعور ألعػدـ امث

األنمةف ألةممػعةدة و تسمػف و ػى ام،  ػة امد ة  ػة  تػزداد مػروة امقدا ػة و ط ػو 
طػػػةأل  األاعةق ػػػة وامتسػػػدي واألدارة امعةم ػػػة وسػػػا ام مػػػةودة  ػػػذمؾ امتعػػػرؼ ويػػػد 

 (28أصدفةي عدد متسماف امع فةت األعت ةو ة مي ،ص)
ريةض ة امعداػد  ػف ـ(  دمد أف مألن طة ام2112) دمحم الحماحمىو  ار 

ام وائػػػد امتػػػد توضػػػ  أو ات ػػػة امقدن ػػػة وامصػػػس ة وامن مػػػ ة وام عر  ػػػة   ضػػػ ا وػػػف 
ت ثاروػػة اىعت ػػةود امػػذه ا ػػتـ قت يػػا امطػػ ا ويػػد ظػػةورة امعزمػػة اىعت ةو ػػػة 
امتد تمود ام عت   ام عةصر  ف ، ؿ تمػويف و فػةت وصػدافةت  ػ  امطػ ا 

تلػػػػػةي  ػػػػػػ  ذوه ام اػػػػػوؿ واىوت ة ػػػػػػةت وامع ةوػػػػػةت  وت  ػػػػػػألةع امسةعػػػػػة دمػػػػػػد اىم
ام  ػػػتر ة  و ػػػذمؾ د ػػػألةع ام اػػػى أو امسةعػػػة دمػػػد امتمػػػةا امعداػػػد  ػػػف ام،قػػػرات 

 (.21: 28اىعت ةو ة وامترتو ة وتن  ة امل ـ امع ةم ة واب، ف ة)
ـ(  ويػػد أف   ةرمػػة ابن ػػطة 0222) "تيبباني عبببد السببالم"  ػػة تل ػػد 

  ي  وتمػػػػػػػػويف صػػػػػػػػدافةت عداػػػػػػػػدةامريةضػػػػػػػػ ة تػػػػػػػػو ر  ػػػػػػػػرص وداػػػػػػػػدة متألػػػػػػػػةدؿ اةرا
(2 :062.)  

م(  6105أميبرة جباب هللا)وتت ق نتةئا امدرامة امسةم ػة  ػ  نتػةئا درامػة 
ويػد امطػ ا  ػم  امريةضػ ةوامتد أمدت ويد امت ثار اممقار وام  سث مألن ػطة 

و ي ة دممةا امص ود امن مد مػدا ـ  عةنػا أمةمػد  ػم قنػةي  ،صػ ةت ـ  وأف 
ممػػػةا امطةمػػػا امعػػػة عد وػػػذأ ابن ػػػطة م ػػػة أثر  وػػػة امواضػػػ   ػػػم و ي ػػػة تن  ػػػة وا 

ام  ػػةرس مين ػػةت امصػػ ود امن مػػد  ػػم امس ػػةة ووػػذا  يػػل  ػػ تد  ػػف ،ػػ ؿ و ي ػػة 
ام  ةر ة ميطةما  م ابن طة امعة ع ػة  و ػف ،ػ ؿ و ي ػة امتنػة س واىستمػةؾ 

 (.622: 0)     ارأ  ف امط ا
أف  ـ( 2108) ىويببببدة إبببببراىيم  ودمحم شبببببيب  تػػػػره  ر،ػػػػرو ػػػػف عةنػػػػا 

ػػة  ػػم  امصػػ ود امن مػػد ُ عػػد  ػػف  ظػػةور ام ،صػػ ة اممػػو ة املو ػػة  وونصػػراا ُ   ا
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و ي ػػة امتوا ػػق ام عػػةؿ  وأف  ػػف مد ػػل صػػ ود ن مػػد وػػةؿح مد ػػل  مػػتوهح وػػةؿح  ػػف 
املػػدرة ويػػد امتوا ػػق وامتعة ػػى  ػػ  امضػػ وت امن مػػ ة وضػػألي امػػن س  ػػم  واع ػػة 

 (. 082: 22اد ميوصوؿ مقر اب ةف)ابسداث امس ةت ة وامتعة ى  ع ة أل ميوا ع
 (9) جدول

 6المتوسط والتكرارات والمجموع التقديري والوزن النسبي وقيمة كا
 (761)ن= بط()الض الستجابات عينة البحث لمبعد الرابع
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أوػػرؼ  ػػف أاػػف  0
أسصػػػػػػى ويػػػػػػد 

 ام مةودة.
2.22 262 201 22 82 61 2122 62.86 622.22 

مػػػػػػػػػػػده وػػػػػػػػػػػدؼ  2
واضػػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػػد 

 امس ةة.
2.22 202 222 22 22 02 2226 86.62 802.26 

مػػػػػػػػػػػده املػػػػػػػػػػػدرة  2
ويػػػػػػػػػد ضػػػػػػػػػألي 

 س ةتد.
2.12 222 212 22 62 22 2162 81.86 286.12 

 (2.22(= )1.12امعدوم ةوند )2ف  ة  ة
( اتضػػػ  أف مألن ػػػطة امريةضػػػ ة دور  قاػػػر  ػػػد تن  ػػػة 2) قدرامػػػة عػػػدوؿ

امن مػػد مطػػ ا امعة عػػةت ام صػػرية ام  ةرمػػاف مين ػػةت امريةضػػد  ػػد  امصػػ ود
 سور)امضػػألي(م ساػػث تراوسػػت ام تومػػطةت امسمػػةق ة م  ػػردات وػػذا ام سػػور  ػػة 

 (.2.22دمد  2.22) قاف
أف ذمػػػؾ ارعػػػ  دمػػػد أف   ةرمػػػة ابن ػػػطة امريةضػػػ ة وػػػد  ثالباحبببويػػػره 

وماية مععػى امطةمػا فػةدراا ويػد ضػألي س ةتػل وأودا ػل  و مػةارة اب ػور وامت  اػر 
ق اعةق ػػػة  وملػػػد أثقتػػػت ام  ػػػةر ة  ػػػد ام نة مػػػةت امريةضػػػ ة  ةويات ػػػة  ػػػد تعزيػػػز 

ميعػا و ي ة ضألي اب راد مميو  ؾ نظراا مدوروة  م ت ع   روح امع ى   ريػق  ا
 امنظاف  استراـ اة،ريف  امتعةوف  اىنضألةت وامتمة    وألةمتةمد   م 
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ور ػػػـ ابثػػػر ام يسػػػوا  ػػػف   ةرمػػػة ابن ػػػطة امريةضػػػ ة  ػػػد ر ػػػ  امل  ػػػة 
امصػػػػػػس ة ميطةمػػػػػػا امعػػػػػػة عدم ساػػػػػػػث أف امن ػػػػػػةت امريةضػػػػػػم ُ عػػػػػػزز امع فػػػػػػػةت 

  و مةارة اىعت ةو ة ووة  ا    اة مععى امطةما فةدراا ويد ضألي س ةتل وأودا ل
اب ػػػػور وامت  اػػػػر ق اعةق ػػػػةم ساػػػػث أثقتػػػػت ام  ػػػػةر ة  ػػػػد ام نة مػػػػةت امريةضػػػػ ة 
 ةويات ػة  ػػد تعزيػػز و ي ػة ضػػألي اب ػػراد ممػػيو  ؾ نظػراا مػػدوروة  ػػم ت ػػع   روح 
امع ػػى   ريػػق واميعػػا امنظاػػف واستػػراـ اة،ػػريف وامتعػػةوف واىنضػػألةت وامتمػػة    

 ـ امػػػرواألي وامع فػػػةت اىعت ةو ػػػة وألةمتػػػةمد   ػػػم ومػػػاية  ػػػلثرة و عةمػػػة  ػػػد تػػػدو
 وتعزيز اىند ةج اىعت ةود.

وتت ػػق نتػػةئا امدرامػػة امسةم ػػة  ػػ  ألعػػض ام لةرتػػةت امنظريػػة ام تنةومػػة  ػػد 
(  28: 28) ـ(2112) دمحم الحمببباحمى وضػػػوع امصػػػ ود امن مػػػد ساػػػث ال ػػػد 

ويػػػػػػػد أف ابن ػػػػػػػطة امريةضػػػػػػػ ة  ( 017: 7) م(6106) وسبببببببمطان العريفبببببببى
 ػػػػى ويػػػػد د لػػػػةا األسمػػػػةس ألةمسةعػػػػة دمػػػػد امطق عػػػػة واىمػػػػت تةع وو  ةرمػػػػت ة تع

أل نة ػػي ام،ػػ ي  و ػػف ثػػـ امألسػػث وػػف ظػػروؼ أ ضػػى ميس ػػةة م واع ػػة امػػروتاف 
اماو م امذه اػتـ  واع تػل  ػف فقػى امطػ ا  دذ أف ُ  ةرمػت ة ُتألعػد امطػ ا وػف 

ذمؾ س ةة امعةمـ امصنةوم و ت ارات امقدن ة امسداثة وتلتػرا ق ػـ  ػف امطق عػة   ػ
 تع ى ويد ر   امل  ة امصس ة م ـ. 

ـ(  دمػػػػد أف 0221)كمببببال درويببببش  وأمببببين الخببببولىو  ػػػػار  ػػػػىح  ػػػػف 
ػػة طاألػػة من ػػو ام ،صػػ ة األنمػػةن ة ميطةمػػا أل ػػ ى  ابن ػػطة امريةضػػ ة تػػو ر  رصا
اتصػػػػف ألةمتمة ػػػػى وام ػػػػ وؿ  ساػػػػث انػػػػد ا  ػػػػف ،ػػػػ ؿ ابن ػػػػطة امريةضػػػػ ة  ػػػػ  

مع رة وابم ة اىعت ةو ة  وتععيل اتلقى امع ةوةت وام رؽ امتد ت دأ ألةمصدافة وا
 عةاار  عت عل  ويتطأل  ويد ف  ػل  ويػدرؾ دورأ   ػرد  ػد ام عت ػ م   ػة  مػ ـ 

 (.202-200: 20 د ت  اى اتعةوةتل ور ألةتل)
أف  دمحم حسببببن عببببالو  ـ(  نلػػػػ ا وػػػػف 2101)عمببببرو بببببدران  ػػػػة   ػػػػار

ُددة و تنووة  يمى ن ةت ريةضم ،صة ئصل امن مػ ة امتػد ابن طة امريةض ة  ُتع 
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ان ػرد ق ػػة وػػف  اػػرأ  ػػف أنػػواع ابن ػػطة امريةضػػ ة اب،ػػره مػػواي ألةمنمػػألة مطق عػػة 
  ونػػػػةت أو  ستو ػػػػةت نػػػػوع امن ػػػػةت أو ألةمنمػػػػألة مطق عػػػػة ام  ػػػػةرات امسر  ػػػػة أو 
املدرات ام،طط ة أو ألةمنمألة م ة ات ا ز ألل امطةما  ػف مػ ةت ن مػ ة  عانػة  ثػى 

 (.012: 02وضألي امن س) امتعةوف  ام عةوة  فوة األرادة
 (01) جدول

الستجابات  6المتوسط والتكرارات والمجموع التقديري والوزن النسبي وقيمة كا
 (761)ن= حية والدينية(عينة البحث لمبعد الخامس)التأثيرات الرو 
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أثػػػػػػق ألػػػػػػ ف    0
،ػػةمق ابفػػدار 

 م مةودند
2.11 262 216 26 62 22 2122 81.01 206.02 

تسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدث  2
اب  ةي نتاعة 

 ممقا  ة.
2.22 226 222 28 26 26 2212 82.22 622.88 

 (2.22(= )1.12امعدوم ةوند )2ف  ة  ة
( اتضػػ  أف مألن ػػطة امريةضػػ ة دور  قاػػر  ػػد تن  ػػة 01) قدرامػػة عػػدوؿ

امن مػػد مطػػ ا امعة عػػةت ام صػػرية ام  ةرمػػاف مين ػػةت امريةضػػد  ػػد  امصػػ ود
(م ساػػػػث تراوسػػػػت ام تومػػػػطةت امسمػػػػةق ة )التببببأثيرات الروحيببببة والدينيببببة  سػػػػور

 (.2.22دمد  2.11م  ردات وذا ام سور  ة قاف)
ابن ػػػطة امريةضػػػ ة وػػػد أف ذمػػػؾ ارعػػػ  دمػػػد أف   ةرمػػػة  الباحبببثويػػػره 

ومػػاية سل ل ػػة مععػػى امطػػ ا ات ػػتعف أل مػػتوح وػػةؿح  ػػف امصػػ ود امن مػػد  ووػػذا 
اب ػػر  نطلػػد و علػػوؿ  ػػد ظػػى امقػػرا ا ام ةد ػػة وام مػػةأللةت امقنػػةية امتػػد تلػػد  ة 
ػػػػة وػػػػف ذمػػػػؾ  ػػػػ ف امتعة ػػػػى اىاعػػػػةقد  ػػػػ   ابن ػػػػطة امريةضػػػػ ة امعة ع ػػػػة  ووضا

امريةضػػ ة ام ،تي ػػة تععػػى امطػػ ا فػػةدريف  اىن عػػةىت امتػػد تنػػتا  ػػف ام نة مػػةت
ويد تس ى امض وت وابمـ  وألةمتةمد ام لدرة ويد امػتس ـ  ػد ام  ػةور اممػيق ة  
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وتلقػػى ابسػػداث امضػػة طة   ػػةمتلرا دمػػد   وػػز وعػػى  عتقػػر  ػػف أوػػـ امومػػةئى 
  ميت يا ويد ض وطةت امس ةة. 

ف واميعػػػػا  ضػػػ ا وػػػػف أف تيػػػػؾ ام  ةرمػػػة تع ػػػػى ويػػػػد تن  ػػػة روح امتعػػػػةو 
ض ف  ريق وتعزيز   ةرات امتواصى اىعت ةوم قاف امط ا وألعض ـ امػألعض 
أو قان ـ وتاف ام ريق اة،ر  ف ، ؿ ام نة مة  وأل  ى أو ألآ،ر تزداد امثلة  د 
ة وف ذمؾ تععي ـ فػةدريف ويػد ضػألي س ػةت ـ وتلػقي ـ  امذات مده امط ا ووضا

افػػف امس ػػةة ام ت اػػرة   ػػذمؾ تن  ػػة األاعػػةقد ميت ااػػر واملػػدرة ويػػد امتماػػف  ػػ   و 
 امل ـ امروس ة مدا ـ.

وتت ق وذأ امنتاعة    امعداػد  ػف امدرامػةت وامتػد أ ػةرت نتةئع ػة أل ػ ى 
أو ألآ،ر  أل ف ام رد امذه ال ف أللضةي   وفدرأ  و صػقر ونػد ة تواع ػل ام سػف 
وامصػػػعةا  ػػػف ،ػػػ ؿ ام  مػػػا وام،مػػػةرة  وييعػػػ  دمػػػد    و س ػػػدأ  ػػػد اممػػػراي 
وامضراي    نل   تيػؾ فػدراا  قاػراا  ػف اب ػى  ووػذا  ػة تل ػدأ امعداػد  ػف امدرامػةت 
امتػد تنةومػت امع فػػة قػاف امتػػ ثارات امروس ػة وامصػػ ود امن مػد  و ػػد وػذا امصػػدد 

 ػػد أف امتػػ ثارات امروس ػػة   ((Mahdian& Ghaffari,2016 تل ػػد درامػػة
 امن مػػد مػػده أ ػػراد امعانػػة امتػػد   تيم ػػة ام ػػرد م ػػة دور  قاػػر  ػػد تعزيػػز امصػػ ود

(22.) 
 Forma)فورما ولش  ذمؾ تت ق نتةئا تيؾ امدرامة     ة أمدتل درامة 

Walsh, 2004)   ودرامػة(Kim& Esquivel, 2011)   ساػث اوتقػرا أف
روس ػػة وػػد ام صػػدر ابمةمػػد ميصػػ ود امن مػػد    ػػة أف تسمػػاف ألعػػض املػػ ـ ام

اعػػةقد  واملػػدرة ويػػد سػػى ام  ػػ  ت ام  ػػةرات  ثػػى: املػػ ـ امروس ػػة  امت  اػػر األ
 .(765-755: 48( )037-031: 46)ازيد  ف  منوه امص ود امن مد

و   ػػػػة ايػػػػد مػػػػ لـو امألةسػػػػث ألعػػػػرض وت مػػػػار و نةف ػػػػة امنتػػػػةئا امتػػػػد تػػػػـ 
ىببببل يختمبببب  دور  " ثةمػػػػثامتوصػػػػى دما ػػػػة وام،ةصػػػػة ألةألعةألػػػػة ويػػػػد امتمػػػػةلؿ ام
 -الجبنس )ذكبور لمتغيبراألنشبطة الرياضبية فبي تنميبة الصبمود النفسبى وفًقبا 

 (.00) عدوؿ " إناث(؟
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 (00) جدول
النوع نحو  داللة الفروق بين متوسطي استجابات عينة البحث وفق متغير

 (761)ن= محاور مقياس الصمود النفسى
اضغرق بين  (544ذصور) (216إظاث) اضطحاور م

 اضطتودطين
 شيطظ
 ع+ـــ َس ع+ـــ َس )ت(

 *2.26 0.26 6.21 22.22 6.81 20.86 امم ةية ام ،ص ة 0
 *2.02 0.22 2.26 22.22 6.20 26.26 امثلة  د امذات 2
 *2.22 1.22 2.21 06.86 2.82 02.22 امتلقى اىاعةقم 2
 *2.10 1.22 2.82 02.62 2.26 00.68 امضألي 2
 *2.28 1.28 0.82 8.22 0.22 6.22 امت ثارات امروس ة 2

 (0.26(= )1.12*ف  ة )ت( امعدوم ة وند )
وعػػػػػود  ػػػػػروؽ دامػػػػػة دسصػػػػػةئ اة قػػػػػاف امطػػػػػ ا ( اتضػػػػػ  00)  ػػػػػف عػػػػػدوؿ

و ػق  ت اػر امنػوع )دنػةث/ ذ ػور(  -وانة امألسػث -مألن طة امريةض ة ام  ةرماف
مصػػػػةم  امػػػػذ ور  ػػػػم  ػػػػى أألعػػػػةد  ل ػػػػةس امصػػػػ ود امن مػػػػد  ساػػػػث أف ف  ػػػػة)ت( 

 (.1.12ام سموألة أمقر  ف ف  ت ة امعدوم ة وند  متوه  عنو ة)
ر وػػذأ امنتاعػػة  ػػم ضػػوي أمػػةماا امتن ػػئة اىعت ةو ػػة امتػػد و   ػػف ت مػػا

تل د  ا ػة ابمػرة  نػذ امصػ ر ويػد استػراـ اةألػةي مألقنػةي وتن  ػة روح اىمػتل ؿ 
واىوت ػػػةد ويػػػد امػػػذات وتس ػػػػى ام مػػػئوم ة ألةمنمػػػألة ميػػػػذ ور وػػػف األنػػػةث تععػػػػى 

ةسػػث امػػذ ور أمثػػر فػػدرة ويػػد امتسػػده و واع ػػة ام وافػػف امصػػعألة   ػػذمؾ اػػره امأل
ميػػػػذ ور وامػػػػذه ألطق عتػػػػل تػػػػلويـ ميتس ػػػػى  امعمػػػػ ةندأف طق عػػػػة امقن ػػػػة وامتمػػػػويف 

 وامصقر ويد ام وافف امصعألة وابن طة امريةض ة أل ،تيف أنواو ة و متو ةت ة.  
 ,.Thabet, A)مع ما أكدتو دراسة كبل  مبن وتت ق نتةئا تيؾ امدرامة 

Elhelou, M.,& Vostanis, P.,2015  ) رةودراسبببة يحيبببى شبببقو 
 ػػػد أف امػػػذ ور أمثػػػر أل ثاػػػر  لةرنػػػة ألةألنػػػةث  ػػػد املقػػػوؿ األاعػػػةقد   م( 6106)

 (8-0: 26وامثلػة  ػػد اة،ػػريف  واممػػ طرة وامػتس ـ  وامتػػ ثارات امدان ػػة وامروس ػػة)
(26 :22.) 
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ػػػة  ػػػ   ػػػة أمدتػػػل  دراسبببة و ػػػد وػػػذا اممػػػ ةؽ تت ػػػق نتػػػةئا تيػػػؾ امدرامػػػة أ ضا
مػػػػة دسصػػػػةئ اة  ػػػػد  مػػػػتوه قوعػػػػود  ػػػػروؽ دا ( 56) م(6104) شببببنودة وباشببببا

 امص ود امن مد قاف امذ ور واألنةث  وممف مصةم  األنةث.
مبببن دمحم عصبببام وت،تيػػػف نتػػػةئا امدرامػػػة امسةم ػػػة  ػػػ  نتػػػةئا درامػػػة  ػػػىح 

 ىبببببببة الوكيببببببل ودرامػػػػػػة ( 0) ـ(2102) أميببببببرة جبببببباب هللا ( 26) ـ(2106)
(  08) ـ(2102) فببببباتن موسبببببى و شبببببير  حمبببببيم ودرامػػػػػة ( 22) ـ(2102)

(  22) م(6106) لمياء الزىيبر   ودرامة  (21) ـ(2102) ور ورخرون ومنص
 وعػػود  ػػروؽ دامػػة دسصػػةئ اة  ػػد  مػػتوه امصػػ ود امن مػػد ُتعػػزه ميعػػنس وػػدـ ػػم 

 )امذ ور واألنةث(.
 ػػػف ام   ػػػف أف تػػػلده  امعة عػػػةدمػػػد أف  ـ(2106)" دمحم عصبببام"و  ػػػار 

يألػػػة  ػػػف تعيػػػـ ام  ػػػةرات دوراا وفةئ اػػػة مػػػده امطيألػػػة  وذمػػػؾ ممون ػػػة   ةناػػػة ُ   ػػػف امط
  ةمقائػػةام ز ػة امتػػد ُتمػػ ـ  ػػم امتماػػف  ػ  امظػػروؼ ام س طػػة وسػػى ام  ػػ  تم 

امعة ع ة أل ة تسو ػل  ػف أن ػطة ط ق ػة تػلده دوراا  ػم تمػويف وػةدات وامتمػةا 
 يو  ةت وأمةماا ت  ار عداػدة  ػف  ػةن ة زيػةدة املػدرة ويػد امتعة ػى ام عػةؿ  ػ  

 (.002: 26روف ق ة)امظروؼ وام ت ارات امتد   
 عػػود دمػػد تطػػور    ػػـو و  ةنػػة  ابألعػػةدأف تن  ػػة تيػػؾ  الباحببث  ػػة اػػري 

ابن ػػػػطة امريةضػػػػ ة  نظػػػػةـ ترتػػػػوي مد ػػػػل املػػػػدرة ويػػػػد امتن ػػػػئة وامتطق ػػػػ  وتنػػػػةي 
ام توازنة  و ذمؾ ام سة ظة ويد امل ـ وام ألػةد  ابمةمػ ة  اىعت ةو ةام ،ص ة 

 مده امط ا. مي عت   و ف ثـ تدو ـ امص ود امن مد
 ابن ػػطة ضػػ ا وػػف أف امن ػػةت امريةضػػد ُ عػػد ظػػةورة اعت ةو ػػة  ع  ػػ  

(  أصأل  22ـ()2118اب،ره مإلنمةف   ةمن ةت امريةضد   ة قانل دمحم و وه)
ألع ػػػػق  ػػػػم س ػػػػةة ام ػػػػألةا وامألػػػػةم اف  ت ػػػػوصظػػػةورة اعت ةو ػػػػة وامػػػػعة امنطػػػػةؽ  

  أـ ألةم وا ػة  أـ ألػةمترو    وامرعةؿ وامنمػةي مػواي أمػةف ألةم  ةرمػة  أـ ألةم  ػةودة
 أـ ألةىستراؼ  أـ ألةمصسة  أـ ألةمثلة ة.
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ريةضػػم  ن ػػةتأف ،طػػوات نعػػةح أي  (2106)" عببامر الخيكببانى"ويل ػػد 
 ػػم أي  عت ػػػ   اعػػػا أف اتألػػػ  اىمػػػيوا ام نةمػػػا وامصػػػس   امػػػذه اػػػت ئـ  ػػػ  
ا فػػدرات وفةقي ػػةت ام  ةرمػػاف م ػػذا امن ػػةت امػػذي ا ػػدؼ أمةمػػة دمػػد األرتلػػةي ق ػػذ

امن ػػػةت و صػػػأل  األ تػػػداد ام عيػػػم م  ةرمػػػا ة وصػػػوىا دمػػػد أويػػػد ام مػػػتو ةت  ػػػف 
، ؿ ابمػةماا امتدريق ػة وامطرائػق امعي  ػة ام مػت،د ة  ػم ع  ػ   تطيألػةت ذمػؾ 
امن ػػػةت  أل ػػػة  ػػػم ذمػػػؾ األمػػػت،داـ ام نةمػػػا ميصػػػ ةت امقدن ػػػة وامسر  ػػػة وامن مػػػ ة 

 (.26: 01) عت ةو ةواى
أف ميعة عػػػػةت دور ساػػػػوه  ػػػػم  (26()2118)" دمحم الحمبببباحمى"ويل ػػػػد 

تن  ة  اوؿ واتعةوةت امط ا نسو ام  ةر ة  م ابن طة امريةض ة و د د ألةع 
 است ةعةت ـ امقدن ة وامن م ة وامعلي ة واألعت ةو ة.

 ػف ساػث ارتألةطػة  امعة عػةتوونة تتعيد أو  ة امصػ ود امن مػد مطػ ا 
طػػػػ ا ام  ةرمػػػػاف مألن ػػػػطة أل  ةرمػػػػة ابن ػػػػطة امريةضػػػػ ة  وويػػػػد ذمػػػػؾ  ػػػػ ف ام

امريةض ة   ونػوا فػةدريف ويػد  واع ػة امظػروؼ امصػعألة وتسويػى سػوادث امس ػةة 
سبببتين ىبببارد ام ع ػػػدة دمػػػد است ػػػةىت و ػػػرص م صػػػيست ـ   لػػػد   ػػػ ت درامػػػة 

امصػ ود  دور(  وف أو  ة 20) Dolbier & Steinhard) 6118) ودبموير
املػدرة ( م  واع ة امض وت ووػم: امن مم  م تن  ة ث ثة أمةماا داعةق ة مي رد 

د سػػػى ام  ػػػ  ت  وا وػػػةدة امت مػػػار األاعػػػةقم مي  ػػػ ية  واميعػػػوي دمػػػد امػػػداف يػػػو
 ام  س أثنةي امتعرض مي وفف امضة ي. متعنا  سةومة 

ويػد دور  Johne,(26))6106)جبون وتت ق وذأ امنتاعة  ػ   ػة أمػدأ 
اتعػػػرض م ػػػة امصػػػ ود امن مػػػم  ػػػم  مػػػةودة ام ػػػرد ويػػػد  واع ػػػة امضػػػ وت امتػػػم 

 .وامنظر أل  ى أمثر داعةق ة مي وافف امضة طة
وت مػػػػار و نةف ػػػػة امنتػػػػةئا امتػػػػد تػػػػـ  ألعػػػػرضو   ػػػػة ايػػػػد مػػػػ لـو امألةسػػػػث 

ىببببل يختمبببب  دور  امتوصػػػػى دما ػػػػة وام،ةصػػػػة ألةألعةألػػػػة ويػػػػد امتمػػػػةلؿ امراألػػػػ  "
األنشطة الرياضية في تنمية الصمود النفسى وفًقا لمتغير محل االقامة)حضبر 

 (.02وؿ)عد ري (؟"  –
 (06) جدول
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البيئة  داللة الفروق بين متوسطي استجابات عينة البحث وفق متغير
 (761)ن= الجغرافية نحو محاور مقياس الصمود النفسى

اضغرق بين  (354اضريف) (406اضحضر )  م
 اضطتودطين

 شيطظ
 ع+ػػػ س   ع+ػػػ س   )ت(

 1.68 1.22 6.26 22.61 6.86 22.02 امم ةية ام ،ص ة 0
 1.12 1.10 6.02 22.10 2.26 22.11 امثلة  د امذات 2
 1.02 1.12 2.61 06.28 2.22 06.60 امتلقى اىاعةقم 2
 1.21 1.12 2.02 02.22 2.82 02.22 امضألي 2
 0.16 1.02 2.10 8.02 0.62 8.22 امت ثارات امروس ة 2

 (0.26(= )1.12* ف  ة )ت( امعدوم ة وند )
 قػػاف امطػػ ا دسصػػةئ اة توعػػد  ػػروؽ دامػػة أنػػل ى( اتضػػ  02)  ػػف عػػدوؿ

ام  ةرمػػػػاف مألن ػػػػطة امريةضػػػػ ة وانػػػػة امألسػػػػثل و ػػػػق  ت اػػػػر امقائػػػػة امع را  ػػػػة 
م عػػةىت امدرامػػة م ل ػػةس امصػػ ود امن مػػد  ساػػث أف ف  ػػة)ت( ام سمػػوألة أفػػى 

 (.1.12وند  متوه  عنو ة) امعدوم ة ف ف  ت ة 
ا،ػت ؼ  ػم وع ػةت   ف ، ؿ امنتػةئا اممػةأللة وػدـ وعػود الباحثويري 

امنظػػػػػر سػػػػػوؿ دور ابن ػػػػػطة امريةضػػػػػ ة  ػػػػػم تن  ػػػػػة امصػػػػػ ود امن مػػػػػد مطػػػػػ ا 
امعة عػػػػةت ام صػػػػرية قػػػػاف امسضػػػػر وامريػػػػف  ويرعػػػػ  ذمػػػػؾ دمػػػػد تطػػػػوير ام را ػػػػق 
ام ،صصػػػػة مألن ػػػػطة امريةضػػػػ ة وامتع اػػػػزات  ضػػػػ ا وػػػػف تػػػػوا ر ُ  ػػػػرؼ ن ػػػػةت 

د ترتي وعػل ألسػره ريةضد ممى  ي ة  وتوا ر  ة ة أنواع وومةئى ام واص ت امت
وام ػػػػدف واملػػػػره  وام ػػػػواط قوعػػػػل فقيػػػػد  وانت ػػػػةر ام  وػػػػا وأ ػػػػةمف ام  ةرمػػػػة 

وام نتععةت امم ةس ةم اب ػر امػذه أده دمػد دنت ػةر   ةرمػة ابن ػطة امريةضػ ة 
 أل ض امنظر وف ام وف  امع را م.
 ػم وػدـ م(  6103سحر عبالم )درامػة  أمدتلوتت ق وذأ امنتاعة     ة 

ة م ت ار امقائػة )ريػف/ سضػر(وعود  روؽ قا  ف امط ا  م امص ود امن مد تألعا
(6 :012-022.) 

دمػػػد دف ام  ةرمػػػاف مألن ػػػطة  ( 6108كامبببل عببببود ورخبببرون ) و  ػػػار
  ػػػةداف   ة ػػػةامريةضػػػ ة مػػػدا ـ املػػػدرة واأل  ةن ػػػة ويػػػد امتنػػػة س    ػػػة قاػػػن ـ  ػػػم 
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ععيػػػت  ػػػن ـ  امريةضػػػة وامس ةت ػػػة  ألةألضػػػة ة دمػػػد أف امضػػػ وت امس ةت ػػػة اماو  ػػػة
عػػ  ا  سػػا امتسػػده وام عةز ػػة   ػػة أده ق ػػـ دمػػد تطػػوير امتس ػػى امن مػػم مػػدا ـ 

 (.8: 21امريةضم مدا ـ) امعةناوامذي انع س ألصورة ااعةق ة ويد 
ام درومػػػة أضػػػسد أ ػػػراا  وامقػػػرا اأف وعػػػود ام،طػػػي الباحبببث  ػػػذمؾ اػػػره 

أل ػػػدف امػػػدمتة وةد اػػػة  ػػػم امريػػػف  ساػػػث تيعػػػا  ي ػػػةت امترت ػػػة امريةضػػػ ة ام وعػػػودة 
و اروة دوراا  ةو ا  م ن ر ثلة ػة ابن ػطة امريةضػ ة و    ػة   ةرمػت ة  وتطو ػ  
 ى ام عوفةت امتم تواعل   ةرمة تيؾ ابن طة ممة ة ابو ةر و ة ة ام ئةت  ػف 
، ؿ  رامز ام،د ة امعة ة وابن طة امص   ة و اروةم  ض ا وف وعود  نةطق 

مي  ةرمػػاف واسػػدة  امرامػػ،ةم  ػػر امعػػةـ وامعلاػػدة مػػةسي ة  ػػم  ػػدف امػػدمتة   صػػأل  ا
 مواي سضر أو ريف.

دمػػػد أف اى ػػػراد امػػػذاف  (2100) عمببباد مخيمبببرو ػػػد وػػػذا امصػػػدد   ػػػار 
اتم وف ألةمص ألة امن م ة    ف أف انعسوف  د  ثار  ف  عةىت امس ةة وواسد 

 ػػػة  ػػف تيػػػؾ ام سػػةوىت امنعػػػةح  ػػم ابمعػػػةا وام مػػةأللةت امريةضػػػ ة وام نة مػػة  ا
 وذمػػػؾ بف مػػػدا ـ املػػػدرة ويػػػد امػػػتس ـ ومػػػدا ـ امتػػػزاـ ومػػػدا ـ املػػػدرة ويػػػد امتسػػػده

(02 :02.) 
أف امعة عة مـ تعد   ةناػة اتع ػ    ػل امطيألػة ميتسصػاى  لمباحث دذف اتقاف

 لي  قى ت دؼ م مةودت ـ ويد امن و امموه عمػ  اة وولي اػة واعت ةو اػة ووةط  اػة 
مػػػػ ـ ووػػػػف  عػػػػت ع ـ وذمػػػػؾ  ػػػػف ،ػػػػ ؿ م صػػػػألسوا  ػػػػواطناف  مػػػػئوماف وػػػػف أن 

 ابن طة امريةض ة امتد تلد  ة امعة عة مط ق ة. 
و   ػػػػة ايػػػػد مػػػػ لـو امألةسػػػػث ألعػػػػرض وت مػػػػار و نةف ػػػػة امنتػػػػةئا امتػػػػد تػػػػـ 

ىبببل يختمببب  دور  " ام،ػػػة سامتوصػػػى دما ػػػة وام،ةصػػػة ألةألعةألػػػة ويػػػد امتمػػػةلؿ 
األنشبببببطة الرياضبببببية فبببببي تنميبببببة الصبببببمود النفسبببببى وفًقبببببا لمتغيبببببر نبببببوع 

 (.02عدوؿ) فردية(؟"  –المعبة)جماعية
 (03) جدول

نوع الرياضة  داللة الفروق بين متوسطي استجابات عينة البحث وفق متغير
 (761)ن= نحو محاور مقياس الصمود النفسي
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اضغرق بين  (520جطاريظ) (240سرديظ)  م
 اضطتودطين

 شيطظ
 ع+ػػػ س   ع+ػػػ س   )ت(

 0.82 1.28 6.62 22.12 6.08 22.12 امم ةية ام ،ص ة 0
 *2.26 0.22 2.20 21.12 2.26 28.68 امثلة  د امذات 2
 *2.00 0.02 2.61 06.66 2.20 06.60 امتلقى اىاعةقم 2
 *2.28 1.22 2.62 02.22 2.82 02.21 امضألي 2
 *2.68 1.26 0.66 8.62 0.86 8.28 امت ثارات امروس ة 2

 (0.26(= )1.12* ف  ة )ت( امعدوم ة وند )
قػػػػػاف امطػػػػػ ا  دسصػػػػػةئ اةوعػػػػػود  ػػػػػروؽ دامػػػػػة ( اتضػػػػػ  02)  ػػػػػف عػػػػػدوؿ

وانػػة امألسػػثل و ػػق  ت اػػر  -مألن ػػطة امريةضػػ ة امع ةو ػػة وام رد ػػة ام  ةرمػػاف
امتلقػى  نوع اميعألة  م ام عةؿ امثةند  وامثةمث  وامراأل  وام،ة س )امثلة  د امذات 

مد مصػةم  ابن ػطة اىاعةقم  امضألي  امت ثارات امروس ة( م ل ةس امص ود امن 
امريةض ة امع ةو ة  ساث أف ف  ة)ت( ام سموألة أمقر  ف ف  ت ة امعدوم ة وند 

 (.1.12)  متوه  عنو ة
أف وػػػػذأ امنتاعػػػػة ترعػػػػ  دمػػػػد طق عػػػػة ابن ػػػػطة امريةضػػػػ ة  الباحببببثويػػػػري 

 امثلػةامع ةو ة  ساث تع ى ويد تن  ة روح امتعةوف واميعػا ضػ ف  ريػق  وتػث 
ةرات امتواصى اىعت ةوم قاف امط ا وألعض ـ امألعض  م ن وم ـ  وتعزيز   

أو قاػػػن ـ وتػػػاف ام ريػػػق اة،ػػػرم   ػػػة اععي ػػػة  ،تي ػػػة أل ػػػ ى  قاػػػر وػػػف ابن ػػػطة 
 امريةض ة ام رد ة امتم الدا ة امطةما أل  ردأ. 

(  وامتػػد 2()2108)بيجببت أبببو طببامعوات لػػت نتػػةئا امدرامػػة  ػػ  درامػػة 
ابمعػػػةا    ةرمػػػوف امطيألػػػة امػػػذاف  توصػػػيت دمػػػد وعػػػود  ػػػروؽ دامػػػة دسصػػػةئ اة قػػػاف

 امع ةو ة وابمعةا ام رد ة مصةم  ابمعةا امع ةو ة.
ويػد أف ابن ػطة امريةضػ ة ام رد ػة  م(6117) وفاء درويش  ة أمدت 

 ام وافػفت،تيف وػف ابن ػطة امع ةو ػة  ػم  تطيألةت ػة امن مػ ة و لاػة ىست ةعػةت 
 (.01: 26امتنة م ة وام رسية اممن ة)

ـ( دمد أف ميريةضةت وابن ػطة امع ةو ػة 2112) الحماحمى دمحمو  ار 
امعداػػػد  ػػػف ام وائػػػد امتػػػد توضػػػ  أو ات ػػػة امقدن ػػػة وامصػػػس ة وامن مػػػ ة وام عر  ػػػة  
وذمػػػؾ دمػػػد عةنػػػا ت ثاروػػػة اىعت ػػػةود امػػػذه ا ػػػتـ قت يػػػا امطػػػ ا ويػػػد ظػػػةورة 
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امعزمػػػة اىعت ةو ػػػة امتػػػد تمػػػود ام عت ػػػ  ام عةصػػػر  ػػػف ،ػػػ ؿ تمػػػويف و فػػػةت 
دافةت  ػػ  اة،ػػريف  ػػف امطػػ ا وامع ةوػةت  وت  ػػألةع امسةعػػة دمػػد اىمتلػػةي وصػ

 ػػػ  ذوه ام اػػػوؿ واىوت ة ػػػةت ام  ػػػتر ة  و ػػػذمؾ د ػػػألةع ام اػػػى أو امسةعػػػة دمػػػد 
امتمػةا امعداػد  ػف ام،قػرات اىعت ةو ػة وامترتو ػة وامع ػى ويػد امتلقػى األاعػةقد 

 (.21: 28). وتث امثلة وتن  ة امل ـ امع ةم ة واب، ف ة
ـ(  ويػػػد أف   ةرمػػػة ابن ػػػطة 0222) تيببباني عببببد السبببالم  ػػػة تل ػػػد 

 امريةضػػ ة امع ةو ػػة تػػو ر  ػػرص وداػػدة متألػػةدؿ اةراي  وتمػػويف صػػدافةت عداػػدة
(2 :062 .) 

أف   ةرمػػة ابن ػػطة امريةضػػ ة وػػد ومػػاية سل ل ػػة مععػػى  الباحببثويػػره 
 نطلػد و علػوؿ امط ا ات تعف أل مػتوح وػةؿح  ػف امصػ ود امن مػد  ووػذا اب ػر 

 ػػد ظػػى توعػػل امدومػػة نسػػو امنظػػر ميريةضػػة أل ػػتد أنواو ػػة  صػػنةوة تقنػػد وتر ػػ  
  ف   ف اموطف  ت ثيةا  د أقنةيأ و وادرأ.

وت مػػػػار و نةف ػػػػة امنتػػػػةئا امتػػػػد تػػػػـ  ألعػػػػرضو   ػػػػة ايػػػػد مػػػػ لـو امألةسػػػػث 
ىببببل يختمبببب  دور  امتوصػػػػى دما ػػػػة وام،ةصػػػػة ألةألعةألػػػػة ويػػػػد امتمػػػػةلؿ اممػػػػةدس"

 –)نظرية ية في تنمية الصمود النفسى وفًقا لمتغير نوع الكميةاألنشطة الرياض
 (.02عدوؿ) " عممية(؟

 (04) جدول
 داللة الفروق بين متوسطي استجابات عينة البحث وفق متغير

 (761)ن= نوع الكمية نحو محاور مقياس الصمود النفسى
اضغرق بين  (323رطضيظ ) (432ظظريظ )  م

 اضطتودطين
 شيطظ

 ع+ػػػ س   ػػع+ػ س   )ت(
 0.28 1.82 8.02 22.22 6.62 22.21 امم ةية ام ،ص ة 0
 1.62 1.21 6.22 28.82 2.22 22.02 امثلة  د امذات 2
 1.86 1.22 2.66 06.26 2.22 06.61 امتلقى اىاعةقم 2
 0.16 1.22 2.20 02.22 2.80 02.26 امضألي 2
 0.82 1.22 2.12 8.18 0.62 8.22 امت ثارات امروس ة 2

 (0.26(= )1.12* ف  ة )ت( امعدوم ة وند )
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أنػػل ى توعػػد  ػػروؽ دامػػة دسصػػةئ اة قػػاف طػػ ا ( اتضػػ  02)  ػػف عػػدوؿ
امنظريػػػػة وامع ي ػػػػة لوانػػػػة امألسػػػػثل و ػػػػق  ت اػػػػر نػػػػوع اممي ػػػػة م عػػػػةىت  اممي ػػػػةت

)ت( ام سمػػوألة أفػػى  ػػف ف  ت ػػة امعدوم ػػة ونػػد  مػػتوه  امدرامػػة  ساػػث أف ف  ػػة
 (.1.12)  عنو ة

 ف ، ؿ امنتػةئا اممػةأللة وػدـ وعػود ا،ػت ؼ  ػم وع ػةت  باحثالويري 
امنظػػػػػر سػػػػػوؿ دور ابن ػػػػػطة امريةضػػػػػ ة  ػػػػػم تن  ػػػػػة امصػػػػػ ود امن مػػػػػد مطػػػػػ ا 
امعة عةت ام صرية قاف اممي ةت امع ي ة وامنظرية  ويرع  ذمؾ دمد أف   ا  ػن ـ 
مػػػل عػػػزي  قاػػػر  ػػػف اىوت ػػػةـ وامروة ػػػة ام تواصػػػية  وامػػػدوـ األعت ػػػةود  ػػػف فقػػػى 
امدومة و لممةت ة ام ،تي ةم ساث ام رص ام تمة ئة  م امتعي ـ وامع ى وامُ عة يػة 
وام  ػةر ة ععػى  ػف امصػ ود امن مػد مػ ة   ػتر ة قان  ػةم  ضػ ا وػف امػػتعةدة 
امط ا متوازن ـ ألعد امتعرض مي سف وامصعةا  مةود ويد توظاف وذأ ام سف 

م ػـ و ػف ثػـ   صػأل     ػـو وامصعةا مصةمس ـ متسلاق امن ػو وامتمة ػى ألةمنمػألة 
ة أل ض امنظر وف نوع اممي ة مواي و ي ة أو نظرية.  امص ود امن مد رام،ا

ة ممػوف امصػ ود امن مػد اتػ ثر ألعوا ػى وػدة  الباحث  ذمؾ امرع  ذمؾ أ ضا
اموامد ػػة  ام عة يػػة اػػر امت،صػػص امدرامػػد   ثػػى امتن ػػئة اىعت ةو ػػة  وأمػػةماا 

وامقمنػػد األدرام ػػة امتػػد  ون ػػة امطةمػػا وػػف  وامت ةوػػى  ػػ  امقائػػة  دضػػة ة مأل  ػػةر
ػة  ػم ت ػ اى  ن مل ووف ابسداث امتد ت ر ألػل   ػى تيػؾ امعوا ػى تػلده دوراا وة ا
امص ود امن مد مده امطةما  وذمػؾ  ػة  ااػا ام ػروؽ قػاف امت،صصػةت امعي  ػة 

 وامنظرية.
 ػف (  66م()6106دمحم عصبام) درامػة ذ رتػلويت ق ذمؾ دع ةىا  ػ   ػة 

يػػػػة "امنظػػػػةـ األ  ومػػػػوعد" وت ػػػػار امنظريػػػػة دمػػػػد أف فػػػػدرة ام ػػػػرد ويػػػػد ساػػػػث نظر 
اىمت رار وامن و  عت ػد ويػد فدرتػل ويػد ،يػق و فػة داعةق ػة  توازنػة  ػ  امقائػة 
ام،ةرع ة ام ت ثية  م ابمرة  ام عت    ومعىا فدرات امطيألة  ػف اممي ػةت امع ي ػة 

وازنػة  ػ  امقائػة ام س طػة وامنظرية ى ت،تيػف  ػف نةس ػة داعػةد وتمػويف و فػة  ت
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ػػػة منػػػوع اممي ػػػة  ق ػػػـ  ومػػػذمؾ  ةقػػػت ام ػػػروؽ قػػػاف امطيألػػػة  ػػػم امصػػػ ود امن مػػػد تألعا
 )نظرية/و ي ة(.

 كبببباًل مببببن دمحم عصبببباموتت ػػػػق نتػػػػةئا امدرامػػػػة امسةم ػػػػة  ػػػػ  نتػػػػةئا درامػػػػة 
دراسة يحيى شبقورة  ( 22) ـ(2102)  ودراسة لمياء الزىير  (26) ـ(2106)
عود  روؽ دامة دسصةئ اة  م امدرعة اممي ة ميص ود  م ودـ و  ( 26) ـ(2102)

 مده طيألة امعة عة األم   ة أل زة تعزه ميت،صص امدرامد. امن مد
 م(6105ىبببة الوكيببل )وت،تيػػف نتػػةئا امدرامػػة امسةم ػػة  ػػ  نتػػةئا درامػػة 

 ػػػم امصػػػ ود امن مػػػد ترعػػػ   دسصػػػةئ اةوامتػػػد أظ ػػػرت وعػػػود  ػػػروؽ دامػػػة  ( 36)
 .  ط ا اممي ةت امع ي ةم ت ار نوع اممي ة مصةم
 استخالصات البحث: 

انط فاػػة  ػػف نتػػةئا وػػذا امألسػػث و ػػد ضػػوي ام ػػن ا ام مػػت،دـ و ػػد سػػدود 
 امعانة وأداة ع   امق ةنةتم  مت،يص امألةسث  ة ايد:

  ممػػةا طػػ ا امعة عػػةت ام صػػرية تمػػ ـ ابن ػػطة امريةضػػ ة  ػػم تعزيػػز وا 
ت ع ػػػة  و ػػػف ثػػػـ تػػػدو ـ امصػػػ ود امن مػػػد امػػػ ـز مي  ػػػةر ة  ػػػم امس ػػػةة ام ع

 امصسة امن م ة مدا ـ.
  امريةضػػػ ة  ػػػد تن  ػػػة امصػػػ ود امن مػػػد مطػػػ ا امعة عػػػةت  ابن ػػػطةتمػػػ ـ

ام صػػرية ام  ةرمػػاف مين ػػةت امريةضػػد  ػػد ع  ػػ   سػػةور  ل ػػةس امصػػ ود 
 امن مد.

   وعػػػود  ػػػروؽ دامػػػة دسصػػػةئ اة قػػػاف امطػػػ ا ام  ةرمػػػاف مألن ػػػطة امريةضػػػ ة
منػػوع )دنػػةث/ ذ ػػور( مصػػةم  امػػذ ور  ػػم  ػػى لوانػػة امألسػػثل و ػػق  ت اػػر ا
 أألعةد  ل ةس امص ود امن مد.

  توعد  روؽ دامة دسصةئ اة قاف امط ا ام  ةرماف مألن طة امريةض ة وانػة
امألسػػػثل و ػػػق  ت اػػػر امقائػػػة امع را  ػػػة )سضػػػر/ ريػػػف( م عػػػةىت امدرامػػػة 

 م ل ةس امص ود امن مد.
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   ةرماف مألن طة امريةضػ ة ل ى توعد  روؽ دامة دسصةئ اة قاف امط ا ام
و ػػػػق  ت اػػػػر نػػػػوع اميعألػػػػة )امع ةو ػػػػة /ام رد ػػػػة( م عػػػػةىت امدرامػػػػة م ل ػػػػةس 

 امص ود امن مد.
  توعػػػد  ػػػروؽ دامػػػة دسصػػػةئ اة قػػػاف امطػػػ ا ام  ةرمػػػاف مألن ػػػطة امريةضػػػ ة

امع ةو ػػػة وام رد ػػػة لوانػػػة امألسػػػثل و ػػػق  ت اػػػر نػػػوع اميعألػػػة  ػػػم ام عػػػةؿ 
ثلػػػػة  ػػػػد امػػػػذات  امتلقػػػػى اىاعػػػػةقم  امضػػػػألي( امثػػػػةند  وامثةمػػػػث  وامراألػػػػ  )ام

 م ل ةس اامص ألة امن م ة مصةم  ابن طة امريةض ة امع ةو ة
  ى توعد  روؽ دامة دسصةئ اة قاف امط ا و لاة م ت ار نوع اممي ة )و ي ة– 

 نظرية( تعةأ دور ابن طة امريةض ة  م دممةق ـ امص ود امن مد.
 

 التوصيات والبحوث المقترحة:
 :يمي بما الباحث يوصي نتائج  من البحث إليو خمص ما وءض في
ضػػػرورة تمػػػ اى األعػػػرايات األداريػػػة وام ن ػػػة م  ةرمػػػة ابن ػػػطة امريةضػػػػ ة  .0

 دا،ى امعة عةت ام صرية  وذمؾ  ف ، ؿ:
  د راؾ امط ا  م امت،ط ي مألن طة امريةض ة امتم   ةرمون ة  وذمؾ  ػف

ر امتم تعرض ة معػةف امن ػةت ، ؿ اىمت ةدة  ف امتصورات ووع ةت امنظ
امريةضػػػػػم ألةىتسػػػػػةدات امعة ع ػػػػػة امتػػػػػم تعقػػػػػر وػػػػػف است ةعػػػػػةت ـ و اػػػػػوم ـ 

 ور ألةت ـ.
  وضػػػػ  ،طػػػػة  مػػػػتد  ة ميتلػػػػو ـ ت ػػػػتـ قتطػػػػوير وصػػػػ ةنة ابع ػػػػزة وابدوات

وام  وػػػػػا وام را ػػػػػق واموسػػػػػدات امريةضػػػػػ ة ام ،تي ػػػػػة ألةمعة عػػػػػةت م رتلػػػػػةي 
 ألةم متوه امعةـ مألداي.

  ػػػػػػػف امػػػػػػػدورات امتدريق ػػػػػػػة وورش امع ػػػػػػػى مصػػػػػػػلى   ػػػػػػػةرات تنظػػػػػػػ ـ امعداػػػػػػػد 
 اب،صةئااف امريةضااف وامن مااف امعة ياف ألةموسدات امريةض ة.

توطاد امتعةوف قػاف ام لممػةت امتعيػ ـ امعػةمم وام ائػةت امريةضػ ة  ػف أعػى  .2
تنظػػ ـ امعداػػد  ػػف ابن ػػطة وامقػػػرا ا وام عةم ػػةت امريةضػػ ة امتػػم تمػػ ـ  ػػػم 

 ن مم مده ط ا امعة عةت.ترماو  عند امص ود ام
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اىوت ةـ ق عراي امألسوث امتم تتنةوؿ طرؽ وأػمةماا تن  ػة امصػ ود امن مػم  .2
 مده ط ا امعة عةت ام صرية.

دعراي ام زيػد  ػف امألسػوث امتػم ت ػتـ قدرامػة امصػ ود امن مػم مػده ام راسػى  .2
 اممن ة ام ،تي ة ستد ى  لعف  ريمة ميض وت امن م ة.

 (( )) اضطراجـــــــــــع
 اضطراجع اضطربيظ: أواًل:
اب ػػف امن مػػد وو فتػػل ألةمصػػ ود  م(:6105أميببرة عبببد الحميببد جبباب هللا ) -0

امن مػػػد مػػػده وانػػػة  ػػػف طػػػ ا امعة عػػػة ام  ةرمػػػاف و اػػػر 
عت ةو ػػة   ام  ةرمػػاف مألن ػػطة امط ق ػػة  درامػػةت ترتو ػػة وا 

  صر.
دوروػة  ػم ابن ػطة امريةضػ ة امعة ع ػة و (: 6108) بيجت أحمبد أبوطبامع -6

تن  ػػة فػػ ـ ام واطنػػة مػػده طيألػػة امعة عػػةت ام يمػػطان ة   عيػػة 
 (.2ام ع   امعرتم معيـو امريةضة  امعدد)

أمػػػػػس امتػػػػػرو   وامترت ػػػػػة امترو س ػػػػػة   م(:0993تيببببباني عبدالسبببببالم دمحم) -3
 األم ندرية  دار ام عةرؼ.

امػػػػذ ةي امروسػػػػد وو فتػػػػة قدا ع ػػػػة اىنعػػػػةز  م(:6103حنببببان الصبببببيحة ) -4
مػػػػػةد  د مػػػػػده طػػػػػ ا وطةمألػػػػػةت  ع ػػػػػد امعيػػػػػـو ام ػػػػػرو ة اب

ألمػػػػػيطنة و ػػػػػةف  رمػػػػػةمة  ةع مػػػػػتار  اػػػػػر  ن ػػػػػورة  عة عػػػػػة 
 نزوه  ُو ةف.

امألسػػث  ػػد امترت ػػة وويػػـ امػػن س  م(: منبباىج6117ديببو بولببد فببان دالببين) -5
ترع ػػػػة دمحم نقاػػػػى نو ػػػػى  ور،ػػػػروف  املػػػػةورة    تألػػػػة اىنعيػػػػو 

 ام صرية.
امصػ ود امن مػد وو فتػل ألةمت ةمػؾ ابمػره  م(:6103سحر فاروق عالم) -6

مػػػده وانػػػة  ػػػف طةمألػػػةت  ي ػػػة امقنػػػةت عة عػػػة وػػػاف  ػػػ س  
 (.26 عية األر ةد امن مد  امعدد)
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تلاػػ ـ وافػػ    ةرمػػة ابن ػػطة امريةضػػ ة  م(:6106سببمطان ناصببر العريفببى) -7
عػػرايات تسمػػان ة  ػػف وع ػػة نظػػر امطػػ ا وأوضػػةي وائػػة  وا 

ػػػة(  امتػػػدريس  ػػػم امعة عػػػةت اممػػػعود  ة)عة عة  ػػػلراي أن وذعا
 -وػػػػػ 0226( 0(  امعػػػػدد)0 عيػػػػة امعيػػػػـو امترتو ػػػػة  ام عيػػػػد)

 .ـ2106
(: امصػػػ ود  ػػػف  نظػػػور ويػػػـ امػػػن س األاعػػػةقد  م6101صبببفاء األعسبببر) -8

 (.66امع ع ة امن م ة ميدرامةت امن م ة  امعدد)
(  امنعػػػف 0مػػػ  وموع ة  ػػػرة املػػػدـ  ت) (:م6118عبببامر سبببعيد الخيكبببانى) -9

   دار امض ةي ميطألةوة وامتص  ـ.اب رؼ
 –(  امعػراؽ 2ويـ امن س امريةضد  ت)(: 6106عامر سعيد الخيكانى ) -01

 امنعف  دار امض ةي ميطألةوة وامتص  ـ.
ـ(: امصػػد ةت امن مػػ ة وو فت ػػة ألةممػػيوؾ 6110عبببد الحميببد دمحم عمببى ) -00

امتػػوا لد مػػده وانػػة  ػػف طػػ ا امعة عػػة  درامػػة مػػ  و ترية 
 ػػة )ام ػػلت ر اممػػنوه امثػػة ف م ر ػػز األر ػػةد امن مػػد  دميان  

 (.0  ام عيد )2110نو  قر 6 -2عة عة واف   س   ف 
تلػػو ـ قػػرا ا ابن ػػطة امريةضػػ ة مطػػ ا  م(:6119عبببد العزيببز الخالببد) -06

عة عة ام يؾ معود ألةمريةض  رمةمة  ةعمتار  ار  ن ورة  
 عة عة ام يؾ معود  امريةض.

دور امػتةذ امترت ػة امقدن ػة وامريةضػ ة  م(:6100ن عمبى )عبد المالبك زيبا -03
 م تن  ة دا ع ػة امت  اػذ ويػد ام  ػةر ة ام عةمػة ) ػف وع ػة 

درامػػة  ادان ػػة سػػوؿ ألعػػض ثةنو ػػةت وى ػػة  -نظػػر امت  اػػذ(
ورفػػػة ألػػػةمعزائر ضػػػ ف  تطيألػػػةت امسصػػػوؿ ويػػػد أل ػػػةموريوس 

طةت  م امترت ة امقدن ة وامريةض ة  فمـ ويػوـ وتلن ػةت امن ػة
امقدن ة امريةض ة   ي ة امعيـو األنمةن ة واىعت ةو ة  عة عة 

 فةصده  رتةح ورفية.
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:امػػػػػتق ةف امصػػػػػ ألة امن مػػػػػ ة    تألػػػػػة ابنعيػػػػػو م(6106عمببببباد مخيمبببببر) -04
 ام صرية   صر.

(  ام نصورة  2-ويـ امن س امريةضد  )ت م(:6101عمرو حسن بدران) -05
   تألة األ  ةف.

ابن ػػػطة  م(:6104لبببى  فتبببوح رضبببا أببببو الفتبببوح)عمبببرو دمحم رضبببا ىال  -06
امترو س ػػػػة ام  ضػػػػية مػػػػده طػػػػ ا  ي ػػػػةت امترت ػػػػة امريةضػػػػ ة 
ام  ةر اف  د   رعةف امريةضةت ام ةطئ ة قعة عة د  ػةت  
ألسػػػػث  ن ػػػػور  ام عيػػػػة امعي  ػػػػة ميترت ػػػػة امقدن ػػػػة وامريةضػػػػة  

 (.60عة عة سيواف  امعزي ابوؿ  امعدد)
 امن ةت امريةضد    تألة امع  ةف  امريةض. م(:6106غاز  العنز  ) -07
امصػ ود امن مػد  م(:6104فاتن فاروق موسى  وشبير   مسبعد حمبيم ) -08

مده طيألة امعة عة وو فتل أل ػى  ػف امس  ػة و ةوي ػة امػذات 
(  02مػػػدا ـ  عة عػػػة قورمػػػعاد   عيػػػة  ي ػػػة امترت ػػػة  امعػػػدد)

 انةار.
عد فضػػة ة و  ػػ  ت امطػػا امريةضػػد وام مػػاومو  م(:0999فضببل عايببد ) -09

 عةصػػػػرة   لممػػػػة س ػػػػةدة مي،ػػػػد ةت وامدرامػػػػةت امعة ع ػػػػة  
 ابردف.

فػػوة امتس ػػى امن مػػد وو فت ػػة  م(:6108كامببل حسببين عبببود ورخببرون )  -61
قػػػألعض ام ت اػػػرات امن مػػػ ة مػػػده ىوقػػػد ألعػػػض أند ػػػة د ػػػةمد 
أل معػػػػةا املػػػػوه  ام ػػػػلت ر امعي ػػػػد امػػػػدومد ابوؿ )ألةمريةضػػػػة 

 –د ةمد  -مم ـ تزدور اب ـ(  امعراؽترتلد ام عت عةت وألة
 ـ.2108ن مةف  2-2

أصػػوؿ امتػرو   وأوفػةت ام ػػراغ   (:0991كمبال درويبش  وأمببين الخبولى) -60
 املةورة  دار ام  ر امعرتم.
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ام رونػػػػة امن مػػػػ ة وو فت ػػػػة أل سػػػػداث امس ػػػػةة  م(:6106لميبببباء الزىيببببر ) -66
امضػػػػة طة مػػػػده طيألػػػػة امعة عػػػػة  )رمػػػػةمة  ةع مػػػػتار  اػػػػر 

 ن ورة(  عة عة د ةمد. 
 :م(6106) دمحم إبراىيم مصبطفي الخطيبب  دمحم إببراىيم دمحم المقصبقص -63

 صػ  ة( متلو ـ واف  ابن طة امط ق ػة امتعي   ػة )امصػ  ة وا
ام صػػػةسألة م لػػػررات امي ػػػة امعرت ػػػة  ػػػد  ي ػػػة امرت ػػػة عة عػػػة 

 -األمراي.  عية عة عة املدس ام  توسة مألألسةث وامدرامةت
 (.2()26)امعدد 

مػػػػػ  وموع ة امتػػػػػدريا وام نة مػػػػػةت  دار  م(:6118دمحم حسبببببن عبببببالو ) -64
   املةورة.0ام عةرؼ  ت

امتوا ػػػق  ػػػ  امس ػػػةة امعة ع ػػػة وو فتػػػل  م(:6107دمحم عببببدهللا إسبببماعيل) -65
ألةمػػػػذ ةي اموعػػػػداند و مػػػػتوه امط ػػػػوح مطػػػػ ا  ي ػػػػة امترت ػػػػة 

 ػػػػة امريةضػػػػ ة قعة عػػػػة د  ػػػػةت  ألسػػػػث  ن ػػػػور  ام عيػػػػة امعي 
(  22ميترت ػػػة امقدن ػػػة وامريةضػػػة  عة عػػػة ابمػػػ ندرية  امعػػػدد)

 انةار.
امػػػػذ ةي امروسػػػػد وو فتػػػػل ألةمصػػػػ ود  م(:6106دمحم عصببببام دمحم الطببببالع) -66

امن مد مده طيألة امعة عة األم   ة أل زة  رمةمة  ةع متار 
) زة(. ي ػػػػػػة امترت ػػػػػػة    اػػػػػػر  ن ػػػػػػورة  امعة عػػػػػػة اىمػػػػػػ   ة

  يمطاف.
امتػػػرو   قػػػاف امنظريػػػة وامتطقاػػػق   ر ػػػز  م(:6118الحمببباحمى )دمحم دمحم  -67

 اممتةا مين ر  املةورة.
امتػػػػػػػػرو   ام ةئم)ام يمػػػػػػػػ ة وامتمػػػػػػػػويق(   م(:6119دمحم دمحم الحمبببببببباحمى) -68

 (  املةورة   ر ز اممتةا مين ر.2ت)
وفػػت ام ػػراغ واىوت ة ػػةت امترو س ػػة  م(:0996محمببود إسببماعيل طمبببة) -69

ى  ػػػػف امريػػػػف وامسضػػػػر أثنػػػػةي ابعػػػػةزة مطيألػػػػة ام ن ػػػػة  ػػػػد  ػػػػ
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)درامػػػػة  لةرنػػػػة(   ػػػػلت ر رل ػػػػة  مػػػػتلقي ة ميترت ػػػػة  امصػػػػ   ة
امريةضػػػ ة ام درمػػػ ة أل ي ػػػة امترت ػػػة امريةضػػػ ة ميقنػػػاف  عة عػػػة 

 .0222د م قر 22 -22سيواف   د ام ترة  ف 
 م(:6105مصببطفى بببباىى  ابببراىيم شبببحاتة  عمبببرو فببؤاد  ىنبببد سبببالم) -31

 ة   ر ػػز اممتػػةا امسػػداث مين ػػر أصػػوؿ ويػػـ ن ػػس امريةضػػ
 (  املةورة.0)ت

درامػػػػػة تلو   ػػػػػة مين ػػػػػةت امط قػػػػػد أل ي ػػػػػة  م(:6118ىبببببانى دمحم يبببببونس) -30
عة عػػػػػة ام يػػػػػؾ مػػػػػعود   ػػػػػلت ر  نػػػػػةوا امتعيػػػػػ ـ  –ام عي ػػػػػاف

 20 – 21(   ػػػػػد ام تػػػػػرة  ػػػػػف 2وام و ػػػػػة امثلة  ػػػػػة  ام عيػػػػػد)
 اوماو  عة عة واف   س.

عػػض امعوا ػػى ام نقئػػة ألةمصػػ ود امن مػػد أل م(:6105ىبببة فببوز  الوكيببل ) -36
مػػػػده وانػػػػة  ػػػػف طػػػػ ا امعة عػػػػة  رمػػػػةمة  ةع مػػػػتار  اػػػػر 

  ن ورة   ي ة امترت ة  عة عة ام نو  ة.
دور امترت ة امريةضػ ة  ػم تن  ػة امػوود  م(:6114ىنية محمود الكاش ) -33

 امم ةمم  األم ندرية  دار امو ةي مدن ة امطألةوة وامن ر.
: تلنػػاف  ل ػػةس م(6108بببراىيم  ودمحم سببممان شبببيب)ىويببدة إسببماعيل إ -34

امصػػ ود امن مػػد مس ػػةـ امػػدوره امعرافػػد ام  تػػةز أل ػػرة املػػدـ  
(  21 عيػػػة  ي ػػػة امترت ػػػة امريةضػػػ ة  عة عػػػة أل ػػػداد  ام عيػػػد)

 (  أل داد  امعراؽ.2امعدد)
اب ػػى وامت ػػةلؿ  ػػد،ى متن  ػػة امصػػ ود امن مػػد م(: 6103ىيببام شبباىين ) -35

م ػػػػػراولاف ضػػػػعةؼ اممػػػػ     عيػػػػة امعيػػػػػـو مػػػػده وانػػػػة  ػػػػف ا
 .(  د م قر2(  امعدد )02امترتو ة وامن م ة  ام عيد )

امػػ ة ةت ويػػـ امػػن س امريةضػػم  ػػم ابن ػػطة  م(:6117) وفبباء درويببش -36
 امريةض ة  األم ندرية  دار امو ةي مدن ة امطألةوة وامن ر.
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ف امس ػػػةة ام رونػػة امن مػػػ ة وو فت ػػة ألةمرضػػة وػػ (:6106يحيببى شببقورة ) -37
مػػػده طيألػػػة امعة عػػػػةت ام يمػػػطان ة أل سة ظػػػػةت  ػػػزة )رمػػػػةمة 
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