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 -الممارسة الرياضية وأثرها في تعزيز مستوى الثقة بالنفس لدى النساء العامالت 

 دراسة ميدانية بمدينتي عين الدفلى والبليدة

 مستخلص:

تهدف هذه الدراسة إلى إبراز أثر الممارسة الرياضية في تعزيز مستوى الثقة بالنفس 

ومعرفة مستوى الممارسة  لدى النساء العامالت بمدينتي عين الدفلى والبليدة،

الرياضية ومستوى الثقة بالنفس لديهن. وبغية تحقيق أهداف الدراسة طبقت الباحثتان 

(، والثاني خاص بالثقة 2017رياضية لشتيوي)مقياسين: األول خاص بالممارسة ال

( امرأة 90( المعدالن من طرفنا، على عينة قوامها )2009بالنفس لرجب علي)

عاملة اختيرت بطريقة قصدية من مختلف القطاعات، مستخدمين في ذلك المنهج 

الوصفي التحليلي. وبعد جمع البيانات وتحليل النتائج توصلنا إلى أن: مستوى 

الرياضية من طرف النساء العامالت منخفض، في حين مستوى الثقة الممارسة 

بالنفس لديهن مرتفع، كما تبين لنا أيضا أن الممارسة الرياضية للنساء العامالت ليس 

 لها أثر في تعزيز مستوى ثقتهن بأنفسهن.

 

Abstract:   
This study aims to highlight the impact of sports practice 

in enhancing the level of self-confidence of women working in 

the cities of Ain Defla and Blida, and to know the level of sports 

practice and their level of self-confidence. In order to achieve the 

objectives of the study, the two researchers applied two scales: 

the first is related to the mathematical practice of Shtiwi (2017), 

and the second is related to the self-confidence of Rajab Ali 

(2009), modified by us, on a sample of (90) working women 

intentionally selected from different sectors, using that 

descriptive approach Analytical. After collecting data and 

analyzing the results, we found that: The level of sports practice 

on the part of working women is low, while the level of self-

confidence they have is high, and we also found that the sporting 

practice of working women has no effect on enhancing their 

level of self-confidence. 
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 . مقدمة وإشكالية الدراسة:     1

تعد الممارسة الرياضية بصورها الحديثة وبتنظيماتها، وقواعدها المبنية على        

علمي سليم وبمختلف أنواعها ميدان من ميادين التربية الحديثة وعنصرا قويا أساس 

وفعاال في إعداد مواطن الصالح، من خالل تزويده بمختلف المهارات والخبرات 

الحركية الواسعة، والتي تمكنه من التكيف مع مجتمعه وتجعله قادرا على وضع بناء 

صره. كما تعمل الممارسة الرياضية حجر أساس لحياته وتساعده أيضا على مواكبة ع

على جعل العقل البشري نشيطا وسليما وتكسب الجسم الصحة والقوة، وتجعله قادرا 

 (.25، ص 2003على العمل وزيادة اإلنتاج )رضوان، 

وتتنوع دوافع الممارسة الرياضية وتتعدد مظاهرها، ويرجع ذلك في الغالب إلى        

الرياضية التي يمارسها الفرد، ذلك ألن األنشطة  االختالفات في نوعية األنشطة

الرياضية من المتطلبات الحيوية في عصرنا الحاضر، لما لها من فوائد ايجابية جمة 

على بنية الجسم، والصحة العامة حيث تعمل على خفض نسبة الكلسترول، والدهون 

روق وجود ف( إلى Campbell et al, 2001في الدم. حيث أكد كامبل وآخرون )

ذات داللة إحصائية في دوافع ممارسة التمارين الرياضية لدى األفراد تبعا ألهداف 

 الشخصية، وتحقيق تلك األهداف،

كما تعتبر الثقة بالنفس أحد أهم الخصائص النفسية المرغوبة بشدة لدى النفس        

نافس البشرية بصفة عامة، ولدى الرياضي بصفة خاصة، السيما إذا تعلق األمر بالت

في موقف معين يتضمن مستوى من مستويات االمتياز والتفوق والنجاح والنضال، 

وذلك من أجل السيطرة على تحديات الصعبة التي تزيد الفرد رغبة في النجاح)هاني، 

كما أنها من أهم السمات االنفعالية التي يكتسبها الفرد في البيئة  .(25، ص 2005

امل معها، وتقوم أساسا على حسن تكيف الفرد مع االجتماعية التي يعيش فيها ويتع

، 1998نفسه، ومع ما يحيط به، وتمكنه من االستجابة لمختلف المثيرات )عبد العليم، 

 (. 27ص 

والثقة بالنفس من العوامل الهامة التي لها تأثير على كبير على النشاط الرياضي        

ر الشخصية السوية وعنصرا لدى أي العب من جهة عامة، إذ تعد مظهرا من مظاه

هاما في التكيف الفعال، والقدرة على مواجهة الظروف الطارئة، واتخاذ القرار، 

واالعتماد على النفس. فالفرد الذي لديه ثقة بنفسه يكون متقبال لذاته في جميع 

، ص 2000المواقف، وقادرا على المواجهة، وعدم التهرب من الواجبات )عبد هللا، 

157.) 

على اختالف  وفي قرننا الـواحد والعشرين ازدياد نشاط الحركات النسوية       

مطالبهن، فأصبح عمل المرأة يشغل حيًزا كبيًرا من اهتمامها، واتسع نطاق أدوارها 

بمسؤوليتها التي كانت من قبل من مسؤوليات الرجل.  االجتماعية بعد إطالعها

ووجدت المرأة العاملة نفسها أمام مطالب واختيارات، من جهة ما ينتظره البيت منها 



  فوزية  مصبايح  - مقدم أمال ...ة الرياضية وأثرها في تعزيز الممارس

 

ـ ــ ــ  ت

524 

والذي يصعب عليها تحقيقه نظرا لعملها الخارجي، ومن جهة ما ترغب هي في 

 (.2004تحقيقه لذاتها ويصعب عليها تحقيقه نظرا لوضعها كزوجة)بن زيان، 

فبالرغم من التغيرات التي حدثت في مركز المرأة من جراء التغييرات        

خروجها للعمل ساهم في تطوير شخصيتها االجتماعية والتكنولوجية والثقافية، إال أّن 

وتعزيز ثقتها بنفسها، ذلك ألن ثقة المرأة بنفسها تعد أولى خطوات تحقيق الرضا 

انطالق للحصول على ما تريده من أهداف، حيث  للذات والوصول إلى النجاح، ونقطة

تستطيع المرأة الواثقة من نفسها من مواجهة الصعوبات وعقبات الحياة، وأن تعبر 

 (.1995بأمان لتحقيق النجاح والتميز حسب ما أكده المالح)

ولعّل خروج المرأة للعمل جعلها تهتم بنفسها ومظهرها من حيث األناقة،         

ا للممارسة الرياضية بمختلف أشكالها سواء داخل البيت وخارجه، من والشكل ودفعه

أجل الحفاظ على رشاقتها وصحتها، ومواجهة المخاطر  الناتجة عن قلة الحركة نتيجة 

اعتماد المرأة على اآللة في العديد من متطلبات الحياة العصرية، كالسمنة والسكري 

أن االهتمام المراة باللياقة  ( في دراستها2017وضغط الدم حيث أكدت شتيوي)

البدنية والصحة هو  الذي يدفعها بدرجة كبيرة جدا للممارسة الرياضة، وهذا بمتوسط 

 . % 73.20وبنسبة مئوية لالستجابة قدرها  3.66حسابي قدره 

ومن ثمة برزت مشكلة البحث لدينا لإلجابة عن التساؤل الرئيسي التالي: هل        

 ثر في تعزيز مستوى الثقة بالنفس لدى النساء العامالت؟للممارسة الرياضية أ

 وتنبثق عنه التساؤالت الجزئية التالية:

 ما مستوى الممارسة الرياضية لدى النساء العامالت؟. -1

 ما مستوى الثقة بالنفس لدى النساء العامالت؟ -2

 ولإلجابة عن تساؤالت الدراسة افترضنا أنه:

 تعزيز مستوى الثقة بالنفس لدى النساء العامالت.للممارسة الرياضية أثر في  -

 مستوى الممارسة الرياضية لدى النساء العامالت منخفض. -

 مستوى الثقة بالنفس لدى النساء العامالت مرتفع. -

إبراز دور الممارسة الرياضية في تعزيز ونهدف من خالل هذه الدراسة إلى      

ت، والكشف عن مستوى الممارسة الرياضية، مستوى الثقة بالنفس لدى النساء العامال

 ومستوى الثقة بالنفس لدى النساء العامالت.

كما تكمن أهمية دراستنا من أهمية الموضوع بحد ذاته وطبيعته، ذلك ألن         

موضوع بحثنا يقوم على دراسة سمة من السمات النفسية في المجال الرياضي أال 

وهي الثقة بالنفس، باعتبارها محرك ودافع قوي سواء كان ذلك لالستمرار في عملية 

لمنافسة، قصد الرفع من معنويات المرأة التدريب والترويح أو لتحقيق النجاح وا

 العاملة من جهة، والرقي بمستوى الرياضي من جهة.
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 إثراء األدب التربوي حول موضوع الممارسة الرياضية والثقة بالنفس. -

قد تساعد هذه الدراسة في توفير آفاق عملية وبحثية للباحثين في مجـال الممارسـة  -

أخرى للدراسة على عينات مختلفة كاألطفال ذوي النسوية للرياضة، وتبني مواضيع 

 االحتياجات الخاصة. 

 والتزمت الباحثتان بالحدود التالية:

: اقتصرت هذه الدراسة على معرفة األثر الذي تلعبه الحدود الموضوعية -1-1

 الممارسة الرياضية في تعزيز مستوى الثقة بالنفس لدى النساء العامالت.

طبقت هذه الدراسة على النساء العامالت في مدينتي عين  الحدود المكانية: -1-2

 الدفلى والبليدة.

 15: أجريت الدراسة االستطالعية في فترة زمنية الممتدة من الحدود الزمنية -1-3

، والدراسة األساسية من الفترة 2020 - 2019ديسمبر للموسم الدراسي  31و 

 نفس الموسم الدراسي. فيفري في 20جانفي إلى غاية  20الممتدة ما بين 

وتقصد الباحثتان إجرائيا بالممارسة الرياضية على أنها مجموعة من التمارين           

واأللعاب والمباريات والمسابقات الرياضية، والتي تؤديها المرأة العاملة والحركات 

داخل المنزل أو خارجه، قصد تنمية مهاراتها الحركية والبدنية، وقصد الترفيه 

رويح عن نفسها في أوقات الفراغ، وتقاس بدرجة الكلية التي تتحصل عليها والت

 المجيبة على فقرات مقياس الممارسة الرياضية المعدل من طرفنا. 

أما الثقة بالنفس فيقصد بها تلك السمة الشخصية التي تشعر بها المرأة العاملة في        

أهدافها المرجوة و العيش بسعادة  قدرتها على مواجهة تحديات الحياة، من أجل تحقيق

وسالم، وتقاس إجرائيا بالدرجة الكلية التي تتحصل عليها المجيبة على فقرات مقياس 

 الثقة بالنفس المعدل من طرفنا. 

أما المرأة العاملة في التي تزاول عملها خارج بيتها بشكل رسمي ومنظم في       

ة، بحيث تستغرق ساعات من وقتها مختلف القطاعات، كالتعليم والصحة أو اإلدار

 مقابل أجر تتقاضاه.

 . الجانب التطبيقي للدراسة:2

سنتطرق في هذا الجانب إلى إجراءات المنهجية للدراسة الميدانية التي تحوي 

ومواصفات العينة  على نتائج الدراسة االستطالعية والمنهج المتبع في هذه الدراسة،

لجمع البيانات واألدوات اإلحصائية التي تمت إلى واألدوات المستعملة  األساسية،

أساسها عملية تحليل ومناقشة النتائج، لنتطرق فيما بعد إلى عرض وتفسير نتائج 

 فرضيات الدراسة.

 / اإلجراءات المنهجية للدراسة الميدانية:2-1

 / الدراسة االستطالعية:2-1-1

 أهداف الدراسة االستطالعية: 2-1-1-1
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الستطالعية أهمية بالغة في البحث العلمي إذ تعتبر أولية له، تكتسي الدراسة ا

وتمكن الباحث من اإلطالع بعمق على جوانب وتفاصيل موضوعه، مما يسهل عليه 

الفهم األفضل والتصور الكامل لموضوع بحثه، كما تهدف إلى التحقق من صالحيته 

ختلف الصعوبات أدوات جمع المعطيات التي يستخدمها الباحث في بحثه، ومعرفة م

والنقائص المسجلة أثناء التطبيق لتداركها فيما بعد، ولهذا أجريت الدراسة 

 االستطالعية من أجل تحقيق هدفين هما:

نزول الباحثتان إلى أرض الميدان لمعاينة الواقع والتعرف المسبق على الظروف  -

إجراء الدراسة المحيطة بعملية التطبيق، وبالتالي تجنب الوقوع في األخطاء أثناء 

 األساسية.

التأكد من الفهم اللغوي ألدوات البحث وحساب الخصائص السيكومترية)الصدق  -

والثبات(لها، من أجل االطمئنان على مدى صالحية هذه األدوات والمتمثلة في مقياس 

 الممارسة الرياضية والثقة بالنفس.

 وصف العينة االستطالعية:-2-1-2
امرأة عاملة،  30بيق أدوات الدراسة على عينة قوامها قامت الباحثتان بتط     

يعملون في مختلف القطاعات بمدينتي عين الدفلى والبليدة، خالل الموسم الدراسي 

، تم اختيارهم بطريقة قصدية، وهذا لغرض تجريب أدوات الدراسة 2020 – 2019

 تأكد من صدقها وثباتها.

 أدوات الدراسة االستطالعية: -2-1-3

توقف صدق البحوث وقيمتها العلمية على االختيار السليم للطرق، واألدوات التي ي     

تمتلك الشروط العلمية والمنهجية، بغية الوصول إلى أهدافها المسيطرة وبغية جمع 

وقامت الباحثتين  البيانات المتعلقة بالبحث العلمي والوصول إلى نتائج موثوق بها.

 (،2017ضية ألميرة حمدان عبد الهادي شيتوي)االستعانة بمقياس الممارسة الريا

(، بعد إعادة تجريبه على 2009ومقياس الثقة بالنفس لسمية مصطفى رجب علي)

 عينة الدراسة االستطالعية.

 مقياس الممارسة الرياضية:-2-1-3-1

( من 2017)يتكون مقياس الممارسة الرياضية ألميرة حمدان عبد الهادي شيتوي     

 عبارة مشتملة على جزأين:  57

الجزء األول: يشتمل على المعلومات الشخصية تتعلق بالمستجيب )المتغيرات 

 الدمغرافية(.

الجزء الثاني: يتكون من فقرات المقياس التي تتعلق بدوافع ممارسة النساء للممارسة 

 الرياضية بالمراكز الرياضية في محافظات شمال الضفة الغربية .
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وتم استخدام مفتاح التصحيح الخماسي )موافق بشدة، موافق، محايد، معارض، 

 معارض بشدة( بحيث:

 (.5إذا كانت اإلجابة موافق بشدة تعطى العالمة ) -

 (.4إذا كانت اإلجابة موافق تعطى العالمة ) -

 (.3إذا كانت اإلجابة محايد تعطى العالمة ) -

 (.2العالمة )إذا كانت اإلجابة معارض تعطى  -

 (. 1إذا كانت اإلجابة معارض بشدة تعطى العالمة ) -

اما الخصائص السيكومترية للمقياس في صورته األصلية: للتأكد من الخصائص 

( 335السيكومترية للمقياس قامت الباحثة بتطبيقه في صورته المبدئية على عينة من )

ية في محافظات شمال الضفة متدربة من النساء المتدربات في صاالت اللياقة البدن

( عاما، وتنوعت حالتهم االجتماعية من 45-25الغربية، تراوحت أعمارهم مابين )

)عزباء، متزوجة، مطلقة، أرملة(، وذلك بغرض فهم مدى أفراد العينة عبارات 

 المقياس، وتأكد من صدقه وثباته.

)المنطقي( للتأكد  صدق المحكمين ولصدق المقياس: لقد قامت الباحثة باستخدام طريقة

قامت الباحثة بعرض المقياس في صورته المبدئية على عدد من  من صدقه حيث

أعضاء هيئة التدريس والمختصين في علم النفس والصحة النفسية وعلم االجتماع 

والتربية الرياضية بجامعة النجاح الوطنية، وذلك للحكم على مدى مناسبة الفقرات 

، ومدى سالمة الفقرات لغوية، ومدى مناسبتها للتطبيق للمجاالت التي تندرج تحتها

على عينة الدراسة، وقد تبين سالمة الفقرات من حيث الصياغة واللغة ومناسبتها 

 لقياس الممارسة الرياضية، وذلك بعد إجراء التعديالت الالزمة.

، حيث أما ثبات المقياس: لمعرفة ثبات الدراسة استخدمت الباحثة معادلة ألفا لكرومباخ

(، وكانت معامالت الثبات 0.949وصلت قيمة معامل الثبات الكلي لألداة إلى )

، كما هو موضح في 0.01لمجاالت مقياس الممارسة الرياضية دالة عند المستوى 

 الجدول الموالي:

 ( : يوضح معامالت الثبات لمجاالت مقياس الممارسة الرياضية01الجدول رقم)

 الرقم التالمجا معامل ألفا لكرومباخ

0.858
**

 01 الدوافع النفسية 

 
0.867

**
 02 الدوافع االجتماعية 

0.917
**

 03 الدوافع البدنية والصحة 

0.867
**

 04 الدوافع الجمالية 

0.905
**

 05 الدوافع الشخصية 

0.949
**

 المقياس ككل 
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 ( أن معامالت الثبات قد تراوحت مابين01وتظهر من نتائج الجدول رقم)      

 (، وتعد هذه القيم جيدة وتفي بأغراض الدراسة.0.917 - 0.859)

  / الخصائص السيكومترية للمقياس في صورته الحالية:2-2

 . حساب درجات صدق مقياس الممارسة الرياضية:1

للتحقق من صدق مقياس الممارسة الرياضية تم االعتماد على الصدق التمييزي،      

 والذي يتم وفق المراحل التالية:

 ترتيب الدرجة الكلية لألفراد من األصغر إلى األكبر. -

 من العدد الكلي لألفراد. %27تحديد عدد األفراد لكل مجموعة طرفية والتي تمثل  -

نة الطرفية بين المجموعة الدنيا والمجموعة العليا، والجدول للمقار tحساب اختبار  -

 الموالي يوضح ما يلي:

(: يبين قيمة اختبار"ت" لمرتفعي و منخفضي الدرجات على 02الجدول رقم)

 مقياس الممارسة الرياضية

 المتغير

الثلث األعلى 

 (8)ن=

 الثلث األدنى

 (8)ن=

 اختبار ليفين
اختبار "ت" لعينتين 

 مستقلتين

 "ف"

مستو

ى 

 الداللة

اختبار 

 "ت"

درجة 

 الحرية

مستو

ى 

 ع م ع م الداللة

الممارس

ة 

 الرياضية 

216.

50 

4.3

4 

157.

12 

10.3

8 

13.5

6 
0.01 

14.9

2 
9.37 0.01 

( أنه يوجد فروق بين متوسط درجات أفراد عينة 02يتضح من الجدول رقم)     

الدراسة االستطالعية الذين تحصلوا على درجات مرتفعة في أدائهم على مقياس 

 4.34بانحراف معياري قدره  216.50الذي بلغت قيمته  ممارسة الرياضة النسوية،

لذين تحصلوا على درجات ومتوسط درجات أفراد عينة الدراسة االستطالعية ا

بانحراف  157.12منخفضة في أدائهم على نفس المقياس، والذي بلغت قيمته 

 ، وذلك لصالح مرتفعي الدرجات )الثلث األعلى(.10.38معياري قدره 

(، 0.01( بمستوى داللة )13.56بلغت ) Fيظهر الجدول السابق أن قيمة كما      

انس بين المجموعتين العليا والدنيا، وبناءا عليه مما يدل على أنها دالة أي ال يوجد تج

 tتم قراءة نتائج اختبار "ت" لعينتين مستقلتين غير متجانستين، حيث بلغت قيمة 

، أي توجد فروق ذات (0.01( ومستوى داللة )9.37( عند درجة حرية )14.92)

العية داللة إحصائية لصالح مرتفعي الدرجات في أداء أفراد عينة الدراسة االستط

على مقياس ممارسة الرياضة النسوية، إذا المقياس يميز بين مرتفعي ومنخفضي 
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الدرجات، وهو ما يدل على صدق المقياس، وبالتالي يمكن تطبيقه على عينة الدراسة 

 األساسية.

 . ثبات المقياس في الدراسة الحالية:2

 لكرونباخ، (α)تم حساب ثبات مقياس الممارسة الرياضية باستخدام معامل ألفا     

 وجاءت قيمة معامل الثبات باستخدام معامل ألفا لكرونباخ على النحو التالي:

 ( لكرونباخ لمقياس الممارسة الرياضيةα(: يبين معامل ألفا )03الجدول رقم)

 ( لكرونباخα) المتغير

 0.92 الممارسة الرياضية

( لكرونباخ لمقياس الممارسة الرياضية، αيظهر الجدول السابق معامل ألفا )      

وهي تشير إلى درجة مقبولة من االتساق الداخلي، األمر  0.92والذي بلغت قيمته 

الذي يعطي دليال على االتساق الداخلي لمقياس الممارسة الرياضية المعتمد في 

 الدراسة الحالية.

 مقياس الثقة بالنفس:  2.3.1

( حيث 2009استعانت الباحثتان بمقياس الثقة بالنفس لسمية مصطفى رجب علي)     

يشمل على خمسة أبعاد، وهي: االعتماد على النفس، اإلرادة، البعد االجتماعي، البعد 

األكاديمي، والبعد الجسمي، حيث يطلب من المفحوصين اإلجابة عن عبارات المقياس 

ير دقيق وصريح دون مجاملة، وذلك على مقياس يتدرج من )غالبا(، بإعطاء تقد

( على 3.2.1)أحيانا(، )نادرا(، وموضوع أمام هذه التقديرات ثالثة درجات )

الترتيب، وذلك عندما يكون اتجاه التوافق ايجابيا أي ارتفاع في درجة التوافق، بينما 

 عندما ينخفض التقدير. (1.2.3تكون التقديرات الثالثة في االتجاه العكسي )

 أوال/ الخصائص السيكومترية لمقياس الثقة بالنفس في صورته األصلية:

 . صدق مقياس الثقة بالنفس:1

استخدمت الباحثة طريقتين لتقدير صدق المقياس، وهما: صدق المحتوى، وصدق     

 االتساق الداخلي.

 صدق المحتوى: 1.1

محكما من ذوي االختصاص  14يان على تم عرض الصورة األولية من االستب      

في علم النفس والصحة النفسية ليبدو آراءهم حول المقياس، ثم قامت الباحثة بتعديل ما 

ارتأت تعديله لبعض الفقرات، وكذلك تم حذف بعض الفقرات التي لم يتفق عليها، 

 وبالتالي أصبح المقياس يتمتع بصدق ظاهري أو ما يعرف بصدق المحكمين.
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 صدق االتساق الداخلي: 2.1

تم فيه إيجاد قوة االرتباط بين درجات فقرات األداة ودرجات أبعادها التي تنتمي      

إليها، وبين درجات فقرات األداة كل حدة ودرجة االختبار الكلي، وبين درجات أبعاد 

المقياس ودرجة االختبار الكلي، وقد تم التحقق من صدق االتساق الداخلي للمقياس، 

( طالبة، حيث قامت الباحثة بحساب 52لك بتطبيقها على عينة استطالعية)وذ

( للحكم على الفقرات، في حين أن 0.52معامالت االرتباط، وتم اتخاذ معيار )

الفقرات التي يكون ارتباطها أقل من هذه القيمة تحذف، وبعد إجراء االرتباط تبين أن 

 جميع العبارات كان معامل ارتباطها قوي.

 بات المقياس:. ث2

 تم التحقق من ثبات االختبار بطريقتين، وهما:

(، وهذا 0.84: وقد بلغت نسبة الثبات على ألفا لكروباخ )طريقة ألفا لكرومباخ1.2

يعني تمتع المقياس بدرجة عالية من الثبات تكفي للحكم على صالحية المقياس 

 للتطبيق.

حيث تم حساب درجة االرتباط بين النصف األول من التجزئة النصفية:  2.2

المقياس والنصف الثاني وقد بلغت درجت معامل االرتباط بيرسون قبل 

(، حيث لوحظ أن 0.89(، وبلغت درجة االرتباط برسون بعد التعديل)0.86التعديل)

(، وهي قيم  تطمئن 0.50جميع قيم معامل االرتباط قبل التعديل وبعده أكثر من )

 حثة لتطبيق المقياس.البا

 ثانيا/ الخصائص السيكومترية لمقياس الثقة بالنفس في صورته الحالية:
نظرا لطبيعة الدراسة الحالية والمتغير المدروس لجأنا إلى التقليص في المقياس      

بندا مقسمة على أربعة أبعاد: بعد  28بندا منه، حيث أصبح يحوي  19وحذف 

فقرات(،  04فقرات(، والبعد اإلرادة )يحوي  05االعتماد على النفس )يحوي 

فقرة(،  04فقرة(،  الجسمي ) 10فقرة(، واألكاديمي )يحوي  05االجتماعي)يحوي 

وتم التأكد من توفر الخصائص السيكومترية للمقياس بعد تطبيقه على عينة الدراسة 

 االستطالعية.

 . صدق مقياس الثقة بالنفس:1

قة بالنفس تم االعتماد على الصدق التمييزي، والجدول للتحقق من صدق مقياس الث    

 الموالي يلخص ذلك:
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(: يمثل قيمة اختبار"ت" لمرتفعي ومنخفضي الدرجات على 04الجدول رقم )

 مقياس الثقة بالنفس

 المتغير

 الثلث األعلى

 (8)ن=

 الثلث األدنى

 (8)ن=

 اختبار "ت" لعينتين مستقلتين

اختبار 

 "ت"

درجة 

 الحرية

مستوى 

 ع م ع م الداللة

الثقة 

 بالنفس
77.00 2.92 58.25 2.81 13.05 14 0.01 

( وجود فروق بين متوسط درجات أفراد عينة الدراسة 04يتضح من الجدول رقم)     

االستطالعية الذين تحصلوا على درجات مرتفعة في أدائهم على مقياس الثقة بالنفس، 

، ومتوسط درجات أفراد 2.92بانحراف معياري قدره  77.00الذي بلغت قيمته 

ى درجات منخفضة في أدائهم على نفس عينة الدراسة االستطالعية الذين تحصلوا عل

، وذلك لصالح 2.81بانحراف معياري قدره  58.25المقياس، والذي بلغت قيمته 

 مرتفعي الدرجات )الثلث األعلى(.

( 13.05يظهر الجدول السابق أن قيمة اختبار "ت" لعينتين مستقلتين بلغت )كما      

، أي توجد فروق ذات داللة إحصائية (0.01( ومستوى داللة )14عند درجة حرية )

لصالح مرتفعي الدرجات في أداء أفراد عينة الدراسة االستطالعية على مقياس تعزيز 

الثقة بالنفس، إذا المقياس يميز بين مرتفعي ومنخفضي الدرجات، وهو ما يدل على 

 صدق المقياس، وبالتالي يمكن تطبيقه على عينة الدراسة األساسية. 

 قياس في الدراسة الحالية:. ثبات الم2

وجاءت  لكرونباخ، (α)تم حساب ثبات مقياس الثقة بالنفس باستخدام معامل ألفا     

 قيمة معامل الثبات باستخدام معامل ألفا لكرونباخ على النحو التالي:

 ( لكرونباخ لمقياس الثقة بالنفسα(: يمثل معامل ألفا )05الجدول رقم )

 ( لكرونباخα) المتغير

 0.79 الثقة بالنفس

يظهر الجدول السابق معامل ألفا لكرونباخ لمقياس الثقة بالنفس، والذي بلغت قيمته      

( وهي تشير إلى درجة مقبولة من االتساق الداخلي، األمر الذي يعطي دليال 0.79)

 على االتساق الداخلي لمقياس تعزيز الثقة بالنفس المعتمد في الدراسة الحالية.
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 الدراسة األساسية:. 2

 المنهج المتبع في الدراسة: 1.2

إن طبيعة المشكلة المطروحة للدراسة تفرض على الباحثتين تبني منهج معين      

دون غيره تبعا لألهداف التي تسعى لتحقيقها في هذه الدراسة، ولتحقيق أهداف 

 الدراسة استخدمنا المنهج الوصفي الذي يسعى الوصف المنظم للحقائق.

 مجتمع وعينة الدراسة األساسية: 2.2

تمثل مجتمع دراستنا في النساء العامالت لمدينتي عين الدفلى والبليدة، ولقد      

اعتمدنا في هذه الدراسة في اختيار عينة قصدية من النساء العامالت لمختلف 

القطاعات استنادا لطبيعة الموضوع، وتم ذلك من خالل تحديد حجم عينة الدراسة 

امرأة عاملة، والجدول الموالي يمثل توزيع أفراد عينة  90اسية التي بلغ قوامها األس

 الدراسة األساسية.

 (: يمثل توزيع أفراد عينة الدراسة األساسية06الجدول رقم )

 النسبة التعداد مدينة

 % 52.22 47 عين الدفلى

 % 47.78 43 البليدة

 %   100 90 المجموع

 األساسية:أدوات الدراسة  3.2

 استخدمنا في هذه الدراسة أداتين، هما:

 فقرة في صورته النهائية(. 49مقياس الممارسة الرياضية)  -

 فقرة في صورته النهائية(. 28مقياس الثقة بالنفس)  -

 مقياس الممارسة الرياضية: 1.3.2

بعد أن تم بعد التأكد من كفاءة المقياس تم إعداد الصورة النهائية للمقياس، وذلك      

حذف العبارات التي اتفق المحكمون على عدم انتمائها لألبعاد التي وضعت لقياسها، 

( عبارة، موزعة على خمسة 49وبذلك أصبح المقياس في صورته النهائية يتضمن )

 أبعاد، كما هو موضح في الجدول الموالي:
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النهائية  (: يمثل أبعاد مقياس الممارسة الرياضية في صورته07الجدول رقم )

 للدراسة الحالية

 أرقام العبارات
عدد 

 العبارات

أبعاد مقياس الممارسة 

 الرياضية

 الدوافع النفسية 11 .1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11

25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-

35-36-37-38. 
 اللياقة البدنية 14

12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-

22-23-24. 
 الدوافع االجتماعية 13

 الدوافع الجمالية 08 -39-40-41-42-43-44-45-46

 الدوافع الشخصية 03 .47-48-49

 مقياس الثقة بالنفس: 2.3.2

بعد التأكد من كفاءة المقياس تم إعداد الصورة النهائية للمقياس، وذلك بعد حذف        

بعض العبارات التي ال تقيس ما وضع لقياسه، أصبح المقياس في صورته النهائية 

( عبارة، مقسمة بالتساوي إلى بنود ايجابية وبنود سلبية،  والجدول 28يتضمن )

 الموالي يلخص ذلك: 

النفس في صورته النهائية يمثل أرقام بنود مقياس الثقة ب(: 08الجدول رقم )

الحالية للدراسة  

 عدد العبارات رقام العباراتأ
بنود مقياس الثقة 

 بالنفس

1-2-4-6-8-9-12-16-18-22-23-25-

27-28. 
 البنود ايجابية 14

3-5-7-10-11-13-14-15-17-19-20-

21-24-26. 
 البنود السلبية 14

 األساسية:إجراءات الدراسة  .4

قامت الباحثتين بتنظيم جدول زمني لسير الدراسة األساسية، فقد خصصت لكل      

امرأة عاملة ساعة، وكانت الباحثتين تقوم تقريبا بنفس الخطوات مع جميع النساء 

 العامالت أيام التطبيق، وهذه الخطوات تمثلت فيما يلي: 

 االتصال بالنساء العامالت على مستوى مكان عملهم لمدينتي عين الدفلى، والبليدة.  -
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تطبيق األداتين هذه الدراسة في الوقت نفسه وذلك لطبيعة الدراسة، حيث أن  -

الغرض األساسي منها هو البحث عن أثر الممارسة الرياضية في تعزيز الثقة بالنفس 

بجمع األداتين وتقديمهما معا للمرأة العاملة مع  لدى النساء العامالت، ولهذا قمنا

 مراعاة ما يلي:

 * تهيئة النساء العامالت لإلجابة على األداتين.

 * التأكيد على أن نتائج الدراسة التي لن تستغل إالّ لغرض البحث العلمي.

 * شرح كيفية اإلجابة وذلك بتقديم مثال.

يمها، وذلك للتأكد من أنها أجابت عن * اإلطالع على ورقة كل امرأة عاملة بعد تسل

 كل األسئلة.

 * تقديم الشكر ألفراد العينة على مساعدتهم لنا في إنجاز هذه الدراسة.

 . األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة:5

من أجل الوصول إلى معالجة وتحليل البيانات بطريقة علمية وموضوعية،      

اعتمدت الباحثتان في هذه الدراسة على عدة أساليب إحصائية وصفية واستداللية 

(، نذكر منها: النسب المئوية، SPSSباستخدام الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية )

اختبار "ت" لعينتين مستقلتين، معادلة معامل االرتباط، معامل ألفا لكرونباخ، 

 االنحدار البسيط.

 ثانيا/ عرض ومناقشة نتائج فرضيات الدراسة: 

من خالل تطبيق أدوات الدراسة وتحليل نتائجها بواسطة عدة مقاييس إحصائية         

(، حيث SPSSوصفية واستداللية، باستعمال الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية )

نتائج كل فرضية على حدا،  ليتم بعد ذلك توضيح مدى قبولها أو  نتناول عرض

 رفضها.

 . عرض وتفسير نتائج الفرضية الجزئية األولى:1

تنص الفرضية الجزئية األولى أن: مستوى الممارسة الرياضية لدى النساء        

العامالت منخفض، وللتحقق من صحتها أو نفيها قمنا بتطبيق اختبار "ت" لمعرفة 

لفرق بين المتوسطين الحسابيين المالحظ والمتوقع ألفراد العينة، والجدول الموالي ا

 يوضح ذلك:
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(: يوضح الفرق بين المتوسط الحسابي المالحظ والمتوسط 09الجدول رقم )

 المتوقع لمستوى الممارسة الرياضية للنساء العامالت

 العدد

المتوسط 

الحسابي 

 المالحظ

االنحراف 

 المعياري

المتوسط  

 الحسابي المتوقع

درجة 

 الحرية

قيمة 

 )ت(

 قيمة

sig 

مستوى 

 الداللة

90 114.79 03.78 147 89 06.75 0.001 0.01 

من خالل القيم المتحصل عليها بالنسبة لمتغير الممارسة الرياضية للنساء        

العامالت يتضح لنا أن قيمة المتوسط الحسابي المالحظ هي أصغر من قيمة المتوسط 

هي القيمة الفاصلة بين مستوى الممارسة الرياضية  147الحسابي المتوقع، فالقيمة 

المنخفض. كما بلغت قيمة اختبار"ت" لعينة  المرتفع ومستوى الممارسة الرياضية

، وبالتالي فإن تقدير النساء العامالت 0.01وقد كانت دالة عند  06.75واحدة 

منخفض لمستوى ممارستهن الرياضية. ويمكن تفسير هذه النتيجة بأن رغم أن 

الممارسات الرياضية تعتبر من العوامل الهامة للصحة النفسية للمرأة الكتسابها 

ور واإلحساس الذاتي بالسعادة، والطمأنينة، والتحرر من القلق، والتوتر النفسي الشع

وتفريغ االنفعاالت المكبوتة. وإكسابها القوة والسالمة العضلية والجسدية، إال أّن كثيرا 

من النساء يعزفن عن ممارسة الرياضة خاصة المرأة العاملة نظرا لضيق الوقت 

واألدوار األسرية، مما يشكل عائقا على ممارسة لديهن، الذي ينقضي بين العمل 

كذلك بعض النساء ممن يتهربن من الرياضة للنظرة السلبية للمرأة التي  الرياضة،

تمارس الرياضة، التي كانت حكرا على الرجل فقط والنساء اللواتي يمارسن الرياضة 

 (. 2018يعتبرن مسترجالت وناقصات أنوثة حسب ما أكدته دراسة مقداد)

 . عرض وتفسير نتائج الفرضية الجزئية الثانية:2

تنص الفرضية الجزئية الثانية أن: مستوى الثقة بالنفس لدى النساء العامالت        

مرتفع، وللتحقق من صحتها أو نفيها قمنا بتطبيق اختبار "ت" لمعرفة الفرق بين 

 الموالي يوضح ذلك:المتوسطين الحسابيين المالحظ والمتوقع ألفراد العينة، والجدول 
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(: يوضح الفرق بين المتوسط الحسابي المالحظ والمتوسط 10الجدول رقم )

 المتوقع لمستوى الثقة بالنفس للنساء العامالت

 العدد

المتوسط 

الحسابي 

 المالحظ

االنحراف 

 المعياري

المتوسط  

 الحسابي المتوقع

درجة 

 الحرية

قيمة 

 )ت(

 قيمة

sig 

مستوى 

 الداللة

90 75.96 03.78 56 89 09.68 0.000 0.01 

من خالل القيم المتحصل عليها بالنسبة لمتغير الثقة بالنفس للنساء العامالت        

يتضح لنا أن قيمة المتوسط الحسابي المالحظ هي أكبر من قيمة المتوسط الحسابي 

هي القيمة الفاصلة بين مستوى الثقة بالنفس المرتفع ومستوى  56المتوقع، فالقيمة 

وقد كانت  09.68غت قيمة اختبار"ت" لعينة واحدة الثقة بالنفس المنخفض. كما بل

، وبالتالي فإن تقدير النساء العامالت مرتفع لمستوى ثقتهن بأنفسهن. 0.01دالة عند 

ويمكن تفسير هذه النتيجة بأن الثقة بالنفس عند النساء العامالت تنعكس باإليجاب على 

اسة حسين الكثير من السمات النفسية المرتبطة بتقدير الذات حسب در

 (.2017وعينو)

فالثقة بالنفس تظهر من خالل إحساس الفرد )المرأة( بالثقة بدنيا وشخصيا ومهنيا 

وبقدراته ومهاراته وخياراته الجيدة وتقبل اآلخرين له كما تكون له الكفاءة الشخصية 

للتعامل مع اآلخرين إذ أن الثقة بالنفس تعزز الشعور بالقوة والمهارة مما تمكنه من 

لقيادة واإلسهام في حل المشكالت وهذا ما أكدته دراسة بن حاج أمحمد أمين ا

(2019.) 

 .عرض ومناقشة الفرضية األساسية:3

بعد التأكد من أن النموذج الخطي ال يعاني من مشكلة عدم تجانس تباين الخطأ، تم 

معالجة البيانات باستخدام الطريقة االعتيادية. قمنا بحساب أهم مؤشر لنموذج االنحدار 

Rويرمز له بـ Coefficient Of Déterminationوهو معامل التحديد 
2 

ويعتبر 

 مقياسا لجودة توفيق النموذج. 

 التلخيصي)تلخيص النماذج( يمثل الجدول (:11) رقم دوللجا

 النموذج

 األول

 معامل التحديد المصحح معامل التحديد معامل بيرسون

0.03 0.001 -0.01 

ممارسة النالحظ من خالل الجدول السابق أن معامل االرتباط برسون بين      

التحديد  معامل أن الجدول في (. كما نالحظ0.03بلغت قيمته) الثقة بالنفسرياضية وال

 الثقة بالنفسوكمتغير مستقل  رياضيةممارسة الللنموذج المقترح الذي يضم متغير ال

تشير إلى  وهي (،0.01-قدره ) تصحيح ( بمعامل0.001كمتغير تابع بلغت قيمته )
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النموذج  في تؤخذ لم مهمة أخرى عوامل إلى ترجع أن االنحرافات التي تفسر النموذج

 .الحالي

 :االنحدار طريق عن التباين تحليل نتائج -3
 التباين  تحليل الفرضية العامة تم استخدام الختبار النموذج صالحية من للتحقق

ONE WAY ANOVA والنتائج كما يلي:االنحدار،  طريق عن 

 ONE WAY(: تحليل التباين عبر االنحدار باستخدام 12الجدول رقم)

ANOVA 

 مصدر التباين النموذج
مجموع 

 التباين

درجات 

 الحرية

معدل 

 المربعات

اختبار 

F 

مستوى 

 الداللة

 األول

 2.32 1 8.32 ما بين المجموعات

 78.88 87 6863.11 داخل المجموعات 0.74 0.10

  88 6871.43 الكلي

من خالل الجدول السابق نجد أن نتائج تحليل التباين الختبار معنوية االنحدار      

فإن غير دالة بالنسبة للنموذج النظري، أي أن االنحدار غير معنوي وبالتالي  كانت

  .تعزيز الثقة بالنفسالمتغير المستقل ال يؤثر في 

بناءا على ما سبق، ذكره ومن خالل النتائج المبينة أعاله نستنتج أن فرضية      

الدراسة لم تتحقق، هذا يبين أن ليس للممارسة الرياضية دور في تعزيز الثقة بالنفس 

لدى النساء العامالت ، ولعل هذه النتيجة ترجع إلى عدة أسباب ،وذلك الن الثقة 

عوامل أخرى، هذه العوامل لها أثر في تعزيز  بالنفس عامل مركب، مرتبطة بعدة

الثقة لدى المرأة العاملة، بحيث نجد العديد من النساء العامالت غير ممارسات 

للرياضة يتمتعن بثقة عالية، ولعل السبب في ذلك يرجع إلى عدة دوافع وعوامل تقوي 

ف اآلخرين، دعمهن النفسي، فكلما تلقت المرأة كلمات الثناء والمديح والثقة من طر

زادت درجت ثقتها بنفسها، والجدير بالذكر أن المظهر ليس هو العامل الوحيد الذي 

يعزز الثقة بالنفس، بل ما تتلقاه المرأة العاملة من دعم نفسي وذاتي قد يعزز ثقتها 

 بنفسها ويقوي شخصيتها .

لتي ضف إلى ذلك، االهتمام بلغة الجسد ووضعيته كوضع الجسم أو الطريقة ا     

يقف بها تساعدها كثيرا على الحصول ما تطمح إليه، وتدعم ثقتها بنفسها ألن غالبا ما 

يفضل عند المرأة العاملة أن يكون مظهرها جيد، وظهرها مستقيم، وتتميز بلياقة بدنية 

 عالية.
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باإلضافة إلى النظرة التفاؤلية التي تتسم بها المرأة العاملة يعتبر من السمات المعززة 

( إلى أن التفاؤل هو 2004ها بنفسها، إذ حسب ما تشير منظمة الصحة النفسية)لثقت

عملية نفسية إرادية تولد أفكارا ومشاعر للرضا، والتحمل والثقة بالنفس. كما يؤكد 

( على أن المتفائلين تكون لديهم مشاعر 1999هشام مخيمر ومحمد عبد المعطي )

 ن الحياة بشكل عام وواثقين بأنفسهم.قوية بالبهجة والشعور بالرضا عن الذات وع

( أن تعزيز الثقة بالنفس يكون من خالل 266، ص 2012ويضيف عبد الحميد )     

اكتشاف القوة الكامنة في داخلها ومعرفة الذات بشكل صحيح ومحاولة الدخول في 

أمور جديدة، فالتفكير االيجابي هو مصدر الثقة بالنفس ذلك ألنه أداة لرؤية الجانب 

االيجابي من األشياء بدال من الجانب السلبي، وهو الميل الذي يجعل العقل يتقبل 

األفكار والصور والكلمات، والتي تبسط كل ما هو معقد بحيث يتوقع الفرد نتائج 

 ايجابية تؤدي إلى النجاح فيما تريده أو تفكر فيه في المستقبل أو الحاضر .

كما يرتبط التفكير االيجابي ارتباطا وثيقا بالنجاح في كل مجاالت الحياة والفرد      

كي يحقق النجاح والسعادة والثقة بالنفس، فالفرد يجب أن يغير نمط تفكيره في جوانب 

 (.241، ص 2013الحياة)زيد واآلخرون، 

خاص ومن عوامل تعزيز الثقة بالنفس أيضا نجد إنشاء صدقات مع األش     

المناسبين، فاالختالط المرأة العاملة مع الناس يساعدها في التعرف على أفكار 

مختلفة، وكثرة التعامل وتبادل األفكار مع األصدقاء يعزز من ثقتها بنفسها. فالمرأة 

العاملة تتميز بالشخصية القوية التي اكتسبتها نتيجة كثير من تجارب بحيث تستطيع 

ها المهنية واالجتماعية، فتتميز بتركيزها على هدفها التكيف مع أي وضع في حيات

ولديها شجاعة كبيرة وقدرة على مواجهة المخاطر، وذلك من خالل اتخاذ قرارات 

محسوبة، فهناك كثير من الصفات التي تتميز بها المرأة الواثقة بنفسها منها الحكمة في 

ما تتخذ القرار الصحيح،  تصرفاتها، وأفعالها من حيث الطريقة التي تقوم بها ودائما

وأيضا متصالحة مع نفسها ومؤمنة بقدراتها وتتصف باالستقاللية والشخصية القوية 

تمكنها من االعتماد على نفسها في تحقيق ما تريد دون لجوء إلى طلب مساعدة 

اآلخرين، وال تنزعج من نجاحات التي يحققها اآلخرين فكل ما يعنيها هو التركيز 

ططها ولها قدرة على تجاوز الصعوبات والعقبات والتغلب عليها على أهدافها وخ

 للوصول إلى النجاح وتحقيق الطموحات.

 خاتمة:

ومن هنا يمكن القول، أن ليس للممارسة الرياضية أثر في تعزيز الثقة بالنفس لدى      

المرأة العامة، فقدت أثبتت المرأة نفسها في الوسط االجتماعي وبمستوى عالي من 

قة بالنفس دون اللجوء إلى مراكز الرياضة ودون اللجوء إلى ممارسة رياضية، الث

وهذا لوجود عدة عقبات استصعبت عليها مزاولة النشاط الرياضي، كبعد هذه المراكز 
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أو غلقها بسبب عدة ظروف منها جائحة كورونا أو لضيق وقتها فنجدها من عملها إلى 

ها اتجاه أسرتها، ورغم أهمية الرياضة للمرأة منزلها، إضافة إلى واجباتها داخل منزل

العاملة فهي تزيد من رشاقتها ولياقتها البدنية، لكن ليست هي العامل الوحيد لتقوية 

 ثقتها بنفسها.

من خالل ما التمسناه ميدانيا في هذه الدراسة التي تتعلق بدور الممارسة       

 مالت، نقترح ما يلي:الرياضية في تعزيز الثقة بالنفس لدى النساء العا

إبراز األهمية والدور الذي تلعبه الممارسة الرياضية لدى كافة أفراد المجتمع،  -

أطفاال، ورجاال ونساء وشيوخا، وكذلك إقامة التربصات والدورات التكوينية لتنمية 

 المهارات وتحسين المستوى.

 النساء العامالت.االهتمام بجانب اإلرشاد الرياضي بأهمية ممارسة الرياضة لدى  -

 توفير العتاد والوسائل الرياضية الالزمة للممارسة الرياضية. -

زيادة البحوث العلمية في هذا الجزء االعتماد على البحوث المحلية كونها تراعي  -

بعض الخصوصيات البدنية واالجتماعية والنفسية المتواجدة في بيئتنا، دون إهمال 

 اقي الدول.التجارب الناجحة الموجودة في ب

فتح مراكز وقاعات أكثر للرياضة من أجل إتاحة الفرصة للمرأة بممارسة الرياضة،  -

 والمحافظة على لياقتها البدنية.

يجب االهتمام بالممارسة الرياضية لما لها من دور كبير في تعزيز الثقة لدى المرأة  -

 مع مراعاة خصائص المرأة العاملة.

لالحتكاك المرأة باآلخرين في مختلف جهات الوطن، محاولة خلق فضاءات وطنية  -

 وهذا ببرمجة دورات رياضية وطنية، وحتى دولية.

 إعادة إجراء هذه الدراسة على عينات أخرى تختلف في السن والجنس والعدد. -

حث الممارسين للرياضة على تطوير األنشطة البدنية المتعلقة بها لتنمية التفاعل  -

 تهم بأنفسهم. االجتماعي وتعزيز ثق

 بناء برنامج إرشادي قائم على النشاط الرياضي لتعزيز الثقة بالنفس. -
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 قائمة المراجع:

(، دوافع ممارسة اللياقة البدنية لدى النساء 2017أميرة حمدان عبد الهادي شتيوي) -

في مراكز اللياقة البدنية في محافظة شمال الضفة الغربية، رسالة ماجستير غير 

في دراسات المرأة، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، منشورة 

 فلسطين. 

(،مستوى الثقة بالنفس عند ممارسة النشاط الرياضي 2019أمين بن حاج امحمد )-

لدى تالميذ الطور الثانوي، سالة ماستر في النشاط البدني والرياضي والمدرسي، 

 جامعة خميس مليانة.

 ، دمشق: دار اإلشراقات.1، ط3(، الطب النفسي والحياة، ج1995حسان المالح) -

سباب عزوف المرأة العاملة عن ممارسة النشاط البدني (، أ2018رشيدة مقداد) -

، SPAPSA الرياضي، مخبر علوم وممارسة األنشطة البدنية الرياضية والفنية 

، العدد 7المجلد ، 13مجلة علوم وممارسات األنشطة البدنية الرياضية والفنية رقم 

1 ،148- 158. 

(: الممارسة الرياضية في وقت الفراغ وعالقتها 2003رضوان بن جدو بعيط) -

بالتفاعل االجتماعي، رسالة ماجستير غير منشورة في علم النشاط البدني 

 .3الرياضي التربوي، معهد التربية البدنية والرياضية، جامعة الجزائر

 ، القاهرة:  االنجلو مصرية.1الثقة بالنفس المكتبة، ط (: 2000محمد عادل عبد هللا) -

 ، جدة: مركز النشر العلمي. 1(، مفهوم الذات اإليجابي، ط1998محمود عبد العليم)  -
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