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    ىك الذم أنعـ عمينا إذ أرسؿ فينا عبده كرسكلو محمد عميو كالثناء العظيـ فمو جزيؿ الحمد        

.    ، كحثنا عمى طمب العمـ أينما كجد لـ نعمـ  فعممنا ماالمبيفالصبلة كالسبلـ أرسمو بقرآنو       
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. العمؿ المتكاضع       

   ، مف أكلى المراحؿ الدراسية حتى ىذه المحظة         كالشكر مكصكؿ الى كؿ معمـ أفادنا بعممو

. الذم ساعدنا عمى إنجاز بحثنا ميـ مختاركما نرفع كممة شكر إلى الدكتكر المشرؼ        
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رشاداتيـ       .  عمينا بنصائحيـ كا 
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: ممخص الدراسة بالمغة العربية

ممارسة األنشطة البدنية والرياضية خالؿ حصة التربية البدنية والرياضية ودورىا في التقميؿ 

. مف الخجؿ االجتماعي لدى تالميذ المرحمة الثانوية

تيدؼ ىده الدراسة إلى ممارسة األنشطة البدنية كالرياضية خبلؿ حصة التربية البدنية كدكرىا في 

التقميؿ مف الخجؿ االجتماعي لدل تبلميذ المرحمة الثانكية، افترضت الطالبتاف إلى أف ممارسة 

األنشطة البدنية كالرياضية خبلؿ حصة التربية البدنية ليا دكر فعاؿ في التقميؿ مف الخجؿ 

كمف أجؿ التحقؽ مف صحة فرضياتنا تـ تكزيع مقياس . االجتماعي لدل تبلميذ المرحمة الثانكية

الذم يقيس سمة الخجؿ، بشكؿ مقصكد عمى تبلميذ المرحمة  (لجكنز كراسيؿ)الخجؿ االجتماعي 

 تمميذ كتمميذة 210:قدر حجـ العينة في الدراسة الحالية بالثانكية لمنطقتيف المحمدية كالخيثر 

 تمميذ كتمميذة كينقسمكف إلى 1433مف المجتمع الكمي البالغ عدده  (%14)كالتي تشكؿ نسبة 

مجمكعتيف، األكلى ممارسيف لؤلنشطة البدنية كالرياضية كالثانية غير ممارسيف لؤلنشطة البدنية 

 تمميذ غير 53 تمميذ ممارس لؤلنشطة البدنية كالرياضية ك157كالرياضية، حيث تتككف العينة مف

. ممارس لؤلنشطة البدنية كالرياضية

كبعد المعالجة اإلحصائية خمصت الطالبتاف إلى أف ممارسة األنشطة البدنية كالرياضية ليا 

تأثير فعاؿ في التقميؿ مف الخجؿ االجتماعي عند التبلميذ في مرحمة التعميـ الثانكم خبلؿ 

تمؾ المرحمة الحساسة في حياتيـ، إضافة إلى دكرىا الفعاؿ في تحقيؽ التكازف النفسي 

كالتخمص مف الطاقة الزائدة التي يشعر بيا اإلنساف عامة كالمراىؽ خاصة، بحيث يحتاج ىذا 

كعميو . األخير إلى مجمكعة مف األنشطة الرياضية يمكنو مف خبلليا صرؼ ىذه الطاقة

لتركيز عمى برامج التكعية ااقترحت الطالبتاف بعض الحمكؿ كالبرامج التي تصب نحك 



 
 

اإلعبلمية عمى استخداـ المربييف كاألساتذة ألسمكب التكجيو كاإلرشاد في التعامؿ مع المراىقيف 

لمحد مف إحساسيـ بالخجؿ، إضافة إلى تشجيعيـ لمدخكؿ معيـ في مناقشات ىادفة حكؿ ما 

 .يتعمؽ بحياتيـ اليكمية إليجاد االتصاؿ المغكم كالفكرم بينيـ

ممارسة األنشطة البدنية كالرياضية، حصة التربية البدنية كالرياضية، الخجؿ : الكممات المفتاحية

 .(المراىقيف)االجتماعي، تبلميذ الثانكم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Summarization 

Practicing physical and sports activities during the physical and sports 

education session and its role in reducing social shyness among high 

school students. 

This study aims to practice physical and sports activities during the 

physical education class and its role in reducing social shyness among 

secondary school students, the two students assumed that physical and 

sport activities during the physical education class have an effective role 

in reducing social shyness among high school students. Verifying the 

validity of our hypotheses. The measure of social shyness (Jones and 

Russell), which measures the trait of shyness, was deliberately distributed 

to secondary school pupils in the two districts of Muhammadiyah and Al 

Kheithir. The sample size in the current study was: 210 pupils and 

students, which constitutes (14%) of the total community of number 1433 

pupils and students are divided into two groups, the first is practicing for 

physical and sports activities and the second is not practicing for physical 

and sports activities, where the sample consists of 157 students practicing 

for physical and sports activities and 53 pupils not practicing physical and 

sports activities. 

After the statistical treatment, the two students concluded that 

practicing physical and sporting activities has an effective effect in 

reducing social shyness among students at the secondary education stage 

during that sensitive stage in their lives, in addition to its effective role in 

achieving psychological balance and getting rid of the excess energy that 

people feel in general and adolescents Especially, as the latter needs a 

group of sports activities through which he can spend this energy. 

Accordingly, the two students proposed some solutions and programs that 

focus towards focusing on media awareness programs on the use of 

educators and teachers in the method of guidance and guidance in dealing 



 
 

with adolescents to reduce their sense of shame, in addition to 

encouraging them to engage in meaningful discussions about what relates 

to their daily lives to find linguistic and intellectual contact between them 

Key words: physical and sports activities, physical and sports 

education class, social shyness, secondary pupils (teenagers).    
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اإلنساف بطبيعتو كائف اجتماعي كاالتصاؿ اإلنساني يعد محكرا أساسيا في عممية التفاعؿ 
عبلقة الفرد باآلخريف كىك سمة مف سمات الشخصية الذم يقـك بالدكر األساسي في )االجتماعي 

كلعؿ أىـ ىذه السمات ىي سمة الخجؿ االجتماعي  (تسييؿ عممية التفاعؿ االجتماعي أك إعاقتو
التي تنمك خبلؿ تفاعؿ الفرد مع بيئتو  

فالخجؿ االجتماعي ىك معانات نفسية تتحكـ بصاحبيا إلى درجة تشؿ بيا مكاىبو كيميؿ أف يككف 
. سمككو االجتماعي ضئيؿ اإلنتاج كضعيؼ األثر

كقد اتفقت أغمب الدراسات كالبحكث النفسية كالتربكية عمى أىمية التنشئة االجتماعية كذلؾ 
التصاليا المباشر بسمكؾ األبناء كىذا ما يؤكده أيضا عمماء النفس، حيث يعمؽ عمييا المبرت 

عف شخصياتنا تتشكؿ كتتطكر بطرؽ ىامة مف خبلؿ اتصاالتنا االجتماعية " كآخركف بقكليـ 
. باآلخريف

حيث يتعرض المراىؽ في ىذه الفترة لتغيرات جسمية كانفعالية كاجتماعية كثيرة، يمتد تأثيرىا إلى 
:  شخصية الفرد كمدل تكيفو مع بيئتو في المراحؿ إنمائية التالية

كمف مطالب المراىؽ األساسية في ىذه المرحمة تحقيؽ االستقبلؿ االنفعالي عف الكالديف مما 
يجعمو يثكر عمى عالـ الكبار محاكال تجديد الراشديف كآرائيـ مف كؿ ثقة غير أف االستقبللية 

  .المسرفة في كجو التبعية كالتسمطية ليصؿ إلى تبعية متبادلة
كحاجات المراىؽ في ىذه المرحمة تتعدد حيث تظير بعض الحاجات النفسية األساسية مثؿ 

الخ، كىذه الحاجات إذ لـ يستطع المراىؽ إشباعيا في ..... الحاجة إلى االستقبلؿ، كتأكيد الذات
مناخ اجتماعي سكم كمبلئـ قد يككف نيبا لعديد مف الصراعات النفسية، حيث يرتبط ظيكرىا 
بأساليب محددة في تنشئة المراىؽ، فقد يؤدم الرفض إلى الشعكر بالخجؿ، كما أف التدليؿ 

كالحماية الزائدة مف طرؼ الكالديف يزيداف إلى الشعكر بعدـ المسؤكلية، كما أف النظاـ الصاـر 
كالتضارب في اآلراء مف قبؿ الكالديف يؤدم إلى التردد كعدـ القدرة عمى اتخاذ القرار، كما يؤدم 

.  أسمكب التسمط كالسيطرة في تربية األبناء إلى نقص المبادرة كعدـ التكيؼ مع متطمبات الحياة
لذا يعتبر الخجؿ ما ىك إال نتيجة ألساليب التربية الخاطئة التي يعاني منيا الفرد، حيث يشعر 
بأنو ال فائدة منو كغير مرغكب فيو كأنو يعامؿ بقسكة ككراىية مف قبؿ الكالديف كاآلخريف، فيميؿ 

. إلى الكحدة كالعزلة كاالنطكاء كعدـ الثقة كاالطمئناف مما يسبب لو انتكاسات
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كبناء عمى أىمية ما تقدـ يرل الباحثيف ضركرة تناكؿ مكضكع ممارسة النشاط البدني كالرياضي 
كأثره عمى التقميؿ مف الخجؿ االجتماعي، إذ أف رغبة المراىؽ في التحرر مف الطفكلة تصطدـ 

. بمقاكمة مف طرؼ المجتمع ، كيعتبر كؿ تدخؿ نكعا مف السيطرة
حيث أكد باحثكف عمى كجكد عبلقة إيجابية بيف التمرينات الرياضية كالبدنية كالقدرات الفعمية 
كالحالة النفسية كاالجتماعية التي تساىـ في تحسيف عممية النمك النفسي كاالجتماعي لممراىؽ، 
كتنمية شخصيتو عمى مبادئ صحيحة كالربط بيف كاجباتو االجتماعية كحقكقو ، كىذا بسبلمة 
البدف كالفكر مف أشكاؿ االنحراؼ لمرحمة المراىقة كأشكاؿ االنطكاء عمى الذات بؿ أكثر تفتح 

. لعالمو الخارجي االجتماعي الثقافي كالرياضي
 فالمراىؽ الذم يعاني مف الخجؿ يفتقر إلى الثقة بالنفس كيجد صعكبة في االندماج مع 

زمبلئو كيفتقر إلى الكثير مف الميارات الحياتية كالخبرات الجديدة التي يمكف اكتسابيا نتيجة 
لبلندماج في المكاقؼ االجتماعية لذا كجب عمينا أف نجنب المراىؽ ما استطعنا مف 

  .االنفعاالت السمبية

كمف خبلؿ تجربتنا الميدانية أثناء فترة التربص الميداني تبيف ىناؾ نكع مف الخجؿ الذم 

يعرقؿ ممارسة األنشطة البدنية أثناء حصة التربية البدنية كالرياضية لدل التمميذ المراىؽ فتبيف 

، كمف خبلؿ مشاكرات  لنا مف خبلؿ دلؾ التخميف كالبحث عف األسباب األساسية في دلؾ

. حاكلنا إلى صياغة عنكاف مذكرة لنيؿ متطمبات شيادة الماستر

مف خبلؿ دراستنا ىذه نحاكؿ إظيار دكر األنشطة البدنية كالرياضية في التقميؿ مف الخجؿ 

كمف ىنا كاف اىتمامنا بأف نقـك بيذه الدراسة تحت . االجتماعي لدل تبلميذ المرحمة الثانكية

 حصة التربية البدنية كالرياضية كدكرىا في إثناء ممارسة األنشطة البدنية كالرياضية عنكاف

التقميؿ مف الخجؿ االجتماعي لدل تبلميذ مرحمة الثانكم كلمعالجة ىذا المكضكع كاإلجابة عف 

: مختمؼ التساؤالت المطركحة كضعنا خطة بحثية كانت كالتالي
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  تحديد إشكاليتو بشكؿ منيجي كتدريجي انطبلقا مف العاـ إلى الخاص كصكال إلى  

ثـ فركض كأىداؼ كأىمية الدراسة كالتعرؼ . التساؤؿ الرئيسي مصحكبا بتساؤالت جزئية

. عمى مصطمحات الدراسة كالمفاىيـ األساسية

 الجانب النظرم احتكل عمى فصميف :

 1 .فتناكؿ األنشطة البدنية كالرياضية خبلؿ حصة التربية البدنية :  الفصؿ األكؿ

. كالرياضية

 2 . فتناكلت الباحثتيف الخجؿ االجتماعي عند المراىقيف:الثانيالفصؿ  .

 أما الفصؿ التطبيقي فتناكنا في فصميف: 

 تناكؿ اإلجراءات المنيجية لمدراسة كالمتمثمة في تحديد المنيج المستخدـ :  الفصؿ الثالث

بعدىا كصؼ عينة الدراسة ثـ كصؼ أداة الدراسة تـ صدؽ االستبياف ككدا الكسائؿ 

. اإلحصائية

  كالتعميؽ عمى مدل تحقيؽ فرضيات إلييا، فقد تـ مناقشة النتائج المتكصؿ :الرابعالفصؿ 

 استنتاجات كخبلصة عامة إف تـ طرح بعض إلىالدراسة كالتي مف خبلليا تكصنا 

 .االقتراحات المستقبمية التي يمكف دراستيا مستقببل

 

 



 

 
 

 

 

 

: اإلشكالية-1- 1

   مما ال شؾ أف الخجؿ االجتماعي لدل المراىقيف أصبح حقيقة كاقعية مكجكدة في معظـ دكؿ 

، فيعتبر الخجؿ تعبير داخمي   بالدرجة األكلى كانعكاساتو السمبية عمى المجتمع بالدرجة  العالـ

،  ، كفي عصرنا الحديث أصبح ظاىرة سمككية كاسعة االنتشار تكاد تنتيؾ العالـ بأسره الثانية

كالبد في ىذا الجانب مف التعامؿ بحذر كدراية كدراسة دقيقة كاعية كاإلطبلع عمى كافة الظركؼ 

. البيئية المحيطية بحياتو األسرية

فالمراىؽ يجد نفسو في عالـ الكبار فنجده يمجأ .   يعتبر الدخكؿ في مرحمة المراىقة ىامة لمغاية

لسمككيات جديدة قصد التكيؼ كعادة ما تككف سمككيات غير مرغكب فييا خاصة في المجاؿ 

. الرياضي



 مدخؿ                                                    العاـ لمتعريؼ بالموضوع

2 
 

  إف النشاط البدني الرياضي في صكرتو الجديدة كذلؾ مف خبلؿ التربية البدنية كالرياضية داخؿ 

، كىك بذلؾ يعتبر ركيزة يستعيف بيا الفرد  المؤسسات التربكية يعتبر ميداف ىاـ مف مياديف التربية

. في حياتو اليكمية

   كيعمؿ النشاط البدني الرياضي عمى إشباع حاجيات األفراد كرغباتيـ المتباينة لككنو نشاطا 

 . بصفة منتظمة مستمرةاستغبللو، ممتعا فيك كسيمة كقائية إذا ما تـ  ، ترفيييااجتماعيا 

كمف خبلؿ تجربتنا الميدانية أثناء  فترة التربص الميداني تبيف ىناؾ نكع مف الخجؿ الذم    

يعرقؿ ممارسة األنشطة  البدنية أثناء حصة التربية البدنية ك الرياضية لدل التمميذ المراىؽ فتبيف 

، كمف خبلؿ مشاكرات  لنا مف خبلؿ دلؾ التخميف ك البحث عف األسباب األساسية  في دلؾ

 .حاكلنا إلى صياغة عنكاف مذكرة لنيؿ متطمبات شيادة الماستر

: ىذا ما دفعنا إلى طرح التساؤؿ الرئيسي

ىؿ ممارسة األنشطة البدنية كالرياضية أثناء حصة تربية البدنية كالرياضية ليا دكر في  -

التقميؿ مف الخجؿ االجتماعي لمتبلميذ المرحمة الثانكية؟ 

: كانطبلقا مف التساؤؿ العاـ نطرح األسئمة الجزئية التالية -

ىؿ ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية في درجة الخجؿ االجتماعي بيف التبلميذ الممارسيف كالغير •

؟  ممارسيف لؤلنشطة البدنية كالرياضية حسب متغير السف

ىؿ ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية في درجة الخجؿ االجتماعي بيف التبلميذ الممارسيف كالغير •

؟ ممارسيف لؤلنشطة البدنية كالرياضية حسب متغير الجنس

ىؿ ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية في درجة الخجؿ االجتماعي بيف التبلميذ الممارسيف كالغير •

؟  ممارسيف لؤلنشطة البدنية كالرياضية حسب متغير المنطقة

:  الفرضيات 1-2 
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: مف خبلؿ التساؤؿ العاـ كالتساؤالت الجزئية طرحنا فرضياتنا عمى النحك التالي

:  الفرضية العامة 

لمممارسة األنشطة البدنية كالرياضية أثناء حصة التربية البدنية كالرياضية دكر في التقميؿ مف 

. الخجؿ االجتماعي لدل تبلميذ المرحمة الثانكية

: الفرضيات الجزئية

ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية في درجة الخجؿ االجتماعي بيف التبلميذ الممارسيف كالغير •

. ممارسيف لؤلنشطة البدنية كالرياضية حسب متغير السف

ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية في درجة الخجؿ االجتماعي بيف التبلميذ الممارسيف كالغير •

 ممارسيف لؤلنشطة البدنية كالرياضية حسب متغير الجنس

ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية في درجة الخجؿ االجتماعي بيف التبلميذ الممارسيف كالغير •

     .ممارسيف لؤلنشطة البدنية حسب متغير المنطقة

 :أىداؼ البحث - 1-3 

: إلىييدؼ البحث الحالي 

 :كالتي مفادىا. تيدؼ ىده الدراسة لمحاكلة التحقؽ مف صحة فرضياتنا

 الكشؼ عف أىمية ممارسة النشاط البدني كالرياضي في التقميؿ مف الخجؿ االجتماعي 

 كانعكاساتو حكؿ المراىؽ  الخجؿ االجتماعي مساكئتقديـ صكرة كاقعية عمى . 

: أىمية البحث-1-4

كالمرحمة التي ندرسيا  (الخجؿ االجتماعي)تستمد ىده الدراسة أىميتيا مف خبلؿ المكضكع بحثنا 

كتكمف اىمية دراستنا مف . بكصفيا قفزة نكعية في نمك الفرد كتتسـ بالتسارع (مرحمة المراىقة)

 :خبلؿ
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  يعطي بحثنا ىذا مؤشرا عمى مدل فعالية ممارسة النشاط البدني الرياضي التربكم في

. التقميؿ مف مستكل الخجؿ االجتماعي لدل التبلميذ المراىقيف

 كغرس القيـ التربكية كالخجؿ االجتماعي التخمص مف السمككيات الغير مرغكب فييا ،. 

 دكر كأىمية النشاطات الرياضية في تحقيؽ الذات لدل المراىؽ .

 :أسباب اختيار الموضوع- 1-5

 كذلؾ بشعكرنا بالمشكمة في الكسط التربكم .

 إثراء مكتبتنا ببحكث تخص ىذا المجاؿ. 

 البحث عف سبؿ لبناء شخصية سكية لممراىقيف .

 مكانة النشاط البدني الرياضي التربكم في خفض الخجؿ االجتماعي أبراز 

. لممراىقيف

  ككف ظاىرة الخجؿ االجتماعي تمس شريحة كبيرة مف الفئة االجتماعية كىي فئة

. المراىقيف

 : صعوبات البحث1-6

 ضيؽ الكقت المخصص لمبحث. 

:  تحديد المصطمحات1-7

 حصة التربية البدنية والرياضية: 

 يمثؿ الجزء األىـ مف أجزاء البرنامج المدرسي لمتربية البدنية اصطبلحا 

كالرياضية كمف خبللو تقدـ كافة الخبرات كالمكاد التعميمية التي تحقؽ أىداؼ 

. المنيج كيفترض أف يستفيد منو كؿ تبلميذ المدرسة مرتيف أسبكعيا عمى األقؿ
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 يعتبر درس التربية البدنية كالرياضية الكحدة األساسية لمرياضة :  تعريؼ اإلجرائي

لككنو يكتسب طابعا خاصا يميزه عف باقي الدركس فأصبح مف األىـ العناية 

. بمككناتو

 النشاط البدني الرياضي التربوي: 

 مختمؼ األنشطة البدنية الفردية كالجماعية التي تمارس أثناء حصة :  اصطبلحا

. التربية البدنية الرياضية

 ىك جزء مف التربية العامة كعنصر مف عناصر التضامف بيف :  تعريؼ اإلجرائي

مجمكعات رياضية مف أجؿ تحقيؽ الذات لكؿ فرد إلعطائو الفرصة إلثبات 

 .مياراتو

 المراىقة :

 كترجع . ، سكاء أخذه أـ لـ يأخذه ، أك لحؽ أك دنا منو غشي:  ، أمرىؼ :  لغة

 .، الذم يعني االقتراب مف الشيء كممة المراىقة إلى الفعؿ العربي راىؽ

 ىي مرحمة حساسة بيكلكجية حيكية عضكية اجتماعية التي تتميز :  اصطبلحا

بالتغيرات النفسية االجتماعية الجسدية كالبسيككلكجيا التي تحدث ما بيف الطفكلة 

. كالرشد

 كىك اكتماؿ الكظائؼ  فترة زمنية معينة مف حياة الفرد:  تعريؼ اإلجرائي ،

. ، يبدأ الفرد في النضج العقمي كالنفسي كاالجتماعي الجنسية عنده

 الخجؿ االجتماعي: 

 ىك مف السمككيات الخطيرة التي تصيب اإلنساف كنتسبب في انطكاءه :اصطبلحا 

 .كبعده عف الناس كعدـ المقدرة عف المعاشرة كالمخالطة
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 ىك تمؾ الحالة النفسية التي تتجمى في الميؿ إلى الصمت :   تعريؼ اإلجرائي

، كتجنب المكاقؼ االجتماعية كاالبتعاد عف األخرييف  كالتباطؤ في الكبلـ كالحياء

 .كعدـ المقدرة عمى التعبير كالتحدث عف اآلراء أماـ األخرييف

 

 

 

 : الدراسات السابقة والمشابية-1-8

:  الدراسة األولى
الخجؿ وعالقتو بكؿ مف الشعور بالوحدة النفسية وأساليب المعاممة الوالديف لدى عينة مف 

. بمدينة مكة المكرمة-  الطالبات المرحمة المتوسطة
كمية –  ـ 2002– بحث لنيؿ شيادة الماجستير - حناف بنت أسعد خكج :  مف إعداد الطالبة

 التربية بجامعة أـ القرل 
: تيدؼ الدراسة الحالية إلى الكشؼ عف:  األىداؼ- 
..  العبلقة بيف كؿ مف الخجؿ كالشعكر بالكحدة النفسية كأساليب المعاممة الكالديف- 1

منيج كصفي تحميمي :  المنيج المتبع
: ومف أىـ النتائج

 مكجبة ذات داللة إحصائية بيف الخجؿ كالشعكر بالكحدة النفسية ارتباطيوأنيا تكجد عبلقة  -1
. لدل عينة مف طالبات المرحمة المتكسطة بمدينة مكة المكرمة

:    التوصياتأىـمف 
أف يمتنع الكالديف عمى عف استخداـ أسمكب العقاب كسحب الحب ألنيما ال يتيحاف لمتبلميذ 

 .المبلئمة لتحقيؽ دكاتيـ كالثقة بأنفسيـ كبالتالي شعكرىـ بالخجؿ كعدـ األمف
: الدراسة الثانية
ط البدني الرياضي التربوي في التخفيؼ مف االضطرابات السموكية لدي المراىقيف ا   دور النش

. في الطور الثانوي
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-2008-الشمؼ–معيد التربية البنية كالرياضية -بحث لنيؿ شيادة الماجستير–قندز عمى - 
2009 .

 :أىداؼ الدراسة-
أىمية النشاط البدني الرياضي التربكم مف حيث الدكر الفعاؿ الذم يمعبو في إعداد تنظيـ      -

شامؿ لمتمميذ المراىؽ في جميع النكاحي النفسية كالخمقية كالجسمية كتنمية الميارات العقمية 
. كالمفاىيـ الضركرية لمكفاءة االجتماعية خاصة في التعميـ الثانكم

. المنيج الكصفي التحميمي:  المنيج المتبع- 
ىك أف النشاط البدني الرياضي لو القدرة عمى تيذيب :  أىـ النتائج المتوصؿ إلييا الدراسة- 

الفرد كتسكية شخصيتو كالتحكـ في الميكؿ كاالنفعاالت كتزيد مف االنضباط كاالتزاف كالتحكـ 
ثبات الذات كالقدرة عمى السيادة كالمسؤكلية كمسايرة قكانيف الجماعة داخؿ المؤسسات التربكية ك  كا 

. خمؽ ركح االنتماء
:  التوصياتأىـمف 

.  لحياة الفرداألساسية بالغة لمرحمة المراىقة باعتبارىا المرحمة أىمية إعطاء
: الدراسة الثالثة

دور النشاط البدني الرياضي التربوي في تطوير النمو النفسي االجتماعي لدي تالميذ :  بعنواف
 .المرحمة الثانوية

–معيد التربية البدنية كالرياضية -2009-2008-بحث لنيؿ شيادة الماجستير-  نحاؿ حميد-
- الشمؼ

: تيدؼ الدراسة إلى:  أىداؼ الدراسة
. معرفة طبيعة النمك النفسي كاالجتماعي أثناء المرحمة الثانكية- 

. المنيج الكصفي التحميمي:  المنيج المتبع
 كمف أىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة أف ممارسة النشاط البدني كالرياضي : أىـ النتائج

يساعد الفرد المراىؽ عمى التفاعؿ مع أفراد بيئتو كاإلحساس بالقيـ كالمثؿ التي يؤمف بيا المجتمع 
كتمسكو بيا عمى نحك يرضى بيا نفسو كاآلخريف كاكتساب الثقة بالنفس كاالستقبلؿ كتككيف صكرة 

شباع حاجاتو كتكجييو إلى  ذاتية كاقعية كاإلحساس بالتماسؾ كاالنسجاـ ، كالتكامؿ الداخمي كا 
الطريؽ القكيـ لتحقيؽ االتزاف كالتكافؽ النفسي االجتماعي إضافة إلى تكجيو الرغبات كىذا ما 
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يعطي لممراىؽ فرصة التحرر مف الكبت كحب الذات ،كما يتيح لو أيضا فيـ العبلقات االجتماعية 
كالتكيؼ معيا كاكتساب المعايير كالقيـ كاالتجاىات االيجابية كالشعكر بالمسؤكلية كالقدرة عمي 
الضبط الذاتي لمسمكؾ كالشعكر بالسعادة كالرضا كالثقة بالنفس كتنمية االتجاىات الكجدانية 

 .االيجابية كتحقيؽ الصحة النفسية
: مف اىـ التوصيات

التركيز مف خبلؿ برامج التربية البدنية كالرياضية عمى استخداـ الساندة ألسمكب التكجيو كاإلرشاد -

في التعامؿ مع المراىقيف كالمراىقات بشكؿ خاص لمحد مف إحساسيـ بالخجؿ إضافة إلى 

تشجيعيـ لمدخكؿ معيـ في نقاشات ىادفة حكؿ ما يتعمؽ بحياتيـ اليكمية إليجاد االتصاؿ المعنكم 

. كالفكرم بينيـ كبيف الكالديف كتجنبيـ الخكض في نقاشات مع أفراد متعمقيف بأنفسيـ

:  الدراسة الرابعة
النشاط البدني والرياضي وعالقتو بالخجؿ االجتماعي دراسة مقارنة بيف الممارسيف والغير 

. ممارسيف لمتالميذ في مرحمة المراىقة
 جامعة الشمؼ 2011مكاكم منصكر بحث لنيؿ شيادة الماستر:  مف إعداد الطالب
: أىداؼ الدراسة

معرفة إلى أم مدل يمكف لمنشاط البدني الرياضي أف يؤثر عمى الحالة النفسية لتبلميذ المرحمة - 
. الثانكية

..  المنيج الكصفي التحميمي:  المنيج المتبع
تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في درجة الخجؿ االجتماعي بيف التبلميذ : - مف أىـ النتائج

. الممارسيف كالغير ممارسيف لؤلنشطة البدنية كالرياضية حسب متغير السف
: مف اىـ التوصيات

، مع االىتماـ بغرس االتجاىات  خمؽ جك اجتماعي سميـ في المدرسة تسكده المكدة كالتعاكف
 ثقتيف بأنفسيف التعاكنية عند المراىقات مما يزيد عمى تنمية

: الدراسة الخامسة
. ممارسة األنشطة البدنية والرياضية وأثرىا بتقدير الذات لدى تالميذ المرحمة المتوسطة
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جامعة -2012مذكرة لنيؿ شيادة الماستر-   شاكي ياسيف – جحيش جمكعي : مف إعداد الطمبة
. األغكاط

: أىداؼ الدراسة
الكشؼ عف الفركؽ بيف الممارسيف كغير الممارسيف لمتربية البدنية كالرياضية فيما يتعمؽ بتقدير -

.  الذات
.  المنيج الكصفي: المنيج المتبع
: مف أىـ النتائج

كجكد فركؽ بيف الجنسيف الممارسيف لمتربية البدنية كالرياضية في نسبة تقدير الذات لصالح - 
. الذككر

: مف اىـ التوصيات
 .االىتماـ بجانب التكعية ألىمية ىدا النشاط في خمؽ عبلقات اجتماعية لدل المراىقيف-

: التعميؽ عمى الدراسات السابقة

 كمف خبلؿ تطرؽ الطالبتاف إلى الدراسات السابقة أكضحت أف جؿ الدراسات ترتكز أساسا عمى 

،  أف الشعكر بالخجؿ الذم يؤدم إلى التقميؿ مف المشاركة في حصة التربية البدنية كالرياضية

.  كتتزامف ىذه العقدة مع فترة المراىقة

 :كتبيف دلؾ مف خبلؿ

. أغمب نتائج الدراسات كانت ايجابية بالنسبة لفركض الدراسة كأىدافيا- 

اختمفت أدكات البحث مف دراسة إلى أخرل مف بيف استخداـ مقاييس ثـ استخدميا مف قبؿ  -

. تطبيقيا كبيف تصميـ لمقاييس جديدة عف طريؽ الخبراء كالمحكميف

اختمفت الدراسات السابقة مف حيث نكعية الجنس عينة البحث فقد اشتممت عمى الجنسيف ذككر -

ناث . كا 
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. اختمفت الدراسات السابقة في عينة البحث مف حيث المراحؿ الدراسية-

بينت نتائج الدراسات السابقة عمى أف مف بيف أسباب الشعكر بالخجؿ تفكؾ العبلقات األسرية -

.   في البيئة العربية2002كانخفاض في تقدير الذات كىدا ما أتت بو نتائج دراسة حناف خكج 

خمصت اغمب الدراسات المتعمقة بالنشاط البدني التربكم مف بينيا نتائج دراسة قندكز عمى -

، كتزكيده   إلى دكرىا االيجابي في التقميؿ مف االضطرابات النفسية لدل الفرد كالمراىؽ2009

، كغرس  بمختمؼ الميارات كالخبرات الكاسعة التي تمكنو مف ضبط نفسو كالتكيؼ مع المجتمع

. ركح المسؤكلية كبدؿ الجيد

رغـ قمة الدراسات التي تناكلت مكضكع دكر التربية البدنية في التخفيؼ مف الخجؿ لدل -

، كأف  ، إال أف ما اجرم منيا قد خمص إلى أف تبلميذ الطكر الثانكم يعانكف مف الخجؿ المراىقيف

ىناؾ اختبلؼ في مستكل درجة الخجؿ بيف التبلميذ الممارسيف لنشاط البدني الرياضي التربكم 

كىدا ما  ( إناثذككر، ككذلؾ يكجد اختبلؼ عمى حسب متغير الجنس  كالتبلميذ الغير الممارسيف

.   2012 كدراسة جمكعي منصكراتفقت عميو كؿ مف دراسة مكاكم 

: نقد الدراسات السابقة

مف خبلؿ استعراضنا لمدراسات السابقة استخمصت الطالبتاف الباحثتاف باف معظـ الدراسات 

تتمحكر حكؿ إما الخجؿ أك النشاط البدني لدل المراىقيف كقد حاكلنا نحف مف خبلؿ بحثنا ىدا أف 

ندمج بف المكاضيع السابقة لكي نشمؿ أىمية ممارسة األنشطة البدنية كالرياضية كدكرىا في 

حيث تبيف أف ممارسة األنشطة البدنية التقميؿ مف الخجؿ االجتماعي لدل تبلميذ المرحمة الثانكية ،

كالرياضية ليا تأثير فعاؿ في التقميؿ مف الخجؿ االجتماعي عند التبلميذ في مرحمة التعميـ الثانكم 

خبلؿ تمؾ المرحمة الحساسة في حياتيـ، إضافة إلى دكرىا الفعاؿ في تحقيؽ التكازف النفسي 
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كالتخمص مف الطاقة الزائدة التي يشعر بيا اإلنساف عامة كالمراىؽ خاصة، بحيث يحتاج ىذا 

 .األخير إلى مجمكعة مف األنشطة الرياضية يمكنو مف خبلليا صرؼ ىذه الطاقة
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: تمييد

يعتبر النشاط البدني الرياضي بغّض النظر عمى األنشطة األخرل أمرا ضركريا كىاّما  

لتحقيؽ النمك المتكامؿ كالسميـ لمفرد، فالعبلقات مع اآلخريف كالحياة اليكمية بصفة عاّمة قد تؤّدم 

بالفرد إلي خمؽ خبلفات يترّتب عنيا اضطرابات نفسية تؤّثر عمي مسايرة حياتو، لذلؾ كجب 

التقميؿ مف حّدة ىذه التكّترات كالضغكطات بممارستو لؤلنشطة البدنية الرياضية، إذ تعتبر كسيمة 

. لتحقيؽ التكافؽ النفسي كاالجتماعي لمفرد

 فعندما كضعت أسس كقكانيف األنشطة البدنية كالرياضية كّجيت أىدافيا كفمسفتيا إلى 

أىداؼ سامية، ككانت الغاية مف ممارستيا معالجة القضايا اإلنسانية كتشكيؿ شخصّية الفرد، فمع 

مركر الكقت أصبحت تشّكؿ ممارسة األنشطة البدنية مرآة تطّكر أك تخّمؼ ىذا أك ذاؾ المجتمع، 

مف خبلؿ تمثيمو في المجتمع الدكلي، كعمى ىذا األساس أصبح ىذا القطاع خاضع لتخطيط عاـ 

. كشامؿ يجب تطكيره كالنيكض بو لمسايرة باقي شعكب العالـ

 سنحاكؿ في ىذا الفصؿ استعراض بعض التعريفات التي تناكلت ممارسة األنشطة البدنية 
كالخصائص الخاّصة بممارسة األنشطة البدنية، كالتعّرؼ أكثر عمى أنكاع األنشطة البدنية، كما 
سنعّرج عمى شركط ممارسة األنشطة البدنية كالرياضية كأىـّ الدكافع التي تؤّدم إلى ممارستيا، 
كفي األخير نتطّرؽ إلى األسس العممية لممارسة األنشطة البدنية كالرياضية كأىّميتيا في حياة 

. الفرد
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 ممارسة األنشطة البدنية والرياضية مفيـو- 2

: تعريؼ النشاط البدني الرياضي- 2-1

: تعريؼ النشاط البدني-  ا

 الكائف طاقة عمى متكّقفة بيكلكجية أك سمككية أك عقمية عممّية كؿّ  ىي: مفيـو النشاط* 
 (08،ص1977بدكم، ) باالستجابة  أكثر منيا بالتمقائية الحي، كتمتاز

تستخدـ كممة النشاط البدني كتعبير يقصد بو المجاؿ الكّمي كاإلجمالي : مفيـو النشاط البدني* 
لحركة اإلنساف ككذلؾ عممية التدريب كالتنشيط كالترّبص في مقابؿ الكىف كالخمكؿ، كما يعّد 
النشاط البدني ميدانا مف مياديف التربية العامة، فيك يمعب دكرا كبيرا في إعداد شخصية الفرد 

. كيزّكده بميارات كاسعة، كخبرات كبيرة تسمح لو بالتكّيؼ مع مجتمعو الذم يعيش فيو

حيث " الرسكف" كانطبلقا مف ىذا فمقد تعّددت مفاىيـ النشاط البدني كلعّؿ أىّميا تعريؼ 
بمنزلة نظاـ رئيسي تندرج تحتو كّؿ األنظمة الفرعية األخرل، كأّف النشاط البدني ىك : اعتبره

التعبير المتطّكر تاريخيا مف التعبيرات األخرل، كالتدريب البدني، الثقافة البدنية كىي تعبيرات 
. مازالت تستخدـ حتى اآلف كلكف بمضاميف مختمفة

 أكجو ممارسة عند تتـّ  التي التربكية العممية النشاط البدني عمي أّنو تمؾ" بيكتشر" كيرم 
 يتدّرب أك يمشي أك يسبح أك اإلنساف يمعب اإلنساف، فحينما جسـ كتصكف النشاط التي تنّمي

 تقكية عمى يساعد الذم البدني النشاط ألكاف مف لكف يباشر أك التزحمؽ يمارس المتكازم، أك عمى
 اإلنساف حياة تجعؿ التي ىي التربية الكقت، كىذه نفس في تتـّ  التربية عممية كسبلمتو، فففّ  جسمو
 الميارات األطفاؿ يكتسب صحيحا تكجييا المكّجو البدني النشاط برنامج رغدا، فعف طريؽ أكثر

 مف نشاط في يشترككف أّنيـ اجتماعيا، كما مفيدة، كينمكف بطريقة لقضاء كقت فراغيـ البلزمة
أميف , خكلي) .كالعقمية البدنية الّصحة باكتسابيـ الصحية عمى حياتيـ الذم، يضفي النكع
( 22،ص1996أنكرا،

: تعريؼ النشاط الرياضي- ب 
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يمكف أف يككف معني النشاط الرياضي مستنبط مف كممة رياضة، ألّف الرياضة في األساس ىي 
. نشاط اختيارم ممتع

النشاط الرياضي عمي أّنو نشاط مفيـ بالمعب التنافسي " لكشف كيسج"  كعميو فقد عّرؼ 
داخمي كخارجي المردكد أك العائد يتضّمف أفرادا أك فرقا تشترؾ في مسابقة كتقّرر النتائج في ضكء 

 (38خكلي،ص) . التفّكؽ في الميارة البدنية كالخطط

: تعريؼ النشاط البدني الرياضي-  ج

ـّ تداكؿ عّدة تعاريؼ عف النشاط البدني الرياضي كسنقتصر عمي أىّميا كىي كالتالي  : ت

 النشاط البدني الرياضي ىك نشاط تربكم يعمؿ عمى تربية النشء تربية مّتزنة كمتكاممة 
مف النكاحي الكجدانية كالبدنية كالعقمية كالنفسية كاالجتماعية، عف طريؽ برامج كمجاالت رياضية 
متعّددة تحت إشراؼ قيادة متخّصصة تعمؿ عمى تحقيؽ أىداؼ النشاط الرياضي بما يسيـ في 

 (55احمد،ص)  .تحقيؽ األىداؼ العاّمة لمتربية في مراحؿ التعميـ العاـ

عمى أّنو ذلؾ الجزء المتكامؿ مف التربية العامة كميداف تجريبي " تشارلز بيكتشر" كيعّرفو 
ىدفو تككيف المكاطف الصالح البلئؽ مف الناحية البدنية كالعقمية كاالنفعالية كاالجتماعية، كذلؾ عف 

 (669،ص1992الكافي،) .طريؽ ألكاف النشاط البدني الذم اختير ىدؼ تحقيؽ ىذه المياـ

 أّما كتعريؼ إجرائػي لمنشاط البدني الرياضػي فنقصد بو ذلؾ الجزء المكّمؿ لمنظاـ التربكم 
العاـ، أم أّف النتائج كالمكتسبات السمككية الناتجة عف ممارسة النشاط البدني الرياضي ال تنّمي 

. الجانب البدني فقط بؿ تنّمي جميع الجكانب األساسية لمشخصية

 

 

تعريؼ ممارسة األنشطة البدنية والرياضية - 2-2

: مفيـو الممارسة-  ا



 ممارسة األنشطة البدنية والرياضية:                                 الفصؿ األوؿ 

16 
 

األمر  " كمارس ممارسة ، "مارس " الفعؿ مأخكذة في المغة العربية مف: الممارسة لغة
 (669،ص1992الكافي، )  .فيو كشرع عالجو كعاينو

 (59،ص1985كآخركف،) .معّزز تكجيو مع النشاط تكرار: تعني  فالممارسة:اصطبلحا أّما

  أم مارس، زاكؿ، تعاطي، طّبؽPRATIQUER " : "الفرنسية فيي المغة في أّما
 (51،ص1985السابؽ، ) .كأّلؼ عمميا، نّفذ، اختمط

 أّما كتعريؼ إجرائي فنقصد بالممارسة في دراستنا بممارسة األنشطة البدنية 
ضمف إطار منتظـ كمنّظـ، يككف البلعب أك الرياضي الممارس ألم نشاط بدني 

. مندمج في منظكمة تنافسية

: ممارسة األنشطة البدنية والرياضية-  ب

إّف تناكؿ تعريؼ ممارسػة األنشطة البدنيػة يقتضي عمينا عرض مجمكعة مف المفاىيـ  
المتعّمقة بالممارسة الرياضية ألّف ىذه األخيرة تعني كّؿ تمؾ األنشطة التي مف شأنيا تنمية الفرد 

. جسدّيا كفكريا كنفسيا

كألّف مفيـك الرياضة بمعناىا الكاسع الذم ال يشتمؿ فقط عمى ألكاف األنشطة التنافسية أك 
المسابقات الرسمية لؤلندية كلكّف مفيـك الرياضة يعّبر عف مختمؼ األنشطة المنتظمة الشكؿ التي 
تتضّمف الجيد البدني مع بعض أساليب قياس األداء في المسابقات التي تشتمؿ عمييا، مع العمـ 

أف الكثير مف أنشطة التركيح يمكف قياس األداء فييا بؿ أّف إضافة عنصر التنافس غالبان ما 
 (184-182،ص1996الخكلي، ) .يضفي اإلثارة كالبيجػة عمييػا

أّف “" WILLIAMS"، ككليامس BROWNEL براكناؿ ،VERNIERكيرم فارنيي 
الممارسة الرياضية عبارة عف أكجو ألنشطة بدنية مختارة تؤّدل بغرض الفكائد التي تعكد عمى 

 (68،ص1992محمكد عكض بسيكني كفيصؿ ياسيف الشاطئ، )  ".الفرحة نتيجة ممارستو ليذا النشاط

إّف الممارسة الرياضية ليا ميزة خاصة كىي الّمعب حيث يمتمس منيا الفرد الراحة 
الجسمية كالنفسية العتبارىا تعّبر عف ما ىك شعكرم كمكبكت ككذلؾ إلبراز حّريتو ككجكده كفرد لـ 
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تمنح لو الفرصة إلثبات نفسو، أك بعبارة أخرل، فالممارسة ىي بمثابة كقت فراغ حركي ك إرادم 
كحر ييدؼ إلي االنشراح في الشخصية كتحضيرىا، كىي حؽ كؿ فئات المجتمع دكف التمييز في 

العمر كالجنس كىي منّظمة كمطّكرة في األكساط الخارجة عف المدرسة عمى شكؿ نشاط بدني 
كرياضي حسب أساس البرنامج المرسـك كالمكضكع لمتطبيؽ مف طرؼ المؤّسسات كاألجيزة العامة 

 (120،ص1980المنصكرم، ) .أك الخاصة

 في لمنشاط البدني الماسة اإلنساف حاجة كليدة ىي الرياضية  كما أّف الممارسة
المنصكرم، ) .كالحياة كالبساطة الطبيعة إلى المستقبمّية كعكدة القائمة الحضارات

 (191،ص1980

 أّما كتعريؼ إجرائي فيقصد بممارسة األنشطة البدنية في دراستنا بأّنيا تعبير شامؿ لكؿ 
ألكاف النشاطات البدنية التي يقـك بيا الفرد، كالتي يستخدـ فييا بدنو بشكؿ عاـ، كما أّنيا تفرض 

. تدريب منيجي كاحتراـ معظـ القكانيف التي تنّظميا

:  أنواع النشاط البدني الرياضي2-3

النشاط البدني الرياضي : يمكف تقسيـ النشاط البدني الرياضي إلى ثبلثة أنكاع كىي
 .التركيحي، كالتنافسي، كالنفعي

: النشاط البدني الرياضي الترويحي2-3-1

: مفيـو الترويح- 

التركيح حالة انفعالية تنتج عف شعكر الفرد بالكجكد الطيب في الحياة كالرضا، كيتصؼ 
بمشاعر إيجابية كاإلنجاز كاإلجادة ك االنتعاش ك القبكؿ ك النجاح، البيجة كقيمة الذات كىك 
بذلؾ يدعـ الصكرة اإليجابية لذات الفرد كما أنو يستجيب لمخبرة الجمالية، كيحقؽ األغراض 

. الشخصية، كيتخذ التركيح أنشطة مستقمة لكقت الفراغ تككف مقبكلة اجتماعيا
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: مفيـو النشاط الرياضي الترويحي- 

تتصؿ الرياضة اتصاال كثيقا بالتركيح فمقد كلدت كترعرعت  في كنؼ التركيح، كلعؿ 
التركيح ىك أقدـ النظـ االجتماعية ارتباطا بالرياضة، كربما كاف أقدـ مف نظـ التربية في اتصالو 

بالرياضة، فطالما استخدـ  اإلنساف الرياضة كمتعة كتسمية كنشاط تركيحي في كقت فراغو، 
أف دكر مؤسسات التركيح كأنشطة الفراغ في  "  BRAYHTBILبرايتبيؿ " كيعتقد رائد التركيح 

المجتمع المعاصر قد أصبحت كثيرة كمنكعة كخاصة فيما يتصؿ باألنشطة البدنية ك الرياضية ، 
بحيث تتكزع مشاركة األفراد كالجماعات في ضكء االعتبارات المختمفة كالسف كالميكؿ كبالتالي 
يربط المجتمع بشبكة مف االىتمامات كاالتصاالت مف خبلؿ األسرة فيما يتيح قدرا كبيرا مف 

 (43،ص1990كماؿ دركيش كاميف أنكر، , الخكلي) .التماسؾ كالتفاىـ كاالتصاؿ داخؿ المجتمع الكاحد

: أىداؼ النشاط الرياضي الترويحي    - 

ييدؼ النشاط البدني الرياضي التركيحي الذم يستخدـ الرياضة كذريعة لتحقيؽ أىدافو 
: كالمتمثمة فيما يمي

زالة التكتر -  .إتاحة فرصة االسترخاء كا 
 .إشباع الحاجات إلى القبكؿ كاالنتماء -
 .احتراـ البيئة الطبيعية كالحفاظ عمييا -
 .تحقيؽ الذات كنمك الشخصية -
 .نمك الميارات االجتماعية السميمة كالنضج االجتماعي -
 .الصحة كالمياقة البدنية الجيدة -
 (45،ص1990كماؿ دركيش كاميف أنكر الخكلي، ) .البيجة كالسعادة كاالستقرار -

: النشاط الرياضي التنافسي- 2-3-2

: مفيـو النشاط الرياضي التنافسي- 

يستخدـ تعبير المنافسة استخداما مكسعا كعريضا في األكساط الرياضية، كيعتبر التنافس 
غالبا ما يككف بديبل أك مرادفا لكممة الرياضي، كما يستخدـ تعبير المنافسة بشكؿ عاـ خبلؿ 
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كصؼ عمميتيا، كتتحقؽ عندما يكافح اثناف أك أكثر في سبيؿ شيء ما أك لتحقيؽ ىدؼ معيف، 
كعمى الرغـ مف أف الفرد إذا حقؽ غرضو بالتحديد ففنو يحـر المنافسيف اآلخريف منو 

 النحكتصنيفا لممنافسات الرياضية كىي عمى " ركس كىاج"نقبل عف " CHUشك " كلقد قدـ 
: االتي

 .منافسة بيف فرديف -
. منافسة بيف أكثر مف فرد ضد عناصر الطبيعة -

فممارسة النشاط البدني الرياضي بشكؿ يتصؼ ببذؿ الجيد لتحقيؽ الفكز عمى الخصـ، 
كيندرج ىذا ضمف ما يدعى بالنشاط البدني الرياضي التنافسي الذم يسعى إلى إعطاء الدفع 
البلـز لمرياضي ك إتباع النصر بالتكاضع، كذلؾ ألف النشاط الرياضي التنافسي يعممنا أننا قد 

  .نيـز مرة كلكف ال مانع مف أف نفكز في المرة القادمة

: إيجابيات النشاط الرياضي التنافسي- 

يتميز النشاط الرياضي التنافسي بفيجابيات عددية كسنذكر مف خبلؿ ىذه الدراسة 
.  اإليجابية التي يحتكييا النشاط الرياضي التنافسيالعممياتنمكذجيف مف 

 

: عمميات التفوؽ االجتماعي: - أوال

 كىك عممية اجتماعية تتبع اليزيمة في المنافسة الرياضية كىك القبكؿ بنتيجة :االستسالـ -أ 
 .المباراة التي قامت عمى دعائـ مف إدارة محايدة كفؽ قكاعد المعب، معمكمة مسبقا

 كتقـك عمى أساس الجمع بيف األطراؼ المتصارعة في محاكلة لخمؽ جك مبلئـ :الوساطة -ب 
بينيـ في حؿ النزاع، كيساـ النشاط التنافسي في خمؽ مثؿ ىذه الظركؼ لحؿ الصراع عمى 

 .المستكيات مف خبلؿ المنافسة الرياضية
يعتمد النشاط الرياضي التنافسي عمى التحكيـ في تقرير الطرؼ الفائز كيتـ ذلؾ  :التحكيـ -ج 

كفؽ قكاعد منضبطة إلى حد كبير، مؤسسة عمى مبادئ كقيـ كالعدالة كالنزاىة كاالعتبارات 
 .التربكية كالخمقية
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تغمب صفة التسامح عمى الممارسيف الرياضييف حتى في المنازالت الفردية التي تتسـ  :التسامح

باالحتكاؾ البدني كالمبلكمة كالمصارعة كغالبان ما تنص قكاعد المعب عمى آداب معينة كتقديـ 

 .لممنافسة كالحكـ، األمر الذم يضفي جكان مف التسامح كاإلخاء عمى المنافسة

كسابو لمممارسيف :التعاوف: ثانيا-  يقدـ النشاط الرياضي التنافسي ظركؼ ثرية لتحقيؽ التعاكف كا 

 الرياضية مف خبلؿ المنافسة في مجمميا إنما ىي ثمرة التعاكف كالتآزر بيف االنجازاتباعتبار 

 (191الخكلي، نفس المرجع، ص) .البلعبيف فيما بينيـ

 :سمبيات النشاط الرياضي التنافسي- 

تعالت األصكات في اآلكنة األخيرة مطالبة بالحد مف التركيز عمى الفكز في المنافسات 
الرياضية، حتى أف بعض الباحثيف طالبكا بفعادة النظر في الطبيعة التنافسية الرياضية بعد أف 

تحكلت أغمب المنافسات الرياضية إلى صراع مرير كربما إلى تخطي حدكد القيـ البشرية 
كاالستعانة بألكاف كأساليب ىي أبعد عف القيـ الرياضية األصمية كعنؼ كالعدكاف كالغش كتعاطي 

 مباشرة كغير مباشرة لممسؤكليف رشاكلبالرياضة المعاصرة إلى تقديـ األمر المنشطات، ككصؿ 
. كالرسمييف كىذا يزيد الفساد في المجاؿ الرياضي

: أىداؼ النشاط الرياضي التنافسي- 

: يسعى النشاط الرياضي التنافسي إلى تحقيؽ األىداؼ التالية

 .التباىي كالتفاخر كاالعتزاز القكمي -

 .التحمي بالركح الرياضية -

 .تنمية ركح التعاكف -

 .احتراـ الخصـ كالتنافس بشرؼ -
 . الذات بفحراز النصرتحقيؽ -
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.  الثقة بالنفستنمية -
كفي األخير ففف المنافسة كبالرغـ مف النقد الذم كجو إلييا ففنيا تبقى جكىر الرياضة كأحد 

مقكماتيا فقط يجب أف تحاط بفطار مف القيـ المقبكلة كالتنافس بنبؿ كنزاىة كبذلؾ نبتعد بالمنافسة 
 .(192الخكلي، نفس المرجع السابؽ، ص ) عف الصراع كمساكئو

:  النشاط الرياضي النفعي2-3-3

في الحقيقة أف مفيـك النشاط الرياضي النفعي ىك يعبر كيقصد بو مختمؼ أنكاع األنشطة 
الرياضية النفعية التي تعكد بالنفع كالفائدة عمى الفرد مف الناحية النفسية كالعقمية كاالجتماعية 

كالبدنية كالصحية، كمع أف كؿ أنكاع النشاط البدني تعتبر نفعية كالنشاط التركيحي كالتنافسي، إال 
أف ىناؾ أنكاع أخرل ىي بدكرىا نفعية كىامة كسنتطرؽ في ىذه الدراسة إلى بعض ىذه األنشطة 

. البدنية كالرياضية

 :التمرينات الصباحية- 

تعتبر التمرينات الصباحية التي تقدـ مف خبلؿ برامج اإلذاعة كالتمفزة أكثر البرامج انتشارا 
كأقميا تكمفة، حيث أنيا ال تحتاج إلى أماكف كبيرة لمممارسة أك كقتا طكيبل إلجرائيا كىي عادة 

 تمرينا تشمؿ جميع العضبلت األساسية مستخدمة التماريف النمطية، كمدة 12 إلى 06تتككف مف 
.  دقيقة يكميا20 إلى 10البرنامج مف 

: تماريف الراحة النشطة- 

كىذا النكع مف التماريف يمارسو العماؿ داخؿ الكحدات اإلنتاجية أثناء فترات الراحة بدال مف 
قضائيا في حالة راحة سالبة، كىي نزكؿ بشكؿ جماعي كأحيانا بشكؿ فردم ككذلؾ تقدـ ىذه 

.  دقائؽ يكميا10 إلى 05التماريف قبؿ العمؿ، كمدتيا مف 

: المسابقات الرياضية المفتوحة- 

يؤدم ىذا النكع مف المسابقات بيف الفرؽ الياكية إلى إتاحة الفرصة لممكاطنيف غير 

المشتركيف في األندية الرياضية، االشتراؾ اإليجابي مف ممارسة األنشطة المختمفة كالحياة 
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االجتماعية كتختار فييا األنشطة األكثر شعبية كمحتكل ليذا البرنامج مع استخداـ قكاعد مبسطة 

لتحكيميا كفي ضكء الركح العامة لمقانكف كتحت إشراؼ قيادات مدربة لقيادة ىذا النشاط كتجرم 

الخكلي، نفس المرجع السابؽ، ) . مرات أسبكعيا03 إلى 02ىذه التدريبات كالمسابقات مف 

 (194.193ص

 :تماريف المياقة مف أجؿ الصحة- 

كىذه الحصص التي تقدـ مف أجؿ الصحة لمجمكعات مف السكاف في تجمعات رياضية، 

كالغرض األساسي لمممارسة ىك اكتساب الصحة، كتقدـ ىذه التماريف في مجمكعات مستقمة 

الذككر عف اإلناث خاصة عند الشباب أما األعمار المتأخرة فتقدـ في مجمكعات مختمطة كتؤدم 

 دقيقة كتقدـ فييا تماريف لمعضبلت الكبيرة 15 إلى 10بشكؿ منتظـ كفي كقت ثابت كمدتيا مف 

. لفئة الكبار في السف

: الميرجانات الرياضية- 

تعد نمكذجا الرتفاع بمستكل التنظيـ كيتجمى ذلؾ في تجمع إعداد غفيرة مف المكاطنيف 

بيدؼ المشاركة، عمى اختبلؼ أعمارىـ كمستكياتيـ كرغباتيـ في مختمؼ ألكاف النشاطات لمجرد 

المشاىدة مما قد يؤدم إلى تخمص الكثيريف منيـ مف عامؿ الرىبة كالخجؿ في المشاركة كالتفاعؿ 

. مع المجتمع كاألشخاص

: التدريب الرياضي    - 

كىك أحد األشكاؿ المنظمة لممارسة النشاط الرياضي كيخضع لمقكاعد كالقكانيف كيتـ تحت 

شراؼ المدرسيف كىذا النكع يتـ في األندية الرياضية أك الفرؽ المدرسية، كيتـ تقديـ  قيادة كا 
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الخكلي، نفس المرجع السابؽ، ) .البرنامج عف طريؽ إعبلنات مفتكحة تقـك بيا ىذه المؤسسات

 (194ص

: خصائص ممارسة األنشطة البدنية والرياضية- 2-4

 التي رياضية أنشطة السمككية، فيناؾ بمتطّمباتو المرتبطة خصائصو رياضي نشاط لكؿّ 

 .الذكاء تتطّمب مف كمنيا الجسـ طاقات تعبئة تتطّمب مف كمنيا لمجسـ الكّمي تتطّمب التكافؽ

 (311،ص1990آماؿ دركيش، أميف الخكلي،  )

 ككذلؾ خبلؿ مف الشخصية، تككف لتنمية الرياضة ككسيمة تحّققيا التي كما أّف األىداؼ

خبلؿ قكاعد محّددة كالتي تخمؽ الرياضي  مف المعب عمى كالقدرة السمات الشخصية المرغكبة

تحقيؽ سمات الشخصية، كىذا ما مف الممتاز، فالخسارة كالمكسب تبقي إلي جانب ذلؾ قيمة أقؿ 

المرجع نفسو، ) .نبلحظو عمي جماعات المراىقة التي تسيطر عمييا فكرة االنتصار بأم ثمف

 (313ص

 كعميو يّتضح بأّف ممارسة األنشطة البدنية كالرياضية ال تتأّسس عمى المنافسة بصكرة 

 (25،ص1973، .المنصكرم ع)  :رئيسية كبالتالي فيي

ظاىرة تركيحية بّناءة تبرز بصفة سائدة مف خبلؿ الدكافع االجتماعية كليست بدنية فقط،        - 

كتتمّيز بصكرة كاضحة في الممارسة الحركية اليادئة كالمستمّرة، كالمتدّرجة في الصعكبة دكف 

. إرىاؽ أك إعياء ذلؾ ألّف المنافسة فييا تّتجو لبلعتداؿ كحافز أك كغاية
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ليس ليا بالضركرة قكانيف مسّبقة ثابتة، كلكف قكاعدىا يمكف أف تتشّكؿ طبقا لمظركؼ        - 

المحيطة كالمؤّثرة كطبقا لئلمكانيات المتاحة، كما أّف ليس مف أىدافيا الرئيسية المقارنة بيف 

 .المستكيات، فيي نطاؽ إمكانية تحديدىا بالمجيكد المعتدؿ

يمكف أف تمارس في أّم مكاف مناسب ك بأنكاع مف األدكات كاألجيزة المتاحة كالبديمة،        - 

 .  مّما يجعميا اقتصادية التكاليؼ كفي مقدكر الجميع مزاكلتيا

تمارس كيكاية في كقت الفراغ، كليس مف أغراضيا إطبلؽ الكسب المادم ميما         - 

 .تضاءلت قيمتو

:  الخصائص النفسية واالجتماعية المرتبطة بممارسة األنشطة البدنية الرياضية- 2-4-1

 كالتطبيع التنشئة بعممية االجتماعية التنشئة بعممػية يقصد: التنشئة االجتماعية في الرياضة- 

تربية، ك  ك تعميـ ك تعّمـ عممية االجتماعي، فيي االندماج ك التطبيع التنشئة ك أك االجتماعي

سمكؾ  تشكيؿ عمى تعمؿ الجماعة، ك معايير ك قيـ ك النفسية االّتجاىات الفرد إلي اكتساب تيدؼ

  االجتماعية الحياة في االندماج ك االجتماعي التكافؽ ك الجماعة مسايرة مف يتمّكف حتى الفرد

 (37،ص2001مصطفى حسيف باىي، / إخبلص محمد عبد الحفيظ)

 أف تبيف المجتمع ثقافات مختمؼ حكؿ ،1962 في" ركبرتس كسميث " كمف خبلؿ دراسة قاـ بيا 

 التركيز تـ معينة قيـ اكتشاؼ أف إلى االجتماعية، كتكصبل القيـ تعمـ في خبرات األلعاب تقدـ

 طريؽ عف يتـ االنجاز مف األلعاب، فمعنى معينة بأنكاع مرتبطة كانت الطفؿ أثناء تربية عمييا

 تككف البدنية، كالطاعة تككف عف طريؽ إستراتيجية المعب، كالمسؤكلية الخاصة بالميارة األلعاب

-45،ص2001مصطفى حسيف باىي،/ خبلص محمد عبد الحفيظ ).أللعاب الفرص طريؽ عف

46 )
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 ففّنو ىناؾ قكم اجتماعية BRUBACHER استنادا ألفكار فيمسكؼ التربية، بركباكر 

ّف ىذه القكم تشّكؿ نظرتنا لمطميعة اإلنسانية عمى  تؤّثر في بقاعات العالـ سكاء بالخير أك الشر، كا 

نحك كاقعي، كما أّنيا تعّبر عف قضايا تاريخية مكجكدة كمستمّرة منذ قدـ األزؿ، كفي ضكء ىذه 

 أّف ىذه القكم تؤّثر في النشاط البدني كالرياضة إلي حّد كبير ZIEGLERاألفكار يعتقد زيغمر 

القيـ كالمعايير، السياسة، االقتصاد، الديف، : ثقافي كىذه القكم ىياجتماعي مف حيث أّنيا نظاـ 

 (38الخكلي، الرياضة كالمجتمع، مرجع سبؽ ذكره، ص) .البيئة

يفسر التأثيرات  عاـ إطار تقديـ الرياضة ىك في االجتماعية التنشئة دراسة مف إّف اليدؼ 

أكبر  قدر إلى تؤدم االجتماعية التي التنشئة عممية مف جزء باعتبارىا المختمفة كالنفسية االجتماعية

ارتبطت  الرياضية االجتماعية التنشئة فالدراسات أف البدني، كما النشاط في األداء ك المشاركة مف

دفعت  التي العكامػؿ عمى أجريت الرياضي، فالدراسات التي االجتماع عمـ بتطكر كثيقا ارتباطا

 مشاركيف األفراد تجعؿ التي األسباب عف الرياضية، حاكلت اإلجابة األنشطة في لبلشتراؾ األفراد

-40إخبلص محمد عبد الحفيظ، مصطفى حسيف باىي، ص) .كالرياضية البدنية في األنشطة

41) 

 دكف الفرد يمارسو نشاط بالتربية، فيك الميتّميف ألراء كفقا المعب إف مفيـك: الرياضة والمعب- 

الطبيعية،  االجتماعية كالبيئة ك العائمية بيئتو في المتمثّمة ك المحيطة البيئة مف ضغكط عميو أمّ 

 التي لمنتائج اعتبار أدنى دكف النشاط لمجرد الفرد بو يقـك نشاط كؿ يعدّ  تمقائي، إذ نشاط فالمعب

إبراىيـ، ) . إرادتو بمحض فيو االسترساؿ أك عنو الكؼّ  يمكف لمفرد عنو حيث تنتج قد

 (102،ص2004
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إّنو عندما ننظر إلى الرياضة نجد أنفسنا أماـ نكع مف التمريف البدني أك :" كذكر خكزيو كاجيكاؿ

كالكف يقـك بيا تغييرا  مف الحركة الجسمانية التي ال يقـك بيا اإلنساف استجابة إلي دافع حياتي،

تمقائيا عف تأجيؿ نفسي، حيكم، يجّسد جكىر الرياضة كركحيا، فيك الذم جعؿ منيا قّكة 

اجتماعية، كنسقا ثقافيا كالذم أضفي عمييا مقّكمات النظاـ االجتماعي كالذم يتكّقؼ نجاحو أك 

 (37،ص1986سبلمة، )  .فشمو عمي استعدادات المجتمع الذم يحتكيو

 فيزيكلكجي بنمك تختّص  دقيقة  كما يرم أديب خّضكر أّنو في مرحمة المراىقة كىي مرحمة

 تتمّيز نشاطات إلى البنكف يحتاج ىاما، حيث دكرا الرياضي النشاط يمعب جنسي سريع بدني

ـّ بعده الحركات  الرشاقة ك الخّفة ك التكازف تمرينات إلى فيحتجف البنات أّما بالقّكة  اإليقاعية، ث

 ك تتمّيز بالخشكنة ك الشباب بداية  المراىقة نياية ىي ك الفظاظة مرحمة تسّمى مرحمة تأتي

 القكة إظيار بحب العضمي، كما تتمّيز ك البدني نمّكه يتـّ  ك بذاتو الفرد شعكر يزداد الغمظة، ففييا

 في البنات أّما البنيف عند الميارة الزائدة ك التحّمؿ قكة ك المثابر طكؿ ك الجيد شّدة ك العضمية

 ىنا مف االنسجاـ، ك ك الحساسية بطابع تتمّيز نشاطاتيف ك أقؿ العضمية القكة فتككف المرحمة ىذه

 ك معا النفس ك الجسد تعكد عمى التي ك االستجماـ ك التسمية بمعنى المعب ك الرياضة أفّ  نرل

 ىي التسمية ك الجد، ىك المعب"الرياضة   عف الغربي بالمفيـك العربي المفيـك يمتقي ىنا مف

 (11،ص1994خضكر، ) ".الكسب ىك النفع، كاالستجماـ

:  الثقافة البدنية- 

 كالفف كالعقائد المعرفة يشمؿ الذم المعّقد الكؿّ  ذلؾ ىي" بأّنيا" تايمكر"  الثقافة عّرفيا 

ىك  حيث مف اإلنسػاف يكتسبيا التي األخرل العادات ك المقدرات كؿ القانكف، ك ك كاألخبلؽ
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اإلنسانية  عف طريؽ العبلقات يعمـ أف يمكف ما كؿ يتضّمف الثقافة مفيـك ، إذا"المجتمع عضك في

 (17،ص2004عكيس، )  .االجتماعية النظـ ك التقاليد ك العادات ك المغة يتضّمف المتداخمة، ك

 التقّدـ الجسمية، فمؤّشرات كالمياقة البدنية منيا التربية العناصر مف الكثير البدنية الثقافة كتتطّمب

 . البدنية كالرياضة مف الثقافة جزء ىي المعاصر اإلنساني المجتمع في الحضارم

 (18،ص2004عكيس،)

 كالفكرم العقمي ضركرة لئلعداد الرياضي النشاط الثقافة، كأصبح مف جزءا الرياضة أصبحت كما

 أك البدنية، كمرادؼ الثقافة ىامة تستخدـ مصطمح دراسات ظيرت كالثقافي، حيث كالفّني كالتربكم

الثقافية،  الحياة مف عناصر أساسي عنصر الحياة الرياضية تعتبر إذا .البدنية لمتربية بديؿ

، تصبح ىذا كفؽ إلييا ينظر حيف الرياضية كالمباريات  فّني عرض مشيد أك عف عبارة المفيـك

 (22،ص1994خضكر، اإلعبلـ الرياضي، )  .الثقافية الحياة بذلؾ يجّسد

: شروط ممارسة األنشطة البدنية والرياضية- 2-5

 تستدعي ممارسة األنشطة البدنية كالرياضية بعض الشركط لجميع الفئات عمى إختبلؼ 

: أعمارىـ كتشمؿ شركطا مادية كأخرل ذاتية بحيث تعكد عمى البلعب نفسو، كىي كما يمي

كتتمّثؿ في سبلمة الجسـ كتستدعي دراسة صفات الفرد الجسمية كقدراتو  :شروط جسدية- 2-5-1

عمى ممارسة أم نشاط بدني، كتتضّمف سبلمة الجسـ كّؿ مف النظر، الّشـ، المكزتاف، الغدد، 

القمب، الرئتاف، الّدـ، البطف، العظاـ، العضبلت، الطكؿ، الكزف، الحالة الغذائية، الجياز 

خطاب عادؿ ) . العصبي، كيشترط ىذا حتى في نكع النشاط الذم يمكف لكؿ فرد أف يمارسو

 (70محمد، كماؿ الديف زكي،ص



 ممارسة األنشطة البدنية والرياضية:                                 الفصؿ األوؿ 

28 
 

تتمّثؿ في االستعداد النفسي، كيشمؿ استعداد الفرد مف حيث ميمو : شروط ذاتية- 2-5-2

كرغبتو في ممارسة نشاط بدني أك رياضي ىك مرتبط بمدل ميؿ الفرد إلعداد ىذا النكع مف 

 (144،ص1999عمي، )  .الرياضة كاإلقباؿ عميو

 تتمّثؿ أساسا في تكفير ساحات المعب في المؤسسات التربكية، الكسائؿ : شروط مادية2-5-3

الرياضية المناىج المبلئمة لمّتخطيط كالتنظيـ، ككذا مراعاة نمك األفراد مف حيث الجنس كالمستكل 

 (77محمد،ص)  .الخ.... العممي كحالة الجك

:  حاجات ودوافع الفرد لممارسة األنشطة البدنية والرياضية2-6

ـّ العديد مف الباحثيف بدراسة دكافع كحاجات إقباؿ األفراد عمى ممارسة األنشطة   لقد اىت

، ففّف البلعبيف يحاكلكف إشباع حاجاتيـ  (MASLOW)، كطبقا ليـر الحاجات لماسمك  الرياضية

. طبقا لنظاـ أكلكياتيا

: حاجات الفرد لممارسة األنشطة البدنية والرياضية- 2-6-1

، فتحديد الحاجات لو   كميما كاف التأييد أك الرفض لنظرية الماسمك في مجاؿ الرياضة

، كمف أىـّ الحاجات البارزة  أىّميتو لممدّرب الرياضي لتحديد أىداؼ البلعبيف بالنسبة لمممارسة

: التي يسعي الفرد إلشباعيا بالممارسة الرياضية ما يمي

 المعب مف أجؿ اإلثارة كالحاجة إلى المتعة. 

 الكجكد مع اآلخريف كالحاجة إلى االنتماء كالجماعة. 

 إظيار الكفاءة كالمقدرة كالحاجة إلى إلثبات الذات . 
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يكلد اإلنساف كلو كّمية معّينة مف الحاجة إلي اإلثارة كالتي : الحاجة إلي اإلثارة والمتعة- 2-6-2

يمكف أف نعّبر عنيا ببساطة بالمتعة، كىي مف الحاجات اإلنسانية الشائعة كتظير الحاجة إلي 

المتعة بكضكح فيما نشاىده بيف أفراد المجتمع مف تنافس شديد كرغبة في التفّكؽ، كنبلحظ ىذه 

المتعة لدم الرياضي عندما ينغمس في نشاط رياضي معّيف، كيفقد اإلحساس بالزمف كيشعر أّف 

الصحيح فيك غير متكّتر كقمؽ، كىذه الخبرة تّتسـ بالتركيز الشديد الكجو كؿ شيء يسير عمي 

 (85،ص2000راتب، ) .كالشعكر بسيطرة الرياضي عمي نفسو، كعمي البينة المحيطة بو

كعميو ففّف كؿ فرد مّنا يحتاج إلى قدر معّيف مف التنشيط كاإلثارة عمي حسب طبيعتو أك ما يطمؽ 

، كيفّضؿ البعض مستكم عاؿ مف اإلثارة، بينما يرم "الحاجة إلي االستشارة"عمي عمماء النفس 

 (70،ص1999أمينة إبراىيـ شمبي، مصطفي حسيف باىي، )  البعض اآلخر أف يككف ىذا المستكم منخفض

كىي الحاجة الغالبة عمي معظـ الرياضييف عف ": النجاح" الحاجة إلى إثبات الّذات 2-6-3.

طريؽ إظيار الكفاءة كالفكز بتقدير اآلخريف، كيعكد ىذا إلي نظرة المجتمع عادة لمشخص الذم 

يحّقؽ المزيد مف االنجازات عمي أّنو أكثر قيمة مف غيره الذم يككف إنجازه أقّؿ، كفي مجاؿ 

النشاط البدني يقاس االنجاز عادة مف خبلؿ عامؿ كاحد كبسيط ىك المكسب، فالمكسب يعني 

 (234راتب، مرجع سابؽ، ص) . النجاح كالخسارة بالطبع تعني الفشؿ

 كلذا يجب أف يتعّمـ الرياضييف أّف قدراتيـ ككفاءتيـ الذاتية تتكقؼ عمى قدرتيـ عمى 

االنجاز، حيث يعّممنا المجتمع أّف المكسب معناه النجاح كالخسارة تعني الفشؿ، كما سبؽ ييّدد 

كىي نظرة غير صحيحة ألّف ، أدائيـ الرياضي لشعكرىـ بأّف انجازىـ ما ىك إاّل انعكاس لجدارتيـ

ـّ  االعتماد عمي عامؿ المكسب كحده يؤّدم إلي عدـ تدعيـ قيمة عمؿ الذات لمرياضي، كمف ث

( 234المرجع السابؽ، ص ) .عدـ استقرار الثقة بالنفس
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 :ةالرياضي البدنية األنشطة ممارسة عمى لإلقباؿ الفرد دوافع- 2-6-4

 البدني النشاط ممارسة عمى لئلقباؿ الفرد دكافع تشكيؿ في تساىـ التي العكامؿ ىذه أىـّ  مف

( 57،ص2001، .محمد ز) :يمي الرياضي ما

  .فييا يعيش التي البيئة كأثر الفرد لحياة األساسية المتطّمبات

 .الرياضي النشاط نحك الكالديف كاّتجاه لممراىؽ العائمية الحياة -

 .كمنّبيات مثيرات مف عميو يشمؿ كما األكلى الدراسية المرحمة في الرياضية التربية -

  .ةالرياضي كاألندية كالمؤّسسات الساحات في البدنية التربية -

 النشاط ممارسة نحك الفرد تكجيو عمى تعمؿ التي العامة الدكافع مف الكثير كىناؾ

 يرتبط كما ،ذاتو حدّ  في كيدؼ الرياضي النشاط بممارسة مباشرة ما يرتبط بصكرة كمنيا الرياضي

 طريؽ عف الخارجية األىداؼ بعض تحقيؽ يرتبط بمحاكلة ما كمنيا، نكاحي متعّددة مف بذلؾ

: كالرياضي إلى البدني بالنشاط الدكافع المرتبطة (ركديؾ)يقّسـ  كطبقا لذلؾ الرياضية، الممارسة

 (161،ص1992عبلكم، ) .غير مباشرة كدكافع مباشرة دكافع

:  الرياضيالبدني  النشاط لممارسة المباشرة الدوافع- 2-6-5

 :يمي فيما الدكافع ىذه تمخيص يمكف

كجماؿ  رشاقة بسبب الجمالية البدني، كالمتعة النشاط كنتيجة كاإلشباع بالرضي اإلحساس
تتمّيز  التي البدنية التدريبات عمى لمتغّمب كنتيجة باالرتياح لمفرد كالشعكر الحركات الذاتية كميارة

 المباريات في اإلرادة، االشتراؾ كقّكة كالجرأة الشجاعة المزيد مف تتطّمب التي أك بصعكبتيا
 خبرات مف يرتبط كما الرياضي أركاف النشاط مف ىاما ركنا تعتبر التي كالمنافسات الرياضية

ثبات كالبطكالت األرقاـ متعددة، كتسجيؿ انفعالية حراز الفك التفّكؽ كا   (62المرجع نفسو، ص) .زكا 
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  :والرياضي البدني النشاط لممارسة المباشرة غير الدوافع- 2-6-6

 .الرياضي البدني النشاط ممارسة طريؽ عف البدنية كالمياقة الصّحة اكتساب محاكلة- 

.  كاإلنتاج العمؿ عمى الفرد قدرة مستكل رفع في إلسيامو الرياضي النشاط ممارسة- 

 أف يريد أّنو المراىؽ يرل إذ كالرياضية البدنية التربية بو تقـك الذم االجتماعي بالدكر الكعي - 

. كتمثيميا معّينة جماعة إلى االنتماء إلى كيسعى الرياضية كالفرؽ األندية في رياضيا يشترؾ يككف

: األسس العممية لممارسة األنشطة البدنية والرياضية- 2-7

 تعّددت األبحاث كالدراسات العممية حكؿ األسس التي يبنى عمييا عممية ممارسة النشاط 
 (147،ص1997أكعبية، )  :البدني الرياضي كنذكر منيا ما يمي

. األسس النفسية لمنشاط الرياضي_

. األسس االجتماعية لمنشاط الرياضي_ 

. األسس البيكلكجية لمنشاط الرياضي_ 

إّف األسس النفسية ىي كّؿ الصفات الخمقية كاالنفرادية كالمعرفية : األسس النفسية- 2-7-1

كاإلدراكية لشخصية الفرد كدكافعو كانفعاالتو كىي تساعد عمى تحميؿ أىـ النكاحي لمنشاط الرياضي 

مف خبلؿ السمكؾ، إضافة إلى مساعدتيا في األعداد الجّيد كالمناسب لطرؽ التعميـ كالتدريب 

. الحركي المناسب

نعني بيا العمؿ الجماعي، التعاكف بيف األفراد كالتكيؼ مع :  األسس االجتماعية2-7-2

اآلخريف، كيمكف ليذا الصفات تنميتيا مف خبلؿ مختمؼ أكجو النشاطات الرياضية المختمفة 
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البدني الّنمك تؤّدم إلى تحسيف التي كالمتعّددة، ك النشاط الرياضي يعّد كاحد مف أكجو الممارسات 

.  لمفرد باالستعانة بالنشاطات الحركية كبعض األساليب النفسية كاالجتماعية المختمفة

ـّ استعماليا أثناء النشاط :   األسس البيولوجية2-7-3 كنعني بيا تمؾ األجيزة العضكية التي يت

 (الخ...، الجياز التنفسي ، الجياز العضمي ، الجياز اليضمي كالجياز الدكرم)الرياضي 

: أىداؼ ممارسة األنشطة البدنية والرياضية- 2-8

، فالتمرينات   ييدؼ النشاط البدني الرياضي إلى التكفيؽ بيف القّكة الكامنة داخؿ الفرد

، فالعناية  الدنية تنّمي في الفرد النشاط كالحيكية كتكسبو الصّحة كالعناية بجسمو كالّنمك المستقر

 بالصّحة كالحياة المنّظمة ليا أثر في سعادة الفرد التي ىي األساس إلى الحياة الّصحية، 

كمف خبلؿ ما سبؽ ذكره سنحاكؿ في دراستنا عرض أىـ أىداؼ كأغراض ممارسة 

:  األنشطة البدنية الرياضية كىي عمى النحك التالي

يتمّيز مجاؿ التربية الرياضية بأّنو الكحيد الذم يمكنو إتاحة ىذا النكع :  ىدؼ التنمية البدنية- 

، فالتربية الرياضية تساعد ايجابيا في  مف التنمية البدنية عف غيره مف األنشطة اإلنسانية المختمفة

، كيشمؿ ذلؾ في إحداث التحسيف في الكظائؼ األعضاء  تحسيف األداء البدني كالكظيفي لمفرد

مكاـر حممي )  .المختمفة مف خبلؿ األنشطة الحركية المقّننة كىذا يؤّدم إلى مستكم أدائي مناسب

  (41.40،ص2002أبك ىرجة كآخركف، 

 تعّد تنمية المياقة الجسمية مف أىـّ العناصر األساسية في بناء كفاية الفرد عف طريؽ تقكية أجيزة 

الجسـ المختمفة بممارسة الفعاليات الرياضية المتنّكعة كمف خبلؿ ىذه الممارسة يتمّكف الفرد مف 

االحتفاظ بمجيكد تكييفي كمقاكمة التعب كالعكدة إلى حالة الشفاء كالراحة، إف فائدة ىذا الغرض 
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تكمف في إف الفرد يصبح نشيطا قادرا عمى أداء العمؿ بكفاءة عالية إذا كانت األجيزة العضكية 

 (129،ص1998أميف أنكر،, خكلي)  .لمجسـ تنمك نمّكا صحيحا كتعمؿ بصكرة نظامية

إّف التنمية الحركية تساعد عمي تساعد عمي االستمتاع باألنشطة المختمفة، : ىدؼ التنمية الحركية- 

كتكسب الثقة بالنفس، كتسيـ في كتحسيف المياقة البدنية، كعنصر أساسي في زيادة فرص األماف 

 (44مكاـر حممي أبك ىرجة ك آخركف، ص) .كالدفاع عف النفس

 البدني النشاط يمارس أحدىما متكافئاف شخصاف يقـك حيف" كما دّلت التجارب المتعّددة بأّنو 

 مف بكثير يتمّيز األكؿ متساكم، فففّ  بدني بعمؿ عنيا عازؼ كاآلخر الحركة كيقبؿ عمى

 الحالة إلى لمعكدة أكبر التعب، سرعة تأّخر عمى أكبر المرض، قدرة عمى مقاكمة الخصائص

 (43بيكتشر،ص) .أرقى عضمي عصبي الطبيعية، تكافؽ

إّف ىدؼ التنمية النفسية يعّبر عف مختمؼ القيـ كالحصائؿ االنفعالية الطّيبة : ىدؼ التنمية النفسية-

كالمقبكلة، كالتي يمكف أف تكسبيا برامج األنشطة البدنية كالرياضية لممشتركيف بيا بحيث يمكف 

كالتي تّتصؼ بالشمكؿ كالتكامؿ، كما أّنيا المّتزف إجماؿ ىذا التأثير في تككيف الشخصية اإلنساني 

 (166، مرجع سبؽ ذكره، ص.خكلي أ) تتيح مقابمة الكثير مف االحتياجات النفسية لمفرد

 : النفسية كعبلقتيا بالتأثيرات لمرياضة بعض الدراسات النتائج بيف كمف 

 .كالطاعة السمطة احتراـ مع االنفعالي كاالنضباط األىداؼ تحقيؽ إلى الحاجة اكتساب -

 .العدكانية عف كالبعد التكتر كانخفاض النفس في كالتحكـ بالنفس الثقة -

إّف الحركة كالنشاط تعّد أحد مصادر اكتساب المعرفة كالمدركات، : ىدؼ التنمية المعرفية والعقمية- 

كىذه الحقيقة تبرز بشكؿ خاص عند األطفاؿ، فالحركة تنّمي قدرة الطفؿ عمى المبلحظة كعمى 
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االبتكار كتكظيؼ المفاىيـ الحركية كالفراغ كاالتجاه كالمسار كالحركة اليادفة تنّمي التعّقؿ في 

ضافة المنطقية عميو كمف خبلؿ الحركة المكسعة يتعّمـ الطفؿ حّؿ المشكبلت، كبتزايد  السمكؾ كا 

الخبرة الحركية تنمك لديو القدرة عمى إصدار أحكاـ تقكيمية كيكتسب أساليب التحميؿ كالتركيب 

 (55،ص2006محاسنة، )  .كيتفّيـ معاني الحركة كمغزاىا االجتماعي كالثقافي

 إّف إكتساب المعرفة كالمعمكمات كزيادة القابمية لمتفكير تساعد الفرد عمى التكّيؼ بينو كبيف 

البيئة، فالخبرة المعرفية التي يكتسبيا الفرد مف المجتمع تساعده في إكتشاؼ الخبرة كزيادتيا في 

مجاؿ الفعاليات الرياضية نتيجة لمتكّرر كاإلعادة تجعؿ مف اليسير السيطرة عمى أداء الفعاليات 

المطمكبة تعّمميا، فالتعّمـ الحركي ال يقتصر فقط عمى التكافؽ العقمي بؿ يمكف أف يتعّداه إلى 

 (33المرجع نفسو، ص ) . الخاص بالفعاليات الرياضيةكاألداءمعرفة القكانيف 

 إّف إكتساب المعرفة كاإللماـ بالنكاحي الصّحية مف األمكر الميّمة التي تتضّمنيا مبادئ 

النشاط البدني الرياضي، كىذا يقكدنا إلى مسألة العناية بأجيزة اإلنساف الجسمية، كالعضكية 

كمراحؿ نمّكىا كأىّمية الصّحة كالكقاية مف األمراض كما أّنو البد مف العناية بالناحية الغذائية لمفرد 

 (23،ص1997صبحي، ) .كالمحافظة عمى نظاـ التغذية كعبلقتيا بالجسـ كنمّكه

 الرياضية الممارسة يقبمكف عمى الذيف كلقد أّكدت كثير مف الدراسات التي أجريت حديثا بأّف األفراد 

 الجزئيات تصنيؼ القاعدة مف باستنتاج يتمّيز الذم العقمي األداء عمى غيرىـ مف أقدر البدني كالنشاط

أعماليـ،  التنّبؤ بنتائج إلى يحتاج مكقفا يكاجيكف حينما التصّرؼ عمى قدرة أكثر أّنيـ العامة، كما

المنصكرم ع، ) .المجسمات ك األشكاؿ لحركة البصرم بالتصّكر يتمّيز الذم العقمي النشاط كعمى

 (91مرجع سبؽ ذكره، ص
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 االجتماعية بالتفاعبلت ثريا اجتماعيا مناخا الرياضية األنشطة تقّدـ: ىدؼ التنمية االجتماعية- 

 االجتماعية التطبيع كالتنشئة مثؿ ايجابية اجتماعية كحصائؿ كخبرات قيما كتكسب الممارس

  :الرياضي النشاط يقّدميا التي االجتماعية القيـ بيف المجتمع، فمف مع كالتكّيؼ

 .الذاتي االنضباط تتطّمب كالتي االجتماعية المكانة تنّمي التي االيجابية المشاركة -

. كالتعاكف كالركح الرياضية كالتبعية القيادة عمى التعّكد -

مكاـر ) .المقبكلة اجتماعيا لمطاقة متنّفسا الجماعة كتتيح خبلؿ مف المتعة إحداث عمى تساعد -
 (46حممي أبك ىرجة ك آخركف، ص

كما تعّد التنمية االجتماعية عبر برامج النشاطات البدنية كالرياضية أحد األىداؼ الميّمة كالرئيسية 

لمنشاطات الرياضية، كالتي تنّمي الجكانب االجتماعية في شخصيتو، كتساعده في التطبيع كالتنشئة 

محاسنة، ) . االجتماعية كالّتكيؼ مع مقتضيات المجتمع كنظمو كمعاييره االجتماعية كاألخبلقية

 (45مرجع سبؽ ذكره، ص

 الناس لكؿ مصدر أحسف الرياضية الممارسة  قد تككف:ىدؼ الترويح وشغؿ أوقات الفراغ- 

كالعافية،  بالصحة عمييـ يعكد بّناء نشاط مف أكقات فراغيـ مف األقؿ عمى االستفادة يكّدكف الذيف

 ال أف يجب كغيرىا، إاّل أّنو السّيارات كقيادة كالرسـ كالنحت المفيدة األنشطة مف كثير كجكد رغـ

 البلزمة كالحركية البدنية الكفاءة لتنمية الكحيدة كالكسيمة الرياضي لمنشاط بديمة األنشطة ىذه تككف

 بطريقة الفراغ أكقات لشغؿ مساعدة كسيمة ىذه األنشطة تككف أف يمكف المتدّفقة كلكف لمحياة

 (33المنصكرم ع، ص) .مفيدة

 كالمعمـك أّف النشاطات الرياضية بصفة عاّمة أتت في البداية ليدؼ التسمية كالمتعة، كال 

تزاؿ تحتفظ بيا كفحدل أىـ مبادئيا كأىدافيا، فعند ممارسة أم نشاط بدني رياضي يصاحبو 
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إحساس بالتسمية كالمتعة، كيكسب صاحبو ميارات كمعارؼ تنّمي عبلقاتو كتشّكؿ صداقات بينو 

شاعة البيجة كتدعيـ االستقرار االنفعالي . كبيف الممارسيف مّما يضفي عميو إحساس بالرضي كا 
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 :خالصة

، جاءت لتمّبي حاجات األفراد كذلؾ بغية تنفيسو مف   إّف الرياضة كالتربية البدنية في األساس

، كما جاءت لتساىـ في تحرير طاقاتو كتدفعو إلي  مشاكمو االجتماعية كاستغبلؿ أكقات فراغو

 ، كلذا تعتبر ممارسة األنشطة البدنية كسيمة بالرياضةالتعبير عمى طمكحاتو مف خبلؿ ممارسة 

مف الكسائؿ التي يستطيع الفرد أف يعتمد عمييا في التكفيؽ بيف حاجاتو النفسية كاالجتماعية 

، كلكي يتحقؽ كؿ ىذا  فيي ركيزة أساسية لمتنمية الجسمية كالنفسية لمفردكالبدينةكالعقمية كالمعرفية 

، كيرجع ذلؾ بالدرجة األكلى إلى أستاذ التربية البدنية  يتطمب تكجيييـ التكجيو التعميمي الصحيح

كالرياضية الذم يجب عميو أف يعي ىذا جيدا كيقـك بعممو عمى أحسف كجو إزاء ىذا النشاط كيقـك 

. بمراعاة دكافع التبلميذ كرغباتيـ في الممارسة الرياضية لتدعيميا كتكجيييا
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:  تمييػد

يختمؼ الناس في ما بينيـ مف حيث طبائعيـ كسماتيـ كأمزجتيـ فنرل منيـ القاسي ، 

ككذلؾ المطيؼ ، كما نرل المنبسط كالمنطكم ، كذلؾ الصريح كالخجكؿ ، كؿ لو طبعو الخاص 

كفي الحقيقة ىناؾ بعض السمات تعد في بداية األمر سمات عادية طبيعية ، كال تشكؿ عرقمة 

كسمة الخجؿ ، كالتي قد نبلحظيا أكثر في فترة المراىقة ، حيث يحس المراىؽ بالخجؿ بسبب 

مشكمة التي يتعرض ليا كالتي يمكف أف نربطيا بالمتغيرات الجسمانية ، التي تسبؽ فترة البمكغ أك 

النضج ، كىذا نتيجة لنشاط الغدد الصماء ككذلؾ يعتبر الخجؿ أمرا عاديا كسمة محمكدة في 

مكاقؼ معينة تستدعي فييا الخجؿ لدل الفرد كطبيعة إنسانية كأف يقدـ لو إطراء حسف نتيجة لفعؿ 

ما قاـ بو ، كغيرىا ، كلكف إذا ما كاف الخجؿ مبلـز لمفرد  باستمرار كبدرجة عالية ففنو حتما 

يشكؿ مشكمة شخصية كنفسية ، ليا تأثيرىا السمبي الذم يضع صاحبيا في مكاقؼ ال يحسد عمييا 

حيث أف الشعكر بالخجؿ يعيؽ كيشكؿ حركة اإلنساف فيضعؼ ما ينتجو كال يقكل عمى مكاجية 

فادتيـ كاالستفادة منيـ، كيخيؿ لمشخص  الحياة ، كال يجرأ عمى مخالطة الناس ، كمعاشرتيـ كا 

الخجكؿ أف كؿ الناس يراقبكنو كيترقبكنو كينصتكف إلى كبلمو لينتقدكه ، كليجدكا فيو مأخذ 

. كيسخركف منو كليذا نجده يتيرب كيحاكؿ االبتعاد عف مخالطة الناس
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:  تعريفات الخجؿ-2

 متعددة كذلؾ لتناكلو في مجاالت االجتماعي     لقد تعددت التعريفات التي تناكلت مفيـك الخجؿ 

فقد تناكلو كثير مف الباحثيف في أبحاثيـ كدراساتيـ عف الخجؿ ، كلقد اىتـ الباحث في ىذه 

 كانتياء 1975الدراسة إلى حد كبير بتتبع مجمكعة مف التعريفات ابتداء مف تعريؼ البيي 

 .  2010بتعريؼ السبعاكم 

– لسمادكني  "أنو تأثر انفعالي باآلخريف في المكاقؼ االجتماعية " أما السمادكني فيشير إلى  -

           (139،ص1994السيد إبراىيـ، 

 مجمكعة متآلفة مف االتجاىات كالمشاعر التي بأنة 1989 تعريؼ السيد إبراىيـ السمادكني ػ 

– لسمادكني ) . كاالجتماعيةتتدخؿ في قدرة الفرد ، كتجعمو يتأثر انفعاليا باآلخريف كبالمكاقؼ 

 (4،ص1994السيد إبراىيـ، 

حالة انفعاليو يتسـ صاحبيا بالميؿ إلى تجنب "   بأنو1994 تعريؼ زينب محمكد شقير _ 

التفاعؿ كالمشاركة في المكاقؼ االجتماعية ، كيصحبيا شعكر بالقمؽ كالتكتر كعدـ االرتياح خاصة 

 (17،ص1994محمكد، ) ". في مكاقؼ مكاجية اآلخريف 

 تنطكم عمى شعكر سمبي معقدهحالة عاطفيو أك انفعالية "   بأنو1979 تعريؼ أسعد رزؽ _

بالذات أك شعكر بالنقص كالعيب كىذا الشعكر ال يبعث عمى االرتياح كاالطمئناف في 

 (45أسعد،ص)النفس

 . كاالجتماعيةتأثر انفعالي باآلخريف في المكاقؼ "   بأنو1994 تعريؼ السيد إبراىيـ السمادكني _ 

 (139،ص1994السيد إبراىيـ، – لسمادكني )
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انتباه عصبي مفرط لمذات في المكاقؼ "   بأنو1986 ( Jones etal ) كآخركف تعريؼ جكنس _

االجتماعية ، كيظير في صكرة خكؼ أك رعب أك صمت عف الحديث يككف لو مظاىر معرفية 

 (95،ص2007يكسؼ، ) . لمذاتكانفعالية ، كالشعكر بعدـ االرتياح كالقمؽ كالرؤية المفرطة 

الشعكر بعدـ الراحة في كجكد اآلخريف "   بأنو1985 ( ziller &rorer ) تعريؼ زيمر كركرر _

كغياب االتصاؿ بيـ كما يرل أف الخجؿ االجتماعي حالة مف القمؽ االجتماعي الناتجة مف 

 (237عمي،ص) ".التفاعبلت الطارئة كالتي ال يكجد فييا حدث ييدد الصكرة االجتماعية لمفرد 

معاناة لمذات لدل المراىقيف كالصغار فيك خبرة "   بأنو1977( zimpardo) تعريؼ زيمباردك _

 "عامة يصاحبيا اضطراب أك خمؿ كظيفي كأفكار مشكشة كغير سارة 

 "القمؽ الخفيؼ كالكؼ الذم قد يحدث في حضكر اآلخريف"   بأنو1981 تعريؼ شيؾ كباس _

 (237عمي،)

قكة داخمية تمنع األفراد مف بناء عبلقات اجتماعية "  بأنو 2009 حسيف ـعبد العظيتعريؼ طو _ 

 (18.17،ص2007عبدالعظيـ، ) . مع اآلخريف أك االستمرار فييا

الخجؿ ليس حياء شرعا ألف الخجؿ افرط في "   بأف1988 تعريؼ عبد المطيؼ محمد العبد _

الحياء إلى حد االضطراب كالحيرة ، كمف أجؿ ىذا كاف الخجؿ مذمكما لما فيو مف تجاكز  

 (166،ص1988محمد، ) ". الحد 

حالة مف حاالت العجز عف التكيؼ مع المحيط االجتماعي "   بأنو1984 تعريؼ فاخر عاقؿ _

 (1988،173فاخر، ) ".
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الميؿ لتجنب التفاعؿ االجتماعي مع المشاركة في "   بأنو1979 تعريؼ فير كستامبس _

  ". المكاقؼ االجتماعية بصكرة مناسبة

حالة انفعالية قد يصاحبيا الخكؼ عندما يخشى الفرد المكقؼ "بأنو 1975  تعريؼ فؤاد البيي_

 (293،ص1975 ,فؤاد)   الراىف المحيط بو

حالة انفعالية مركبة تنطكم عمى شعكر "  كىك أف الخجؿ  1990 دسكقي  تعريؼ كماؿ محمد _

".   سمبي تجاه الذات ، أك إحساس بالنقص يرافقو الحرج كالتجنب

الشعكر بعدـ االرتياح الشخصي كصعكبة التعبير عف الذات "   بانو1998تعريؼ محمد السيد _ 

" .   كالرغبة في تجنب مكاقؼ التفاعؿ االجتماعي

أف الخجؿ جممة أعراض سمككية متصمة بخبرات الفرد تتميز  " 1992 تعريؼ محمد محركس _

عنتر، ) ". باضطرابات في معرفة الفرد لذاتو ، كفي إدراكو لذاتو ، كالخكؼ مف التقييـ السمبي 

 (16،ص2005

الخجؿ ىك ميؿ الشخص الخجكؿ إلى تجنب التفاعؿ " باف 1996 تعريؼ محمكد عطا حسيف _

االجتماعي ، كالمشاركة في المكاقؼ االجتماعية بصكرة غير مقبكلة ، كيصحب ذلؾ سمككيات 

معينة مثؿ عدـ االرتياح كالضيؽ كالشعكر بالقمؽ ، أك المجكء إلى الصمت أك االنسحاب مف 

 (95،ص2007يكسؼ، ) .كاالجتماعيةالمكاقؼ 

 بأنو حالة كجدانية مؤلمة تؤثر عمى كؿ مف السمكؾ كالفكر كىك 2010 تعريؼ فضيمة عرفات _

حالة مف القمؽ كالخكؼ تعترم الفرد بصفة خاصة عند التعرض لمكاقؼ اجتماعية يخشى إف 

يتعرض فييا الفرد لمنقد أك التقكيـ مما تؤدم إلى سمكؾ سمبي كاالنفعاؿ الشديد أك تحاشي النظر 
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مباشرة إلى اآلخريف ، مع صعكبة التعبير كالصمت كاالنسحاب مف ىذه المكاقؼ كالشعكر 

بالحساسية لمذات كالكؼ كالتعاسة كاالنشغاؿ بالذات كاالنطباعات التي يككنيا اآلخريف عف الفرد ، 

 (50.49،ص2010عرفات، ) . مع صعكبة تحقيؽ االتصاؿ الناجح مع اآلخريف

    كفي ضكء ما تقدـ يمكف القكؿ إف مفيـك الخجؿ االجتماعي حظي بعدد مف التعريفات تدكر 

معظميا حكؿ القمؽ الشديد في المكاقؼ االجتماعية ، كظيكر العديد مف األعراض النفسية عمى 

الفرد ، بينما يرل البعض األخر أف الخجؿ االجتماعي بكصفو حالة انفعالية تتسـ بعدـ االرتياح 

كيصاحبيا أفكار سمبية نحك الذات ، كمنيـ مف يرل أف الخجؿ مشكمة تتمثؿ في ميؿ الشخص 

.    الخجكؿ إلى تجنب التفاعؿ االجتماعي كالمشاركة في المكاقؼ االجتماعية بصكرة غير مقبكلة 

    يتضح مف العرض السابؽ لمتعريفات المختمفة لمفيـك الخجؿ االجتماعي مف خبلؿ عدة آراء 

لمعمماء ، كربما بسبب ىذه اآلراء أف مفيـك  الخجؿ االجتماعي يحمؿ الكثير مف الغمكض كنتاج 

لمعديد مف اآلراء كاالتجاىات المتضاربة ، ككما يتضح لنا أيضا أف مفيـك  الخجؿ متنكع 

االستعماؿ ، كمتعدد المعاني كعندما نطرح تعريفات كاضحة الصطبلح الخجؿ ففنيا غالبان ما 

 كما أف العبلقة بيف ُكؿ تعريؼ كآخر تككف غير كاضحة ، كبيذا ففف مفيـك الخجؿ متخمفةتككف 

 كىذا ما يفسر تعدد التحديد كىي الغمكض كاإلبياـ كعدـ كاالجتماعيةتنطبؽ عمية صفات المفاىيـ 

.  التعريفات

:  كيعرؼ الباحث الخجؿ بأنو

سمة نفسية تثيرىا جميع المكاقؼ التي تجعؿ الفرد في حالة ارتباؾ أك تمعثـ أثناء الكبلـ  -

أك التقصير في العمؿ، كىك بمثابة قكة داخمية تمنع األفراد مف بناء عبلقات اجتماعية مع 

.   اآلخريف، أك االستمرار فييا
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 ألنجمكفقد كجد أف كممة الخجؿ مكتكبة في : معجـ إكسفكرد  : أما معناه في المعاجـ األجنبية

، منذ ألؼ عاـ قبؿ الميبلد كتعني خكؼ أك رعب بسيط  كيكصؼ ( (Anglo saxsonساكسكف  

الشخص الخجكؿ بأنو الشخص الذم مف الصعب االقتراب منو أك التحدث معو ، بسبب ىذا 

الخكؼ كالحذر ، كانعداـ الثقة بالنفس ، كما أنو يككف حذرا كيقظا عند الحديث أك التعامؿ معو 

 (236عمي،ص) . حساس غير قادر عمى تأكيد ذاتو

     كمنذ زمف بعيد تحدث ىيبكقراط عف الخجؿ كسبقو إلى ذلؾ ىكميركس، كمع نياية القرف 

الثامف عشر كانت العديد مف المقاالت كالكتب عف مكضكع الخجؿ قد نشرت، كلقد تـ مناقشة 

عنو " داركيف " عندما كتب 1872عمميا في كقت مبكر عاـ  (( Shynessمصطمح الخجؿ 

كاصفا الفرد الخجكؿ بأف لديو درجة منخفضة مف الثقة بالنفس كدرجة مرتفعة مف الكعي بالذات كأنو 

 بدراسة لو عف األبعاد Guilford"جيمفكرد " قاـ 1930يخاؼ مف كجكد الغرباء، كفي منتصؼ عاـ

األساسية لمشخصية كذلؾ مف خبلؿ استخداـ أسمكب التحميؿ العاممي اإلحصائي عمى قائمة 

 مككنة مف ثبلثيف مفردة ،   personality inventoryلمشخصية 

، ىذا فضبل عف كجكد كالعتزالية   ككاف مف بيف العكامؿ التي أسفر عنيا التحميؿ العاممي الخجؿ 

 أظيرت الدراسات األخرل 1939عكامؿ أخرل في الشخصية مثؿ االكتئاب كاالنطكاء ، كفي عاـ 

التي قاـ بيا جيمفكرد أيضا أف ىناؾ ارتباطا بيف عامؿ الخجؿ كعامؿ االكتئاب مف ناحية كبيف 

الخجؿ كاالنطكاء مف ناحية أخرل ، كمنذ ذلؾ الحيف تكالت العديد مف الدراسات التي تناكلت 

الخجؿ، كعمى ىذا يمكف القكؿ إف الخجؿ ليس مفيكما جديدا في أدبيات عمـ النفس بؿ ىك مفيـك 

قديـ قدـ اإلنساف نفسو، كالخجؿ سمة مف سمات الشخصية، كالقدر اليسير منو محتمؿ كلكنو كمما 
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اشتد يككف مستيجنا كعائقا في التعامؿ مع اآلخريف،  كترتب عميو ظيكر العديد مف مشكبلت 

 (14،ص2007عبدالعظيـ، ) . التكافؽ النفسي كاالجتماعي لمفرد

    فالخجؿ آفة كثير مف النفكس، كىذه اآلفة النفسية تتحكـ كتستبد بصاحبيا إلى درجة تشؿ 

، .محمد ش) .إمكانيات الفرد كمكاىبو كفعالياتو، كتجعؿ سمككو االجتماعي ضعيؼ األثر

 (5،ص1996

فالخجؿ االجتماعي إذا ما أصاب إنسانا، ففنو يعكقو عف مكاجية الحياة كيجعمو منطكيا عمى نفسو 

عزكفا عف الناس ، ال يجرؤ عمى معاشرتيـ كمخالطتيـ كثير التردد كالتييب، كالتبمبؿ كاالرتباؾ، إف 

الخجؿ إذا ما استبد بفنساف ففنو يعرقؿ إدراؾ الفرد كاالستغبلؿ األمثؿ لقدراتو، كيجعمو أشد الناس 

تحقيرا لذاتو، كالخجؿ أشبو بحجاب كثيؼ يخفي كراءه الخكؼ كعدـ الثقة بالنفس لذلؾ نجد المصاب 

بو متعثر الخطى مستنزؼ الطاقة مشتت الذىف، تقمقو نظرات الناس إليو كال يشغمو إال رأييـ فيو، 

كمع ىذا فالخجؿ ليس بالمرض المستعصي عمى العبلج كأكؿ خطكات ىذا العبلج تبدأ بمعرفة 

 (3،ص2002السيد، ) . العمؿ كاألسباب

    كيخمط كثير مف المختصيف في ميداف عمـ النفس كعمـ االجتماع بيف مصطمح الخجؿ كبعض 

المصطمحات األخرل، حيث كجد سمة الخجؿ أف ىناؾ تداخبل بيف مفيـك الخجؿ االجتماعي 

الحياء، الحرج، االنطكائية،  ): كبعض المفاىيـ األخرل ذات الطابع النفسي كاالجتماعي مثؿ 

عمى أساس أف جميعيا تظير في . (القمؽ االجتماعي، الرىاب االجتماعي، الشعكر بالكحدة 

المكاقؼ االجتماعية كتتصؼ بسمات شخصية، فضبل عف بعض الخصائص األخرل المشتركة، 

كقد يرجع ىذا التداخؿ إلى أسباب عديدة أىميا أف ىناؾ تشابيا في األعراض بيف الخجؿ كبيف 
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 كعميو سكؼ يقـك الباحث بتناكؿ كؿ متغير مف ىذه المتغيرات كالتفرقة بينو كبيف كالمتغيراتتمؾ 

 :االجتماعي

.   الحياء والخجؿ-

الحشمة كما كردت في تعريفو عبارات كثيرة كلكنيا متقاربة المعنى فقيؿ الحياء :    الحياء لغة 

ىك انقباض النفس عف القبح كتركو لذلؾ كقيؿ ىك انفعاؿ النفس كتألميا مف النقص كالقبح بغريزة 

إنو انكسار كتغير في النفس يمـ بيا إذا نسب إلييا أك عرض ليا فعؿ تعتقد : حب الكماؿ كقيؿ 

استحيا مف عمؿ غدا أم انفعمت نفسو كتألمت حيف عرض عميو أف يفعمو فراه شيئا : قبحو فيقاؿ 

الحياء  )ناقصا ، كضد الحياء الكقاحة كقد يقابمو البذاءة أم الفحش فقد ركم في الحديث الشريؼ

  (مف اإليماف كاإليماف مف الجنة كالبذاءة مف الجفاء كالجفاء مف النار 

    أما الخجؿ فيك ارتباؾ يحدث لئلنساف نتيجة مكقؼ كسؤاؿ المعمـ لمطالب فتجد الطالب يخجؿ 

كال يستطيع عرض رأيو بكضكح فالخجؿ ناتج عف تييب كخكؼ كعف مكقؼ الشخصية الخجكلة 

شخصية ضعيفة كشخصية ال تعرؼ قيمتيا كلكف الحياء عكس ذلؾ ففف الحياء ناتج عف شخصية 

قكية شخصية تستشعر قيمتيا فيي كريمة تستعمي أف تفعؿ القبائح الخجؿ كالحياء كممتاف 

متضادتاف تستطيع أف تفسر كثيرا فالتصرفات الخاطئة مثؿ الذم يرل حقو ميضكما كال يطالب بو 

كحينما تسألو لماذا تسكت عف حقؾ يقكؿ أنا خجكؿ حقا إنو خجؿ كليس حييا ففنو إف كاف حييا 

 (178،ص2003عمرك، ). لطالب بحقو

: ستتـ محاكلة التفريؽ بيف الخجؿ كالحياء مف خبلؿ اآلتي

الطبيعة االنفعالية حيث يعتبر الخجؿ مف االنفعاالت البسيطة التي تظير في حياة اإلنساف - 1

 (23ص–مصدر سابؽ – حادة لؤلؤة نيابة عبد المطيؼ ) .  في كقت مبكر جدا
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" أما الحياء فيعتبر أحد االنفعاالت المركبة التي يعتبر الخجؿ أحد مككناتيا لذا يرل الغزالي بأف 

 (169،ص1988خمؽ المسمـ، - الغزالي محمد) اءالخجؿ عنصر بارز في الحي

دكرا في اتصاؼ اإلنساف إما بالخجؿ أك  اإلرادةاإلرادة كدكرىا في الخجؿ كالحياء تمعب - 2

 ففذا كاف اإلنساف يتصؼ بالخجؿ فمف المفترض أف يعمؿ كبفرادة عمى التخمص مف كبالحياء

 الخجؿ حتى إف كثيرا مف اآلراء كاألفكار العبلجية تؤكد دكر اإلرادة في التخمص مف الخجؿ

.  ككذلؾ يتطمب منو كبفرادتو أف يقـك بأفعاؿ كسمككيات معينة حتى يصؿ إلى الحياء

طبيعة المكقؼ اتضح مف خبلؿ ىدم اإلسبلـ المفسر لمخجؿ أىمية أخذ المكقؼ المثير - 3

لمحياء بعيف االعتبار فمع تأكيد اإلسبلـ عمى أىمية اتصاؼ اإلنساف بالحياء في كثير مف مكاقؼ 

 مثؿ اإلنساف إال أف ىنالؾ بعض المكاقؼ التي يجب أف ال يسيطر الحياء فييا عمى الحياء

سعيد، )رمكاقؼ قكؿ الحؽ أك طمب العمـ أك السعي كراء الرزؽ أك أم مكقؼ آخ

 (206،ص1991

 ففذا استحى اإلنساف ففف حياءه ليس في محمو ألنو حياء مذمـك فيو زيادة عف الحد المعتبر شرعا 

 كىذا ما أكده بتف الحياء مف الخجؿكىك الذم تـ التكصؿ مف خبلؿ ىدم اإلنساف إال أنو يعني 

. قكؿ الحؽ كمجابية الباطؿ ىك الخجؿ المذمـك كالذم يدؿ عمى ضعؼ في شخصية صاحب

 

 

  

: الحرج والخجؿ- 
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 الحرج يعني حالة انفعالية مؤقتة نسبيا تنتج مف تناقض ما يظير بو الفرد في مكقؼ     

اجتماعي معيف عف صكرتو الكاقعية ، كيستدؿ عميو مف تعبيرات الكجو كالجانب الحركي عمكما 

أك التمعثـ كحركات العيف ، كبذلؾ فيك يختمؼ عف الخجؿ ، كيعبر الحرج عف كجداف سالب 

لمكقؼ تفاعمي اجتماعي ، أما الخجؿ فيك االمتداد المرضي لمحياء ، فالحياء صفة محمكدة كلكف 

الخجؿ زيادة في الحياء المحمكد تصبح مصدرا لمحرج كاأللـ النفسي كالمعاناة ، كقد تعيؽ المرء 

عف ممارسة حياتو بشكؿ طبيعي ، كمف أمثمتو خجؿ صاحب الديف كعجزه عف المطالبة بدينو ، 

.  كخجؿ الطالب مف سؤاؿ المعمـ ، كعدـ القدرة عمى التحدث أماـ الناس

: االنطوائية والخجؿ-

كينحصر الفرؽ بينيما في أف الشخص الخجكؿ يرغب في االحتكاؾ كالتفاعؿ مع غيره،      

كلكنو يشعر بعدـ االرتياح إذا فعؿ ذلؾ األمر الذم قد يجعمو يتفادل اآلخريف في مناسبات معينة، 

 بمعنى أف كؿ اىتماماتو الداخؿأما االنطكاء فيشتمؿ عمى ميؿ الفرد إلى تكجيو االىتماـ إلى 

.  كطاقاتو النفسية منصبة عمى الذات كعالمو الخاص

: الخجؿ والقمؽ االجتماعي-

    يتداخؿ كؿ مف الخجؿ االجتماعي كالقمؽ االجتماعي فيما يتعمؽ باألعراض المعرفية السمبية 

في المكاقؼ االجتماعية كاالستجابات الفسيكلكجية كالنزعة إلى تجنب المكاقؼ االجتماعية ، 

كتتضمف المعارؼ السمبية الخكؼ مف التقييـ السمبي كالكعي بالذات كنقص الميارات االجتماعية 

كاألفكار السمبية عف الذات كا عزاء المـك عف الصعكبات االجتماعية إلى الذات ، كىذا مما يكضح 

أف االختبلؼ بيف الخجؿ كالقمؽ االجتماعي ، ىك اختبلؼ في الدرجة أكثر منو اختبلؼ في النكع 

، كأف القمؽ االجتماعي يمثؿ الحالة القصكل لمخجؿ ، كأف معدالت انتشار الخجؿ بيف الناس 
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في حيف أف معدالت انتشار القمؽ االجتماعي تككف % 50_ 40تككف مرتفعة كتتراكح ما بيف 

 . منخفضة لكنيا ترتبط باإلعاقة في الكظائؼ المينية كاالجتماعية كاألكاديمية مف حياة الفرد

 (20.18،ص2007عبدالعظيـ، )

.  الخجؿ والرىاب االجتماعي- 

   إف االختبلؼ بيف الخجؿ كالرىاب االجتماعي ىك اختبلؼ في الدرجة أكثر منو اختبلفا في 

 كمف الممكف اعتبار المعرفية فيناؾ تداخؿ كتشابو كبير في األعراض الجسمية كالنفسية النكع

،  المشكمة رىاب اجتماعي إذا كانت تحد بشكؿ كبير مف قدرة الفرد عمى ممارسة حياتو اليكمية

 إذا ما تصكرنا أف الخجؿ يشخص عمى معيار االجتماعيكما يتضح الفرؽ بيف الخجؿ كالرىاب 

 الخجؿ ككأنو متصؿ معو فالدرجة المنخفضة في ىذا المتصؿ تعبر عف االجتماعيالرىاب 

.  كالدرجة العالية عمى المتصؿ تعبر عف الرىاب االجتماعي

   كالخمط بيف الخجؿ كالرىاب االجتماعي يأتي مف أف كؿ مف الخجكؿ كالمشخص بالرىاب 

الصعكبة في بدء المحادثات كالمحافظة _ الصعكبة في مقابمة الناس  _ فياالجتماعي يتشابياف 

صعكبة في التفاعؿ داخؿ _ صعكبة في تعميؽ شعكر المكدة مع اآلخريف _ عمى استمراريتيا 

 كذلؾ لدييـ صعكبة في تأكيد الذات _ الجماعات حتى الصغيرة منيا أك الجماعات الرسمية 

.  (131،ص1994ابراىيـ، )

 بينيا تشابو كبير في المفرط كالخجؿ االجتماعي كالرىاب االجتماعي    كما أف مفاىيـ القمؽ 

 حيث يخاؼ األشخاص الذيف يعانكف مف أم منيا مف مكاجية المكاقؼ االجتماعية األغراض

عنتر، ) .كاالجتماعي، كما أنيـ مفتقدكف لمميارة  كلدييـ خكؼ مف تقييـ اآلخريف ليـ

 (21،ص2005
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 كأف الخجؿ، أكثر شدة مف الخكؼ في  في الرىاب (القمؽ)    كيكضح الشعراكم أف الخكؼ 

، بينما الخجكؿ  الشخص الذم يعاني مف الرىاب االجتماعي ال يستطيع أف يذىب لمحفؿ بنفسو

، أم أف الفرؽ بيف الرىاب  ، عمى أف يككف بمفرده معظـ الكقت يمكف أف يذىب لمحفؿ بنفسو

( 99ص.محمكد ا) . االجتماعي كالخجؿ اختبلؼ في الدرجة 

 مف المراىقيف كالمراىقات عمى 55 كالتي أجريت عمى عينة قكاميا 1992، كبكنزاؾ  كبارتميت

يجابي بيف الخجؿ كالشعكر بالكحدة  (40،ص1996احمد، ) .كجكد ارتباط جكىرم كا 

:   مكونػات الخجػؿ2-1

نمكذج  (1999، النياؿ 1999،  ، حمادة ـ1994،  كفافي)اقترح بعض الباحثيف  

:  المككنات األربعة لمخجؿ كىي

 كيظير مف خبلؿ تنبيو األحاسيس النفسية التي تدفع الفرد إلى  :المككف االنفعالي -1

كخفقاف القمب كاحمرار الكجو . استجابة التفادم كاالنسحاب بعيدا عف مصدر التنبيو

 (37،ص1994الديف، ) .كبركدة اليديف

انتباه مفرط "  إلى ذلؾ المككف بأنو Eysenck حيث أشار ايزنؾ  :المككف المعرفي -2

 (15،ص1999أحمد، )  كصعكبات في اإلقناع كاالتصاؿبالمذات ككعي زائد لمذات

 نقص السمكؾ الظاىر كيركز عمى الكفاءة االجتماعية لؤلشخاص  :المككف السمككي -3

– حادة لؤلؤة نيابة عبد المطيؼ ) .الخجكليف كيتصفكا بنقص في االستجابات السكية

 (29ص–مصدر سابؽ 

،  ، كضعؼ الثقة بالنسؼ كأضافت النياؿ أف المككف الكجداني لمخجؿ كالمتمثؿ في الحساسية

 (15،ص1999أحمد، ) .كاضطراب المحافظة عمى الذات
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:  أسبػاب الخجػؿ- 2-2

: ىناؾ الكثير مف العكامؿ المسببة لمخجؿ كمف أىميا ما يمي

، كعدـ  عكامؿ نفسية متمثمة في التنشئة االجتماعية الخاطئة كالسخرية مف سمكؾ الطفؿ -1

 .تشجيعو عمى السمكؾ الصحيح

 .عكامؿ اجتماعية متمثمة في عدـ الرعاية االجتماعية كالتكفؿ األسرم -2

 .عكامؿ جسدية متمثمة في العاىات كالعجز -3

:   أسباب الخجؿ االجتماعي2-3

-  الخكؼ) الخجؿ كما يعتقد عمماء النفس في حد ذاتو ليس سكل ثمرة مف ثمار شجرة 

كأف قكة الشخصية كىزاليا مف الظكاىر اليامة في بعث كينكنة اإلنساف كاإلرادة  (كالقمؽ كالضعؼ

بمفيكميا االنفعالي كالسمككي تعمب دكرىا الفعاؿ األساسي مف حياة الفرد كلكؿ إنساف تككيف 

نفسي كشخصي يتميز بيما عف غيره مف الناس، كلكؿ مف نزعتو كتفكيره كانفعاالتو السمككية 

الخاصة بو، كأف عقدة الخجؿ كانفعاالتيا الكجدانية كالنفسية تختمؼ بيف فرد كآخر، كذلؾ لتعدد 

.  األحكاؿ كالعكامؿ كالظركؼ المكضكعية التي تحيط بحياة كؿ مخمكؽ بشرم

 كالبد إلى اإلشارة إلى العكامؿ الرئيسية التي تساعد عمى خمؽ الخجؿ االجتماعي لدل 

كلكؿ مف ىذيف  (العامؿ النفسي– العامؿ الجسدم )األفراد كالتي تستخمص مف ثبلثة عكامؿ 

، كربما كقع اإلنساف تحت مؤثرات داخمية  العامميف تأثيره البعيد كالقريب عمى كجكد الخجؿ

. كتفاعبلت خارجية مف البيئة التي يترعرع فييا

:   الشعور بعدـ األماف2-3-1

 إف األطفاؿ الذيف يشعركف بقمة األمف ال يستطيعكف المغامرة يستطيعكف تعريض أنفسو 

 (125،ص2002العزة، ) .، تنقصيـ الثقة كاالعتماد عمى النفس لآلخريف
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:  اإلعاقة الجسمية2-3-2

، فاإلعاقة الجسدية الظاىرة أك   ىناؾ أطفاؿ خجميف منذ كالدتيـ يتدخؿ ىنا عامؿ الكراثة

العزة، ) الخفية تجعؿ األطفاؿ حساسيف جدا كىذا يؤدم إلى االنسحاب االجتماعي

 (126،ص2002

كىناؾ جممة مف العكامؿ العضكية تؤدم إلى الخجؿ لكنيا ليست إال كسيمة لتبديد حالتيـ ألف 

السبب القاعدم لمخجؿ مدفكع بيذه اإلعاقة كذلؾ ألف الفرد يعتقد بأف اآلخريف ال ينظركف إلى مف 

 (Pierre ،1973،69P ) الجانب اإليجابي

:  المقب بالخجؿ- 2-3-3

كذلؾ ألنيـ يدرككف بأنيـ فعبل خجكليف  (بالخجكليف) يفضؿ بعض األفراد تسمية أنفسيـ 

كمؤكديف لذاتيـ فيشعركف بالخكؼ كيتصرفكف عمى أنيـ البد أف الذيف مف حكليـ يعرفكف بأنيـ 

خجكليف فباعتقادىـ أف شخصياتيـ خجكلة أف ليس لدييـ القدرة عمى المكاجية لمقياـ بأم تصرؼ 

محمد السبعاكم، - فضيمة عرفات)  .فيتككف لدييـ نقص ناتج عنو الجبف كالتردد كعدـ المكاجية

 (35،ص2009

:   النموذج األبوي2-3-4

، ىناؾ ارتباط بيف الخجؿ   إف اآلباء الخجكليف غالبا ما يككف لدييـ أطفاؿ خجكليف

، يرغب األطفاؿ أف يعشكا أسمكب حياة الخجؿ كما  ، كالعيش مع نماذج خجكلة مف الناس الكراثي

، كالتحدث مع اآلخريف يتسـ بالخكؼ كعدـ  ، إف اتصاالتيـ االجتماعية قميمة جدا يراه كالدييـ

. الثقة

:   النقد والتيديد2-3-5
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اآلباء الذيف ينقدكف أطفاليـ مباشرة كعبلنية يخمقكف في نفكسيـ مشاعر الخكؼ مف الراشديف لذلؾ 

يصبح األطفاؿ خجكليف كمترديف كذلؾ التيديد يخمؽ شعكر الخكؼ لدييـ تككف ردكد أفعاليـ 

 .دفاعية فقط

:  تدليؿ المعمـ- 2-3-6

 يصبح بعض األطفاؿ معتمديف عمى المعمـ كيعززكف ىذا السمكؾ فييـ ألنو يجب األطفاؿ 

، كالنتيجة أف ىؤالء األطفاؿ يصبحكف معتمديف عمى الكبار كيصبحكا  الجميميف كالخجكليف

.  خجكليف مف أصدقائيـ كأقرانيـ

:   الحماية الزائدة وعدـ االىتماـ2-3-7

 إف األطفاؿ الذيف تقدـ ليـ حماية زائدة مف كالدييـ غالبا ما يصبحكف غير نشطيف 

.  فيصبحكف سمبييف كخجكليفلممغامركمعتمديف كيرجع ذلؾ بسبب الفرص المحدكدة لدييـ 

 ككذلؾ عدـ االىتماـ يؤدم إلى شعكرىـ بالدكنية كالنقص كيشجع عمى كجكد االعتمادية 

، فتكلد لدييـ شخصية خائفة كخجكلة تشعر ىؤالء األطفاؿ بأنيـ ال يستحقكف االحتراـ كما  عندىـ

 (125،ص2002العزة، ) .تصبح عندىـ عدـ الثقة الداخمية الضركرية لممخاطرة في المجتمع

:   الوراثة2-3-8

 فالجينات الكراثية ليا تأثير كبير عمى خجؿ الخجؿ حيث تمعب الكراثة دكرا كبير في شدة 

، كألف الجنيات تنقؿ  ، فالخجؿ يكلد مع الطفؿ منذ كالدتو كىذا ما أكدتو التجارب الطفؿ مف عدمو

ف لـ  الصفات الكراثية مف الكالديف إلى الجنيف ، كالطفؿ الخجكؿ غالبا ما يككف لو أف خجكؿ كا 

، فالطفؿ  يتصؼ بيذه الصفة (، الخاؿ ، العـ الجد )فقد يككف أحد األقارب . يكف األب كذلؾ

يرث بعض صفات كالديو كأشارت دراسة جديدة خاصة بتصكير الجياز العصبي أقكل األدلة عمى 

أف الخجؿ غير العادم لدل األطفاؿ يمكف أف تحدث بسبب تغيرات في أدمغتيـ فقد استخدـ 
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باحثكف في كمية الطب بجماعة ىارفارد التصكير بالرنيف المغنطيسي لفحص عدد مف البالغيف 

 كحينما تـ عرض صكر لكجكه غير مألكفة عمى كطفكلتيـالذيف كانكا مصركفيف بالخجؿ أثناء 

ىؤالء األشخاص ظير نشاط في لكزة المخيخ لدييـ أكبر بكثير مف نظرائيـ الذيف كانت طفكلتيـ 

. تتميز بالنشاطات االجتماعية

:   البيئة2-3-9

 لمبيئة دكر كبير كذك فعالية قكية في نمك كتككف الخجؿ عند الطفؿ فمك أخذنا عمى سبيؿ 

المثاؿ طفبل مف دكر األيتاـ ذك شخصية ضعيفة ككضعناه في أسرة محافظة مربية كمثقفة كاعية 

 %15أما الكراثة ففننا نعطييا نسبة ال تتجاكز . بالطبع سكؼ تتغير كتنمك شخصيتو نمكا سميما

 ثـ تتدرج بعدىا جماعة %80في ىذا المجاؿ بالذات حيف تأخذ األسرة كحدىا نسبة ال تقؿ مف 

. إلخ.... المدرسة -  األقارب - األقراف

 % 65 كما أف التمييز الجنسي يمعب دكرا كبيرا في تككيف الخجؿ حيث نجد أف حكالي 

= الكراثة + ، كبمعنى آخر ففف البيئة  مف األكالد الخجكليف في عمر العشر سنكات ىـ البنات

 (45،ص2009محمد السبعاكم، - فضيمة عرفات) . السمكؾ

أشكاؿ الخجؿ االجتماعي  - 3-4

:  ما يمي"  النياؿ"كعف أشكؿ الخجؿ فقد أكضحت 

كيتميز الفرد بالعزلة مع القدرة عمى العمؿ بكفاءة مع :  الخجؿ االجتماعي االنطكائي -1

. الجماعة

ىك قمؽ ناتج عف الشعكر بالكحدة النفسية مع كجكد صراعات :  الخجؿ االجتماعي العصبي -2

 .نفسية في تككيف عبلقات اجتماعية مع اآلخريف
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كيتميز بعيكب في أداء الميارات كيظير في الجمسات الجماعية كاألماكف :  الخجؿ العاـ -3

 .العامة

 .، كيتعمؽ بالعبلقات الشخصية كينصب حكؿ أحداث ذاتية:  الخجؿ الخاص -4

 .، كيخفض مف مياراتو االجتماعية كيزيد مف انطكائو يقمب صاحبو:  الخجؿ المزمف -5

كيتعرض الفرد لمكاقؼ اجتماعية معينة تقتضي الخجؿ كتزكؿ بزكاؿ :  الخجؿ المكقفي -6

 .المكقؼ

 .كالحساسية-  كصفات مستحسنة كاليدكء:  الخجؿ المكجب -7

أحمد، ) . ؽالخكؼ كالقؿ-  كصفات غير مستحسنة اجتماعيا كالعزلة:  الخجؿ السالب -8

 (16،ص1999

 .دكف إفراد كبشكؿ مقبكؿ اجتماعيا:  الخجؿ المتكازف -9

 .كيرتبط بالمزاج كتقمباتو:  الخجؿ المزاجي -10

 .كيرتبط بتقكيـ المكاقؼ االجتماعية:  الخجؿ التقكيمي االجتماعي -11

 .أم يخجؿ الفرد مف نفسو دكف تدخؿ اآلخريف:  خجؿ مف الذات -12

كيشعر الفرد بالخجؿ مف اآلخريف كنتيجة تفاعمو : (خجؿ اجتماعي)خجؿ مف اآلخريف  -13

 .معيـ

 . كاقعي مف مكاقؼ مثيرة فعبل لمخجؿ لدل األفراد:تحقيقيخجؿ  -14

 .مبني عمى تصكرات خاطئة مف صاحبو:  خجؿ كىمي -15

 .مف أجؿ تحقيؽ ىدؼ ما:  خجؿ متصنع -16

 .خجؿ جنسي متعمؽ بالجنس كالتناسؿ -17

 .خجؿ معرفي متعمؽ بمعمكمات تافية أك خاطئة -18
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 .خجؿ عاطفي متعمؽ بالحب كالعشؽ -19

 .خجؿ لفظي كىي تعابير لفظية يمكف التعبير عنيا -20

 .خجؿ غير لفظي كىي تعابير حركية ال يمكف التعبير عنيا لفظيا -21

كمف خبلؿ العرض السابؽ نرل أف المتتبع ليدم اإلسبلـ كنمكذج تفسيرم لمخجؿ تجد 

، كفي الكقت نفسو يحث الفرد عمى القياـ بعممية تكازف في  أف الخجؿ ىك عبارة عف حياء مفرط

، لذا كاف عمى الفرد عدـ الزيادة فيو  مسألة الحياء كالخجؿ المكجب كالمتكازف كالحقيقي كالجنسي

.... حتى ال يتحكؿ إلى الخجؿ االجتماعي كالخجؿ المزمف كالكقفي كالخجؿ المعرفي كالعاطفي

، كعممية التكازف ىذه نابعة (كقاحة)كغيره بحيث ال ينقص الفرد فيو حتى ال يتحكؿ إلى مكابرة 

، كعميو يمكف استعراض أشكاؿ الخجؿ المتعارؼ  مف الكسطية ذلؾ المبدأ اإلسبلمي المعركؼ

: عميو لدل األغمبية

. خجؿ مخالطة اآلخريف -1

 .خجؿ الحديث -2

 .خجؿ االجتماعات -3

 .خجؿ المظير -4

 .خجؿ حضكر االحتفاالت -5

 .، كأكلياء أمكر خجؿ التفاعؿ مع الكبار المدرسيف كمدير المدرسة -6

 (85،ص1993حساف، ) األنانية كالعصبية كالحساسية الزائدة  -7

:  أعراض الخجؿ-2-5

 إف ظاىرة الخجؿ ىي كغير ىا مف المشاكؿ النفسية األخرل ليا أعراض خصصيا 

:  كحددىا عمماء النفس كبعض الباحثيف فيما يمي
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:   األعراض الفيزيولوجية2-5-1

:   ىي أعراض متميزة تظير عند الخجكؿ كتمس جميع جسمو كمف ىذه العبلمات ما يمي

 كفي  حيث في حالة اتساعيا تسبب احمرار في الكجو:  اضطرابات في األكعية الدمكية ،

 .حالة تقمصيا تسبب اصفرار كشحكب الكجو

 مبالغة في  ، جفاؼ الحمؽ مثؿ العرؽ الجمدم خاصة في اليديف:  اضطراب في إفراز الغدد ،

 .، كرغبة التبكؿ البمع

 ناتج عف نقص التنفس:  اضطراب التنفس. 

 تتمثؿ في تصمب الحباؿ الصكتية أم يظير الكبلـ متقطع :  اضطرابات في الكبلـ أك المغة

 .مثؿ التأتأة تغيرات في الصكت الذم يككف أحيانا غير مسمكع أك غامض

 ترددت تعثرات فقداف التكازف انتعاش في  خمؿ كبير في الحركات اإلرادية:  صبلبة عضمية ،

 .األصابع كثقؿ المشي

 تزايد خفقات القمب:  انقباض في القمب( Pierre ،1973،63P) 

:  األعراض العقمية2-5-2

 يحدث أثناء نكبة الخجؿ عمى مستكل الشعكر تجعؿ الخجكؿ ال يبلحظ كال يتذكر شيئا 

، كما  كأنو تعرض إلى التخذير كال يككف لو أم رد فعؿ فكرم حيث عند التحدث إليو يبقى صامتا

أنو يفقد اإلدراؾ الحقيقي لؤلشياء كاألصكات التي يراىا كيسمعيا كيككف إدراكو محصكرا في دائرة 

.  الخجؿ لمدة معينة

:  األعراض النفسية2-5-3

، كبناء عمى ذلؾ يمكننا أف نعطي العناصر   ال شؾ أف المظاىر النفسية ىي أكثر غالبية

، ىذا الفزع  المشتركة عند جميع الخجكليف فزع مع ضيؽ تنفسي عميؽ كتسمسؿ في االختناقات
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يككف متبكعا باليركب الذم يمكف أف يككف جزئيا مثؿ المحاضر الذم يختصر في محاضرتو 

أك يككف ىركبا كميا مف المكاقؼ المخجمة بانعزالو كانطكائو ىذه الرغبة . ىركبا مف مكقؼ الخجؿ

.  ، عمما أنو مدرؾ لحالتو ىذه في اليركب تزعزع الفزع لدل الخجكؿ

. حيرة نفسية كأفكار مشكشة كغامضة -

 .طأطأة الرأس كالنظر إلى األرض -

 .اإلحساس باإلغماء في حالة الخجؿ العنيؼ -

 .، العقاب الذاتي كما تظير عمى الخجكؿ أعراض أخرل باطنية كالشعكر بالذنب -

 (Pierre ،1973،65P ).اإلحباط الشعكر بالنقص -

 

:   األعراض السموكية االجتماعية2-5-4

 أف 1982كيتـ بارد سنة "  1977نيككنيس "  كشفت الدراسات الحديثة مثؿ دراسات 

الخجكليف يتميزكف بسمككيات خاصة أثناء احتكاكيـ بالمكاقؼ االجتماعية المختمفة يمكف 

: تمخيصيا فيما يمي

. ميؿ الخجكؿ إلى العزلة خاصة مع الجنس اآلخر -

 .الخجكليف يتسمكف ببطء الحديث مع اآلخريف أك يمتزمكف الصمت في الجماعة -

 .يشعر بالكحدة كانو أقؿ لياقة مف اآلخريف -

 .الخجكؿ ال يستطيع الدفاع عف حقكقو كال يعبر عف ذاتو بطريقة إيجابية -

 .تككف لدييـ صعكبة في مقابمة األشخاص الغرباء كتككيف صداقات -

 .الخكؼ الشديد في الحديث مع اآلخريف -
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 .يجد المراىؽ الخجكؿ صعكبة في التحرؾ بحرية األماكف العمكمية مثؿ األكؿ أماـ الناس -

 (175،ص1987طالب، )

:  صفػات الشخػص الخجػوؿ- 6- 2

:      تتحدد بعض صفات الخجكؿ كما يمي

. أكثر قمقا كتكترا -1

 .أقؿ لباقة كثقة في التداخؿ كالتفاعؿ االجتماعي -2

 .الميؿ إلى العزلة -3

 .االنشغاؿ بالذات كتأمؿ ما فييا مف نقص -4

 (66عبدالكريـ،ص) .الميؿ لمصمت حيف خركجو عند الجماعة -5

:   النظريات المفسرة لمخجؿ2-7

 إلى أف ىناؾ اتجاىات مفسرة لظاىرة الخجؿ كأسبابو كتطكره كمف 1999 "النياؿ "أكضحت 

:  أىـ ىذه االتجاىات ما يمي

:  االتجاه التحميمي-2-7-1

، فضبل عف اتصاؼ   كيفسر الخجؿ في ضكء انشغاؿ األنا بذاتو ليأخذ شكؿ النرجسية

.  الخجكؿ بالعدائية كالعدكاف

:  اتجاه التعمـ االجتماعي2-7-2

 كفيو يعزك الخجؿ لمقمؽ االجتماعي كالذم يثير أنماطا مف السمكؾ االنسيابي كيمنع فرصة 

، بؿ كيمتد ليككف عكاقب معرفية تظير في شكؿ تكقع الفشؿ في  تعمـ الميارات االجتماعية

، كحساسية مفرطة لمتقكيـ السمبي مف قبؿ اآلخريف كميؿ مزمف لتقكيـ الذات  المكقؼ االجتماعي

. تقكيما سمبيا
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:  االتجاه البيئي األسري2-7-3

 يرجع البعض الخجؿ إلى عكامؿ بيئية أسرية متمثمة فيما يمارسو الكالداف مف أساليب 

معاممة كالحماية الزائدة لمطفؿ كالنقد المستمر إلى جانب التيديد الدائـ بالعقاب المؤدم لتفاقـ 

. ، حيث يثير الخجؿ كيثار عف طريؽ إدراؾ البيئة الخجؿ لدل الطفؿ

:  االتجاه الوراثي-2-7-4

، يستمر مبلزما لسمكؾ الطفؿ طكاؿ حياتو في   كيعزم الخجؿ إلى شؽ كراثي تككيني

، قد  ، كلذا فمعاممة الطفؿ الخجكؿ كراثيا بطرؽ الممارسات الكالدية السالبة مراحؿ العمر التالية

( 26،ص1999أحمد، ) . يجعمو معرضا لممعاناة مف الخجؿ المزمف

 

:   أنواع الخجؿ االجتماعي2-8

   يتشعب الخجؿ إلى عدة أنكاع حسب تصنيفات بعض عمماء النفس كالباحثيف نذكر منيا ما 

:  يمي

(: 2000) تصنيؼ المربييف 2-8-1

:      صنؼ أشكاؿ الخجؿ عمى ستة أنكاع ىي

. خجؿ مخالطة اآلخريف -1

 .خجؿ االجتماعات -2

 .خجؿ المظير -3

 .خجؿ التفاعؿ مع الكبار -4

 .خجؿ حضكر االحتفاالت كالمناسبات -5

(: Buss 1980)تصنيؼ بص 2-8-2
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:      صنؼ الخجؿ االجتماعي إلى نكعيف ىما

. خجؿ الخكؼ- 1

. خجؿ الشعكر بالذات- 2

( pikonis 1977) تصنيؼ بيكونيز 2-8-3

:      يميز بيف نكعيف مف الخجؿ ىما

يتميز صاحبو بعيكب في األداء مثؿ الحرج عند ممارسة المظاىر السمككية العامة : الخجؿ العاـ -1

. مما يؤدم عمى الفشؿ في ممارستيا

يختص بالشعكر الذاتي بشيء ما أف تككف لدل الفرد الخجكؿ ذاتيا بعدـ : الخجؿ الخاص -2

 ةاالرتياح كالخكؼ مف التقييـ السمبي كبالقمؽ كبالحساسية الزائدة لمذات كباالستثارة الداخمي

 (68،ص2010عرفات، )

:  تصنيؼ أيزنؾ2-8-4

:      صنؼ الخجؿ إلى نكعيف ىما

أف الميؿ لمعزلة كلكف مع القدرة عمى العمؿ بكفاءة كنجاح مع : الخجؿ االجتماعي االنطكائي -1

. الجماعة إذا اضطر الشخص لذلؾ

يشعر بالقمؽ الناتج مف الشعكر بالدكنية كالحساسية المفرطة : الخجؿ االجتماعي العصبي -2

نحك الذات، كاإلحساس بالكحدة النفسية كالخكؼ مف إقامة عبلقات اجتماعية مع اآلخريف، 

- كاتؿ- ليمف- كركزير)كلقد تكصؿ العديد مف الباحثيف إلى كجكد الخجؿ العصبي مثؿ 

 .(ككمرم

 مميزات شخصية المراىؽ الخجوؿ 2-9

: (الغير النشط) الخجوؿ مف منظور الغير الفعاؿ 2-9-1
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    نبلحظ عمى الخجكؿ نقص في النشاط مف الناحية الكمية ك النكعية ، ك نبلحظ عنده 

ك يظير كثيرا ك بصكرة  (بمقدار نسبي بحيث نشاطو أقؿ مف العادم )السككت ك عدـ الحركة 

كاضحة في الرياضات الفردية فمثبل في رياضة الجمباز يتردد الشخص الخجكؿ في أداء الحركة 

بشكؿ جيد فيذا ما يحد مف قدراتو البدنية ك ىكذا يستمر سمكؾ ك نشاط الخجكؿ باالنخفاض 

عدـ فعالية الخجكؿ تجعؿ قيامو بالكاجبات االجتماعية غير سميمة ،ألنيا تنزع لو "jedet"تقكؿ 

فضؿ اإلشارة السيمة ك العفكية فتككف لديو عجز كبير عندما تخص عبلقاتو اإلنسانية أكثر 

الخجؿ ىك عدـ التكازف العاطفي ،ك الخجكؿ تكف لديو عبلقة خطيرة بينو ك "lega"تعقيدا ،كيقكؿ 

. بيف العالـ الخارجي ، ك ىك متأرجح بيف شعكره بفرديتو الخاصة ك بيف حاجتو االجتماعية

:  الخجوؿ مف المنظور االجتماعي2-9-2

ىؿ يختفي "jaret"     الخجؿ يظير عمى شكؿ الخكؼ مف تقييـ اآلخريف، كىذا ما يتساءؿ عنو 

  الخجؿ أماـ أفراد األسرة؟

اآلف األسرة ىي الجماعة اإلنسانية األكلي التي يمارس فييا الطفؿ أكلي عبلقاتو اإلنسانية كلذلؾ 

ىي مسئكلة عف إكسابو أنماط السمكؾ االجتماعي، ككثيرا مف مظاىر التكافؽ أك سكء التكافؽ 

 (31.30،ص1982الغريب، ) .سرةكىذا راجع إلى نكع العبلقات في األ

: الخجوؿ مف المنظور النفسي- 2-9-3

     يضيع الخجكؿ ثقتو ك يفقد اتزانو كيضطرب في أعمالو ك ىك مصحكب بالخكؼ ، ك ىك 

يدؿ عمى صراع عميؽ بداخمو ك ىك عائؽ لما يعترضو ك السبب في شعكر المراىؽ بالنقص ك 

العجز عف بمكغ الغاية التي يقصدىا ،ك الخجؿ يبرر في زمف الطفكلة ك يكثر في زمف المراىقة ك 

يحدث مف خبللو تغير في شخصية المراىؽ ك تشتت لمفكر ك تبدد لئلرادة ، ك مف ىنا يككف 

ىركبا كميا مف المكاقؼ المخجمة بانعزالو ك انطكائو ،عمما أنو مدرؾ لحالتو ىذه ، فتحدث لو نكسة 
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نفسية تتكلد مف خبلليا حيرة نفسية كأفكار مشكشة ك غامضة ك اإلحساس باإلغماء في حالة 

الخجؿ العنيؼ ،كما تطير عمى الخجكؿ أعراض اخرم باطنية كالشعكر بالذنب ،ك العقاب الذاتي 

( dako،63p ). ك اإلحباط ك الشعكر بالنقص

 

 

 

:  الخجوؿ مف منضور الطبع2-9-4

    الخجؿ بالمفيـك النفسي العممي يعتبر أزمة عريضة، قد تصيب جميع أبناء البشر كاألمر 

الغير طبيعي يصبح صفة مف صفات الطبع حيث يككف المراىؽ خجكال، يحمر كجيو، ككما يرم 

عمماء النفس أنو يضطرب جسده ألتفو األمكر، خصكصا عندما تكجو إليو مبلحظة، فاألمر 

مختمؼ جدا حيث يككف الشخص كقتيا مصاب بمرض الخجؿ ألنو يسبب لو اضطراب كضيؽ 

  كيبعده عف المناقشة كالمشاركة في كؿ نشاط سمككي بناء كاجتماعي نافع

( 20،ص1979سمطاف،)

:  الخجؿ وعالقتو بالمراىقة2-10

    يرل عمماء النفس أف فترة المراىقة تختمؼ عند الفتي المراىؽ أك الفتات المراىقة أثناء 

اختبلطيـ بالناس أك اقترابيـ منيـ شكبل مف أشكاؿ الخجؿ، كذالؾ يعتبر ىذا النكع مف الحياء 

شيئا طبيعيا حتميا ، ك عندما تشتد ىمتيـ عزيمتيـ كمما تقدـ بيـ السف ك أعاقتيـ ألحداث ك 

العقبات ك ىـ سائركف نحك النمك ك التطكر جسديا ك نفسيا، ستبلقييـ الكثير مف المصائب  ك 

المحف فيحاكلكف تخطييا ك ىذا الصراع الناتج عنيا يكلد في اإلنساف اإلرادة ك الثقة بالنفس ، 

كىي حافز كبير لمتغمب عمى الخجؿ كما يتعرض اإلنساف المرىؼ الحس االنفعالي إلى كثير مف 
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االنزعاج لتأثره بالعكامؿ الخارجية ، بحيث يخمؽ لنفسو ك بنفسو األكىاـ الزائدة ك البلكاقعية ك 

يغالي في تضخيميا ك تكبيرىا بدكف أف يككف ليا كاقعية مادية مممكسة أك مصدر حقيقي ك ذالؾ 

( 110،ص1983غالب، )نتيجة المراىقة

 

 

 : الخجؿ والسموؾ االجتماعي2-11

   يعتقد عمماء االجتماع بأف بذكر التطكر االجتماعي تبدأ في مرحمة الطفكلة المبكرة، ذالؾ أف 

الحاجة إلى تككيف عبلقات اجتماعية تبدأ في السنة األكلي مف حياة الطفؿ، ثـ تنمك ىذه الحاجة 

االجتماعية كتتطكر عاما بعد عاـ، كال شؾ أف الحاجة إلى االنتماء إلى جماعة مف الجماعات، 

. سكاء كانت ىذه الجماعة في المنزؿ أك في المدرسة أك رفاؽ المعب ليا آثارىا في تككيف الفرد

كذالؾ أف الفر عندما يشعر أنو عضك في جماعة كأنو محبكب كمرغكب فيو مف أعضاء ىذه 

الجماعة ففنو يشعر بالسعادة كبالطمأنينة كلكف إذا كاف شعكر الجماعة التي ينتمي إلييا الفرد ال 

يقـك عمى شيء مف الطمأنينة كالعطؼ، ففف ذالؾ يؤدل إلى تعاستو كشقائو مما يكلد عنده نكع 

 (111،ص1983غالب، )  مف الخجؿ

:  عواقب الخجؿ2-12

الذم يتبناه الخجكؿ، كالذم يعني االبتعاد عف الناس  سمكؾ االنعزاؿ تتصدر ىذه العكاقب     

كتفادم االتصاالت االجتماعية، كيعكد اختير الخجكؿ لمعزلة كلمكحدة إلى نقص الثقة بنفسو كفي 

. قدرتو عمى مكاجية مختمؼ المكاقؼ

كما يحدث الخجؿ مشاكؿ اجتماعية لمخجكؿ أك الخجكلة ك تتمثؿ صعكبة ىذا األمر في إقامة 

 عكائؽ انفعالية سمبية كالشعكر اآلخريفمعرؼ أك أصدقاء ك كما ينجر عنو صعكبة االتصاؿ مع 
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بالعزلة ك االكتئاب ك القمؽ فيك يجعمو يبالغ كثيرا في مراقبة تصرفاتو ك ما يصيبو مف اضطرابات 

داخمية ك خارجية أثناء الخجؿ ، كىك كذلؾ يمنع اآلخريف مف تقدير الخجكؿ كذالؾ لعدـ استطاعة 

الخجكؿ إظيار قيمتو الشخصية ك عدـ قدرتو عمى التعبير عف آرائو ك االستفادة مف الفرص التي 

تتاح لو كاالشتراؾ في نشاط فردم أك جماعي ، كما ينمي الخجؿ لدم الناس أحكاما سمبية عف 

 (77،ص1983غالب، ) الخجكؿ فقد يعتبركنو متكبرا

:   طرؽ التغمب عمى الخجؿ لممراىؽ2-13

    ما يجب أف يككف كاضحا ىك أف الطفؿ الخجكؿ إنساف حساس بففراط كىك في أمس الحاجة 

إلى إعادة بناء ثقتو بنفسو، كتدعيـ مفيـك الذات لديو، كقبكؿ بعض نقاط الضعؼ لديو، كما أف 

االنكماش المفرط كالبعد عف االحتكاؾ باألشخاص غير المألكفيف مدة أعمى مف نصؼ عاـ أك 

أكثر تعد مؤشرا أك مظيرا مف مظاىر اضطراب التجنب، كىناؾ أساليب متعددة يمكف االستفادة 

.  بأكثر مف كاحدة منيا لمتغمب عمى ىذه المشكمة

.  تحديد مكاقؼ الخجؿ_ 1

  ال بد مف التفكير في المكاقؼ التي تسبب الخجؿ عند األطفاؿ كيحتمؿ أف يقع فييا أغمبيـ 

.  كجعؿ ىذه المكاقؼ عادية بؿ كمشكقة كليست غريبة كمفاجئة

بداء الرأم_ 2 .  تشجيع التعبير عف النفس كا 

  ىناؾ حاجة لتعميـ األطفاؿ التحدث بصراحة عندما يحتاجكف إلى شيء كالتعبير بحرية كدكف 

كمف المفيد جدا تقديـ األطفاؿ . خكؼ عف رغباتيـ، كامتبلؾ الشجاعة لمرفض، أك االعتراض

.  الخجكليف إلى اآلخريف عف طريؽ المعب كمف خبلؿ تجارب اجتماعية تبعث عمى السركر كالفرح
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.  التدريب عمى السمكؾ االجتماعي_ 3

     يمكف تقسيـ عممية التدريب عمى السمكؾ االجتماعي إلى خطكات ىي التعمـ، كالتقكيـ 

ثـ  (مناسبات)كالممارسة، إف الطفؿ في حاجة إلى تعمـ صكر التفاعؿ االجتماعي في مكاقؼ حية 

معرفة كجية نظره فيما شاىد كفيما تفاعؿ كما سكؼ يفعمو في المناسبات القادمة، ثـ إدخالو في 

مناسبات أخرل كي يمعب دكرا آخر أك نفس الدكر كىكذا مع شرح لكيفية التصرؼ في ىذه 

بحب كسركر مع أخذ كعد منو  (إذا كانت رحمة مثبل)المناسبات، كتجييز بعض لكاـز المناسبة 

.  بأف يعكد فيقص عمينا ما الحظو مف أشياء جميمة

.  دعـ الثقة بالنفس_ 4

     ثقة الطفؿ بنفسو ال يمكف بناؤىا عف طريؽ عمؿ أغمب األشياء لمطفؿ أك إنقاذه بأسرع ما 

يمكف في المكاقؼ العادية البسيطة أك بتدليمو، كذلؾ لف يثرم الغضب عمى الطفؿ مف خجمو الذم 

أصبح مع أغمب الناس أك مضايقتو، إف بناء الثقة بالنفس يككف بذكر مكاضع قكة الطفؿ كمكاقؼ 

نجازاتو كيككف ذلؾ مع شيء مف الفخر كالتحبيذ لمكاقؼ أخرل في المستقبؿ  النجاح التي حققيا كا 

مع خمؽ مكاقؼ تسد الثغرات التي لحقت بالطفؿ مف قبؿ مع تعريؼ الطفؿ بأف كؿ فرد يخطئ 

.  كيصيب كليس مف فرد معصـك مف األخطاء

.  تشجيع اليكايات كعدـ العزلة_ 5
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      احتراـ الطفؿ لنفسو ينبع مف تحقيؽ إمكاناتو كالزىك بما أنجز، كىناؾ أىمية كبيرة عمى 

تعكيد األطفاؿ استمرارية ممارسة ىكاياتيـ كتكجيييـ بما ىك متاح مف إمكانات، مع تجنب عزؿ 

األطفاؿ عف اآلخريف كحثيـ عمى االتصاؿ بأصحابيـ كمشاركتيـ مناسباتيـ، إف إكساب الطفؿ 

.  لديو Ego )  )المتجنب ميارات مثؿ الغناء أك الخطابة أك الكتابة تقكم األنا 

.  تحاشي تكجيو النقد_ 6

     جعؿ الطفؿ الخجكؿ ىدفا لتصكيب النقد فيو تعقيد لممشكمة ، كميما اشتد الغيظ مف الطفؿ 

الخجكؿ فبل داعي لمـك أماـ اآلخريف أك حتى بمفرده ، بؿ التماس النقاط اإليجابية في سمككو 

كمنحو الكقت الكافي كي يخرج مف خجمو كال يذكركنو بكجكه فشمو بؿ يحبذكف انتباىو كي يرل 

كيممس بنفسو كـ ىك ناجح في أشياء ، كيجب تفتيحو عمى مكاىبو ككجكب االعتزاز بيا  كحتى 

 بعض األشياء فمف الكاجب عمينا أف نبحث عف سبب مشترؾ إتبلؼإذا تسبب الطفؿ الخجكؿ في 

 إتبلفو بحيث ال يشعر الطفؿ بأنو المسبب الكحيد لمخطأ ، كربما كاف خطأ الطفؿ أك اإلتبلؼفي 

قد حدث في متجر أك محؿ ، ففف األمر يتطمب سرعة مرافقو في إقناع صاحب المحؿ بأف يعرب 

نو يعفك  لمطفؿ عف أنو غفر لمطفؿ ما صدر منو ألف الطفؿ لـ يكف المتسبب بمفرده فيما حدث كا 

عنو ليذا السبب ، كىكذا ففف معالجة األمر في كقتو كدكف إبطاء سيمنع إحباط الطفؿ كشعكره 

 (112،110،ص1994زكريا، ) . بالخجؿ

.   إحاطة الطفؿ بجك مف التقبؿ كالدؼء_ 7

    الحب كاالنتباه ال يفسد صغار األطفاؿ ، ككؿ زيادة في الحنك كالتقبؿ تعتبر أفضؿ ، فينبغي 

في المكاقؼ التي ال يستطيعكف ممارسة االختيار فييا ، ألف " ال " أف يسمح  لؤلطفاؿ بأف يقكلك ا 

ىذا يشعرىـ بأف استقبلليـ مكضع احتراـ كبأنيـ متقبمكف حتى لك لـ يتفقكا معؾ، أما العبارات مثؿ 
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" كاألطفاؿ يجب أف تراىـ دكف أف تسمع صكتيـ " إياؾ أف تتحدث مع كالدؾ عمى ىذا النحك " 

" فينبغي تجنبيا لكي يشعر األطفاؿ بأنيـ محبكبكف كمرغبكف كآمنكف كذلؾ عندما يعيشكف خبرة 

فأنت تكصؿ  . ( Unconditional Positive Regard )االىتماـ اإليجابي غير المشركط

لؤلطفاؿ تقبمؾ األساسي ليـ كأناس حتى لك كنت ال تحب بعض سمككياتيـ، كالطفؿ ينبغي أف 

يشعر بأنو منتمي لؤلسرة كأف بفمكانو أف يمجأ إلييا لمحصكؿ عمى الدعـ كمما كاف ذلؾ ضركريا 

 (206نزيو،ص) . دكف حرج، كالمساعدة كاالقتراحات يجب أف تقدـ لمطفؿ باىتماـ دكف تحفظ
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:  الخالصػة

 إف الخجؿ يعتبر ظاىرة نفسية اجتماعية تختمؼ حسب العمر كالجنس كالمجتمع ناتجة 

عف أسباب مختمفة كمتعددة، قد تتطكر ىذه الظاىرة كتصبح مشكمة تؤدم بالتمميذ إلى عدـ 

 نحك التعمـ كبالتالي دافعتيوالتكيؼ االجتماعي كالتكيؼ الرياضي قد تدفع بو إلى انخفاض في 

. تؤثر عمى تحصيمو الرياضي

 كمف ىنا الحظنا مف خبلؿ حياتنا الميدانية بأف بعض التبلميذ يشككف مف الشعكر 

بالخجؿ الذم يؤدم بيـ إلى التقميؿ مف المشاركة في حصة التربية البدنية كالرياضية، كتتزامف 

ىذه العقدة مع فترة المراىقة نظرا لما تتسـ بو مف تغيرات سريعة كمعقدة، كما أف تطكر النمك في 

ىذه الفترة بسرعة مذىمة مف الممكف أف يترؾ أثرا سمبيا عمى شخصية الفرد عمكما كالمراىؽ 

. خصكصا مما يؤدم بيـ إلى النفكر مف الرياضة عامة
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: تمييد

 نتائج البحكث العممية ميما كانت اتجاىاتيا كأنكاعيا تحتاج إلى منيجية عممية لمكصكؿ إلى أىـ

البحث قصد الدراسة، كبالتالي تقديـ كتزكيد المعرفة العممية بأشياء جديدة ىامة، كما يكسب البحث 

كىنا تكمف أىمية . الصبغة العممية ىي تمؾ النتائج المكضكعية كالدقيقة التي تصؿ إلييا الدراسة

الجانب التطبيقي في الدراسات الميدانية كذلؾ تدعيما لمجانب النظرم لكؿ دراسة بيدؼ اإلجابة 

عمى التساؤالت المطركحة كالكقكؼ عمى مدل التحقؽ مف الفرضيات المصاغة، كعميو سنتطرؽ 

في ىذا الجانب إلى المنيج المتبع ككذا اإلجراءات التطبيقية المتبعة أيف سيتـ تقديـ أدكات القياس 

كالكسائؿ المستعممة في الدراسة الحالية كمدل صدقيا كثباتيا كما سنتطرؽ إلى المعالجات 

.  اإلحصائية المتبعة
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: الدراسة االستطالعية-1

مما ال شؾ فيو أف ضماف السير الحسف ألم بحث ميداني ال بد عمى الباحث القياـ بدراسة 

استطبلعية لمعرفة مدل مبلئمة ميداف الدراسة إلجراءات البحث الميدانية كالتأكد مف صبلحية 

. األداة المستخدمة كالصعكبات التي قد تعترض الباحث

كعميو فقد قاـ الباحثاف بفجراء دراسة استطبلعية التي كانت غايتيا التعرؼ عمى الكاقع الميداني 

: قبؿ الخكض في تفاصيمو ككانت متمثمة فيما يمي

التعرؼ عمى التبلميذ الممارسيف كالتبلميذ الغير ممارسيف لؤلنشطة البدنية  

االطبلع عمى الممارسة الميدانية في الثانكية كاالتصاؿ بأساتذة التربية البدنية كالرياضية كالتبلميذ 

. مف أجؿ جمع أكبر عدد ممكف مف المعمكمات التي يمكف مف خبلليا معالجة اإلشكاؿ المطركح

 ساعدت ىذه الدراسة االستطبلعية عمى التعرؼ عمى مجتمع الدراسة

 ضبط عينة البحث

. اختيار المقياس المناسب لمدراسة كتكييفو حسب طبيعة العينة

اخذ فكرة كاضحة عمى كاقع النشاط البدني الرياضي بالثانكيات مف حيث الكسائؿ كاألجيزة 

. كالمساحات كالمرافؽ الرياضية المتكفرة

: المنيج المتبع-2

إف دراسة طبيعة الظاىرة التي يتطرؽ إلييا الباحث ىي التي تحدد طبيعة المنيج الف المنيج ىك 

عبارة عف طريقة يصؿ بيا الباحث إلى حقيقة، كما يرتكز استخداـ الباحث لمنيج ما دكف غيره 
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ممارسة النشاط البدني "عمى طبيعة المكضكع الذم نكد دراستو كفي دراستنا الحالية كالمتمثمة في 

كتبعا لممشكمة “كالرياضي كأثره عمى التقميؿ مف الخجؿ االجتماعي لدل تبلميذ في المرحمة الثانكية 

 .المطركحة نرل أف المنيج الكصفي ىك المنيج المبلئـ

عبارة عف استقصاء ينصب في ظاىرة مف الظكاىر كما ىي قائمة في "حيث يعرفو رابح تركي أنو 

 (23،ص1984تركي، ) ."الحاضر قصد تشخيصيا ككشؼ جكانبيا كتحديد العبلقة بيف عناصرىا

ففف البحث الكصفي ال يقؼ عند كصؼ الظاىرة، مكضكع  (Robert-1982) كحسب 

البحث، بؿ يتضمف قدرا مف التفسير ليذه البيانات، أف محاكلة ربط الكصؼ بالمقارنة كالتفسير، 

األمر الذم يساعد عمى فيـ مثؿ ىذه الظكاىر كالقدرة عمى التنبؤ بحدكثيا كبناء عمى ذلؾ ؼ 

 .نصؼ الحقائؽ كنحمؿ البيانات ثـ نفسر العبلقة بينيما كنستخمص النتائج

: مجتمع البحث-3

إف مجتمع البحث يمثؿ الفئة االجتماعية التي نريد إجراء الدراسة التطبيقية عمييا كفؽ المنيج 

المختار كالمناسب ليذه الدراسة، كفي الدراسة الحالية كاف مجتمع البحث ىك تبلميذ المرحمة 

بكالية البيض كالذم يبمغ " مفدم زكريا"بكالية معسكر ك" عثماف بف راشد"الثانكية لكؿ مف ثانكيتي 

 680بالمحمدية تضـ "عثماف بف راشد " تمميذ كتمميذة حيث أف ثانكية 1433مجمكع التبلميذ بيما 

 تمميذ كتمميذة، كتـ اختيار 753فيبمغ عدد تبلميذىا "مفدم زكريا "تمميذ كتمميذة، في حيف ثانكية 

مجتمع البحث بطريقة مقصكدة كسبب اختيار ىذه المؤسستيف التعميميتيف دكف غيرىما لما كجدناه 

مف تسييبلت مف طرؼ المدير كأساتذة التربية البدنية كالرياضية كالتجاكب الذم لقي مف طرؼ 

. التبلميذ ك لتكفير التكمفة المادية ك تكفير الجيد لجمع البيانات
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 يمثؿ المجموع الكمي لمتالميذ في كؿ ثانوية: (1)الجدوؿ رقـ 

 

 

: عينة البحث-4

إف اليدؼ مف اختيار العينة ىك الحصكؿ عمى معمكمات مف المجتمع األصمي لمبحث، فميس مف 
السيؿ أف يقـك الباحث بتطبيؽ بحثو عمى جميع أفراد المجتمع األصمي، فالعينة إذا ىي انتقاء 
عدد مف األفراد لدراسة معينة تجعؿ النتائج منيـ ممثمة لمجتمع الدراسة، فاالختيار الجيد لمعينة 

إخبلص محمد ) ...يجعؿ النتائج قابمة لمتعميـ عمى المجتمع حيث تككف نتائجيا صادقة بالنسبة لو

 (129،ص2000عبدالمطيؼ كمصطفى حسيف، 

كيشترط في العينة الجيدة أف تككف ممثمة لجميع صفات المجتمع األصمي الذم اشتقت منو حتى 
ال أخطأنا في حكمنا عمى صفات ذلؾ األصؿ  (519،ص1987السيد، ) ...يصبح استنتاجا صحيحا كا 

المجموع اإلناث الذكور السنوات الثانوية 

ثانوية 

عثماف بف راشد 

 341 150 215السنة األكلى 

 214 90 81السنة الثانية 

 198 60 84السنة الثالثة 

 753 300 380المجمكع 

ثانوية 

مفدي زكريا 

 365 197 144السنة األكلى 

 171 127 87السنة الثانية 

 144 131 67السنة الثالثة 

 680 455 298المجمكع 
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كقد تـ اختيار عينة البحث بالطريقة الطبقية العشكائية كذلؾ لتمثؿ المجتمع األصمي الذم يسمح 
   .لنا فيما بعد بتعميـ النتائج

 : خصائص العينة-5

: حجميا- 5-1

مف  (%14) تمميذ كتمميذة كالتي تشكؿ نسبة 210:يقدر حجـ العينة في الدراسة الحالية ب
 تمميذ كتمميذة كينقسمكف إلى مجمكعتيف، األكلى ممارسيف 1433المجتمع الكمي البالغ عدده 

. لؤلنشطة البدنية كالرياضية كالثانية غير ممارسيف لؤلنشطة البدنية كالرياضية

 تمميذ غير 53 تمميذ ممارس لؤلنشطة البدنية كالرياضية ك157تتككف العينة مف: مف حيث النشاط
. ممارس لؤلنشطة البدنية كالرياضية

يمثؿ التالميذ الممارسيف لألنشطة البدنية والرياضية والتالميذ غير الممارسيف  (2)الجدوؿ رقـ 
: لألنشطة البدنية والرياضية

مجمكع التبلميذ غير الممارسيف الممارسيف اسـ الثانكية 

 100 30 70عثماف بف راشد 

 110 23 87مفدم زكريا  

 210 53 157المجمكع 

 

 

 

 يمثؿ توزيع أفراد العينة حسب متغير السف (3)الجدوؿ رقـ  :سف أفراد العينة-5-2
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عدد التالميذ السف 

15-16 83 

17-18 99 

19-20 28 

 210المجمكع 

 :مف حيث الجنس- 5-3

يمثؿ توزيع أفراد العينة حسب متغير الجنس  (4)الجدوؿ رقـ 

اسـ الثانكية 
إناث ذككر 

المجمكع 
غير ممارسات ممارسات غير ممارسيف ممارسيف 

 100 14 30 16 40عثماف بف راشد 

 110 12 54 11 33 زكريا مفدل

 210 26 84 27 73المجمكع 

 

 

: مف حيث المنطقة- 5-4
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يمثؿ توزيع أفراد العينة حسب متغير المنطقة  (5)الجدوؿ رقـ 

عدد التبلميذ اسـ الثانكية المنطقة 

 100عثماف بف راشد المحمدية 

 110مفدم زكريا البيض 

 210المجمكع  

  :متغيرات البحث -6

إف مف األكيد أف أم بحث عممي كاف قد ال يخمكا مف ضكابط تتحكـ فيو كتكجيو كتحدد  

لو مجاؿ الدراسة كىذه الضكابط نعبر عنيا بالمتغيرات كالمتغيرات نكعاف في البحث، المتغير 

المستقؿ الذم يككف المؤثر سكاء باإليجاب أك السمب كفي الجانب اآلخر نجد المتغير التابع الذم 

 (157،ص2010محمد، ) . ىك محكر الدراسة بحيث نكشؼ عف مدل تأثره بالمتغير المستقؿ

:  كفي دراستنا الحالية يتمثؿ كؿ مف المتغير التابع كالمستقؿ فيما يمي

. ممارسة النشاط البدني كالرياضي: المتغير المستقؿ -

 .الخجؿ االجتماعي: المتغير التابع -

:  مجػاالت البحػث- 7

طبؽ المقياس عمى تبلميذ المرحمة الثانكية لمثانكيتيف سابقتي الذكر : المجػاؿ البشػري- 7-1

. بكالية معسكر كالبيض

: تمت فترة تطبيؽ المقياس عمى مرحمتيف: ألزماني المجػاؿ - 7-2
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 كىي فترة إنجاز الجانب النظرم كالذم امتد مف أكاخر شير : األوؿ المرحمػة

 .ديسمبر إلى أكاخر شير جانفي

 كىي فترة الدراسة األساسية الجانب التطبيقي حيث تـ أكاخر : المرحمػة الثانيػة

شير فيفرم االتصاؿ مع كمتا المؤسستيف كالتعرؼ عمى مشرفي التربية لممؤسستيف، 

 .التعرؼ عمى التبلميذ ضبط عينة البحث

  تـ تقسيـ االستبياف عمى عينة البحث بعد شرحو كا عطاء معمكمات حكلو ككاف

 كاسترجاعو كاف في كقت غير مضبكط نظرا ألكضاع التي 2020-03-10دلؾ في 

 .تمر بيا الجزائر بؿ بالعالـ بأكممو

  كتـ الشركع في تحميؿ النتائج المتحصؿ عمييا مف تاريخ أكاخر مارس إلى

 .منتصؼ شير مايك

 7-3 -تـ عرض المقياس بالثانكيتيف سابقتي الذكر كذلؾ : المجػاؿ المكػانػي

بتكزيع االستمارات داخؿ األقساـ مع شرح مفردات المقياس لمتأكد مف فيـ التبلميذ 

  . لمفرداتو كطريقة اإلجابة

: أدوات البحث- 8

يمكف لمباحث أف يختار كسيمة كاحدة كما يمكنو أف يعدد الكسائؿ حسب ما ىك عميو اليدؼ مف 

اختيار الكسيمة : " أف (أدكات البحث)بخصكص األدكات المنيجية " محمد مسمـ " البحث، كيؤكد 

يتكقؼ عمى مكضكع البحث، طبيعة المكضكع، كنكعية مجتمع الدراسة، باإلضافة إلى الظركؼ 

 (36،ص2002مسمـ، )  ".كالمبلبسات التي تحيط بالمكضكع
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حيث يتطمب تحقيؽ أىداؼ ىذا البحث إعداد مقياس الخجؿ االجتماعي كقد قمنا باستعماؿ مقياس 

.    كتعريب محمد األنصارم (جكنز كراسيؿ)الخجؿ االجتماعي   

  : وصؼ مقياس الخجؿ8-1

كأعد االختبار بالغة " 1982جكنز كراسيؿ عاـ "  مقياس الخجؿ االجتماعي مف تأليؼ 

" التحفظ االجتماعي "كما يعرؼ ىذا المقياس بمقياس  (1993)العربية بدر محمد األنصارم عاـ 

كقد أكضح األنصارم أف ىذا المقياس . يقيس االختبار الجانب المعرفي كالكجداني لسمة الخجؿ

قد استخدـ في معظـ بحكث الخجؿ، باإلضافة إلى ككف المقياس يتمتع بخصائص سيكك مترية 

. جيدة

 كقد أجريت عدة دراسات عمى المقياس في كؿ مف أمريكا كبريطانيا كالككيت عمى طبلب 

الجامعات ككشفت عمى أف المقياس عمى درجة كبيرة مف الثبات ككما تـ تقريب ىذا المقياس في 

 .كقد كشؼ عف صبلحية المقياس مف الناحية السيككمترية (1999السمادكني )مصر 

( 17،ص2002األنصارم، )

: اليدؼ مف المقياس-8-1-1

يقيس مستكل الخجؿ ( يطبؽ ذاتيا)عبارة عف أداة لمتقدير الذاتي  (srs)مقياس الخجؿ االجتماعي 

.  االجتماعي لدل المراىقيف كالراشديف

  تصحيح المقياس- 8-1-2

 عبارة تشتمؿ عمى المظاىر السمككية 22سابقا مف  (SRS)يتككف مقياس الخجؿ االجتماعي 

. كالمشاعر الذاتية لمخجؿ
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 20كقد قاـ معد ىذا المقياس بفعادة صياغة بعض العبارات فأصبحت النسخة المعدلة تتككف مف 

ذات   (-likertمقاييس لكرت )عبارة كالتي تـ إعدادىا بالمغة العربية كىذا المقياس ىك مف نكع 

الخيار مف نكع خماسي حيث يعطي لممفحكص فرصة تحديد مكافقتو عمى العبارة مف بيف عدة 

كأعطيت الدرجات  (دائما – كثيرا - باعتداؿ– قميبل – أبدا  ):خيارات تتككف مف خمسة بدائؿ ىي

كيتـ تصحيح المقياس بأف تجمع الدرجات مع بعضيا، كبذالؾ  ( 5 -4 -3- 2- 1 ): التالية

كيككف المتكسط الفرضي لمدرجة  (100)كأعمى درجة ىي (20)تككف أدنى درجة لممقياس ىي 

 درجة فمديو خجؿ 60درجة، أم إذا حصؿ المفحكص عمى اقؿ مف (60)الكمية لممقياس يساكم 

.  درجة فمديو خجؿ مرتفع60منخفض أما إذا كاف أعمى مف 

:  التطبيؽ االستطالعي لممقياس8-1-3

قاـ الباحثاف بالتجربة االستطبلعية لغرض التعرؼ عمى مدل كضكح تعميمات مقياس الخجؿ 

 20االجتماعي بصكرتو األكلية حيث تـ تطبيؽ المقياس عمى عينة مف التبلميذ البالغ عددىـ 

تمميذ لمتأكد مف فيـ التبلميذ لفقرات المقياس كبدائؿ اإلجابة، كتبيف أف التعميمات كالفقرات كانت 

           .   كاضحة كمفيكمة، كعميو تـ التطبيؽ النيائي لممقياس عمى أفراد العينة

لغرض التأكد مف صدؽ المقياس، استخدمنا معامؿ الصدؽ الذاتي : صدؽ االختبار- 9-1-2

 (109،ص1994مقدـ، ) "كالذم يقاس بحساب الجذر التربيعي لمعامؿ الثبات

يقصد بثبات االختبار أف يككف عمى درجة عالية مف الدقة كاإلتقاف : ثبات المقياس- 2- 9 

كاالتساؽ فيما يزكدنا بو مف بيانات عف السمكؾ المفحكص، كقياسو قياسا متسقا في ظركؼ 

 (98،ص2010مجيد، ) مختمفة كمتباينة 
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مقياس الخجؿ االجتماعي قاـ الباحثاف بحساب الثبات بطريقة التجزئة النصفية،  ثبات كلمتأكد مف

كتعني ىذه الطريقة تجزئة االختبار إلى نصفيف متساكييف، يشمؿ النصؼ األكؿ غالبا البنكد 

بيف الجزأيف، كمف ثـ يعدؿ  (بيرسكف)، ثـ يحسب معامؿ االرتباط  الفردية كالثاني البنكد الزكجية

 (56،ص2002صبلح مراد، فكزية، , ىادم) .الخطأ الناجـ بقانكف أخر

كبما أف حساب الثبات بالتجزئة النصفية ىك عبارة عف ثبات نصؼ االختبار كليس كمو، لذلؾ 

 (جكتماف)ينبغي تصحيح معامؿ االرتباط الذم يمثؿ معامؿ الثبات في التجزئة النصفية بمعادلة 

كبعد معالجة البيانات بطريقة التجزئة النصفية لمقياس كانت النتائج كما ىي مكضحة في الجدكؿ 

 :التالي

: الذي يبيف ثبات المقياس بطريقة التجزئة النصفية (6)الجدوؿ رقـ 

مؤشرات إحصائية 

المتغيرات 

درجة " r"معامؿ االرتباط المحسوب 

الحرية 

الداللة 

اإلحصائية 

"r" 

المجدولة 
الداللة 

بعد التصحيح قبؿ التصحيح 

البنود الفردية 
داؿ  0.433 0.05 19 0,92 0.82

البنود الزوجية 

 

( 0.433)المجدكلة " r"أكبر مف  (0,92)المحسكبة " r"أف  (6)نبلحظ مف خبلؿ الجدكؿ رقـ 

. كعميو فالمقياس ثابت (0.05)كمستكل داللة  (19)عند درجة حرية 
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كبالتالي كمف خبلؿ ىذه المعطيات التي ذكرت تثبت صدؽ المقياس مف خبلؿ الصدؽ الذاتي 

قد ثبت كبناءا عمى ما سبؽ ؼ (0.95)ككانت النتيجة  (0.92) لمعامؿ الثبات ألتربيعيالجذر )

 .بأف اختبار الخجؿ االجتماعي لجكنز كراسيؿ يتمتع بدرجة ثبات كصدؽ عالية

:  الوسائؿ اإلحصائية المستعممة10-

عمـ اإلحصاء ىك ذلؾ العمـ الذم يبحث في جميع البيانات كتنظيميا كعرضيا كتحميميا كاتخاذ 

: القرارات بناءا عمييا، كمف بيف التقنيات اإلحصائية المستعممة في بحثنا ىي

 (128،ص2010عبد هللا فبلح المنيزؿ كعباس مكسى غرايبية، ) :المتوسط الحسابي- 

 

: االنحراؼ المعياري-

𝑺 =  
 (𝒙 − 𝒙 )𝟐

𝒏 − 𝟏
 

كالصيغة  استخدـ إليجاد ثبات المقياس بطريقة التجزئة النصفية:  معامؿ االرتباط بيرسوف-

: كالتالي

𝑃 =
 (X −Xi)(Y − Yi)

  (X −Xi)2 (Y −Yi)2
 

تـ استعماليا في تعديؿ معامؿ االرتباط بيف نصفي مقياس البحث عند حساب : جوثماف معادلة- 

: الثبات بطريقة التجزئة النصفية كالصيغة كالتالي

n

x
i

X
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𝑟 = 2(1−
𝑠1
2 + 𝑠2

2

𝑠2
) 

: التبايف-

 

:  االنحراؼ المرجح-

 

 (2012سعد، ) :ستودنتT  اختبار- 

 : استعمؿ لداللة الفركؽ بيف متكسطي المجمكعتيف كالصيغة كالتالي

 

: خالصة

يمكف اعتبار ىذا الفصؿ الذم تطرقنا مف خبللو إلى المنيجية كطرؽ البحث مف بيف أىـ 

الفصكؿ التي تناكلتيا الدراسة ألنو يحتكم عمى أىـ العناصر األساسية التي قادتنا إلى احتكاء أىـ 

. المتغيرات كالعكامؿ التي كاف بفمكانيا أف تعيؽ السير الحسف لمدراسة

: حيث تناكلنا أىـ العناصر التي تفيد الدراسة بشكؿ مباشر منيا

 2

2
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المنيج المتبع، متغيرات البحث، الدراسة االستطبلعية، مجتمع الدراسة، العينة كخصائصيا، أدكات 

 .البحث كالعمميات اإلحصائية المناسبة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

:  تمييػػػػد

بعدما تـ عرض اإلجراءات المنيجية لمدراسة في الفصؿ السابؽ سيتـ حاليا التطرؽ إلى عرض 

،  النتائج المتكصؿ إلييا مف اختبار فرضيات الدراسة باستخداـ األساليب اإلحصائية المعتمدة

، كيتـ العرض حسب ترتيب الفرضيات كقراءة  كذلؾ في جداكؿ تـ تحميؿ البيانات الكاردة فييا

، باإلضافة إلى تمثيميا  النتائج المتحصؿ عمييا قراءة مبلئمة تمكننا مف التفسير العممي لمنتائج



 عرض ومناقشة النتائج:                                             الفصؿ الرابع

89 
 

بيانيا كمناقشة نتائج الفرضية مستخدميف في ذالؾ ما تـ التكصؿ أليو مف نتائج الدراسات السابقة 

.  سكاء ما اتفؽ منيا أك اختمؼ مع ما تكصمنا إليو مف نتائج
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: عرض ومناقشة الفرضية األولى1-

يبيف الفروؽ في درجة الخجؿ االجتماعي لمتغير السف بيف التالميذ : (7)الجدوؿ رقـ 

. الممارسيف والغير ممارسيف

الداللة 

 اإلحصائية

مستكل 

 الداللة

درجة 

 الحرية

"t"   قيمة 

االنحراؼ 

 المعيارم

المتكسط 

 الحسابي
 الػػػػػػعينػػػة

الفئة 

 العمرية

"t" 

الجدكؿ

 ية

"t" 

المحسك

 بة

 38 0.05 دالة
2.02

1 
5.978 

 الممارسيف ذككر 30 43 8.358

15-16 
7.336 62.40 10 

الغير ممارسيف 

 ذككر

 2.853 2.021 41 0.05 دالة
 الممارسات إناث 36 60.81 12.524

 الغير ممارسات إناث 07 67 8.660

 3.595 2.021 45 0.05 دالة
 الممارسيف ذككر 35 39.40 9.555

 الغير ممارسيف ذككر 12 53.08 7.937 17-18

 الممارسات إناث 40 57.97 9.371 3.051 2.009 50 0.05 دالة
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 الغير ممارسات إناث 12 70.67 10.210

 4.599 2.20 11 0.05 دالة
 الممارسيف ذككر 08 38.63 12.983

19-20 
 الغير ممارسيف ذككر 05 63.80 5.586

 3.941 2.16 13 0.05 دالة
 الممارسات إناث 08 3688. 6.198

 الغير ممارسات إناث 07 68.14 6.309

 

سنة عمى مقياس  (16-15)أف متكسط درجات الفئة العمرية  (07)يتضح مف الجدكؿ رقـ 

 ، أما 8.358  بانحراؼ معيارم قدره 43الخجؿ االجتماعي عند الذككر الممارسيف قدر بػ 

 ك بانحراؼ 62.40متكسط درجات الذككر غير الممارسيف في نفس الفئة العمرية فقد قدر ب 

المحسكبة عند الممارسيف كغير " t"، كما نبلحظ في الجدكؿ أف قيمة 11.86معيارم قدره 

 عند مستكل الداللة 2.021الجدكلية " t"في حيف بمغت  5.978الممارسيف قد بمغت قيمتيا 

المحسكبة مما يؤكد كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية ما " t" كىي أقؿ مف 38 كدرجة حرية 0.05

. بيف الذككر الممارسيف كغير الممارسيف لؤلنشطة البدنية كالرياضية لصالح الممارسيف

سنة عمى مقياس  (16-15)أف متكسط درجات الفئة العمرية  (07) يتضح مف الجدكؿ رقـ 

، أما 12.524  بانحراؼ معيارم قدره 60.81الخجؿ االجتماعي عند اإلناث الممارسات قدر بػ 

 ك بانحراؼ معيارم 67متكسط درجات اإلناث غير الممارسات في نفس الفئة العمرية فقد قدر ب 

المحسكبة عند الممارسات كغير الممارسات قد " t"، كما نبلحظ في الجدكؿ أف قيمة 8.660قدره 

 كدرجة حرية 0.05 عند مستكل الداللة 2.021الجدكلية  " t" في حيف بمغت 2.853بمغت قيمتيا
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المحسكبة مما يؤكد كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية ما بيف اإلناث " ت" كىي أقؿ مف 41

. الممارسات كغير الممارسات لؤلنشطة البدنية كالرياضية لصالح الممارسات

سنة عمى مقياس  (18-17)أف متكسط درجات الفئة العمرية  (07)يتضح مف الجدكؿ رقـ 

، أما 9.555  بانحراؼ معيارم قدره 39.40الخجؿ االجتماعي عند الذككر الممارسيف قدر بػ 

ك بانحراؼ 53.08متكسط درجات الذككر غير الممارسيف في نفس الفئة العمرية فقد قدر ب 

المحسكبة عند الممارسيف كغير " t"، كما نبلحظ في الجدكؿ أف قيمة 7.937معيارم قدره 

 عند مستكل الداللة 2.021الجدكلية " t" في حيف بمغت 3.595الممارسيف قد بمغت قيمتيا 

المحسكبة مما يؤكد كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية ما " t" كىي أقؿ مف 45 كدرجة حرية 0.05

. بيف الذككر الممارسيف كغير الممارسيف لؤلنشطة البدنية كالرياضية لصالح الممارسيف

سنة عمى مقياس  (18-17)أف متكسط درجات الفئة العمرية  (07)يتضح مف الجدكؿ رقـ 

، أما 9.371 بانحراؼ معيارم قدره 57.97الخجؿ االجتماعي عند اإلناث الممارسات قدر بػ 

 ك بانحراؼ 70.67متكسط درجات اإلناث غير الممارسات في نفس الفئة العمرية فقد قدر ب 

المحسكبة عند الممارسات كغير " t"، كما نبلحظ في الجدكؿ أف قيمة 10.210معيارم قدره 

 0.05 عند مستكل الداللة 2.009الجدكلية " t" في حيف بمغت 3.051الممارسات قد بمغت قيمتيا

المحسكبة مما يؤكد كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية ما بيف " ت" كىي أقؿ مف 50كدرجة حرية 

. اإلناث الممارسات كغير الممارسات لؤلنشطة البدنية كالرياضية لصالح الممارسات

سنة عمى مقياس  (21-19)أف متكسط درجات الفئة العمرية  (07) يتضح مف الجدكؿ رقـ 

، أما 12.983 بانحراؼ معيارم قدره 38.63الخجؿ االجتماعي عند الذككر الممارسيف قدر بػ 

 ك بانحراؼ 63.80متكسط درجات الذككر غير الممارسيف في نفس الفئة العمرية فقد قدر ب 
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المحسكبة عند الممارسيف كغير " t"، كما نبلحظ في الجدكؿ أف قيمة 5.586معيارم قدره 

 0.05 عند مستكل الداللة 2.20الجدكلية " t" في حيف بمغت 4.599الممارسيف قد بمغت قيمتيا 

المحسكبة مما يؤكد كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية ما بيف " t" كىي أقؿ مف 11كدرجة حرية 

. الذككر الممارسيف كغير الممارسيف لؤلنشطة البدنية كالرياضية لصالح الممارسيف

سنة عمى مقياس  (21-19)أف متكسط درجات الفئة العمرية  (07)يتضح مف الجدكؿ رقـ 

، أما 6.198 بانحراؼ معيارم قدره 36.88الخجؿ االجتماعي عند اإلناث الممارسات قدر بػ 

 ك بانحراؼ 68.14متكسط درجات اإلناث غير الممارسات في نفس الفئة العمرية فقد قدر ب 

المحسكبة عند الممارسات كغير " t"، كما نبلحظ في الجدكؿ أف قيمة 6.309معيارم قدره 

 0.05 عند مستكل الداللة 2.16الجدكلية " t" في حيف بمغت 3.941الممارسات قد بمغت قيمتيا

المحسكبة مما يؤكد كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية ما بيف " t" كىي أقؿ مف 50كدرجة حرية 

. اإلناث الممارسات كغير الممارسات لؤلنشطة البدنية كالرياضية لصالح الممارسات

: كىك ما تبرزه كذالؾ النتائج المبينة في الشكؿ المكالي
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يمثؿ متوسط درجات الخجؿ االجتماعي بالنسبة لمتغير السف  (:01)الشكؿ رقـ 

( 16-15)أف متكسط درجات مقياس الخجؿ االجتماعي لمفئة العمرية  (1)يتضح مف الشكؿ رقـ 

سنة في حيف أف متكسط درجات الفئة  (18-17)سنة أعمى مف متكسط درجات الفئة العمرية 

سنة أقؿ مف الفئتيف السابقتيف أم أف الفئة العمرية األقؿ سنا أكثر معانات مف  (21-19)العمرية 

. الخجؿ االجتماعي

كمف خبلؿ النتائج سابقة الذكر نستنتج أنو كمما زادت المرحمة العمرية انخفضت درجة الخجؿ 

(.  1)االجتماعي بالنسبة لمتبلميذ المتمدرسيف كما ىك مكضح في الشكؿ رقـ 
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تبيف المعالجة اإلحصائية  (1)كالشكؿ رقـ (7)مف خبلؿ النتائج المعركضة في الجدكؿ رقـ 

لمبيانات أف المتكسطات الحسابية الخاصة بدرجات الخجؿ االجتماعي لدل التبلميذ الممارسيف 

: كالغير ممارسيف حسب الفئات العمرية كانت كالتالي

 :سنة (16-15)الفئة العمرية  -

 (1X=43)قدر المتكسط الحسابي لمذككر الممارسيف بػ -

 (2X=62.40)قدر المتكسط الحسابي لمذككر غير الممارسيف بػ -

 (1X=60.81)قدر المتكسط الحسابي لئلناث الممارسات بػ -

 (2X=67)قدر المتكسط الحسابي لئلناث غير الممارسات بػ -

 : سنة18-17الفئة العمرية  -

 (1X=39.40)قدر المتكسط الحسابي لمذككر الممارسيف بػ -

 (2X=53.08)قدر المتكسط الحسابي لمذككر غير الممارسيف بػ -

 (1X=57.97)قدر المتكسط الحسابي لئلناث الممارسات بػ -

( 2X=70.67)قدر المتكسط الحسابي لئلناث غير الممارسات بػ -

 : سنة20-19الفئة العمرية  -

 (1X=38.63)قدر المتكسط الحسابي لمذككر الممارسيف بػ

 (2X=63.80)قدر المتكسط الحسابي لمذككر غير الممارسيف بػ

 (1X=36.88)قدر المتكسط الحسابي لئلناث الممارسات بػ

( 2X=68.14)قدر المتكسط الحسابي لئلناث غير الممارسات بػ



 عرض ومناقشة النتائج:                                             الفصؿ الرابع

95 
 

يتبيف مف النتائج السابقة الذكر أف التبلميذ األصغر سنا أكثر معاناة مف الخجؿ االجتماعي مف 

التبلميذ األكبر سنا، أم أنو كمما تقدـ التمميذ المراىؽ في السف كمما انخفضت لديو درجة الخجؿ 

. االجتماعي

كيمكف أف نرجع النتيجة المتحصؿ عمييا إلى مدة ممارسة األنشطة البدنية كالرياضية كذلؾ مف 

سنة يمثمكف تبلميذ السنة  (16-15)خبلؿ سنكات الدراسة أم أف التبلميذ في المرحمة العمرية 

األكلى ثانكم حيث يككف التمميذ مضطر لممارسة النشاط البدني كالرياضي مع كثير مف التبلميذ 

ممف لـ تكف لو معيـ معرفة سابقة كىك ما يجعؿ ىؤالء التبلميذ يخافكف مكاجية المكاقؼ 

كالتفاعبلت االجتماعية، لكف مع التقدـ في السف يمكف أف يتضاءؿ الخجؿ االجتماعي لديو، إذ 

ساعد عمى ذلؾ الخبرات االجتماعية التي تنشأ مف تكسع دائرة عبلقة التبلميذ ببعضيـ البعض 

أثناء حصة التربية البدنية كالرياضية كالتي تسيـ في تطكير الكفاءة االجتماعية كتنميتيا، حيث أف 

نقص فعالية السمكؾ االجتماعي الذم مف بيف مظاىره الخجؿ االجتماعي الذم يمعب السف دكرا 

. ىاما في تحسينو

( simonsكسيمكنز - bowen كبكيف -elkindالكند )كتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة كؿ مف 

 سنة كانكا أكثر شعكر بالخجؿ مف إظيار 13حيث تشير ىذه الدراسات إلى أف األفراد في سف 

 أماـ المشاىديف كذاتيـسنة فكانكا أقؿ خجبل في إظيار 14ذكاتيـ أماـ اآلخريف، أما في سف 

 87 ص(2002 ,حناف بنت أسعد محمد ,خكج) .(1 )الكىمييف
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 حيث تكصؿ إلى أف أفراد العينة في 2011" مكاكم" كما اتفقت الدراسة الحالية مع نتائج دراسة 

( 20-19)ك (18-17)سنة كانكا أكثر شعكرا بالخجؿ مقارنة مع الفئة العمرية  (16-15)سف 

 (129، صفحة 2011منصكر، ) . سنة

حيث (حناف) في حيف لـ تتفؽ نتيجة الدراسة الحالية مع بعض الدراسات منيا نتائج دراسة 

تكصمت إلى أف مستكم الخجؿ يزداد بزيادة العمر، كالتي كجدت أف أفراد عينة البحث في سف 

حناف بنت أسعد , خكج) (.17-16)كانكا أقؿ شعكر بالخجؿ مقارنة مع الفئة العمرية  (13-15)

 (88، صفحة 2002محمد، 

كفي ضكء ىذه النتائج المتكصؿ إلييا يمكف القكؿ أف الفرضية األكلى كالتي تنص عمى كجكد 

فركؽ ذات داللة إحصائية بيف التبلميذ الممارسيف كالتبلميذ غير الممارسيف لؤلنشطة البدنية 

. كالرياضية حسب متغير السف قد تحققت

: عرض ومناقشة الفرضية الثانية -1

يبف الفروؽ في درجات الخجؿ االجتماعي لمممارسيف و الغير ممارسيف راجع  : (8)الجدوؿ رقـ

 .لمتغير الجنس

الداللة 

 اإلحصائية

مستوى 

 الداللة

درجة 

 الحرية

"t"  قيمة  
االنحراؼ 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

 

 الػػػػػػػػػػػػػػػػعينػػػة

 

 الجنس
"t "

 الجدكلية

"t "

 المحسكبة

دالة   ذكور الممارسيف 73 41.23 9.528 6.352 1.98 98 0.05
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8.653 58.52 27 
الغير 

 ممارسيف

دالة  0.05 108 1.98 5.958 

 الممارسات 84 57.18 12.506

 إناث
8.722 69 26 

الغير 

 ممارسات

  

أف متكسط درجات الذككر الممارسيف لؤلنشطة البدنية عمى مقياس   (8)يتضح مف الجدكؿ رقـ

 ،أما متكسط درجات الذككر 9.528 كبانحراؼ معيارم قدره 41.23الخجؿ االجتماعي قدر ب 

  ككانت قيمة   8.653 كبانحراؼ معيارم قدره 58.52الغير ممارسيف لؤلنشطة البدنية فقد قدر ب 

 كىي قيمة دالة عند 98 بدرجة حرية 1.98 أكبر مف قيمة  المجدكلة 6.352المحسكبة ىي

، كىذا يعني أف الخجؿ االجتماعي أعمى عند الذككر الغير ممارسيف منو عند 0.05مستكل داللة

. الممارسيف لؤلنشطة البدنية كالرياضية

أما بالنسبة لئلناث فيتضح لنا مف خبلؿ الجدكؿ أف متكسط درجات اإلناث الممارسات لؤلنشطة 

، أما 12.506 كبانحراؼ معيارم قدره 57.18البدنية عمى مقياس الخجؿ االجتماعي قدر ب 

 كبانحراؼ معيارم قدره 69متكسط درجات اإلناث الغير ممارسات لؤلنشطة البدنية فقد قدر ب 

 108 بدرجة حرية 1.98 أكبر مف قيمة المجدكلة 5.958، ككانت قيمة   المحسكبة ىي 8.722

، كىذا يعني أف الخجؿ االجتماعي أعمى عند اإلناث 0.05كىي قيمة دالة عند مستكل داللة 

. الغير ممارسات منو عند اإلناث الممارسات لؤلنشطة البدنية كالرياضية
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يمثؿ متوسط درجات الخجؿ االجتماعي بالنسبة لمتغير الجنس  (2)الشكؿ رقـ 

أف متكسط درجات اإلناث أعمى بشكؿ داؿ مف متكسط درجات الذككر  (2)يتضح مف الشكؿ رقـ 

. عمى مقياس الخجؿ االجتماعي، أم أف اإلناث أكثر خجبل مقارنة بالذككر

فمف خبلؿ النتائج المكضحة في الجدكؿ ككما يكضح الشكؿ أعبله نبلحظ أف نسبة الخجؿ عند 

. الذككر كانت منخفضة بالنسبة لئلناث

أف درجة المتكسطات الحسابية لمتبلميذ  (2)كالشكؿ رقـ  (8)يتبيف مف خبلؿ الجدكؿ رقـ 

: الممارسيف كغير الممارسيف لؤلنشطة البدنية حسب الجنس كانت كالتالي

 :الذككر -

 (1X=41.23)بمغ المتكسط الحسابي لمذككر الممارسيف 

 (2X=58.52)بمغ المتكسط الحسابي لمذككر غير الممارسيف 
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 :اإلناث -

 (1X=57.18)بمغ المتكسط الحسابي لئلناث الممارسات 

 (2X=69)بمغ المتكسط الحسابي لئلناث غير الممارسات 

يتبيف مف النتائج سابقة الذكر أف ىناؾ اختبلؼ في متكسط درجات الخجؿ االجتماعي بيف 

. الذككر كاإلناث، كعمى ضكء ىذه الداللة نستخمص أف اإلناث أكثر خجبل مقارنة بالذككر

كيرل الباحثاف أف سبب ذالؾ راجع إلى ككف ممارسة األنشطة البدنية كالرياضية لدل الذككر ال 

تقتصر عمى حصة التربية البدنية كالرياضية داخؿ الثانكية بؿ تتعداىا إلى ممارسة الرياضة خارج 

المؤسسة عمى عكس اإلناث، في حيف أف معظـ الدكرات الرياضية التي يجرييا أساتذة التربية 

. البدنية تككف مخصصة لمذككر كىذا ما يجعميـ أكثر تفاعبل بالمكاقؼ االجتماعية

 طالب 400عمى عينة مف  (1996شقير )كتتفؽ ىذه النتيجة مع نتائج الدراسة التي قاـ بيا 

كطالبة بكمية التربية في المممكة العربية السعكدية حيث تكصمت إلى أف نسبة الخجؿ لدل اإلناث 

 (65، صفحة 1996زينب، ) أكثر مقارنة مع الذككر

 عمى عينات مف المدارس االبتدائية 1974" زيمباردك"كلقد أظيرة الدراسة المسحية التي قاـ بيا 

. حيث تكصؿ إلى أف نسبة الخجؿ عند الذككر منخفضة مقارنة مع اإلناث

 في فحص الفركؽ 2003" يكسؼ كخميفة "في حيف تختمؼ ىذه النتائج مع ما تكصمت إليو دراسة 

بيف الجنسيف في كؿ مف الخجؿ االجتماعي كالتكافؽ كأسفرت النتائج بأنو ال تكجد فركؽ بيف 

 (2003يكسؼ جمعة كخميفة عبد المطيؼ، ) .الجنسيف في درجات الخجؿ االجتماعي
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كما يمكف أف نرجع النتيجة المتحصؿ عمييا في الدراسة الحالية إلى االختبلؼ في التنشئة 

االجتماعية كالمعاممة الكالدية لمجنسيف بحسب ثقافة المجتمع كقيمو، حيث يتضح أف اإلطار العاـ 

لتربية اإلناث تحتـ عمييف عدـ التعرض لمعديد مف المثيرات، مما يقمؿ مف خبرتيف في االحتكاؾ 

بالمكاقؼ االجتماعية، كىك ما يعمؿ عمى تطكير اضطراب نفسي كالخجؿ االجتماعي كىك ما 

 (1990أحمد عبد الخالؽ ك مايسة النياؿ، )(. 1990)أحمد عبد الخالؽ كمايسة النياؿ "يؤكده 

كبناء عمى ما تقدـ مف النتائج المتكصؿ إلييا يمكف قبكؿ الفرضية الثانية كالتي تنص عمى كجكد 

فركؽ ذات داللة إحصائية في درجة الخجؿ االجتماعي بيف التبلميذ الممارسيف كغير الممارسيف 

. لؤلنشطة البدنية كالرياضية حسب متغير الجنس

 

 

 

 

 

 

الداللة 

 اإلحصائية

مستو

ى 

درجة 

 الحرية

االنحراؼ  t "قيمة 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

الػػػػػػػػػػػػػػعينػػػػػة   المنطقة
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 : عرض ومناقشة الفرضية الثالثة -1

t 

الجدوؿ

 ية

t 

المحسو

 بة

 42 0.05 دالة
2.01

1 
3.544 

 الممارسيف ذككر 33 39.67 9.535

المحمد

 ية

7.607 56.55 11 
الغير ممارسيف 

 ذككر

 6.157 2.012 44 0.05 دالة

 الممارسات إناث 34 54.20 11.863

8.028 67.08 12 
الغير ممارسات 

 إناث

 5.027 2.009 54 0.05 دالة

الممارسيف ذككر  40 42.18 9.811

 الخيثر

9.406 59.25 16 
الغير ممارسيف 

 ذككر

 5.157 2.011 42 0.05 دالة

 الممارسات إناث 30 62.47 11.916

9.245 70.64 14 
الغير ممارسات 

 إناث
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يبيف الفروؽ في درجة الخجؿ االجتماعي بيف الممارسيف  : (09)الجدوؿ رقـ  -2

 .والغير ممارسيف لألنشطة البدنية و الرياضية لمنطقتي الخيثر و المحمدية 

لمذككر الممارسيف بمنطقة المحمدية قدر بػ أف المتكسط الحسابي  (09)يتضح مف الجدكؿ رقـ 

، أما متكسط درجات الذككر غير الممارسيف في نفس 9.535  بانحراؼ معيارم قدره 39.67

، كما نبلحظ في الجدكؿ أف قيمة 7.607 ك بانحراؼ معيارم قدره 56.55المنطقة فقد قدر ب 

"t  " ت" في حيف بمغت 3.544المحسكبة عند الممارسيف كغير الممارسيف قد بمغت قيمتيا "

المحسكبة مما "  t" كىي أقؿ مف 42 كدرجة حرية 0.05 عند مستكل الداللة 2.011الجدكلية 

يؤكد كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية ما بيف الذككر الممارسيف كغير الممارسيف لؤلنشطة البدنية 

. كالرياضية لصالح الممارسيف

بانحراؼ 54.20قدر المتكسط الحسابي بػ  ؼأما بالنسبة لئلناث الممارسات بمنطقة المحمدية

، أما متكسط درجات اإلناث غير الممارسات في نفس المنطقة فقد قدر ب 11.863معيارم قدره 

المحسكبة عند "  t"، كما نبلحظ في الجدكؿ أف قيمة 8.028 ك بانحراؼ معيارم قدره 67.08

 عند 2.01الجدكلية " ت" في حيف بمغت 6.157الممارسات كغير الممارسات قد بمغت قيمتيا

المحسكبة مما يؤكد كجكد فركؽ ذات "  t" كىي أقؿ مف 44 كدرجة حرية 0.05مستكل الداللة 

داللة إحصائية ما بيف اإلناث الممارسات كغير الممارسات لؤلنشطة البدنية كالرياضية لصالح 

. الممارسات

لمذككر الممارسيف بمنطقة الخيثر أف المتكسط الحسابي  (09)يتضح مف خبلؿ الجدكؿ رقـ كما 

، أما متكسط درجات الذككر غير الممارسيف في 9.811 بانحراؼ معيارم قدره 42.18قدر بػ 

، كما نبلحظ في الجدكؿ أف 9.406 ك بانحراؼ معيارم قدره 59.25نفس المنطقة فقد قدر ب 
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" ت" في حيف بمغت 5.027المحسكبة عند الممارسيف كغير الممارسيف قد بمغت قيمتيا "  t"قيمة 

المحسكبة مما " ت" كىي أقؿ مف 54 كدرجة حرية 0.05 عند مستكل الداللة 2.009الجدكلية 

يؤكد كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية ما بيف الذككر الممارسيف كغير الممارسيف لؤلنشطة البدنية 

. كالرياضية لصالح الممارسيف

 بانحراؼ معيارم 62.47قدر المتكسط الحسابي بػ  ؼالخيثرأما بالنسبة لئلناث الممارسات بمنطقة 

، أما متكسط درجات اإلناث غير الممارسات في نفس المنطقة فقد قدر ب 11.916قدره 

المحسكبة عند ” t"، كما نبلحظ في الجدكؿ أف قيمة 9.245ك بانحراؼ معيارم قدره 70.64

 عند 2.011الجدكلية " t" في حيف بمغت 5.157الممارسات كغير الممارسات قد بمغت قيمتيا

المحسكبة مما يؤكد كجكد فركؽ ذات " ت" كىي أقؿ مف 42 كدرجة حرية 0.05مستكل الداللة 

داللة إحصائية ما بيف اإلناث الممارسات كغير الممارسات لؤلنشطة البدنية كالرياضية لصالح 

  .الممارسات

 

 

 

 1يمثؿ متوسط درجات الخجؿ االجتماعي بالنسبة لمتغير لممنطقة (3):الشكؿ رقـ
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أف متكسط درجات الخجؿ االجتماعي عند تبلميذ منطقة المحمدية أقؿ  (3)يتضح مف الشكؿ رقـ 

  .مف متكسط درجات الخجؿ االجتماعي عند تبلميذ منطقة الخيثر

فمف خبلؿ النتائج المكضحة في الجدكؿ ككما يكضح الشكؿ أعبله نبلحظ أف درجات الخجؿ 

 .ركالخيثاالجتماعي عند تبلميذ منطقة المحمدية كانت منخفضة مقارنة مع تبلميذ منطقة 

أف المتكسطات الحسابية لمتبلميذ الممارسيف  (3)كالشكؿ رقـ  (09)يتبيف مف خبلؿ الجدكؿ رقـ 

. كغير الممارسيف لؤلنشطة البدنية حسب المنطقة كانت كالتالي

 :منطقة المحمدية -

 (1X= 39.67) قدر المتكسط الحسابي لمذككر الممارسيف بػ

 (2X= 56.55)ػ قدر المتكسط الحسابي لمذككر غير الممارسيف ب

 (1X=54.20 )ػ قدر المتكسط الحسابي لئلناث الممارسات ب

 (2X=67.08)ػ قدر المتكسط الحسابي لئلناث غير الممارسات ب

 :ركالخيثمنطقة  -

 (1X=42.18)قدر المتكسط الحسابي لمذككر الممارسيف بػ

 (2X=59.25)قدر المتكسط الحسابي لمذككر غير الممارسيف بػ

 (1X=62.47)قدر المتكسط الحسابي لئلناث الممارسات بػ

 

 المحمدية
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( 2X=70.64)قدر المتكسط الحسابي لئلناث غير الممارسات بػ

فمف خبلؿ النتائج المتحصؿ عمييا لدرجة الخجؿ االجتماعي لتبلميذ منطقتي المحمدية كالخيثر 

فاتضح لنا أف درجة الخجؿ االجتماعي بالنسبة لتبلميذ منطقة المحمدية منخفضة مقارنة بتبلميذ 

. ركالخيثمنطقة 

كيرجع الباحثاف سبب ىذا االختبلؼ إلى ككف منطقة المحمدية تتكفر عمى منشآت رياضية متعددة 

تجعؿ مف التبلميذ أكثر إقباؿ عمى ممارسة األنشطة البدنية بمختمؼ أنكاعيا كذلؾ عكس منطقة 

. ركالخيث

، كمدل التأثر المتبادؿ بيف الفرد كالمجتمع مف خبلؿ  كما أف لمبيئة دكر فعاؿ في تنمية الفرد

، فضبل عف ذلؾ مراعاة التنشئة االجتماعية لمفرد ككيفية تأثر األفراد بالنظاـ  التفاعؿ فيما بينيـ

 (13، صفحة 1984الديف، ) .االجتماعي كالثقافة التي ينشئ فييا

إلى أف ممارسة األنشطة البدنية كالرياضية " قندز كنحاؿ كشاكي"حيث تكصمت كؿ مف دراسة 

تساعد الفرد المراىؽ عمى التفاعؿ مع أفراد بيئتو كالتمسؾ بقيـ مجتمعو كاكتساب الثقة بالنفس 

كالرفع مف تقدير الذات كبناء شخصية سكية، ككذالؾ إعداد التمميذ المراىؽ في جميع النكاحي 

. النفسية كالخمقية كالجسمية كتنمية الميارات العقمية كالمفاىيـ الضركرية لمكفاءات االجتماعية

كفي ضكء النتائج المتكصؿ إلييا يمكف القكؿ أف الفرضية الثالثة كالتي تنص عمى كجكد فركؽ 

ذات داللة إحصائية بيف الممارسيف كغير الممارسيف لؤلنشطة البدنية كالرياضية حسب متغير 

. المنطقة قد تحققت
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كرجكعا إلى ما سبؽ كبما أف الفرضيات الجزئية قد تحققت كىك ما يؤكد قبكؿ الفرضية العامة - 

كالتي تنص عمى أف لممارسة النشاط البدني كالرياضي فعالية كبيرة في التقميؿ مف الخجؿ 

 .االجتماعي لدل التبلميذ في مرحمة التعميـ الثانكم

فيتضح جميا أف لممارسة األنشطة البدنية كالرياضية أثر كبير كفكائد كثيرة في إكساب الفرد القدرة 

عمى فيـ نفسو كفيـ اآلخريف كما تكسبو القدرة عمى فيـ زمبلئو ككيفية التعامؿ معيـ كبناء 

. عبلقات اجتماعية كتطكيرىا كاالبتعاد عف العزلة كاالنطكاء

إلى أف ممارسة األنشطة الرياضية تعد "  غساف محمد صادؽ كفاطمة ياسيف الياشمي"كيشير 

حاجات ىامة لمتبلميذ كىدفيا التخفيؼ مف االضطرابات النفسية الناتجة عف المتاعب النفسية 

 (10، صفحة 1988غساف محمد صادؽ كفاطمة ياسيف الياشمي، ).  كاالجتماعية

إلى أف ممارسة األنشطة البدنية كالرياضية تساعد الفرد المراىؽ عمى " نحاؿ"حيث تكصمت دراسة 

التفاعؿ مع أفراد بيئتو كاإلحساس بالقيـ كالمثؿ التي يؤمف بيا المجتمع، كتمسكو بيا عمى نحك 

يرضى بيا نفسو كاآلخريف كاكتساب الثقة بالنفس كاالستقبلؿ كتككيف صكرة ذاتية كاقعية 

.  كاإلحساس بالتماسؾ كاالنسجاـ

إلى أف ممارسة األنشطة البدنية كالرياضية تسيـ بدكر كبير في " قندز"كما تكصمت أيضا دراسة 

التخفيؼ مف االضطرابات النفسية كتساعد عمى تفريغ المكبكتات االنفعالية كالتحرر مف 

 (165، صفحة 2009عمي، ) .الضغكطات النفسية كالتعبير عف المشاعر
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عمى أىمية تطكير درس التربية البدنية كالرياضية لمصفكؼ االبتدائية " نادية سمطاف"كتؤكد 

 .كاستنباط أدكات بديمة كطرؽ تدريس مستحدثة كذلؾ ألىمية التربية الرياضية في حيات الطفؿ

 (211، صفحة 1986سمطاف، )

كمف خبلؿ نتائج المقابمة مع أخصائي تربية البدنية كالرياضية لكمنا المنطقتيف المحمدية ك -

 اتضح لنا أف درجة الخجؿ االجتماعي بالنسبة لتبلميذ منطقة المحمدية منخفضة مقارنة ركالخيث

، كبالتالي ىناؾ فركؽ بيف الجيتيف الشماؿ ك الجنكب كدلؾ راجع ألسباب ركالخيثبتبلميذ منطقة 

.............. اجتماعية ،ثقافية: متعددة
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  :االستنتػاج العػاـ

 بعد إتمامنا لمدراسة كالتي كاف ىدفيا معرفة الدكر الذم تمعبو ممارسة األنشطة البدنية 

كالرياضية في التقميؿ مف الخجؿ االجتماعي  خمصنا إلى نتائج ىامة كتكصمنا إلى إثبات صحة 

كصدؽ الفرضيات التي طرحناىا في بداية الدراسة، حيث تبيف أف ممارسة األنشطة البدنية 

كالرياضية ليا تأثير فعاؿ في التقميؿ مف الخجؿ االجتماعي عند التبلميذ في مرحمة التعميـ الثانكم 

خبلؿ تمؾ المرحمة الحساسة في حياتيـ، إضافة إلى دكرىا الفعاؿ في تحقيؽ التكازف النفسي 

كالتخمص مف الطاقة الزائدة التي يشعر بيا اإلنساف عامة كالمراىؽ خاصة، بحيث يحتاج ىذا 

. األخير إلى مجمكعة مف األنشطة الرياضية يمكنو مف خبلليا صرؼ ىذه الطاقة

إذ تبيف لنا أف ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية بيف التبلميذ الممارسيف كغير الممارسيف لؤلنشطة 

البدنية كالرياضية حسب كؿ مف متغير السف كالجنس كالمنطقة، حيث كانت درجة الخجؿ 

االجتماعي عند التبلميذ األكبر سنا منخفضة مقارنة بالتبلميذ األصغر سنا كىذا ما تؤكده النتائج 

المتكصؿ إلييا مف خبلؿ الفرضية األكلى، كأف درجة الخجؿ االجتماعي لدل اإلناث أكثر منيا 

لدل الذككر كىذا ما تؤكده نتائج الفرضية الثانية، كأف تبلميذ منطقة المحمدية أقؿ خجبل مف 

. تبلميذ منطقة الخيثر كىذا ما أكدتو نتائج الفرضية الثالثة

كما تبيف لنا أيضا مف خبلؿ مناقشة النتائج أف ممارسة األنشطة البدنية داخؿ المؤسسة تعمؿ 

عمى تكفير المطالب االجتماعية لممراىؽ في مرحمة التعميـ الثانكم إضافة إلى ممارسة األنشطة 

الرياضية خارج المؤسسة، كأف لكؿ مف التنشئة االجتماعية كالمعاممة الكالديف لمجنسيف كثقافة 

المجتمع كقيمو دكرا ىاما في اإلقباؿ عمى ممارسة األنشطة البدنية كالرياضية أك تيميشيا كىك ما 

. يؤثر عمى المراىؽ إما باإليجاب أك السمب
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كبيذا يككف قد تبيف لنا أف ممارسة األنشطة البدنية كالرياضية بالنسبة لمتبلميذ في مرحمة التعميـ 

الثانكم تمعب دكرا كبير في التخفيؼ مف المشاكؿ النفسية كالتي مف بينيا مشكمة الخجؿ 

االجتماعي، إذ تعمؿ ىذه الممارسة عمى التخفيؼ مف حدة ىذا االضطراب النفسي مف خبلؿ منح 

المراىؽ السعادة كالسركر كالرضا النفسي، ككميا عكامؿ تزيد مف قدرة الفرد عمى التكيؼ مع 

. المجتمع

كىذا ما جاء في الفرضية العامة أف لممارسة األنشطة البدنية كالرياضية فعالية كبيرة في التقميؿ 

. مف الخجؿ االجتماعي

كفي ضكء ما تقدـ يتضح مدل تحقؽ األىداؼ التي كضع مف أجميا بحثنا الحالي فضبل عف بياف 

 .حقيقة كجكد فركؽ دالة إحصائيا لصالح التبلميذ الممارسيف لؤلنشطة البدنية كالرياضية

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

111 
 

 :والتوصيات االقتراحات
التركيز مف خبلؿ برامج التكعية اإلعبلمية عمى استخداـ المربييف كاألساتذة ألسمكب  -1

التكجيو كاإلرشاد في التعامؿ مع المراىقيف لمحد مف إحساسيـ بالخجؿ إضافة إلى 

تشجيعيـ لمدخكؿ معيـ في مناقشات ىادفة حكؿ ما يتعمؽ بحياتيـ اليكمية إليجاد 

 .االتصاؿ المغكم كالفكرم بينيـ

تكعية المراىقيف بخطكرة السمككيات الغير المرغكب فييا كالخجؿ كأثرىا عمى شخصيات  -2

 .الفرد

ضركرة تكعية التبلميذ خاصة الغير الممارسيف لنشاط البدني الرياضي التربكم بأىمية  -3

 .ممارسة األنشطة البدنية كالرياضية لما ليا مف فكائد عمى جميع الجكانب خاصة النفسية

 كالتقميؿ مف الخجؿ إبراز أىمية كالدكر الذم يمعبو النشاط البدني الرياضي التربكم -4

 .لممراىؽ

 .إعادة إجراء ىدا االختبار عمى عينة أخرل تختمؼ في الجنس كالسف كالمنطقة -5

كجؿ في  كفي األخير نتمنى أف نككف عند حسف ضف الجميع، كدلؾ بالتكفيؽ مف هللا عز

 .انجاز ىده المذكرة المتكاضعة كدلؾ تمييدا لمطرؽ إلى بحكث أخرل
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: الخاتمة

 مف خبلؿ الدراسة التي قمنا بيا في بحثنا ىدا حاكلنا إظيار ممارسة األنشطة البدنية كالرياضية 

خبلؿ حصة التربية كالرياضية كدكرىا في التقميؿ مف الخجؿ االجتماعي لدل تبلميذ المرحمة 

 ىؿ ممارسة األنشطة البدنية كالرياضي خبلؿ حصة التربية البدنية ليؿ إشكاليتوككانت ، الثانكية

دكر في التقميؿ مف الخجؿ االجتماعي لدل تبلميذ المرحمة الثانكية؟ 

 لمممارسة األنشطة البدنية كالرياضية أثناء :في األكؿ قمنا بصياغة فرضياتنا عمى النحك التالي

حصة التربية البدنية كالرياضية دكر في التقميؿ مف الخجؿ االجتماعي لدل تبلميذ المرحمة 

ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية في درجة الخجؿ الثانكية، كافترضنا في فرضياتنا الجزئية أف 

االجتماعي بيف التبلميذ الممارسيف ك الغير ممارسيف لؤلنشطة البدنية ك الرياضية  حسب متغير 

ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية في درجة الخجؿ االجتماعي بيف  ،كفي الفرضية الثانية السف

التبلميذ الممارسيف ك الغير ممارسيف لؤلنشطة البدنية ك الرياضية  حسب متغير الجنس، كفي 

الفرضية الثالثة ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية في درجة الخجؿ االجتماعي بيف التبلميذ 

. الممارسيف ك الغير ممارسيف لؤلنشطة البدنية  حسب متغير المنطقة

كلئلجابة عف تساؤالتنا اعتمدنا في الجانب التطبيقي كالميداني عمى مقياس الخجؿ االجتماعي 

الذم يخص عينة مف تبلميذ المرحمة الثانكية، كمف خبلؿ النتائج المتحصؿ عمييا مف جراء قيامنا 

    .ىامة عمى فرضياتنا بيده الدراسة عمى العينة، تكصمنا إلى استنتاجات

األنشطة لقد تبيف مف خبلؿ التحميؿ اإلحصائي المتحصؿ عميو خبلؿ ىده الدراسة أف لممارسة 

البدنية كالرياضية خبلؿ حصة التربية كالرياضية كدكر في التقميؿ مف الخجؿ االجتماعي لدل 

. تبلميذ المرحمة الثانكية
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ليدا البد لنا مف التأكد أف ممارسة األنشطة البدنية كالرياضية خبلؿ حصة التربية كالرياضية ليا 

دكر في التقميؿ مف الخجؿ االجتماعي لدل تبلميذ المرحمة الثانكية لككننا أخصائييف في مجاؿ 

. التربية البدنية كالرياضية يفترض بنا أف نيتـ بالحصة أكثر كخاصة مف الجانب النفسي

في ختاـ ىدا البحث نكد أف نؤكد مف جديد أف أىداؼ التربية البدنية كالرياضية تتعدل الحدكد ما 

 طبؽ ممارسة األنشطة البدنية كالرياضية خبلؿ إذايتصكره التمميذ ككذلؾ أساتذة المادة، حيث 

حصة التربية كالرياضية بطريقة جيدة كايجابية مف طرؼ األستاذ يساعد كثيرا في إخراج التمميذ 

 .مف القكقعة التي يخمقيا لو الخجؿ كالتي يتخبط في داخميا
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الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 

وزارة التعميـ العالي و البحث العممي 

- مستغانـ-جامعة عبد الحميد ابف باديس

معيد التربية البدنية و الرياضية 

تخصص نشاط بدني رياضي مدرسي 

 
 

: تحية طيبة وبعد

  يشرفني أف أضع بيف أيديكـ ىده االستمارة كالتي تشمؿ عمى مجمكعة مف األسئمة 
لمقياس الخجؿ االجتماعي لجكنز كراسيؿ تعريب محمد األنصارم المنتقاة ليده 

الدراسة ك التي تدخؿ ضمف تحضير شيادة الماستر تخصص نشاط بدني رياضي 
ممارسة األنشطة البدنية كرياضية أثناء حصة تربية البدنية ك : مدرسي بعنكاف

 .الرياضية كدكرىا في التقميؿ مف الخجؿ االجتماعي لتبلميذ الطكر الثانكم

عمى السؤاؿ المناسب كا عطاء  (+)    نرجك مف سيادتكـ المحترمة كضع العبلمة
. البدائؿ التي تركنيا مفيدة لبحثنا

:  التساؤؿ العاـ لدراستنا

ىؿ ممارسة األنشطة البدنية الرياضية أثناء حصة التربية البدنية كالرياضية ليا دكر 
في التقميؿ مف الخجؿ االجتماعي لدل تبلميذ الطكر الثانكم؟ 
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: الفرضية العامة

لممارسة األنشطة البدنية ك الرياضية أثناء حصة التربية البدنية كالرياضية ليا دكر 
. في التقميؿ مف الخجؿ االجتماعي لدل تبلميذ الطكر الثانكم

: ىدؼ الدراسة

الكشؼ عف أىمية ممارسة األنشطة البدنية أثناء حصة التربية البدنية الرياضية ك 
. دكرىا  في لتقميؿ مف الخجؿ االجتماعي لدل تبلميذ الطكر الثانكم

:........................ االسـ ك المقب

:..................... الدرجة العممية

:...................... التخصص

: مف إعداد الطالبتيف 

      ميـ مختار   :   تحت اشراؼ الدكتكر
. حكيمي أمينة _

 . قادرم صابريف_
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 :مقياس الخجؿ االجتماعي

مدل مبلئمة الفقرة  التعديؿ
لقياس ما كضعت 

 لقياسو

 الفقرات

ال 
 تقيس

 تقيس

أجد صعكبة في مبادرة الحديث مع أناس ال -1   
 .أعرفيـ جيدا

 .أجد صعكبة في التكيؼ مع زمبلئي-2   

 .أفضؿ الكحدة كالبعد عف الناس-3   

 .يبدك أف معظـ زمبلئي ال يعرفكنني جيدا-4   

يصعب عميا التفكير عندما أككف كسط -5   
 .جماعة مف األفراد

يعتقد البعض أنني شخص متكبر ك ثقيؿ -6   
 .الظؿ ألنني غير اجتماعي

 .يصعب عمى العمؿ مع أناس ال اعرفيـ-7   

ال ارغب في التكاجد في أماكف فييا الكثير -8   
 .مف الناس
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ينتابني بعض الضيؽ كال أستطيع أف اعبر -9   
 .لشخص أخر عف ما بداخمي

أحس بالخجؿ عندما يطمب مني التحدث -10   
 .أماـ الجماعة

 .يعتقد األخرييف أف لي شخصية ضعيفة-11   

 .يصعب عمي تككيف أصدقاء جدد-12   

 .يعتقد زمبلئي أني شخص خجكؿ-13   

أنا كثير التردد في اتخاذ القرارات حتى في -14   
 . األمكر الجدية كالميمة

 .أخاؼ انتقادات األخرييف لي-15   

ال أستطيع التعبير عف مشاعرم في كجكد -16   
 .األخرييف

أتحسس بسرعة مف تدخؿ زمبلئي في -17   
 .بعض مشاكمي

 .يصعب عمي التعبير عما بداخمي بسيكلة-18   

أجد صعكبة في القياـ بأعماؿ معينة ادا -19   
 . كاف الناس ينضركف إلي

أتمنى لك أكف حساسا إلى ىده الدرجة -20   
 .بالنسبة ألفكارم كمشاعرم
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: مقياس الخجؿ االجتماعي

الر
قـ 

أحياقميال أبدا الفقرة 
نا 

كثي
را 

دائما 

أجد صعكبة في مبادرة الحديث مع أناس - 01
 .ال أعرفيـ جيدا

     

      .أجد صعكبة في التكيؼ مع زمبلئي- 02

      .أفضؿ الكحدة كالبعد عف الناس- 03

      .يبدك أف معظـ زمبلئي ال يعرفكنني جيدا- 04

يصعب عميا التفكير عندما أككف كسط - 05
 .جماعة مف األفراد

     

يعتقد البعض أنني شخص متكبر كثقيؿ - 06
 .الظؿ ألنني غير اجتماعي

     

      .يصعب عمى العمؿ مع أناس ال اعرفيـ- 07

ال ارغب في التكاجد في أماكف فييا الكثير - 08
 .مف الناس

     

ينتابني بعض الضيؽ كال أستطيع أف اعبر - 09
 .لشخص أخر عف ما بداخمي
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أحس بالخجؿ عندما يطمب مني التحدث - 10
 .أماـ الجماعة

     

      .يعتقد األخرييف أف لي شخصية ضعيفة- 11

      .يصعب عمى تككيف أصدقاء جدد- 12

      .يعتقد زمبلئي أني شخص خجكؿ- 13

أنا كثير التردد في اتخاذ القرارات حتى في - 14
 . األمكر الجدية كالميمة

     

      .أخاؼ انتقادات األخرييف لي- 15

ال أستطيع التعبير عف مشاعرم في كجكد - 16
 .األخرييف

     

أتحسس بسرعة مف تدخؿ زمبلئي في - 17
 .بعض مشاكمي

     

      .يصعب عمى التعبير عما بداخمي بسيكلة- 18

أجد صعكبة في القياـ بأعماؿ معينة ادا - 19
 . كاف الناس ينضركف إلي

     

أتمنى لك أكف حساسا إلى ىده الدرجة - 20
 .بالنسبة ألفكارم كمشاعرم
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Z 
 درجات االختبار

Y 
درجات النصؼ 

 الزوجي

X 
درجات النصؼ 

 الفردي

 العينة

48 24 24 1 
37 18 19 2 
24 10 14 3 
37 17 20 4 
51 26 25 5 
69 30 39 6 
50 28 22 7 
45 22 23 8 
55 32 23 9 
71 34 37 10 
67 31 36 11 
61 30 31 12 
24 13 11 13 
55 26 29 14 
69 36 33 15 
62 35 27 16 
75 35 40 17 
  70 38 32 18 
63 30 33 19 



 

129 
 

تفريغ النتائج الخاصة بحساب ثبات المقياس بطريقة التجزئة      : (03)الممحؽ رقـ 
النصفية 

 

مصفوفة تفريغ البيانات الخاصة بأفراد العينة : (04)الممحؽ رقـ 
 

سنة  (16 الى15)التالميذ الممارسيف مف 
 

 التالميذ ذكور  الدرجة 
1 37 1 
1 48 2 
1 55 3 
1 24 4 
1 55 5 
1 35 6 
1 40 7 
1 54 8 
1 37 9 
1 42 10 
1 28 11 
1 49 12 
1 35 13 
1 54 14 
1 41 15 
1 33 16 
1 39 17 
1 47 18 
1 47 19 
1 35 20 
1 48 21 
1 46 22 
1 48 23 
1 37 24 
1 52 25 

71 33 38 20 
 المجمكع 556 548  1104
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1 36 26 
1 41 27 
1 56 28 
1 48 29 
1 43 30 

 
سنة (16 الى15) مفالتالميذ الغير الممارسيف  

 

 التبلميذ ذككر الدرجة
2 71 1 
2 63 2 
2 69 3 
2 61 4 
2 58 5 
2 75 6 
2 54 7 
2 60 8 
2 61 9 
2 52 10 

 

سنة (16 الى15)التالميذ الممارسيف مف   
 

 التالميذ إنػػػػػػػػاث الدرجة 
1 51 1 
1 63 2 
1 49 3 
1 71 4 
1 59 5 
1 65 6 
1 71 7 
1 80 8 
1 75 9 
1 43 10 
1 58 11 
1 40 12 
1 65 13 
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1 76 14 
1 82 15 
1 41 16 
1 68 17 
1 67 18 
1 73 19 
1 51 20 
1 57 21 
1 69 22 
1 48 23 
1 62 24 
1 53 25 
1 64 26 
1 51 27 
1 60 28 
1 76 29 
1 52 30 
1 49 31 
1 71 32 
1 40 33 
1 40 34 
1 80 35 
1 10 36 

 
 

سنة (16 الى15)تالميذ الغير الممارسيف مف   
 

 التالميذ إنػػػػػػػػاث الدرجة 
2 72 1 
2 59 2 
2 61 3 
2 63 4 
2 74 5 
2 81 6 
2 59 7 

 
 

سنة (18 الى17)التالميذ الممارسيف مف   
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 التالميذ ذكور  الدرجة 

1 29 1 
1 48 2 
1 30 3 
1 43 4 
1 38 5 
1 41 6 
1 50 7 
1 28 8 
1 45 9 
1 37 10 
1 45 11 
1 37 12 
1 40 13 
1 53 14 
1 47 15 
1 60 16 
1 61 17 
1 41 18 
1 33 19 
1 27 20 
1 33 21 
1 37 22 
1 34 23 
1 30 24 
1 50 25 
1 41 26 
1 25 27 
1 48 28 
1 31 29 
1 36 30 
1 27 31 
1 29 32 
1 29 33 
1 46 34 
1 50 35 

  
(18 الى17) ممارسيف مف  الغيرالتالميذ  
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 التالميذ ذكور  الدرجة 

2 44 1 
2 52 2 
2 67 3 
2 59 4 
2 63 5 
2 50 6 
2 57 7 
2 41 8 
2 43 9 
2 52 10 
2 53 11 
2 56 12 

 
(18 الى17)التالميذ الممارسيف مف  سنة   

 
 

 التالميذ إنػػػػػػػػاث الدرجة 
1 48 1 
1 50 2 
1 53 3 
1 60 4 
1 53 5 
1 75 6 
1 49 7 
1 61 8 
1 56 9 
1 53 10 
1 67 11 
1 50 12 
1 78 13 
1 62 14 
1 51 15 
1 74 16 
1 57 17 
1 69 18 
1 64 19 
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1 61 20 
1 68 21 
1 70 22 
1 56 23 
1 47 24 
1 61 25 
1 40 26 
1 41 27 
1 49 28 
1 53 29 
1 52 30 
1 67 31 
1 47 32 
1 60 33 
1 54 34 
1 53 35 
1 49 36 
1 70 37 
1 70 38 
1 59 39 
1 62 40 

  
 

سنة (18 إلى 17)التالميذ الغير ممارسيف مف  

 التالميذ إناث الدرجة
2 67 1 
2 61 2 
2 69 3 
2 85 4 
2 90 5 
2 72 6 
2 59 7 
2 64 8 
2 81 9 
2 73 10 
2 58 11 
2 69 12 
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سنة (20 إلى19)التالميذ الممارسيف مف   
 

 
 

سنة (20 إلى19)التالميذ الممارسيف مف   
 

 

 التالميذ إناث الدرجة 
1 30 1 
1 41 2 
1 37 3 
1 43 4 
1 39 5 
1 45 6 
1 29 7 
1 31 8 

 

سنة (20 إلى19)التالميذ الغير الممارسيف مف -  
  

ذكور  الدرجة   التالميذ
1 56 1 
1 44 2 
1 21 3 
1 39 4 
1 50 5 
1 41 6 
1 60 7 
1 30 8 
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 التالميذ ذكور  الدرجة 
2 61 1 
2 59 2 
2 73 3 
2 65 4 
2 61 5 

 
 

سنة (20 إلى19)التالميذ الغير ممارسيف مف   
  

 التالميذ إنػػػػػػػػاث الدرجة 
2 68 1 
2 71 2 
2 70 3 
2 69 4 
2 78 5 
2 58 6 
2 63 7 

 

 SPSSمخرجات برنامج : (05)الممحؽ رقـ 
 

: جدوؿ المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتالميذ الممارسيف وغير الممارسيف حسب الفئات العمرية
Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 
ME1 30 43.00 8.358 
MNE1 10 62.40 7.336 
FE1 36 60.81 12.524 
FNE1 7 67.00 8.660 
ME2 35 39.40 9.555 
MNE2 12 53.08 7.937 
FE2 40 57.97 9.371 
FNE2 12 70.67 10.210 
ME3 8 42.63 12.983 
MNE3 5 63.80 5.586 
FE3 8 36.88 6.198 
FNE3 7 68.14 6.309 
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Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 
ME1 30 43.00 8.358 
MNE1 10 62.40 7.336 
FE1 36 60.81 12.524 
FNE1 7 67.00 8.660 
ME2 35 39.40 9.555 
MNE2 12 53.08 7.937 
FE2 40 57.97 9.371 
FNE2 12 70.67 10.210 
ME3 8 42.63 12.983 
MNE3 5 63.80 5.586 
FE3 8 36.88 6.198 
FNE3 7 68.14 6.309 
Valid N (listwise) 5   

 
 

  سنة16-15جدوؿ يوضح داللة الفروؽ بيف الذكور الممارسيف وغير الممارسيف لمفئة العمرية 
 

Coefficientsa 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 65.979 11.037  5.978 .000 

ME1 -.084- .252 -.117- -.333- .748 
a. Dependent Variable: MNE1 

  سنة16-15جدوؿ يوضح داللة الفروؽ بيف اإلناث الممارسات وغير الممارسات لمفئة العمرية 
Coefficientsa 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 76.440 26.794  2.853 .036 

FE1 -.154- .433 -.157- -.355- .737 
a. Dependent Variable: FNE1 

  سنة18-17جدوؿ يوضح داللة الفروؽ بيف الذكور الممارسيف وغير الممارسيف لمفئة العمرية 
Coefficientsa 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 
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1 (Constant) 48.228 13.416  3.595 .005 

ME2 .124 .336 .116 .368 .721 
a. Dependent Variable: MNE2 

  سنة18-17جدوؿ يوضح داللة الفروؽ بيف اإلناث الممارسات وغير الممارسات لمفئة العمرية 
Coefficientsa 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 68.445 22.432  3.051 .012 

FE2 .039 .395 .032 .100 .922 
a. Dependent Variable: FNE2 

 
  سنة20-19جدوؿ يوضح داللة الفروؽ بيف الذكور الممارسيف وغير الممارسيف لمفئة العمرية 

 
Coefficientsa 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 179.006 38.921  4.599 .019 

ME3 -2.147- .608 -.898- -3.531- .039 
a. Dependent Variable: MNE3 

  سنة20-19جدوؿ يوضح داللة الفروؽ بيف اإلناث الممارسات وغير الممارسات لمفئة العمرية 
Coefficientsa 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 68.589 17.405  3.941 .011 

FE3 -.012- .456 -.012- -.026- .980 
a. Dependent Variable: FNE3 

 :جدوؿ المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتالميذ الممارسيف وغير الممارسيف حسب الجنس
Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 
ME 73 41.23 9.528 
MNE 27 58.52 8.653 
FE 84 57.18 12.506 
FNE 26 69.00 8.722 
Valid N (listwise) 26   

 جدوؿ يوضح داللة الفروؽ بيف الذكور الممارسيف وغير الممارسيف
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Coefficientsa 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 56.603 8.911  6.352 .000 

ME .045 .207 .044 .219 .828 
a. Dependent Variable: MNE 

 جدوؿ يوضح داللة الفروؽ بيف اإلناث الممارسات وغير الممارسات
Coefficientsa 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 103.187 17.320  5.958 .000 

FE -.603- .249 -.443- -2.421- .023 
a. Dependent Variable: FN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 جدوؿ المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتالميذ الممارسيف وغير الممارسيف حسب المنطقة

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 
MEL 33 39.67 9.535 
MNEL 11 56.55 7.607 
1FEL 54 54.20 11.863 
FNEL 12 67.08 8.028 
MEB 40 42.18 9.811 
MNEB 16 59.25 9.406 
FEB 30 62.47 11.916 
FNEB 14 70.64 9.245 
Valid N (listwise) 11   

 
 

المحمديةجدوؿ يوضح داللة الفروؽ بيف الذكور الممارسيف وغير الممارسيف بمنطقة   
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Coefficientsa 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 53.767 15.171  3.544 .006 

MEL .067 .362 .062 .186 .857 
a. Dependent Variable: MNEL 
 

 المحمديةجدوؿ يوضح داللة الفروؽ بيف اإلناث الممارسات وغير الممارسات بمنطقة 

Coefficientsa 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 74.079 12.031  6.157 .000 

FEL -.122- .206 -.184- -.593- .566 
a. Dependent Variable: FNEL 

الخيثرجدوؿ يوضح داللة الفروؽ بيف الذكور الممارسيف وغير الممارسيف بمنطقة   
Coefficientsa 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 52.419 10.428  5.027 .000 

MEB .162 .241 .177 .673 .512 
a. Dependent Variable: MNEB 

الخيثرجدوؿ يوضح داللة الفروؽ بيف اإلناث الممارسات وغير الممارسات بمنطقة   
Coefficientsa 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 78.145 15.154  5.157 .000 

FEB -.117- .232 -.143- -.502- .625 
a. Dependent Variable: FNEB 
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