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دردون كنزة-

لمتيوي فاطمة الزهرة- :المؤلفون

بنتاج اخلاصة باجلانب االندماج االجتماعي عند التالميذ فكانت درجة التواصل االجتماعي
.عند ادلراىقُت مرتفعة
. أنشطة الرياضية؛ أنشطة الرياضية الًتبوية؛ خجل؛ مراىقة؛ طور ادلتوسط:الكلمات المفتاحية
Abstract: The aim of the study is to know the role of educational
sports activities in reducing the intensity of shyness among middle
school students, and also to know the role of educational sports
activities in raising the level of self-confidence among middle school
students.Social and social integration. The study population is
composed of 90 students from the intermediate stage.During the
academic year 2016-2017 , the measurement of shyness was used
.The results of the study confirm the validity of the hypotheses that
we presented during the course of this research. It is clear to us that
educational sports activities play a major role in alleviating feelings.
We found that there are positive results in the degree of selfconfidence among the adolescent students in the intermediate stage,
and the results were positive in the degree of social communication.
As for the third hypothesis, which relates to the results of the side of
the merger meeting at school ,the level of social communication
among adolescent was high.
Keywords: sports activities; educational sports activities ; shyness ;
teenager ; intermediate stage

: مقدمة واشكالية الدراسة-1
،تعد الًتبية الادنية والرياضية جزء من الًتبية العامة لكوهنا تعتٍت وتراعي اجلسم وصةتو
 وقادر على اإلنتاج والقياـ بواجااتو، وخلقيا، عقليا،وهتدؼ إىل إعداد ادلواطن الصاحل جسميا
 كما ىناؾ مفهوـ أخر للًتبية والرياضية أهنا رلموعة األنشطة وادلهارات،ضلو رلتمعة ووطنو
 وهتدؼ إىل اكتساب التلميذ مهارات،والفنوف اليت يتضمنها الربنام مبختلف مراحل التعليم
 وترمي الًتبية الادنية إىل العناية بالكفاية الادنية أي صةة،وأدوات تساعده على عملية التعليم
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اجلسم ونشاطو ،رشاقتو وقوتو ،كما هتتم بنمو اجلسم وقياـ أجهزتو بوظاجفها( .أمُت أنور
اخلوايل)26 ، 0774 8
فاألنشطة الرياضية ىي نظاـ مستةدث يستغل وينظم الغريزة الفطرية للعب وذلك من خالؿ
أىداؼ تربوية اجتماعية كانت بدنية أو سلوكية ،كما تعترب منظومة الًتبية الادنية الرياضية زلور
بالغ األمهية من العملية الًتبوية ،فمفهومها يشل اذلدؼ الًتبوي مث اذلدؼ التعليمي ولذلك صلد
أهنا ختص مبكانو خاصة يف ادلنظومة الًتبوية الشاملة و تعترب الًتبية الادنية و الرياضية ذات
األىداؼ النايلة وبرارلها ادلتنوعة من العوامل والعناصر األساسية اليت تاٌت عليها اجملتمعات
ادلتطورة واحلديثة ،فةصة الًتبية الادنية و الرياضية تسعى إىل حتقيق أفراد صاحلُت ومعافُت
جسميا وعقليا ،و زلاولة إدماجهم يف اجملتمع لكن ىناؾ بعض العواجق وادلشاكل اليت يتأبر هبا
الفرد حتوؿ دوف حتقيق اذلدؼ ادلنشود( .زلمد إمساعيل و آخروف)35،6990 8
ويرى علماء النفس واالجتماع أف أكثر ادلراحل صعوبة وحساسة يف حياة اإلنساف ىي حياة
ادلراىقة من اجلانب النفسي واالجتماعي و الصةة النفسية بشكل عاـ دلا دتر بو من تقلاات
مزاجية وصراعات نفسية واجتماعية وجسمية وانفعالية وطلص بالذكر تلميذ ادلرحلة ادلتوسط
فالًتبية الادنية و الرياضية بشكل عاـ و األنشطة الرياضية الًتبوية ادلدرجة فيةصة الًتبية الادنية
و الرياضية بشكل خاص تأبر على شخصية التلميذ ادلمارس للرياضة من الناحية الذاتية
واالجتماعية والنفسية اليت قد تساىم يف التخفيف من الضغوطات و االضطرابات النفسية من
أبرزىا اخلجل الذي يعد من العوامل ظهورىا يف فًتة ادلراىقة فهي من بُت العوامل النفسيػة ادلؤبرة
على أداء حصػة الًتبية الادنية والرياضيػة و بالتايل اخلجػػل وىو العامل ادلالحظ واحلاضػػر بكثرة
يف ميادين حصص الًتبية الادنيػة والرياضيػة وىذا يظهر جليا عند التالميذ خصوصا يف سن
ادلراىقة( ،إبراىيم زلمد غالـ)56 ، 0777 8
فالتخلص من اخلجل ىو الوسيلة اليت جتعل الفرد متكامل يف بنية حياتو و قادر على بناء
شخصية سليمة ومتكاملة و يتمكن و بالتايل ديكن بناء روابط و عالقات اجتماعية والتكيف
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مع بيئتو اخلارجية .و ذلدا تعد مشكلة اخلجل من أولويات اخلرباء يف اجملاؿ الًتبوي و ادلدرسي
بشكل خاص و من خالؿ ىذا تساؤؿ العديد من التساؤالت من أمهها ما يلي 8
ىل لألنشطة الرياضية الًتبوية دور يف تقليل شدة اخلجل لدى تالميذ ادلرحلة ادلتوسط؟-2الفرضيات:
2-2الفرضية العامة :
لألنشطة الرياضية الًتبوية دور يف تقليل شدة من اخلجل لدى تالميذ ادلرحلة ادلتوسط ( -06
 03سنة )
1-2الفرضيات الجزئية:
لألنشطة الرياضية الًتبوية دور يف رفع درجة الثقة بالنفس عند ادلراىقُت يف ادلرحلة ادلتوسط.لألنشطة الرياضية الًتبوية دور يف رفع من درجة التواصل االجتماعي عند مراىقُت يف ادلرحلةادلتوسط.
-3أهداف البحث:
تاُت دور لألنشطة الرياضية الًتبوية يف رفع من درجة االندماج االجتماعي عند ادلراىقُت يفادلرحلة ادلتوسط.
تاُت دور لألنشطة الرياضية الًتبوية يف تقليل شدة من اخلجل لدى تالميذ ادلرحلة ادلتوسط( 03 -06سنة )
تاُت دور لألنشطة الرياضية الًتبوية يف رفع درجة الثقة بالنفس عند ادلراىقُت يف ادلرحلةادلتوسط.
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تاُت دور لألنشطة الرياضية الًتبوية يف رفع من درجة التواصل االجتماعي عند مراىقُت يفادلرحلة ادلتوسط.
تاُت دور لألنشطة الرياضية الًتبوية يف رفع من درجة االندماج االجتماعي عند ادلراىقُت يفادلرحلة ادلتوسط.
-4أهمية البحث :
تعترب الرياضة فرصة للتطور وإبراز مواىاهم وقدراهتم التالميذ النفسية واالجتماعية والًتبوية.إبراز أمهية األستاذ يف التةرر من اخلجل عند التالميذ .إبراز دور األلعاب الشاو رياضية يف التخلص من ادلشاكل النفسية.إبراز دور األنشطة الرياضة الًتبوية يف بناء شخصية الفرد من خالؿ األلعاب الشاو رياضية.مسامهة األلعاب الشاو رياضية يف مردود صةي وجسمي ونفسي للتلميذ.دور الرياضة يف التةرر من اخلجل عند ادلراىق.-5الكلمات الدالة في الدراسة :
األنشطة الرياضية التربوية:التعريف اإلجرائي :ىي أنشطة شلارسة داخل ادلدارس وىي ذات طابع تربوي من خالؿ أنشطة
تروحيية و تنافسية وىي عاارة عن أنشطة منظمة وسلتلفة يف شكل منافسات فردية أو مجاعية
وعلى كل ادلستويات.
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الخجل :التعريف اإلجرائي:ىو عدـ الثقة بالنفس و عدـ القدرة على التواصل االجتماعي كما ال ديكن
للفرد اخلجوؿ أف يندم يف اجلماعة.
المراهقة :التعريف اإلجرائي :ىي فًتة عواطف وتوتر وشدة تكتنفها األزمات النفسية وتسودىا ادلعاناة
واإلحااط والصراع والقلق وادلشكالت وصعوبة التوافق و ىي الفًتة العمرية ادلمتدة من -01
 03سنة أي تلميذ ادلرحلة ادلتوسط .
-6الدراسات السابقة:
الدراسة األولى  :دراسةكماؿ بوعجناؽ حتت عنواف :شلارسة الًتبية الادنية و الرياضية يفتطور الشعور باخلجل وبالوحدة النفسية يف مرحلة التعليم الثانوي .0776 ،
ملخص الدراسة :تطهر نتاج ىذه الدراسة أف ىناؾ متغَتات ىامة حدا يف تطور الشعور
باخلجل وبالوحدة النفسية لدى طلاة اجلامعة ومدى قدرة االعتماد على الوالدين ،والعالقة
احلميمة واأللفة مع اجلَتاف ،والرضا عن نوع العالقات ووجود الصديق احلميم وشعور الفرد بأنو
ليس ىناؾ من حيتاج إىل صديػق واطلفاض درجة احًتاـ اآلخرين لو
الدراسة الثانية :دراسة سعوداف سللوؼ ختت عنوان :ادلمارسة الرياضية يف أقساـ "رياضةودراسة " وأبرىا على التفاعل
ملخص الدراسة :تسمح ىذه الدراسة مبعرفة خصاجص طايعية التفاعل االجتماعي يف ىذه
األقساـ  ،وذلك من خالؿ دراسة مدى تأبَت ادلمارسة الرياضية على التفاعل االجتماعي داخل
ىذه األقساـ  ،ومعرفة مدى الفروؽ اليت حتدبها ىذه األقساـ ادلستةدبة بُت تالميذىا وتالميذ
األقساـ العادية ومدى مسامهتها يف إعداد الفرد الصاحل من مجيع جواناو ،وقد استخدـ الااحث
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يف ىذه الدراسة ادلنه الوصفي وذلك لتماشيو مع ىدؼ الدراسة  ،فالدراسة الوصفية هتدؼ
إىل تقرير خصاجص ظاىرة معينة أو موقف معُت باالعتماد على مجيع احلقاجق وتفسَتىا وحتليلها
واستخالص دالالهتا .
عينة جترياية تتكوف من  97أقساـ وعينة ادلشاىدة تتكوف من قسم أو قسمُت من كل مؤسسة
هبا قسم " رياضة ودراسة " لدراسة الفروؽ ادلوجودة وزلاولة تسهيل ادلقارنة بُت النتاج احملصل
عليها بُت العينتُت ،واستعمل الااحث استمارة الايانات األولية ومقياس ادلناخ النفسي .ومن أىم
النتاج اليت توصل إليها 8
تساىم الرياضة يف مد جسور التواصل وتقريب العالقات بُت األفراد شلا سهل دترير ادلعلومة للممارسة الرياضية دور فعاؿ يف النهوض بالتالميذ على مستوى تقديرىم لذاهتم االجتماعيةوالذي يتجلى من خالؿ حتقيق الطموحات الفردية اليت جتعل الفرد راضيا عن نفسو والدور
الذي يلعاو
 ادلمارسة الرياضية تنعكس باإلجياب على عملية التفاعل االجتماعي .الدراسة الثالثة :دراسة بن عاد الرمحاف سيد علي حتت عنوان :مسامهة األلعاب شاوالرياضية أبناء حصة الًتبية الادنية والرياضية يف حتقيق التوافق النفسي االجتماعي لدى تالميذ
ادلرحلة الثانوية6997 ،
ملخص البحث :تتجو أىداؼ ىذه الدراسة إىل عدة نقاط ديكن أف نوجزىا فاما يلي8
 هتدؼ الدراسة إىل التةقق من مدى مسامهة األلعاب الشاو الرياضية يف حتقيق التوافقالنفسي االجتماعي وحتسُت ادلستوى الادين
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كما استخدـ الااحث ىذه الدراسة " ادلنه الوصفي " وذلك لتالؤمو مع ىدؼ الدراسة  ،أما
العينة فهي عينة جترياية تتكوف من العينة األوىل وتتشكل من  49تلميذ وتلميذة مت حتديدىا
باألفراد ادلمارسُت لأللعاب الشاو الرياضية أبناء حصة الًتبية الادنية والرياضية  ،أما اللعاة الثنية
تتكوف من  39تلميذ وتلميذة مت حتديدىم باألفراد  ،الغَت ادلمارسُت لأللعاب الشاو رياضية
أبناء حصة الًتبية الادنية والرياضية ،وقد استعمل الااحث استاياف استمارة الايانات األولية
ومقياس الشخصية للمرحلة اإلعدادية والثانوية ومن أىم النتاج اليت توصل إليها8
 األلعاب الشاو الرياضية تساعد التالميذ على حتقيق التوافق مع نفسو وزليطو أي اجملتمع،وحتسُت اللياقة الادنية واحلالة النفسية للتلميذ
 نرى أف لأللعاب الشاو الرياضية دور كاَت يف حتقيق التوافق النفسي االجتماعي ،وذلا نتيجةعلى نفسية تالميذ ىذه ادلرحلة
 تعمل األلعاب الشاو الرياضية أيضا على تكوين شخصية التلميذ واكتسابو سلتلف الصفاتوالسمات السلوكية احلميدة اليت تعمل على إعداد ادلواطن الصاحل
 تلعب األلعاب الشاو الرياضية اذلادفة الفعالة دورا وأمهية كاَتة يف حتقيق التوافق النفسياالجتماعي
 لأللعاب الشاو الرياضية دور كاَت يف حتقيق التوافق النفسي االجتماعي للتالميذ ،إف أحسناوعرفنا كيفية استعماذلا بوجو صةيح .وفيما خيص جديد حبثنا ىذا بادلقارنة مع الاةوث
ادلعروضة فإف حبثنا أو دراستنا
تناولت الرياضة ادلدرسية ودورىا يف حتقيق التكيف االجتماعي لدى تالميذ ادلرحلة الثانوية
عكس الدراسة األوىل اليت قامت بدراسة ادلمارسة الرياضية يف أقساـ " الرياضة ودراسة وأبرىا
على التفاعل االجتماعي عند تالميذ ادلرحلة الثانوية " .
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فاىتمت ىذه الدراسة بالرياضة يف أقساـ وأبرىا على التفاعل االجتماعي أما الدراسة الثانية
قامت بدراسة " مسامهة األلعاب الشاو الرياضية أبناء حصة الًتبية الادنية والرياضية يف حتقيق
التوافق النفسي االجتماعي لدى تالميذ ادلرحلة ادلتوسطة " .ويهتم ىذا الاةث بدراسة األلعاب
الشاو الرياضية والتوافق النفسي االجتماعي وقد بُت دور الرياضة ادلدرسية يف حتقيق التكيف
االجتماعي لتالميذ ادلرحلة الثانوية من خالؿ شلارستها ويكمن جديد حبثنا يف تطرقنا للدور
الفعاؿ الذي تلعاو الرياضة ادلدرسية يف تنمية وإنشاء فرد صاحل واجتماعي ومعافا جسميا وعقليا
وزلاولة إدماجهم وتكييفهم مع اجلماعة واألسرة واحمليط وتتمثل أمهية حبثنا يف8
 التأكيد على أمهية الدراسة و التأكيد على دور الرياضة ادلدرسية يف حتقيق التكيفاالجتماعي لدى تالميذ ادلرحلة الثانوية والذي قد يعاين من ضغوطات اجتماعية ونفسية إضافة
إىل سلتلف األسااب الضاغطة اليت تؤبر عليو وتشل تفكَته وخاصة وأنو يف أصعب مرحلة فمن
ادلهم معرفة صلاعة ودور شلارسة الرياضة ادلدرسية ومدى حتقيق التكيف االجتماعي لدى تالميذ
الطور الثانوي .
الدراسات األجنبية:الدراسة األولى :دراسة كاماث وكانيكار حتت عنواف الشعور بالوحدة النفسية وعالقتو بكل
من اخلجل وقدير الذات6991 ،
حيث قاـ كل من بدراسة الشعور بالوحدة النفسية وعالقتو بكل من اخلجل وتقدير الذات،
ذلك هبدؼ معرفة الفروؽ اجلنسية يف الشخصية ادلستعدة لتوقع حدوث الشعور بالوحدة
النفسية ،واخلجل واحًتاـ الذات ،وقد استخدـ الااحثاف عينة قوامها( )39طالب و ()39
طالاة أنثى من طالب الكليات الذين يدرسوف يف جامعة بومااي .وقد توصل الااحثُت إىل
نتاج مؤداىا ارتااط الشعور باخلجل اجيابيا بالتقدير السليب للذات لدى طالب وطالاات
اجلامعة أفراد العينة ،وكذلك ارتاط الشعور ادلرتفع بالوحدة النفسية سلايا بالتقدير االجيايب ادلرتفع
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المؤلفون- :لمتيوي فاطمة الزهرة

-دردون كنزة

للذات ،كما مل توجد تأبَتات للمواقف والثقافة ذلذه ادلتغَتات ،ومل تظهر فروؽ يف اجلنسُت يف
تلك ادلتغَتات.
الدراسة الثانية :دراسة الكيند وبوين تحت عنوان :الشعور باخلجل وتقدير الذات أماـ
اآلخرين 0777 ،
أوضةت الدراسة باف أفراد عينة الاةث يف سن  01سنة كانوا أكثر شعورا باخلجل من إظهار
ذواهتم أماـ اآلخرين وبالتايل أكثر شعورا بالذات عند اآلخرين األصغر أو األكرب سنا.
فسما أوضةت نتاج دراسة الكيند وبوين باف أفراد عينة الاةث يف سن  02سنة كانوا اقل
خجال يف إظهار ذواهتم أماـ اآلخرين.
أما فيما خيض الدراسات اليت تتةدث عن اخلجل يف اجملاؿ الرياضي فلم جبد الااحث أي
دراسات تعرضت دلوضوع الاةث سواء دراسات زللية أو عربية أو أجناية .يف ضوء ما تقدـ
ذكره جيد الااحث نفسو رلربا على تقدمي اجلديد يف دراستو وإجراء ادلزيد من الاةوث
والدراسات خاصة يف اجملاؿ الرياضي وىو جديد الدراسة احلالية الف جل الدراسات السابقة
حتدبت على اخلجل من اجلانب النفسي دوف التطرؽ إليو يف اجملاؿ الرياضي ونوع العالقة بُت
اخلجل وادلمارسة الرياضية يف مرحلة حساسة أال وىي مرحلة ادلراىقة دلا تتميز ىذه ادلرحلة من
طايعة خاصة تتصل بتشكيل وبلورة شخصية الفرد ،وعلى الرغم من عدـ تنوع وتعدد الدراسات
اليت أجريت يف رلاؿ اخلجل يف ادليداف الرياضي.
-7الجانب التطبيقي :
1-7الدراسة االستطالعية :ىي أساسية جلمع معطيات بغرض بناء أدوات الدراسة مث دراسة
اخلصاجص السيكومًتية ذلا من حيث صدؽ و باات  ،مع حتديد العينة ادلراد التعامل معها
-2-7اإلطار المكاني لدراسة  8إكماليو بن غامل سلفي تالغ
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-3-7مجتمع الدراسة  :يتكوف رلتمع الاةث من تالميذ ادلرحلة ادلتوسط
-2-7عينة الدراسة قد قاـ الااحث باختيار عينة عشواجية من عدد تالميذ ،وقاـ باختيار
عدد العينة الاةث من رلتمع قدر ب  %09تلميذ و بالتايل كانت عينة الاةث مقدر ب
 79تلميذ من ادلرحلة ادلتوسط مت اختيارىم بشكل عشواجي.
-3-7المنهج المتبع :اعتمدنا على ادلنه الوصفي فهو التصور الدقيق للعالقات ادلتاادلة بُت
اجملتمع واالجتاىات وادليوؿ والرغاات والتصور حبيث يعطي صورة للواقع احليايت ووضح مؤشرات
وبناء تناؤات مستقالية( .وجيو زلجوب)0770،607 8
-4-7أدوات الدراسة :اعتمدت يف إصلاز ىذا الاةث على مقياس اخلجل وىو مقياس
فيليب كارتر وكُت راسل  ،ومت اختيار وحتكيم العاارات ذات الصلة بادلوضوع قصد بناء أداة
صاحلة الف تكوف وسيلة للدراسة ادليدانية و يتضمن  06سؤاؿ تقيس سلوؾ اخلجل ودرجتو
عند األفراد و ادلقياس بالبي التدرج  ،يتالءـ من سن  06سنة وعلى امتداد مرحلة النض
للذكور واإلناث.
-5-7صدق المقياس :أف مقاييس الصدؽ من أىم ادلقاييس اليت جيب على الااحث مراعاهتا
عند القياـ بالاةث و يقصد بالصدؽ صةة االختاار بقياس ما وضع لقياسو  ،ويركز أيضا
على انو ديكن حساب درجة الصدؽ عن طريق حساب نسب االتفاؽ بُت ىؤالء احملكمُت،
فكلما زاد عدد احملكمُت الذين يوافقوف على صالحية األداة أو األسلوب لتةقيق أىداؼ ىذه
الدراسة دؿ ذلك على أف نسب الصدؽ الظاىري عالية  ،حيث عرضنا ادلقياس على رلموعة
من ادلختصُت الذين ابدوا مدى مالجمة ادلقياس مبوضع الدراسة .
6-7ثبات مقياس الخجل :قد اتاعنا يف حساب باات مقياس اخلجل طريقة إعادة االختاار
على رلموعة من التالميذ دتثلت يف  03تلميذ بفاصل زمٍت بُت التطايق األوؿ والثاين يقدر ب
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المؤلفون- :لمتيوي فاطمة الزهرة

-دردون كنزة

 03يوما.حيث عند حساب معامل االرتااط كانت قيمتو ر=  9.67و ىي قيمة دالة
إحصاجيا عند مستوى الداللة . 9.93و بالتايل نكوف قد حققنا باات ادلقياس.
-7-7األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة :معامل االرتااط بَتسوف و النساة
ادلئوية و كا6
-8عرض ومناقشة النتائج مع الفرضيات:
-1-8مناقشة الفرضية األول ":لألنشطة الرياضية التربوية دور في الرفع من درجة الثقة
بالنفس عند تالميذ المرحلة المتوسط ".
جدول رقم : 01نتائج اختبار " كا "2للسؤال الثاني
السؤال

تكرار

النسبة

كا

2

كا

2

الداللة

درجة

المئوية

المحسوبة

الجدولية

اإلحصائية

الحرية

بقة كاَتة جدا

59

78%

6.93

3.77

9.93

96

أبق فيها إىل حد ما

06

17%

ال أبق داجما يف قرارايت

96

11%

نستنت من خالؿ نتاج اجلدوؿ أف إجابة التالميذ لالقًتاح األوؿ كانت تقدر ب  70أي

بنساة  ،% 78أما إجابة ب إجابتهم لالقًتاح الثاين فقد قدرت ب  12أي بنساة ، % 17
و إجابة التالميذ يف ادلرحلة ادلتوسط لالقًتاح الثالث فقد كانت تقدر ب  08و ىذا ما يعادؿ
نساة . % 11
كما أف قيمة كا 6احملسوبة اكرب من قيمة كا 6اجلدولية عند مستوى الداللة  0.05و درجة
حرية  2و بالتايل توجد فروؽ ذات دالة إحصاجية .
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من خالؿ نتاج ادلتةصل عليها من خالؿ نتاج ادلقياس الذي اليت مت عرضها على تالميذ
ادلرحلة ادلتوسط و من خالؿ إجاباهتم على األسئلة يتضح العديد من النقاط اليت من أبرزىا إف
لألنشطة الرياضية الًتبوية اليت يسهر األستاذ على القياـ هبا تطور التلميذ و تنمي شخصيتو ،
فاأللعاب اليت ديارسها من خالؿ حصة الًتبية الادنية و الرياضية ترفع من اإلحساس بالقيمة
الذات عند ادلراىق من خالؿ االعتماد على نفسو و إباات ذاتو و معرفة مدى إمكانياتو ،كما

أكدهتا العديد من الدراسات منها كمال بوعجناق حبيث يعترب اخلجل مسة الفرد الذي يتميز
بضعف الثقة بالنفس واجلرأة فإذا كاف مستوى الثقة بالنفس عاؿ ومرتفع كانت نساة اخلجل
قليلة والعكس.
و اخلجل ىو نتيجة ألساليب الًتبية اخلاطئة اليت يعاين منها الفرد حيث يشعر بأنو ال فاجدة منو
وغَت مرغوب فيو ،وانو يعامل بقسوة وكراىيػة من قال الوالدين واآلخريػن فيميػل إىل الوحػدة
والعزلة واالنطواء عدـ الثقػة بالنفس وعدـ االطمئنػاف و تقدير الذات شلا يساب لو انتكاسػات
دتنعو من االستجابة للعالج.
فتقدير الذات ورفع ادلستوى الثقة بالنفس يعترباف من أىم األمور اليت يسعى ادلراىق إىل حتقيقها
وىو يف ىذه ادلرحلة وحىت يصل إىل ذلك البد لو من طرؽ ووساجل ومن بُت ىذه الوساجل
والطرؽ صلد ادلمارسة الرياضية حيث أف شلارسة األنشطة الرياضية الًتبوية تساعد يف رفع مستوى
الثقة بالنفس فالزيادة يف النجاح يف لعاة ما أو منافسة رياضية معينة يرفع من مستوى بقة
ادلراىق بنفسو وتقديره لذاتو شلا يدفعو إىل الرغاة بالتطور أكثر و تقدمي كل ما لديو من
إمكانيات من خالؿ كسر الضغوط و ادلشاكل النفسية والتةرر منها و بالتايل نستطيع أف نقوؿ
أف الفرضية األوؿ قد حتققت .
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-دردون كنزة

المؤلفون- :لمتيوي فاطمة الزهرة

 6-6مناقشة الفرضية الثانية:
لألنشطة الرياضية التربوية دور في رفع من درجة التواصل االجتماعي عند مراهقين في
المرحلة المتوسط" .
جدول رقم : 02نتائج اختبار " كا "2للسوال الحادي عشر
تكرار

السؤال

النسبة

كا

2

كا

2

الداللة

درجة

المئوية

محسوبة

جدولية

اإلحصائية

الحرية

سأكوف مرعوبا مبجرد التفكَت 06
يف األمر.

07%

8.12

3.77

9.93

96

سأحاوؿ أف استعد واجعلها 72
خطية جيدة على الرغم من
أنٍت ال أسعى للقياـ بذلك.

80%

12

13%

غالاا ما أبدأ أنا ىذه احملادبة.

من خالؿ نتاج اجلدوؿ نالحظ أف إجابة التالميذ لالقًتاح األوؿ كانت تقدر ب  06أي
بنساة  ،% 07أما إجابة ب إجابتهم لالقًتاح الثاين فقد قدرت ب 72أي بنساة ، % 80
و إجابة التالميذ يف ادلرحلة ادلتوسط لالقًتاح الثالث فقد كانت تقدر ب  12و ىذا ما يعادؿ
نساة . % 13
كما أف قيمة كا 6احملسوبة اكرب من قيمة كا 6اجلدولية عند مستوى الداللة  0.05و درجة
حرية  2و بالتايل توجد فروؽ ذات دالة إحصاجية .
ومن خالؿ النتاج ادلقياس اخلاص باخلجل اليت مت توزيعو على تالميذ ادلرحلة ادلتوسط نالحظ
أف كلما احتوى حصة الًتبية الادنية و الرياضية على أسلوب علمي مقنن من خالؿ استخداـ
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األنشطة الرياضية الًتبوية و اليت يتم انتهاجو من طرؼ األستاذ كلما زاد تأبرىا على التالميذ ،
فممارسة األنشطة رياضية اليت تعكس العديد من التغَتات خاصة يف الناحية النفسية و بتايل
نالحظ من خ الؿ النتاج إف لأللعاب الرياضية دور كاَت يف التواصل االجتماعي و حتقيق
القدرة يف التةكم يف انفعاالت النفسية اليت يعاين منها ادلراىق بشكل كاَت،كما أكدهتا العديد
من الدراسات منها كمال بوعجناق حيث يعترب اخلجل على انو حال ػػة من حاالت العجز عن

التكيف مع احمليط االجتمػػاعي و حالة انفعاليػػة قد يصاحاها اخلوؼ عندما خيشى الفرد ادلوقف
االجتماعي
يف ىذه ادلرحلة يقوـ بتوسيع شاكة عالقاتو االجتماعية مع اآلخرين ،رغاة منو إلبراء ذاتو ،شلا
جيعلو يسلك مسلك يتوافق مع بيئتو االجتماعية ويسمح لو بالتأىيل إىل مرحلة النض .
ونظرا لطايعة مرحلة النمو اليت دير هبا التلميذ خاصة من ناحية النمو االجتماعي وادلسؤولية
االجتماعية  ،صلد أف التلميػذ ادلراىػق يتجو إىل االنضمػاـ إىل مجاعة من اجل إشااع حاجاتو
النفسية االجتماعية ،و ادلراىق يف حاجة إىل التواصل مع اجلماعة ويف حاجة إىل أصدقاء
واالنتم اء إىل مجاعات ،واحلاجة إىل إسعاد اآلخرين ،وىو ما جيعلو أكثر فاعلية ،وإنتاجية لصاحل
مجاعتو.
وبالتايل تعد األنشطة الرياضية الًتبوية أحسن وسيلة عالجية تساعد كثَتا يف تكوين عالقات
وصداقات سلتلفة وتساعد التلميذ ادلمارس على التواصل مع مجاعتو دوف أف تواجهو أي مشاكل
و منو نستطيع أف نقوؿ أف الفرضية الثانية قد حتققت .
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-دردون كنزة

المؤلفون- :لمتيوي فاطمة الزهرة

-2-8مناقشة الفرضية الثالثة:
لألنشطة الرياضية التربوية دور في رفع من درجة االندماج االجتماعي عند المراهقين في
المرحلة المتوسط".
جدول رقم : 03نتائج اختبار " كا "2للسؤال الثامن عشر
السؤال

تكرار

النسبة

كا

2

كا

2

الداللة

درجة

المئوية

محسوبة

جدولية

اإلحصائية

الحرية

ال هتتم وتنفض يديك من 69
ادلوضوع

%67

5.14

3.77

9.93

96

حتاوؿ أف هتدئ األمور إذا 00
رأيت أف تدخلك سيكوف أمرا
مناساا يف ىذا الوقت

00%

تسرع داجما يف التدخل يف 09
ادلناقشة.

00%

من خالؿ نتاج اجلدوؿ نالحظ أف إجابة التالميذ لالقًتاح األوؿ كانت تقدر ب  80أي
بنساة  ،89%أما إجابة ب إجابتهم لالقًتاح الثاين فقد قدرت ب  00أي بنساة ،% 00
وإجابة التالميذ يف ادلرحلة ادلتوسط لالقًتاح الثالث فقد كانت تقدر ب  10و ىذا ما يعادؿ
نساة . % 11
كما أف قيمة كا 6احملسوبة اكرب من قيمة كا 6اجلدولية عند مستوى الداللة  0.05و درجة
حرية  2و بالتايل توجد فروؽ ذات دالة إحصاجية.
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فمن خالؿ النتاج ادلتةصل عليها من طرؼ التالميذ ادلراىقُت يف ادلرحلة ادلتوسط بعد توزيع
ادلقياس اخلاص باخلجل عليهم مت اخلروج بالعديد من النقاط اذلامة و اليت من أبرزىا إف
استخداـ األنشطة الرياضية الًتبوية من خالؿ درلها يف حصة الًتبية الادنية و الرياضية ذلا دور
قوي يف الرفع من الانية االجتماعية عند التالميذ و تشجيعهم على تكوين عالقات اجتماعية

كما أكدهتا العديد من الدراسات منها كاماث وكانيكار حيث يعترب اخلجل بأنو استجابات
تدؿ على عدـ الراحة والتكيف والقلق والتةفظ يف وجود اآلخرين ،ويؤكدوف على أف اخلجل
يتعلق يشكل أساسي بالتهديد يف ادلواقف االجتماعية ،و ىو ادليل إىل جتنب التفاعل
االجتماعي مع ادلشاركة يف ادلواقف االجتماعية بصورة غَت مناساة.
كما أف ادلراىق اخلجوؿ يتجنب ادلواقف االجتماعية وادلشاركة مع األفراد احمليطُت بو ،ىذا ولقد
أكدت معظم التعريفات على أمهية ادلواقف االجتماعية بوصفها ادلثَت األساسي لردود األفعاؿ
اليت تتسم باخلجل ،إذ انو من الطايعي أف تتةكم عوامل عديدة بالشخص اخلجوؿ وخيلق لديو
الشذوذ يف سلوكو االجتماعي والايئي شلا يؤدي إىل التصرؼ الكلي يف تكوين شخصيتو ،كما
تتفق مجيع التعريفات على أف خربة اخلجل تتميز بعدـ الراحة والتوتر ،كما أهنا مشوبة بالقلق
واالرتااؾ و بالتايل لألنشطة الرياضية الًتبوية دور يف الرفع من درجة االندماج االجتماعي لدى
تالميذ ادلرحلة ادلتوسط و بالتايل نستطيع إف نقوؿ إف الفرضية الثالثة قد حتققت .
االستنتاج العام :
بعد انتهاجنا من عرض النتاج وحتليلها ومناقشتها استخلصنا عدة نتاج ىامة وتوصلنا خالذلا
إىل إباات صةة الفرضيات اليت قمنا بطرحها أبناء بناء ىذا الاةث فتاُت لنا أف األنشطة
الرياضية الًتبوية تساىم بدور كاَت يف التخفيف من الشعور باخلجل عند ادلراىق يف تلك ادلرحلة
احلساسة من حياتو ،إذ تاُت لنا أف ىناؾ نتاج اجيابية يف درجة الثقة بالنفس عند التالميذ
ادلراىقُت يف ادلرحلة ادلتوسط  ،كما كانت النتاج اجيابية يف درجة التواصل االجتماعي أما فيما
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خيص الفرضية الثالثة اليت تتعلق بنتاج اخلاصة باجلانب االندماج االجتماعي عند التالميذ
فكانت درجة التواصل االجتماعي عند ادلراىقُت مرتفعة.
و بالتايل تعد األنشطة الرياضية الًتبوية وسيلة دلساعدة ادلراىق على االندماج داخل مجاعتو و
تكوين عالقات اجتماعية و تساعد على التخفيف من ادلشاكل النفسية و التةرر منها و
بالتايل ديكن ادلراىق من حتقيق الصةة النفسية و االبتعاد على الضغوطات و االضطرابات
النفسية  ،كاف ذلا األبر الكاَت يف حتسُت مشاركة ادلراىق داخل مجاعتو من خالؿ ما ساق ذكره
وبعد حتقق الفرضيات اجلزجية ديكننا القوؿ أف لأللعاب الشاو رياضية دور يف التخفيف من
اخلجل لدى تالميذ ادلرحلة ادلتوسط.
خاتمة :
تعد الرياضة وسيلة من وساجل العالج النفسي للمشاكل اليت يعاين منها الفرد بشكل عاـ و اليت
يعاين منها ادلراىق بشكل خاص فهي و مبختلف أشكاذلا و ألواهنا و طاوعها و أىدافها يف
تعد وسيلة لًتويح و التنفيس على الفرد و التخفيف من الضغوطات النفسية اليت يعاين منها
الفرد أو ادلراىق .
أف استخداـ األنشطة الرياضية الًتبوية بالطريقة االجيابية من طرؼ األستاذ وادلؤسسة التعليمية
يساعد كثَتا يف إخراج التلميذ من القوقعة اليت خيلقها لو احلجل واليت يتخاط يف داخلها ،كما
تاُت لنا النتاج إف األلعاب الشاو رياضية تكتسي أمهية كاَتة وبالغة يف حياة التلميذ ألنو يكساو
جسما سليما ومزاجا متزنا وشخصية سوية ،كما تنت عنو اخلصاؿ احلميدة واألخالؽ احلسنة
كالتسامح والتعاوف وحب الغَت وكيفية التعامل معو وختليصو من عقد نفسية وعادات سيئة
كاألنانية وحب الذات واخلجل الزاجد عن اللزوـ والقلق واالكتئاب والسلوؾ العدواين.
ولقد حاولنا يف ىذه الدراسة أف نسلط الضوء من وساجل عالج ىذه ادلشكلة  ،أال وىي ابر
األلعاب التعليمية اليت يقوـ أستاذ الًتبية الادنية و الرياضية يف إدراجها داخل حصص الًتبية
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الادنية و الرياضية من اجل التخفيف من الشعور باخلجل ،فةاولنا يف حبثنا ىذا أف نوضح
التأبَتات االجيابية اليت يقدمها النشاط الادين والرياضي للمراىق ،ومسامهتو يف التخفيف من
الشعور باخلجل أو حىت التةرر منو ،ادف فممارسة األلعاب التعليمية تساعد كثَتا يف التةرر من
اخلجل أو التخفيف من الشعور بو عند ادلراىق.
المراجع :-0إبراىيم امحد سالمة .)0764( .االختاارات والقياسات يف الًتبية الادنية والرياضية.
القاىرة 8دار ادلعارؼ.
-6أبو بكر مرسي  ،زلمد مرسي .)0773( .أزمة اذلوية يف ادلراىقة واحلاجة لإلنشاء النفسي.
القاىرة 8دار النهضة ادلصرية .
-1أسامة علي راتب .)0779( .دوافع التوقف يف النشاط الرياضي .القاىرة 8دار الفكر
العريب.
-2أمُت أنور اخلويل  .)6990(.أصوؿ الًتبية الادنية والرياضية مدخل التاريخ والفلسفة.
مصر 8دار الفكر العريب .
-3أمُت أنور اخلويل  . )0774( .الرياضة واجملتمع .مصر( 8علم ادلعرفة ) .
-4مجيل طلياا( .)0766ادلعجم الفلسفي باأللفاظ العربية والفرنسية واالصلليزية .لاناف .بَتوت8
دار النشر .
-5حامد عيد السالـ زىػ ػراف ( . )0755علم الطفولة وادلراىق ػػة .القاىرة  8عاـ الكتػػاب.
-6حسن شلتوت  ،حسن معوض ( .)0775التنظيم واإلدارة يف الًتبية الادنية والرياضية
.القاىرة 8دار الفكر العريب.
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-7حسن عوض .)0759( .طرؽ التدريس يف الًتبية الادنية والرياضية .بغداد 8مطاعة اجلهاز
ادلركزي للكتب اجلامعية ادلدرسية.
-09عاد الرمحػاف العيسػػوي.)0773( .علم النفس النم ػػو  .مصر  ،دار ادلعرفة اجلامعيػػة .
-00عصاـ عاد اخلالق .)0756 (.التدريب الرياضي 8نظريات وتطايقات .مصر 8دار الكتب
اجلامعية.
-06عقال عاد اهلل .)0764( .التنظيم يف الًتبية الادنية و الرياضية لكليات الًتبية الادنية يف
العراؽ .بغداد 8جامع ادلوصل
-01علي سليمػػاف 8الوظيفة االجتماعيػػة للمػدارس ،دار الفكر العربػي ،بَتوت 0774 ،
-02علي حيي منص ػػور 8الثقافة الرياض ػػة ،اجلػػزء األوؿ ،ط ،0سنة.0750 ،
-03عيد العزيز الدرينػ ػػي 8مقياس اخلج ػػل  ،دار الفكر العرب ،القاىرة مصر0757 ،
-04الغزايل زلمد8خلق ادلسل ػػم ،دار الدعوة للطاع والنشر والتوزي ػػع ،القاىرة .0766 ،
-05فؤاد الاهي السيد(.)0773األسس النفسية للنمو من الطفولة إىل الشيخوخة .القاىرة8
دار الفكر العريب .
-06كفاف ػػي عالء الدين .)0772( .معجم علم النفس والكات النفسي القاى ػػرة 8دار
النهضة العربية.
-07مايض زلمد سعيد .)0770( .أخالؽ ادلسلم وكيف نريب أبناءنا عليها .ادلب سوريا8
مكتاة الغزالػ ػػي.
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-69زلمد الطاىر طالب 8)0765( .مشكالت األبناء من اجلنُت إىل ادلراىق .مصر 8دار
اجلامعة ادلعرفية .
-60زلمد رفعت  . )0752( .ادلراىقػ ػػة وسن الال ػ ػػوغ  .بَتوت 8دار ادلعارؼ .
-66زلمد صاةي حسنُت .)0773( .القياس والتقومي يف الًتبية الادنية والرياضية .العراؽ 8
دار الفكر العريب .
-61زلمد عالؿ خطاب  ،كماؿ الدين زكي .)0743( .الًتبية الادنية للخدمة االجتماعية.
القاىرة 8دار النهضة .
-62زلم ػػد علي  .) 0759(.سيكولوجيػ ػػة ادلراىقػ ػػة  .القاىرة 8دار الاةوث العلميػػة .
-63زلمد عماد الدين إمساعي ػػل ( 8)0766النمو يف مرحلة ادلراىقة  .بَتوت  8دار القلم.
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