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 المقدمة ومشكمة البحث :

ر ممارسة النشاط الرياضي ضرورة ىامة في التمتع بصحة جيدة وقوام مثالي من يعتب
خالل إكتساب عناصر المياقة البدنية المختمفة  , ولذك يجب التوعية بأىمية الممارسة المنتظمة 
لألنشطة الرياضية , وخاصة لمطالب وذلك كونيا أحد الغايات والتي تعتمد عمييا المؤسسات 

 .حميا المختمفة فى اكتساب بعض القيم االجتماعية والنفسية والمياقة البدنية التعميمية في مرا

إلى أن الممارسة الرياضية المنتظمة أحد  (م8002" )اسامة راتب"وىذا ما أشار إليو 
الغايات اإلجتماعية والنفسية التى تسعى الييا الفتاة فمن خالل الممارسة الرياضية تتحقق العديد من 

كالتعاون والروح الرياضية وتحقيق اإلنضباط الذاتي والتنمية اإلجتماعية وتنمية  اعيةالقيم االجتم
, تحقيق المتعة والبيجة اإلجتماعية, إكتساب  , وتنمية المياقة والميارات النافعة الذات المنفردة

 (47: 6)المواطنة الصالحة, والتعود عمي القيادة والتبعية, الحراك واإلرتقاء االجتماعي.

تررررل الباحثرررة أنرررو مرررن ارىميرررة أن تمرررارس الفتررراة لألنشرررطة الرياضرررية وعررردم ا فرررال ممارسرررة و 
الرياضرررة لثنررراث واقتصرررارىا عمرررى الرررذكور بشررركل أكبرررر , حيرررث أن ممارسرررة الفتررراة لمرياضرررة يكسررربيا 
 الصحة الجيدة والقوام المثالي واكتساب عناصر المياقة البدنية اليامة كما تمترد فوادردىا الرى المجتمرع
حيث يزيد من مقدرة الفتاة فىي تكوين صردقات والتوافرق الجتمراعي والتعراون وتقردير العمرل الجرامعي 

 وكذلك يقمل من فرصة االصابة بارمراض.

أن إسيامات الممارسة الرياضرية المنتظمرة لمفتراة  م(3122)" محمـد عالويوىذا ما أكده "  
اءة المفاصررل ومعالجررة االم المفاصررل والظيررر ذات تررأثيرات إيجابيررو فسرريولوجية, كزيررادة مرونررة وكفرر

ورفع كفاءة عمل الجيازين الدوري والتنفسي وزيادة المقاومة الطبيعية لألمراض واإلقالل من إحتمال 
اإلصرابة بررأمراض القمررب واروعيرة الدمويررة والوقايررة مرن التعررب الررذىني, كرذلك ليررا تررأثيرات إجتماعيررة 

نتمررراء وتقررردير العمرررل الجمررراعي وتنميرررة القررريم اإلجتماعيرررة, كسررريولة تكررروين الصرررداقات والشرررعور باال
وأيضًا ليا تأثيرات نفسية مثل إشباع الميول والدوافع المرتبطرة بالمعرب وتنميرة الثقرة برالنفس والصرحة 

 الممارسات الطالبات لدي العقلٌة والٌقظة اإلجتماعً الُرهاب " 
 " للرٌاضة الممارسات وغٌر

 السالم عبد الحلٌم عبد شٌماء/د.م.ا  

  
 التربوٌة العلوم بقسم مدرس

 الرٌاضٌة التربٌة کلٌة, واإلجتماعٌة
 الزقازٌق جامعة, للبنات
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اإلنفعاليرررة, ممرررا ُيسررريم فررري تحقيرررق الرضرررا النفسررري والسررررور والسرررعادة فررري الحيررراة واكتسررراب ميرررارات 
 (98: 47)الفتاة في تمك اروجو من النشاط.إجتماعية من خالل مشاركة 

النفسرية  االضرطرابات مرن يعرانون الرذين االفرراد عردد فري مطرردة زيرادة اليروم العرالم ىرذا ويشريد
 ظررو  تجعرل السرريعة فرالتغيرات المعاصررة, الحيراة وضرغوط اليادمرة التطرورات ظل في واإلجتماعية 

 الحيراة ضرغوط نتيجرة ىرو االجتمراعي الرىراب ابوعمرى سربيل المثرال فرضن إضرطر  تعقيردا أكثرر الحيراة
 (85: 8).وتعقيداتيا

 االساسرية االنفعراالت مرن تعتبرر والتري النفسرية االضرطرابات مرن االجتمراعي الُرىاب ىذا وُيعد
 الحاالت أكثر من االجتماعي الرىاب يعتبر الحالي العصر وفي االنسانية, الحياة بداية منذ والموجودة
 العديرد باىتمرام االجتمراعي الرىاب وحظي والسموكية, النفسية المشكالت من لمكثير ةالمسبب االنفعالية

 (ٖٙ: ٜٔاسبابو ونتادجو .) معرفة عمى دراساتيم تركزت والذين الباحثين من

ويعتبر الرىاب اإلجتماعي بمثابة خو  دادم  ير منطقي ينتج عنو تجنب شعوري 
 التقييم من الخو  محددا ويكون مخيفة مواق  أو ور,الجمي أمام التحدث عدم مثل لموضوعات معينة

 (45:  56.)  السمبي

 مختمفة لمجموعة المخاو  من عدد لديو تظير عندما لمفرد االجتماعي الرىاب يحدث كما

 في وعادية سوية االجتماعي الرىاب اضطراب من درجة وتعد االجتماعي, التفاعل مواق  من

 التي المواق  في المقبول  ير الخو  ىنا بو يقصد والذي ة,جديد متطمبات تتضمن التي المواق 

 (85:  9.)اآلخرين مع الفرد فييا يتفاعل أو يتعامل ان يفترض

 قادر  ير يصبح فالشخص العجز, الى ويؤدي الفرد شخصية عمى االجتماعي الرىاب يؤثرو 

 مينية أو دراسية ولياتمسؤ  أداء في يفشل وقد اآلخرين, أمام التحدث أو اآلخرين مع التفاعل عمى

 المواق  في واإلنغماس الغداء دعوات يرفض قد عالنية, الطعام يتناول أن يستطيع ال ميمة,

 ويتم فيميا, ُيساء ما االجتماعي رىاب بال يصابون الذين معظم أن حيث االخرل, االجتماعية

:  55) سرًا. بمخاوفيم تفظونيح  البا االجتماعية مقاومتيم إلن , عناد أو اىتمام عدم بأنيا تفسيرىا

48 ) 

 قوًيا منبًدا اعتبارىا ويمكن اإليجابي, النفس بعمم فترتبط Mindfulness العقمية اليقظة أما

 النفسية, الضغوط ضد وحاجًزا والتوافق, ارداء في قوي تأثير وليا حيث النفسية الصحة بمخرجات

 اليقظة بين عالقة وجود عن أسفرت والتي مجال,ال ىذا في االرتباطية الدراسات نتادج أكدتو ما وىذا

 بالطموح, إيجابًيا ارتبطت فقد , النفسية الصحة عمى الدالة والمؤشرات المظاىر وبعض  العقمية

( 64()م3123)  Ritchie & Bryant رٌحشً وثٍزاًثوىذا ما أكدتو دراسة "  الغموض وتحمل

( 58()م3122) ,Brausch "بروسشدتو دراسة اركاديمي وىذا ما أك واإلنجاز الذات, وفاعمية, 
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 &Schmertz شيميرتز و أندرسون وىذا ما أكدتو دراسة " االجتماعي بالقمق سمبًيا وارتبطت

Anderson (312365()م)" فبجٍوبى وآخزوى , كما توصمت دراسة  Fetterman et 

al(0202)يةواالندفاع العصابية( إلى وجود عالقة بين اليقظة العقمية و 54)م. 

 بين االرتباط فك طريق عن والمعرفي النفسي بالمكونين وعالقتيا العقمية, باليقظة االىتمام ظير وقد

  (45: 8. )ارفراد عمى إيجابا ذلك ينعكس حتى السوي  ير والسموك واالنفعاالت ارفكار

 ق الموا مع عند التعامل ارفراد لدل الذىنية المرونة من ترفع العقمية اليقظة أن كما

مكانات قدرات من لدييم ما إظيار إلى ارفراد وتحفز الضا طة, الجامدة ,  التقيد بارفكار دون وا 
 (ٕٕ:  ٗوالتي تؤثر سمبًا عمى الصحة النفسية .)

الفرد  بقدرات تتأثر العقمية أن اليقظة (55)مAlter(3123)التر"دراسة " ىذا وقد توصمت
 واالنجاز. التخطيط عمى وقدرتو ودافعيتو, الشخصية, وتوقعاتو المختمفة ,

مالحظتيا لمطالبات وعمميا في الميدان الجامعى, ومن خالل  الباحثةومن خالل خبرة 
الجدد في الفصل الدراسي ارول لطالبات الفرقة ارولى بكمية التربية الرياضية جامعة الزقازيق, 

خو  وتجنب المواق  اإلجتماعية إتضح أنو ىناك استجابات موقفية مختمفة تتسم نوعا ما بالقمق وال
من قبل بعض الطالبات والبعض االخر بالثقة والقدرة عمى تقبل المواق  اإلجتماعية المختمفة لدل 
الطالبات , ارمر الذي استثار فضول الباحثة لمتعر  عمى طبيعة ىذة الظاىرة , مما دفع الباحثة 

, وذلك بأخذ عينة إستطالعية بالطريقة إلجراء دراسة إستطالعية لمبحث في جوانب ىذة الظاىرة
عتمدت الباحثة في إختيارىن عمى أن يمثموا ٖٓالعمدية مكونة من ) ( طالبة في الفرقة ارولى وا 

الجانب االيجابي والسمبي من التفاعل اإلجتماعي داخل اطار الكمية  , , وذلك بوضعيم فى إطار 
عية لدييم , حيث كمفت الباحثة الطالبات موقفي اجتماعي يبرز بعض مظاىر االستجابة االجتما

( ٘ٔمن فريقين تم اختيارىم عشواديًا كل منيا يمثل ) في االشتراك فى مسابقة رياضية تنافسية
والحظت الباحثة أنو توجد بعض الطالبات في كل من المجموعتين  ير مشتركة بشكل فعال  طالبة

في أو من خالل وضع ارفكار, مما دعى بالنشاط الموق مع زميالتيا سواء بالمشاركة العممية
الباحثة لعمل حصر لمطالبات ارقل فاعمية والطالبات اركثر فاعمية فى وبمغ عددالطالبات الغير 

( طالبة , وبسؤال الباحثة ٖٔ( طالبة بينما كان عدد الطالبات المتفاعالت )ٚٔمتفاعالت )
ارت بعض الطالبات الغير متفاعالت لممجموعتين عن سبب التفاعل من عدمو فى النشاط فقد اش

بشعورىن بالخوق والقمق لممشاركة في اطار جماعي امام عدد كبير من الزمالء كما انيم يشعرون 
بضنخفاض في المستول البدني مقارنة بالعديد من الزمالء مما يشعرىن بالخجل من المشاركو بفاعمية 

ت الى انيا تفضل مثل ىذة النوعية من وخوفا من االنتقاد , كما اشارت الطالبات المتفاعال
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عن ممارسة النشاط الرياضي من عدمو  االنشطة وكانت تشعر بالسعادة , وبسؤال الباحثة ايضاً 
خارج إطار الكمية اتضح أنو الطالبات المتفاعالت ممارسات لمنشاط الرياضي قبل االلتحاق بالكمية 

سوا الرياضة كما اشار بعضين الى انيم لم بينما الطالبات الغير متفاعالت اتضح انين لم يمار 
يكن لدييم ميول لاللتحاق بكمية التربية الرياضية وان التحاقين بيا نتيجة إلجراءات التنسيق, ومن 
ىنا كانت المبنة ارولى في البحث والتي دفعت الباحثة باالطالع عمى الدراسات المراجع السابقة 

إلجتماعي والذي يمخصو سموك الطالبات الغير متفاعالت والتى تعرفت فييا الباحثة عن الرىاب ا
فى النشاط التجريبي المطبق عميين , كما توصمت الباحثة الى اىمية اليقظة العقمية في التفاعل 
االجتماعي ومن خالل ما سبق فقد توصمت الباحثة الى التأكد من صدق وجود المشكمة والتى 

 تتمخص في الغجابة عمى التساؤل التالي :

ماىو دور ممارسة النشاط الرياضي في الحد من ظاىرة الُرىاب اإلجتماعي وتنشيط اليقظة 
 العقمية لدل طالبات كمية التربية الرياضية الجدد؟

 ىدف البحث :

ىد  البحث الى التعر  عمى دور التمتع بمستول من المياقة البدنية وممارسة النشاط 
ماعي وتنشيط اليقظة العقمية لدل طالبات كمية التربية الرياضي في الحد من ظاىرة الُرىاب اإلجت

 الرياضية الجدد.

 فروض البحث :

توجررد فررروق ذات داللررة إحصررادية فرري مسررتول بعررض عناصررر المياقررة البدنيررة العامررة لرردل  .1
الطالبررات الممارسررات و يررر الممارسررات لمنشرراط الرياضرري ولصررالح الطالبررات الممارسررات 

 لمنشاط الرياضي.

 فرررررروق ذات داللرررررة إحصرررررادية فررررري مسرررررتول الُرىررررراب اإلجتمررررراعي لررررردل الطالبررررراتتوجرررررد  .2

الممارسات و ير الممارسات لمنشاط الرياضي ولصالح الطالبات الغير ممارسرات لمنشراط 
توجررد فررروق ذات داللررة إحصررادية فرري مسررتول اليقظررة العقميررة لرردل الطالبررات ,  الرياضرري

لصرررالح الطالبرررات الممارسرررات لمنشررراط الممارسرررات و يرررر الممارسرررات لمنشررراط الرياضررري و 
 الرياضي.

 : أىمية البحث

 تكمن أىمية البحث في :

يستمد ىذا الموضوع أىميتو بضعتباره محاولة لمتعر  عن أسباب الشعور بالُرىاب  -
 اإلجتماعي لدل بعض الطالبات الجدد.
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 أجتميا  وعلي  عامية بصيةة الریاضي  اإلجتميا  علي  مجيا  في  ةیعلم إضافة البحث عتبری -

 .خاصة بصةة الجامع  التعلی 

 وأىميرة إيجابيرة عن الالزمة بالمعمومات الجامعى والشباب اآلباء تزويد في الدراسة ىذه تسيم -

نعكاسو عمى مستول طموحيم مما لمشباب اإليجابية ارسرل والمساندة الدعم  ارثر بالغ لو وا 

 وتطمعاتيم. الشباب حياة فى

 التري الباحثرة فرى المجرال الرياضرى عمرم حردود فري – مةيالقم البحوث من الحالي البحث عتبري -

لمحرد مرن ظراىرة الُرىراب دور ممارسرة النشراط الرياضري قبرل االلتحراق بكميرة التربيرة  تناولرت
 اإلجتماعي وتنشيط اليقظة العقمية .

 ديلمز ا ويبضرورة توج نادت التي الدرارسات من ديالعد اتيلتوص استجابة الحالي البحث أتيي -
 .الرىاب االجتماعي لطالب السنة الجامعية ارولى متغيرات نحو والتقصي البحث من

 مصطمحات البحث:

 :الُرىاب اإلجتماعي

ًٌّ وكزٌٌن )وُيعرِّفو  بَأنَّو عبارة عن مخاو  مصحوبة  (Ali & Kareem, 0202ػل
اْنفعاليَّة ومْعرفيَّة سموكيَّة لموقٍ  بالتَّوتُّر واالضطِّراب عند ُمواجية ُأناس ُ رباء, يتخمَّمو استجابة 

يق الذي يْنتيي  اْجتماعي, وُيدرُك الفرُد َأنَّو خوٌ   يُر ُمبرر, فُيؤدِّي بو ِإلى االْنزعاج والضِّ
باالْنسحاب والتَّجنُّب, وىو عبارة عن اضطِّرابات وظيفيَّة أو عمَّة نْفسيَّة المْنشأ, وال يوجد معيا 

 (464: 54)راك الفرد لمواقع.اضطِّراب جوىري في ِإدْ 

ُفُو  بَأنَّو حالٌة مرضيٌَّة ُمْزعجٌة, ُتؤدِّي بالفرد إلى العْجز,  (3123ياسره وأبو ىدروس )وُيَعرِّ
فُيْصِبُح  ير قادٍر عمى التَّفاُعِل مَع اآلخرين, َأو التَّحدُّث َأماميم, ويْفشُل في َأداِء مسؤوليَّاتو 

ْمبي من الدِّراسيَّة والمينيَّة, ويرف ُض االْنغماَس في المواقِ  االْجتماعيَّة الُمْختمفة, خوفًا من التَّقييم السَّ
 (84:  55)قبل اآلخرين.

 الؼقلٍة الٍقظة

 أن( م3112) Cardaciotto et al وآخزوى كبرداكٍحى  "قبل من العقمية اليقظة تعر 

 بالخبرات االنشغال من أكثر الحاضرة الخبرات عمى والتركيز لمخبرات, المستمرة المراقبة تعني اليقظة

 ىي كما بالكامل ارحداث ومواجية معيا, والتسامح الخبرات وتقبل المستقبمية, ارحداث أو الماضية

 (555:  59.)عمييا تقييمية أحكام إصدار وبدون الواقع, في
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ووبرسبت للٌشبط الزٌبضً )قٍد الجحد(:الطبلجبت ال  

ويقصد بيذا , لنشاط الرياضي من قبل التحاقين بكمية التربية الرياضية ىن الطالبات التى تمارسن ا
 تمتعين مستول من المياقة البدنية وكذلك توافر لديين خبرة اجتماعية سابقة بالمجتمع الرياضي.

 ) تعري  إجرادي(
 الدراسات السابقة:

عْن ُمْستول الرُّىاب  ىدفت الدِّراسة ِإلى الكْش ( 48)م( 3122نايف الحمد وآخرون )" دراسة -1
االْجتماعي وعالقتو بالتَّكيُّ  االْجتماعي لدل الطَّمبة السُّعوديِّين في الجامعات اُرْردنيَّة 

)الجامعة اُرْردنيَّة, جامعة العموم والتِّْكنولوجيا, جامعة اليرموك(, ضمن مرحمة البكالوريوس, 
نت عيِّنة الدِّراسة من ) اْختيارىم بطريقة عشواديَّة من ُمْجتمع الدِّراسة,  ( طالبًا تمَّ ٓٛٔوقْد تكوَّ

مت  واْستخدم الباحُث مقياس الرُّىاب االْجتماعي, ومقياس التَّكيُّ  النَّْفسي االْجتماعي, وقْد توصَّ
الدِّراسُة في نتادجيا ِإلى تدنِّي ُمْستول الرُّىاب االْجتماعي لدل عيِّنة الدِّراسة, وَأنَّ الطِّمبة لدييم 

عور ُمْرتفع بالتَّكيُّ  النَّْفسي واالْجتماعي, وَأنَّ ىناك عالقة عْكسيَّة دالَّة ِإْحصاديًَّا بين الرُّىاب ش
 االجتماعي والتَّكيُّ  النَّْفسي واالْجتماعي لدل الطَّمبة السُّعوديِّين في الجامعات اُرْردنيَّة.

ة برنرامج إرشرادي معرفري سرموكي ىردفت إلرى معرفرة فاعمير( 4)م( 0202" )دعاء عمي" دراسة -2
فرري التخفيرر  مررن الرىرراب االجتمرراعي عنررد الطفررل الكفيرر  لتحسررين التواصررل االجتمرراعي لرردييم, 

( طالبررًا وطالبررة مررن ارطفررال المكفرروفين, وقامررت بتقسرريم ٖٓواختررارت الباحثررة عينررة مكونررة مررن )
( فررررري كرررررل ٘ٔ) العينرررررة إلرررررى مجمررررروعتين: المجموعرررررة التجريبيرررررة, والمجموعرررررة الضرررررابطة بواقرررررع

مجموعررة, وقامرررت الباحثررة بضعرررداد مقيررراس الرىرراب االجتمررراعي, ومقيرراس التواصرررل االجتمررراعي, 
( ٗٔوبرنررامج إرشررادي لمتخفيرر  مررن حرردة الرىرراب االجتمرراعي, وقررد تررم تطبيررق البرنررامج خررالل )

وجود فروق بين درجات المجموعة التجريبيرة عمرى مقيراس الرىراب  جمسة, وتوصمت الدراسة إلى
تمرراعي ومقيرراس التواصررل االجتمرراعي قبررل تطبيررق البرنررامج وبعررد تطبيقررو لصررالح التطبيرررق االج

البعررردي, ووجرررود فرررروق برررين المجموعرررة التجريبيرررة والمجموعرررة الضرررابطة عمرررى مقيررراس الرىررراب 
االجتماعي ومقياس التواصرل االجتمراعي بعرد تطبيرق البرنرامج لصرالح المجموعرة التجريبيرة, وال 

المجموعررة التجريبيررة بعرد تطبيررق البرنررامج والمتابعرة فرري مقيرراس الرىرراب توجرد فررروق فرري درجرات 
 .االجتماعي والتواصل االجتماعي والدرجة الكمية

ىرردفت الدِّراسررة ِإلررى تقيرريم ُمْسررتول ( Ali & Kareem, 0202()82عمــي وكــريم ) دراسررة -3
يَّرررة فرري مدينرررة َأْربيرررل, حيرررُث الرُّىرراب االْجتمررراعي لررردل طمبررة ُكمِّيَّرررة التَّفررررد فررري جامعررة ىرررولير الطِّبِّ 

نرة مرن  –ُأْجريت دراسة وْصرفيِّة فري ُكمِّيَّرة التَّفررد عمرى عيِّنرة  يرر اْحتماليَّرة )ىادفرة   رضريَّة( ُمكوَّ
فقرة, ثُرمَّ ُحمِّمرت النَّترادج  ٚٔطالبًا, حيث تمَّ استخدام مقياس لمرُّىاب االْجتماعي ُمكوَّن من  ٜٕٙ
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, وترمَّ اْسرتعمال اإِلْحصراء الوْصرفي مرن خرالل SPSS V.55 )صرادي )باْسرتْخدام البرنرامج اإلحْ 
تقيرريم التِّْكرررارات والنَِّسررب الِمَدويَّررة لمرُّىرراب االْجتمرراعي, وكررذلك اإِلْحصرراء االْسررتداللي الررذي شررمل 

وقرررْد بيَّنرررت نترررادج الدِّراسرررة َأنَّ عمرررر  البيَّرررة . ANOVAاْختبرررار ُمربَّرررْع كررراي وُمعامرررل االْخرررتال  
ب كانوا ما بين الطُّ  سنة, , ومتوسِّطي الحالة االْقتصاديَّة, وىم من المناطق الريفيَّة,  ٕٕ-ٚٔالَّ

ب ُكمِّيَّرة التَّفررد لردييم ُرىراب اْجتمراعي, كمرا َأْظيررت  وبيَّنت النَّتادج َأنَّ أكثر من نص  عردد طُرالَّ
كاديميَّررررة وُمْسررررتول الرُّىرررراب الدِّراسررررة وجررررود عالقررررة ذات داللررررة ِإْحصرررراديَّة عاليررررة بررررين المرحمررررة ارَ 

االْجتمرراعي, كمررا بيَّنررت الدِّراسررة وجررود فررروق ذات داللررة إحصرراديَّة فرري متوسِّررطات درجررات أفررراد 
العيِّنررة تعررزل لمجررنس ولصررالح اإلنرراث. وَأوصررت الدِّراسررة بضرررورة ِإْعررداد برنررامج تعميمرري تررْدريبي 

مِّيَّررة التَّفرررد فرري جامعررة ىررولير الطِّبِّيَّررة فرري لمتَّخفيرر  مررن َأعررراض الرُّىرراب االْجتمرراعي لرردل طمبررة كُ 
 مدينة َأْربيل. 

ىرردفت الدراسررة ِإلررى الكشرر  عررن فعاليررة ( 2( )م0202" )وقاســم ســمور , " أحمــد  ــز دراسررة -4
برنامجين إرشاديين في خفض أعراض اضطِّراب الرُّىاب االجتماعي لدل عيِّنة مرن طمبرة السَّرنة 

نرررت عيِّنرررة الدِّراسرررة مرررن )اُرولرررى فررري جامعرررة اليرمررروك,  ( طالبرررًا وطالبرررًة ترررمَّ اختيرررارىم ٖٕ٘وتكوَّ
بالطَّريقرة الُمتيسِّررة ولتحقيررق َأىردا  الدِّراسررة اسرتخدم الباحثرران مقيراس ليبرروتز لمرُّىراب االجتمرراعي 

( فقرة, وبناًء عمى درجات الطَّمبة عمى ىذا المقياس, ور بتيم في الُمشاركة في ٛٔالُمكوَّن من )
نت من )البرا ذكورًا(,  ِٗٔإناثًا,  ٕٕ( طالبًا )ٖٙمج اإِلرشاديَّة, تمَّ اختيار عيِّنة الدِّراسة التي تكوَّ

ترررمَّ تقسررريميم عشرررواديًَّا ِإلرررى ثرررالث مجموعرررات: مجمررروعتين تجرررريبيَّتين ومجموعرررة ضرررابطة, حيرررث 
نررت كررل مجموعررة مررن ) امج التَّرردريب عمررى ( طالبررًا, تمقَّررت المجموعررة التَّجريبيَّررة ارولررى برنررٕٔتكوَّ

الميررررارات االجتماعيَّررررة, فرررري حررررين تمقَّررررت المجموعررررة التَّجريبيَّررررة الثانيررررة برنررررامج تقميررررل الحساسرررريَّة 
ً مرررن التَّررردريب عمرررى الميرررارات االجتماعيَّرررة, وتقميرررل  التَّررردريجي, وَأظيررررت نترررادج الدِّراسرررة َأنَّ ُكرررالَّ

المعالجة في خفض َأعراض الرُّىاب االجتماعي. الحساسيَّة التَّدريجي كانا َأكثر فاعميَّة من عدم 
(, ولررررم تختمررررر  فاعميَّررررة أي مررررن البرنرررررامجين ٘ٓ.ٓ= وكانررررت الفررررروق ذات داللرررررة ِإحصرررراديَّة )

اإِلرشرراديَّين برراختال  الجررنس, والتَّفاعررل بررين الجررنس والمجموعررة, ولررم يوجررد بينيمررا فررروق ذات 
فعاليَّرة كرل مرن البرنرامجين اإِلرشراديَّين عمرى قيراس داللة ِإحصاديَّة, كما َأظيرت النَّتادج استمرار 

 .الُمتابعة, بعد ثالثة َأسابيع من االنتياء من تطبيق البرنامج وبشكل دال ِإحصاديَّاً 

ىدفت الدِّراسة ِإلى الَكْش  عن فاعميَّة برنامج عالجي ( 6()م0202) " حسين الطروانة" دراسة -5
اب االْجتمررراعي لررردل عيِّنرررة مرررن ُمراجعررري العيرررادات معرفررري ُسرررموكي فررري خفرررض اضرررطِّراب الرُّىررر

نرررت عيِّنرررة الدِّراسرررة مرررن ) ( فرررردًا ُمررروزَّعين عمرررى ٖٓالنَّْفسررريَّة فررري الخررردمات الطِّبِّيَّرررة الَمَمكيَّرررة, وتكوَّ
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( تمَّ اْختيارىم ٘ٔ( وعيِّنة ضابطة عددىا )٘ٔمْجموعتين ُمتكافدتين ىما: عيِّنة تْجريبيَّة عددىا )
ن ُمْجتمررع الدِّراسررة مررن الَمْرضررى الُمررراجعين لُمْستشررفيات بطريقررِة العيِّ  نررة العشررواديَّة الُمَتيسِّرررة, وتكرروَّ

َأمَّا َأداة الدِّراسة التي اْسُتْخِدمت َفَتمثَّمت فري , ( فردٓٓٔالخدمات الطِّبِّيَّة الَممكيَّة والبالغ عددىم )
( ٜٖبيدررة اُرْردنيَّررة والررذي اْشررتمَل عمررى )تطرروير مقيرراس اضررطِّراب الرُّىرراب االْجتمرراعي الُمعرردَّل لم

فقرة ُموزَّعة عمى ثالثرة َأْبعراد والتَّْصرحيح حسرب طريقرة ليكررت. ولِثجابرة عمرى َأْسردمة الدِّراسرة ترمَّ 
اْسرررتخدام عررردد مرررن اإلْحصررراءات الوْصرررفيَّة كالمتوسِّرررط الحسرررابي واالْنحررررا  المْعيررراري, كمرررا ترررمَّ 

 Towْحميررل التَّبرراين الُمصرراحب الثُنررادي ذو التَّْصررميم العرراممي )( وتT-Testاْسررتْخدام اْختبررار )

Way Manova وقررررد َأْظيرررررت نتررررادج الدِّراسررررة وجررررود فررررروق رداء المْجمرررروعتين التَّْجريبيَّررررة ,)
ررموكي,  ررابطة عمررى مقيرراس الرُّىرراب االْجتمرراعي الَبْعرردي, تْبعررًا لُمتغيِّررْر البرنررامج المعرفرري السُّ والضَّ

لصررالح المْجموعرة التَّْجريبيَّرة , عرردم وجرود فررق بررين القياسرّين الَبْعردي والُمتابعررة و  ومتغيرر الجرنس
 .لدل َأْفراد الَمْجموعة التَّْجريبيَّة عمى مقياس الرُّىاب االْجتماعي

ىردفت ىرذه الدِّراسرة لمتَّعررُّ  عمرى فاعميَّرة ( 58)(Keller et al, 0202كيِمر وآخـرون ) دراسة -6
عمى الرىراب اإلجتمراعي  (CBT(  مقابل عالج معرفي سموكي )VRTضي )برنامج واقع افترا

نت العيِّنة من ) وقد َأشارت النَّتادج ِإلى , ( فردًا تمَّ توزيعيا عمى مجموعتين تجريبيَّتين 54, وتكوَّ
رررة, لكرررنَّ  فاعميرررة البرنرررامجيِّن فررري خفرررض الرىررراب االجتمررراعي وخاصرررة رىررراب التَّحررردُّث َأمرررام العامَّ

 الواقع االفتراضي بدا أكثر فاعميَّة في خفض القمق النَّاتج عن الرُّىاب االجتماعي.العالج ب

( 59()م3112) ,Masuda, Anderson, Sheehan وشـييان واندرسـون ماسـودا" دراسرة -7

 لردل النفسرية بالصرحة المرتبطرة المتغيررات وبعرض العقميرة اليقظرةبةن   العالقة  عرن الكشر  بيرد 

 عينرة اقتصررت وقرد المتحردة, الواليرات فري أفريقري, أصل من ارمريكيين عةالجام طالب من عينة

 بأتالنترا جورجيرا واليرة بجامعرة النفس عمم دراسات من طالبة (594) وبمغت اإلناث, عمى الدراسة

 :التاليرة اردوات الدراسرة فري واسرتخدمت سرنة( 55.8) الزمنيرة أعمرارىن متوسرط وبمرغ ارمريكيرة,

 المرونرة م( ومقيراسٖٕٓٓ) ,Brown & Ryan إعرداد "برراون وريران من ميةالعق اليقظة مقياس

 فري االنفعرالي الضريق ومقيراس م(ٖٕٓٓ) ,Bond & Bunce  "بونرد وبرونس إعرداد مرن النفسية

 النفسري المررض م( ومقيراسٖٜٛٔ) Davis إعرداد "دافريس مرن الضرا طة االجتماعيرة المواقر 

 م(ٜٛٚٔ) ,Goldberg إعداد "جمودبيرج  من General Psychological ill health العام

 تتوسرط وأنيرا النفسية, الصحة متغيرات ببعض قوي منبئ العقمية اليقظة أن الدراسة نتادج وأظيرت

 النفسي والمرض الضا طة, االجتماعية المواق  في ي النفس والضيق الذات, إخفاء بين العالقة

 .العام
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 برين العالقرة عن الكش  بيد ( 57()م3122) Besharat& Parto وباشارات بارتو راسةد -8

 فري الدراسة اجريت المراىقين, من عينة لدل ي النفس والضغط النفسية, والسعادة العقمية, اليقظة

 العميرا ارىميرة المردارس بعض من ( طالب اختيرواٚٔٚالدراسة ) عينة وتكونت ايران, في طيران

 مقيراس :دراسرتيما فري الباحثران ( سرنة واسرتخدمٖ.ٚٔ) الزمنيرة أعمرارىم متوسرط وبمرغ بطيرران,

 مرن الرذات تنظريم م( ومقيراسٕٛٓٓ) ,.Cardaciotto et al إعرداد مرن العقمية لميقظة فيالدليفيا

 سرمبًيا تررتبط العقميرة اليقظرة أن إلرى الدراسرة نترادج م( , وأشرارتٕٛٓٓ) ,.Ibanez et al إعرداد

يجابًيرا ي, فسالرن بالضيق  العالقرة يتوسرطان الرذات تنظريم وأن الرذات, وتنظريم النفسرية, بالسرعادة وا 

 والضريق النفسرية السرعادة :مرن بكرل تتنبرأ العقميرة اليقظرة وأن النفسرية, والسرعادة العقميرة اليقظرة بين

  النفس

 إجراءات البحث :

 منيج البحث: -أواًل :

 دمتو لطبيعة الدراسة .نظرًا لمال إستخدمت الباحثة المنيج الوصفي

 مجتمع وعينة البحث : -ثانيًا :

جامعرررة  -يتكرررون مجتمرررع البحرررث مرررن طالبرررات الفرقرررة ارولرررى بكميرررة التربيرررة الرياضرررية لمبنرررات
( طالبة , كما تم اختيار عينة البحث 465والبالغ عددىم )( مٕٕٔٓ/5555)لمعام الدراسي  الزقازيق

( طالبررررة يمثمرررروا نسرررربة مدويررررة 645وبمررررغ عررررددىم ) ارولررررى بالطريقررررة العشرررروادية مررررن طالبررررات الفرقررررة
وقرررد إلتزمرررت الباحثرررة بكافرررة اإلجرررراءات االحترازيرررة فررري , %( مرررن المجتمرررع الكمررري لمبحرررث ٙٗ.ٕٗ)

التعامررل مررع عينررة البحررث حيررث ارتررداء الكمامررة والتحرردث معيررم مررن خررالل مسررافة التقررل عررن متررر 
يفرون المحمرول لكرل طالبرو , حيرث ارسرال مقيراس ونص  , كما تم جمع البيانات مرن خرالل رقرم التم

 طالبة لرم تيرتم بالمشراركة( 49, كما تم استبعاد عدد ) واليقظة العقمية قيد البحث الُرىاب اإلجتماعي

ثرم قامرت  ,%( 69.89( طالبرة يمثمرون نسربة )594ليصبح العردد الفعمري لعينرة البحرث االساسرية ), 
عمررى سرررؤال إستكشررافي المجموعرررة  ين بنرراء عمرررى اإلجابررةالباحثررة بتقسرريم عينرررة البحررث الررى مجمررروعت

والمجموعة الثانية لم تمارس أل  ,مازالت تمارس النشاط الرياضي ومن قبل االلتحاق بالكمية  االولى
 وذلك لمتعر  عمى مستول الرىاب اإلجتماعي واليقظرة العقميرة , نوع من االنشطة الرياضية من قبل

( طالبة من داخل مجتمع البحث وخرارج العينرة ارساسرية إلجرراء 4ٕٓ)كما تم إختيار, لكل مجموعة
سرررتبعاد ) التوصررري   ( يوضرررحٔوجررردول ), ( طالبررة لرررم تيرررتم بالمشرراركة ٔٔالدراسررة اإلسرررتطالعية, وا 

 -( :اإلحصادى لعينتي البحث )االساسية , االستطالعية
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(2جدول )  

عينة البحث) االساسية , االستطالعية( تصنيف  

قيد البحث فى المتغيرات  

النسبة 
 المئوية

العدد الفعمي 
 لمطالبات

عدد الطالبات 
 المسستبعدة

عدد الطالبات 
 األولي

مجتمع 
 البحث

 العينة

59.44%  4548 طالبة 645 طالبة 49 طالبة 594 
 طالبة

 االساسية

45.44%  االستطالعية طالبة ٕٓٔ طالبات 45 طالبة 445 

69.89%  اإلجمالي طالبة 765 طالبة 59 طالبة 754 

%( من من المجتمع الكمي 59.44( أن عينة البحث االساسية تمثل نسبة )ٔمن جدول )يتضح 
( طالبة تمثل سبة 445( طالبة , بينما تمثمت العينة اإلستطالعية في )594لمبحث بواقع )

%( من مجتمع البحث , بينما بمغت النسبة المدوية لعينتي البحث ) ارساسية , 45.44)
 المجتمع ارصمي لمبحث. , وىي بذلك نسب صالحة تمثل%(69.89عية ( )اإلستطال

 أسباب اختيار عينة البحث 

 لم يسبق الفراد العينة ان تطبق عمييم المتغيرات قيد البحث. -

التررزام الطالبررات عينررة البحررث برراالجراءات االحترازيررة حيررث ارتررداء الكمامررة ممررا يسرريل عمررى  -
 الباحثة التعامل معيم .

لمعينة , وذلك بضيجاد معامالت اإللتواء  بالتحقق من إعتدالية البيانات ارساسية الباحثةقامت وقد 
 -: ( يوضح ذلكٕوجدول ) فى المتغيرات قيد البحث

 (8جدول )

 الدالالت اإلحصائية لتجانس عينة البحث 

 فى المتغيرات المختارة قيد البحث

 ( طالبة102ن= )                                                                       

 المتغيرات
وحدة 
 القياس

المتوسط 
االنحراف  الوسيط الحسابى

 المعيارى
معامل 
 االلتواء

 5.48 4.57 44.85 44.84 سنة العمر
 5.5589 4.58 495.85 495.84 سم الطول 
 5.5668 4.87 95.55 95.45 كجم الوزن

 5.8496 5.48 94.85 94.84 درجة القدرات العقمية

عمى أن  يدل مما( 6إنحصرت بين )( ان معامل االلتواء لممتغيرات ٕيتضح من جدول )         
 .عينة البحث تقع داخل المنحنى االعتدالى في المتغيرات المختارة قيد البحث
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أدوات ووسائل جمع البيانات: -: ثالثاً   

 المقابالت الشخصية  -0
لمموافقة عمى التواصل مع  وذلك قامت الباحثة بتوضيح أىمية البحث , إلى إدارة الكمية  -

 الطالبات , مع اخذ كافة اإلجراءات اإلحترازية حيث الكمامة والتباعد.
قناعين بأىمية قامت الباحثة بمقابمة الطالبات لمتعر  عميين ومحاولة   - كسب ثقتين وا 

 االشتراك فى البحث.

الخبراء والمتخصصين فى مجال التربية الرياضية لمعرفة  كما قامت الباحثة بمقابمة السادة -
 بالمتغيرات قيد البحث. كل ما يتعمق

 اإلستمارات -0
 (2إستمارة إستطالع اراء اسادة الخبراء ممحق ) -

عمى المراجع والدراسات المرتبطة بغرض التوصل اردوات  قامت الباحثة باإلطالع           
بما (  العقمية مقياس الرىاب اإلجتماعي , مقياس اليقظة الرديسية لمدراسة ) اختبار القدرات العقمية ,

( خبراء فى مجال عمم ٓٔيتناسب مع موضوع البحث , ثم عرضيم عمى السادة الخبراء وعددىم )
( لمتأكد من مدل مناسبتيما مع طبيعة البحث ٔي ممحق رقم )االجتماع وعمم النفس الرياض

 .% فأكثر ٓٚوالمرحمة السنية , وارتضت الباحثة موافقة السادة الخبراء بنسبة

 (8إستمارة تسجيل بيانات عينة البحث االساسية ممحق ) -
ت عمى )االسم قامت الباحثة بتصميم إستمارة لتسجيل بيانات عينة البحث االساسية وشمم            
القدرات العقمية( ورقم اليات  المحمول لسيولة إجراءات  –الوزن –الطول  – العمر -الشخصى 

 البحث والتواصل مع عينة البحث اذا تطمب االمر.

 (3ممحق )  إختبار القدرات العقمية -

إليجاد  باحثوُ ال استخدمتوُ ( 46()م5559)" عبدالفتاح فاروق" عدادإ اختبار القدرات العقمية        
التعميم العالى  لمرحمة الذكاء معامل االختبار ىذا ويقيس البحث لعينة التكرارل التوزيع إعتدالية

ويحتوي عمى مجموعة من االسدمة ال تتعمق بالمواد الدراسية لذا وجدت الباحثة ىذا االختبار يعد 
 العربية الدراسات من عديدال فى طبق ولقدوانسبيا لقياس ذكاء عينة البحث,  افضل االختبارات

 .الثبات ( عالية –العممية ) الصدق  معامالتو وكانت المماثمة
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-المعامالت العممية إلختبار القدرات العقمية:  

 :Validity الصدق أواًل: 

 :الصدق الظاىري -

عتبرت ٓٔبعرض المقياس وأبعاده عمى السادة الخبراء وعددىم ) الباحثةقامت   ( خبراء , وا 
 لباحثة نسبة إتفاق السادة الخبراء معيارًا لصدق المقياس لما وضع من أجمو.ا

 :Reliability الثبات: ثانياً 

عادة التطبيق  -  -:Test- retestمعامل االرتباط بين التطبيق وا 

 بتطبيق اختبار القدرات العقمية ثم اعادة تطبيقيما عمى العينة اإلستطالعية وعددىم الباحثةقامت  

مجتمع البحث وخارج عينة البحث االساسية, وقد تم حساب معامل االرتباط بين  من طالبة( 445)
 .Test- retestدرجات التطبيق ارول ودرجات التطبيق الثانى وذلك اليجاد ثبات المقياس بطريقة 

 (3جدول )

 معامل االرتباط بين التطبيق األول والتطبيق الثانى

 حثالقدرات العقمية قيد الب لمقياس 

 ( طالبة220= ) ن

 المتغيرات
 قيمة التطبيق الثانى التطبيق األول

 ع م ع م "ر"

 *5.694 6.84 95.75 6.57 94.84 القدرات العقمية 

 5.497=  558ٓ"ر" الجدولية عند مستول داللة  قيمة

( بين التطبيق ٘ٓ.ٓوجود عالقة إرتباطية عند مستول معنوية ) (6يتضح من جدول) 
طبيق الثاني لمقياس القدرات العقمية حيث ان قيمة )ر( المحسوبة أكبر من قيمة )ر( ارول والت

 الجدولية , مما يعطي مؤشرًا لثبات نتادج مقياس القدرات العقمية قيد البحث.

 (1) مقياس الرىاب اإلجتماعي ممحق -
وتقنین مجدي  وتعریب,  م(ٜٜٗٔ) raulin & weeرولين ووي " مقياس مستول الطموح إعداد        

عبارة تقيس مستول الُرىاب ( 65وقد تكون المقياس من ) (12()م0222هحود الدسىقً" )هجدي "
(, وتعكس ىذة الدرجات 4)ال( , 5), والمقياس ثنادي التقدير عمى النحو التالي ,  نعم اإلجتماعي

ر عمى درجات , ويحصل المختب( 58 -54 -44 -49 -47 -4 -6) في العبارات السالبة وىي أرقام 
 ( وكمما ارتفعت الدرجة دل عمى ارتفاع الرىاب االجتماعي.ٗٙ:  ٕٖتتراوح ما بين )
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 (7) مقياس مقياس اليقظة العقمية ممحق -
وقد تكون ( 44)(م3122) الشموي عمى"مقياس اليقظة العقمية الذي قام بضعداده  استخدام تم 

ة , والمقياس خماسي التقدير عمى النحو التالي عبارة تقيس مستول اليقظة العقمي( 48المقياس من )
) أوافق بشدة, موافق, محايد, ال أوافق , ال أوافق بشدة ( بتصحيح درجات عمى التوالي 

( لمعبارات اإليجابية , بينما تعكس درجات التصحيح عمى العبارات السمبية وىي ٘,ٖٗ,ٕ,ٔ)
( وكمما ٘ٚ: ٘ٔاوح ما بين )( و يحصل المختبر عمى درجات تتر ٖ,٘,ٙ,ٚ,ٓٔ,ٔٔ,ٕٔ,٘ٔ)

 ارتفعت الدرجة دل ذلك عمى ارتفاع اليقظة العقمية .

 (22ممحق) إختبارات بعض عناصر المياقة البدنية العامة -
في حدود اطالع الباحثة عمى الدراسات والمراجع السابقة لتحديد االختبارات البدنية العامة والتي 

لياقة البدنية العامة واستطالع رأل الخبراء عناصر ا تعكس مدي امتالك الطالبات لبعض
( توصمت الباحثة ٓٔ%( فأكثر مرفق)ٓٚوارتضت الباحثة قبول الخبراء بسبة مدوية )

 -لثختبارات البدنية التالية:

 (.اختيار الوثب العريض من الثبات )لقياس قدرة عضالت الرجمين -

 رجمين رعمي(.اختيار الوثب العمودل لسارجنت )لقياس قدرة عضالت ال -

 ( ثانية )لقياس قدرة عضالت البطن(.ٖٓاختبار الجموس من الرقود ) -

 ( ثانية )لقياس قدرة عضالت الظير(.ٖٓاختبار رفع الجذع من االنبطاح ) -

 اختيار الوقو  عمى مشط القدم )لقياس التوازن الثابت(. -

 ركي(.اختيار باس المعدل لمتوازن الديناميكى )لقياس التوازن الح -

 الدراسات اإلستطالعية: -رابعًا :

م ٕٕٓٓ/5/44قامت الباحثة بضجراء الدراسات استطالعية في الفترة من يوم االثنين الموافق 
طالبة من خارج  (445عمى عينة إستطالعية قواميا)م , ٕٕٓٓ/49/44 الى يوم االثنين الموافق

التأكد من الثبات( لممقاييس و  –لصدق عينة البحث االساسية وذلك اليجاد المعامالت العممية )ا
 .واالختبارات البدنيةمدي فيم ووضوح العبارات قيد البحث وكذلك 

 -:المعامالت العممية لمقياسي الُرىاب اإلجتماعي واليقظة العقمية

 :Validity الصدق أواًل:

 -الصدق الظاىري: - أ

 بعرض وذلك يقظة العقميةلمقياسي الرىاب اإلجتماعي وال الظاىري الصدق التأكد من تمّ 

 إلبداء , الجامعات المتخصصين أساتذة من المحكمين من عشرة عمى ارولية صورتيما في المقياسين

 المفردات والمحتول لمقياسي الرىاب اإلجتماعي واليقظة العقمية ومدل مناسبة مدل حول الرأي
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 مالحظات ضوء في تالفقرا بعض صيا ة تعديل وتم الطالبات , لخصادص مناسبة صيا تيما

 .الطمبة قبل من لمفيم أقرب لتصبح المحكمين واقتراحات

 -صدق االتساق الداخمي:  - ة

بضستخدام صدق اإلتساق الداخمي لمتأكد من صدق المقياسين قيد البحث ,  قامت الباحثة
بجدول  بحساب داللة اإلرتباط بين العبارة والدرجة الكمية لممحور التى تنتمي إليو كما ىو موضح 

(ٗ  ,٘ ):- 

 (5جدول )

  معامل االرتباط بين درجة كل عبارة والدرجة الكمية فى مقياس الرىاب اإلجتماعي
  

 )ر( م )ر( م )ر( م )ر( م

4 0.2.8* 9 0.18* 44 0..2* 58 0.61* 
5 0..3* 45 0.10* 48 0..0* 59 0.63* 

6 0.60* 44 0..2* 49 0.71* 54 0.6.* 

7 0.63* 45 0.3.* 55 0.60* 58 0.82* 

8 0.3.* 46 0.10* 54 0..8* 59 0.38* 

9 0.80* 47 0.11* 55 0.68* 65 0.10* 

4 0.30* 48 0.228* 56 0.60* 64 0..3* 
8 0.11* 49 0..8* 57 0.30* 65 0.18* 

 5.497( =5.58)قيمة )ر( الجدولية عند مستول معنوية

 وجود إرتباط ذو داللة إحصادية بين العبارة وبين المجموع الكمي (7)دول يتضح من ج        

الرىاب اإلجتماعي قيد البحث حيث أن قيمة معامل االرتباط المحسوبة أكبر من قيمة )ر(  لمقياس
( كما ال يوجد داللة لالرتباط بين العبارة والمجموع 5.58)الجدولية  وذلك عند مستول معنوية 

الغير الدالة إحصاديًا  , ومن ثم قامت الباحثة بحذ  ىاتان العبارتين( 48,  4ن رقم )لمعبارتي الكمي
 ( عبارة.ٖٓ, ليصبح عدد عبارات مقياس الرىاب اإلجتماعي )

 (5جدول )

 معامل االرتباط بين درجة كل عبارة والدرجة الكمية فى مقياس اليقظة العقمية 
  

 )ر( م )ر( م )ر( م )ر( م

4 0.21* 8 0.61* 9 0.71* 46 0.30* 

5 0.62* 9 0.7.* 45 0.6.* 47 0.63* 

6 0.06* 4 0.68* 44 0.61* 48 0..1* 

7 0.72* 8 0...* 45 0.7.*   

 طالبة( 221= ) ن

 طالبة( 221= ) ن
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 5.497( =5.58)( الجدولية عند مستول معنويةقيمة )ر

وجود إرتباط ذو داللة إحصادية بين العبارة وبين المجموع الكمي  (7)يتضح من جدول         
لمقياس اليقظة العقمية قيد البحث حيث أن قيمة معامل االرتباط المحسوبة أكبر من قيمة )ر( 

 ( .5.58)الجدولية  وذلك عند مستول معنوية 

 -صدق المقارنة الطرفية : - ت

بعد تطبيق مقياسي الرىاب اإلجتماعي واليقظة العقمية قيد البحث عمى العينة االستطالعية 
وحذ  نتادج العبارات الغير دالة بعد تطبيق صدق االتساق الداخمي , فقامت الباحثة بترتيب نتادج 

فروق بين الربيع ارعمى والربيع ( طالبة تصاعديًا وذلك لحساب داللة ال445العينة اإلستطالعية )
 -:( يوضح ذلك 9اردنى , وجدول )

 (6جدول )

الُرىاب اإلجتماعي واليقظة العقمية  داللة الفروق بين الربيع األعمى والربيع األدنى لنتائج مقياسي
 قيد البحث بعد تطبيقيما عمى العينة اإلستطالعية 

 ( طالبة32=)3ن = 2ن

 مقياس
 قيمة طالبة 32الربيع األدنى  لبةطا 32الربيع األعمى 

("T)" ع م ع م 

 *9.79 7.97 76.69 8.54 85.58 الرىاب اإلجتماعي

 *45.94 7.88 74.84 6.94 89.54 اليقظة العقمية

 4.45= 558ٓ" الجدولية عند مستول داللة T)") قيمة

يع اردني وجود فروق ذات داللة احصادية بين الربيع ارعمى والرب( 9يتضح من جدول) 
في مقياسي الُرىاب اإلجتماعي واليقظة العقمية قيد البحث , حيث أن قيمة  لدل العينة ارستطالعية

(T( المحسوبة أكبر من قيمة )T الجدولية عند مستول معنوية )ٓ.ٓ٘  مما يعطى داللة مباشر
 عمى صدق نتادج المقياسين قيد البحث.

 

 :Reliability الثبات: ثانياً 

 -قيد البحث: ألفا لبيان ثبات مقياسي الُرىاب اإلجتماعي واليقظة العقمية معامل - أ

قامت الباحثة باختبار ثبات مقياسى البحث بعد تطبيقيما عمى عينة إستطالعية مكونة من 
المحاور ألفا كرونباخ" عمى درجات العينة في كل محور و  "طالبو وذلك بحساب معامل ( 445)
 -:( يوضح ذلك 4وجدول ), كانت معامالت الثبات الدرجة الكمية لممقياس و و 
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(7جدول )  

 ألفا كرونباخ( لبيان معامل الثبات لمقياسي الُرىاب )معامل  

 اإلجتماعي واليقظة العقمية قيد البحث

 

 هؼبهل الرجبت الوقٍبس

 *6.402 الُزهبة اإلجحوبػً

 *6.112 الٍقظة الؼقلٍة

 ٗٙٔ.ٓ(  = ٘ٓ.ٓ)ر( الجدولية عند مستول معنوية ) قيمة     

الُرىاب اإلجتماعي واليقظة  ألفا كرونباخ( لبيان معامل الثبات لمقياسي)( معامل 4يوضح جدول)
عامل الثبات لممقياسيين قيد  العقمية قيد البحث , حيث يتضح داللة معامل ألفا مما يشير الى توافر

 .وصالحيتيما لمتطبيق البحث

عادة التطبيق  - ة  -:Test- retestمعامل االرتباط بين التطبيق وا 

بعد تطبيق مقياسي الُرىاب اإلجتماعي واليقظة العقمية في صورتيما االولى عمى العينة 
اإلستطالعية وحذ  نتادج العبارات الغير دالة , قامت الباحثة بضعادة تطبيقو مرة اخرل عمى نفس 

ن ثم حساب معامل اإلرتباط البسيط لبيرسون لمتأكد من ثبات العينة وبفاصل زمنى أسبوعين. وم
 -:( يوضح ذلك 8نتادج المقياسين قيد البحث , وجدول )

(2جدول )  

 معامل االرتباط بين التطبيق األول والتطبيق الثاني لنتائج تطبيق 

 مقياسي الرىاب اإلجتماعي واليقظة العقمية عمى العينة اإلستطالعية 

 ( طالبة220=)ن

 قياسم
 قيمة التطبيق الثاني التطبيق األول

 ع م ع م "ر(")

 *5.798 6.97 79.48 7.958 74.868 مستوى الطموح

 *5.699 6.84 85.58 7.598 78.49 الفاعمية الذاتية األكاديمية

 5.497= 558ٓ) ر ( الجدولية عند مستول داللة  قيمة

( بين التطبيق ٘ٓ.ٓمعنوية )وجود عالقة إرتباطية عند مستول  (8يتضح من جدول) 
قيد البحث , حيث ان قيمة )ر( الُرىاب اإلجتماعي واليقظة العقمية  ارول والتطبيق الثاني لمقياسي

الُرىاب اإلجتماعي المحسوبة أكبر من قيمة )ر( الجدولية , مما يعطي مؤشرًا لثبات نتادج مقياسي 
 .لبحثقيد البحث عند تطبيقُو عمى عينة اواليقظة العقمية 

 ( طالبة220ن= )       
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 ( 0) جدول

 العدد األصمي وأرقام العبارات المحذوفة والمعدلة والعدد النيائى لعبارات

 محاور مقياس مستوى الطموح  

 المقياس
العدد االصمي 
 لمعبارات 

أرقام العبارات 
 المحذوفة

عدد العبارات 
 المعدلة

العدد النيائي 
 لمعبارات 

 65  6 (48,  4)  65 الُرىاب اإلجتماعي

 48  5 - 48 ظة العقميةاليق

( الصورة النيادية لمقياس الرىاب اإلجتماعي , حيث يتكون من عدد ٜيتضح من جدول ) 
لمعباارت الموجبة  (4-5), بتصحيح درجات  ( عبارة , بمقياس تقديري ليكارت الثنادي65عبارات )

مقياس الرىاب  والعكس لمعبارات السالبة لتصبح أعمى درجة يمكن ان تحصل عمييا الطالبة في
( درجة , ليصبح حصول 65( درجة بينما تكون اقل درجة )95اإلجتماعي قيد البحث ىي )

( درجة ٖٓ:٘ٗالطالبة عمى إجمالي مجموع درجات لمقياس الرىاب اإلجتماعي قيد البحث من )
( في  95: ٙٗفيي بذلك تمثل مستول رىاب اجتماعي منخفض , بينما يمثل حصول الطالبة من )

كما يتضح ايضا الصورة النيادية لمقياس اليقظة العقمية ,  تمثل مستول رىاب اجتماعي مرتفع بذلك
, بتصحيح درجات  ( عبارة , بمقياس تقديري ليكارت الخماسي48حيث يتكون من عدد عبارات )

( لمعباارت الموجبة والعكس لمعبارات السالبة لتصبح أعمى درجة يمكن ان تحصل ٔ,ٕ,ٖ,ٗ,٘)
( ٘ٔ( درجة بينما تكون اقل درجة )٘ٚطالبة في مقياس اليقظة العقمية قيد البحث ىي )عمييا ال

درجة , وبحساب المدل فيصبح حصول الطالبة عمى إجمالي مجموع درجات لمقياس اليقظة العقمية 
( درجة فيي بذلك تمثل مستول يقظة عقمية منخفضة , بينما يمثل حصول ٘ٔ:٘ٗقيد البحث من )

 ( في بذلك تمثل مستول يقظة عقمية مرتفعة. ٘ٚ: ٙٗالطالبة من )

 -: حساب الزمن المناسب لإلجابة عمى مقياس الرىاب اإلجتماعي واليقظة العقمية

الرىاب اإلجتماعي واليقظة العقمية من  تم التوصل لمزمن المناسب لثجابة عمى مقياسي
واخر طالبة إنتيت من اإلجابة  خالل التوصل لممتوسط الحسابي وذلك بجمع زمن إجابة أول طالبة

ليكون الزمن المناسب لثجابة , ليصبح الزمن المناسب لثجابة عمى  ٕعميو وقسمتيما عمى 
 ( دقيقة , أما الزمن المناسب لثجابة عمى مقياس اليقظة العقمية49) مقياس الرىاب اإلجتماعي

 ( دقيقة.44)

 :البدنية المعامالت العممية ) الصدق والثبات ( لالختبارات

لالختبارات قيد البحث بتطبيق االختبارات  (الثبات –تم التأكد من المعامالت العممية )الصدق   
( طالبة ثم ترتيبيم تصاعديا , لحساب ٓٔٔقيد البحث عمى العينة اإلستطالعية والبالغ عددىا )

ت بتطبيق صدق داللة الفروق بين الربيع االعمى والربيع اردنى , لمتأكد من صدق االختبارا
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المقارنة الطرفية , وكذلك التاكد من ثبات االختبارات بتطبيق االختبارات مرة اخرل عمى العينة 
 ( أيام , ومن ثم ايجاد معامل االرتباط البسيط لبيرسون.٘االستطالعية بفاصل زمني )

 : Validity صدق اإلختبارات

لمرتبطة ثبت أن ليذه االختبارات تتمتع بعد إطالع الباحثة عمى المراجع والدراسات السابقة وا
" , كما قامت  "Logical Validityوعمى ذلك فضن ىذه االختبارات ليا صدق منطقي , بالصدق
صدق المقارنة الطرفية " أيضًا بالتأكد من صدق االختبارات قيد البحث عن طريق تطبيقالباحثة 

 :  (ٓٔكما ىو موضح بجدول )

 ( 20 جدول )

  داللة الفروق بين الربيع األعمى والربيع األدنى في

 قيد البحثاالختبارات البدنية 

 4.45= ٘ٓ.ٓقيمة ت  الجدولية عند مستول معنوية     

( انو توجد فروق ذات داللة احصادية بين الربيع ارعمى والربيع اردنى  45يتضح من جدول )
يد البحث حيث ان قيمة )ت( المحسوبة أكبر من قيمة )ت( الجدولية عند مستوي في االختبارات البدنية ق

 ( , مما يعطي داللة مباشرة عمى صدق ىذة االختبارات.٘ٓ.ٓمعنوية )

 : Reliabilityثبات اإلختبار 

قامت الباحثة بضيجاد معامل الثبات في االختبارات البدنية قيد البحث عن طريق تطبيق تمك 
 ومن ثم أيام كفاصل زمني بين التطبيقين (8)إعاد تطبيقيا عمى نفس العينة بعد  اإلختبارات ثم

)ارول  تطبيق معامل اإلرتباط البسيط لبيرسون عمى النتادج إليجاد معامل اإلرتباط بين التطبيقين
 ( يوضح ذلك .44) والجدول رقم( , والثاني

 المتغٌٌرات م
 وحدة
 القٌاس

 قٌمة األدنى الربٌع األعلى الربٌع
 ع± س ع± س ( ت) 

 *8..44 3... 46.53 8..8 48.13 سن ىذت الؼوىدي لسبرجٌثال  -1

 *4..65 4..8 843.46 8.53 866.31 سن الىذت الؼزٌض هي الرجبت  -2

 *43.44 18.. 81.45 3... 43.41 ػدد خ02الجلىس هي الزقىد /  -3

 *66.51 84.. 45..4 13.. 53..4 ػدد خ02رفغ الجذع هي اإلًجبح/  -4

 *41..8 68.. 4.63 8.43 5.43 ذبًٍة بط القدمالىقىف ػلى أهش  -5

 *84.43 8.83 43.46 8..4 46..3 درجة اخحجبر ثبس الوؼدل  -6

 طالبة 54=ٕ=نٔن
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 ( 22 جدول رقم )

 والتطبيق الثاني  التطبيق األولمعامل االرتباط بين  

 في اإلختبارات البدنية قيد البحث

 5.497= ٘ٓ.ٓقيمة )ر( الجدولية عند مستول معنوية     

( انو يوجد إرتباط ذو داللة احصادية بين التطبيق ارول والتطبيق 44يتضح من جدول )
حيث ان قيمة )ر( المحسوبة أكبر من قيمة )ر( الجدولية , البدنية قيد البحث  الثاني في االختبارات
 ( , مما يعطي داللة مباشرة عمى ثبات نتادج ىذة االختبارات.٘ٓ.ٓعند مستوي معنوية )

 الدراسة االساسية: -خامسًا :

,   مٕٕٔٓ/مٕٕٓٓتم إجراء الدراسة ارساسية خالل الفصل الدراسي ارول لمعام الجامعى 
وقد قامت الباحثة بتطبيق السؤال اإلستكشافي لمتعر  عمى الطالبات الممارسات والغير ممارسات 

م( كما قامت بتوزيع استمارات مقياس ٕٕٓٓ/ٔٔ/44لمنشاط الرياضي يوم الثالثاء الموافق )
ن يوم ارحد وتطبيق اختبارات المياقة البدنية العامة فى الفترة م  الرىاب اإلجتماعي واليقظة العقمية

كما راعت الباحثة كافة ,  مٕٕٓٓ/59/44 م الى يوم الخميس الموافقٕٕٓٓ/44/ 55الموافق 
إستعانت الباحثة  اإلجراءات االحترازية من استخدام الكمامة والكحول والقفازات الطبية , كما

رات بمجموعة من المساعدين في توزيع االستمارات عمى الطالب وتطبيق وتسجيل نتادج إختبا
بعض عناصر المياقة البدنية العامة , بعد ان قامت بشرح فكرة وىد  البحث لين , ثم قامت 

 .الباحثة بتفريغ اإلستمارات وتجميع البيانات وذلك إستعدادًا إلجراء المعامالت اإلحصادية المناسبة

 المعالجات اإلحصائية: -سادسًا :

عن طريق الحاسب ارلى باستخدام برنامج  بمعالجة البيانات الخام اإلحصادية قامت الباحثة
 البحث وذلك لمحصول عمى ما يمى: وفقًا لطبيعة( SPSSاإلحصاء )

-اختبار )ت( لمفروق  –معامل االلتواء  -اإلنحرا  المعياري  -الوسيط-المتوسط الحسابي -
 معامل اإلرتباط البسيط لبيرسون.

 المتغٌٌرات م
 وحدة
 القٌاس

 قٌمة الثانً التطبٌق األول التطبٌق
 ع± س ع± س ( ر) 

 *134.. 16... 41.48 16... 41.13 سن ىذت الؼوىدي لسبرجٌثال  -1

 *56... 8.44 1..836 8.44 833.15 سن الىذت الؼزٌض هي الرجبت  -2

 *145.. 116.. 44.84 116.. 48.44 ػدد خ02الجلىس هي الزقىد /  -3

 *.15.. 316.. 1..43 316.. 46 ػدد خ02رفغ الجذع هي اإلًجبح/  -4

 *144.. 116.. 8..6 116.. .3.1 ذبًٍة أهشبط القدمالىقىف ػلى   -5

 *168.. 8.616 41.13 8.616 41.46 درجة اخحجبر ثبس الوؼدل  -6

 طالبة ٓٔٔن=
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 عرض ومناقشة النتائج : -سابعًا :

اإلستكشافي لمتعر  عمى الطالبات الممارسات والغير ممارسات لمنشاط  بعد عرض السؤال
الرياضي عمى عينة البحث االساسية قامت الباحثة قامت الباحثة بتقسيم عينة البحث وفقًا لثجابة 
عمى السؤال االستكشافي الى مجموعتين , ففد بمغ عدد المجموعة ارولى والتي تمارس النشاط 

طالبة ممارسة لمنشاط الرياضي , أما  (495) لتحاق بكمية التربية الرياضية الرياضي من قبل اإل
طالبة  ير ممارسة لمنشاط الرياضي, ومن ثم قامت ( 459المجموعة الثانية فقد بمغ عددىا )

بحساب داللة الفروق بين المجموعتين لمتأكد من وجود فروق دالة احصاديًا بينيما في مستول 
بدنية , ثم قامت الباحثة بتصني  درجات مجموعتين البحث في مستول بعض عناصر المياقة ال

 -الُرىاب اإلجتماعي واليقظة العقمية كما ىو موضح:

 (28جدول )

 داللة الفروق بين المجموعة األولى والمجموعة الثانية

 في بعض عناصر المياقة البدنية العامة  

 ( طالبة232=)3ن( , 268=) 2ن

اخحجبرات ثؼض ػٌبصز 

 لٍبقة الجدًٍةال

 وحدة
 القٌاس

الوجوىػة األولى  

 )هوبرسبت للزٌبضة(

 الوجوىػة الربًٍة

 )غٍز هوبرسبت للزٌبضة(  
 قٍوة

("T)" 

الفزوق 

الوئىٌة 

 ع± س ع± س ثٌٍهوب %

 %18.4 *1..4 .4.8 46.44 4.43 13..4 س  الىذت الؼوىدي لسبرجٌث

 %13.4 *..4. 8.43 854.43 61..4 834.85 س  الىذت الؼزٌض هي الرجبت

 %19.1 *84.3 4.51 45.41 63..4 44.83 عدد خ02الجلىس هي الزقىد /

 %18.6 *41.4 8..8 43..4 53..8 43.56 عدد خ02رفغ الجذع هي اإلًجبح/

 %63.4 *84.8 8.31 1.43 13..4 .3.3 ثانیة الىقىف ػلى أهشبط القدم

 %14.9 *44.5 4.11 35.41 8.463 46..3 درجة اخحجبر ثبس الوؼدل

 4.89=558ٓ" الجدولية عند مستول داللة T)") قيمة

( انو توجد فروق ذات داللة احصادية بين الطالبات الممارسات والغير 45يتضح من جدول )
ممارسات لمرياضة في بعض اختبارات المياقة البدنية العامة )القدرة العضمية وارتزان الثابت 

ن قيمة )ت( المحسوبة أكبر من قيمة )ت( الجدولية عند مستوي قيد البحث حيث ا والمتحرك(
( مما يشير الى وجود فروق في نتادج اإلختبارات البدنية ولصالح الطالبات ٘ٓ.ٓمعنوية )

الممارسات لمرياضة وبنسب فروق مدوية بين المجموعتين) الممارسة والغير ممارسة لمرياضة( 
 (ٕموضح بالشكل ) %( كما ىوٓٗ.ٖٙ%:46.75)تراوحت ما بين 
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 ( 3شكل )

 نسبة التغير المئوية بين الطالبات الممارسات لمرياضة والطالبات الغير ممارسات

 لمرياضة في بعض إختبارات المياقة البدنية العامة 

وتعزو الباحثة الفروق الواضحة في اختبارات بعض عناصر المياقة البدنية العامة لمطالبات  
ارسات والغير ممارسات لمنشاط الرياضي ولصالح الطالبات الممارسات لمنشاط الرياضي إلى المم

أنو ارنتظام فى الممارسة الرياضية يحسن من كفاءة العضالت ويقوي االربطة ويحسن من كفاءة 
االجيزة الوظيفية ويجعل ممارسة المواق  الحياتية اليومية أكثر سيولة , حيث أكد عمى ذلك " 

أشار عمى أىمية الممارسة الرياضية المنتظمة في تنمية المياقة  حيث (6)م(3112) "مة راتبأسا"
" محمد عالوي" البدنية والتمتع بقوام سميم والقدرة عمى مواجية االعباء اليومية , كما أكد عمى ذلك 

لرياضية أن إكتساب المياقة البدنية والتمتع بقوام رياضي من اىم إسيامات الممارسة ام( 3122)
المنتظمة لمفتاة , كما انيا ذات تأثيرات إيجابية فسيولوجية, كزيادة مرونة وكفاءة المفاصل ومعالجة 
االم المفاصل والظير ورفع كفاءة عمل الجيازين الدوري والتنفسي وزيادة المقاومة الطبيعية 

قاية من التعب لألمراض واإلقالل من إحتمال اإلصابة بأمراض القمب واروعية الدموية والو 
"موسى (, وم2221) محمد عالوى""كال منوقد أكد عمى ذلك , ( 98: 47.)الذىني
( عمى أىمية توافر الصفات البدنية العامة مع م2223)"عادل عبد البصير"(, وم2222)فيمى"

اختال  الكم والكي  فييا ىذا باإلضافة إلى تنمية الصفات البدنية الخاصة يرتبط ارتباط وثيق 
وكذلك ما أشارت إليو  (65:  45( )48:  44( )75:  46ة الميارات الحركية ومراحل أداديا. )بتنمي

محمود "(, 65()م2225) "Nicholas et all"نكوالس وآخرون العديد من الدراسات كدراسة 
إلى أىمية المارسة المنتظمة  (5)(م3112أسامة عبد الرحمن"), ودراسة " (49)(م3112متولى")
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ياضي بأشكالو المختمفة في تحسين ارداء المياري , حيث أن االداء المياري ارمثل لمتدريب الر 
يعتمد بالدرجة االولى عمى امتالك القدرات البدنية المختمفة والتي تمثل القاعدة االساسية لالداء 
م المياري , حيث ال يمكن تطوير االداء المياري دون امتالك العناصر البدنية المختمفة التي تخد

 كل ميارة. 

ولذلك فترل الباحثة أنو أىم ما يشجع طالبات كمية التربية الرياضية الجدد عمى اإلشتراك 
في المسابقات واالنشطة الرياضية مع زمالديا ىو مدل ثقتيا بقدراتيا البدنية والتي تدفعيا لثقبال 

ي الدراسة اإلستطالعية عمى المشاركة مع زمالديا دون الشعور بالخو  والقمق كما تبين لمباحثة ف
ارولى والتي ظيرت ان ىناك بعض الطالبات التي تخشى من الظيور أمام الجميع أثناء اداء ميارة 

 حركية معينة داخل نشاط تنافسي ترويحي مع زمالديا.

ومررن خررالل العرررض السررابق وفرري ضرروء أىرردا  البحررث وفروضررو فقررد تحقررق الفرررض ارول 
جرد فرروق ذات داللرة إحصرادية فري مسرتول بعرض عناصرر المياقرة تو  لمبحث والرذي يرنص عمرى أنرو "

البدنيرررة العامرررة لررردل الطالبرررات الممارسرررات و يرررر الممارسرررات لمنشررراط الرياضررري ولصرررالح الطالبرررات 
 الممارسات لمنشاط الرياضي".

 

 (23جدول )

 داللة الفروق بين الطالبات الممارسات لمرياضة والغير ممارسات لمرياضة

 ىاب اإلجتماعي واليقظة العقمية قيد البحثفي مستوى الرُ  

 ( طالبة232=)3( , ن223)= 2ن

 هقٍبس
 وحدة
 القٌاس

الوجوىػة األولى  

 )هوبرسبت للزٌبضة(

 الوجوىػة الربًٍة

 )غٍز هوبرسبت للزٌبضة(  
 قٍوة

("T)" 
 ع± س ع± س

 *1..4 5.66 64.13 6.48 64..4 درجة الزهبة اإلجحوبػً

 *48.3 .1.4 58..3 1.41 51.15 ةدرج الٍقظة الؼقلٍة

 4.89=558ٓ" الجدولية عند مستول داللة T)") قيمة

( انو توجد فروق ذات داللة احصادية بين الطالبات الممارسات والغير 46يتضح من جدول )
قيد البحث ولصالح الطالبات الغير ممارسات  ممارسات لمرياضة في مستول الُرىاب اإلجتماعي

جد فروق ذات داللة احصادية بين الطالبات الممارسات والغير ممارسات لمرياضة كما تو  لمرياضة ,
قيد البحث ولصالح الطالبات ممارسات لمرياضة حيث ان قيمة )ت(  في مستول اليقظة العقمية

( مما يشير الى انخفاض ٘ٓ.ٓالمحسوبة أكبر من قيمة )ت( الجدولية عند مستوي معنوية )
ع اليقظة العقمية لمطالبات الممارسات لمرياضة مقارنة مع الطالبات الغير الرىاب االجتماعي وارتفا
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ممارسات لمرياضة والالتي تظير نتادجيم ارتفاع في مستول الرىاب وانخفاض مستول اليقظة 
 (6العقمية , كما ىو موضح بالشكل )

 

 (4شكل )

 الفروق بين الطالبات الممارسات لمرياضة والغير ممارسات لمرياضة

 في مستوى الُرىاب اإلجتماعي واليقظة العقمية قيد البحث 

( انو توجد فروق ذات داللة احصادية بين الطالبات الممارسات 46كما يتضح من جدول ) 
البحث ولصالح الطالبات الغير  قيد والغير ممارسات لمرياضة في مستول الُرىاب اإلجتماعي

ممارسات لمرياضة , كما يوضح أيضًا انو توجد فروق ذات داللة احصادية بين الطالبات 
ولصالح الطالبات الممارسات  الممارسات والغير ممارسات لمرياضة في مستول اليقظة العقمية

اإلجتماعي وانخفاض  وتعزو الباحثة ارتفاع مستول الرىاب,  (ٖلمرياضة كما ىو موضح بالشكل )
مستول اليقظة العقمية لدل الطالبات الغير ممارسات لمنشاط الرياضي إلى شعورىم بضنخفاض 

( وىذا ما يشعرىم ٕ( وشكل )ٕٔالمستول البدني لدييم وىذا ما أكده مناقشة الفرض ارول بجدول )
بدنية مقارنة بزمالديم بالخو  من المشاركة االجتماعية مع زمالديم وشعورىم بضنخفاض قدراتيم ال

الممارسين لمرياضة , ولذلك تشعر الطالبات الغير ممارسات لمنشاط الرياضي بالرىاب االجتماعي 
وتنخفض اليقظة العقمية لدييم عمى العكس من الطالبات الالتي تمارسن ارنشطة الرياضية والتي 

( ٕٔفرض االول بجدول )حققت نتادج أفضل في اإلختبارات البدنية كما ىو موضح بمناقشة ال
( قيد البحث,  حيث يشعرن بمستول منخفض لمرىاب اإلجتماعي ومستول مرتفع من ٕوشكل )

اليقظة العقمية , وتعزو الباحثة ىذة النتادج الى ممارسة ارنشطة الرياضية , حيث أن ممارسة 
ة اإليجابية والحد من االنشطة الرياضية ليا العديد تساعد في تنمية العديد من الميارات اإلجتماعي
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المظاىر اإلجتماعيةالسمبية عوضًا عن الشعور بالثقة واثبات الذات والتمتع بصحة جيدة وىذا ما 
حيث أشار إلى أن ممارسة ارنشطة الرياضية بضنتظام لو  م(3122محمد عالوي" )أشار إليو " 

تأثيرات إجتماعية ليا  أثر إيجابي عمى الممارس في نواعي عدة , حيث أن ممارسة الرياضة
كسيولة تكوين الصداقات والشعور باالنتماء وتقدير العمل الجماعي وتنمية القيم اإلجتماعية, 
وأيضًا ليا تأثيرات نفسية مثل إشباع الميول والدوافع المرتبطة بالمعب وتنمية الثقة بالنفس والصحة 

 (99:  47) اإلنفعالية

اعي يرتبط بشكل كبير بالقدرة عمى التكي  كما ترل الباحثة أن مستول الرىاب اإلجتم
واالندماج االجتماعي والذي يوفره ممارسة االنشطة االجتماعية المختمفة والتي تعتبر ارنشطة 
الرياضة أىم ىذة الممارسات اإلجتماعية حيث يساعد عمى تنمية قدرة ممارسييا عمى التكي  

الرىاب اإلجتماعي , ويتفق ذلك مع ما  اإلجتماعي والذي يعتبر الركيزة ارساسية لمتخمص من
( حيث أشارت نتادج ىذة الدراسة الى 48()م3122الحمد وآخرون") نايفتوصمت إليو دراسة "

وجود عالقة عكسية بين الرىاب اإلجتماعي والتكي  الغجتماعي حيث كمما ارتفع التكي  
سة االنشطة االجتماعية االجتماعي قل معو الرىاب اإلجتماعي والعكس مما يؤكد عمى دور ممار 

 الرىاب اإلجتماعي. ةالمختمفة في تطوير التكي  اإلجتماعي والحد من ظاىر 

( حيث 4)م(3122دعاء عمى )كما تتفق ىذة النتادج أيضا مع ما توصمت إليو دارسة 
توصمت من خالل برنامج ارشادي معرفي سموكي حركي جماعي " ألعاب صغيرة" في التخفي  من 

جتماعي لدة ارطفال المكفوفين , حيث توصمت الى أن ارطفال الذين طبق عمييم حدة الرىاب اإل
البرنامج تميزوا عن  ير ىم بمستول عالي من التواصل اإلجتماعي وانخفاض فى مستول الرىاب 

 اإلجتماعي.

ىذا وترل الباحثة أن مستول الرىاب اإلجتماعي يكون في أعمى مراحمة لدل الطالبة فى 
سي ارول خاصة الطالبة الغير ممارسة لمنشاط الرياضي لكنو وبطبيعة التكوين البشري الفصل الدرا

وقدرتو عمى التكي  سرعان ما تندمج الطالبة مع الجماعة من خالل االشتراك فى المحاضرات 
العممية وتنمية القدرات البدنية لدييا وتميزىا فى احد االنشطة يعزز من تقميل الرىاب اإلجتماعي 

والتي توصمت  (54)(Ali & Kareem, 0202عمي وكريم )ويتفق ذلك مع دراسة كل من  لدييا
الى أنو توجد عالقة بين المرحمة االكاديمية والرىاب اإلجتماعي , حيث أنو كمما ارتفعت المرحمة 
اركديمية انخفض معيا الرىاب اإلجتماعي والعكس صحيح , ويتفق ذلك مع طبيعة الدراسة الحالية 

 بوضوح.
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كما ترل الباحثة أن كمما كانت الطالبة تثق بقدراتيا البدنية داخل كمية التربي الرياضية ترتفع معيا 
اليقظة العقمية لدييا وترتفع قدرتيا عمى التعامل مع المواق  الضا طة واظيار قدراتيا ومكاناتيا 

دراستيا أنو كمما في نتادج  (7()م3122أماني الياشم ")البدنية دون الشعور بالخو  حي تشير" 
 الضا طة, المواق  مع عند التعامل ارفراد لدل الذىنية المرونة معيا ارتفعت اليقظة العقمية ترتفع

مكانات قدرات من لدييم ما إظيار إلى ارفراد وتحفز وتتفق ىذة النتادج , الجامدة التقيد بارفكار دون وا 
 ,Masuda, Anderson انوشيي واندرسون ماسودامع ماتوصمت اليو دراسة كل من 

Sheehan, (311259()م ,)وباشارات بارتو Besharat& Parto (312257()م ) والتي
تؤكد عمى دور اليقظة العقمية فى التعامل مع المواق  الذا طة وتقبل المواق  االجتماعية المختمفة 

مع الشعور بالرىاب والشعور بالسعادة , وان اليقظة العقمية منبئ لمصحة النفسية , ولذلك تتنافى 
 اإلجتماعي والخو  من التفاعل اإلجتماعي .

ومن خالل العرض السابق وفي ضوء أىدا  البحث وفروضو فقد تحقق الفرض الثاني لمبحث 
أنرررو " توجرررد فرررروق ذات داللرررة إحصرررادية فررري مسرررتول الُرىررراب اإلجتمررراعي لررردل  والرررذي يرررنص عمرررى

لرياضري ولصرالح الطالبرات الغيرر ممارسرات لمنشراط الطالبات الممارسات و ير الممارسرات لمنشراط ا
الرياضرري , توجررد فررروق ذات داللررة إحصررادية فرري مسررتول اليقظررة العقميررة لرردل الطالبررات الممارسررات 

 و ير الممارسات لمنشاط الرياضي ولصالح الطالبات الممارسات لمنشاط الرياضي".

 

-اإلستنتاجات :  

ومناقشة النتائج يمكن إستخالص  ومن خالل عرض في ضوء أىداف البحث وفروضو
 -اإلستنتاجات التالية :

  تمعب ممارسة ارنشطة الرياضية لمطالبات دور ىاما في التمتع بمياقة بدنية تميزىم عن
 . يرىن من الغير ممارسات لمنشاط الرياضي

  تتميز الطالبات الممارسات لمنشاط الرياضي بمستول منخفض من الرىاب اإلجتماعي
 .مع  يرىن من الطالبات الغير ممارسات لمنشاط الرياضيمقارنة 

  تتميز الطالبات الممارسات لمنشاط الرياضي بمستول مرتفع من اليقظة العقمية مقارنة مع
  يرىن من الطالبات الغير ممارسات لمنشاط الرياضي.

-التوصيات :  
 صة قبل االلتحاق بكمية ضرورة التوعية باىمية ممارسة ارنشطة الرياضية لمحياه عامة وخا

 التربية الرياضية.

 ضرورة ممارسة االنشطة الرياضية لمحد من ظاىرة الرىاب اإلجتماعي لمطالبات. 
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 .ضرورة ممارسة االنشطة الرياضية لتنشيط اليقظة العقمية لمطالبات 
 ماعي توعية اولياء ارمور بضرورة مالحظة سموكيات أبناديم تجنبا لشعورىم بالرىاب االجت

 بتوجيييم لممارسة االنشطة الرياضية.
 

 -قائمة المراجع :
 أواًل المراجع العربية :

فاعمية برنامجين ِإرشاديين في خفض اضطراب الرُّىاب   : (8026" )قاسم سمور,  َأحمد  زو  .1
االجتماعي لدى عيِّنة من طمبة السنة اأُلولى في جامعة 

 .م التربويَّةاليرموك. المجمة اأُلردنيَّة في العمو 

فاعمية تدريبات القوة الوظيفية عمى كثافة معادن ومحتول  : (م3112أسامـــة عبد الرحمن عمي )  .2
العظام والقدرة العضمية والتوازن ومستول أداء ميارتى الطعن 
والوثبة السيمية لدل ناشئ المبارزة, المؤتمر قبل ارولمبياد 

 6ناينج الصين, العدد الدولى لعموم اليندسة الرياضية,داكعة

التطبيقات, دار الفكر  –, المفاىيمٕعمم نفس الرياضة, ط  : (3112أسامــــــــــــــــــــــة كامل راتب  )  .3
 العربي, القاىرة 

 في ةالحكومي المدارس مديري لدل الذىنية اليقظة توافر درجة : م(3122) أمانـــــــــــــــــــي الياشــــــــــــــم  .4

 المواطنة سموك ممارسة بدرجة وعالقتيا محافظة عّمان

 كمية , رسالة ماجستير نظرىم, وجية من لممعممين التنظيمية

 .اروسط الشرق جامعة التربوية, العموم

  م( 3124)  الشريف عصام حســـــام  .5

 

 فعاليتيا واختبار االبعاد متعددة عالجية تقييميو حزمة تصميم :

 رسالة. القيري الوسواس اضطراب ل مرض من عينة عمى

 .االردن عمان, االىمية, عمان جامعة منشورة,  ير ماجستير

فاعميَّة برنامج عالجي َمْعرفي ُسموكي في َخْفض اضطِّراب  : (3122الطراونــــــــــــــة ) حسيـــــــــــــــن  .6
ْفسيَّة الرُّىاب االْجتماعي لدل عيِّنة من ُمراجعي العيادات النَّ 
 .في الخدمات الطِّبِّيَّة الَمَمكيِّة.مجمَّة ُكمِّيَّة التربية اَرساسيَّة

برنامج إرشادي معرفي سموكي  لمتخفي  من حدة الرىاب  : م(3122دعــــــــــــــــــــــــاءعمــــــــــــــــــــي )  .7
االجتماعي عند الطفل الكفي  لتحسين التواصل االجتماعي 

 . رسالة ماجستير  ير منشورة, جامعة عين شمس.لديو
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 لدول العربية التربية مجمة النفسية, والصحة العقمية اليقظة :  م(3123) ريـــــاض العاسمـــــــــــــــــــــي  .8

 العربي. الخميج

 عينة عمى االجتماعي القمق سمقيا لتقنين ميدانية دراسة : م(3112سامــــــــــــــــــر رضــــــــــــــــــوان)  .9

 .قطر جامعة البحوث التربوية, مركز مجمة سورية,

 م(2223عــــــــــادل عبد البصيـــــــــــر)  .11
 

التدريب الرياضى والتكامل بين النظرية والتطبيق, المكتبة  :
 المتحدة, بور فؤاد, بور سعيد

يقظة العقمية وعالقتيا بالكفاءة الذاتية لدل عينة من طالب ال : م(3122عمــــــى محمـــد الشــــــموي)  .11
كمية التربية بالدوامي , بحث منشور بمجمة البحث العممي 
 في التربية , العدد التاسع عشر , المممكة العربية السعودية.

 ريَّة.مقياس الرُّىاب االجتماعي. القاىرة: ارنجمو مص : (3115مجـــــــــــدي محمـد الدسوقي)  .12

 .عمم التدريب الرياضي, دار المعار  المصرية, القاىرة : م(2221محــــمد حســـــــــن عالوى)  .13

 , مركز الكتاب لمنشر, القاىرة.ٜعمم النفس الرياضي, ط : (م3122محمـد حســــــــــن  عالوي )  .14

محمــــــــــد ياســـــــــــــــره و محمــــــــد   .15
 م(3123ــــــــــــو ىـــــــــــــــــــــــدروس )َأبـ

برنامج ِإْرشادي َجْمعي في خفض ُمْستول الرُّىاب  :
رين من الحرب اإِلْسراديميَّة  االْجتماعي لدل اَرْطفال الُمَتضرِّ
في المناطق الُحدوديَّة بقطاع  زَّة. مجمَّة الزرقاء لمبحوث 

 .ٕٜ-ٕٚ(, ٔ)ٕٔ,  والدِّراسات اإِلْنسانيَّة
 محمود محمد محمود متولى  .16

 (م3112)

 

فاعمية تدريبات القوة الوظيفية عمى بعض المتغيرات البدنية  :
والميارية ومستول العناصر الكبرل فى الدم لبراعم كرة 
القدم, المجمة المصرية لمفسيولوجيا ارساسية والتطبيقية, 

 المجمد الخامس, العدد الثاني

 التمرينات والعروض الرياضية, دار المعار  , القاىرة. : م(2222ى فيمى حســــــــــــــــن )موس  .17

, خـــــــــــــــــــالد  نـــــــــــــايف الحمـــــــــــــــــد  .18
 (م8026)العوىمي, محمود حميدات.

ُمْستول الرُّىاب االْجتماعي وعالقتو يالتَّكيُّ  النَّْفسي  :
تماعي لدل الطَّمبة السُّعوديِّين في الجامعات اُرْردنيِّة. واالجْ 

 .4889-4844 (,٘)ٖٗالعموم التربويَّة, -دراسات

 طمبة لدل الجامعي بالتوافق وعالقتو االجتماعي الرىاب : م(3122ىنـــــــاء خــــــــــالد الرقـــــــاد )  .19

فسية , العدد الياشمية , مجمة العموم التربوية والن الجامعة
 الثالث , المجمد ارول.
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