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تسعي هذه الدراسة للتعرف على مستوى الرهاب الاجتماعي لدى الرياضيين في بعض الرياضات املائية  مستخلص:

الفروق في مستوى الرهاب الاجتماعي لدى الرياضيين في بعض الرياضات املائية .تم استخدام املنهج الوصفي، 

الرياضات املائية بأندية املنطقة مجتمع الدراسة يتكون من الرياضيين املمارسين لبعض باألسلوب املسحي وكان 

(،حيث يبلغ أجمالي مجتمع الدراسة عدد 0202 – 0202الغربية املعتمدين لدى اتحاداتهم الفرعية للموسم الرياض ي )

( رياض ي مسجلين لدى أنديتهم لذات املوسم الرياض ي وتم اختيار عينة الدراسة بالطريقة العمدية من 221)

لرياضات املائية قيد الدراسة )السباحة، الغوص، الشراع( وكان عدد أفراد العينة قد الرياضيين املمارسين لبعض ا

 بعد أن تم استبعاد عدد )20بلغ )
ً
( منهم تم إجراء التجربة الاستطالعية عليهم .وكان من أهم نتائج الدراسة 4( مبحوثا

الرياضيين في بعض الرياضات املائية  املستوي التعليمي يؤثر في انخفاض وتدني مستوي الرهاب الاجتماعي، لدى أن

وإن املمارسين لأللعاب الرياضية، يتمتعون بقدر عالي من الثقة بالنفس وتقدير الذات وأن العملية التعليمية 

وانضمام الرياضيين في مجموعات تعليمية، واستمرارهم في أداء واجباتهم الدراسية، تسمح ببناء عالقات اجتماعية 

القيم الايجابية والشعور باملسؤولية والقدرة على ضبط الذات، والشعور بالرضاء والسعادة  تسهم في الرفع، من

 وخلق روح التعاون والانتماء .

A study entitled / Social Phobia in Athletes Practicing Certain Water Sports 

This study aims to identify the level of social phobia in athletes of certain water sports the 

differences in the level of social phobia in athletes of certain water sports. 

The descriptive approach was used, using the survey method, and the study population consisted of 

athletes practicing certain water sports in the clubs in the West region accredited with their subsidiary 

federations for the sports season (    -    ), the total study population is (   ) athletes registered with 

their clubs for the same sports season, and the study sample was deliberately selected from athletes 

practicing some of the water sports under study (swimming, diving, sailing), the number of the sample was 

(  ) respondents after the number ( ) of them were excluded, and the exploratory experiment was 

conducted on them. One of the most important results of the study was that the educational level affects 

the low  level of social phobia among athletes in some water sports and Sports participants enjoy a high 

degree of self-confidence and self-esteem, and that the educational process, athletes joining educational 

groups, and their continuation in the performance of their academic duties, helps to build social 

relationships that contribute to raising positive values, a sense of responsibility and the ability to control 

oneself, a feeling of satisfaction, happiness and creation The spirit of cooperation and belonging.  
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 الرهاب الاجتماعي لدى الرياضيين في بعض الرياضات املائية

 

 مقدمة الدراسة: 

يعد مجال علم النفس الرياض ي أحد املحاور املهمة لتحقيق الدراسة العلمية لحركة إلانسان عند      

ممارسة النشاط الرياض ي الذي يحتاج إلي دراسة وتعميق كبير ملا له من مؤثرات حيوية كبيرة علي 

في تطور مستوى ألاداء  ألافراد، فهو علم ازدادت الحاجة إليه في السنوات ألاخيرة ملا له من تأثير مباشر 

وتحسينه عند الرياض ي وهو الذي يبحث في املتطلبات البدنية والعقلية والانفعالية للممارسة 

الرياضية، وتظهر أهميته من خالل تأثير املمارسة الرياضية في تطوير الشخصية وتحديد السمات التي 

 عن أيجاد الح
ً
لول للمشكالت التي تواجه العاملين تجعل الفرد يتفوق في النشاط الذي يمارسه، فضال

 في مجال الرياضة.

إن الرهاب الاجتماعي أصبح موضع اهتمام الباحثين منذ إدراجه كفئه تشخيصية مستقلة ضمن 

عن رابطة الطب        الطبعة الثالثة من دليل الاضطرابات النفسية التشخيص الصادر سنة 

الوصفية والتجريبية حول طبيعة هذا الاضطراب (، حيث تزايدت ألابحاث APAالنفس ي ألامريكية )

وسبل عالجه، معتمدين في ذلك علي أطر نظرية مختلفة، وقد حدد الرهاب الاجتماعي في أحدث 

التعريفات بأنه اضطراب أكثر ما يميزه الخوف من مالحظة آلاخرين، والتي تدرك بأنها سلبية، حيث 

 من الانتقادات السلبية. يعايش الفرد القلق من التصرف، أو التكلم أمام
ً
 ألاخر خوفا

إن ألافراد الذين يعانون من الرهاب الاجتماعي يظهرون استثارة فيزيولوجية مرتفعة في املواقف 

الاجتماعية، هذا إلي جانب الخوف من التقييم السلبي من آلاخرين، ونقص املهارات الاجتماعية في 

سرراتيجية املالئمة لدههم في املوقف الاجتماعي املواقف الاجتماعية، ويكون سلوك التجنب هو إلا 

 (01، صفحة 0221)طه عبدالعظيم، املخيف.

إن الرهاب الاجتماعي يشكل حالة مرضية مزمنة، بحيث تصبح سلوكيات التجنب للمواقف  

 لسلوك الفرد، مما يؤثر علي أدائه وتوا
ً
 عاما

ً
 فقه، ويقيد مجاله الحيوي.،الاجتماعية تمثل مظهرا

وتؤكد بعض الدراسات في العالم العربي إضافة للمالحظات العادية وجد أن الرهاب الاجتماعي       

واسع الانتشار في مجتمعاتنا العربية، وتصل نسبة املصابين به من مرض ي العيادات النفسية إلي حوالي 

 (02، صفحة 2112)املنشاوي، %( من عموم املرض ي.   )

 مشكلة الدراسة:

يرزامن ظهور اضطراب الرهاب الاجتماعي مع نهاية وبدايات سن الرشد حيث يحتاج الفرد إلي خلق       

حضور اجتماعي مالئم خالل التفاعالت الاجتماعية، يمكنه من تقديم انطباع مرض من الذات لألخر، 

الرهاب الاجتماعي ألامر الذي يجعل ألافراد أكثر عرضة لإلصابة به، واملعاناة من أعراضه، إذ يتولد 
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عندما يشك الفرد في قدرته علي تقديم الانطباع املرغوب، ويتوقع بدال من ذلك أن ردود فعل ألاخر    

 ستكون غير مرضية أو سلبية.

وألن الرهاب الاجتماعي هو مظهر أخر للقلق الذي يعانيه الفرد أثناء الامتحان أو ألاداء، فالحديث أمام 

 للجاذبي
ً
ة الاجتماعية، مما يصيب الكثيرون منهم بالخوف من ألاداء املستهجن آلاخرين يشكل محكا

 وإعاقة متالزمين.
ً
 (beck AT, 2000, p. 38)فيبعث عندهم كربا

إن الرهاب الاجتماعي يمثل ظاهرة نفسية تعيق الفرد عن أداء مهام حياته حيث يتعرض       

عور الذي ال يتعرض ملثله أي فرد سواهم من أفراد املجتمع، حيث ألاداء العملي لهذا الش الرياضيين

لطبيعة الرياضات املمارسة وما فيها من أجواء مختلفة من الاحتكاك مع باقي الرياضيين وألاجهزة الفنية 

 كذلك الاشرراك في البطوالت واملباريات التي تقام لغرض املنافسة. وإلادارية،

 في عملية التفاعل وألن إلانسان بط
ً
 أساسيا

ً
بيعته كائن اجتماعي، والاتصال إلانساني يعد محورا

،زاد اهتمامنا وشعورنا بمشكلة ظاهرة الرهاب الاجتماعي، الذي يعانيه الرياضيين الخجولين  الاجتماعي

هور، وإظهار قدراتهم الحقيقية وابتعادهم واعرزالهم عن الظ كونهم غير قادرين على التعبير عن أنفسهم،

 والذي أدى إلي انخفاض في املستوي الفني ألدائهم، ومن هنا فقد تم وضع ألاهداف والتساؤالت الالزمة

 للوصول إلي النتائج املرجوة لتدليل الصعاب أمام كافة املمارسين .

 أهداف الدراسة:

 تسعي هذه الدراسة للتعرف على ألاهداف التالية:

 الرياضات املائية . ضيين في بعضمستوى الرهاب الاجتماعي لدى الريا -2

 في بعض الرياضات املائية . الفروق في مستوى الرهاب الاجتماعي لدى الرياضيين -2

 تساؤالت الدراسة:

 تسعي الدراسة لإلجابة على التساؤالت التالية:      

 الرياضات املائية ؟ ما هو مستوى الرهاب الاجتماعي لدى الرياضيين في بعض -2

في بعض لدى الرياضيين هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين مستوي الرهاب الاجتماعي  -0

 الرياضات املائية يعزي ملتغير " العمر" و" املستوي التعليمي "؟

 مصطلحات الدراسة:

(الرهاب الاجتماعي بأنه " حالة انفعالية يشعر فيها الفرد 0222) تعرف مكطوفالرهاب الاجتماعي: 

بالتوتر والقلق والارتباك في أثناء تفاعله الاجتماعي ويتسم باالنسحاب من الاتصاالت الاجتماعية مع 

آلاخرين وتنتابه مشاعر النقص وضعف الثقة بالنفس في املواقف الاجتماعية غير املألوفة عنده . 

 (201صفحة  ،0222)مكطوف، 
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 الدراسات السابقة   

، بإجراء دراسة بعنوان "دراسة للمظاهر ألاساسية للرهاب الاجتماعي وعالقته (    قام محمد عيد ) -

بمتغيري الجنس والتخصص لدي عينة من الشباب " وتهدف هذه الدراسة إلي التحقق من أمرين ألاول 

جتماعي والثاني يدور حول الكشف عن الفروق يدور حول إمكانية تحديد املكونات ألاساسية للرهاب الا 

في املخاوف املرضية الاجتماعية وما قد تنطوي عليه من عوامل، وكانت عينة الدراسة مكونة من 

" أنات، واشتملت أدوات الدراسة  ثالثة مقاييس    "ذكور "   "، من طلبة جامعة عين شمس "   "

" ومقياس الحساسية الزائدة     ون وفريند "هي مقياس الخوف من التقييم السلبي إعداد واطس

"، وأسفرت     "، ومقياس التقدير الذاتي للقلق إعداد وليام زينج "    إعداد السكانيروكارفير "

النتائج أن اضطراب الرهاب الاجتماعي مكون، من أربعة عوامل والتي تتمثل في الخوف من التقييم 

وجية، الاستغراق في الذات، كما أكدت النتائج أن إلاناث اشد السلبي، القلق العام، وألاعراض الفسيول

 في الذات من طالب 
ً
 أن طالب الشعب العلمية أكثر استغراقا

ً
 من الذكور، كما أكدت النتائج أيضا

ً
خجال

 (0222)عيد، محمد، الشعب ألادبية.

دراسة بعنوان "العالقة بين الرهاب  ، بإجراء(    قام جمعة يوسف وعبد اللطيف خليفة ) -

الاجتماعي والتوافق الاجتماعي لدى مجموعتين من طالب الجامعة السعوديين والكويتيين"، وهدفت 

الدراسة إلي التعرف على العالقة بين الخجل والتوافق الاجتماعي لدى طالب الجامعة السعوديين 

 التعرف علي الفروق بين الجنسين 
ً
في كل من الرهاب الاجتماعي والتوافق الاجتماعي،  والكويتيين، أيضا

 وطالبة، والكويتيين عددهم "   وقد بلغ عدد العينة من الطلبة السعوديين "
ً
    " طالبا

ً
" طالبا

وطالبة، واستخدم في ذلك مقياسين أولهما لقياس الرهاب الاجتماعي وثانيهما لقياس التوافق الاجتماعي 

 بشكل جوهري من الطالب وتوصلت الدراسة إلي عدة نت
ً
ائج منها، أن الطالب السعوديين أكثر خجال

 من الطالب السعوديين علي مقياس 
ً
الكويتيين، بينما حصل الطالب الكويتيين علي درجات أعلي جوهريا

التوافق الاجتماعي، كما أوضحت النتائج وجود عالقة سلبية ذات داللة إحصائية بين الرهاب والتوافق 

وانه ال توجد فروق جوهرية بين الذكور وإلاناث في كل من الرهاب والتوافق سواء لدي الاجتماعي، 

 (0222)خليفة، الطالب السعوديين أو الكويتيين.

، بإجراء دراسة بعنوان " الرهاب الاجتماعي وعالقته بالتحصيل الدراس ي (7777قام العزي والدليمي )

إعداد املعلمات "، وكان الهدف من إجراء الدراسة، التعرف على مستوي الرهاب  لدي طالبات معهد

لدي طالبات معهد إعداد املعلمات، كذلك التعرف علي العالقة الارتباطية، بين الرهاب  الاجتماعي

الاجتماعي والتحصيل الدراس ي لدي طالبات معهد إعداد املعلمات، حيث استخدام الباحثان مقياس 

وجود عالقة معنوية  " طالبة، وكان من أهم نتائج الدراسة،242جتماعي علي عينة قوامها "الرهاب الا 
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)الدلمي، بين الرهاب الاجتماعي، ومستوي التحصيل الدراس ي لدي طالبات معهد إعداد املعلمات.   

0222) 

 إجراءات الدراسة

 منهج الدراسة 

 املنهج الوصفي، باألسلوب املسحي ملالئمته طبيعة هذه الدراسة . استخدام تم      

 مجتمع الدراسة

يتكون من الرياضيين املمارسين لبعض الرياضات املائية بأندية املنطقة الغربية  مجتمع الدراسة

(،حيث يبلغ أجمالي مجتمع 0202 – 0202املعتمدين لدى اتحاداتهم الفرعية للموسم الرياض ي )

 ( رياض ي مسجلين لدى أنديتهم لذات املوسم الرياض ي .221) الدراسة عدد

 عينة الدراسة

لبعض الرياضات املائية قيد  املمارسين تم اختيار عينة الدراسة بالطريقة العمدية من الرياضيين

 بعد أن تم استبعاد 20الدراسة )السباحة، الغوص، الشراع( وكان عدد أفراد العينة قد بلغ )
ً
( مبحوثا

يوضح توصيف مجتمع وعينة ( 2رقم )( منهم تم إجراء التجربة الاستطالعية عليهم .والجدول4عدد )

 الدراسة 

 ( يبين توصيف مجتمع الدراسة7جدول رقم )

 النادي الرياض ي ت

مجتمع 

وعينة 

 الدراسة

الدراسة 

 الاستطالعية

الدراسة 

 ألاساسية
 الفاقد

7 
نادي ذات السواري للرياضات 

 البحرية
71 1 6 7 

 7 5 7 77 أكاديمية طرابلس لتعليم السباحة 7

 9 77 7 76 نادي باب البحر للرياضات البحرية 7

 7 8 7 77 نادي جنزور البحري  1

 9 6 7 77 الزاوية البحري نادي  5

 9 1 7 77 نادي الرمال زواره 9

 9 9 7 70 نادي زواره البحري  8

 
 77 57 1 776 املجموع
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 ( يبين توصيف عينة الدراسة7)جدول    

 العينة الشراع الغوص السباحة النادي الرياض ي ت

7 
نادي ذات السواري للرياضات 

 البحرية
9 7 7 6 

 5 7 7 5 لتعليم السباحة أكاديمية طرابلس 7

 77 7 7 0 نادي باب البحر للرياضات البحرية 7

 8 7 7 8 نادي جنزور البحري  1

 6 7 7 0 نادي الزاوية البحري  5

 1 7 7 7 نادي الرمال زواره 9

 9 7 7 7 نادي زواره البحري  8

 
 57 1 6 78 املجموع

 أداة الدراسة

" عبارة قام 40قام الدارس باستخدام استمارة الاستبيان ملقياس الرهاب الاجتماعي، واملتضمنة عدد "

بإعدادها د. رامي حالوة وآخرون، ولضمان جودة املقياس تم إتباع إلاجراءات الكفيلة بدقتها ومناسبتها 

دت مدى صالحية ملا أعدت له، وتعد ألاداة صادقة إذا تمكنت من قياس ما ُصممت لقياسه، وحد

 درجاته للقيام بتفسيرات مرتبطة باملجال املراد قياسه، وقد تم التحقق من صدق ألاداة من خالل

  السادة املحكمين
ً
 ومالئمة

ً
من ذوي الخبرة والكفاءة العلمية والعملية لكي تزداد أداة الدراسة وضوحا

 لقياس ما وضعت من أجله .

 الدراسة الاستطالعية 

دراسة استطالعية للوقوف على بعض نقاط الضعف، التي يمكن أن تطرأ على  ءقام الدارس بإجرا

، على عينة كان 02/2/0202الدراسة بتاريخ  الدراسة ألاساسية ومحاولة التغلب عليها، حيث أجريت

 باملنطقة الغربية . ( رياضيين، مسجلين ضمن أنديتهم4قوامها )

 الدراسة ألاساسية

على عينة الدراسة بنفس الشروط  وتوزيعها تبيان في شكلها النهائي،بعد أن تم إعداد استمارات الاس

 م . 02/1/0202إلى2/1/0202والظروف لكافة أفرادها، تم إجراء الدراسة ألاساسية في الفررة ما بين
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 املعالجات إلاحصائية   

، وقد استخدم الدارس SPSSتمت معالجة بيانات الدراسة باستخدام البرنامج إلاحصائي  

 املعالجات إلاحصائية التالية:

 املتوسط الحسابي .2

 الانحراف املعياري  .0

 معامل الارتباط البسيط لبيرسون  .2

 معامل ألفا كرونباخ .4

 الوزن النسبي  .2

 عرض ومناقشة نتائج الدراسة

 عرض ومناقشة نتائج التساؤل ألاول 

 ما مستوى الرهاب الاجتماعي لدى الرياضيين في بعض الرياضات املائية ؟ -

( يبين املتوسط الحسابي والانحراف املعياري، والوزن النسبي ومستوى الرهاب 7رقم ) الجدول 

 الاجتماعي،

 لدى الرياضيين في بعض الرياضات املائية 

أداة 

 الدراسة

أفراد 

عينة 

 الدراسة

املتو 

سط 

 الحسابي

الان

حراف 

 املعياري 

الوزن 

 النسبي

مستوى 

الرهاب 

 الاجتماعي

الرهاب 

 الاجتماعي
57 

7761

7 

771

778 
 ضعيف 7711%

عينة  للرياضيين ( يبن كل من املتوسط الحسابي والانحراف املعياري، والوزن النسبي2الجدول رقم )

الدراسة على أداة الدراسة، ملعرفة مستوى الرهاب الاجتماعي لدى الرياضيين املمارسين لبعض 

" درجة، 22.221" درجة، وبانحراف معياري بلغ "221.0الرياضات املائية، حيث جاء املتوسط الحسابي"

الدراسة، %"درجة،وكان مستوى الرهاب الاجتماعي لدى  عينة 22.4وكان الوزن النسبي قد بلغ "

 "ضعيف" وفق مقياس "ليكرت الخماس ي" .
 ( يبين املتوسط الحسابي وقيمة "ت" ومستوى الداللة،لدى الرياضيين في بعض الرياضات املائية1)الجدول 

 أداة الدراسة
املتوسط 

 الحسابي

 قيمة ت

 املحسوبة

مستوى 

 الداللة

 71710 *71975 6017 الرهاب الاجتماعي

 " 7175عند مستوى " قيمة ت الجدولية 
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( يبين أن هناك فروق ذات داللة إحصائية، بين املتوسط الحسابي وقيمة "ت" 4الجدول رقم )   

"  درجة، وهي أصغر من 2.241" درجة، وبمستوى داللة معنوية "2.202املحسوبة "، والتي بلغت "

املمارسين لبعض الرياضات املائية " عينة  الرياضيين "، ألامر الذي يدل على أن2.22مستوى الداللة "

 الدراسة "، يتصفون بالرهاب الاجتماعي بدرجة ضعيفة .

 Heimberg R G andحيث تتفق نتائج دراستنا مع ما توصلت إليه نتائج دراسة، هوب وهيمبروغ

Hope(0220 أن تدني مستوي تقدير الذات وعدم الثقة بالنفس، يعتبر من السمات التي تميز ،)

، علي ا
ً
 مباشرا

ً
ضطراب الرهاب الاجتماعي وهي املعطلة للقدرات، وأن ارتفاع مستوي الرهاب يؤثر تأثيرا

.
ً
 مدمرا

ً
 .Liebowitz, 2002, p)وظيفة الفرد ومهنته وعلي نوعية حياته، والذي يمكن أن يكون تأثيرا

     

، مع ما توصلت إليه نتائج دراسة طه عبد العظيم )كما تتفق نتائج هذه الدراسة أ
ً
(، حيث 0221يضا

أشار إلي ارتفاع مستوي من يعانون من هذا الاضطراب، وأن طبيعة التكتم لدي العديد من مرض ي 

تتفق  ، كما(01، صفحة 0221)طه عبدالعظيم، الرهاب، هي السبب في نقص تقدير معدالت انتشاره.

(، حيث أسفرت نتائجها أن ممارسة النشاط 0221نتائج الدراسة، مع ما جاء في دراسة قندوز علي )

الرياض ي الجماعي لفررات زمنية طويلة، تساهم في تهذيب سلوك املتعلم وتسوية شخصيته، والتحكم 

علي تحمل  في ميوله وانفعاالته وتزيد من الانضباط والاتزان، والتحكم واثبات الذات والقدرة

، 0221)علي، املسؤولية، ومسايرة قوانين الجماعة داخل املؤسسات الرربوية وخلق روح الانتماء.

 من، مليس ي عبد الرزاق وغندير خالد (11صفحة 
ً
، كما تتفق نتائج الدراسة، مع ما جاء في دراسة كال

ت منظمة، لها تأثير في التحرر من الرهاب الاجتماعي بمختلف (، أن ممارسة الرياضة في مجموعا0224)

املستويات الرياضية، فهي تحقق فرصة اكتساب الخبرات واملهارات الاجتماعية، التي تزيد من الرغبة 

والتفاعل في الحياة، وتسمح بالتعبير عن املشاعر وألاحاسيس، كما أن الانضمام ملجموعات رياضية 

في صراعاتهم الالشعورية، وتحقيق دواتهم وتقييم إمكانياتهم الفكرية  منظمة، تمنحهم التحكم

 (220، صفحة 0224)خالد، والعاطفية.

 عرض ومناقشة نتائج التساؤل الثاني:

في بعض لدى الرياضيين هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين مستوي الرهاب الاجتماعي  -

 املائية يعزي ملتغير " العمر" و" املستوي التعليمي"؟الرياضات 

 

 

لدى  املتوسط الحسابي والانحراف املعياري وقيمة "ف" إلجابات عينة الدراسة يعزي ملتغير الفئة " العمرية "( يبين 5جدول رقم )

 في بعض الرياضات املائية 1الرياضيين 
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 متغير الفئة العمرية

املتوسط 

 الحسابي
 قيمة ف  املعياري الانحراف 

مستوى 

 الداللة

 71797 71778 سنة  77  - 0من 

71777 71759 
 71777 71978 سنة  71  - 77من  

 71786 71177 سنة  76  -  71من  

 71719 71076 فما فوق   - 76من  

 (71771داللة) دال إحصائيا عندمستوى (**)

 (1    داللة) مستوى  دال إحصائيا عند(* )

  

( أن قيمة اختبار "ف" للفروق بين الفئات العمرية  في مستوى 2يتضح من خالل الجدول رقم )      

( 2.022في بعض الرياضات املائية قد بلغت)لدى الرياضيين  الداللة بين مستوي الرهاب الاجتماعي

ى عدم ( ، وهذا يدل عل2.22( وهي أكبر من مستوى املعنوي )2.222بداللة معنوية محسوبة بلغت )

في لدى الرياضيين  يإحصائية بين الفئات العمرية في مستوي الرهاب الاجتماعوجود فروق ذات داللة 

 بعض الرياضات املائية.

الانحراف املعياري وقيمة "ف" إلجابات عينة الدراسة يعزي  املتوسط الحسابي ( يبين9)جدول 

 الرياضات املائية 1في بعض لدى الرياضيين  ملتغير " املستوي التعليمي "

متغير املستوي 

 التعليمي

املتوسط 

 الحسابي
 قيمة ف الانحراف املعياري 

مستوى 

 الداللة

  71768 71797 ابتدائي

 

71757 

 

 

 

71707 

 

 71771 71771 إعدادي

 71757 71777 ثانوي فما فوق 

 (71771داللة) دال إحصائيا عندمستوى (**)

 (1    داللة) مستوى  دال إحصائيا عند(* )

وبين  ( أن قيمة اختبار "ف" للفروق بين املستوى التعليمي2يتضح من خالل الجدول رقم )      

( بداللة معنوية 2.022بلغت) قد في بعض الرياضات املائيةلدى الرياضيين مستوى الرهاب الاجتماعي 

(، وهذا يدل على عدم وجود فروق ذات داللة 2.22( وهي أكبر من مستوى املعنوي )2.212محسوبة )

في بعض الرياضات لدى الرياضيين  الرهاب الاجتماعيوبين مستوى املستوى التعليمي   إحصائية بين

 املائية.

دخل ضمن إلاطار املتكامل لشخصيته الفرد والتي  املستوي التعليميي ( أن0224تؤكد ربا عودة )

 (2111)عباس، صقلها باإلعداد ألاكاديمي وبالتالي تساعده في التأثير على سلوك آلاخرين  .يمكن 
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( أن 0221( مع محمد علي سالمة وسميرة عبد العزيز )2114كما يتفق في ذلك على شريف )         

من مستوى املهارات السلوكية، أيضا يسهل من عملية التفاعل مع  املستوي التعليمييرفع

 (0221)الحميد م.، (2114)شريف، آلاخرين.

 الاستنتاجات:

 
ً
على ما أظهرته نتائج الدراسة، ومن خالل املعالجات إلاحصائية وإلاجابات التي تحققت لتساؤالت  بناءا

 الدراسة، تم التوصل إلي الاستنتاجات التالية:

يؤثر املستوي التعليمي في انخفاض وتدني مستوي الرهاب الاجتماعي، لدى الرياضيين في بعض  -2

 الرياضاتاملائية .

 لعاب الرياضية، يتمتعون بقدر عالي من الثقة بالنفس وتقدير الذات .إن املمارسين لأل -0

إن العملية التعليمية وانضمام الرياضيين في مجموعات تعليمية، واستمرارهم في أداء واجباتهم  -2

الدراسية، تسمح ببناء عالقات اجتماعية تسهم في الرفع، من القيم الايجابية والشعور باملسؤولية 

 الذات، والشعور بالرضاء والسعادة وخلق روح التعاون والانتماء . والقدرة على ضبط

 التوصيات :

 في ضوء ما توصل إليه الدارس من نتائج واستنتاجات، يمكن للدارس أن يوص ي باآلتي:

نؤكد على أهمية العملية التعليمية وأهمية إلاعداد النفس ي للرياضيين، وباألخص أثناء الدروس  -2

بالنفس لدههم، والتي تعمل علي خفض مستوي الرهاب الاجتماعي، للوصول إلي  العملية لتعزيز الثقة

 ألاداء ألامثل في املستوي الرياض ي املطلوب .

 إجراء دراسات مماثلة علي عينات أكبر في جميع الرياضات املختلفة . -0

 املراجع :

الاجتماعية ، ( الخجل والتوافق الاجتماعي،مجلة العلوم 0222جمعة يوسف وعبداللطيف خليفة ) -2

 املجلد الثامن والعشرون، العدد الثالث،  الكويت، الكويت.

 (اسرراتيجيات إدارة الخجل والقلق،دار الفكر، عمان ألاردن.0221طه عبدالعظيم ) -0

( دراسة املظاهر ألاساسية للقلق الاجتماعي وعالقته بمتغيري الجنس 0222عيد، محمد ) -2

الرربية، املجلد الرابع،العدد الرابع والعشرون،جامعة عين  والتخصص لدى عينة من الشباب،مجلة كلية

 شمس، القاهرة، مصر.

( دور النشاط البدني والرياض ي الرربوي في التخفيف من الاضطرابات السلوكية 0221قندور علي ) -4

 لدى املراهقين في الطور الثانوي،مذكرة ماجستير،الجامعة الاسالمية، غزة.
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( دور الرربية البدنية والرياضة في التحرر من الخجل لدى 0224)مليس عبدالرزاق وغدير خالد  -2   

التلميذات املتمدرسات ملرحلة التعليم الثانوي، دراسة مقارنة بثانويات دائرة الطبيات،مذكرة ماجستير، 

 الجامعة الاسالمية، غزة.

خصية (، أساليب املعاملة الوالدية وعالقتها بالش0222مكطوف صبيحة، وابتسام محمد سعيد ) -2

الاستغاللية لدي طلبة الجامعة، مجلة الرربية والعلم، املجلد الثالث عشر، العدد الثالث، كلية الرربية، 

 جامعة املوصل، العراق .

( املكونات الفرعية للثقة بالنفس والخجل،مجلة العلوم الاجتماعية،العدد 0222فريح، الغزى ) -1

 كويت.الثالث، املجلد التاسع والعشرون، الكويت، ال

( دور الرربية البدنية والرياضة في التحرر من الخجل لدى 0224مليس عبدالرزاق وغدير خالد ) -1

التلميذات املتمدرسات ملرحلة التعليم الثانوي، دراسة مقارنة بثانويات دائرة الطبيات،مذكرة ماجستير، 

 الجامعة الاسالمية، غزة.

بكل من القلق والاكتئاب والخجل الاجتماعي  ( تقدير الذات وعالقته2112كمال أحمد املنشاوي ) -1

لدى طالب كلية الرربية النوعية،جامعة املنصورة، مجلة كلية آلاداب، جامعة املنوفية، العدد العدد 

 ، القاهرة، مصر.01

 

 


