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 لخص البحثم

الالعقالنيددة والخددواف االجتمدداعي  األفكدداريهدددف البحددث التعددرف علدد  درجددات 

، فضدال  عد  (المرحلدة األولد  والرابعدة)كليدة التربيدة الرياضدية للبندات لدى طالبدات 

دف إلد  هدف االجتمداعي، كمدا ياالالعقالنيدة والخدو األفكدارالتعرف عل  العالقة بدي  

الخدددواف تدددر ير البرندددامج االرشدددادي العقالندددي االنفعدددالي فدددي خفدددض علددد  التعدددرف 

 .ت في الجمناستك الفنياالجتماعي لدى طالبات كلية التربية الرياضية للبنا

( 04)وقد استخدمت الباحثة المنهج التجريبدي، امدا عيندة البحدث فقدد تضدمنت 

والرابعة، وقد تم تقسيمهم الد  اربدم مجموعدات المرحلتي  األول  طالبات طالبة م  

( 04)االولدد  وطالبددات للمجموعددة الضددابتة والتجريبيددة مدد  المرحلددة ( 04)وهددي 

 .الرابعةوالتجريبية م  طالبات للمجموعة الضابتة 

المناسدبة وعليد   اإلحصداجيةوبعد ذلك تم استخراج النتداجج باسدتخدام الوسداج  

 :استنتجت الباحثة استنتاجات منها

وجدددود خدددواف اجتمددداعي لددددى طالبدددات كليدددة التربيدددة الرياضدددية للبندددات فدددي  .0

 .الجمناستك الفني

والخدواف االجتمداعي الالعقالنيدة  األفكاروجود عالقة ارتباطية موجبة ما بي   .2

 .العينة أفرادلدى 

العقالندي االنفعدالي فدي خفدض الخدواف االجتمداعي  اإلرشداديفاعلية البرنامج  .3

 .لدى طالبات كلية التربية الرياضية للبنات
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Abstract 

The aim of the research are the following : 

1-introducing the levels of irrationalism thought and 

social phobia of students at College of Physical Education 

for Women(first and fourth stages). 

2-introducing the relation between irrationalism thought 

and social phobia. and; 

3-introdcing the effectiveness of emotional rational 

programme for lowering the social phobia of students at 

College of Physical Education for Women. 

The research has used the experimental method. The 

sample of the research has included (40) students from first 

and fourth stages. The sample has divided into four groups 

each with (10) students for the experimental and control 

groups.  

The results have been analyzed by using suitable 

statistical methods. Thus, the following conclusions are: 

1-there is social phobia in the sample of the research in 

Artistic gymnastics subject. 

2-ther is positive correlation relation between the 

irrationalism thought and social phobia in the sample of the 

research. 

3-effectiveness of the emotional rational programme for 

lowering the social phobia of students at College of Physical 

Education for Women. And; 

4-continuess of effectiveness of the emotional rational 

programme for lowering the social phobia of students at 

College of Physical Education for Women. 

 

 

 

 



 

 باب األولال

 :التعرف بالبحث -0

 :المقدمة وأهمية البحث 0-0

إن الجمناسددتك الفنددي مدد  االلعدداب التددي تتميددع باحتواجهددا علدد  كددم هاجدد  مدد  

المهددارات التددي تحدددد حدددودها المهاريددة مدد  خددالل التصددميم الهندسددي للجهددا  الدد ي 

يددع  تددىدى عليدد  تلددك المهددارات مدد  ناحيددة ومدد  خددالل الخصدداجص التكنيكيددة المم

االجهددع  فيمددا وللمهدارات التددي تختلدد   مدد  مهدار  إلدد  اخددرى علدد  الجهدا  الواحددد 

بينهددا مدد  ناحيددة اخددرى، وهدد   المهددارات تحتدداج إلدد  ةددفات بدنيددة ونفسددية عاليددة 

وغيرهددا مدد  الصددفات األخددرى والتددي تددى ر بشددك  كبيددر علدد  مسددتوى االدا  الفنددي 

معرفددة نقدداط الضددع  والقددو   ومواكبددة التتددور فددي هدد   اللعبددة يتتلدد  العمدد  علدد 

خدداا الدد ي يتخلدد  مراحدد  االدا  والخددواف االجتمدداعي بشددك  والخددوف بشددك  عددام 

 .تجاو ها بايجاد الحلول الصحيحة والمالجمة لهاعل  م   م العم  و

إن الخواف االجتماعي هو ندو  مد  اندو  االضدترابات االنفعاليدة التدي تواجد  

تددي لهددا انعكاسددات سددلبية تدهددر فددي عدددم الفددرد فددي سددباا المواقدد  المختلفددة وال

ي االستقرار االنفعدالي ا ندا  التعامد  مدم االخدري  وتجند  المواقد  االجتماعيدة والتد

ف غيدددر المقبدددول وعددددم التفاعددد  مدددم االخدددري  تشدددعر   باالرتبددداج والخجددد  والخدددو

واندد  معددرو لنددو  مدد  انددوا  التقيدديم خصوةددا  عندددما يشددعر باندد  محدد  االندددار 

ا تدنعك  ا دار هد ا االضدتراب فدي تددني مسدتوى ادا   ومدا يغلد  عليد  واالنتقاد مم

عقالنددي انفعددالي يهدددف إلدد  الشددعور بالفشدد ، إذ البددد مدد  وضددم برنددامج ارشددادي 

مسدداعد  الفددرد فددي التعددرف علدد  افكددار  غيددر العقالنيددة والتددي تسددب  رد فعدد  غيددر 

ة للحيددا  وتشددجيع  مناسدد  لديدد  نحددو العددالم المحددي  بدد  وان يددتفهم الفلسددفة العقالنيدد

 .عل  تعدي  افكار  الالعقالنية وكي  يمك  استبدالها برفكار أكثر عقالنية

 

 :مشكلة البحث 0-2

يعد الجمناستك أحد الفعاليات الحركية الرياضية والتدي تسدهم بصدور  مباشدر  

ونفسديا  ولهدا دور كبيدر فدي تنميدة وتتدوير في بنا  اإلنسان بدنيا  وفكريا  واجتماعيدا  

إلدد  صددفات البدنيددة والحركيددة ويحتدداج االدا  المهدداري علدد  اجهددع  الجمناسددتك ال

متتلبات عالية م  اللياقة البدنية والنفسية لمجابهة الصعوبات النفسية التدي تواجد  

الالعبددة نتيجددة عدددم نمددو قدددراتها التوافقيددة بالشددك  الدد ي يسددم  بددادا  المهددارات 

فيها اشكال مختلفة م  عدم القدر  عل   الحركية المدرجة في البرنامج والتي يتض 

االدا  والقلدددا والتدددوتر النفسدددي والخدددواف االجتمددداعي نتيجدددة مالحدتهدددا مددد  قبددد  

كان فدردا  واحددا  أو عددد مد  االفدراد متمثلدي  بمقيمدي  أو متفدرجي ، االخري  سوا  

ل ا فان البحث الحالي يحاول وضم برنامج ارشادي عقالني انفعالي لتقلي  أو خفدض 

الخواف االجتماعي لدى طالبات كلية التربيدة الرياضدية للبندات فدي مداد  الجمناسدتك 

 .الفني

 



 

 

 :أهداف البحث 0-3

 :يهدف البحث الحالي إل 

التعرف علد  درجدات االفكدار الالعقالنيدة لددى طالبدات كليدة التربيدة الرياضدية  .0

 (.المرحلة األول  والرابعة)للبنات 

جتمداعي لددى طالبدات كليدة التربيدة الرياضدية التعرف عل  درجات الخدواف اال .2

 (.المرحلة األول  والرابعة)للبنات 

الخواف االجتماعي لدى طالبات  و العالقة بي  االفكار الالعقالنية التعرف عل  .3

 .كلية التربية الرياضية للبنات

التعرف عل  تر ير البرنامج االرشدادي العقالندي االنفعدالي فدي خفدض الخدواف  .0

دى طالبددات كليددة التربيددة الرياضددية للبنددات فددي مدداد  الجمناسددتك االجتمدداعي لدد

 .الفني

رشادي للمدرحلتي  األولد  والرابعدة التعرف عل  الفروا في تا ير البرنامج اال .5

 .بعد انتها  فتر  المتابعة 

 

 :البحث فروو 0-0

توجد عالقة ارتباطية موجبة بي  االفكار الالعقالنية والخواف االجتماعي لدى  .0

 (.المرحلة األول  والرابعة)ت التربية الرياضية للبنات طالبا

توجدد فددروا ذات داللددة احصدداجية بدي  درجددات المجموعددة التجريبيددة ودرجددات  .2

المجموعددة الضددابتة فددي مقيددا  الخددواف االجتمدداعي بعددد تتبيددا البرنددامج 

 (.للمرحلة األول )االرشادي مباشر  وذلك لصال  المجموعة التجريبية 

داللددة احصدداجية بدي  درجددات المجموعددة التجريبيددة ودرجددات  توجدد فددروا ذات .3

المجموعددة الضددابتة فددي مقيددا  الخددواف االجتمدداعي بعددد تتبيددا البرنددامج 

 (.للمرحلة الرابعة)مباشر  وذلك لصال  المجموعة التجريبية  االرشادي

المرحلدة )ال توجد فروا ذات داللة احصاجية بي  درجات المجموعة التجريبيدة  .0

بعد تتبيدا البرندامج ( للمرحلة الرابعة)درجات المجموعة التجريبية و( األول 

 .االرشادي مباشر 

للمرحلدة )ال توجد فروا ذات داللة احصاجية بي  درجات المجموعة التجريبيدة  .5

ونفدد  المجموعددة فددي قيددا  الخددواف االجتمدداعي بعددد انتهددا  فتددر  ( األولدد 

 .المتابعة

للمرحلدة )درجات المجموعة التجريبيدة ال توجد فروا ذات داللة احصاجية بي   .6

ونفدد  المجموعددة فددي مقيددا  الخددواف االجتمدداعي بعددد انتهددا  فتددر  ( الرابعددة

 .المتابعة

 

 :مجاالت البحث  0-5



األولددد  )طالبدددات كليدددة التربيدددة الرياضدددية للبندددات للمدددرحلتي  : بشدددريالالمجدددال 

 (.والرابعة

 .2400-2404العام الدراسي : المجال العماني

 .قاعة كلية التربية الرياضية للبنات: المكاني المجال

 

 :تحديد المصتلحات 0-6

 

التي تصي  الفرد فدي سدياا هو حالة التوتر واالرتباج والخج  : الخواف االجتماعي

مدم االخدري  أو اند  خدوف المواق  االجتماعية وتعمد  عاجقدا  دون انددماج الشدخص 

  أو أدا  قدد يحددف فيهدا للفدرد اجتماعية أو مواق  عممستديم وملحوظ م  مواق  

الرشديدي ) أو ارتباج أو ورطدة وقدد ترخد  اسدتجابة الفدرد للمواقد  بشدك  نوبدة هلدم

 (9واخرون، ا
(0)

. 

الدرجدة الكليدة التدي تحصد  عليهدا : اما التعري  االجراجي للخواف االجتمداعي فهدو 

البحدث  التالبة عند أجابتهدا علد  فقدرات مقيدا  الخدواف االجتمداعي المسدتخدم فدي

 .الحالي

هدددي المعتقددددات والمفددداهيم التدددي يتبناهدددا الفدددرد مددد  االحدددداف :االفكدددار الالعقالنيدددة 

باترسدون . )والدروف الخارجية والتي ترجم نشرتها ال  التعلم المبكر غير المنتقدي

 (22،ا 

هدي الدرجدة : االجراجي لالفكدار الالعقالنيدة المعتمدد فدي البحدث الحدالي  اما التعري 

لتي تحص  عليها التالبة عند أجابتها عل  فقرات المقيدا  المتعلدا باالفكدار الكلية ا

 .الالعقالنية

 :البرنامج االرشادي

هددو برنددامج مختدد  ومددندم يتضددم  خدددمات ارشددادية مباشددر  وغيددر مباشددر  

لجميدم مد  تضدمهم المىسسدة بهددف مسداعدتهم فدي تحقيدا النمدو فردية وجماعيدة 

عي وتحقيا التوافا النفسي داخد  المىسسدة التعليميدة باالختيار الواي والقيام والس

(22 هران، ا)وخارجها 
(2)

. 

 : االرشاد العقالني االنفعالي

( Ellis, 1955)أحددد اسددالي  العددالج المعرفددي الحديثددة، وضددم اسسدد  الددي  

ويفترو أن انمداط التفكيدر الخاط دة تسدب  السدلوج المضدترب، وتهددف إلد  تعددي  

ية وغير الواقعيدة والخاذلدة للد ات وتعلديم المسترشدد اسدالي  االعتقادات غير العقالن

تفكيددر اخددرى اكثددر عقالنيددة واكثددر ايجابيددة عدد  طريددا الحددوار الفلسددفي والتددرا 

 (059عبد هللا، ا) االقناعية
(3)

. 

 :الجمناستك الفني

                                      
 .  11اب القلق، سلسلة تشخيص االضطرابات النفسية، مكتبة االنماء االجتماعي بدولة الكويت، الرشيدي، بشير واخرون، اضطر(  )

 .باترسون ،مصدر سابق( 1)

 .891 زهران، حامد عبد السالم، التوجيه واالرشاد النفسي، عالم الكتب، القاهرة، ( 3)

 .1119اب الحديث، القاهرة، عبد هللا، هاشم إبراهيم، العالج السلوكي، أسس وتطبيقات، دار الكت( 3)



هددو نشدداط رياضددي تنافسددي مميددع عدد  بدداقي االنشددتة الرياضددية ندددرا لكددون 

يم الهندسدي التدي تدىدي عليهدا جملدة حركيدة ذات محدددات االجهع  المتبايندة التصدم

 .معينة أقرها قانون التحكيم

 

 

 

 لباب الثانيا

 :االطار الندري والدراسات السابقة -2

 :الجمناستك الفني 2-0-0

بنددة األساسددية لكدد  انددوا  ومددا يعددرف بجمناسددتك االجهددع  الل يعددد الجمناسددتك الفنددي

ولمبيدة إذ وةد  فيهدا مسدتوى االدا  إلد  حدد الجمناستك التي ظهرت فدي االلعداب اال

االبدددا  واالبتكددار، وكدد  ذلددك سددبب  التغييددر الكلددي والشددام  فددي اسددالي  التدددري  

والندريددات الحديثددة، إذ أن الوةددول إلدد  المسددتوى العددالي فددي الجمناسددتك يتتلدد  

التدري  المبكر وتعب ة الفرد لقدرات  النفسية م  خالل برامج نفسدية متخصصدة فدي 

رياضددة الجمناسددتك وتكددون ذات ةددبغة معينددة اساسددية فددي حدد  موضددوعات اإلعددداد 

كاشددد ، )النفسدددي لالعبدددي الجمناسدددتك وةدددوال بهدددم لمرحلدددة االرتقدددا  الرياضدددي 

(09ا
(0)

. 

تتجلدد  أهميدددة الجمناسدددتك باعتمددداد االلعددداب الرياضدددية األخدددرى علددد  اجهدددع  

اد االفددراد وتتددوير عددداباعتبارهددا اجهددع  مسدداعد  إذ انهددا تسددم  فددي  الجمناسددتك

(22حنتوش، ا)النواحي الجسمية والعقلية والشخصية والنفسية 
(2)

. 

إن األدا  المهدداري علدد  اجهددع  الجمناسددتك تحتدداج إلدد  متتلبددات عاليددة مدد  

اللياقددة البدنيددة وهدد ا مددا جعدد  أن تكددون هندداج اجهددع  متعدددد  للبنددات، وتقسدديم هدد   

 :يرتي االجهع  إل  ما

 .ةجها  الحركات االرضي .0

 .جها  المتوا ي مختل  االرتفا  .2

 .جها  عارضة التوا ن .3

 (50النعيمي، ا)جها  حصان القفع .0
(3)

. 

إن تعلدم واتقددان المهددارات الحركيددة علدد  هد   االجهددع  يعتمددد علدد  مقاومددة أو 

القددرات التوافقيدة نمدو مجابهة الصعوبات النفسية التدي تواجد  الالعبدة نتيجدة عددم 

مهدارات الحركيدة الموجدود  فدي البرندامج، والصدعوبات بالشك  ال ي يسدم  بدادا  ال

النفسية ترتب  بادا  العناةر الجديد  المتميع  بالمخاطر، والتدي يتضد  فيهدا اشدكال 

كاشدد ، ) مدد  عدددم القدددر  علدد  االدا  والقلددا والتددوتر النفسددي والخددوفمختلفددة 

(50ا
(0)

. 

                                      
 .891 ،  كاشف، عزت محمود، التدريب في رياضة الجمباز، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، ط(  )

حنتوش، معيوف ذنون، وعامر محمد سعدون، المدخل في الحركات األساسية لجمباز الرجال، جامعة الموصل، مديرية دار الكتب ( 1)

 .899 للطباعة والنشر، 

 . 88 نعيمي، عبد الستار جاسم، الجمباز المعاصر للبنات، دار الحكمة، بغداد، ال( 3)

 .كاشف، مصدر سابق(  )



 Social phobiaالخواف االجتماعي  2-0-2

عي م  االضدترابات النفسدية واسدعة االنتشدار بدي  طدالب يعد الخواف االجتما

مد  الندا  يرهبدون % 03 -% 04الجامعات في الدوط  العربدي، إذ أن مدا يقدارب 

المناسبات االجتماعية مما يدى ر سدلبا  علد  حيداتهم االجتمداعي والتعليميدة والعمليدة 

 Socialوعالقدداتهم الشخصددية بصددور  كبيددر ، ويتلددا علدد  الخددواف االجتمدداعي 

phobia  فددي اللغددة العربيددة عددد  مسددميات منهددا الفددع ، الرهدداب االجتمدداعي، القلددا

 (0القرني، ا) االجتماعي المرضي
(0)

. 

العصدابية التدي تتميدع إن المخاوف المرضية احدد اندوا  االضدترابات النفسدية 

ولدي  لد  مبدرر واقعدي أو منتقدي يسود ةاحبها م  خوف مرضي غير معقدول ا مب

اشديا  ال يخداف منهدا العداديون، وال يمثد  ختدرا  للفدرد باالضدافة م  موضدوعات أو 

ي، وان الفددرا بددي  الخددوف بددنبدد  مدد  اعددراو القلددا والسددلوج التج إلدد  مددا تتتميددع

والمرضي هو أن الخوف العادي حالة انفعالية م  ختر محددد يمكد  التحقدا العادي 

خوف المرضي فهدو م  وجود  في عالم الواقم، ويمك  مواجهت  بشك  واقعي اما ال

عبار  ع  خدوف غيدر منتقدي مد  شدي  محددد موضدو  أو موقد  أو شدي  باعدث 

دون أن يكددون لدد لك ختددر حقيقددي، ولكدد  الفددرد ال يسددتتيم للخددوف فددي عددالم الواقددم 

القرنددي، ) الددتخلص مندد ، وان الخددواف االجتمدداعي نددو  مدد  انددوا  هدد   المخدداوف

(2ا
(2)

. 

لمددر  بالحددديث أو عمدد  شددي  فددي ويدهددر الخددواف االجتمدداعي عندددما يقددوم ا

مجموعة م  النا  مث  المباريات أو قاعات الدر  أو نحو ذلك مد  المواقد  التدي 

يشعر فيها المر  ان  تحت المجهر أو في داجر  الضو  وكرن الك  يندر اليد  وان مدا 

يحدف فدي مثد  هد   األحدوال اند  يخداف أن يدهدر عليد  الخجد  واالرتبداج والشدعور 

بقبدون، ) تلك المواق ، ويتركدع الخدوف فدي الشدعور بمراقبدة االخدري  باالحراج م 

(24ا
(3)

. 

إن الخدددواف االجتمددداعي فدددي بعدددض المناسدددبات االجتماعيدددة أو فدددي مقدددابالت 

ف الشدددديد خددواف االجتمدداعي الدد ي يتمثدد  بددالخو  الكددلالتوظيدد  شددي ا  طبيعيددا ، و

د أو النقدري ، خوفدا  مد  المستمر ع  التحددف أو العمد  أو اللعد  أو االكد  امدام االخد

وتلعددثم الكددالم وجفدداف ف  يدداد  فددي ضددربات القلدد  االهانددة وقددد يصدداح  هدد ا الخددو

الريدددا، مغدددص الدددبت  واضدددتراب التدددنف  وارتجددداف االطدددراف، وشدددد العضدددالت، 

واحمرار في الوج  وتشتت االفكار وضع  التركيع ويشدعر الفدرد أن هد ا الخدوف ال 

ممدا قدد ىدي إل  تجن  ه   المواق  فدي المسدتقب  يتناس  مم الموق ، كما ان  قد ي

يى ر عل  اداج  الرياضدي أو الدوظيفي أو التعليمدي أو االجتمداعي، وان هد ا الخدوف 

يىدي إل  استثار  قوية للجها  العصبي غير االرادي حيث يتم افرا  هرمون يسدم  

او البدنيدة بكميات كبير  تفوا المعتاد مما يدىدي إلد  ظهدور االعدر(( االدرينالي ))

                                      
القرني، محمد سالم محمد، الخواف االجتماعي وعالقته ببعض اساليب المعاملة الوالدجية كما يراها االبناء، رسالة ماجستير، (  )

 .1118ة جده، جامعة الملك عبد العزيز، كلية المعلمين بمحافظ

 .القرني، مصدر سابق( 1)

 .1111بقبون، سمير، الطب النفسي، مكتبة لكل بين، االردن، الطبعة العربية، ( 3)



(04الرشددديدي واخدددرون، ا)علددد  اإلنسدددان الخجدددول فدددي المواقددد  العصدددبية 
(0)

 ،

وعندددما تحدددف هدد   االعددراو فددي موقدد  مددا فددان الفددرد يتهيدد  مثدد  هدد   المواقدد  

تد  بنفسد  فيجعلد  ويبتعد عنها ويتجنبها وه ا التجن  يعيدد مد  مخاوفد  ويضدع   ق

الددة سددو ا  وتعقيدددا  وقددد تكددون عرضددة لهدد   المشدداعر فددي المسددتقب  ممددا يعيددد الح

(20بقبون، ا)استجابة الفرد للمواق  بشك  نوبة هلم 
(2)

. 

وان الخواف االجتماعي يختل  ع  الخوف العادي م  التحددف أمدام االخدري  الد ي 

مدر بخبدرات مما لدة للموقد  ، عاد  ما يختفي كلما تقدم المتحدف في حديث  ، وكلمدا 

  ربمددا يددعداد اسمددر سددى ا وال يقدد  بالممارسددة بينمددا فددي الخددواف االجتمدداعي فرندد

فدددالتعرو للموقددد  االجتمددداعي يثيدددر الخدددوف وتتركدددع المخددداوف االجتماعيدددة لددددى 

، وعد    الشباب برحساسهم بالرفض او خوفدا مد  التقيديم السدال  مد  قبد  اسخدري 

افكدداهم التددي تتسددم بانتقدداا مدد  قدددرات الدد ات فضددال عدد  االعددراو الجسددمية التددي 

 .تنتابهم

الد  تداريط طفدولي  (الفوبيدا االجتماعيدة) وقد ترجدم اسدباب الخدواف االجتمداعي أو 

يتسم بنععة نقدية لددى الوالددي  ن او ان التفد  قدد يعداني مد  النبد  واالهمدال ا ندا  

التفولدة ، او ان ابدا هم لدي  لدديهم حساسدية نفسدية الي نقدد يوجد  الديهم ن ولهد ا 

اجد  اوفرط الشعور بالد ات او الحساسدية ال اتيدة يىكد العلما  عل  ان الحساسية الع

مدد  شددانها ان تجعدد  المددر  ملتصددقا التصدداقا شددديدا ب اتدد  وال يشددعر باالرتيددا  فددي 

وجود االخري  ، فضال ع  ذلك فان م  اسباب الخواف االجتماعي قد ترتب  بعوام  

 ة علدد جينيددة سيسددتدل علدد  ذلددك مدد  خددالل تسددجي  المصددابي  بددالخواف االجتماعيدد

 (01الرشيدي واخرون،ا. )درجات عالية في مقيا  العصابية والقلا

 :يدهر الخواف االجتماعي عل   الف مستويات هي

ويتحلدد  فددي سددلوج الهددرب مدد  مواقدد  اجتماعيددة مختلفددة : المسددتوى السددلوكي .0

وتجنبهددا ، وذلددك مدد  خددالل عدددم تلبيددة الدددعوات االجتماعيددة والتقليدد  مدد  االتصددال 

 .االجتماعي

وتوقددم الفضدديحة او عدددم ويتمثدد  فددي افكددار تقييمدد  للدد ات ،: مسددتوى المعرفددي ال.2

لبافة السلوج والمصاج  واالنشغال بالمواق  االجتماعيدة الصدعبة والمثيدر  للقلدا ، 

 .والقلا الداجم م  ارتكاب االختا  

ويتض  ذلك م  خالل معانا  الشخص م  مجمععدة مد  : المستوى الفسيولوجي .3

مية المرتبتددة بالمدداق  االجتماعيددة مثدد  الشددعور بالغثيددان واالرا االعددراو الجسدد

 .واالحسا  باسلم في البلعوم واالرتجاف والتعرا

  

 :االرشاد العقالني االنفعالي 2-0-3

م  اةدحاب االرشداد العقالندي االنفعدالي، يىكدد علد   ) (Ellis يعد البرت ال 

ية ومدا يلحدا بهدا مد  افتراضدات أن هناج مجموعة م  االفكار والمعتقدات الالعقالن

االفدراد هد   االفكدار تكون هي المسىولة ع  معدم االضترابات العاطفية، فاذا تبن  

                                      
 .الرشيدي واخرون، مصدر سابق(  )

 .بقبون، مصدر سابق( 1)



 -يي  دفداع -عدوانيي  -والمعتقدات الالعقالنية فانهم يميلون لكي يصبحوا مكبوتي  

 -غيددر سددعدا   -منتددويي  علدد  انفسددهم  -غيددر فعددالي   -شدداعري  بالدد ن   -قلقددي  

 مدد  تلددك االفكددار الالعقالنيددةلددم يتمكنددوا مدد  أن يسدداعدون أنفسددهم للددتخلص  وانهددم

(Ellis, p: 169)
(0)

. 

ال  احدى عشر  فكر  غير عقالنيدة تدىدي إلد  السدلوج العصدابي وقد اوض  

مدد  كدد  المحيتددي  بدد ، وان يكددون علدد  درجددة عاليددة مدد  الكفددا   والمنافسددة، وان 

أن الفادحددة عقدداب، واندد  مدد  المصدداج  بعددض النددا  شددرا  وأذى وانهددم يسددتحقون ال

تسددير االمددور بعكدد  مددا يتمندد  الفددرد، وان المصدداج  والتعاسددة تعددود اسددبابها إلدد  

المخيفدة والدروف الخارجية والتي لي  للفرد عليها سيتر ، وان االشديا  الختدر  

اسالي  الهم الكبير، فعل  الفرد أن يتوقعهدا داجمدا  ويكدون مسدتعدا لمواجهتهدا، ومد  

أن يعتمدد علد  اخدري  هدم أقدوى سليات، ويجد  وعلي  أن يتجن  بعض المس سه اال

مندد ، وان الخبددرات واالحددداف الماضددية هددي المحددددات األساسددية للسددلوج الحاضددر 

والمى رات الماضية ال يمك  است صدالها، وان الفدرد يحدعن لمدا يصدي  االخدري  مد  

شددكلة وهدد ا الحدد  يجدد  اضددترابات ومشددكالت، واخيددرا  أن هندداج داجمددا حدد  لكدد  م

 (022باترسون، ا) التوة  الي  واال فان النتاجج سوف تكون ختير 
(2)

. 

إن عملية االرشاد تبعا  الرا  ال  هي عالج غير المعقدول بدالمعقول وذلدك مد  

خالل استخدام العمليات العقلية، فاالنسان ككداج  عاقد  قدادر علد  تجند  االضدتراب 

لشعور بالتعاسة يتعلم التفكير العقلي المنتقي، وذلك االنفعالي والتخلص من ، وم  ا

الندد  يولددد بامكانددات وقدددرات مدد  الممكدد  اسددتغاللها فددي الددتعلم علدد  حدد  المشددكالت 

واالنتفا  منها في تحقيا رغبات  وسدعادت  وتحقيدا ذاتد ، فضدال  عد  مسداعدت  فدي 

تجاهدددات الدددتخلص مددد  االفكدددار واالتجاهدددات غيدددر المعقولدددة واسدددتبدالها بافكدددار وا

(322التيدددد ، ا)معقولددددة
(3)

لقلددددا والحددددعن واالكت دددداب، والمخدددداوف، ، وا الددددة ا

والشعور بالنقص والفش  وتعدي  االفكدار غيدر المنتقيدة المرتبتدة باالضدتراب إلد  

االفكددار االعددم واالشددم  والندددر  بتفدداسل إلدد  الحيددا ، وبدد لك تعددد  علدد  مواجهةايددة 

لمسدتقب  وتجنبد  بد لك مد  الوقدو  مدر  افكار أو معتقدات اخدرى غيدر منتقيدة فدي ا

االسالي  المعرفيدة :  انية في االضتراب ويكون ذلك م  خالل اسالي  متعدد  أهمها

 م والتوجي  ومناقشة النتداججوالتعلوتشتم  عل  التمثي  المنتقي لالفكار الالعقالنية 

ا ات يدد  االسددتنتاجات غيددر الواقعيددة، ووقدد  االفكددار وااليحدددنفغيددر التجريبيددة، وت

التقبد  غيدر والتشتت المعرفي واعداد  البندا  المعرفدي، واالسدالي  االنفعاليدة ومنهدا 

 (030الشددناوي، ا)المشددروط للعميدد ، واسددلوب تمثيدد  أو لعدد  االدوار والنم جددة
(0)

فهدي الواجبدات المنعليدة النشدتة وتدتم مد  خدالل توجيد  ، اما االسالي  السدلوكية 

اجبات الخارجية مما يمكند  مد  تعمديم التغيدرات وتشجيم العمي  عل  تنفي  بعض الو

وتسداعد  علد  أن ينقد  تغيراتد  الجديدد    االيجابية التي قد يكون انجعها مم معالجد

                                      
(3) Ellis, A., Reason and Emotion in Psychothrapy, New York, lyle, sturt, 1962. 

 . 89 ، المجلد األول،  هـ، نظريات االرشاد والعالج النفسي، دار القلم، الكويت، ط. س باترسون،( 1)

الطيب، محمد، ومحمد الشيخ، االفكار الالعقالنية لدى عدد من طالب الجامعة بعالقتها والتخصص االكاديمي، بحوث المؤتمر ( 3)

 .881 السنوي السادس لعلم النفس في مصر، القاهرة، 

 . 88 ، محمد، نظريات االرشاد والعالج النفسي، دار غريب للطباعة والنشر، القاهرة، الشناوي(  )



يددد ، علدد  أن دعم افكددار  ومعتقداتدد  الصددحية الجإلدد  المواقدد  الحسددية، وتقددوي وتدد

يم، أبددراه) معرفيددة سددلوكيةتكددون الواجبددات مرتبتددة باالهددداف العالجيددة، وتكددون 

(3ا
(0)

 .، باإلضافة إل  اسالي  االشتراط االجراجي واسلوب االسترخا  العضلي

إن ختوات العملية االرشادية عند اةدحاب ندريدة االرشداد العقالندي االنفعدالي 

 :تتكون م 

سدددب  المشدددكلة، أي معرفدددة االسدددباب الالمنتقيدددة التدددي يعتمدددد عليهدددا معرفدددة  .0

 .مضتربا   المسترشد والتي تى ر عل  ادراك  وتجعل 

 .اعاد  تنديم ادراج وتفكير المسترشد ع  طريا التخلص م  اسباب المشكلة .2

اتبا  اسالي  مختلفدة فدي مسداعد  المسترشدد للتغلد  علد  التفكيدر الالمنتقدي  .3

 :ومنها

واجبدار  علد  جعد  هد   االفكدار فدي مسدتوى جعل  يفهم لماذا هو غير منتقي  -أ 

 .وعي 

 .وعي يوض  ل  أن ه   االفكار في مستوى  -ب 

 .أن يوض  االفكار المنتقية لدي  -ج 

اسددتخدام اسددلوب المنتددا واالسددالي  المسدداعد  لتحقيددا عمليددة االستبصدددار  .0

 .وكس   قة المسترشد

استخدام اسالي  االرتبداط االجراجدي والمناقشدات الفلسدفية والنقدد الموضدوعي  .5

 .وادا  الواجبات المنعلية

 :سترشد واتبا  االسالي  االتيةالعم  عل  مهاجمة االفكار الالمنتقية لدى الم .6

 .رفض الك ب واسالي  الدعاية الهدامة واالنحرافات التي يىم  بها الفرد -أ 

يعتقدد اند  تشجيم المسترشدد فدي بعدض المواقد  واقناعد  علد  القيدام بسدلوج  -ب 

 .خاطئ لم يتم فيجبر  عل  القيام به ا السلوج

ابدددو عتيدددة، )ية مهاجمدددة االفكدددار والحيددد  الدفاعيدددة خدددالل الجلسدددات االرشددداد -ج 

(12ا
(2)

. 

ولددوم والخددوف ويهدددف االرشدداد والعددالج العقالنددي االنفعددالي إلدد  تقليدد  القلددا 

ال ات والتخفي  م  الكراهية والغضد  المتمثد  بلدوم االخدري  والددروف مد  خدالل 

 (013سفيان، ا) التحلي  المنتقي لمشكالت 
(3)

. 
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الدراسدددة التعدددرف علددد  عالقدددة التفكيدددر الالعقالندددي بدددالقلا والتوجددد   هددددفت

 .م  الشباب الجامعيالشخصي لدى عينة 

طالد  وطالبدة بالمرحلدة الثالثدة والرابعدة ( 203)عيندة البحدث مد   ترلفدتوقد 

والتربيددة بجامعددة العقددا يا، وقددد اسددتخدم الباحددث مقياسددا للتفكيددر  اسداببكليتددي 

 .سمة القلا واختبار التوج  الشخصي -لة الالعقالني وقاجمة حا

                                      
 .883 إبراهيم، عبد الستار، ورضوى إبراهيم، العالج السلوكي، الهيئة المصرية للكتاب، (  )

 .899 ،  أبو عطية، سهام درويش، مبادئ االرشاد النفسي، دار العلم للنشر والتوزيع، الكويت، ط( 1)

 .1111سفيان، نبيل، المختصر في الشخصية واالرشاد النفسي، تعز، ( 3)



وقددد أظهددرت الدراسددة وجددود عالقددة ارتباطيددة موجبددة بددي  التفكيددر الالعقالنددي 

 (0احمد، ا)وحالة سمة القلا الالعقالني وتحقيا ال ات
(0)

. 

 

 2442دراسة عسكر،  2-2-2

عقالنددي انفعددالي فددي  إرشدداديمدد  فعاليددة برنددامج هدددفت الدراسددة إلدد  التحقددا 

 .مفهوم ال ات لدى طالب الجامعةتعدي  

طال  مو عي  عل  مجمدوعتي  تجريبيدة ( 30)وقد اشتملت عينة البحث عل  

الالعقالنيدة  األفكدارومقيدا   اإلرشاديطبا عليها البرنامج طال  ( 02)تكونت م  

طالدد  طبددا عليهددا ( 02)الدد ات، ومجموعددة ضددابتة تكونددت مدد  ومقيددا  مفهددوم 

 .ومقيا  مفهوم ال ات الالعقالنية األفكارمقيا  

العقالندددي االنفعدددالي  اإلرشددداديإلددد  فعاليدددة البرندددامج وقدددد توةدددلت الدراسدددة 

عقالنيدة  أفكدارالالعقالنية إلد   األفكارالسلوكي في تحسي  مفهوم ال ات وفي تعدي  

 (2عسكر، ا) منتقية
(2)

. 

 

 2449دراسة القرني،  2-2-3

 أسددالي جتمدداعي وبعددض هددفت الدراسددة الكشدد  عدد  العالقددة بدي  الخددواف اال

 .المعاملة الوالدية

طالد  مد  طدالب المددار  الحكوميدة بمديندة ( 314)العينة عل   اشتملتوقد 

سددنة وقددد اسددتخدم الباحددث مقيددا   24-03مددا بددي   أعمددارهمالرياضددي تراوحددت 

 .المعاملة الوالدية أسالي الخواف االجتماعي ومقيا  

بددي  الخددواف  إحصدداجيةاللددة وقددد توةددلت الدراسددة إلدد  وجددود عالقددة ذات د

القرندددي، ) واالم األبمددد  جانددد   واإلهمدددالاالجتمددداعي والقسدددو  والحمايدددة العاجدددد  

(0ا
(3)

. 

 

 الباب الثالث

 نهج البحث وإجرا ات  الميدانيةم-3

 :منهج البحث 3-0

ت  وطبيعددة البحددث باسددتخدام التصددميم باسددتخدمت الباحثددة المددنهج التجريبددي لمناسدد

 (.تجريبية -ضابتة ) التجريبي لمجموعتي 

 

 :مجتمم البحث وعينت  3-2

يشم  مجتمم البحث طالبات كلي  التربية الرياضية للمدرحلتي  االولد  والرابعد        

 ( 261)والبالغ عدده   2400-2404للعام الدراسي 

                                      
أحمد، عماد محمد، دراسة للتفكير الالعقالني من حيث عالقته بالقلق والتوجه الشخصي لدى عينة من الشباب الجامعي، رسالة (  )

 .881 ماجستير الزقازيق، كلية االداب، 

فعالي في تحسين مفهوم الذات لدى طالب الجامعة، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية عسكر، فكري، برنامج إرشادي عقالني ان( 1)

 .1111التربية ببنها، جامعة الزقازيق، 

 .القرني، مصدر سابق( 3)



طال  م  طالبات كليدة التربيدة الرياضدية للبندات ( 04)تكونت عينة البحث م  

مرتفعة في مقيا  الخواف  ة وم  الحاةالت عل  درجاتلرابعوا األول للمرحلتي  

 : عل  النحو التاليمجموعات  أربماالجتماعي وقد تم تقسيمهم إل  

 .طالبات( 04)وقوامها : الضابتة( األول للمرحلة )مجموعة التالبات 

 .طالبات( 04)وقوامها : التجريبية( األول للمرحلة )مجموعة التالبات 

 .طالبات( 04)وقوامها : الضابتة( الرابعةللمرحلة )ت مجموعة التالبا

 .طالبات( 04)وقوامها : التجريبية( للمرحلة الرابعة)مجموعة التالبات     

 

 :أدوات البحث 3-3

 :مقيا  الخواف االجتماعي 3-3-0

رولدي  ووي )استخدمت الباحثة مقيا  الخواف أو الرهداب االجتمداعي تدالي  

Raulin & Wee, 1994 )سدوقي كليدة التربيدة لدمجدي محمدد ا. ري  وتقني  دتع

 .جامعة المنوفية/ النوعية

فيعت  للمفحدوا درجتدان فقر ، اما مفتا  التصحي   32يتكون المقيا  م  

العبدارات مدم مالحددة أن ( ال)ودرجة واحدد  إذا كاندت اجابتد  ( نعم)إذا كانت اجابت  

صددح  فددي االتجددا  العكسددي، ت( 21، 22، 02، 06، 00، 2، 3)التددي تحمدد  أرقددام 

ويسددتخدم الجمددم الجبددري العددادي فددي حسدداب الدرجددة الكليددة التددي يحصدد  عليهددا 

والدرجددة ( 60-0)المفحددوا علدد  المقيددا  وبدد لك تتددراو  درجددات المقيددا  بددي  

 .العالية تشير إل  خواف اجتماعي مرتفم والعك  ةحي 

بات  فقد تدم التحقدا ، اما  (التمييعي -التال مي )وقد تم حساب ةدا المقيا  

(. 4894  الفدامدمعا)وطريقدة كرونبدا  ( 4811من  بتريقة االختبار واعاد  االختبار

 (.0)ملحا 

 

 :مقيا  االفكار الالعقالنية 3-3-2

( Ellis)لقدددد تدددم اسدددتخدام مقيدددا  االفكدددار الالعقالنيدددة المعدددد مددد  قبددد  الددد  

فقر  تعبر عد  ( 52)يتكون ه ا المقيا  م  ( 0915الريحاني، )والمتور م  قب  

فكر  ال عقالنية هي االفكدار االحددى عشدر المتروحدة فدي ندريدة الد  فضدال ( 03)

ع  ذلك الفكرتي  اللتي  اضافها الريحاني والتي تعد م  االفكار الالعقالنية الخاةدة 

فكددر  فرعيددة تضددم كدد  ( 03)بددالمجتمم العربددي وبدد لك يصددب  االختبددار يتكددون مدد  

 .نصفها ايجابي واالخر سلبيفقرات ( 0)واحد  منها 

حدي  ( ال)حي  يوافدا المفحدوا علد  العبدار  أو ( نعم)اما بداج  االجاب  فهي 

تدل علد  قبدول لالجابة التي ( 0)ال يوافا عل  العبار  ويرفضها وقد اعتيت القيمة 

فدي ( ةدفر)المحوا لتلدك الفكدر  وبد لك فدان الدرجدة الكليدة لالختبدار تتدراو  بدي  

 ( 2)ملحا . في حدها األعل ( 52)وحدها االدن  

امددا ةدددا المقيددا  فقددد تددم اسددتخدام الصدددا المنتقددي والتجريبددي، كمددا تددم 

 (25الريحاني، ا) استخراج الثبات بتريقة التجعجة النصفية
(0)

. 

                                      
 .891 ،   ، العدد 1 الريحاني، سليمان، تطوير اختبار االفكار الالعقالنية، مجلة دراسات، الجامعة االردنية، مجلد (  )



 

 :البرنامج اإلرشادي العقالني االنفعالي 3-3-3

قامدددت الباحثدددة باعدددداد هددد ا البرندددامج لتعددددي  االفكدددار الالعقالنيدددة المرتبتدددة 

بالخواف االجتماعي بهدف خفض ا ار  السلبية لدى طالبات كليدة التربيدة الرياضدية 

 .للبنات في ماد  الجمناستك الفني

 

 

 

 :اهداف البرنامج 3-3-3-0

ة تسدتغرا جلسدات كد  جلسد( 04)اسابيم ويتكدون مد  ( 5)يستغرا البرنامج 

دقيقدددة، ويتبدددا البرندددامج علددد  عيندددة البحدددث فدددي قاعدددة كليدددة التربيدددة ( 54-64)

 .الرياضية للبنات وفي جلسات جماعية، اما فتر  المتابعة فتستغرا مد  شهري 

 :يتضم  البرنامج الجلسات االرشادية التالية

 .تعارف، وبنا  العالقة االرشادية: الجلسة االول 

 :ةأهداف الجلسة االرشادي

 التعارف بي  الباحثة والتالبات -0

كسر الحاجع النفسي بي  الباحثة والتالبات م  جهدة وبدي  التالبدات وبعضدهم  -2

 .البعض

 .توضي  اهداف البرنامج ومناقشتها -3

تعويد التالبات بعدد الجلسدات ومواعيددها وااللتدعام بد لك مد  خدالل المواظبدة  -0

 .عل  الحضور في الموعد والمكان المحدد

 .ل  قواني  الجلساتاالتفاا ع -5

تقديم االختبارات المتعلقة بدالخواف االجتمداعي واالفكدار الالعقالنيدة للتالبدات  -6

 (.القيا  القبلي)

 توضي  مفهوم الخواف االجتماعي : الجلسة الثانية

 :أهداف الجلسة االرشادية

اعتدددا  تصدددور واضددد  وشدددام  عددد  مفهدددوم الخدددواف بشدددك  عدددام والخدددواف  -0

 .االجتماعي بشك  خاا

 .مداهر الخواف االجتماعي  لحديث عا -2

 .الوقوف عل  اسباب الخواف االجتماعي -3

 .مناقشة االعراو الناتجة ع  الخواف االجتماعي -0

المناقشة والحوار، وعرو شدراج ، ونشدرات : وقد تم استخدام الفنيات التالية

 .ومتويات، ومجموعات عم  ةغير  للنقاش والحوار

 .وب االسترخا  العضليالتدري  عل  اسل: الجلسة الثالثة

 :أهداف الجلسة االرشادية

 .اعداد التالبات نفسيا وانفعاال وجسميا   -0

 .اتقان التالبات لمهار  االسترخا  والهدو  واالتعان االنفعالي -2



بث رو  التمرنينة واالم  النفسي في نفو  التالبات وخصوةا  في المواق   -3

 .العصيبة

 .ابعاد التالبات ع  جو التوتر والخوف -0

وقد تم استخدام مسج ، وشراج  موسيق  هادجة، واسلوب النم جة أي تتبيدا 

 .عملي لالسترخا  عل  أحد التالبات

 

 .استخدام تكتيك خفض الحساسية التدريجي: الجلسة الرابعة

 :أهداف الجلسة االرشادية

خفض التوتر والخوف لدى افدراد العيندة مد  خدالل تعرضدهم لمواقد  الخدواف  -0

 .بالتدريج

التالبات مهار  ضب  النف  والتصدرف بحكمد  وبهددو  عندد المواقد   اكساب -2

 .المخيفة

 .اكساب التالبات القدر  عل  مواجهة مواق  الحيا  باتعان و قة بالنف  -3

وقد تم اسدتخدام الحدوار والنقداش، فضدال عد  النم جدة بتتبيدا عملدي لخفدض 

 .الحساسية التدريجي

 .الجمناستك الفنيالتدري  عل  مهار  ادا  : الجلسة الخامسة

 :أهداف الجلسة االرشادية

 .التحدف ع  كيفية ادا  اللعبة -0

 .تدري  التالبات عل  اتقان ادا  اللعبة -2

 .تبصير التالبات بايجابيات ادا  اللعبة -3

وقد تم استخدام النم جدة والحدوار والنقداش فضدال عد  لعد  االدوار مد  خدالل 

 .عرو مسرحي هادف

 (.التمثي  النفسي المسرحي)يكودراما استخدام الس: الجلسة السادسة

 :أهداف الجلسة االرشادية

 .التخفي  م  الخواف وحد  التوتر الناتج ع  الجمناستك الفني -0

الدافعيدة عندد التالبدات تناول الموضو  في قال  مسرحي فكاهي بهدف  يداد   -2

 .في التخلص م  حالة الخوف الموجود  لديه 

 .رو  التعاون والمحبة في نفوسه  بث العم  الجماعي بي  التالبات وبث -3

 .اما الفنيات المستخدمة فهي الحوار والنقاش ولع  االدوار

 استخدام فنيات البنا  العقالني: الجلسة السابعة

 :أهداف الجلسة االرشادية

 .تسجي  االفكار السلبية واالنفعاالت الناتجة عنها -0

 .مناقشة االفكار السلبية واالنفعاالت -2

 .اري  االسترخا متابعة تتبيا تم -3

 .استخدام الحوار والمناقشات ولع  االدواروقد تم 

 .استخدام اسلوب توكيد ال ات: الجلسة الثامنة

 :أهداف الجلسة االرشادية



 .تععيع مبدأ الثقة بالنف  عند التالبات -0

 .تععيع القدرات واالمكانيات لدى التالبات -2

 .رفيهياخراج التالبات م  حالة جو اللعبة إل  جو ترويحي ت -3

 .وقد تم استخدام فنيات الحوار والنقاش والنم جة ومجموعات عم  ةغير 

 .استخدام فنيات تعدي  السلوج: الجلسة التاسعة

 :أهداف الجلسة االرشادية

 .تعري  التالبات بقواعد واسالي  اللع  الجيد -0

 .تدري  التالبات عل  أسالي  وقواعد اللعبة -2

 .ةتدري  التالبات عل  تعليمات اللعب -3

امددا الفنيددات المسددتخدمة فهددي االلقددا ، والحددوار والنقدداش ومجموعددات عمدد  

 .ةغير 

 .انها  البرنامج وتقويم ، جلسة ختامية: الجلسة العاشر 

 :أهداف الجلسة االرشادية

تقددويم الجلسددات االرشددادية والوقددوف علدد  نقدداط القددو  ونقدداط الضددع  فددي  -0

 .البرنامج

تالبات م  خالل التددريبات التدي اسدتخدمت معرفة النتاجج التي توةلت إليها ال -2

 .خالل جلسات البرنامج

 .ل ي تشعر ب  التالبات بعد االنتها  م  الجلسات  امعرفة مدى التحس -3

 .ارشاد التالبات إل  ضرور  االستمرار في تنفي  ما تم اكتساب  -0

 (.القيا  البعدي)تتبيا مقيا  الخواف االجتماعي عل  التالبات  -5

 .فنيات االلقا  والحوار والنقاشوقد تم استخدام 

إل  اند  سدوف يكدون هنداج   م توجي  الشكر إل  افراد عينة التالبات واالشار 

 .لقا  مهم بعد شهري  لتتبيا مقيا  الخواف االجتماعي

 

 :تتبيا البرنامج 3-3-0

لغايدددة  05/2/2404البرندددامج علددد  عيندددة البحدددث للفتدددر  مددد  تدددم تتبيدددا 

 .30/5/2404متابعة فهو في ، اما تاريط ال30/3/2404

 

 :الوساج  االحصاجية 3-3-5

 :تم استخدام الوساج  االحصاجية التالية

(010البياتي، ا)لتاجي لعينة واحد  االختبار ا -0
(0)

. 

 .االختبار التاجي لعينتي  مستقلتي  -2

 .االختبار التاجي لعينتي  مترابتتي  -3

 

 الباب الرابم

 :وتحلي  ومناقشة النتاججعرو -0

                                      
 . 9 ، ص811 اتي، عبد الجبار توفيق وزكريا اثنايوس، االحصاء الصفي واالستداللي في التربية وعالم النفس، بغداد، البي(  )



 

 :ه ا الباب عرو النتاجج التي تم التوة  لها يتضم 

 

 :عرو وتحلي  النتاجج 0-0

للتعرف عل  درجات الخدواف االجتمداعي لددى طالبدات كليدة التربيدة الرياضدية  -0

 .للبنات بماد  الجمناستك الفني

طالبة ( 04)لقد تم تتبيا مقيا  الخواف االجتماعي عل  عينة البحث البالغة 

طالبدة مد  طالبدات المرحلدة األولد  ( 24)ة الرياضدية بواقدم م  طالبات كليدة التربيد

طالبة م  طالبات المرحلة الرابعدة، وقدد بلدغ الوسد  الحسدابي للعيندة الكليدة ( 24)و

بينمددا بلددغ الوسدد  الحسددابي ( 0800)واالنحددراف المعيدداري  03825علدد  المقيددا  

بلددغ الوسدد  فددي حددي  ( 3802)واالنحددراف المعيدداري ( 00)لعينددة المرحلددة الرابعددة 

بينمدا كدان ( 2821)واالنحدراف المعيداري ( 0981)الحسابي لعيندة المرحلدة األولد  

ولمعرفة داللة الفدروا بدي  الوسد  الحسدابي ( 3285)الوس  الفرضي للمقيا  هو 

ارد العينددة والوسدد  الفرضددي للمقيددا ، فقددد تددم اسددتخدام االختبددار التدداجي لعينددة الفدد

واحد  
(0)

وهدي ( 09811)، (1862)، (00864)ة المحسدوبة وبلغت القيمدة التاجيد، 

 .يوض  ذلك( 0)والجدول  4845اكبر م  الجدولية عند مستوى داللة 

 

 (0)جدول 

يوض  الوس  الحسابي الفرضي واالنحراف المعياري والقيمة التاجية لعينة البحث 

 عل  مقيا  الخواف االجتماعي

 
 أفرادعدد 

 العينة

الوس  

 الحسابي

الوس  

 الفرضي

النحراف ا

 المعياري

القيمة التاجية 

 الجدولية

القيمة التاجية 

 المحسوبة

مستوى 

 الداللة
 الفرا

العينة 

 الكلية
 دال 4845 28420 00864 0800 3285 03825 04

المرحلة 

 األول 
 دال 4845 28493 09811 2821 3285 0981 24

المرحلة 

 الرابعة
 دال 4845 28493 1862 3802 3285 00 24

 

 

لدددى طالبددات كليددة التربيددة الالعقالنيددة  األفكددار التعددرف علدد  درجددات ولغددرو -2

( 04)العينة البدالغ عددده   أفرادالرياضية للبنات فقد تم تتبيا المقيا  عل  

طالبددة مدد  المرحلددة ( 24)طالبددة مدد  المرحلددة األولدد  و ( 24)طالبددة بواقددم 

( 30826)الرابعددة، وقددد بلددغ الوسدد  الحسددابي للعينددة الكليددة علدد  المقيددا  

بينمددا بلددغ الوسدد  الحسددابي للمرحلددة األولدد  ( 0840)واالنحددراف المعيدداري 

و ( 3860)علدد  التددوالي، واالنحددراف المعيدداري ( 3386)، (3081)والرابعددة 

                                      
 . 9 ، ص811 البياتي، عبد الجبار توفيق وزكريا اثنايوس، االحصاء الوصفي واالستداللي في التربية وعالم النفس، بغداد، (  )



ولمعرفددة داللددة ( 2685)، فددي حددي  كددان الوسدد  الحسددابي للمقيددا  (0855)

فرضدددي الفدددروا بدددي  الوسددد  الحسدددابي الفدددراد العيندددة والوسددد  الحسدددابي ال

للمقيددا ، فقددد تددم اسددتخدام االختبددار التدداجي لعينددة واحددد  
(0)

، وبلغددت القيمددة 

علد  التدوالي، وهدي أكبدر مد  ( 2821)، (0896)، (1859)التاجية المحسوبة 

 .يوض  ذلك( 2)والجدول  4845الجدولية عند مستوى داللة 

 

 

 

 

 (2)جدول 

مة التاجية المحسوبة يوض  الوس  الحسابي والفرضي واالنحراف المعياري والقي

 والجدولية عل  مقيا  االفكار الالعقالنية

 

عدد 

أفراد 

 العينة

الوس  

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوس  

 الحسابي

القيمة التاجية 

 المحسوبة

القيمة التاجية 

 الجدولية

مستوى 

 الداللة
 الفرا

العينة 

 الكلية
 دال 4845 28420 1859 2685 0840 30826 04

المرحلة 

 ألول ا
 دال 4845 28493 2821 2685 3860 3081 24

المرحلة 

 الرابعة
 دال 4845 28493 0896 2685 0855 3386 24

 

توجد عالقدة ارتباطيدة موجبدة بدي  الخدواف : وللتحقا م  ةحة الفرو األول

االفكدددار الالعقالنيدددة لددددى طالبدددات كليدددة التربيدددة الرياضدددية للبندددات واالجتمددداعي 

 .لرابعة في ماد  الجمناستك الفنيللمرحلتي  األول  وا

تمداعي ودرجدات االفكدار تم استخراج معام  االرتباط بي  درجات الخدواف االج

، وعند استخراج القيمة التاجية المحسدوبة البالغدة 4850بلغ للعينة، وقد  الالعقالني 

 ددم مقارنتهددا بالقيمددة التاجيددة الجدوليددة البالغددة  4845عنددد مسددتوى داللددة ( 3895)

يوضد  ( 3)والجددول . كانت القيمة التاجية المحسوبة اكبدر مد  الجدوليدة( 28402)

 .ذلك

 

 (3)جدول 

معام  االرتباط بي  درجات الخواف االجتماعي واالفكار الالعقالنية يوض  

 والقيمة التاجية المحسوبة والجدولية ومستوى الداللة لعينة البحث

معام  

 االرتباط

القيمة التاجية 

 المحسوبة

مة التاجية القي

 الجدولية

مستوى 

 الداللة
 الفرا

 دال 4845 28402 3895 4850

                                      
 . 9 ريا اثنايوس، مصدر سابق، صالبياتي، عبد الجبار توفيق وزك(  )



توجددد فددروا ذات داللددة : وللتحقددا مدد  الفرضددية الثانيددة والتددي تددنص علدد 

احصاجية بي  درجات طالبات المرحلدة األولد  التجريبيدة، ودرجدات طالبدات المرحلدة 

ل  طالبدات المرحلدة الضدابتة بعدد تتبيدا البرندامج االرشدادي مباشدر  ولصدااألول  

، فقد تم استخدام داللة الفروا بي  درجات طالبدات المرحلدة األولد  االول  التجريبية

 .يوض  ذلك( 0)وجدول . التجريبية والضابتة

 

 

 

 

 

 

 (0)جدول 

يوض  الوس  الحسابي واالنحراف المعياري والقيمة التاجية المحسوبة 

ي  التجريبية والضابتة للمرحلة والجدولية لداللة الفروا بي  درجات المجموعت

 األول  عل  مقيا  الخواف االجتماعي بعد تتبيا البرنامج االرشادي مباشر  

الوس   

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

القيمة التاجية 

 المحسوبة

القيمة التاجية 

 الجدولية

مستوى 

 الداللة

 الفرا

 3826 0983 التجريبية
 معنوي 4845 2804 2820

 2800 0681 الضابتة

 

فدروا ذات داللدة احصداجية عندد مسدتوى يتض  م  الجدول السدابا اند  توجدد 

لصددال  المرحلددة األولدد  التجريبيددة فددي المقدداي  البعدددي وهدد ا يىيددد الفددرو  4845

 .الثاني

توجددد فدروا ذات احصدداجية : وللتحقدا مد  الفرضددية الثالثدة والتددي تدنص علد 

ودرجددات طالبددات المرحلددة الرابعددة يبيددة بددي  درجددات طالبددات المرحلددة الرابعددة التجر

الضابتة عل  مقيدا  الخدواف االجتمداعي بعدد تتبيدا البرندامج االرشدادي مباشدر  

لصددال  طالبددات المرحلددة الرابعددة التجريبيددة، فقددد تددم اسددتخدام داللددة الفددروا بددي  و

 .يوض  ذلك( 5)درجات طالبات المرحلة الرابعة التجريبية والضابتة، وجدول 

 

 (5)جدول 

يوض  الوس  الحسابي واالنحراف المعياري والقيمة التاجية المحسوبة والجدولية 

لداللة الفروا بي  درجات المجموعتي  التجريبية والضابتة للمرحلة الرابعة عل  

 مقيا  الخواف االجتماعي بعد تتبيا البرنامج االرشادي مباشر  

الوس   

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

القيمة التاجية 

 لمحسوبةا

القيمة التاجية 

 الجدولية

مستوى 

 الداللة

 الفرا

 2812 3180 التجريبية
 دال 4845 2804 2830

 2829 0486 الضابتة



اندد  توجددد فددروا ذات داللددة احصدداجية عنددد مسددتوى ( 5)يتضدد  مدد  الجدددول 

لصددال  طالبددات المرحلددة الرابعددة التجريبيددة فددي القيددا  البعدددي وهدد ا يددىدي  4845

 .و الثالثةحة الفر

 

ال توجد فروا ذات داللة احصاجية بي  : بان  القاج وللتحقا م  ةحة الفرو 

درجدددات طالبدددات المرحلدددة األولددد  التجريبيدددة ودرجدددات طالبدددات المرحلدددة الرابعدددة 

التجريبية عل  مقيا  الخواف االجتماعي بعد تتبيدا البرندامج االرشدادي مباشدر ، 

البددات المرحلددة األولدد  وطالبددات المرحلددة تددم اسددتخدام داللددة الفددروا بددي  درجددات ط

 يوض  ذلك( 6)والجدول . الرابعة

 

 

 

 

 (6)جدول 

يوض  الوس  الحسابي واالنحراف المعياري والقيمة التاجية المحسوبة والجدولية 

لداللة الفروا بي  درجات طالبات المرحلة األول وطالبات المرحلة الرابعة عل  

 يا البرنامج االرشادي مباشر  مقيا  الخواف االجتماعي بعد تتب

الوس   

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

القيمة التاجية 

 المحسوبة

القيمة التاجية 

 الجدولية

مستوى 

 الداللة

 الفرا

التجريبية 

 االول 
0683 2800 

 غير دال 4845 28493 00826
التجريبية 

 الرابعة
3180 2812 

 

لددة احصدداجية عنددد مسددتوى اندد  توجددد فددروا ذات دال( 6)يتضدد  مدد  جدددول 

ولصدال  المجموعدة التجريبيدة للمرحلدة األولد  فدي القيدا  البعددي، وهدد ا ( 4845)

 .يدحض الفرو الرابم

اندد  توجددد فددروا ذات داللددة احصدداجية بددي  : تددنص الفرضددية الخامسددة علدد 

درجددات طالبددات المرحلددة األولدد  التجريبيددة ونفدد  المجموعددة فددي مقيددا  الخددواف 

قدا مد  ةدحة هد ا الفدرو تدم اسدتخدام تها  فتدر  المتابعدة، وللتحاالجتماعي بعد ان

ونفد  المجموعدة، وكمدا موضد  داللة الفروا بي  درجات طالبات المرحلدة األولد  

 (.2)في جدول 

 

 (2)جدول 

يوض  الوس  الحسابي واالنحراف المعياري والقيمة التاجية المحسوبة والجدولية 

رحلة األول  التجريبية ونف  المجموعة عل  لداللة الفروا بي  درجات طالبات الم

 انتها  فتر  المتابعةمقيا  الخواف االجتماعي بعد 

 الفرامستوى القيمة التاجية القيمة التاجية االنحراف الوس   



 الداللة الجدولية المحسوبة المعياري الحسابي

بعد البرنامج 

 مباشر 
0981 2821 

 غير دال 4845 2804 4809

 3826 0983 بعد المتابعة

اندد  ال توجددد فددروا ذات داللددة احصدداجية عنددد مسددتوى ( 2)يتضدد  مدد  جدددول 

بددي  درجددات طالبددات المرحلددة األولدد  ونفدد  المجموعددة بعددد انتهددا  فتددر  ( 4845)

 .المتابعة، وه ا يدحض الفرضية الخامسة

انددد  ال توجدددد فدددروا ذات داللدددة : امدددا الفرضدددية السادسدددة والتدددي تدددنص علددد 

  درجددات طالبددات المرحلددة الرابعددة التجريبيددة ونفدد  المجموعددة علدد  احصدداجية بددي

مقيا  الخواف االجتماعي بعد انتها  فتر  المتابعة، فقد تدم اسدتخدام داللدة الفدروا 

 (1)في درجات طالبات المرحلة الرابعة ونف  المجموعة وكما موض  في جدول 

 

 

 

 

 (1)جدول 

القيمة التاجية المحسوبة والجدولية يوض  الوس  الحسابي واالنحراف المعياري و

لداللة الفروا بي  درجات طالبات المرحلة الرابعة التجريبية ونف  المجموعة عل  

 مقيا  الخواف االجتماعي بعد انتها  فتر  المتابعة

الوس   

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

القيمة التاجية 

 المحسوبة

القيمة التاجية 

 الجدولية

مستوى 

 الداللة

 االفر

بعد البرنامج 

 مباشر 
00 3802 

 غير دال 4845 2804 4804

 2829 0486 بعد المتابعة

اندد  ال توجددد فددروا ذات داللددة احصدداجية عنددد مسددتوى ( 1)يتضدد  مدد  جدددول 

ونفدد  المجموعددة بعددد انتهددا  فتددر   الرابعددةبددي  درجددات طالبددات المرحلددة ( 4845)

 .سةسادالمتابعة، وه ا يدحض الفرضية ال

 

 :مناقشة النتاجج 0-2

وجدددود خدددواف اجتمددداعي لددددى طالبدددات كليدددة التربيدددة ( 0)يتضددد  مددد  جددددول 

الرياضية للبنات للمرحلتي  األول  والرابعة في ماد  الجمناستك الفني، وتفسير ذلدك 

بان االدا  في ماد  الجمناستك الفني يتتلد  اللعد  علد  االجهدع  المختلفدة وان هد ا 

د ا نددا  اللعدد  وخصوةددا عندددما يكددون التركيددع مدد  قبدد  االتقددان الشدددياالدا  يتتلدد  

 .ات أو التالبات أو الحضورسالحاضري  سوا  المدر

ارتفددا  درجددات االفكددار الالعقالنيددة لدددى طالبددات كليددة ( 2)ويتبددي  مدد  جدددول 

التربية الرياضية للبنات للمرحلتي  الرابعة واالولد  ويمكد  تفسدير ذلدك بدان االفكدار 

والتي تدهر لدى التالبات تكون عبار  ع  نتيجة معيج م  تقية الخاط ة وغير المن

 .الد  والمبالغة والتهوي  وقد تكون بدرجة تفوا امكانات التالبة الفعلية



عدد  وجددود عالقددة ارتباطيددة موجبددة بددي  االفكددار ( 3)كمددا يتضدد  مدد  جدددول 

، وهد   الالعقالنية والخواف االجتمداعي لددى طالبدات كليدة التربيدة الرياضدية لبندات

والتددي تىكدد علدد  أن التددوتر االنفعدالي ينشددر ويسددتمر ( الدد )النتيجدة تتفددا مدم ارا  

نتيجددة بعددض االفكددار الالعقالنيددة، إذ يتبندد  الفددرد اهددداف غيددر واقعيددة وقددد تكددون 

 .مستحيلة

فاعلية البرنامج االرشادي العقالندي االنفعدالي فدي ( 6)، (5)ويتبي  م  جدول 

الدراسة التجريبية م  طالبدات كليدة  عينة موعتيى مجخفض الخواف االجتماعي لد

 .التربية الرياضية للبنات للمرحلتي  األول  والرابم بعد تتبيا البرنامج مباشر 

امددا البرنددامج االرشددادي فقددد تضددم  عدددد مدد  الفنيددات المعرفيددة واالنفعاليددة 

وقد تم ذلك  والسلوكية والتي ع  طريقها تم دحض االفكار الالعقالنية لدى التالبات

الجماعيدددة والحدددوار واعددداد  البندددا  عددد  طريدددا اسدددلوب المحاضدددرات والمناقشدددات 

العقالنددي التدددريجي للتالبددات، وتعدددي  االنفعدداالت السددالبة عدد  طريددا لعدد  االدوار، 

تفهم بي  واالسترخا  فضال ع  اقامة عالقة ودية مم التالبات في جو م  التقب  وال

ك  تفسير ذلك ان  م  خالل الجلسات االرشدادية والتدي الباحثة وعينة التالبات، ويم

تضددم جماعددات يمكدد  مسدداعدتهم علدد  مناقشددة مشددكالتهم والتنفددي  عدد  انفعدداالتهم 

بمشكالتهم فضال ع  تعلمهدم كيفيدة التعبيدر عد  اراجهدم ومشداعرهم و ياد  استبصارهم 

 .وتعدي  افكارهم ومعتقداتهم الخاط ة غير المعقولة

استمرار فاعلية البرنامج االرشادي العقالني االنفعالي ( 1)، (2)ويتض  م  جدول 

في خفدض الخدواف االجتمداعي لددى مجمدوعتي عيندة البحدث التجريبيدة مد  طالبدات كليدة 

ر  المتابعدة، أي أن البرندامج فتدالتربية الرياضدية للبندات للمدرحلتي  األولد  والرابعدة فدي 

خفددض الخددواف االجتمدداعي لدددى العينددة،  االرشددادي تسددتمر فاعليتدد  وا ددار  االيجابيددة فددي

تفسير ذلك إل  أن البرنامج يساعد التالبات عل  اتخاذ تعديالت عميقة وداجمة في ويمك  

االفكار واالنفعاالت والسلوج إذ ان  يهدف إل  مساعد  التالبات عل  خفدض االضدترابات 

  المعتقددات الخاط دة االنفعالية ويتم ذلك م  خالل دحض واعاد  البنا  المعرفي ل  وتعددي

مختل  االحداف والمواق  التي يتعرو لها التالبات، مما يدىدي ذلدك إلد  أن تكدون حول 

 .الحيا  سعيد  وذات معن  خالية م  اية اضترابات انفعالية خاةة

 

 الباب الخام 

 :االستنتاجات والتوةيات والمقترحات-5

 :االستنتاجات 5-0

ة التربيدددة الرياضدددية للبندددات فدددي مددداد  وجدددود خدددواف اجتمددداعي لددددى طالبدددات كليددد -0

 .الجمناستك الفني

وجددود عالقددة ارتباطيددة موجبددة بددي  االفكددار الالعقالنيددة والخددواف االجتمدداعي لدددى  -2

 .طالبات كلية التربية الرياضية للبنات

فاعلية البرنامج االرشدادي العقالندي االنفعدالي فدي خفدض الخدواف االجتمداعي لددى  -3

 .اضية للبناتطالبات كلية التربية الري
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 :التوةيات والمقترحات  :5-2

 :في ضو  نتاجج البحث توةي الباحثة بما يلي

يم وعرو الحركدات بتدرا علميدة اد  عل  االستمرار بتقدالتركيد عل  مدرسات الم -0
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 ..خفض الخواف االجتماعي لدى التالبات في العاب اخرى
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