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 المديرية العامة للتربية في محافظة البصرة

  

 
 

 البحث مستخلص

 

لخجل أثناء ممارسة النشاط الرياضي لدى تالميذ هدف البحث الى التعرف على مستوى الشعور با

تكون مجتمع البحث , واستخدم الباحث المنهج الوصفي لمالئمته لطبيعة المشكلة, صفوف التربية الخاصة 

وتألفت عينة البحث ,  0202/0202من تالميذ صفوف التربية الخاصة بمحافظة البصرة للعام الدراسي 

, فقرة  02الباحث استبانة للتعرف على الشعور بالخجل مكون من وصمم , تلميذ وتلميذه(  222)من 

وكانت نتائج البحث حصول العينة على مستوى ضعيف بالشعور بالخجل اثناء ممارسة االنشطة 

وقد أوصى الباحث باعتماد االستبانة في الكشف عن حاالت , (0.2)الرياضية بمتوسط حسابي قدره

و إطالع المعنيين , طة الرياضية لدى تالميذ صفوف التربية الخاصةالشعور بالخجل اثناء ممارسة االنش

 .بالتربية الخاصة على االثار السلبية للشعور بالخجل على حياة تالميذ صفوف التربية الخاصة 

 .التربية الخاصة  ,الخجل :الكلمات المفتاحية
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Examine the level of shyness during exercise 

For students of special education classes 

At the age of ( 9-22 ) years 

Dr. Ali Jawad Khalaf 

General Directorate of Education in Basra Governorate 

Abstract 

     The aim of the research is to identify the level of (sham during the exercise 

of sport activity among students of special education classes,and the researcher 

used the descriptive approach to its suitability to the natuer of the problem,the 

research community was among students of special education classes in Basra 

Governorate for the academic year 2020/2021,and the research sample of (100) 

students and his student. The researcher designed displeasure to recognize the 

feeling of Shyness consisting of( 28) paragraphs, and the results of the research 

obtained the sample having a weak level of feeling Shy during practicing 

spoting activities with an average arithmetic average of (2.6) ,Shyness while 

practicing sporting activities for students of special education classes , and the 

need to inform those concerned With special education  about the negative 

effects. 

Key words: shyness, special education. 
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 الفصل األول

 :التعريف بالبحث-2

  :مقدمة البحث وأهميته 2-2

يعتبر ميدان التربية الخاصة عموما احد الميادين الحديثة التي القت اهتماما متزايدا من       

وقد شهد تطور هذا الميدان انطالقة قوية , رىاالخ المختصين والعاملين في مختلف المجاالت المهنية

وسريعة نتيجة لعوامل ومتغيرات اجتماعية وثقافية عديدة منها انسانية واخالقية وتشريعية تنادي 

ذوي الحاجات الخاصة التي تتعلق بالصحة والتربية  لألطفالبضرورة توفير الحقوق االساسية 

 . بأقرانهمتسمح بها قدراتهم اسوة والعمل على الوصول بهم الى اقصى درجة ممكنة 

العلمية كي  كفاءتهموتهدف التربية السليمة الى االهتمام بالنشء وتنمية قدراته االجتماعية و زيادة  

على الشعور  الحصولقادرين على التكيف مع أفراد المجتمع وتعزيز الثقة بالذات ومن ثم  يكونوا

 , امكانية تطويرها نحو االفضلبالرضا عن النفس وعن عالقاتهم االجتماعية و

وخصوصا تالميذ صفوف التربية ,االجتماعية والعلمية  التالميذويعد الخجل عامال مؤثرا على حياة   

ومعرقل لمسيرة التقدم والنجاح , الخاصة الذين يعانون من الشعور بالخجل داخل المدرسة وخارجها 

ص غير قادرين على التفاعل بشكل جيد مع ونشاطهم ويجعل منهم أشخا كفاءتهمويحد من ,  لديهم

تلك المشكلة االجتماعية التي تجعل التلميذ , وغير قادرين على تحقيق اهدافهم المستقبلية, اقرانهم 

وقد تسبب له الكثير من ,مع توغير متمكن من التواصل واالندماج مع المج وباألخرينيفقد ثقته بذاته 

 .المعوقات في حياته العامة والخاصة

من هنا تبرز أهمية البحث في التعرف على التالميذ الذين يعانون من الخجل في صفوف التربية 

, بصورة علمية تعتمد على االسس العلمية الصحيحة , الخاصة من خالل استبانة صممها الباحث 

صول حعن حالت الشعور بالخجل وال للكشف المبكر, والمحققة لهذا الغرض الفئة هلهذوالمناسبة 

وكذلك لتلبية حاجة العاملين والمهتمين واالباء .ى افضل الفرص لالندماج والتواصل مع المجتمع عل

بحيث يشكل مرجع ,  في توفير معلومات ومفاهيم أساسية حول الشعور بالخجل وآثاره المختلفة

 .أساسي تتوفر فيه المعلومات االولية الالزمة للكشف عن تلك الحاالت

 : مشكلة البحث 2-0 

كونه اختصاص علم نفس احتياجات , الخاصةخالل اهتمام الباحث بتالميذ صفوف التربية  من

ومن خالل الزيارات المباشرة للمدارس التي تحتوي على صفوف التربية الخاصة  اكتشف , خاصة 

الباحث ان هناك عدد من التالميذ لديهم مشكلة في التواصل مع االخرين ويعانون من االنزواء 

طرح االسئلة على المعلمات والمرشدات  وعند, الدروسهم دالالت الشعور بالخجل خالل وتظهر علي

انهم يعانون من الشعور بالخجل حتى مع معلماتهم عندما تطرح عليهم بعض االسئلة  تأكد, التربويات

لذا قرر الباحث ان , وانهم غير قادرين على التغلب على هذا الشعور ,في أثناء الدروس المختلفة 

خاصة للكشف عن حاالت الشعور بالخجل عند  استبانةيستهدف هذه الفئة من التالميذ من خالل 

وكذلك ,التالميذ ومعرفة ما اذا كان التالميذ يواجهون هذا الشعور في درس التربية الرياضية أيضا 

تالميذ لما له من أثار سلبية على تكوين شخصية ال, معرفة مستوى هذا الشعور وتقديره بشكل دقيق 

 .وعلى مستقبلهم العلمي واالجتماعي داخل المدرسة وخارجها

 .أهداف البحث 2-0

تصميم استبانة التعرف على  مستوى الشعور بالخجل أثناء ممارسة النشاط الرياضي لدى تالميذ  -2

 .صفوف التربية الخاصة

, الصغرالتعرف على الفقرات ذات الوسط الحسابي االكبر والفقرات ذات الوسط الحسابي ا -0

 والتعرف على تقدير كل فقرة من فقرات االستبانة 

معرفة التقدير العام الستبانة  الشعور بالخجل أثناء ممارسة النشاط الرياضي لدى تالميذ صفوف  -3

 .التربية الخاصة
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 :فروض البحث 2-4

 .توجد فقرات ذات وسط حسابي مرتفع وفقرات ذات وسط حسابي منخفض في فقرات االستبانة -2

يوجد إختالف في تقدير كل فقرة من فقرات إستبانة الشعور بالخجل لدى تالميذ صفوف التربية -0

 .الخاصة في محافظة البصرة

االنشطة الرياضية لدى تالميذ صفوف التربية  ممارسةيوجد تقدير متدني في الشعور بالخجل اثناء -3

 .الخاصة في محافظة البصرة 

 :مجاالت البحث 2-5

 .تالميذ صفوف التربية الخاصة في محافظة البصرة :ال البشريالمج2-5-2    

 .   مدارس التربية الخاصة في محافظة البصرة :المجال المكاني0=2-5   

 .  0202/  0/  22ولغاية  0202/  0/20للفترة من  :  المجال الزماني2-5-0    

 الفصل الثاني
 : الميدانية وإجراءاتهمنهجية البحث  -0

 :البحث منهج0-2   

وقد صمم الباحث استبانة خاصة لمعرفة مستوى الشعور , استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي

 .بالخجل أثناء ممارسة النشاط الرياضي لدى تالميذ صفوف التربية الخاصة في محافظة البصرة

 :مجتمع وعينة البحث 0-0

(  970)والبالغ عددهم  ,البصرة  يتكون مجتمع البحث من تالميذ صفوف التربية الخاصة بمحافظة

 .0202/0202للعام الدراسي . مدرسة ابتدائية( (94تلميذ يمثلون 

قام الباحث باختيار عينة البحث من تالميذ صفوف التربية الخاصة في محافظة البصرة والبالغ 

أما ,تلميذ  (222)وعينة البناء من , تلميذ( 32)تكونت العينة االستطالعية من , تلميذ ( 230)عددهم 

طبقت عليهم  االستبانة للتعرف على مستوى الشعور  , تلميذ أيضا(  222)عينة التطبيق فتكونت من 

 .بالخجل لديهم 

 :وسائل جمع المعلومات واالجهزة المستخدمة 0-0

 .وسائل جمع المعلومات 0-0-2

 المالحظة والتجريب  -2

 المصادر والمراجع العربية واالجنبية  -0

 .ةفقرات االستبان -3

 (. 0)استمارة تقييم الخبراء ملحق  -4

 :   أجهزة وادوات البحث 0-0-0

 .قرطاسية- 3جهاز البتوب   - 0(   2)حاسبة الكترونية -2

استبانة التعرف على الشعور بالخجل أثناء ممارسة النشاط الرياضي لدى تالميذ صفوف التربية  -4

 .الخاصة

 .اجراءات البحث الميدانية 0-4

 . ناء وتصميم االستبانةخطوات ب 0-4-2

 .تحديد صالحية فقرات االستبانة 0-4-0

الصيغة االولية لالستبانة من خالل االطالع على المصادر واالدبيات التي تتعلق  بأعدادقام الباحث 

ألجل التحقق من صالحية ( 2)و عرضها على الخبراء والمختصين في هذا المجال  ملحق, بالمشكلة

وتم تعديل الفقرات الي كانت بحاجة الى , فقرة ( 32) ات االستبانة االولية بلغت فقر إذ, الفقرات

 . تعديل واالخذ بجميع مالحظات السادة الخبراء
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 :اختيار سلم التقدير 0-4-0

لبيان آراءهم حوله ,( 2)قام الباحث  بعرض سلم التقدير الخماسي على الخبراء والمختصين ملحق 

إذ جاءت اجابات (.أبدا ال اشعر-أشعر نادرا-أشعر أحيانا-عر غالبااش -أشعر دائما:   )وكما يأتي

 %.02الخبراء متفقة مع سلم التقدير بنسبة 

  : اسلوب تصحيح الفقرات 0-4-4

 :الوزن حسب اختيار افراد العينة على سلم التقدير وكما يأتي بإعطاءتم تصحيح الفقرات 

 الاشعر ابدا اشعر نادرا اشعر احيانا اشعر غالبا اشغر دائما سلم التقدير

 2 0 3 4 5 الوزن

 .اعداد تعليمات االجابة على فقرات االستبانة 0-4-5

 .أخذ الوقت الكافي لقراءة االسئلة ثم االجابة عنها-2

 .عدم كتابة االسم على االستبانة وان تكون االجابة عن جميع الفقرات-0

 .يحة او خاطئةاجابة صح وألتوجداالجابة حسب وجهة نظرك الشخصي  -3

 .هذه االستبانة وضعت للدراسة فقط وسوف تحظى جميع المعلومات بسرية تامة-4

 :حساب القوة التمييزية 6 -0-4

, تلميذ ( 222) ولتحقيق ذلك قام الباحث بتوزيع فقرات االستبانة على عينة البناء المتكونة من   

ة الحاصلة على اعلى الدرجات مقارنة اي المجموع, واستخدم الباحث طريقة المجموعات المتطرفة 

( 02) من أفراد كل مجموعة أي% 02المجموعة الحاصلة على اقل الدرجات واخذ نسبة  بأفراد

وتم تحليل كل فقرة من الفقرات وحساب القوة التمييزية للفقرات باستخدام ,استمارة  لكل مجموعة 

مترابطتين الختبار داللة الفروق بين  لعينتين مستقلتين متساويتين بالعدد وغير  T-TESTقانون 

-T)لعدم وجود داللة معنوية لها كون قيمة ( فقرتين)تم استبعاد . افراد المجموعتين عن كل فقرة  

TEST ) تحت مستوى (  50)عند درجة حرية ( 0.225)المحتسبة اقل من القيمة الجدولية البالغ

 ( .     2)وكما في جدول , (2.25) داللة

 (2)جدول 

  لفقرات االستبانة للمجموعتين العليا والدنيا(test-t)الوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة يبين            

 

 الفقرة 

  المجموعة الدنيا المجموعة العليا

 انحراف معياري وسط حسابي انحراف معياري وسط حسابي Tقيمة 

2 46362 065.0 06000 26203 06006 

0 06866 06405 066.2 2600. 46080 

0 46386 06284 0628. 26240 060.5 

4 462.6 06368 06040 2620. 56284 

5 46306 0632. 06240 263.0 06894 
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6 06529 06340 26980 36.85 6622. 

. 0606. 26983 06836 26.00 46024 

8 06458 2696. 06230 263.4 06960 

9 0626. 06208 06..0 26659 .6440 

23 4632. 062.9 06865 26208 66202 

22 46220 0628. 06259 26224 06.84 

20 46254 06035 06384 26006 26005* 

20 06904 063.0 0696. 26560 56042 

24 06802 06346 068.9 26445 46480 

25 46305 26900 269664 369.6 .6504 

26 06.04 06304 0620. 36996 06.20 

2. 465.6 06046 06280 26302 0686. 

28 06620 26984 0632. 26324 56406 

29 06984 06320 06258 26309 46884 

03 46240 06360 06.48 265.6 06.04 

02 06834 06305 062.6 26328 46580 

00 46490 0605. 06290 26008 662.5 

00 06924 06354 06028 26209 464.0 

04 46304 063.4 06002 26250 56286 

05 46396 26880 26884 36.6. 26860* 

06 06482 26840 0639. 2600 46.34 

0. 06624 2693. 06322 26009 06900 

08 462.0 06238 06340 26238 56348 

09 06604 26382 06823 2603. .6008 

03 06862 26990 06325 26405 464.0 
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لها كانت أقل من (  t) استبعدت من االستبانة كون قيمة ( فقرتين)تبين أن هناك (  2) من جدول 

وبذلك أصبح عدد فقرات , (   2.25) ومستوى داللة (  50)قيمتها الجدولية عند درجة حرية 

 فقرة ( 02)االستبانة 

 :االتساق الداخلي .-0-4

االستبانة  استبعدت  فقرتين الن قيمتها كانت أقل من بعد أن اجرى الباحث االتساق الداخلي لفقرات 

كما في (  2,202)والبالغة  ( 2.25) وتحت مستوى داللة  (   02)القيمة الجدولية عند درجة حرية 

 (. 0) جدول 

 (0) جدول

 لفقراتها الكلية والدرجة االستبانة فقرات من فقرة كل بين االرتباط معامالت

رة
فق

ال
 

معامل 

 االرتباط

توى مس

رة المعنوية
فق

ال
 

معامل 

 االرتباط

مستوى 

رة المعنوية
فق

ال
 

معامل 

 االرتباط

مستوى 

 المعنوية

 معنوي  1050. 02 معنوي 2.513 11 معنوي 2.453 1

 معنوي 2.394 00 معنوي 3.458 12 معنوي  2.356 2

 معنوي 2.362 23 معنوي 2.346 13 معنوي 2.161 3

 معنوي 2.388 24 معنوي 2.359 14 معنوي 3.426 4

 معنوي 2.283 25 معنوي 2.436 25 معنوي 2.591 5

 معنوي 2.574 26 معنوي 2.521 26 معنوي 3.407 6

 معنوي 2.334 27 معنوي 2.475 .2 معنوي 3.367 7

 معنوي 2.299 28 معنوي 2.386 28 معنوي 3.454 8

    معنوي 2.114 29 معنوي 2.372 9

    معنوي 2.521 03 معنوي 2.197 10

وبذلك اصبح ,( 02)ودرجة حرية ( 2.25)و مستوى معنوية(  2.202)الجدولية البالغة( r)قيمة 

 .فقرة ( 02)عدد فقرات االستبانة النهائي 

 : معامالت صدق وثبات االستبانة 0-5

 :الصدق وكما يأتي بإيجادقام الباحث . صدق االستبانة 2 – 0-5

  .الصدق الظاهري 0-5-2-2

في اختصاص علم النفس الرياضي (  2) الخبراء ملحقالستبيان على مجموعة من عرض الباحث ا

 . وقام الباحث بحذف وتعديل بعض الفقرات استجابة آلراء الخبراء, واالختبارات والقياس
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 .صدق االتساق الداخلي5-2-0 -0

لية لفقرات تم حساب صدق االتساق الداخلي وذلك بحساب معامل االرتباط بين كل فقرة والدرجة الك

اذ أن قيمة ,( 0.05)والذي يبين أن معامالت االرتباط دالة عند مستوى داللة ,(  0) االستبانة جدول 

r   المحسوبة أكبر من قيمةr  ودرجة  0.05عند مستوى داللة ((0,196والتي تساوي , الجدولية

فقرات المظللة كما في عدا ال, وبذلك تعتبر فقرات االستبانة صادقة لما وضعت لقياسه, (98)حرية 

 .الجدول 

 .ثبات االستبانة  0-5-0

 :استخرج الثبات بطريقة االختبار واعادة االختبار وطريقة الفا كرونباخ في ايجاد الثبات وكما يأتي

 .طريقة إعادة االختبار 0-5-0-2

وتم اعادة االختبار بعد  تالميذ من خارج عينة البحث10) )تم اجراء االختبار على عينة مكونة من 

باستخدام قانون االرتباط البسيط  ,ثم أوجد الباحث معامل االرتباط بين التطبيقين ,أيام   10مرور 

ونسبة خطأ ( 02)المحتسبة أكبر من قيمتها الجدولية عند درجة حرية (   (rاذ ان قيمة ,( بيرسون)

كرونباخ في ايجاد الثبات  كما مبين في  كما استخدم الباحث طريقة الفا( 2.322)البالغة ( 2.25)

 .(3)جدول 

 (0)جدول 

 يبين طريقة الفا كرونباخ في ايجاد الثبات

 المتغير
معامل 

 االرتباط

معامل 

 الثبات

مستوى 

 المعنوية

 

 الفا كرونباخ

 

 0.854 معنوي 0.835 0.743 مستوى الشعور بالخجل

 

 

 .التجربة االستطالعية0-5-2

تلميذ مستبعدين من التجربة ( 32)على 0202/ 2/2لتجربة االستطالعية بتاريخ قام الباحث بإجراء ا

 :الرئيسة وذلك لألغراض االتية

 .معرفة الصعوبات والمعوقات التي قد تالقي الباحث أثناء اجراء التجربة الرئيسة -2

 .معرفة مدى صالحية ومالئمة االستبانة المستخدمة  -0

  : التجربة الرئيسة0-5-0

 0202/    2/  0تلميذ في تاريخ ( 222)بتوزيع االستبانة على عينة البحث المكونة من قام الباحث 

وبعد تطبيق االستبانة قام الباحث بجمع , وقراءة التعليمات التي تخص طريقة االجابة على االستبانة

 .  والتأكد من سالمتها, وتدقيق االجابات 



 

 

 

 
 

 

 

97 

 P- ISSN:2074 – 9465  (100) لىإ (89) ص من الصفحات
E-ISSN:2706-7718                                 

 (03/6/0302) نيالثاني والعشر العدد  – خامسالمجلد ال –رياضية مجلة جامعة االنبار للعلوم البدنية وال

 :الوسائل االحصائية0-6

 .لمعالجة البيانات احصائيا,2015اصدار  spssالحصائية استخدم الباحث الحقيبة ا

 الفصل الثالث

 : عرض ومناقشة النتائج-0

 :عرض النتائج 0-2

لكل فقرة  سابية وتقدير درجة الشعور بالخجللتحقيق هدف الدراسة استخدم الباحث المتوسطات الح   

 .سب موافقة الخبراء وح, الباحث المستويات االتية للتقدير واعتمد, وترتيبها تنازليا 

 شعور بالخجل مرتفع  5-4من  -

 شعور بالخجل متوسط 4أقل من  -0من  -

 شعور بالخجل ضعيف 0اقل من  -0من  -

 شعور بالخجل متدني 0اقل من  -2من  -

 (  4) جدول 

 لإلجابة يبين تسلسل الفقرات حسب الوسط الحسابي 

 الفقرات ت

الوسط 

الحسابي 

 لإلجابة

 التقدير

 مرتفع 4.0 منافسات الفردية كي ال اضع نفسي في مواقف الخجل أبتعد عن ال 2

 مرتفع 4.2 أشترك بالمسابقات الرياضية مع الطلبة العاديون خوفا من للخجل ال 0

 مرتفع 4.2 اهرب من نظرات التالميذ لي عندما اكون سببا لخسارة الفريق  3

 مرتفع 4.2 الرياضية يحمر وجهي عندما ارى االخرون يشاهدوني امارس االنشطة 4

 متوسط 3.3 أزداد خجال عند سماع تعليقات االخرين اثناء االنشطة الرياضية 5

 متوسط 3.0 ألعب مع غير تالميذ صفوف التربية الخاصة ال 2

 متوسط 3.0 المتواضع أدائيأشعر بالخجل عندما يلومني التالميذ على  2

 متوسط 3.2 الرياضية  احب ان اكون اول من يبدأ بتطبيق االنشطة ال 2

 متوسط 3.2 أتعرق خجال عند ممارسة النشاط الرياضي امام االخرين  0

 موسط 3.2 أفقد الثقة في نفسي عندما تتكرر اخطائي في درس الرياضة 22

 متوسط 3.2 يزداد شعوري بالخجل عندما اعلم ان قدراتي  الرياضية ضعيفة 22
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 متوسط 3.2 بالخجلعن االخرين خوفا من الوقوع أرغب بالقيام بمهارات تميزني  ال 20

 ضعيف 0.4 أسيطر على مشاعر الخجل عندما اؤدي النشاط امام التالميذ ال 23

 ضعيف 0.3 لتطبيق النشاط الجديد ال تستدعينيأتجنب النظر للمعلمة كي  24

 ضعيف 0.0 تزداد ضربات قلبي عندما تطلب مني المعلمة اداء مهارة جديدة 25

 ضعيف 0.0 بوجود فروق كبيرة بيني وبين بقية التالميذ أشعر نفسيا 22

 ضعيف 0.0   ترتجف اطرافي عند ممارسة االنشطة الرياضية  22

 ضعيف 0.2 االمور  ألبسطالوم نفسي كثيرا عندما ارتبك  22

 ضعيف 0.2 أفقد القدرة على فهم كالم المعلمة عند ما تصحح اخطائي 20

 ضعيف 0.2  عندما أفشل في أداء االنشطة الرياضية راسي خجال أطأطئ 02

 ضعيف 0.2 امارس الرياضة مع اصدقائي من خارج صفوف التربية الخاصة ال 02

 ضعيف 0.2 أفقد القدرة على التركيز على طريقة أداء االنشطة الرياضية 00

 ضعيف 0.2 اتردد عندما تطلب مني المعلمة اختيار افراد فريقي 03

 ضعيف 0.2 عند ممارسة االنشطة الرياضية الإرادياأطرافي  تتحرك 04

 ضعيف 0.2 الرياضية باألنشطةالخجل يقيد حركاتي ويمنعني من التمتع  05

 متدني 2.3 درس التربية الرياضية يبتدئأرتبك عندما  02

 متدني 2.2 باألحراجيشعرني درس التربية الرياضية  02

 متدني 2.2 تعرضني للخجل ألنهاضية أحب ممارسة االنشطة الريا ال 02

 ضعيف 0.2 ستوىمال 

 

تبين ان الشعور بالخجل  اثناء ممارسة النشاط الرياضي لدى تالميذ صفوف التربية (  4) من جدول 

اذ كان الوسط الحسابي لمجموع ,حصل على تقدير ضعيف ,الخاصة  في مدارس محافظة البصرة 

أي التقدير الضعيف حسب ما وزعه ( 3 – 0)ضمن التقدير  وهو( 0.2)االجابات على الفقرات هو 

و , ( 4-3-0-2:) فقرات على تقدير مرتفع بالشعور بالخجل هي( 4)فقد حصلت , الباحث مسبقا

كما (. 20-22-22-0-2-2-2-5: )فقرات على تقدير متوسط بالشعور بالخجل هي( 2)حصلت 

-02-20-22-22-22-25-24-23: )يفقرة على تقدير ضعيف بالشعور بالخجل وه( 23)حصلت 

-02-02: )فقرات على تقدير متدني بالشعور بالخجل  هي( 3)و حصلت  ,( 02-00-03-04-05

02.) 
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 :مناقشة النتائج 0-0

من النتائج أن االنشطة الرياضية والترفيهية التي يمارسها التالميذ  ما تقدميرى الباحث من خالل  

ور واضح ومهم  في التقليل من الكثير من المشكالت السلوكية خالل دروس التربية الرياضية لها د

اذ تتوفر في مثل هذه االنشطة اجواء الفرح واللعب واالرتياح , ومن ضمنها الشعور الخجل 

و يكون التالميذ بعيدين عن اجواء التوتر والضغط النفسي الذي قد يواجهونه , واالسترخاء النفسي 

لرياضية يستطيعوا ان يظهروا بعض قدراتهم  في المنافسة و ففي االنشطة ا, في دروس اخرى 

المشاركة والتفاعل والنمو المتوازن والتخلص من المشكالت االنفعالية والشعور بالنقص امام 

, على أن اللعب يستفاد منه على تحقيق النمو المتوازن لدى الطفل " ,( سهام علي)االخرين وتؤكد 

ايته من الوقوع في مشكالت انفعالية حادة ويتيح له الفرص من كما يعمل على حماية الطفل ووق

". )التخلص من التوتر االنفعالي 
2

للتالميذ بالحديث والمشاركة الفعالة وابداء  كما ان اتاحة الفرصة (

الراي والتعبير عما يدور في داخلهم من مشاعر مختلفة  واالندماج مع بقية التالميذ بكل سعادة 

ادى  بالتالميذ الى أن يتجاوزوا ,باالستقرار النفسي  وشعورهم, التقيدوعدم  باألمانوسهولة والشعور 

)منى عبد الفتاح)وترى  .مشاعر الخجل 
0

أن الخجل من المشكالت النفسية الهامة في مرحلة ("

 االندماج بسهولة في الحياة ال يستطيعولذلك , الطفولة الن الطفل الخجول يفتقد المهارات االجتماعية 

 "االجتماعية 

وعملية جمعهم ,ويرى الباحث أن التالميذ كلهم يعانون من نفس المشكلة  وأنهم واعون لمعاناتهم 

على خالف ,  بمجموعة واحدة أكثر االوقات في اجواء الراحة واللعب والمرح  والحرية وعدم التقيد

, ور بالخجل أو القلقمن التعرض للشع خوفا, فيهاأنفسهم  ال يبرزونبقية الدروس التي كانوا 

استطاعوا ان يتجاوزوا هذه المشاعر في دروس الرياضة لحبهم الكبير في ممارسة االنشطة 

بحالة  وشعورهم, فشيئامن الزميل  جعل مشاعر الخجل تتبدد شيئا  باألحراجالرياضية وعدم الشعور 

ونوا في حالة نفسية وبذلك استطاعوا ان يك, من االرتياح وعدم الضغط في التعبير عما بداخلهم

)ويؤكد العزة,وأكثر ثقة بالنفس  ,مستقرة وبدون تشنج عند ممارسة االنشطة الرياضية 
3

أن ( "

انهم , أنفسهم بشكل جيد  وال يبرزوناالطفال الخجولين واعون لمشكلتهم ولكن اتصاالتهم ضعيفة 

الرياضية المتنوعة  كذلك ان االنشطة". يشعرون بعدم الراحة من الداخل وعندهم أعراض القلق

أدت بالتالميذ الى اكتساب مهارة  التغلب على الشعور بالخجل اذ يرى , وااللعاب المسلية 

)مرشد
4

والمجموعات , أن المهارات االجتماعية يمكن تعلمها من خالل طرق متعددة مثل االلعاب (

 .وتعديل السلوك وتمارين حل المشكلة

                                                

(
2

الجتماعي على عالج السلوك االنطوائي لدى االطفاال المحارومين أثر التدريب على مهارات التفاعل ا:سهام علي  ( 

 .295ص , 1997,العدد االول , 4,مجلد ,المجلة المصرية للتقويم التربوي ,من الرعاية الوالدية 

(
0

فعالياة برناامج ترويحيحركاي اجتمااعي مقتارح علاى تنمياة المهاارات االجتماعياة : لطفاي محماد,منى عبد الفتاح -(  

مجلاة دراساات فاي ,ور بالخجل لدى االطفال في مرحلة الطفولاة المتااخرة بمؤسساات الرعاياة االجتماعياةوخفض الشع

 .126ص,9,2005العدد,جامعة عين شمس, التعليم الجامعي 

(
3

, 2002,عمااان,الاادار العلميااة الدوليااة للنشاار والثقافااة,1ط,ساايكولوجية النمااو فااي الطفولااة:سااعيد حسااني العاازة (  

 .173ص

(
4

مجلة , فعالية برنامج ارشادي للتدريب على المهارات االجتماعية في خفض الخجل:عبد العظيم سعيد مرشدناجي (  

 .86ص,45,2003,العدد,1مجلد,كلية التربية بالزقازيق
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طرق اشباعها يساعد المربي والباحث للوصول الى مستوى ويرى الباحث أن فهم حاجات التلميذ و

الى حاجات الطفل الفسيولوجية توجد حاجات  فباإلضافة, مناسب من النمو النفسي والصحة النفسية 

نفسية واجتماعية كالحاجة الى االمان والحب وتقدير الذات والثقة بالنفس واالستقالل والمبادرة 

كل ذلك من شأنه أن يقي التلميذ من التعرض , للعب وتكوين العالقات وكذلك حاجته الى ا, واالنتماء 

الى الكثير من المشاكل السلوكية واالجتماعية واالضطرابات االنفعالية من خالل اشباع تلك 

 .وشعوره باالكتفاء منها, الحاجات 

 الفصل الرابع
 :االستنتاجات والتوصيات-4

 :االستنتاجات 4-2

للتعرف على حاالت الشعور بالخجل عند ممارسة االنشطة  استبانةم تم التوصل الى تصمي--2

 .الرياضية لدى تالميذ صفوف التربية الخاصة

أظهرت النتائج أن هناك فقرات ذات وسط حسابي مرتفع وفقرات ذات وسط حسابي منخفض  في -0

 .الشعور بالخجل 

 .بانةتم التعرف على تقدير كل اجابة من االجابات على فقرات االست-3

 .أظهرت النتائج أن التقدير العام لفقرات االستبانة حصل على تقدير ضعيف-4

 .تتمتع االستبانة بالمالئمة مع امكانيات وقدرات تالميذ صفوف التربية الخاصة-5

 :التوصيات  4-0

اعتماد االستبانة التي صممها الباحث في الكشف عن حاالت الشعور بالخجل اثناء ممارسة -2

 .الرياضية لدى تالميذ صفوف التربية الخاصةاالنشطة 

ضرورة إطالع المعنيين بالتربية الخاصة على االثار السلبية للشعور بالخجل على حياة التالميذ -0

 .العلمية واالجتماعية

تفعيل درس التربية الرياضية لما له من آثار ايجابية على نفوس تالميذ صفوف التربية الخاصة في -3

 .شعور بالخجل ومشكالت نفسية و سلوكية اخرىالتغلب على ال

اجراء بحوث ودراسات تتضمن متغيرات ومناهج اخرى لمعالجة المشاكل التي يعاني منها تالميذ -4

 .التربية الخاصة 

  المصادر
 .200ص ,0222عمان , دار اسامة للطباعة والنشر,2ط ,الموسوعة النفسية:خليل فرحة -2

 .32ص     0224,  لبنان ,دار العلم للماليين ,2ط, لمختلفالولد ا: ريم نشابة معوض -0

الااااادار العلمياااااة الدولياااااة للنشااااار ,1ط,سااااايكولوجية النماااااو فاااااي الطفولاااااة:ساااااعيد حساااااني العااااازة -3

 .173ص, 2002,عمان,والثقافة

أثاار التاادريب علااى مهااارات التفاعاال االجتماااعي علااى عااالج الساالوك االنطااوائي لاادى :سااهام علااي 4-

 .295ص , 2,1997 2العدد,المجلة المصرية للتقويم ,ن من الرعاية الوالديةاالطفال المحرومي

فعالية برنامج ترويحي حركي اجتماعي مقترح على تنمية المهاارات : لطفي محمد,منى عبد الفتاح -5

االجتماعياة وخفاض الشاعور بالخجاال لادى االطفاال فاي مرحلااة الطفولاة المتااخرة بمؤسساات الرعايااة 

 .126ص,9,2005العدد,جامعة عين شمس, دراسات في التعليم الجامعي مجلة ,االجتماعية

فعاليااة برنااامج ارشااادي للتاادريب علااى المهااارات االجتماعيااة فااي :ناااجي عبااد العظاايم سااعيد مرشااد-2

 . 86ص,45,2003,العدد,1مجلد,مجلة كلية التربية بالزقازيق, خفض الخجل


