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السموك المظهري وعالقته بالخجل لدى طالبات المرحمة األولى في كميات التربية  
  الفرات األوسط الرياضية في جامعات

 شيماء عمي خميس .د.م
 الممػػػػخص 

 المقدمة وأهمية البحث 1-1
 السموؾ المظهري وعالقته بالخجؿ لدى طالبات كميات التربية الرياضية في جامعات الفرات ألوسط

سػػػموؾ المظهػػػري ليفػػػراد يعػػػد مػػػراة لبخ ػػػيتهـ ومػػػدى تقبػػػؿ المجتمػػػ  لهػػػؤاأل األفػػػراد  وهلػػػاؾ عالقتػػػه فػػػي بعػػػض األحيػػػاف بػػػيف هػػػذا السػػػموؾ إف ال
ومظاهر أخرى مثؿ الخجؿ والتي قد تسبب إرباؾ في جعؿ البخص يرتدي الزي الػذي ا يعبػر عػف بخ ػيته بسػبب بػعورج بالخجػؿ مػف األفػراد 

 -حث :مبكمة الب -8-1اآلخريف 
إف السػػموؾ المظهػػري لطالبػػة التربيػػة الرياضػػية يعػػد مظهػػرا جمػػيال لبخ ػػية الطالبػػة ولكػػف بعػػض األفكػػار السػػي ة عػػف طبيعػػة هػػذا المجػػاؿ يجعػػؿ 
ؿ بعض األفراد في المجتم  يلظروف إلى ارتداأل طالبة التربيػة الرياضػية لهػذا الػزي عمػى الػه خطػا بحػد ذاتػه ممػا يسػبب الخجػؿ لػدى الطالبػة وتظػ

 ي حيرة مف أمرها في كيفية إيجاد توازف بيف رغبتها ورأي المجتم  . ف
 -أهداؼ البحث : 1-3
التعرؼ عمى مستوى السموؾ المظهري والخجؿ لدى طالبات المرحمة األولى فػي كميػات التربيػة الرياضػية فػي جامعػات الفػرات األوسػط  بابػؿ  -1
 كربالأل ( . –القادسية  –
 بيف السموؾ المظهري والخجؿ لدى عيلة البحث . التعرؼ عمى لوع العالقة -8
   -فرض البحث : 1-4
هلاؾ عالقة ذات دالة معلويػة بػيف السػموؾ المظهػري والخجػؿ لػدى طالبػات المرحمػة األولػى فػي كميػات التربيػة الرياضػية فػي جامعػات الفػرات  -

 األوسط .
 -مجاات البحث :  1-5
 لى في كميات التربية الرياضية في جامعةالمجاؿ الببري : طالبات المرحمة األو  -1
 كربالأل (  –القادسية  –  بابؿ  
 المكالي : القاعة الرياضية المغمقة في كميات التربية الرياضية في جامعة  -8

 كربالأل ( . –القادسية  – بابؿ 
 . 82/8/8212 -5/1/8212ألزمالي : الفترة مف  -3
 -الدراسات اللظرية : -8

 هـو السموؾ المظهري ولظرياته ومفهـو الخجؿ وأسبابه  .تـ التطرؽ إلى مف
جراألاته الميدالية : -3  -ملهج البحث وا 

 تـ التطرؽ إلى عيلة البحث وكذلؾ عممية إعداد مقياسي السموؾ المظهري والخجؿ .
 -عرض اللتا ج وملاقبتها : -4

 غيريف ببعضهما البعض .تـ التعرؼ عمى مستوى السموؾ المظهري والخجؿ لعيلة البحث وعالقة المت
 -ااستلتاجات والتو يات : -5
 -ااستلتاجات : 5-1
 امتالؾ عيلة البحث لمستوى ملخفض مف السموؾ المظهري ومستوى مرتف  مف الخجؿ . -1
 هلاؾ عالقة عكسية بيف السموؾ المظهري والخجؿ لعيلة البحث . -8
 -التو يات : 5-8
 مرحمة األولى وأهمية الزي الرياضي الملاسب فهو يعكس بخ ية الرياضي ومدى التما ه لهذا المجاؿ .ضرورة التوجيه التربوي لطالبات ال -1
 تبجي  الطالبات عمى المباركة في البطوات الداخمية والخارجية لرف  عامؿ الخجؿ وتطوير مستواهف الرياضي . -8
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 The appearance behavior and it s relation to the shyness of the first stage             ( female colleges) of the 

physical education at the universities of the middle Euphrates 
  The researcher :  Shaima  Ali Khamees 

Introduction of the research :--  

The behavior appearance to the individuals it s like mirror for their personality , and how much extent to 

accept the society for them .And sometimes there is a relationship between this behavior and another 

manifestations like the shyness that is maybe causes confusion to make the person wear the dress that not 

suitable for his  personality because of feeling by shyness from the others .                                             
- Research problem :- 

That appearance behavior for physical education student (female) represented beautiful appearance for 

personality of student (female) .But some of bad ideas about nature of this field makes some persons in this 

society looking at physical education   student (female)with wearing this dress badly . therefore that causes  

shyness of the student (female) . So she stay with confusion in how found plane between her desire and 

opinion of society .                                                                                                     
- Aims of research :- 

1- Identifying on appearance behavior level and shyness to students (females) of first stay at education 

colleges in universities of middle Euphrates (Babel, qadisia, karblaa)  
2- Identifying on kind of relation between appearance behavior and shyness at research sample   .  
- The research has assumed the following :-  

* There is relation between appearance behavior and shyness to the first stage in colleges of physical 

education at universities of middles Euphrates . 

- Research fields :-       

  1- Huaman field : the students of first stage at physical education colleges in (Babel, Qadysia , Karblaa ). 

2- Place field: Interior hall in physical education colleges at universities (Babel, Qadysia, Karkalla ) . 

  3- Time field : from 5/ 1/ 2010 – 20/2/2010  . 
2- Theoretical studies :- 

The researcher dealt with theoretical studies a bout The appearance behavior understood ,theories and the 

shyness understood and its couses . 

3- The research curriculum and field procedures :- 

The research including the sample and who preparing scale of the appearance behavior and shyness . 

4- Presentation and discussion of the results :- 

And through this way which find the levels of the appearance behavior and the shyness to the sample and the 

relationship between then . 

5- Conclusions and recommendation : 

The Conclusions:--  
1- The sample has low appearance behavior and high of the shyness . 

2- There are posit relationship between the appearance behavior and the shyness .  

The recommendation :--  
1- Necessarily of education directing the first stage student (females) and important of suitable sports 

wear . Because of that wear explain athletic personality how much extent she belongs to this field  . 

2-Encouragement the student (females) on participation with anterior and exterior championships to rise 

the shyness factor and develop sports level . 

 
 
 
 

                              
 التعريؼ بالبحث  -1
 المقدمة وأهمية البحث 1-1
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قػػدرات  وتكػػوف لهػػـ األفػػرادتطػػور  إفمجػػاؿ التربيػػة الرياضػػية يعػػد مػػف المجػػاات التػػي مػػف بػػالها  إف    
لماا ياتي في البداية  األمربخ ية عالية ولكف هذا   . في هذا المجاؿ الولوج في ااستمرارية وا 

ري "يعػد المظهػ هاواف السموؾ المظهري لمطالبة التربية الرياضػية يعػد أحػد مقومػات هػذا المجػاؿ فاسػموك
عمػػى الجالػػب  اإللسػػافمتراكمػػة ملػػذ تعػػرؼ  أفػػرادج وألمػػاطمعػػاييرج  إفسػػموؾ اجتمػػاعي غيػػر محػػدث بػػؿ 

الفلػي الػذي  هػو الجالػب الفتيػاتالسػموؾ المظهػري علػد  إفالفلي كمكمؿ لممظهر في كؿ جوالبػه حيػث 
 قميػؿ مػلهفالثقافػة ااجتماعيػة والتطػور ااجتمػاعي والػه لػدى فريػؽ  أوجهبه في المجتم  كاحد  يتميزف

المعرقمػػة  و خا ػػةالقػػد يبػػكؿ احػػد الضػػغوط ااجتماعيػػة الماديػػة  والػػذي القػػدرة عمػػى التفسػػير والتحميػػؿ
عمـ اللفس تستمد مف جز يػات  أضالع كاحدلعممية التغير ااجتماعي واف دراسة عمـ اللفس المظهري 

كفعػػػػؿ اجتمػػػػاعي يػػػػومي واف سػػػػبب التبػػػػارج ازداد حاجػػػػة اللػػػػاس عامػػػػة لالسػػػػتهالؾ  اإللسػػػػاليالسػػػػموؾ 
الحيػػاة المدليػػة والتػػي يتطمػػب الح ػػوؿ  أوجػػه وكاحػػدالمظهػػري هػػو سػػبب تػػرؼ غالبيػػة المػػدف المعا ػػرة 

السػػػموؾ  إف  ذلػػػؾ ولهػػػذا لجػػػد والتلػػػافس فػػػي جميػػػ واألزيػػػاألالرولػػػؽ والػػػديكور  و الجمػػػاؿ إلػػػىوالو ػػػوؿ 
ظهور الموسيقى والغلاأل والرسـ واللحت والسيلما والت وير والتمثيؿ والديكور  إلىالمظهري هو ما دف  

لػػػذا فػػػاف هػػػذا السػػػموؾ يػػػرتبط بمقومػػػات  . 1" وهػػػو مػػػا ترعػػػاج المؤسسػػػات الكبػػػرى ذات العالقػػػة واألزيػػػاأل
الفرد ألسباب عديدة قد تكوف الظػروؼ البي يػة بخ ية أخرى لمفرد وملها  فة الخجؿ والذي قد يرافؽ 

أو طبيعة المجاؿ هو المؤثر في تراكـ هذج ال فة لمفرد اف استمرارية بعورج بالخجؿ يعرقػؿ مػف ادا ػة 
 العممي والعقمي وا يستطي  أداأل واجباته ب ورة جيدة  

 

 

 

 

 

 

 

 
  -مبكمة البحث : 1-8

                                                 
1
William .G.W.( Dardain Apparal Theories and Other Other Theorists ) , 2000 , p.313 . 
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الرياضػػػية قػػػد تواجػػػه أمػػػور عديػػػدة علػػػد ولوجهػػػا فػػػي هػػػذا  إف طالبػػػة المرحمػػػة األولػػػى فػػػي كميػػػة التربيػػػة   
المجاؿ فهي ليس لديها  فكرة واضحة عف طبيعة الملتميف فيه ولكف رغبتهػا دفعتهػا لاللتمػاأل إليػه وأحػد 
هذج المباكؿ هو تقبؿ األفراد اآلخريف لمسموؾ المظهري لهػا فيلتابهػا الخجػؿ مػف ارتػداأل الػزي الرياضػي 

في كيفية إيجاد توازف بيف تقبؿ المجتمػ  لهػذا األمػر فحتػى بػاقي الفتيػات فػي  وتبقى في حيرة مف أمرها
الكميات األخرى تتحرج مف مجاؿ التربية الرياضة بسػبب هػذا الػزي الرياضػي والمفػاهيـ الخاط ػة لػديهف 
 عف طبيعة طالبات هذج الكمية وكيفية تاثير الرياضة في لفسية األفراد وخمؽ التجػدد والرغبػة فػي الحيػاة
لذا فاف طالبة التربية الرياضية تبقى حا رة في كيفية تحقيػؽ رغبتهػا فػي ارتػداأل الػزي الرياضػي المواكػب 
لمموضػػة وكيفيػػة رفػػ  الخجػػؿ اللػػاتج مػػف كػػالـ اآلخػػريف إضػػافة إلػػى الخجػػؿ مػػف التدريسػػي أو زمال هػػا 

 الطمبة .

مراقب  اله  الجديد وتوق  الفرد بالتغيرات في السموؾ والمتمثمة بالمراقبة وتوق إف( 1996وذكر سالدرا  
خا ػػة يحػػتـ عميهػػا  الفتيػػاتالسػػموؾ المظهػػري وهػػذا علػػد  إبػػداألجميعػػًا تفػػرض عميػػه فػػي مواقػػؼ معيلػػة 

قلاع تتحرؾ به  (Mask)عمى مظهرها الذي قد ا يلمي عما بداخمها يتبعها طوؿ الوقت تحت  اإلبقاأل
 1. مجالها يالمجتم  وخ و ًا ف أماـ

لا هو  عوبة إظهار السموؾ المظهري الملاسب لطالبة التربية الرياضية والسبب في فاساس المبكمة ه
 ذلؾ هو عامؿ الخجؿ المتولد لديها مف المجتم  أو مف أسباب أخرى .

فمف خالؿ هذا العمؿ البحثػي سػلتعرؼ عمػى طبيعػة السػموؾ المظهػري لطالبػة التربيػة الرياضػية وكػذلؾ 
المقياساف وهؿ هلػاؾ عالقػة بػيف المقياسػاف فمػف خاللهػا سػلتعرؼ ظاهرة الخجؿ لديها مف خالؿ هذاف 

  عمى الضعؼ إف وجد ومحاولة وض  الحموؿ الملاسبة  .  
 
 
 
 
 
 
 
  -أهداؼ البحث : 1-3

                                                 
1
 Sandra . D. ( Personality theories and interpersonal traits ) , Cambridge University , U.K.2000, p.13 .  
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التعػػرؼ عمػػى مسػػتوى السػػموؾ المظهػػري والخجػػؿ لػػدى طالبػػات المرحمػػة األولػػى فػػي كميػػات  التربيػػة  -1 
 كربالأل(.-القادسية-بابؿالرياضية في جامعات الفرات األوسط   

 التعرؼ عمى لوع العالقة بيف السموؾ المظهري والخجؿ  لدى أفراد البحث .  -8
 
  -فرض البحث : 1-4
هلػػػاؾ عالقػػػة ذات دالػػػة معلويػػػة بػػػيف السػػػموؾ المظهػػػري والخجػػػؿ لػػػدى طالبػػػات المرحػػػة األولػػػى فػػػي  -

 .  8212-8229سي كميات التربية الرياضية في جامعات الفرات األوسط لمعاـ الدرا
 
  -مجاات البحث : 1-5
 المجاؿ الببري : طالبات المرحة األولى في  كميات التربية الرياضية في جامعة  1-5-1

 .  8212-8229كربالأل ( لمعاـ الدراسي  –القادسية  – بابؿ 
 
جامعػػة  المجػػاؿ المكػػالي : القاعػػة الرياضػػية المغمقػػة فػػي كميػػات وأقسػػاـ التربيػػة الرياضػػية فػػي 1-5-8

 بابؿ والقادسية وكربالأل .
 
 .  84/8/8212ولغاية  5/1/8212المجاؿ ألزمالي : الفترة مف  1-5-3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  -الدراسات اللظرية والدراسات المبابهة : -8
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  -الدراسات اللظرية : 8-1 
  -مفهـو السموؾ المظهري ولظرياتها : 8-1-1

ري وملهػػػا مػػػا عرفػػػه  بارسػػػولز( " بالػػػه مجموعػػػة مػػػف لقػػػد ظهػػػرت تعػػػاريؼ كثيػػػرة لمسػػػموؾ المظهػػػ      
اللزعػػػات المتداخمػػػة مػػػ  عوامػػػؿ خارجيػػػة كالػػػدخؿ ااقت ػػػادي والحاجػػػات المظهريػػػة بمػػػا يسػػػم  بظهػػػورج 

وكػػػذلؾ يفهػػػـ السػػػموؾ المظهػػػري ليفػػػراد عمػػػى الػػػه عبػػػارة عػػػف " سػػػموكيات تػػػدؿ عمػػػى  1كعػػػادة ليفػػػراد ."
ي الظهػور ببػكؿ مميػز وخػاص أمػاـ اآلخػريف سػواأل فػي مظاهر لفسية اجتماعية ورغبة بعض األفراد ف

الممػػبس أو الماكػػؿ أو العمػػؿ وهػػذا لػػاب  مػػف وجػػود عجػػز لفسػػي مػػرتبط باسػػموب التعبيػػر عػػف المبػػاعر 
وكػذلؾ يعرفػه الػبعض عمػى الػه " سػموؾ لفظػي وتفكيػري ذو معلػى  8والرغبة في ليػؿ اهتمػاـ اآلخػريف ."

دراكيػة تمكػف الفػرد مػف اقتبػاس التعػابير إلظهػار كلتػاج فكػري وسػموكي موجػه  اجتماعي وأسس لفسػية وا 
لػذا فلجػد مػف خػالؿ مػا ذكػر مػف  3لحو استخداـ واكتباؼ وتجربػه كػؿ مػا هػو جديػد مسػتخدـ مظهريػا "

تعاريؼ لمسموؾ المظهري لخمػص إلػى الػه عبػارة عػف سػموؾ األفػراد ومػلهـ الطالبػة مػف خػالؿ المالبػس 
مػػا يجػػوؿ فػػي مخيمػػتهـ مػػف إحسػػاس أو بػػعور لفسػػي معػػيف  أو الماكػػؿ أو أي وسػػيمة أخػػرى تعبػػر عػػف

فيلعكس في  ػورة معبػرة عػف حالتػه اللفسػية التػي يعيبػها وتختمػؼ هػذج ال ػورة مػف بػخص إلػى أخػر 
 وتتاثر بالبي ة أو الظرؼ الذي يمر به . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  -لظريات السموؾ المظهري  : 8-1-8

                                                 
، كمية  زاورة ، جامعة الساب  مف ابريؿ -طالب مهدي السودالي . ثقافة ااستهالؾ المتوازف في األسرة العربية / العراقية الموذجا ،ليبيا 1

 . 32، ص 1999اآلداب ، 
8
U.F.C.B.(American Family and Consutmer Behavior Group ) , U.S.A, 2002. p.6 .  

3
Richard , B .( Natural Human User ),U.S.A. ,1998, p.57 .   
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 1هري والتي سلدرجها كالتالي :لقد ظهرت بعض اللظريات التي فسرت السموؾ المظ 

 ( 1982.   لظرية الموذج العرض  دارديف ، 1
Show Behavior Theory (Dardain , 1980) : 

 ( 1988.   لظرية السموؾ المظهري  جتماف وميمز، 8
Apparel Behavior Theory (Guttman & Mills , 1982) : 

 ( 1991.   اللظرية الهيكمية لمسموؾ المظهري  بيالؾ ، 3
Structure Theory (Cheeyang , 1991) 

 ( 1994.   لظرية العوا ؽ اللفسية الخمسة  هوج دريزوروسو بورؾ ،4
The Five Psychological Difficulties Theory (Hogh Dreze & Rosopurk , 1994) 

 ( 1994.   لظرية المرساة  بموس وتفرسكي ، 5
Making Up the Human Maind Theory (Plous & Tversky , 1994) : 

 ( 1998.   لظرية االتقاـ  هلدرسف كولش ، 6
Revenge Theory (Hainderson Guelch , 1998) 

 ( .1998.   لظرية البؤر  الفسيولوجية(  د. جولغ فموريد ،7
Physiological Districts Theory (Jong Floraid , 1998) . 

 ( 8222وستيفف امجد، .   لظرية البحث في القمامة  آدـ براسؿ 8
Garpajsearching Theory (Adam Brasel & Steven Amjad , 2000) 

 ( 8228.   لظرية الحدس  مولتوكيمي ، 9
Expecting Theory (Monttockely , 2002) 

Intuitive Theory 
 ( 8228الخارجية  تيرويف،  اإلبباع.   لظرية سياسة 12

Consumer Out Need Theory (Terwin , 2002) 
 (8228.   اللظرية اللفسية الكيميا ية في السموؾ المظهري  داريوزكاتبورسكي،11

Psychocimical Apparel Behavior Theory (Daryois Katchorasiky , 2002) 
 (8224.   لظرية التبويش  بيتر ريجيبر ، 18

Confusion Theory (Peter Reghbir , 2004) 
  -:مفهـو الخجؿ وأسبابه  8-1-3
هو " بعور يلتاب الفرد علد تعرضه لموقؼ اجتماعي معيف يفقدج القدرة عمى أف يستجيب اسػتجابة    

، وكذلؾ عرؼ الخجؿ عمػى الػه " اهتمػاـ غيػر عػادي ومضػطرب  1توافقيه تجاج الموقؼ الذي يواجهه "

                                                 
 . 39ميسرة لبيؿ إبراهيـ . م در سبؽ ذكرج ، ص 1
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ؤثر فػػي بػػاللفس فػػي موقػػؼ اجتمػػاعي مػػا وعمػػى أثػػرج ي ػػاب الفػػرد بلػػوع مػػف التػػوتر اللفسػػي العضػػمي يػػ 
حساسػاته ويػؤدي باللتيجػة إلػى إبػراز ت ػرفات غيػر موزولػة وردود غيػر ملاسػبة "  و كػذلؾ  8عواطفه وا 

يعرفػػه الػػبعض اآلخػػر عمػػى الػػه " الخػػوؼ والبػػعور بالضػػيؽ فػػي حضػػور اآلخػػريف وخا ػػة مػػ  الػػذيف 
الؿ مػا ، لػذا فمػف خػ 3يبكموف تهديدا الفعاليا لمبخص مف جػلس أخػر أو مػف مركػز أعمػى أو الغربػاأل "

ذكر مف مفاهيـ لمخجؿ لستطي  أف لعرفه عمى اله اضطراب يلتاب الفرد لتيجػة لمواجهػه موقػؼ معػيف 
 مما يؤدي إلى ظهور ت رفات معيلة .

 أما أسباب الخجؿ فيمكف إجمالها بالتالي : 
األسػػباب الوراثيػػة :فػػاألبويف الخجػػوليف غالبػػا مػػا يعػػدوف أطفػػاا خجػػوليف وتػػدخؿ الوراثػػة ببػػكؿ  -1

فيهػػػػا وتحمػػػػؿ اسػػػػتعداد كبيػػػػرا فيجبػػػػر األطفػػػػاؿ عمػػػػى هػػػػذا األسػػػػموب وتكػػػػوف ات ػػػػااتهـ قػػػػوي 
ااجتماعية محدودة والتحدث م  اآلخريف يتسـ بالخوؼ وعدـ الثقة حيث يظهر األفراد الخجؿ 

  4البديد ملذ الطفولة لدى مقابمتهـ لمغرباأل أو تعرضهـ لمواقؼ غير مالوفة لديهـ .
 فسيولوجية الدماغ علد األفراد تهيؤهـ لالستجابة لظاهرة الخجؿ .األسباب البايموجية : إف  -8

األسػػػباب ااجتماعيػػػة : التلبػػػ ة ااجتماعيػػػة : التلبػػػ ة ااجتماعيػػػة غيػػػر السػػػميمة فػػػي البيػػػت  -3
 والمدرسة ومكاف العمؿ غالبا ما تقدـ أبخا ا خجوليف .

لػػػيف بعػػػدـ البػػػعور األسػػػباب اللفسػػػية : إف البػػػعور بعػػػدـ األمػػػاف يػػػؤدي باألبػػػخاص غيػػػر اآلم -4
بالطماليلة ، وهػذا يلػتج علػه عػدـ الثقػة بالػذات وااعتمػاد عمػى اآلخػريف . كمػا إلهػـ مبػغولوف 
بمحاولػػة البػػعور بػػاألمف وتجلػػب اإلحػػراج وعػػدـ ممارسػػة المهػػارات ااجتماعيػػة فعلد ػػذ يبػػكؿ 
ة الخجػػؿ دا ػػرة مفرغػػة باللسػػبة لهػػـ وي ػػبحوف أكثػػر خجػػال بسػػبب لقػػص المهػػارات ااجتماعيػػ

 5والمعمومات اايجابية مف اآلخريف .
 
جراألاته الميدالية : -3   -ملهج البحث وا 
  -ملهج البحث : 3-1

                                                                                                                                                   
دير الذات والوحدة اللفسية   دراسة مقارله عمى عيلتيف مف طمبة جامعتي دمبؽ وعدف ( ، فاتكة جعفر . الخجؿ ااجتماعي وعالقته بتق 1

 . 8،ص  8227أطروحة دكتوراج ، كمية التربية ، جامعة دمبؽ ، سوريا ، 

 . 9، ص  8221مؤسسة الهدى لملبر والتوزي  ، طهراف ، إيراف ، ،1، ط الخجؿ مف اللاحية اللفسية وسبؿ معالجتهعمي غالـ أفروز . 8

فضيمة عرفات السبعاوي . الخجؿ ااجتماعي وعالقته باساليب المعاممة الوالدية وبعض سمات البخ ية لدى طمبة جامعة المو ؿ ،  3
 . 87، ص 8225أطروحة دكتوراج ، كمية التربية ، جامعة المو ؿ ، العراؽ ، 

 . 62فضيمة عرفات السبعاوي . م در سبؽ ذكرج ،  4

، عماف ، األردف ، دار الفكر العربي ،  1غبي . مبكالت األطفاؿ اللفسية والسموكية والدراسية أسبابها وسبؿ عالجها ، طأحمد محمد ألز  5
 . 73-71، ص 8225
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إف طبيعػػة الدراسػػة حتمػػت اسػػتخداـ المػػلهج الو ػػفي باسػػموب المسػػ  الػػذي يهػػدؼ إلػػى " جمػػ  البيالػػات  
لة ألفراد عيلػة البحػث لمحاولة اختيار الفروض أو اإلجابة عمى تساؤات تتعمؽ بالحالة الجارية أو الراه

 "1 . 
  -مجتم  وعيلة البحث : 3-8

تضمف مجتم  البحث كميات وأقساـ التربيػة الرياضػية فػي جامعػات الفػرات األوسػط وبواقػ  أربػ  كميػات 
وهي  بابؿ ، القادسية ، اللجؼ ، كربالأل( أما عيلة البحث فتكولت مف ثالث كميات مف كميات التربيػة 

لقادسية ، كربالأل ( حيث اسػتبعد قسػـ التربيػة الرياضػية فػي اللجػؼ لكولػه فقػط الرياضية وهي  بابؿ ، ا
%(  وكمػػػا موضػػػ  فػػػي 72( طالبػػػة بواقػػػ    67طالبػػػات فا ػػػب  العػػػدد الكمػػػي لعيلػػػة البحػػػث بواقػػػ    

 ( .  1الجدوؿ   
 ( 1جدوؿ  

 يبيف الجامعات وعدد الطالبات عيلة البحث
 عدد الطالبات الجامعات
 87 بابؿ
 17 ةالقادسي
 83 كربالأل
 67 المجموع

 
  -البحث : وأجهزةأدوات  3-3

 التالية : واألجهزة األدواتوقد تضمف البحث 

  واألجلبية . العربية والمراج  الم ادر 1-
 .  المالحظة -8
 ( السموؾ المظهري و الخجؿ  يااستباله  مقياس -3

 -:المستعممة األجهزةإما 
 (.flamingoلوع   يدويةحاسبة  -1
 (.puntium 4جهاز كومبيوتر لوع   -8
 
  -إجراألات البحث الميدالية : 3-4
  -إجراألات إعداد مقياسي البحث : 3-4-1

                                                 
 .  131، ص  1111، القاهزة ، دار الفكز العزبي ،  البحث العلمي في التزبيت الزياضيت وعلم النفس الزياضيدمحم حسن عالوي ، أسامت كامل راتب :  1
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والػذي يتػالؼ 1  ميسػرة لبيػؿ إبػراهيـ (  تـ ااعتماد عمى الم ادر العمميػة ومقيػاس السػموؾ المظهػري لػػ 
وقػد  8*مػف الخبػراأل والمخت ػيف( فقرة يجيب علها المختبر وقد عرض المقياس عمى مجموعػة 39مف  

( وظهر بعد ذلؾ 8ابدوا رأيهـ في مال مة المقياس بعد إجراأل بعض التعديالت وكما مبيف في الجدوؿ  
 ( .1ب ورته اللها ية وكما في الممحؽ  

 ( 8الجدوؿ  
 يوض  الفقرة وعدد الخبراأل الموافقوف وغير الموافقوف واللسبة الم وية وقيمة كا 

غير  اللسبة الم وية وافقوفالم الفقرات ت
 الموافقوف

اللسبة 
 الم وية

 قيمة كا
 المحسوبة

دالتها 
 اإلح ا ية

 دالة 7  فر  فر 122% 7 1،8،3،4،5،6،7،8،9،12،11 1
 غير دالة 1،88 71،48% 5 88،57% 8 18

 دالة 7  فر  فر 122% 7 13،14،17 8
15،16 1 14،88% 6 85،71%   

3 18،19،82،81،88،83،84،85،86،
87،88،89 

 دالة 7  فر  فر 122% 7

 دالة 7  فر  فر 122% 7 32،31،33 4
 غير دالة 3،57 %85،71 6 %14،88 1 38ة

 دالة 7  فر  فر 122% 7 35،36،37،38،39 5
 غير دالة 1،88 71،48% 5 88،57% 8 34

 2،25ومستوى دالة = 1علد درجة حرية = 3،84قيمة كا الجدولية = 
 

                                                 
ميسرة لبيؿ إبراهيـ . سمات البخ ية وعالقتها بالسموؾ المظهري لدى المرأة العراقية ، رسالة ماجستير ، جامعة بغداد ، كمية اآلداب ،  1

8225 . 
 السادة الخبراأل هـ : **
 تقويـ .كمية التربية الرياضية /جامعة بابؿ     اخت اص ( قياس و     ػػي :        ػ أ.د بياف عمي عبد عم1
 كمية التربية لمعمـو اللفسية /جامعة بابؿ اخت اص(اختبارات وقياس      ػػػػػي:      أ.د فاهـ ألطريح -8
 كمية التربية الرياضية /جامعة بابؿ     اخت اص ( عمـ اللفس الرياضي  . ػػاقالي:          ػ أ.د عامر سعيد ألخ3
  ية التربية الرياضية /جامعة بابؿ    اخت اص (عمـ اللفس الرياضيكم:           ػ أ.ـ.د ياسيف عمواف إسماعيؿ4
 كمية التربية لمعمـو اللفسية /جامعة بابؿ اخت اص(عمـ اللفس التربوي.ربيػػػػػ :             :ػا.ـ.د حسيف5
 ياس .كمية التربية الرياضية / جامعة بابؿ  اخت اص (  اختبار وق عبد اػػػرضا           :ػ.ـ.د. حيدر 6

 كمية التربية الرياضية / جامعة بابؿ  اخت اص ( اختبارات لفسية .           ةػػػػػػػـ.د. محمد لعم -7
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الػذي تػـ  1للسبة لمقياس الخجؿ فقػد تػـ ااعتمػاد عمػى مقيػاس الخجػؿ لػػ  حػوراأل عبػاس كرمػاش (أما با 
( فقػػرة يجيػػب علهػػا المختبػػر وعػػرض أيضػػا  32تطبيقػػه فػػي البي ػػة العراقيػػة حيػػث يتػػالؼ المقيػػاس مػػف   

لتعػديالت عمى الخبراأل والمخت يف الذيف تـ اإلبارة إليهـ سابقا وأبدوا مال مته لمعمؿ م  إجراأل بعػض ا
 ( .8وظهر بال ورة اللها ي وكما في الممحؽ  

 
 -التجربة ااستطالعية: 3-4-8

( طالبػػػات مػػػف المرحمػػػة األولػػػى فػػػي كميػػػة التربيػػػة 6عمػػػى   5/1/8212تػػػـ إجػػػراأل هػػػذج التجربػػػة بتػػػاري  
الرياضػػػية مػػػف جامعػػػة بابػػػؿ وتػػػـ خاللهػػػا التعػػػرؼ عمػػػى مػػػدى تفهػػػـ الطالبػػػات لممقياسػػػيف ومػػػدى وضػػػوح 

ات والتغمػػب عمػػى ال ػػعوبات التػػي مػػف الممكػػف حػػدوثها مػػف اجػػؿ ااسػػتعداد لمتطبيػػؽ الر يسػػي التعميمػػ
لممقياسيف وتبيف مدى مال مة الوقت المخ ص لإلجابة عف المقياسيف فقػد كػاف لمقيػاس الخجػؿ بواقػ  

 ( دقيقة. 15( دقيقة أما مقياس السموؾ المظهري فقد كاف   4-13 
 
 
 -اسموب ت حي  المقياس : 3-4-3
( فقػرة واإلجابػة علهػا وفػؽ خمسػة بػدا ؿ وهػي  تلطبػؽ عمػي 39يتكوف مقياس السػموؾ المظهػري مػف   

دا مػا ، تلطبػؽ عمػي غالبػا ، تلطبػؽ عمػي أحيالػا ، ا تلطبػؽ عمػي غالبػا ، ا تلطبػؽ عمػي مطمقػػا (  ( 
سػػػمبية أمػػػا ( عمػػػى التػػػوالي لمفقػػػرات اايجابيػػػة والعكػػػس لمفقػػػرات ال1,8,3,4,5وتعطػػػى أوزاف لمػػػدرجات  

( فقػرة ويجيػػب الالعػب علهػا وفػػؽ أربعػة بػػدا ؿ وهػي   موافػػؽ 32باللسػبة لمقيػاس الخجػػؿ فيتكػوف مػػف  
( عمػػى 1,8,3,4,5تمامػػا ، موافػػؽ ، موافػػؽ إلػػى حػػد مػػا ، أرفػػض ، أرفػػض ببػػدة (  وتعطػػى درجػػات  

 التوالي وتكوف هذج ااجابه لمفقرات اايجابية والعكس لمفقرات السمبية . 
       

  -حساب الدرجة الكمية : 3-4-4
( واقؿ 195( فقرة فاف أعمى درجة لالعب تكوف  39بما إف مقياس السموؾ المظهري يتكوف مف   

( أما باللسبة  6,38( واالحراؼ المعياري بمغ  64,55( والوسط الحسابي بمغ   39درجة هي  
( 32( وأقؿ درجة هي  152  ( فقرة لذا فاف أعمى درجة لالعب هي32لمقياس الخجؿ فيتكوف مف  

 (  . 5,19( واالحراؼ المعياري بمغ   42,41والوسط الحسابي بمغ  
 

                                                 
1

حوراء عباس كزماش . اتساق الذاث وعالقته بالخجل لذى طلبت كلياث التزبيت في جامعاث الفزاث األوسط ، رسالت ماجستيز ، جامعت بابل ،  

 . 2001كليت التزبيت ، 
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  -الخ ا ص العممية لممقياس: 3-4-5 
  -ال دؽ: 3-4-5-1

ااختبار  إفال دؽ يعلي " إف إذيعد ال دؽ مف البروط وال فات العممية لالختبار الجيد ،          
 (1 "آخريقيس بي ا  قياسه وا ألجؿيقيس ما وض  

ال دؽ الظاهري لهمػا وذلػؾ مػف خػالؿ عرضػهما  إيجادوقد تـ التحقؽ مف  دؽ المقياسيف مف خالؿ 
 .  الذيف تـ ذكرهـ سابقا عمى مجموعه مف الخبراأل والمخت يف

 
  -الثبات: 3-4-5-8

( 2,85  السموؾ المظهريتـ استخداـ معادلة ألفا كرولباخ استخراج معامؿ الثبات وبمغت لمقياس 
 ( وهذاف مؤبراف عالياف عمى ثبات المقياسيف .2,87بمغ   الخجؿومقياس 

 
 -التجربة الر يسية : 3-4-6

جامعتي بابؿ  في فترة ااستراحة بيف المحاضرات وفي قاعة كمية التربية الرياضيةوقد تـ ذلؾ خالؿ 
رات المقياسيف عمى عيلة البحث البالغة حيث وزعت استما 8212/  1/  32-82الفترة  والقادسية في

 تـ جم  ااستمارات لمح وؿ عمى لتا ج البحث . هفوبعد تابير المقياسيف مف قبم طالبة( 78 

 
 
 -: اإلح ا يةالوسا ؿ  3-5

 -التالية : اإلح ا يةالوسا ؿ  إليجاد  spssتـ استخداـ لظاـ 
 ( ، معامؿ ارتباط بيرسوف لعيلة واحدة T   الوسط الحسابي ، االحراؼ المعياري ، معامؿ ارتباط

 
 
 
 
 
 
 
  -عرض اللتا ج وملاقبتها : -4

                                                 
 .87،ص1999،القاهرة،مركز الكتاب لملبر،1،طالمعامالت العممية والعممية بيف اللظرية والتطبيؽم طفى باهي : (1)
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  -لدى عيلة البحث : السموؾ المظهري والخجؿالتعرؼ عمى  4-1 
لػػػدى العيلػػػة لػػػذا تطمػػػب ذلػػػؾ  السػػػموؾ المظهػػػريجمعػػػت البيالػػػات كػػػاف ابػػػد مػػػف التعػػػرؼ عمػػػى  أفبعػػػد 

 ( . 3الفرضي لدى عيلة البحث وكما في الجدوؿ  ( بيف الوسط الحسابي والوسط tاستخراج قيمة  
 ( 3جدوؿ  

 يبيف العالقة بيف الوسط الحسابي والوسط الفرضي 
عدد  الجامعة 

 العيلة 
الوسط 
 الحسابي

االحراؼ 
 المعياري

الوسط 
 الفرضي

درجة 
 الحرية

مستوى 
 الدالة

درجة 
 الحرية

 الدالة

 معلوي 8,28 2,25 85 125 4,85 79,18 87 بابؿ
 معلوي 8,18 15 125 3,64 74,39 17 القادسية
 معلوي 8,28 81 125 4,56 78,45 83 كربالأل
       67 المجموع

فيتض  للا مف الجدوؿ أعالج باف قيمة الوسط الحسابي كالت اقؿ مف الوسط الفرضي لػدى العيلػة ممػا 
د كالػػػت كبيػػػرة علػػػد درجػػػة يػػػدؿ عمػػػى قمػػػه امػػػتالكهف لمسػػػموؾ المظهػػػري لػػػذا لجػػػد بػػػاف القػػػيـ المحسػػػوبة قػػػ

 ( ممػا يػدؿ عمػى وجػود فػروؽ معلويػة 2,25( عمى التوالي ومستوى دالة  81,15,85درجات الحرية  
( يوضػػ  كيفيػػة التعػػرؼ عمػػى  ػػفة الخجػػؿ لػػدى عيلػػة البحػػث 4أمػػا باللسػػبة ل ػػفة الخجػػؿ فالجػػدوؿ  .

 والعالقة بيف الوسط الحسابي والوسط الفرضي .
 ( 4جدوؿ  

 بيف الوسط الحسابي والوسط الفرضي  يبيف العالقة
عدد  الجامعة 

 العيلة 
الوسط 
 الحسابي

االحراؼ 
 المعياري

الوسط 
 الفرضي

درجة 
 الحرية

مستوى 
 الدالة

درجة 
 الحرية

 الدالة

 معلوي 8,28 2,25 85 92 5,65 182,18 87 بابؿ
 معلوي 8,18 15 92 4,88 119,92 17 القادسية
 معلوي 8,28 81 92 4,67 182,71 83 كربالأل
       67 المجموع

( إف قيمػة الوسػط الحسػابي هػي أعمػى مػف الوسػط الفرضػي ممػا 4حيث يتضػ  للػا مػف خػالؿ الجػدوؿ  
يدؿ عمى امتالؾ الطالبات ل فة الخجؿ بمسػتوى مرتفػ  لػذا لجػد إف قيمػة ااختبػار التػا ي بػيف الوسػط 

( حيػػث ظهػػرت القيمػػة التا يػػة المحسػػوبة 2,25الحسػػابي والوسػػط الفرضػػي  معلويػػة علػػد مسػػتوى دالػػة  
 عالية مما يدؿ عمى وجود فروؽ معلوية . 

 
  -التعرؼ عمى العالقة بيف السموؾ المظهري والخجؿ لدى عيلة البحث : 4-8
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لمتعرؼ عمى العالقة بيف السموؾ المظهري والخجؿ لدى عيلة البحث فالبػد مػف إيجػاد معامػؿ اارتبػاط  
 ( 5لجدوؿ     بيرسوف ( وكما في ا

 ( 5جدوؿ   
 يبيف معامؿ اارتباط بيف السموؾ المظهري و الخجؿ ومستوى الدالة 

معامؿ  المتغيرات ت
 اارتباط

مستوى 
 الدالة

لوع 
 الدالة

  السموؾ المظهري 1
-2,85 

 
2,25 

 
غير 
 معلوي

 الخجؿ 8

 
هػػري و ػػفة الخجػػؿ والسػػبب ( إف العالقػػة عكسػػية بػػيف السػػموؾ المظ 5يتضػػ  للػػا مػػف خػػالؿ جػػدوؿ    

فػػي ذلػػؾ يعػػود إلػػى عوامػػؿ عديػػدة وملهػػا إف تفكيػػر الطالبػػة المسػػتمر بػػاف بػػاقي زمال هػػا الػػذكور وكػػذلؾ 
زميالتها في الكميات األخرى يلظروف إلى زيها باعتبػارة الػه غيػر ملاسػب فلجػد إف جميػ  مػاذكر سػابقا 

جػػؿ الطالبػػة مػػف الكػػالـ الػػذي يقػػاؿ  مػػف بػػاله أف يسػػبب  ػػعوبة ارتػػداأل الػػزي الملاسػػب وذلػػؾ لتيجػػة خ
وكػػذلؾ األفكػػار الخاط ػػة السػػا دة فػػي المجتمػػ  بػػاف مجػػاؿ التربيػػة الرياضػػية يرتػػدي ممارسػػيه زي غيػػر 
ملاسػػب فعمػػى عكػػس ذلػػؾ فتعػػد كميػػة التربيػػة الرياضػػية مػػف الكميػػات التػػي لهػػا دور فػػي  ػػقؿ بخ ػػية 

يػػز السػػموؾ " حيػػث يمكػػف اآلخػػريف كػػافراد الطالبػػة والطالػػب فالتح ػػيؿ األكػػاديمي لػػه دور كبيػػر فػػي تعز 
مػػػف التلبػػػؤ باسػػػتراتيجيات وسػػػموكيات يبػػػديها الفػػػرد وتقػػػيـ كسػػػموؾ مظهػػػري مختمػػػؼ كمػػػا هػػػو سػػػا د مػػػف 

. وكمػػا إف كػػوف  1سػػموكيات يبػػديها األفػػراد اآلخػػروف تجػػاج عمميػػة البػػراأل لوحػػدات مظهريػػة ااسػػتخداـ "
( إذ لو كاف العدد أكثر ألدى ذلػؾ إلػى  67ة والبالغ  اارتباط غير معلوي قد يعود إلى عدد أفراد العيل

 احتماؿ ح وؿ ارتباط معلويا أو قد تكوف أسباب أخرى قد أدت إلى اارتباط الغير معلوي .
 
 
 
 
 

  -ااستلتاجات والتو يات : -5
 -ااستلتاجات : 5-1

                                                 
1
Rudell ,v. Constmer Readings , U.S.A. , 1994 , p.28 . 
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 لالحػػػظ مػػػف خػػػالؿ هػػػذا العمػػػؿ البحثػػػي امػػػتالؾ عيلػػػة البحػػػث لمسػػػتوى مػػػلخفض مػػػف السػػػموؾ -1 
 المظهري ومستوى مرتف  مف الخجؿ .

 
 هلاؾ عالقة عكسية بيف السموؾ المظهري والخجؿ لدى الطالبات عيلة البحث . -8
 
 -التو يات : 5-8

 عمى ضوأل اللتا ج التي تو مت إليها الباحثة فقد حددت التو يات التالية :
ياضػي الملاسػب فهػو يعكػس ضرورة التوجيه التربوي لمطالبات المرحمػة األولػى وأهميػة الػزي الر  -1

 . بخ ية الرياضي ومدى التما ه لهذا لمجاؿ 
 
تبجي  الطالبات عمى المباركة في البطوات الداخميػة والخارجيػة لرفػ  عامػؿ الخجػؿ وتطػوير  -8

 .  مستواهف الرياضي
 
توضي  أهمية التربية الرياضية في حياة الطالبػات ومػا لهػا مػف دور فػي  ػقؿ بخ ػية الفتػاة  -3
 .   أي فكرة سمبية قد تكوف قد تكولت لدى الطالبة مف المجتم  عف ممارسي هذا المجاؿورف
 
اسػتخداـ مقياسػػي البحػث كوسػػيمة مػف قبػػؿ الكػادر التدريسػػي لمتعػرؼ عمػػى مػا تمتمكػػه الطالبػػات  -4

مػػػف اهتمػػػاـ بسػػػموكهف المظهػػػري والخجػػػؿ ألجػػػؿ جعػػػؿ طالبػػػة التربيػػػة الرياضػػػية تبػػػدو ببػػػكؿ جميػػػؿ 
ر مػػف لاحيػػة األلاقػػة والحبػػمة وتجػػاوز أي حالػػة خجػػؿ لػػديها مػػف اجػػؿ تعػػديؿ هػػذا وممفػػت ليلظػػا

 السموؾ ورف  عامؿ الخجؿ لديهف .
 
 
 
 
 
 
 

 -الم ادر العربية واألجلبية : -1
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، عماف ،  1أحمد محمد ألزغبي . مبكالت األطفاؿ اللفسية والسموكية والدراسية أسبابها وسبؿ عالجها ، ط -1 
 .8225عربي ، األردف ، دار الفكر ال

 .  1995دار الفكر العربي ، رة،لقاه، 1، طعمـ اللفس الرياضي   المفاهيـ وتطبيقات (أسامة كامؿ راتب . -8  

حػػوراأل عبػػاس كرمػػاش . اتسػػاؽ الػػػذات وعالقتػػه بالخجػػؿ لػػدى طمبػػة كميػػػات التربيػػة فػػي       جامعػػات الفػػػرات   -3
 . 8229ربية ، األوسط ، رسالة ماجستير ، جامعة بابؿ ، كمية الت

 .  1998، عماف ، دار البرؽ لمطباعة واللبر ،  اللظريات المهمة في التدريب الرياضيريساف خريبط .  -4
فاتكة جعفر . الخجؿ ااجتماعي وعالقته بتقدير الذات والوحدة اللفسية   دراسة مقارله عمى عيلتيف مف طمبة  -5

 . 8227التربية ، جامعة دمبؽ ، سوريا ، جامعتي دمبؽ وعدف ( ، أطروحة دكتوراج ، كمية 

، مؤسسة الهدى لملبر والتوزي  ، طهراف  1، ط الخجؿ مف اللاحية اللفسية وسبؿ معالجتهعمي غالـ أفروز .  -6 
 .  8221، ايراف ، 

فضيمة عرفات السبعاوي . الخجؿ ااجتماعي وعالقته باساليب المعاممة الوالدية وبعض سمات البخ ية لدى  -7
 .8225مبة جامعة المو ؿ ، أطروحة دكتوراج ، كمية التربية ، جامعة المو ؿ ، العراؽ ، ط
، القاهرة ،  البحث العممي في التربية الرياضية وعمـ اللفس الرياضيمحمد حسف عالوي ، أسامة كامؿ راتب :  -8

 .   1999دار الفكر العربي ، 

بالسموؾ المظهري لدى المرأة العراقية ، رسالة ماجستير ،  ميسرة لبيؿ إبراهيـ . سمات البخ ية وعالقتها -9
 . 8225جامعة بغداد ، كمية اآلداب ، 

،القاهرة،مركز الكتاب 1،طالمعامالت العممية والعممية بيف اللظرية والتطبيؽم طفى باهي : -12
 .87،ص1999لملبر،

ا ببعض المتغيرات الفسيولوجية واألداأل عبد الكريـ ، محمود حمدي محمد : ااستثارة االفعالية وعالقته -11
المهاري في الكرة الطا رة ، المؤتمر العممي   التلمية الببرية بيف التحديات والطموحات ( ، كمية التربية الرياضية 

 . 1996لمبليف ، جامعة حمواف ، القاهرة ، 

 .  1977لسفير ، ، م ر ، مطبعة جريدة ا 1، ج سايكولوجية الملافساتعمي محمد مطاوع .   -18 

زاورة ، جامعة  -طالب مهدي السودالي . ثقافة ااستهالؾ المتوازف في األسرة العربية / العراقية الموذجا ،ليبيا - 13
 .1999الساب  مف ابريؿ ، كمية اآلداب ، 

14-U.F.C.B.(American Family and Consutmer Behavior Group ) , U.S.A, 2002 .  

15-Richard , B .( Natural Human User ),U.S.A. ,1998 .   
16-William .G.W.( Dardain Apparal Theories and Other Other Theorists ) , 2000   

17-Sandra . D. ( Personality theories and interpersonal traits ) , Cambridge University , 

U.K.2000 .  

18 -Sandra . D. ( Personality theories and interpersonal traits ) , Cambridge University , 

U.K.2000 .  
 
 

 ( 1ممحؽ   
 مقياس السموؾ المظهري ب ورته اللها ية 

ا تلطبؽ عمي ا تلطبؽ عمي تلطبؽ عمي تلطبؽ تلطبػػػػػػػػػػػػػػػػؽ   الفقرات ت
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 لطمقا غالبا أحيالا  عمي غالبا  عمي دا ما 

   تجارية غير المعروفة في األسواؽ .أميؿ إلى براأل المالبس مف المحاؿ ال  .1
  

 

      أواظب عمى براأل المالبس الرياضية المواكبة لمموضة .  .8
      أهتـ ببراأل المالبس ذات الطاب  الكالسيكي   التراثي( .  .3
      ليس لدي اهتماـ بتبجي  اإللتاج المحمي مف المالبس الرياضية .   .4
      البيت بالمالبس البسيطة. أميؿ إلى الظهور أماـ الزا ريف في  .5
      أهتـ بترؾ المالبس بعد ارتدا ي لها لمرة واحدة .  .6
      أهتـ ببراأل المالبس الرياضية المبابهه لمالبس المباهير مف الرياضييف .  .7
      أهتـ ببراأل المالبس الرياضية ذات الطاب  الغربي أو األجلبي .  .8
      ة بالملاسبات والحفالت حتى لو كلت مدعوة لها .ا أهتـ بارتداأل المالبس الخا   .9
      اهتـ بعرض مالبسي الرياضية لمتباهي بها اماـ زميالتي .  .12
      اهتـ بارتداأل مالبس مواكبة لما يتوقعه الجلس اآلخر ملي .  .11
      اهتـ ببراأل المالبس الرياضية التي تحمؿ عالمة تجارية معروفة .  .18

ي بػػػػيأل مػػػػف السػػػػوؽ إذا لػػػػـ أجػػػػد بضػػػػا   تحمػػػػؿ العالمػػػػة المميػػػػزة ا يهملػػػػي بػػػػراأل أ  .13
      والمفضمة لدي .

      ا يهملي وجود عالمة تجارية معروفة عمى مالبسي .   .14
      لدي الرغبة البديدة بالبراأل دوف حاجتي له .  .15
      ا أهتـ بآراأل اآلخريف بما ابتريت مف السوؽ مف حاجيات .  .16
      ة ق يرة ما أبتريت مف السوؽ مف حاجيات .ألا أهمؿ بعد فتر   .17
      ا أهتـ ببراأل الحاجيات الخا ة بالبيت حتى لو كاف البيت بحاجة لها .  .18
      أهمؿ دوما وض  وترتيب الحاجيات في ااماكف المخ  ة لها بعد برا ها   .19
      أهتـ ببراأل الحاجيات لكلي أتردد في التقا ها .  .82
      لمحاؿ التجارية كثيرا . أهتـ  بتفقد ا  .81
      أحب براأل عدة بضا   لست بحاجة لها .  .88
      ا أستطي  الخروج لوحدي لبراأل حاجاتي مف البضا   .  .83
      أهتـ بالمعايير والجمؿ التي يستخدمها البا   لعرض البضاعة .  .84
      علدما أ ؿ إلى السوؽ أبعر إلي مبوبة وا أعرؼ ما أبتري .  .85
      ا أهتـ بمراجعة قا مة مبترياتي التي كتبتها مسبقا علد قيامي بعممية التسوؽ   .86

علػػػػدما أخػػػػػرج مػػػػف البيػػػػػت أكػػػػػوف مهمتػػػػه بمالحظػػػػػه المحػػػػاؿ التجاريػػػػػة ذات البضػػػػػا     .87
      المظهرية .

      أهتـ ببراأل الحاجيات المكممة لمهلداـ في ممبسي وا أرتديها إا لادرا .  .88
      الحاجيات الضرورية أللها متوفرة دا ما في السوؽ .ا أهتـ ببراأل   .89
      أهتـ بتخ يص القميؿ مف اللقود البراأل حاجيات غير ضرورية .   .32
      أهتـ بمواكبة زمال ي بالبراأل لحاجيات غير ضرورية علدما يبترولها .  .31
      أهتـ ببراأل حاجيات ذات قيمة لقدية عالية .  .38
      ا   الضرورية التي ابتريها طالما تواكب المجتم  المتحضر .ا يهملي كثرة البض  .33
      أهتـ بمراعاة حدود امكالياتي علد زيادة برا ي لبضا   غير ضرورية .  .34
      أقـو برمي البضا   المظهرية حتى لو لـ أتـ استهالكها أللها تواكب الموضة   .35

 (8ممحؽ   
 مقياس الخجؿ ب ورته اللها ية

 التعديؿ غير  الحة  الحة قراتالف ت  



  

 865 

  0202العدد الثاني       المجلد الثالث          مجلة علوم التربية الرياضية               
  

    أتردد كثيرا قبؿ حدوث أي مباركة رياضية . 1 
    أواجه  عوبة في التحدث م  بخص ا أعرفه . 8
    أبعر باارتباؾ قبؿ حدوث موقؼ اجتماعي أو رياضي . 3
    ألزعج علدما تلظر إلي الطالبات في الكميات األخرى . 4
    ي في المباركات الرياضية .أت بب عرقا أثلاأل تواجد 5
    ي عب عمي التعبير عف رأي في لقاش م  أبخاص ا أعرفهـ . 6
    أكوف متوترة جدا قبؿ حدوث أي مباركة رياضية أو اجتماعية . 7
    أتردد دا ما علد سؤالي بخ ا ما عف أمر معيف . 8
    أبعر بجفاؼ فمي علدما أكوف بيف اآلخريف . 9
    كثيرا علدما يكوف عمي التحدث أماـ مجموعة مف األبخاص .أرتبؾ  12
    تبرد أفكاري دا ما أثلاأل مخالطتي اآلخريف . 11
    أتضايؽ مف مراقبة اآلخريف لي أثلاأل الدرس . 18
    يحمر وجهي أحيالا علدما أتبادؿ حديث م  اآلخريف . 13
    مجموعة مف زميالتي . أكوف عاجزة عف اللقاش إذا ما دار حديث ما ضمف 14
    أبعر بالتوتر أثلاأل وجودي بيف اآلخريف  15
    علدما أكوف بيف زميالتي أحاوؿ عدـ مباركتهـ بالحديث . 16
    أتحابى المقاألات الجديدة م  طالبات مف كميات أخرى . 17
    تزداد لبضات قمبي علدما أتحدث م  أبخاص ا أعرفهـ  18
    بردود أفعاؿ جسدية  كالحكة،واأللـ والتعرؽ ( علدما أكوف بيف اآلخريف .أبعر دا ما  19
    أحتاج إلى وقت حتى أستطي  التغمب عمى خجمي في المواقؼ غير المالوفة باللسبة لي . 82
    أبعر بعدـ ثقتي بلفسي علد لقا ي م  اآلخريف . 81
    ف .أبعر إف الوقت يسير ببطأل علدما أكوف بيف اآلخري 88
    أتجلب المباركة في الحديث عف األمور الجلسية . 83
    أفكر بابياأل ليس لها عالقة بالمحاضرة التي اكوف فيها . 84
    تزداد لبضات قمبي علدما اكوف بيف زميالتي في أي موقؼ رياضي . 85
    أفضؿ ال مت خبية أف تتجه ألظار اآلخريف لحوي . 86
    ير مهمة علدما أكوف م  أبخاص آخريف .أفكر في أبياأل غ 87
    أبعر وكاللي مبمولة علدما أفكر في لقاأل م  أبخاص آخريف . 88
    أتفادى القاأل التحية عمى بخص إا إذا كلت أعرفه جيدا . 89
    كثرة اللاس حولي تربكلي . 32

 
 
 


