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 امللخص
ييدف البحث إلى بناء مقياس الخجل لدى طمبة التربية الرياضية في جامعة الموصل، وقد تم استخدام المنيج الوصفي    

طمبة التربية الرياضية في جامعة الموصل البالغ  لمالئمتو وطبيعة البحث ، وتكونت عينة البحث منالمسحي  باألسموب
مقياس الخجل الذي بناه الباحثان بعد  ، وقد تم استخداماألصمي%( من المجتمع 88وبنسبة ) بةوطال ا( طالب142عددىم)

 لمبحث. كأداةوالخطوات العممية في بناء المقاييس النفسية  اإلجراءاتاالعتماد عمى 
مةى) الوسة  لمحصةول ع( SPSS) اإلحصةائيةصةل عمييةا الباحثةان باسةتخدام الحقيبةة وتم معالجةة البيانةات التةي ح

 :يأتيومعامل االرتباط البسي ( وقد استنتج الباحثان ما  , (ت)و قيمة  , واالنحراف المعياري الحسابي , 
  كمية التربية الرياضية في جامعة الموصلالخجل لدى طمبة بناء مقياس. 
  ( محاور.4نت موضوع البحث وعددىا )قبول كل المحاور التي كو 
 يأتيالباحثان بما  أوصىوقد 
 مقياس الخجل لدى طمبة التربية الرياضية فةي جامعةة الموصةل  لقيةاس الخجةل لةدى طمبةتيم ومةن ثةم االسةتفادة  اعتماد

 من ىذه النتائج لمساعدة  الطمبة في حل مشكالتيم عن طريق التوجيو واإلرشاد النفسي .
 المقارنات بين المراحل الدراسية المختمفة.  إجراءادة من مقياس الخجل من اجل االستف إمكانية 

 الموصل جامعة -طمبة التربية الرياضية  -مقياس الخجل الكممات المفتاحية: 
"Constructing a Shyness Scale for the students of the Physical Education at 

Mosul  University " 
Hanin Abdul Karim Qasim              Dr. Rafie Idriss Abdel Ghafoor 

College of Physical Education / University of Mosul 

Abstract 
  The research aims at Building a Shyness Scale for the students of the Physical Education at 
Mosul  University, Descriptive method with  survey style for suitability to the nature of the 
research ,  the research sample of students of Physical Education at the University of Mosul's, 
consisted of (241) female and male ,  representing (83%) of the original populationof the study 
, the Shyness Scale which was constructed by researchers was used after depending on 
scientific procedures and steps in constructing psychological scales as a tool of the research . 
      The researchers used the SPSS package to determine the (arithmetic mean , standard 
deviation , percentage, t- Test, and correlation coefficient) 
 The researchers concluded the following: 
* Constructing a Shyness Scale for the students of the Physical Education at Mosul  
University. 
* Accepting all axes that form the subject matter which are (4) axes. 
The researchers recommended the following: 
*Adoption of shyness Scale for the students of Physical Education at the University of Mosul 
to measure the shyness of their student and then take advantage of these results to help 
students solve their problems through guidance and counseling 
*the possibility to benefit from the scale of Shyness in order to make comparisons between the 
different grades. 

Mosul  University -Students of the Physical Education  -Keywords: Shyness Scale  
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 البحث وأىميةالمقدمة  – 2
 حثبالتعريف بال 2 – 2

يعد التطور العممي  والتكنولوجي بكافة مجاالته معيارًا يقاس به تقدم الدول وتطورواا نناه انسااس واندات لتقق ا       
نظارًا  وذا التفوق والتقدم ، ومن ونا ازداد االوتمام بمجال التربية الرياضية في الوقت القاضر وأصبح ظااورت قضاارية

وااو إال  ومااا نماىدن ماان تطااور فااي المجااال الرياضااي مااا فااي إاااداد الفاارد لمااتت المجاااالت ، لمادور الكي اار الااذي  ؤديااه
 جميع انصعدت.  فيفي تقدم القركة الرياضية تقدمًا واسعًا  ودراسات وجىود اممية مختمفة اسىمتقص مة أبقاث 

لتقق اا  الدراسااة العمميااة لقركااة ادنسااان انااد  المىمااةلمقاااور اقااد ا أيضاااولعاال مجااال اماام الاانفس الرياضااي يعااد      
ممارسته النماط الرياضي الذي يقتاج إلت دراسة وتعم  كي ر لما له من مؤثرات ق وية كي رت امت انفاراد ، فىاو امام 

ياضاي وواو ازدادت القاجة له في السنوات انخ رت لما لىا من تأث ر مبامر في تطاور مساتوى انداو وتقسا نه اناد الر 
الذي  بقث في المتطمباات اليدنياة والعقمياة واالنفعالياة لمممارساة الرياضاية ، وتظىار أوم تاه مان خالل تاأث ر الممارساة 

تطوير المخصية وتقد د السمات التاي تجعال الفارد  تفاوق فاي النمااط الاذي يمارساه ، فضاًل اان أ جااد  فيالرياضية 
 المجال الرياضي . القمول لمممكلت التي تواجه العامم ن في

الخجال مان الظاواور الساموكية التاي تاؤثر فاي تصارفات الفارد فاي المواقاض التاي  تعارض إل ىاا والخجال ماان  ويعاد      
الصاافات النفسااية واالجتماايااة م اار المرمااو  ف ىااا لمااا يساايبه ماان ممااكلت نفسااية قااد تعااوق الطالاا  ااان تقق اا  

دم االرتياح اند ممارسة اننمطة المختمفاة ماع أو أماام ايخارين مماا التفاال االجتمااي ويؤدي بالفرد إلت معورن بع
 )  (Ziller,1985,626,639 انداو ؤدي إلت ادخفاق والفمل في 

ولعل ايرز مرائح طمبة الجامعة تاأثرًا بظااورت موضاوع الخجال وام طمباة التربياة الرياضاية إذ  ختماض طمباة التربياة      
ة بصافاتىم وقاجااتىم ورمبااتىم وقااالتىم النفساية وكاذلا المواقاض التاي  تعرضاون لىاا الرياضية اان بقياة طمباة الجامعا
أثنااو المقاضارات العممياة أو المبارياات أو المواقاض انخارى إال أن طمباة التربياة  فاي الختلطىم وتفاامىم مع ايخارين

التاي تقاض اائقاًا أماام تقق ا  أوادافىم الرياضية قالىم كقال طمبة الجامعة قاد يعاانون مان العد اد مان الظاواور النفساية 
ومنىاا ظاااورت الخجاال التااي لىاا تااأث رًا كي اارًا اماات أداو الطمباة فالطمبااة الخجااول ن لاايس لاد ىم القاادرت اماات انداو والتفاااال 

يداو الرأي مما  ؤدي إلت انعزالىم ان ايخرين  من امتلكىم المووبة والقدرت امات انداو إال أن خجماه امت الرمم من وا 
يمنعه من ذلا وواذا واو اقاد انسابا  التاي يكاون لىاا اثار فاي انخفااض مساتوى التقصا ل المىااري لادى طمباة التربياة 

 الرياضية .
لذا يعد امماو النفس واالجتماع الخجل مرضًا اجتماايًا ونفسيًا يسيطر امت مماار وأقاسيس الفرد منذ الطفولاة      

 (35، 7891)مال  ،.إمكاناته اديدااية وقدراته العقمية ف تسي  في بعثرت طاقاته الفكرية ويمتت 
وفي ضوو كل ما تقدم من أراو وتصورات يخصوص الخجل تتضح أومية الدراسة القالية لتمقي الضوو امت تما      

الظاااورت التااي لاام تناال قاادروا مااان البقااث والتقصااي فااي مقاولااة لمتعاارت امااات وااذن الظاااورت التااي تنتااا  طمبااة التربياااة 
الوساائل المىماة لمقيااس ل تسانت لمعاامم ن فاي  ليكاون اقاداضية من خلل يناو مقياس لمخجل في المجال الرياضاي الري

واذا المجااال دراساة تااأث ر ظاااورت الخجال وقياسااىا ماان اجال اختبااار القماول المناساابة لمنىااوض بالمساتوى العممااي لمطمبااة 
 يجاني ىا اليدني والمىاري .

 مشكمة البحث  2-1
تع   الفرد ان أداو مىام قياته ويتعرض طمبة التربية الرياضية لمخجل الذي ال  مىمةالخجل ظاورت نفسية يمثل      

 تعارض لمثماه إي طالا  ساوان مان طمباة الكمياات انخارى وذلاا الخاتلت الدراساة فاي كمياة التربياة الرياضاية اان بقياة 
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نجواو مختمفة من االقتكااا ماع انماخاص مثال الكميات من ق ث المقاضرات التي تتضمن انداو العممي والتعرض 
 االمتراا في البطوالت والمباريات التي تقيمىا الكمية.

التفااااال االجتمااااااي )القااااة ساس ا في امم ة رًا أومقيعااااد دنساني ل االتصاواجتمااي ا نكائن بطييعتاااه دنساوا    
 أوفاي تساى ل اممياة التفااال االجتماااي  اسانساووو سمة مان السامات المخصاية الاذي يقاوم بالادور  بايخرينالفرد 
  7881وذن السمات وي سمة الخجل االجتمااي التي تنمو خلل تفاال الفرد ماع ي ئتاه . )ماق ر   أوم( ولعل  إااقته

6) 
فالخجل وو معانات نفسية تتقكم بصاقيىا الت درجة تمل يىا مواوبه ويمل ان يكون ساموكه االجتماااي ضائ ل        
 (                                                            53  7886ضع ض  . )مرارت  و  ادنتاج
قساسااىمبممااكمة ظاااورت الخجاال لااد وقااد مااعر الباقثااان      بمااا يعانيااه الطمبااة الخجااول ن  ى طمبااة التربيااة الرياضااية وا 

ا إلاات طاارق وااذن الممااكمة مااين ممااا دااوكااونىم م اار قااادرين اماات التعي اار ااان أنفسااىم وايتعااادوم وااتاازالىم ااان ايخاار 
لقياس الخجال فاي المجاال الرياضاي ونظارًا النخفااض الادرجات التقصا مية لمطمباة فلياد مان  أداتفضل ان ادم توافر 

 مستوى التقص ل لد ىم . فيمعرفة سي  انخفاض درجاتىم من خلل التساؤل انتي ول خجل الطمبة  ؤثر 
 ىدف البحث 8 – 2
 الخجل لدى طمبة التربية الرياضية في جامعة الموصل.يناو مقياس  -
 مجاالت البحث: 4 – 2

كمية التربية لميناات  التربية الرياضية في وأقسامفي كمية التربية الرياضية  انولت السنة الدراسيةطمبة المجال البشري : 
 . وكمية التربية انساسية في جامعة الموصل

 5175/  6/  73  - 5175/  5/  73   ايتداًو منالمجال الزماني : 
 لطمبة كمية التربية الرياضية واقسام التربية الرياضية في القااات الدراسية المجال المكاني :

 .كمية التربية لمينات وكمية التربية انساسية في جامعة الموصل          
 تحديد المصطمحات : 5 – 2

التي تواجىاه فاي قياتاه  تتمكل لدى المخص نت جة لبعض المث رات ( انه خيرت نفسية7888ارفه )العي دي، الخجل : 
اسااتثارت سمسامة مترابطااة مان االسااتجابات الفساا ولوجية  االجتمااياة ووااي ذات طاابع م اار مااألوت انادن، ممااا  اؤدي الاات

 (7888)العي دي   والسموكية والمعرفية.
تفاامااه االجتمااااي ويتساام  أثناااو فااي قماا  واالرتباااا( قالااة انفعاليااة يمااعر ف ىااا الفاارد بااالتوتر وال5117)سااع د،  وعرفةةو

وتنتاباااه ممااااار الااانقص وضاااعض الثقاااة باااالنفس فاااي المواقاااض  ايخااارينباالنساااقا  مااان االتصااااالت االجتمااياااة ماااع 
  (51  5117)سع د  االجتمااية م ر المألوفة اندن. 

ترا  إلتالمىارات الرياضية والتي تؤدي  أداوكثرت التفك ر بالذات لعدم القدرت امت : بأنوالخجل  وقد عرف الباحثان   
 وتكوين القات ط بة معىم. ايخرين سميية تنعكس امت تفاامه االجتمااي مع  أثار
 اإلطار النظري والدراسات السابقة – 1
 النظري  اإلطار 2 – 1
 مفيوم الخجل 2 – 2 – 1

في قياات  يعد الخجل ظاورت  طييعية إذ ه المركبة، لقد تبا نت وجىات النظر الخاصة بمفىوم الخجل نظرًا لطييعت     
ولكن يعد قالة مرضية أذا يولغ فيه ويرجع اادًت إلت ظاروت التربياة فاي السانوات انولات مان الطفولاة وان  منا فرد كل

أسمو  التربية الخاطئ يقضي تماماًا امات روح االساتقلل فاي الفارد ويجعال مناه مخصاية تابعاة وال يساتطيع أن  واجاه 
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لعااالم الخااارجي وال يقساان معاممااة الناااس ويياادو الفاارد فااي وااذن القالااة بمظىاار المتكياار ووااو فااي ققيقتااه ااااجز ااان ا
 ( 11،  7815التعامل مع الناس.)الجبالي، 

ولقاد لقاي الخجاال اوتماماا كي ارا ماان البااقث ن فااي مجاال الصاقة النفسااية بصافته مماكمة اجتماايااة واماة ، ووااؤالو      
 .لمخجل من جوانبه المتعددتالباقثون تعرضوا 

( إلاات أن الخجاال ناااتف ااان تفاااال الكيرياااو والقماا  وقساا  التفااوق وااادم الثقااة بااالنفس 7813يماا ر )ااقاال ،اذ      
فالخجول في انام إنسان  ج  أن  تفوق ولكنه يقس  لرأي الناس ألض قسا ، إذن الخجل قالاة مان قااالت العجاز 

 ان التك ض مع المقيط االجتمااي
 (717، 7813)ااقل ،                                                                  

ياراويموارفه ورمز       أثنااو اقتكااا الفارد فاي ( "يعاد الخجال ماكًل مان أماكال الخاوت  تم از باالضاطرا  7899)وا 
يراويم ،الناس وليس بانمياو أو الق وانات أو المواقض. )و يوساطةبايخرين ووو يستمار   (566، 7899رمز وا 

( اناه الجاين والخااوت والقما  فاي قضااور 7881)  Hornby"يعاارت "وورنبااي  Oxford أكسافوردوفاي قااموس      
 وااليتسام في المواقض االجتمااية. ادماراتوالتقفظ في الكلم معىم ، واالكتفاو باستخدام  ايخرين
( الخجل انه معور الطفل بالقم  وادم االرتياح 5111معبان)ويعرت كل من ايد الباسط متولي خضر، ونجوى      
تجنااا  الممااااركة فاااي المواقاااض  إلاااتالتفااااالت االجتمااياااة ماااع الجاااين والتاااردد واااادم الثقاااة باااالنفس والم ااال  أثنااااوفاااي 

 االجتمااية. 
 ومن وجية نظر الباحثان :

الاادروس العممياااة يماااعرون يىاااذن الظااااورت  اوأثنااا فاااي دورًا مىماااًا فاااي المجااال الرياضاااي فالطمباااة  اااؤديإن الخجاال       
أثناااو أدائىاام لمقركااات والمىااارات الرياضااية والمواقااض انخاارى ووااذا  نااتف ااان إقساااس الطمبااة بااان الجميااع  والساايما فااي

   نظرون إل ىم وكذلا المدرس مما  ولد لد ىم االرتباا والخجل وادم القدرت امت انداو. 
 عمى نوع الموقف الذي يتعرضون لو  ن إلى مجموعتين بناء  خاص الخجوليوقد صنف العمماء األش

ووم انمخاص الاذ ن يقادث لىام تاوتر ماد د لفكارت إنىام يقوماون يابعض اناماال أماام النااس أو مجموعة التنفيذ: -2
 في وجود بعض انفراد. .

ماع  المجتماع أو ون ساي  فاي تفااامىم فاي: ووم انمخاص الذ ن  خمون أي موقض يمكن أن يكمجموعة التفاعل-1
 ايخرين مثل االجتماع أو التعرت بأمخاص انمخاص

 (1  5116)الىيىا                                                                    
 الخجل أشكال 1 – 2 – 1
الادخول فاي  : يأخذ الخجل في انام مكل نفاور مان الازملو أو انقاار  واقتنااع أو تجنا خجل مخالطة اآلخرين -2

 . ويتعمد االيتعاد ان أماكن وجودوممقاورات أو قد ث 
: يقيذ الخجول االلتازام بالصامت واادم التقادث ماع م ارن وتقتصار إجاباتاه امات القياول أو الارفض  خجل الحديث -1

 وال  نظر في الغال  إلت من يقدثه . 
فااراد أساارته أو بعااض الاازملو وييتعااد ااان : وفااي قاااالت نااادرت يكتفااي الطالاا  بالقااد ث مااع أ خجةةل االجتماعةةات -8

 المماركة في أي اجتمااات أو رقلت أو أنمطة رياضية .
 يظىر ف ىا الخجل لدى بعض انمخاص : وناا بعض المواقض التيخجل المظير  -4
: ونااا طمباة  خجماون مان قضاور القفالت والمناسابات كقضاور الطمباة خجةل حضةور االحتفةاالت والمناسةبات  -5

 (85، 5117التعارت .  ) المرب ني ،قفلت 
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 النظريات التي فسرت الخجل : 1-2-8
مااع تطااور م اادان اماام الاانفس ومدارسااه ظىاارت وجىااات نظاار تخااص المااعور بالخجاال ومظاااورن وأساابابه وتفساا رن      

 وتعددت وفقا لتما المفاويم والمبادئ لكل نظرت ق ث وضح الخجل وفسر من خلل: 
 نسانياال –المنظور الظاوري  -أ
 الد نامي ) نظرية التقم ل النفسي ( -المنظور النفسي - 
 (556   5113السموكي ) النظرية السموكية المعرفية (. )الطائي    -المنظور المعرفي -ج
 اإلنساني : نظرية ابراىام ماسمو )نظرية الحاجات او التدرج اليرمي(: –المنظور الظاىري  -أ

إذ أكااااد ماساااامو    ظاااااوري ادنساااااني التااااي وضااااقت ظاااااورت الخجاااال بمااااكل كي ااااروااااي اقاااادى نظريااااات التطااااور ال     
(Maslow)  ان وناااا اااددا ماان القاجااات الفطريااة التااي تث اار سااموا كاال فاارد وتوجىااه والقاجااات نفسااىا مريزيااة ق ااث

 ن  رثىااا الفاارد انااد الااوالدت والسااموا الااذي يسااتخدمه دمااباع القاجااات لاايس فطريااا لكنااه مااتعمم ووااو ارضااة الن  تبااا
 (958  7895باتساع فرد اخر . )ممتز   

وان ادنساان ماادفوع بعاادد ماان القاجااات انساسااية واماات انمماا  فاان وااذن القاجااات تكااون نفسااية أكثاار ماان كونىااا     
فس ولوجية وان ادنسان  ج  أن يمابع قاجاتاه الفسا ولوجية بصاورت كامماة قتات  نتقال إلات انمان والسالمة ووكاذا الات 

انااه مااع إمااباع جميااع القاجااات  تقاادم الفاارد  (ماساامو)(  ق ااث يعتقااد 785  5111قاجاتااه )قساان   ان يماابع جميااع 
صاادا في التنظيم الىرمي م ر انه مىما كانت المسافة التي تقدمىا فأن إقباط أدنت لفترت طويمة من الزمن  ؤدي إلت 

المساتوى قتات تمابع تماا القاجاة ووكاذا  تماا القاجاات ويبقات اناد واذا يالومانكفائه إلات ذلاا المساتوى الىرماي الاذي 
أا ا  إماباع القاجاة الات الطعاام فجاأت فاأن واذن المجموااة ساوت تسايطر  أذافأن مىماا كاان ماا قققاه الفارد فاي قياتاه 

 (391  7896امت قياته مرت أخرى. )جاير   
ماابااىا      طبعااه يكااون ماادفواا مخصااية ادنسااان إذ إن الفاارد ب فاايممااا سااي  يمكننااا أن نصاال إلاات اثاار القاجااات وا 

دمااباع القاجااات وان إااقااة ادمااباع  ولااد لاادى الفاارد ناااوع ماان الصااراع ق ااث إن ادنسااان يكااون ماادفواا إلاات تقق ااا  
قاجاتااه ورمباتاااه ولاااه القااادرت امااات تقد اااد ماااا  رياااد أن يقققاااه وماااا يطمباااه   وان الخجااال  نماااأ نت جاااة الفمااال فاااي إماااباع 

 (559   5113ات التقد ر وفقا لنظرية ايراوام ماسمو . )الطائي   القاجات االجتمااية كالق  واالنتماو وقاج
 الدينامي :) نظرية التحميل النفسي ( –المنظور النفسي  -ب

مكونات ألىو   اننا   واننا انامت   إذ  رى فرويد ان ادنسان  ولد  ةتتكون المخصية اند فرويد من ثلث     
وان تما الطاقة وي التي تكمن وراو السموا ادنساني وان مواطن وذن الطاقة وو مزودا بطاقة نفسية سماوا " المي دو" 

) الذات اليدائية ( أو ) ألىو (  ان النزاات التي تقتويىا وي نزاات كمىا ومجية يدائية ال معورية م ر منطقية 
مىدوا أي منذ والدت تتعارض مع مطال  القيات االجتمااية ومن ثم كان من الضروري ان تكيت وذن النزاات في 

ادنسان بفعل الضغوط االجتمااية واوامل التربية  واقتكاا ادنسان بغ رن من الناس يظىر جزو من ألىو وفي وذا 
  7895الجزو تتكون القيم و انفكار االجتمااية المتمدنة ويطم  امت وذا الجزو "اننا" او "الذات" )الساااتي   

ور )الواي( وتىتم بالمقافظة امت الذات وتوف ر انمن لىا وتعد اننا الجان  المتطور ( إذ إن "اننا" تقايل المع733
من ألىو الذي  ؤثر في الققائ  الداخمية والخارجية والذي  ن ر وجه المخصية ادنسانية ويقاول التوف   ي ن متطمبات 

ضوايا ومعقوال يسعت في إلت أن يكون متماميًا ألىو و اننا انامت  فاننا  خضع لميدأ الواقع ويفكر تفك را واقعيا مو 
(  أما اننا انامت فتتكون من االتجاوات الخمقية  الوالد ن 575  5115مع انوضاع االجتمااية المقيولة)جاير  

في طفولته وامتصىا وما يسمت بالضم ر يعتير من تعي راتىا وتسيطر اننا    والتقال د االجتمااية التي تعممىا الفرد
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نامت في اننا ويعاممىا بمدت وبقسوت وال  تنازل ان مطالبه باسم المجتمع وانخلق.                                            ا
 (63  7891)جلل  
فالخجل لدى فرويد  رجع أصمه الت خيرات الطفولة انولت التي يكون بعضىا معوري والبعض انخر ال ماعوري      

يعيش ف ىا الفرد أثروا في المعور بالخجل ويرجع فرويد الخجل إلت انه ناوع مان أناواع القما  أو الخاوت  وان لمي ئة التي
 (558  5113إذ صنض فرويد القم  إلت قم  موضواي وقم  اصايي وقم  خمقي. )الطائي  

 السموكي ) النظرية السموكية المعرفية( : –المنظور المعرفي  -ج
 ((Cheekومايا (  (Bussونظرياة باص  (Zimbardo)ة المعرفية يوجىة نظر زمبااردوا تتمثل النظرية السموكي     

استخدموا مصطمح الخجل كنوع من أنواع القما  االجتماااي واادم االرتيااح والتاوتر واالرتبااا فاي قضاور ايخارين  إن 
صااعوبات فااي انداو والقماا  الخجاال كمااا يعاادن زمباااردوا مفىااوم مااائع ومتعاادد انبعاااد  إذ  ااؤدي إلاات أنااواع متعااددت ماان ال

أثناااو مقاولااة التقاادث أمااام ايخاارين فااي أثناااو مقاولااة الفاارد القيااام بالتفاااال االجتمااااي وكااذلا القااال فااي االجتمااااي 
ووااذا تعي اار ااان قالااة ماان قاااالت فقاادان الىويااة. ووااذا الخجاال قااد يساايطر اماات الماارأت  أو الرجاال أثناااو مقاولااة القيااام 

وو نوع مان المقااوالت التاي  ىادت  (زمباردوا الجنس المغا ر  والخجل كما يقول) امجنسه  بسموكيات سواو كانت أمام
الفرد من خللىا إلت تجن  المواقاض االجتمااياة المختمفاة والفمال فاي الفعالياات االجتمااياة والماعور بالتاذمر والضا   

  تضمن ما يأتي : (زمباردوا)والقم  من وذا التفاال. إن الخجل اند 
 كونات سموكية وانفعالية ومعرفية.م  -7
ردود أفعال قوية تنعكس في زيادت ضربات القم  واقمرار الوجه و التعرق الزائد ان القدود االاتيادية فضال اان  -5

 الزيادت في تقمصات المعدت         
ت بالصامت والمااعور يم ال انفاراد الااذ ن يماعرون بالخجاال ذكاورا او إناثااا إلات تجنا  المواقااض االجتمااياة والتصااا -5

 بالقم  والض   أثناو تفاامىم مع ايخرين.
ويعااد زمباااردوا الرائااد فااي مجااال دراسااة الخجاال فقااد ربااط ياا ن الخجاال والفعاليااات النفسااية وردود انفعااال ومقفاازات      

ة وأنىاام الخجاال واواقبااه اذ إن وااذن العواقاا  تع اا  انمااخاص الااذ ن يمتااازون بااه ماان االسااتفادت ماان الموقااض االجتمااياا
 يدون اوتماما اقل بالنااس المقيطا ن يىام   وان انفاراد الخجاول ن يماعرون باانلم ويظناون إنىام اقال ماأنا مان ايخارين 

كفوئ ن وفي دراساة أجراواا زمبااردوا امات مجموااة مان الماراوق ن الخجاول ن أسافرت  روم   ويعتقدون أنىم م ر ودود ن
االجتمااية ووذا يعني ادم معرفتىم بما يقولون او يفعمون وان أسمو   % منىم يفتقرون إلت المىارات51-71ان ان 

نىم نادرا ما  يدؤون بالقد ث.  (59  5111مفمح  )الكلم اندوم ضع ض وا 
الخجاال مفىومااا متعاادد انبعاااد ووااو مااائع  تضاامن أنوااااا مختمفااة ماان القماا  االجتمااااي وصااعوبات (زمباااردوا )واااد    

بأناه رد فعال مخصاي  نماأ ويتأكاد مان خالل  اادن  من التكمم والخاوت مان الجانس انخار  و انداو أمام ايخرين والقم
 القيم االجتمااية السائدت.

 (15  5113)السبعاوي                                                                 
ي ئاااة المقيطاااة باااه  تعااارض لمث ااارات  ويااارى أصاااقا  النظرياااة الساااموكية المعرفياااة ان ادنساااان خااالل تفااماااه ماااع ال    

مختمفة فىو  تمقات واذن المث ارات ويقاوم يتقم مىاا وتفسا روا وتأويمىاا إلات أماكال معرفياة لاذا فا دراا الفارد  لىاذن المث ارات 
الخجل إلت نوا ن امت وفا  النظرياة وماا:  )الطاائي   Bussوتفس رن لىا وي التي تنمئ المعور بالخجل ويقسم بص 

5113  558   )     
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 خجل الخوت :  -7
واذا النااوع ماان الخجال  ياادأ خاالل الساانة انولات ماان القيااات وخالل النصااض الثاااني ماان السانة انولاات يساامت بقماا       

 ل إلت التضاؤل يتقدم العمر وبتكرار وجود الغرباو باالقر  ووذا النوع من الخجل يم (Strangers-Anxiety)الغرباو 
من الطفل وييدأ الخجال النااتف مان الخاوت ناوع مان أناواع القما  االجتماااي ق اث  تضامن االنزاااج مان التفااالت أو 

 الفزع والرا  من وجود المخص مع ايخرين.
 خجل المعور بالذات :  -5

لاذي يكاون مادركا لذاتاه إذ اناه انادما يماعر الفارد باان ايخارين  راقيوناه أن ادنساان واو وقادن ا Buss رى باص      
يمعر بادقراج وينتىي به انمر إلت المعور بالخجل  وذا الفرد يكاون لدياه ماعور بالاذات قااد أي أكثار مان الطييعاي 

سااانت ن الرابعاااة ويتولاااد لااادى الفااارد ماااا يسااامت يخجااال الماااعور بالاااذات نت جاااة لنماااو وتطاااور العممياااات المعرفياااة خااالل ال
 ,Buss, 1986والخامساة مان العمار فيمتماا الفارد ادقسااس بالاذات االجتمااياة واماتلا المايو يماعر بالخجال.  )

39-190) 
 
 الدراسات السابقة : 1 -1 
السموك المظيري وعالقتةو بالخجةل لةدى طالبةات المرحمةة األولةى فةي كميةات  (: "1222دراسة خميس ) 2 -1 -1

 الفرات األوس " في جامعات التربية الرياضية
 ودفت الدراسة الت : 
في كميات التربية الرياضية فاي  االولت السنة الدراسيةالتعرت امت مستوى السموا المظىري والخجل لدى طالبات  -7

 كربلو ( . –القادسية  –جامعات الفرات انوسط )بايل 
 ا نة البقث . التعرت امت نوع العلقة ي ن السموا المظىري والخجل لدى -5

وتضمن مجتمع البقث كميات وأقسام التربية الرياضية في جامعات الفرات انوسط وبواقع أربع كميات ووي )بايال      
، القادساية ، النجاض ، كاربلو( أماا ا ناة البقاث فتكونات ماان ثالث كمياات مان كمياات التربياة الرياضاية وواي )باياال ، 

التربيااة الرياضااية فااي النجااض لكونااه فقااط طالبااات فأصاابح العاادد الكمااي لع نااة  القادسااية ، كااربلو ( ق ااث اسااتبعد قساام
 ( طالبة 61البقث يواقع ) 

 (51ن )و قد تم االاتماد امت مقياس الخجل لا) قوراو اباس كرماش (ق ث  تألض المقياس م
لع نة واقدت ،  tاختباري ، م ) الوسط القسايي ، االنقرات المعيار وبعد جمع الييانات تمت معالجتىا اقصائيا باستخدا

      معامل ارتباط ي رسون (
 طالبات نوي ي ن السموا المظىري والخجل لدى وقد اسفرت النتائف الدراسة ان ادم وجود ارتباط مع

(: " الخجل االجتمةاعي وعالقتةو بالتحصةيل الدراسةي لةدى طالبةات معيةد 1222دراسة العزي والدليمي ) 1 -1 -1
 اعداد المعممات "

 دفت الدراسة الت :و
 ديالت -لمات لمعا معىد ااداد  لدى طالباتالجتمااي ا للخجى اوامت مستت رلتع. ا7
 –طالبات معىد ااداد المعممات  الدراسي لدى للتقص واالجتمااي ا للخجا ني   الرتباطيةالعلقة اامت ت رلتع. ا5

 ديالت 
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طالباة وبعاد جماع اليياناات  711ييقاه امات ا ناة قوامىاا وقد قامت الباقثتان بااداد مقيااس لمخجال االجتماااي وتام تط
باساااتخدام )معامااال االرتبااااط لي رساااون   االختباااار التاااائي لع ناااة واقااادت   القااايم التائياااة لمعامااال  إقصاااائياتااام معالجتىاااا 

 رتباط( اال
   الطالبات نتائف الدراسة ان وجود القة معنوية ي ن الخجل ومستوى التقص ل لدى أسفرتوقد 
 راءات البحثاج - 8
 المنيج المستخدم  8-2

 المسقي لملومته طييعة الدراسة . بانسمو تم استخدام المنىف الوصفي 
 
 مجتمع البحث وعينتو  8-1
فااي كميااة التربيااة الرياضااية  الدراسااية االولاات الساانة( طالاا  وطالبااة ماان طمبااة 581أمااتمل مجتمااع البقااث اماات )      

 وكمية التربية لمينات. انساسيةي التربية واقسام التربية الرياضية في كم ت
 
 
 عينة البحث8-1-2

( طال  وطالبة بعد ان تم استبعاد الطمبة الراسي ن والمعممون المجازين دراسيا 517امتممت ا نة البقث امت )       
 .تفاص ل ذلا  ي ن( 7وا نة الثبات والتجربة االستطلاية، والجدول رقم )

 (2الجدول رقم )
 اصيل عدد مجتمع البحث وعينتو يبين تف

 ت
مجتمع 
البحث 
 الكمي

 المستبعدون 
 البناءعينة 

التجربة  الراسبين المعممين
 عينة الثبات استطالعية

 261 9 9 12 8 128 تربية رياضية
 15 1 1 2 - 82 تربية بنات
 54 1 2 - - 57 تربية اساسية
 142 28 21 12 8 192 المجموع
 %88,22 %4,48 %4,28 %7,14 %2,28 %222 النسبة المئوية

 
 البحث أداة 8-8
ييناو وذا المقياس ، اذ  اتم ينااو االختباارات  ي قام الباقثاننظرا لعدم وجود مقياس معتمد لمخجل في المجال الرياض  

ة المقمياة ، والمقا يس "اندما تكون االختبارات المنمورت في المراجاع والادوريات العممياة المتخصصاة م ار مناسابة لمي ئا
جد اادت للسااتفادت  وأدواتتطااوير وسااائل القياااس المتاقااة والعماال اماات ايتكااار وسااائل  إلااتاناادما تكااون وناااا قاجااة  أو

 (167، 5116منىا في الي ئة المقمية " )رضوان، 
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 خطوات البناء 8-8-2
بعاات الخطااوات تطماا  البقااث يناااو مقياااس لمخجاال لاادى طمبااة التربيااة الرياضااية فااي جامعااة الموصاال  وقااد ات

 : في يناو المقياس ايتيةالعممية 
 
 تحديد محاور المقياس 8-8-2

ماان خاالل االطاالع اماات ادييااات البقااوث واالطاار النظريااة والدراسااات السااابقة لممقااا يس النفسااية التااي تخااص 
)النياال و اساة موضوع الخجل والتي تمت االستعانة يىا في امميات يناو المقياس وتوظيفىا بماا  خادم البقاث .منىاا در 

( فضال اان االطالع اماات 5177و) العازي والادليمي   (5119  )فضا مة(  و 5113( و )السابعاوي  7888اياو زياد 
( "ان مراجعاااة 5111المصااادر العممياااة وبعااد تقم ااال مقتااوى لتماااا الدراسااات والبقاااوث والمصااادر اذ يمااا ر )النيىااان، 

فضال  أخارى وين فىم اوسع لمكونات السمة والقتىا بسامات البقوث والدراسات في موضوع السمة ربما يسااد في تك
 ان المساادت في تعريض مامل مفصل لىا"

            (11، 5111)النيىان،                                                             
 ووي : انساسيةتم تقد د مقاور المقياس  أنفاونت جة لمسح الدراسات الممار إل ىا 

 الرياضية .  المىارات أداو: مقور الخجل من  انولالمقور  -
 اللصفية . اننمطة: مقور الخجل من  المقور الثاني -
 : مقور الخجل من الذات . المقور الثالث -
 . ايخرين: مقور الخجل من التفاال مع  المقور الرابع -
 : مقور الخجل من المواقض االجتمااية .المقور الخامس -
 
 لممقياس األوليةالصيغة  إعداد 8-8-1

ياادأت بعمميااة تقد ااد فقاارات المقياااس اماات وفاا  المقاااور  إجااراواتلممقياااس ااادت  انوليااةالصاايغة  إااادادتطماا  
 ادجاباةالتي تم تقد دوا بما  تلوم وب ئة البقث ومستوى التقص ل العممي لممجتمع ووضع التعميمات المتعمقاة بكيفياة 

 : يأتيكما انىا وطريقة التصقيح و 
مجمواااة ماان طاال  وطالبااات كميااة التربيااة الرياضااية  إلاات( 7اسااتييانًا مفتوقااًا )انظاار الممقاا   انوجااه الباقثاا

قيااس سامة مع ناة  أداتيمكن لمطور  إذ(. 5فضًل ان المتخصص ن في مجال العموم التربوية والنفسية )انظر الممق  
 انبعادىدفة ، ثم يقوم يتصن ض االستجابات وتقم مىا ومن ثم يمت  مفتوقة امت الفئة المست أسئمةان  يدأ اممه بطرح 

 (.11، 5111الرئيسة المكونة لمسمة المنوي قياسىا")النيىان، 
وقد تضمن االستييان المفتوح خمسة مقاور رئيسة في كل منىا مثال، يطم  فياه ان تادون المواقاض والقااالت 

الساادت المختصا ن فاي صاالقية  رأيالمقااور الماذكورت فضال اان  التاي تزياد مان خجال طمباة التربياة الرياضاية ضامن
 التعريض النظري لمخجل في المجال الرياضي ، وصلقية المقاور، ومدى تغط تىا لمقياس الخجل .

 تحديد اسموب صياغة الفقرات  8-8-1-2
ار ماان متعاادد فااي صاايامة الفقاارات اماات اساامو  )ليكاارت( المطااور ووااو مااييه باساامو  االختياا انااتمااد الباقثاا

(Multiple choice) اذ يقدم لممستج   فقرات ويطم  منه تقد د اجايته باختيار يد ل من ي ن ادت يادائل لىاا اوزان ،
 (، وقد رواي في صيامة الفقرات ما يأتي :511، 7881مختمفة")العج مي واخرون، 
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 ان ال تكون الفقرات طويمة . -
 ( .751 7898الم  ان تكون العبارت قايمة لتفس ر واقد ) -
 ( .781،  7881ان تكون العبارت بصيغة المتكمم )كاظم ،  -
 انادم استخدام العبارات التي يقتمل ان  ج   انىا الجميع او ال  ج   لكاي ال تنعادم فرصاة المقارناة اماام الباقثا -

 ( .555،  7811)ايسوي ، 
 ان تكون واضقة ومفىومة المعنت والىدت . -
 فقرات كامفة ان نفسىا .ان ال تكون ال -
 ميع المقاور الفقرات الخاصة يىا .ممول ج -
 
 صياغة فقرات المقياس 8-8-1-1

من خلل االاتماد امت االسس الواردت في البقوث والدراسات العممية قول اسال   يناو المقاا يس ، وبعاد جماع 
م القصول ام ىا وتضامنت مجموااة مان الفقارات استمارات االجابة ان االستييان المفتوح ، تم تقم ل االجابات التي ت

ال ىا فقرات اخرى تم القصول ام ىاا مان خالل االطالع امات االديياات  ان بااادت صيامة الفقرات واضافا، قام الباقث
بااااداد الصايغة االوليااة لممقيااس اذ تماات صاايامة  قااام الباقثاانوالمصاادر العمميااة ذات العلقاة فااي مجاال الدراسااة، ثام 

الات اراو الساادت المختصا ن  فقرت وزات امت مقاور المقياس االربعة بعد دمف المقور الرابع والخاامس اساتنادا( 778)
لتقويمىاا لغوياا واجارت التعاديلت فاي واذا  1المقياس بصيغته االولياة امات مخاتص فاي المغاة العربياة  وارض الباقثان

 الجان  .
 صدق الفقرات وصالحيتيا 8-8-8

صائص المىمة في االختبارات ، فاالختبار الصادق وو ذلاا االختباار القاادر امات قيااس "يعد الصدق من الخ
( ولغاارض التعاارت اماات صاادق الفقاارات تاام ااارض 95، 7883الساامة او الظاااورت التااي وضااع ماان اجمىااا" )قسااان ن ،

لنفسااية )انظااار المقياااس بمااكمه االولاااي اماات الساااادت ذوي الخياارت واالختصااااص فااي مجااال العماااوم الرياضااية التربوياااة وا
( لمعرفة آرائىم في كل مقور ومدى ملومة فقراته لقياس الخجال لادى طمباة التربياة الرياضاية ، ومان خالل 5الممق  

وضع المة )  / ( امام كل فقرت وتقت اليد ل المناس  )تصمح ، ال تصمح ، تصمح بعد التعد ل( فضاًل اان تادوين 
 ل( مع تثي ت الفقرات اال جايية والسميية منىا .التعد ل المناس  في ققل )تصمح بعد التعد 

وبعد جمع االستمارات تم استخراج الصدق الظاوري )صدق الخيراو( لممقياس من خلل النسبة المئوية التفاق 
لقااانون النساابة المئويااة تاام االاتماااد اماات نساابة اتفاااق  ادقصااائية المقكماا ن قااول فقاارات المقياااس وقساا  المعالجااة 

( الات اناه "يمكان االاتمااد امات موافقاة 7895في المقياس ، اذ يم ر )يموم وآخرون ،  إبقائىاغرض % ( ل13-711)
 ( .756،  7895%( في مثل وذا النوع من الصدق" )يموم ، وآخرون ، 13آراو المقكم ن ينسبة )
( ليصابح % 13( فقرت لقصولىا امات نسابة اتفااق اقال مان )31تم استبعاد ) ادقصائي ادجراووبموج  وذا 

القااوت  دجااراو( تاام االاتماااد ام ىااا فااي امميااات يناااو المقياااس 1( فقاارت واربااع مقاااور)انظر الممقاا  68المقياااس يواقااع )
جراوالتم زية  %( 711التجار  االستطلاية، اما يخصوص صلقية اليدائل لمعبارات فكانت نسابة االتفااق ام ىاا ) وا 

 تفاص ل ذلا .  ن ي( 5من قيل السادت الخيراو والجدول رقم )
 

                                                 

 د. بسام خمف / مدرس المغة العربية في كمية التربية الرياضية
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 (1الجدول رقم )

 يبين عدد الفقرات المقترحة والمستبعدة والمعدلة والمتفق عمييا من قبل السادة الخبراء  

عدد الفقرات  المحاور ت
 المقترحة

عدد الفقرات 
 المستبعدة

عدد الفقرات 
 المعدلة

عدد الفقرات 
 المتفق عمييا

محور الخجل من اداء الميارات  2
 15 8 22 86 ركيةالح

 29 1 22 19 محور الخجل من االنشطة الالصفية 1
 24 4 21 16 محور الخجل من الذات 8

محور الخجل من التفاعل مع  4
 22 8 27 18 االخرين

 69 21 52 229  المجموع
( فقارت  تمثال 778( فقارت مان اصال )68(  تضح ان ادد الفقرات التي اتف  ام ىاا الساادت الخياراو )5)من الجدول رقم 

 نس  اتفاق الخيراو امت فقرات المقياس .  ي ن( 5مقاور المقياس والجدول رقم )
 (8الجدول رقم )

 يبين ارقام الفقرات التي تم االتفاق عمييا والنسبة المئوية لالتفاق من قبل السادة الخبراء

مجموع  ارقام الفقرات
 الفقرات

عدد 
الخبراء 
 المتفقين

نسبة 
 االتفاق

2 ,1, 5 ,6 ,7 ,22 ,24 ,26 ,29 ,18 ,88 ,41 ,48 ,44 ,45 ,
48 ,49 ,52 ,55 ,56 ,57 ,62 ,68 ,66 ,69 15 12 222% 

4 ,8 ,9 ,28 ,12 ,11 ,14 ,82 ,88 ,46 ,47 ,51 ,54 ,58 ,59 ,
62 ,65 ,67 ,68 29 28 92% 

8 ,22 ,28 ,27 ,15 ,17 ,82 ,86 ,87 ,89 ,42 ,42 ,52 ,61 24 27 85% 
21 ,25, 12 ,18 ,16 ,19 ,81 ,84 ,85 ,58 ,64 22 25 75% 

 
 التجربة االستطالعية لممقياس 8-8-4

 : يأتيوذن التجربة لمكمض اما  أجريت
 1مدى وضوح الفقرات لممبقوث  -
 1وضوقًا  أكثرقذت العبارات م ر الواضقة وتيد مىا بعبارات  -
 1الفقرات المعدت لىذا الغرض  ملئمةالتعرت امت  -
 1وجدت  إنان االستفسارات والتساؤالت  ادجابة -
 بادجابااةصاورت المقيااس بق اث تكاون ملئماة لمطمباة  داادادالمناسابة مان ق اث الصايامة المغوياة  ادجاراواتذ اتخاا -

 انىا .
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 ان فقرات المقياس . ادجابةوالوقت الذي يستغرقه الطمبة في  ادجابةاقتسا  زمن  -
 التأكد من مدى وضوح تعميمات المقياس . -
 . إقصائياالقيام يتقم مىا  الصورت النىائية لمفقرات قيل إاداد -

اظىارت نت جاة التجرباة اناه   ( طالباا وطالباة وقاد75ارض المقياس امت مجمواة من الطمباة والباالغ ااددوم )
دقيقااة للجابااة ااان  (53-51استفسااار قااول فقاارات المقياااس وقااد يمااغ معاادل الوقاات المقاادد ) أوممااوض  أيال  وجااد 

 .فقرات المقياس
 
 تطبيق المقياس 8-8-5

الىدت من واذا التطي ا  واو اجاراو اممياة تقم ال اقصاائي لمفقارات وذلاا الختياار الفقارات الصاالقة وابعااد ان 
( اماات ا نااة 1الفقاارات م اار الصااالقة اسااتنادًا الاات قوتىااا التم زيااة ، وقااد تاام توزيااع اسااتمارات المقياااس )انظاار الممقاا  

ا ماع مامات قضاورو ان( وقاد قارص الباقثا7م )كما موضح في الجدول رق ( طال  وطالبة517البقث البالغ اددوم )
الطمبااة انااد االجابااة اماات اسااتمارات المقياااس لتوضاايح الغاارض ماان البقااث وقااثىم اماات االجابااة الصااريقة وبكاال دقااة 

 وأمانة 
  Items Analysisالتحميل االحصائي لمفقرات  8-8-6
لمااا تؤديااه ماان فوائااد تسااااد فااي الخااروج   تعااد امميااة تقم اال فقاارات ادوات القياااس اماات درجااة االيااة ماان االوميااة"     

( ومن مواصافات 799، 5111بادوات قياس فعالة تعمل امت قياس السمات والصفات االنسانية قياسا دقيقا")النيىان، 
المقياس الج د اجراو التقم ل االقصائي لفقراته لمعرفة "قدرت االختبار المقتارح امات التفريا  يا ن االفاراد الاذ ن  تمتعاون 

(. وقد 511، 5116ة مرتفعة من السمة وب ن االفراد الذ ن  تمتعون يدرجة منخفضة من السمة نفسىا")رضوان ، يدرج
 تم اجراو التقم ل االقصائي باسموب ن :

 
  (Contrasted Groups)اسموب المجموعات المتطرفة  8-8-6-2

او مقياس الخجل لدى طمبة التربياة تم استخدام اسمو  المجمواات المتطرفة لمكمض ان الفقرات المم زت في ين
الرياضية ، اذ يقصد بالقوت التم  زية لمفقرات "قدرتىا امت ان تم ز يا ن اداو االفاراد بق اث تختماض درجاة الفارد صااق  

(، وكاذلا ان تكااون 766، 7889االداو الضاع ض اان درجاة الفارد صاااق  االداو العاالي او المم ز")الزياوت وامياان، 
( 558، 5111التفري  والتم  ز يا ن االفاراد فاي الخاصاية التاي يساعت االختباار الات قياساىا)الجايري، الفقرت قادرت امت 

( امت افراد ا نة البقث ،وبعد تصقيح استمارات 1اذ تم تطي   المقياس بصورته االولية كما موضح في ممق  رقم )
جااتىم تنازلياًا مان اامات درجاة كمياة الات اقال درجاة االجابة تم استخراج القوت التم  زياة لفقارات المقيااس بعاد ان رتيات در 

( فقاارت ثاام قساامت الع نااة الاات مجمااوات ن متساااويت ن  68كميااة فااي ضااوو اجاباااتىم ااان فقاارات المقياااس المؤلفااة ماان )
% ماان الاادرجات الاادنيا لتمثاال المجمااوات ن المتطاارفت ن ووااذن النساابة 51% ماان الاادرجات العميااا و 51وااتماادت نساابة 
ون فااي االختبااارات يوصاافىا "افضاال نساابة تجعاال المجمااوات ن اماات افضاال صااورت ماان ق ااث القجاام  ؤياادوا المختصاا

 ( .13،  7897)الزوبعي وآخرون ،  (Stanly , 1971 , 82)والتبا ن" 
( اساتمارت ماان افااراد 517( اسااتمارت مان اصاال )63وقاد مااممت كال مجمواااة فااي القادود العميااا والقادود الاادنيا )

اليرنااامف االقصااائي المعااروت ياااا )القق بااة االقصااائية لمعمااوم االجتماايااة( والااذي  رمااز لاااه  ا نااة التم  ااز وباسااتخدام
(Spss)  اماات القاسااو  االلااي وااتماادت قيمااة اختبااار )ت( المقتساابة الختبااار داللااة الفااروق ياا ن متوسااطات درجااات

 .ذلا  ن ي( 1اجابات المجموات ن العميا والدنيا لكل فقرت من فقرات المقياس والجدول رقم )
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 (4الجدول رقم )

 نتائج االختبار التائي لمقوة التمييزية لفقرات المقياس
رقم 
 الفقرة

قيمة )ت(  المجموعة الدنيةا المجموعة العميةا
المتوس   المحسوبة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري 

المتوس  
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

2 1.676 2.128 2.518 2.588 7.229 
1 1.446 2.922 2.984 2.962 1.815 
8 1.958 2.992 2.662 2.796 8.296 
4 8.222 2.174 1.276 2.286 4.858 
5 8.588 2.958 1.646 2.182 4.528 
6 1.122 2.268 1.176 2.148 2.879 
7 1.662 2.224 2.862 2.966 4.618 
  8 4.222 2.228 8.927 2.829 2.488 
9 8.225 2.281 2.969 2.227 5.412 
22 8.888 2.227 4.425 2.716 6.558 
22 8.146 2.985 1.288 2.768 7.876 
21 8.246 2.292 2.784 2.822 7.286 
28 1.527 2.898 2.122 2.428 7.169 
24 1.718 2.128 1.258 2.298 1.824 
25 1.918 2.294 2.891 2.852 5.998 
26 8.227 2.188 2.625 2.784 7.976 
27 8.284 2.856 1.258 2.987 4.951 
28 1.862 2.185 2.622 2.815 6.658 
29 8.588 2.246 1.218 2.296 7.292 
12 1.482 2.245 2.569 2.622 5.852 
12 2.918 2.957 1.584 2.966 8.912 
11 1.691 2.288 1.825 2.122 2.629 
18 8.884 2.841 1.218 2.156 5.582 
14 8.662 2.264 4.869 2.922 4.272 
15 1.646 2.251 1.888 2.158 2.526 
16 1.162 2.229 2.984 2.281 2.522 
17 1.769 2.422 2.584 2.297 5.288 
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18 1.888 2.125 1.958 2.167 1.815 
19 1.676 2.969 1.262 2.899 8.752 
82 1.491 2.274 2.969 2.271 1.541 
82 8.527 2.886 1.246 2.214 6.749 
81 1.176 2.288 1.822 2.226 1.779 
88 8.518 2.225 1.984 2.948 1.987 
84 8.882 2.221 1.758 2.262 5.649 
85 1.422 2.147 2.446 2.922 4.996 
86 8.246 2.292 1.718 2.182 2.489 
87 1.927 2.255 2.784 2.891 6.121 
88 8.446 2.299 1.758 2.152 8.112 
89 8.246 2.282 1.291 2.222 4.985 
42 1.662 2.165 8.869 2.182 8.182 
42 8.527 2.912 1.662 2.142 4.425 
41 8.291 2.255 2.425 2.724 9.989 
48 8.827 2.272 2.846 2.972 7.742 
44 8.988 2.816 1.858 2.167 8.442 
45 1.718 2.922 1.222 2.684 5.229 
46 8.291 2.295 2.676 2.867 7.715 
47 1.969 2.225 2.846 2.972 6.448 
48 1.918 2.418 1.827 2.297 1.662 
49 8.482 2.298 1.182 2.218 5.867 
52 8.422 2.286 1.225 2.227 7.581 
52 8.284 2.219 2.727 2.878 8.798 
51 1.784 2.258 4.291 2.268 6.722 
58 8.718 2.222 1.758 2.275 5.258 
54 8.288 2.218 1.225 2.281 6.268 

 
55 1.927 2.242 8.784 2.288 4.582 
56 8.691 2.282 1.918 2.118 8.724 
57 8.476 2.261 1.518 2.287 4.417 
58 8.146 2.225 1.291 2.878 6.915 
59 8.818 2.152 1.462 2.286 4.217 
62 8.446 2.228 1.146 2.262 6.175 
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62 1.825 2.221 1.227 2.868 4.266 
61 1.758 2.222 2.891 2.188 4.168 
68 1.784 2.182 1.984 2.258 2.995 
64 1.727 2.258 2.718 2.782 5.986 
65 8.258 2.212 2.588 2.226 8.625 
66 8.787 2.971 1.162 2.971 8.656 
67 1.676 2.168 2.491 2.751 6.498 
68 8.676 2.969 1.269 2.977 8.817 
69 8.869 2.129 1.162 2.926 5.879 

 يااااااااااااااااااا ن  تقاربااااااااااااااااااات( ان القااااااااااااااااااايم التائيااااااااااااااااااة لفقااااااااااااااااااارات المقياااااااااااااااااااس 1ن الجاااااااااااااااااادول ) تضااااااااااااااااااح مااااااااااااااااااا  
( 1.13( واماام مسااتوى معنويااة )759) *( واناد الرجااوع الات قيمااة )ت( الجدولياة امااام درجاة قريااة 1.518-8.898)

( فقااارات تااام 1( فقااارت وم ااار المم ااازت )65( وفاااي ضاااوو ذلاااا  تضاااح ان الفقااارات المم ااازت )7.891نجاااد انىاااا تسااااوي )
ل ام ىا من خلل مقارنة قيمة )ت( المقسوبة مع قيمتىا الجدولية وبما ان قيمة )ت( المقسوبة اقل من قيماة االستدال

 )ت( الجدولية ، فقد تم قذت الفقرات ضعيفة التم ز ووي قس  المقاور كما يأتي :
 
 (53تم قذت الفقرت ):  المقور االول -
 (65 56 55 6تم قذت الفقرات ) : المقور الثاني -
 ال  وجد فقرات مقذوفة : المقور الثالث -
 (56 9تم قذت الفقرات ) : المقور الرابع -
  Interal consistercy cofficent اسموب معامل االتساق الداخمي  8-8-6-1

 تم استخراج معامل االتساق الداخمي لموصول الت القوت التم  زية لمفقرات ، اذ ان وذا 
جانساًا فاي فقراتاه بق اث تقايس كال فقارت البعاد الساموكي نفساه الاذي يقيساه المقيااس ككال ، "االسمو  يقدم لنا مقياساًا مت

(. ويساامت "بصاادق االتساااق الااداخمي 717، 7881فضااًل ااان قدرتااه اماات ايااراز التاارابط ياا ن فقاارات المقياس")كاااظم، 
بعااااد، الدرجاااة الكمياااة لممقيااااس، اذ  اااتم قياساااه مااان خااالل قساااا  معامااال االرتبااااط يااا ن المفاااردت والمجماااوع الكماااي لل

( ق ااث تاام قياااس درجااة ارتباااط كاال فقاارت مااع الدرجااة الكميااة لممقياااس باسااتخدام معاماال 69، 5117لممقياس")فرقااات، 
 .ذلا  ي ن( 3االرتباط البسيط )ي رسون( والجدول رقم )

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 = درجة احلرية .  2 – 2+ ن 1ن (*)
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 (5الجدول رقم )

 م اسموب االتساق الداخميمعامل االرتباط بين فقرات المقياس والدرجة الكمية لممقياس باستخدا
 معامل االرتباط رقم الفقرة معامل االرتباط رقم الفقرة معامل رتباط رقم الفقرة
2 2.486 17 2.882 49 2.882 
1 2.272 18 2.179 52 2.497 
8 2.454 19 2.277 52 2.466 
4 2.817 82 2.152 51 2.886 
5 2.828 82 2.489 58 2.187 
7 2.824 81 2.281 54 2.872 
9 2.879 88 2.148 55 2.852 
22 2.822 84 2.424 56 2.185 
22 2.882 85 2.812 57 2.192 
21 2.462 87 2.524 58 2.488 
28 2.528 88 2.186 59 2.124 
24 2.282 89 2.182 62 2.862 
25 2.442 42 2.298 62 2.126 
26 2.544 42 2.129 61 2.188 
27 2.824 41 2.498 64 2.896 
28 2.465 48 2.497 65 2.546 
29 2.429 44 2.521 66 2.476 
12 2.892 45 2.176 67 2.468 
12 2.119 46 2.521 68 2.528 
18 2.812 47 2.425 69 2.884 
14 2.192 48 2.249   

 
 ماااااااااااااااا يااااااااااااااا ن تقاربااااااااااااااات( ان معامااااااااااااااال االرتبااااااااااااااااط لفقااااااااااااااارات المقيااااااااااااااااس 3ويتضاااااااااااااااح مااااااااااااااان الجااااااااااااااادول )     

( واماام درجاة قرياة 1.13( واند الرجاوع الات جاداول داللاة معامال االرتبااط اناد مساتوى معنوياة )1.195-1.316) 
 ( .1.759( نجد ان قيمة )ر( الجدولية تساوي )558)

( تم االستدالل ام ىا مان خالل مقارناة قيماة 5ر المم زت )م و ( 61وفي ضوو ذلا  تضح ان الفقرات المم زت )
)ر( المقساوبة مااع قيمتىااا الجدوليااة ، وبمااا ان قيمااة )ر( المقسااوبة اقاال ماان قيمااة )ر( الجدوليااة فقااد تاام قااذت الفقاارات 

 ضعيفة التم ز ووي قس  المقاور كما يأتي :
 ال  وجد فقرات مقذوفة : المقور االول
 (71الفقرت )تم قذت  : المقور الثاني
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 ال  وجد فقرات مقذوفة : المقور الثالث
 (55تم قذت الفقرت ) : المقور الرابع 

واماات وااذا االساااس فااان ااادد فقاارات المقياااس التااي تاام قااذفىا باساامو  المجمواااات المتطرفااة واساامو  معاماال 
ة بعااد التقم اال االقصااائي ( فقاارت لكاال االسااموب ن، إذ يصاابح المقياااس مؤلفااًا بصاايغته القالياا8االتساااق الااداخمي وااي )

 (  وضح ذلا6( والجدول رقم )61لمفقرات من )
 (6الجدول رقم )

 اعداد الفقرات المحذوفة باسموب المجموعات المتطرفة واسموب االتساق الداخمي حسب محاور المقياس

 ت المحاور

 رقم الفقرات المحذوفة

 يةالفقرات المتبق

 المجموع
اسموب 
المجموعات 
 المتطرفة

ب االتساق اسمو 
 المتبقي المحذوف الداخمي

 - 15 االول

2-5-9-22-24-27-28-
12-82-85-87-42-48-
44-47-48-52-58-57-
59 

2 12 

 ,6,11,16 الثاني
68 24 

1-7-21-12-14-17-82-
81-88-42-45-49-52-
55-58-62 

5 26 

 - - الثالث
8-6-8-22-28-25-26-
11-15-18-88-84-89-
41 

- 24 

-86-19-16-18-29-4 81 8,86 الرابع
46-51-54-56 8 22 

 62 9  1 7 المجموع
 ثبات المقياس 8-8-7

يعااد الثبااات ماان الخصااائص القياسااية االساسااية لممقااا يس النفسااية مااع ااتبااار تقاادم الصاادق  اميااه، الن المقياااس      
ادق واو ثايات بالضارورت الصادق يعد ثايتا، فيما قد اليكون المقيااس الثايات صاادقا، ويمكان القاول باان كال اختباار صا

( ويماا ر الثبااات "الاات ماادى الدقااة واالتقااان او 511،  5116( نقاال ااان )مكطااوت وسااع د، 35، 5175)الجيااوري ، 
( ولغارض القصاول امات ثباات 89، 5116االتساق الذي يقيس به االختبار الظاورت التاي وضاع مان اجمىا")رضاوان، 

 ت االختبار.طريقة االختبار واااد انالمقياس استخدم الباقث
 طريقة االختبار واعادة االختبار 8-8-7-2
تقوم وذن الطريقة امت اساس اجراو تطي   المقياس امت مجمواة من االمخاص، ثم ااادت تطي   المقياس امت      

المجمواة نفسىا في وقت القا ، ويتباع ذلاا قساا  معامال االرتبااط يا ن درجاات افاراد المجموااة امات ذلاا المقيااس 
( واااااااادت تكااااااون الماااااادت الزمنيااااااة ياااااا ن التطييقاااااا ن ماااااان اساااااايوا ن الاااااات اربعااااااة 711، 5116فترت ن)رضااااااوان، فااااااي ال
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( 73( بعاد مارور )75( لذا طي  المقياس مارت ثانياة امات ا ناة الثباات نفساىا البالغاة )757، 5113اساييع)العج مي، 
( وتعاد 91 1 وما ان التطي   االول واستخدم معامل ارتباط )ي رسون( ي ن درجات التطييقا ن فكاان معامال االرتبااط )

وذن القيمة مؤمرا ج دا امت استقرار استجاباتىم امت المقياس، فضل ان وصض المقياس كاادات ذات ثباات مقياول، اذ 
، 7893( فاكثر يعد مؤمرا ج دا امت ثبات المقياس)ايسوي، 11 1إذا كان )( الت ان الثبات 7893يم ر )ايسوي، 

39 .) 
 وصف مقياس الخجل في المجال الرياضي 8 -8 -8

بعد التقق  من الخصائص القياسية المتمثمة بمؤمرات الصدق والثبات اصبح مقياس الخجل فاي المجاال      
وتكااون االجابااة اميااه وفاا  خمسااة ياادائل   راماات اربااع مقاااو  ( فقاارت موزاااة61ن ) تكااون مااة الرياضااي بصاايغته النىائياا

)موافاا  بماادت  موافاا   موافاا  نواااا مااا  م اار موافاا   م اار موافاا  بماادت( وتعطاات اوزان الاادرجات تبعااا لمضاامون الفقاارت 
 - 61)ماااي نلمقياااس وتتااراوح درجااة ا (اماات التااوالي لمفقاارات اال جاييااة وبااالعكس بالنساابة لمفقاارات السااميية3 1 5 5 7)

 ذلا  ي ن( 1والجدول رقم )( 791و ااتماد المتوسط الفرضي البالغ ) ( درجة511
 (7الجدول رقم )

 يبين توزيع الفقرات عمى محاور المقياس بشكمو النيائي
 المجموع ارقام الفقرات اسم المحور ت

الخجةةل مةةن اداء الميةةارات  2
 الحركية

2-5-9-22-24-27-28-12-82-
85-87-42-48-44-47-48-52-
58-57-59 

12 

الخجةةةةةةل مةةةةةةن االنشةةةةةةطة  1
 الالصفية

1-7-21-12-14-17-82-81-88-
42-45-49-52-55-58-62 

26 

-15-11-26-25-28-22-8-6-8 الخجل من الذات 8
18-88-84-89-41 

24 

الخجةةةل مةةةن التفاعةةةل مةةةع  4
 االخرين

4-29-18-16-19-86-46-51-
54-56 

22 

 62  مجموعال 
 
 الوسائل االحصائية  8-8-9

اليرنااامف االقصااائي المعااروت يااا )القق بااة االقصااائية  انوصااول الاات نتااائف الدراسااة فقااد اسااتخدم الباقثاالم
 امت القاسو  االلي في ا جاد الوسائل االقصائية االتية : SPSSلمعموم االجتمااية( والذي  رمز له باختصار 

 الوسط القسايي . -
 االنقرات المعياري . -
 النسبة المئوية . -
 ار )ت( لمع نات المستقمة .اختب -
 معامل االرتباط البسيط لي رسون. -
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 :االستنتاجات والتوصيات -4
 االستنتاجات 2 – 4

 من خلل ما أفرزته نتائف البقث يمكن استنتاج انتي:
  التوصل الت يناو مقياس الخجل لطمبة التربية الرياضية في جامعة الموصل. -
( فقارت موزااة كمااا يااتي  )الخجال ماان 61( مقااور وبواقااع )1قااث وااددوا )قياول المقااور التااي كونات موضاوع الب -

( فقارت والخجال مان 76( فقارت والخجال مان االنماطة اللصافية ويتكاون مان)51اداو المىارات القركية ويتكاون مان )
 ( فقرت.71( فقرت والخجل من التفاال مع االخرين ويتكون من )71الذات ويتكون من )

 التوصيات 1 – 4
 ضوو االستنتاجات  وصي الباقثان باالتي :في  
إمكانية استخدام المقياس القالي من قيل المدرس ن لقياس الخجل لادى طمياتىم  ومان ثام االساتفادت مان واذن النتاائف  -7

 لمساادت  الطمبة في قل ممكلتىم  ان طري  التوجيه وادرماد النفسي .
 مقارنات ي ن المراقل الدراسية المختمفة .امكانية االستفادت من مقياس الخجل من اجل اجراو ال -5
تنييااه المدرساا ن اماات أوميااة اداااداد النفسااي خاالل الاادروس العمميااة لتعزيااز الثقااة انااد الطمبااة والتااي تعماال اماات   -5

 خفض الخجل لموصول الت المستوى االمثل في اداداد أليدني والمىاري .
 

 ادرةةةةةالمص
 ، ترجمة دمحم ام ن المنفي وآخرون ، دار ماكجروول ، القاورتالب التجميعي والتكويني تقييم تعمم الط( : 7895يموم ، وآخرون ) .7
 ، دار النىضة العربية ، القاورت . نظريات الشخصية( : 7896جاير ، ايد القم د )    .5
التوزيااع ، امااان ، ، مكتبااة دار الثقافااة لمنماار و  7، ط المةةدخل الةةى عمةةم الةةنفس( : 5115جاااير ، جاااير ينااي والعاازت ،سااع د قساا ن )   .5

 االردن .
(: اليأس والقته يبعض المتغ رات لدى طمباة جامعاة الموصال ، مجماة جامعاة االنباار ، كمياة التربياة 5111الجايري ، فؤاد دمحم فريح ) .1

 جامعة االنبار ، العراق .
  –، دار مكتبة الفكر 7( : المراوقة ازمة المبا  مع المجتمع ، ط7815الجبالي ،صلح ) .3
 ، مكتبة المعارت القد ثة .  الصحة العقمية واالمراض النفسية والعقمية واالنحرافات السموكية( : 7891ل ، سعد )جل    .6
 ،  دار الفكر العربي ، القاورت5، ط7(: التقويم والقياس في التربية الرياضية ، ج7883قسان ن ، دمحم صبقي )    .1
، 785،ص53، مجماة ادا  المستنصارية ، العاددات وفقةا لنظريةة ماسةمو مسةتوى اشةباع الحاجة( : 5111قسن ، مقمود ممال )    .9

 جامعة المستنصرية .
( : ممااكلت طمبااة الجامعااة ومسااتوى االكتئااا  لااد ىم فااي ضااوو متغ اارات الجاانس والتخصااص والمعاادل 7888قساا ن ، مقمااود اطااا ) .8

 39، ص 5، العدد  5التراكمي والمستوى الدراسي ، مجمة البصائر ، المجمد 
( : السااموا المظىااري والقتااه بالخجاال لاادى طالبااات المرقمااة االولاات فااي كميااات التربيااة الرياضااية فااي 5171، ماايماو امااي ) خماايس .71

 71، المجمد  5جامعة الفرات االوسط ،مجمة اموم التربية الرياضية ، العدد 
 ، مركز الكتا  لمنمر ، القاورت 7، ط( : المدخل الت القياس في التربية اليدنية والرياضية 5116رضوان ، دمحم نصر الد ن ) .77
 ، مطبعة جامعة الموصل .        االختبارات والمقاييس النفسية( : 7897الزوبعي ، ايدالجم ل ايراويم واخران ) .75
، ، دار الفكار لمطباااة والنمار والتوزياع 5(مباادئ القيااس والتقاويم فاي التربياة ، ط7889الزيوت ، نادر فىمي و اميان ، ومام اامر ) .75

 امان ،  االردن
 ، كت  في امم االجتماع الثقافي ، مركز الكت  الثقافية .7، ط : الثقافة والشخصية( 7895الساااتي ، سامية قسن )    .71
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(: الخجل االجتمااي والقته باسال   المعاممة الوالدية وبعض سامات المخصاية لادى 5113السبعاوي ، فض مة ارفات دمحم سميمان ) .73
 ل ، اطروقة دكتوران م ر منمورت ، جامعة الموصل ،كمية التربيةطمبة جامعة الموص

 .7ول ، ي روت ، لينان ، طند المجم، ا للخجاعمى ب لتغما( : 7886لط ض )لد اايارت ، رم    .76
 ية لمنمر والتوزيعيرلع( : موسواة مرح المصطمقات النفسية ، دار النىضة ا5117المرب ني ، لطفي ) .71
 ت ، مكتبة النىضة العربية.رلقاو، ا بةرض لمواية سولالشخصية ا( : 5111د )مقم، زين   رمق     .79
 . 13، مجمة كمية التربية االساسية ، العدددراسة ظاىرة الخجل لدى طمبة كمية التربية االساسية ( : 5113الطائي ، ايمان )    .78
  روت، دار العمم لممل  ن ، ي7( : اصول امم النفس وتطييقاته ، ط7813ااقل ، فاخر ) .51
، رسااالة  بنةةاء مقيةةاس لالحتةةراق النفسةةي لةةدى مدرسةةي التربيةةة الرياضةةية فةةي محافظةةة نينةةوى ( : 7888العي اادي ، نغاام مقمااود  ) .57

 ماجست ر م ر منمورت ، كمية التربية الرياضية ، جامعة الموصل .
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 (7ممق )
 االستبيان المفتوح لمطمبة

 
 جامعة الموصل
 كمية التربية الرياضية
 الدراسات العميا / الماجستير

 

  

 
 

 عزيزي الطالب .......

 عزيزتي الطالبة ......
 

 نىديكم أط   تقياتنا
 
ية بجامعةة الخجل وعالقتةو بمسةتوى التحصةيل الميةاري لةدى طمبةة التربيةة الرياضةفي النية إجراو البقث الموسوم )  

 )الخجل في المجال الرياضي(.( ومن أجل تقق   أقد أودات البقث استوج  يناو ادات لقياس سمة الموصل
 لذا نرجو تعاونكم معنا في كتابة اوم الفقرات التي تمعر بالخجل منىا اثناو الدروس العممية ام خارجىا 

 
 

 حترام والتقديرشاكرين تعاونكم خدمة لمبحث العممي ..... وتقبموا فائق اال
 
 
 

 الباحثان
 

 حنين عبد الكريم قاسم                        س عبدالغفور                   د. رافع ادري
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 محاور الدراسة 
اوال: محور الخجل من اداء الميارات الحركية : ويتضمن عدم القدرة عمى اداء حركة او انجاز عمل او 

 نشاط معين

 اندما ارتك  خطأ في اداو أي مىارت رياضية . امعر بالخجل  -
-        
-  

ثانيا: محور الخجل من االنشطة الالصفية : ويتضمن عدم المشاركة باالنشطة الالصفية التي تؤدى 
 داخل المؤسسة ام خارجيا

 .امعر بالخجل من المماركة بالفرق الرياضية لتمث ل مرقمتي -
-     
-  

 تضمن الصورة التي يكونيا الفرد عن نفسوثالثا: محور الخجل من الذات : وت

 امعر بالخجل من نفسي اندما ارتدي الزي الرياضي داخل الجامعة. -
-       
-    

رابعا: محور الخجل من التفاعل مع االخرين : ويتضمن عدم القدرة عمى انشاء العالقت االجتماعية 
 وتكوين الصداقات مع االخرين 

 ر.داقة مع الجنس االخاجد صعوبة في تكوين القات ص -
-       
-        

خامسا: محور الخجل من المواقف االجتماعية: ويتضمن عدم القدرة عمى المشاركة في أي اجتماعات 
 او أي انشطة اجتماعية كحفالت التعارف او التخرج 

 امعر بالخجل اندما اتقدث امام امخاص ال اارفىم . -
-      
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 ( 1ممحق)

 الخبراء حول صالحية محاور المقياس                     استبيان اراء السادة 
 جامعة الموصل
 كمية التربية الرياضية
 الدراسات العميا / الماجستير

 

  

 المحترم……………………………………..………… األستاذ الفاضل 
 نىديكم أط   تقياتنا

اري لةةدى طمبةةة التربيةةة الرياضةةية الخجةةل وعالقتةةو بمسةةتوى التحصةةيل الميةةفااي النيااة إجااراو البقااث الموسااوم )       
 )الخجل في المجال الرياضي(.( ومن أجل تقق   أقد أودات البقث استوج  يناو ادات لقياس سمة بجامعة الموصل

اذ يعد الخجل ظاورت نفسية تترا اثارا سميية امت نفساية مان يصاا  باه ويساي  لاه ممااكل كث ارت ويجاد صاعوبة       
اقرانه وكل من قوله ويمنعه من اقد الصداقات معىم وقد يقضي به الت الخوت والروباة في خم  العلقات الط بة مع 

 واالضطرابات العصيية والنفسية.
: ظااورت نفساية تتارا اثاارا ساميية امات نفساية مان يصاا  باه واتفق عدد من الباحثين عمى تعريةف الخجةل بانةو      

لط بة مع اقراناه وكال مان قولاه ويمنعاه مان اقاد الصاداقات ويسي  له مماكل كث رت ويجد صعوبة في خم  العلقات ا
(،)ساااااااع د، 7883)الخط  ، معىااااااام وقاااااااد يقضاااااااي باااااااه الااااااات الخاااااااوت والروباااااااة واالضاااااااطرابات العصااااااايية والنفساااااااية.

 (5113(،)فض مة،517
 ويعرف الباحثان الخجل في المجال الرياضي:

لرياضية والتاي تاؤدي إلات تارا أثاار ساميية تانعكس امات بانه كثرت التفك ر بالذات لعدم القدرت امت أداو المىارات ا     
 تفاامه االجتمااي مع ايخرين وتكوين القات ط بة معىم . 

ونظارًا لماا تتمتعاون باه ماان خيارت ودراياة اممياة فااي مجاال العماوم الرياضاية والنفساية والقياااس والتقاويم، فقاد تام اختياااركم 
المرفقااة طياا التاي تام اختياروااا وتقد ادوا مان خالل ادطاالع  كأقاد المتخصصا ن لمقكام اماات مادى صالقية المقااور

جراو مسح لىا،ويرجت تفضامكم يتادوين اجاايتكم بماا تروناه  امت أدييات البقوث والمصادر العممية واالستييان المفتوح وا 
قاور ماع مناسبا لقياس سمة الخجل في المجاال الرياضاي امات وفا  المقااور المي ناة واسافل االمثماة المدوناة فاي كال م

 اقتراح يدائل لممقياس . 
 ماكرين تعاونكم خدمة لمبقث العممي ..... وتقيموا فائ  االقترام والتقد ر

 االختصاص العممي : 
 المقب العممي : 

 تاريخ الحصول عمى اخر لقب عممي :
 التوقيةةةةةةع 

 الباحثان
 حنين عبد الكريم قاسم                                        د. رافع ادريس عبدالغفور               
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 محاور الدراسة 
اوال: محور الخجل من اداء الميارات الحركية : ويتضمن 
 عدم القدرة عمى اداء حركة او انجاز عمل او نشاط معين

 يصمح بعد التعديل ال يصمح يصمح
   

  البديل المقترح
 

 يةامعر بالخجل اندما ارتك  خطأ في اداو أي مىارت رياض -
-      
-    
-     
-   

ثانيا: محور الخجل من االنشطة الالصفية : ويتضمن عدم 
المشاركة باالنشطة الالصفية التي تؤدى داخل المؤسسة 

 ام خارجيا

 يصمح بعد التعديل ال يصمح يصمح
   

  البديل المقترح
 

 امعر بالخجل من المماركة بالفرق الرياضية لتمث ل مرقمتي -
-     
-      
-    
حور الخجل من الذات : وتتضمن الصورة التي ثالثا: م

 يكونيا الفرد عن نفسو
 يصمح بعد التعديل ال يصمح يصمح
   

  البديل المقترح
 

 امعر بالخجل من نفسي اندما ارتدي الزي الرياضي داخل الجامعة -
-      
-     
-     
-        

رابعا: محور الخجل من التفاعل مع االخرين : ويتضمن 
انشاء العالقت االجتماعية وتكوين  عدم القدرة عمى

 الصداقات مع االخرين 

 يصمح بعد التعديل ال يصمح يصمح
   

  البديل المقترح
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 اجد صعوبة في تكوين القات صداقة مع الجنس االخر -
-    
-     
-    
-     

خامسا: محور الخجل من المواقف االجتماعية: ويتضمن 
او أي انشطة عدم القدرة عمى المشاركة في أي اجتماعات 
 اجتماعية كحفالت التعارف او التخرج 

 يصمح بعد التعديل ال يصمح يصمح
   

  البديل المقترح
 
 امعر بالخجل اندما اتقدث امام امخاص ال اارفىم  -
-    
-      

مالحظةة : يرجةى تةدوين مالحظةاتكم فةي دمةج او اضةافة أي محةور او فقةرة تجةدونيا مناسةبة خدمةة لمبحةث العممةي 
 ..... مع تقديرنا......

 
 (8ممحق )

 مقياس الخجل الرياضي بصيغتو االولية
 

 جامعة الموصل
 كمية التربية الرياضية
 الدراسات العميا / الماجستير

 

  

 
 استبيان اراء السادة المختصين بصالحية المقياس

 
 المحترم……………………………………..………… األستاذ الفاضل 

 نىديكم أط   تقياتنا
الخجةةل وعالقتةةو بمسةةتوى التحصةةيل الميةةاري لةةدى طمبةةة التربيةةة الرياضةةية ة إجااراو البقااث الموسااوم )فااي النياا       

 )الخجل في المجال الرياضي(.( ومن أجل تقق   أقد أودات البقث استوج  يناو ادات لقياس سمة بجامعة الموصل
ثارا سميية امت نفسية مان يصاا  باه : ظاورت نفسية تترا ااذ اتفق عدد من الباحثين عمى تعريف الخجل بانو       

ويسي  له مماكل كث رت ويجد صعوبة في خم  العلقات الط بة مع اقراناه وكال مان قولاه ويمنعاه مان اقاد الصاداقات 
(،)ساااااااع د، 7883)الخط  ، معىااااااام وقاااااااد يقضاااااااي باااااااه الااااااات الخاااااااوت والروباااااااة واالضاااااااطرابات العصااااااايية والنفساااااااية.

 (5113(،)فض مة،517
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 ل في المجال الرياضي:ويعرف الباحثان الخج
يانه كثرت التفك ر بالذات لعدم القدرت امت أداو المىارات الرياضية والتاي تاؤدي إلات تارا أثاار ساميية تانعكس امات      

 تفاامه االجتمااي مع ايخرين وتكوين القات ط بة معىم . 
والنفسااية والقياااس والتقااويم، فقااد تااام  ونظاارًا لمااا تتمتعااون بااه ماان خيااارت ودرايااة امميااة فااي مجااال العمااوم الرياضاااية     

اختياركم كأقد المتخصص ن لمقكم امت مادى صالقية الفقارات وفا  المقااور المرفقاة طياا واليادائل المقترقاة التاي تام 
جاراو مساح لىااا،  اختيارواا وتقد ادوا مان خاالل ادطالع امات أديياات البقااوث والمصاادر العممياة واالساتييان المفتااوح وا 

 دوين أرائكم السد دت من خلل ما مي. رجت تفضمكم يت
 ( أمام كل فقرت وتقت اليد ل الذي تران مناسبا.√وضع المة ) -
 مدى ملئمة الفقرت لممقور الذي وضعت أسفمه.-
 ترا المجال مفتوقا لقضراتكم دضافة او قذت او إاادت صيامة الفقرات بما ترونه مناسبا. -
 مواف  بمدت، مواف ، مواف  نواا ما، م ر مواف ، م ر مواف  بمدت(.مدى ملئمة يدائل المقياس المقترقة)-
 تقد د الفقرات السميية واال جايية. -
 مالحظة : يرجى تدوين مالحظاتكم في دمج او اضاقة أي محور او فقرة تجدونيا مناسبة  
 
 
 
 

 د رماكرين تعاونكم خدمة لمبقث العممي ..... وتقيموا فائ  االقترام والتق         
 

 اسم المختص:
 االختصاص الدقيق : 
 المقةب العممةةي : 

 تاريخ الحصول عمى اخر لقب:
 الجامعة والكمية:
 التاريةةةةةةخ : 
 التوقيةةةةةةع : 
    
 

 الباحثان
 حنين عبد الكريم قاسم                                            د. رافع ادريس عبدالغفور             
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ويتضمن عدم  وال : محور الخجل من اداء الميارات الحركية :أ

 القدرة عمى اداء حركة او انجاز عمل او نشاط معين    
 

 يصمح بعد التعديل ال يصمح يصمح
 
 

  

 البديل المقترح
 

 

 
تصمح بعد  التصمح تصمح العبارات ت

 التعديل
 سمبية ايجابية

امام االخرين اخجل من ممارسة اننمطة الرياضية   7          
امعر بالخجل اند فممي في اداو االمتقانات العممية   5       
أنفذ المىارات الرياضية قتت وان كنت ال اتقن اداؤوا     5       
امعر بالخجل اندما اقوم باداو قركة ال اتقنىا   1                
      اخجل من االخطأ اند قصوله في أداو المىارت  المطموبة  3
اتجاول رأي زملئي اندما أمارس النماط الرياضي       6       
امعر بالخجل أثناو أداو ادقماو في الممع  أمام الطمبة   1       
أقوم بمقاسبة نفسي اندما اخطأ في أداو المىارت   9       
       نتايني الخجل اندما يماودني زملئي في الممع    8
اداو مىارت قركية ال اج دوا اتردد من       71       
امعر بالخجل من ادم رضا انستاذ الممرت امت تدرييي   77       
أفضل المىارات القركية يدون أجىزت وأدوات   75       
أؤدي المىارت الفردية أفضل من المىارت الجمااية   75       
اخجل من اداو المىارات الرياضية امام الجمىور     71       
الفمل في اداو المىارت ال  ؤثر امي    73       
اقرج اند أدائي لممىارت بصورت م ر  صقيقة امام          76

الطمبة    
     

امعر بالخجل اندما ارتدي الزي الرياضي م ر المناس     71          
امعر بالخجل اندما اؤدي مىارت خاطئة امام االستاذ   79       
اداو المىارات الرياضية اندما اكون مصا  او  اااني من   78

مريض    
     

امعر بالتردد من اداو مىارت مع نة امام الطمبة الول مرت    51       
اخجل اندما أكون نموذجا أمام الطمبة نداو  المىارت        57       
امعر بالخجل من أمخاص  نتقدونني اندما أؤدي المىارت    55

الرياضية    
     



 .......بناء مقياس اخلجل لدى طلبة الرتبية الرياضية يف

999 

 

امعر بالخجل اندما اؤدي المىارت امام مجمواة من         55
الطل     

     

امعر بالخجل اند اداو المىارت امام ناس ال ارفىم   51       
امعر بالخجل اند السقوط وانا اؤدي المىارت   53       
امعر بالخجل اند ادم اداو المىارت بمكل ج د   56       
ن اداو المىارت اند وجود مماود ن من   امعر بالخجل م   51

زملئي في المعبة    
     

اتردد كث را قيل ان اطم  من االستاذ ادم قدرتي امت اداو    59
المىارت    

     

امعر بالخجل اندما اقفز الموانع امام الطل    58       
اكتم خجمي اندما ال استطيع اداو مىارت مع نة    51       
57 
 

بالخجل اندما  نظر الي االستاذ اثناو ارتكايي خطا  امعر  
في االداو    

     

امعر بالخجل اندا ال اج د بعض القركات امام زملئي   55       
امعر بالخجل اند إضااتي فرصة تىد ض لفريقي   55       
اخجل من القصول امت تقد ر متدني في االمتقان         51

العممي    
     

بالخجل اندما أؤدي مىارت ال اارت تطييقىا امعر   53       
      امعر بالخجل اندما اؤدي مىارت مرتدية الزي الرياضي 56

 
ويتضمن عدم المشاركة  ثانيا : محور الخجل من االنشطة الالصفية :

 باالنشطة الالصفية التي تؤدى داخل المؤسسة ام خارجيا  
 

 يصمح بعد التعديل ال يصمح يصمح
 
 

  

 البديل المقترح
 

 

تصمح بعد  التصمح تصمح العبارات ت
 التعديل

 سمبية ايجابية

ايتعد ان ممارسة اننمطة الرياضية خارج وقت الدوام       7
الرسمي     

     

امتراكي في ممارسة اننمطة الرياضية  خدم       5  
مرقمتي الدراسية     

     

اقرج اند ممارسة االنمطة اللصفية   5       
تق دني العادات والتقال د من امتراكي في ممارسة اننمطة    1

الرياضية    
     

أااني من االمتراا مع فري  خارج الكمية التي انتمي ال ىا   3       
امعر بالخجل من إمكاناتي اليدنية و المىارية   6         
كميةأفكر كث را قيل امتراكي في اننمطة الرياضية خارج ال   1        
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أم ل إلت اننمطة في الفرق المعيية ان الفرق الرسمية      9
بالكمية    

     

أدائي لمنماط الرياضي يقتصر امت المقاضرات الرتباطه    8
بالدرجة التي اقصل ام ىا    

     

امعر بان النماط اللصفي مضيعة لموقت   71       

بع دا ان  دالم  أؤدي اننمطة اللصفية التي تمارس    77       
ال ابالي يرأي اقد اند ممارستي لمنماط الرياضي   75       
امعر بالخجل من زملئي الرياض  ن   75       
امعر بالخجل من قضور جمىور أثناو اننمطة اللصفية   71       
امعر بالخجل اند خسارت الفري  الذي انتمي إليه   73       
اندما اجمس امت كراسي  االقتياط  امعر بالخجل   76       
          خطأ اثناو المبارات  ؤدي الت طردياخجل من ارتكا     71
امعر الخجل اندما أتسي  يخسارت الفري     79       
امعر بالخجل اندما أتصرت بأنانية أثناو المع  واخسر     78

ثقة زملئي      
     

قدراتي اقل من قدرات زملئي امعر بالخجل اندما تكون    51       
امعر بالخجل من االت التصوير واالالم   57       
امعر بالخجل اندما  نيىني المدر  ان خطأ ما امام   55  

فريقي    
     

اتردد من تمث ل مرقمتي بالمماركة بالفرق الرياضية   55       
فريقي امعر اقيانا بعدم انسجام قدراتي او مىاراتي مع   51       
امعر بالخجل اند مماركتي مع طل  من مرقمتي او    53  

من م ر مراقل    
     

      ال اقس بالراقة اندما الع  في ممع  الفري  المنافس   56
      ال ابادر بالمماركة بالمنافسات كما يفعل زملئي 51
امعر باالرتباا اندما تكون المبارات في ممع  مكموت      59       
امعر بالخجل اندما ارتك  خطأ في قانون المع  اثناو    58  

التطي      
     

 
وتتضمن الصورة التي يكونيا الفرد  ثالثا : محور الخجل من الذات :

 عن نفسو 
 

 يصمح بعد التعديل ال يصمح يصمح
 
 

  

 البديل المقترح
 

 

تصمح بعد  التصمح تصمح العبارات ت
 التعديل

 بيةسم ايجابية
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امعر بالخجل من قوامي م ر متناس    7       
اخجل من أدائي اند مقارنته بأداو زملئي   5       
امعر بالخجل اند الفمل في اداو المىارات الرياضية   5       
امعر بالخجل اندما اصا  أثناو انداو    1       
امعر بالخجل اند تنقمي في الجامعة    3       
لخجل من نفسي اندما أؤدي المىارات الرياضية امعر با   6       
ارفض ممارسة االنمطة الرياضية كون جسمي م ر   1  

متناس     
     

تقل ثقتي بانداو المىاري بقضور ايخرين    9       
امعر بان قدراتي المىارية م ر قايمة لمتطور   8       
ارتبا اندما  راني زملئي   71       
ر كث را قيل امل أي ميو افك   77       
ال اوتم الي اقد الني واث  من اممي   75       
ارتدي ما أماو وال ايمي يرأي ايخرين    75       
أمارس النماط الرياضي قتت وان كان اقد  راقيني   71       
ال اسمح لمخجل ان يكون اقبة في طريقي   73       
لزي الذي ارتديه داخل الجامعةامعر اقيانا بعدم مناسبة ا   76       
اااني اقيانا من الزي الموقد   71       
امعر بالخجل من ارتداو الزي الرياضي خارج الجامعة    79       
لدي ثقة ينفسي بأنني استطيع انجاز أي مىارت اكمض يىا    78       
امعر بالخجل اندما أتردد أكثر من مرت امت انستاذ       51       
امعر بالخجل من نفسي اندما ال أتفوق في  المىارت التي    57  

اكمض يىا    
     

امعر بالخجل اند التعم   امت الزي الرياضي من    55  
طل  كميات اخرى     

     

امعر بالخجل اندما اسمم امت االستاذ وال  رد امي    55       
رمتناس امعر بالخجل اندما يكون جزو من ملبسي م    51       
امعر بالخجل اند انكل أمام ايخرين    53       
أتردد كث را قيل أن أسال انستاذ سؤاال   56       

 
ويتضمن عدم القدرة  رابعا: محور الخجل من التفاعل مع االخرين :

 عمى انشاء العالقات االجتماعية وتكوين الصداقات مع االخرين  
 

 عديليصمح بعد الت ال يصمح يصمح
 
 

  

 البديل المقترح
 

 

 سمبية ايجابيةتصمح بعد  التصمح تصمح العبارات ت
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 التعديل
اخذ يراي زملئي في امر ما    7       
أفضل أن ال أنمئ القات كث رت   5       
اصاق  من اماو وايتعد ان من اماو   5       
اصادق من يساندني اندما اقع في ممكمة ما   1       
التعاون مع االخرين اساس النجاح في أي امل مىما   3  

كان     
     

افضل ان اكون تابعا ال قائدا    6       
امعر بضعض مىارات االتصال مع االخرين      1        
أم ل إلت تكوين العلقات الثنائية يدل الجمااية   9       
اجد صعوبة في قضور التجمعات بالكمية   8       
ردد من مماودت المباريات مع زملئيات   71       
امعر باالرتباا اند التقدث الت امخاص ال اارفىم   77       
ترتعش اطرافي اندما يعرفني صديقي الت زم ل جد د   75       
أتردد من تكوين القة صداقة ي ني وب ن  استاذي    75       
انخر أجد صعوبة في تكوين القة صداقة مع الجنس    71       
       نتايني الخجل اندما أقايل زم مي في الطري     73
أجد صعوبة في اختيار انصدقاو   76       
أجد صعوبة في يدو قد ث مع مخص ال اارفه   71       
اتقامت أن أكون كايتن الفري     79       
اجد صعوبة في تكوين صدلقة مع امخاص ليسوا من    78  

امري     
     

امعر بالخجل اند التقدث مع أاضاو الى ئة التدرييية     51       
امعر بالخجل اند المماركة في الندوات العممية   57       
امعر بالخجل اند قضوري السفرات الترف ىية   55       
اقضر المناسبات التي تقتصر امت جنس دون الجنس    55

انخر    
     

ض به وال ابالي لراي االخريناقضر أي اجتماع اكم   51       
أمارس ققي في قضور قفلت التخرج و التعارت    53       
اتردد من مرح المقاضرت امام الطل    56       
أتردد بالقد ث إلت أمخاص يفوقون مستواي العممي   51       
اجد صعوبة في ان اطم  خدمة من اقد الزملو   59       
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 (4ممحق )
 ميحرلا نمحرلا هللا بسم

 مقياس الخجل الرياضي قبل التحميل االحصائي
 جامعة الموصل     
 كمية التربية الرياضية 

 الدراسات العميا / الماجستير
 …عزيزي الطالب 
 عزيزتي الطالبة ...

رياضية في جامعة ) الخجل وعالقتو بمستوى التحصيل المياري لدى طمبة التربية الفي النية اجراو البقث الموسوم      
لذا نرجو تعاونا معنا من خلل ادجابة ان جميع فقرات المقياس وذلا يوضع المة ) / ( أمام كل ابارت الموصل ( 

 تلئما )مواف  بمدت   مواف    مواف  نواا ما   م ر مواف  ، م ر مواف  بمدت(
جابات خاطئة فكل       إجابة تعد صقيقة طالما تعير ان رأيا في ونود أن نذكرا بأنه ال توجد إجابات صقيقة وا 

 نفسا بصدق
 امما بان إجايتا سوت تستخدم نمراض البقث العممي وال قاجة لذكر اسما امت االستمارت . -
 الرجاو ادم ترا اي ابارت يدون إجابة مع وضع المة ) واقدت ( أمام كل ابارت . -

 مع تمنياتنا لك بالموفقية والنجاح الدائم .
 ين المعمومات االتية :نرجو تدو 
 الكمية :
 القسم :

 المرقمة الدراسية :
 الجنس :        ذكر            أنثت        

 
 ول تمارس الرياضة في نادي مع ن :     نعم            ال 
 
 الباحثان

 م. د. رافع ادريس عبدالغفور                                حنين عبد الكريم قاسم
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 مقياس الخجل الرياضي قبل التحميل االحصائي
 
موافق         الفقرات   ت

 بشدة  
موافق  موافق  

 نوعا ما 
غير 
 موافق

 غير موافق بشدة

اخجل من ممارسة اننمطة الرياضية إمام ايخرين   7             
ايتعد ان ممارسة اننمطة الرياضية خارج وقت الدوام الرسمي   5       
امعر بالخجل من قوامي م ر المتناس    5       
أفضل أن ال أنمئ القات كث رت   1       
امعر بالخجل اند فممي في أداو االمتقانات العممية   3       
امتراكي في ممارسة اننمطة الرياضية  خدم مرقمتي الدراسية   6       
اخجل من أدائي اند مقارنته بأداو زملئي    1       
أنفذ المىارات الرياضية قتت وان كنت ال أتقن أداؤوا    9       
تق دني العادات والتقال د من امتراكي في ممارسة اننمطة الرياضية   8       
امعر بالخجل اندما أصا  أثناو انداو   71       
اخجل من الخطأ اند قصوله في أداو المىارت المطموبة   77       
تراا مع فري  خارج الكمية التي انتمي إل ىا أااني من االم   75       
امعر بالخجل من نفسي اندما أؤدي المىارات الرياضية   75       
أتجاول رأي زملئي اندما أمارس النماط الرياضي   71       
امعر بالخجل من إمكاناتي اليدنية و المىارية   73       
يخرين تقل ثقتي بانداو المىاري بقضور ا   76       
أم ل إلت تكوين الصداقات الثنائية يدل الجمااية   71       
امعر بالخجل أثناو أداو ادقماو في الممع  أمام الطمبة   79       
أفكر كث را قيل امتراكي في اننمطة الرياضية خارج الكمية    78       
امعر بان قدراتي المىارية م ر قايمة لمتطور   51       

ألوم نفسي اندما أخطئ في أداو المىارت    57       
أم ل إلت اننمطة في الفرق المعيية ان الفرق الرسمية في الكمية   55       

ارتدي ما أماو وال أبالي يرأي ايخرين    55       
       نتايني الخجل اندا يماودني زملئي في الممع    51

         امت المقاضرات الرتباطه أدائي لمنماط الرياضي يقتصر    53
ة التي اقصل ام ىابالدرج  

     

أمارس النماط الرياضي قتت وان كان اقد  راقيني   56       
أتردد في تكوين القة صداقة ي ني وب ن أستاذي    51       

امعر بالخجل من ادم رضا انستاذ الممرت امت تدرييي   59       
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للصفي مضيعة لموقتامعر بان النماط ا   58       

لدي ثقة ينفسي بأنني استطيع انجاز أي مىارت أكمض يىا   51       

اجد صعوبة في تكوين القة صداقة مع الجنس انخر   57       

أفضل المىارات القركية يدون أجىزت وأدوات   55       

أؤدي اننمطة اللصفية التي تؤدى بع دا ان ادالم   55       

امعر بالخجل اندما أتردد أكثر من مرت امت انستاذ   51       

       نتايني الخجل اندا أقايل صديقي في الطري     53

أؤدي المىارت الفردية أفضل من المىارت الجمااية   56       

امعر بالخجل من قضور الجمىور أثناو اننمطة اللصفية   51       

ندما ال أتفوق في المىارت التي أكمض يىاامعر بالخجل من نفسي ا   59       

أجد صعوبة في اختيار انصدقاو   58       

أقرج اندما أؤدي المىارت بصورت م ر صقيقة أمام الطمبة   11       

امعر بالخجل اند خسارت الفري  الذي انتمي اليه   17       
ة كمياتامعر بالخجل اند التعم   امت الزي الرياضي من طمب   15  

اخرى     
     

أجد صعوبة في يدو قد ث مع مخص ال ارفه    15       
امعر بالخجل اندما ارتدي الزي الرياضي م ر المناس    11       

امعر بالخجل اندما اجمس امت كراسي االقتياط    13       

امعر بالخجل اند انكل أمام ايخرين   16       

الفري أتقامت أن أكون كايتن    11       

أااني من أداو المىارات الرياضية اندما أكون مصا  أو مريض   19       

اخجل من ارتكا  خطأ أثناو المبارات  ؤدي إلت طردي   18       
أتردد كث را قيل أن اسأل انستاذ سؤاال   31       

امعر بالخجل اند التقدث مع أاضاو الى ئة التدرييية   37       
ل اندما أكون نموذجا نداو المىارت أمام الطمبة اخج   35       
امعر بالخجل اندما أتسي  يخسارت الفري     35       

امعر بالخجل اند المماركة في الندوات العممية   31       
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امعر بالخجل من أمخاص  نتقدونني اندما أؤدي المىارت الرياضية   33       

بأنانية أثناو المع  واخسر ثقة زملئي امعر بالخجل اندما أتصرت   36       

اكتم خجمي اند السقوط وأنا أؤدي المىارت الرياضية   31       

امعر بالخجل اندما تكون قدراتي اقل من قدرات زملئي   39       

اقضر المناسبات التي تقتصر امت جنس دون الجنس انخر   38       
انستاذ ادم قدرتي امت أداو المىارت أتردد كث را قيل أن اطم  من   61       
امعر بالخجل اندما  نيىني المدر  ان خطأ ما أمام الفري    67       

أمارس ققي في قضور قفلت التخرج والتعارت   65       

امعر بالخجل اند إضااتي فرصة تىد ض لفريقي   65       

ارتبا اندما الع  في ممع  الفري  المنافس   61       

اتردد بالقد ث الت امخاص يفوقون مستواي العممي   63       

اخجل من القصول امت تقد ر متدني في االمتقان العممي    66       

امعر باالرتباا اندما تكون المبارات في ممع  مكموت   61       

امعر بالخجل اندما اؤدي مىارت ال اارت تطييقىا    69       

اندما ارتك  خطأ في قانون المع  اثناو التطي   امعر بالخجل   68       

 
 (5ممحق )

 مقياس الخجل الرياضي بصيغتو النيائية بعد التحميل االحصائي
موافق        الفقرات ت

 بشدة
موافق  موافق

 نوعا ما
غير 
 موافق

غير موافق 
 بشدة

اخجل من ممارسة اننمطة الرياضية إمام ايخرين   7         
عد ان ممارسة اننمطة الرياضية خارج وقت الدوام الرسميايت   5       
امعر بالخجل من قوامي م ر المتناس    5       
أفضل أن ال أنمئ القات كث رت   1       
امعر بالخجل اند فممي في أداو االمتقانات العممية   3       
اخجل من أدائي اند مقارنته بأداو زملئي    6       
       دني العادات والتقال د من امتراكي في ممارسة اننمطة الرياضيةتق   1
امعر بالخجل اندما أصا  أثناو انداو   9       
             انفذ المىارات الرياضية قتت ان كنت ال اتقن ادؤوا 8 

اخجل من الخطأ اند قصوله في أداو المىارت المطموبة   71       
نفسي اندما أؤدي المىارات الرياضية امعر بالخجل من   77       
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امعر بالخجل من إمكاناتي اليدنية و المىارية   75       
تقل ثقتي بانداو المىاري بقضور ايخرين    75       
امعر بالخجل أثناو أداو ادقماو في الممع  أمام الطمبة   71       
امعر بان قدراتي المىارية م ر قايمة لمتطور   73       

ارتدي ما أماو وال أبالي يرأي ايخرين    76       
      ا  اتجاول راى زملئي اندما امارس النماط الرياضي 71

ا يماودني زملئي في الممع م نتايني الخجل اند   79       

أتردد في تكوين القة صداقة ي ني وب ن أستاذي    78       

ستاذ الممرت امت تدريييامعر بالخجل من ادم رضا ان   51       

امعر بان النماط اللصفي مضيعة لموقت   57       

لدي ثقة ينفسي بأنني استطيع انجاز أي مىارت أكمض يىا   55       

اجد صعوبة في تكوين القة صداقة مع الجنس انخر   55       

أؤدي اننمطة اللصفية التي تؤدى بع دا ان ادالم   51       

امعر بالخجل اندما أتردد أكثر من مرت امت انستاذ   53       

       نتايني الخجل اندا أقايل صديقي في الطري     56

امعر بالخجل من قضور الجمىور أثناو اننمطة اللصفية   51       

امعر بالخجل من نفسي اندما ال أتفوق في المىارت التي أكمض يىا   59       

بة في اختيار انصدقاوأجد صعو    58       

ادائي لمنماط الرياضي يقتصر امت المقاضرات الرتباطه بالدرجة التي   51
  اقصل ام ىا

     

أقرج اندما أؤدي المىارت بصورت م ر صقيقة أمام الطمبة   57       

امعر بالخجل اند خسارت الفري  الذي انتمي اليه   55       
عم   امت الزي الرياضي من طمبة كمياتامعر بالخجل اند الت   55  

اخرى     
     

      امارس النماط الرياضي قتت وان كان اقد  راقيني      51
      افضل المىارات القركية يدون اجىزت وادوات   53
أجد صعوبة في يدو قد ث مع مخص ال ارفه    56       
مناس امعر بالخجل اندما ارتدي الزي الرياضي م ر ال   51       

امعر بالخجل اندما اجمس امت كراسي االقتياط    59       
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امعر بالخجل اند انكل أمام ايخرين   58       

أااني من أداو المىارات الرياضية اندما أكون مصا  أو مريض   11       

اخجل من ارتكا  خطأ أثناو المبارات  ؤدي إلت طردي   17       
يل أن اسأل انستاذ سؤاالأتردد كث را ق   15       

اخجل اندما أكون نموذجا نداو المىارت أمام الطمبة    15       
         اؤدي المىارت الفردية افضل من المىارت الجمااية 11
امعر بالخجل اندما أتسي  يخسارت الفري     13       

امعر بالخجل اند المماركة في الندوات العممية   16       

       امعر بالخجل اند اضااتي فرصة تىد ض لفريقي 11

امعر بالخجل من أمخاص  نتقدونني اندما أؤدي المىارت الرياضية   19       

امعر بالخجل اندما أتصرت بأنانية أثناو المع  واخسر ثقة زملئي   18       

اكتم خجمي اند السقوط وأنا أؤدي المىارت الرياضية   31       

امعر بالخجل اندما تكون قدراتي اقل من قدرات زملئي   37       

اقضر المناسبات التي تقتصر امت جنس دون الجنس انخر   35       
أتردد كث را قيل أن اطم  من انستاذ ادم قدرتي امت أداو المىارت   35       
أمارس ققي في قضور قفلت التخرج والتعارت   31       

ا الع  في ممع  الفري  المنافسارتبا اندم   33       

اتردد بالقد ث الت امخاص يفوقون مستواي العممي   36       

اخجل من القصول امت تقد ر متدني في االمتقان العممي    31       

امعر باالرتباا اندما تكون المبارات في ممع  مكموت   39       

تطييقىا امعر بالخجل اندما اؤدي مىارت ال اارت    38       

امعر بالخجل اندما ارتك  خطأ في قانون المع  اثناو التطي     61       
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