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الخجل اإلجتماعي وعالقتو بالتحصيل الدراسى لبعض المقررات التطبيقية
لطالبات الفرقة األولى بكمية التربية الرياضية بالزقازيق
م.د /نيى عبد العظيم عبد الحميد
المقدمة ومشكمة البحث:
يعتبر ر الخج ررن ا ررك الال رريةت ال

رري واإلجتااعير ر الهاار ر ر ر ا حلتر ر الط ولر ر والا اهقر ر ألك

الخجررون ي تقررم الاهررا ات ايجتااعير  ،ولر ا ي ي ررتطين اي ررمااج ب ررهول ر الحيرراة ايجتااعير باإل ررا
إل أك الخجن قم يتطو إل األ وأ ااا يؤمي إل إ ط اب لخصي  ،ويصبح عال عل
اجتاعه إ ا لم يتوا

ه  ،وعلر
ارك

له األااك  ،وتقمم له الا ا مة ي ياا الا ا مة الت ويحير واإلجتااعير للرتخل

خجله.
وقرم أهتارت األميراك ال رااوي بت بير ال لر

واعرمامهم إعرماماً جيرماً لتتأهرن لتحارن الا رؤولي

اإلجتااعير واألخةقير  ،ويراك حرظ اإل رةم ال صريب األو ر لهر الع اير قرم وي أبرك عبرا

أك ال بر

صل اهلل عليه و لم قان (ألزاوا أويميم وأح وا أمبهم()33:71(.
ويلي أحمد عبد المطيف

( )1023أك الخجرن الريل حقيقير يجرب أك تحظر بارا ت رتح ارك

البحرث وايهتارام وخاصر بال رب للار اهقيك حتر ي تصربح ا

راً يصرعب عةجره  ،الخجرن يايرك أك

يت ترب عليره الريةت عرمة ا هرا تج رب التواصرن  ،واي تبراط بصرماقات ،والغير ة ر األعارا أو الح رم
ع ماا يجم الط ن أق ا ه يلعبوك بصو ة طبيعي  ،وي لك
ويت

عف الثق بال

)1::7(.

ين ارك  :كابالن  ،)1001( Kaplanخميل فرحفة ( )1020أك الخجرن ا

و ياً ي يط عل قرم ات ال ر م  ،ويلرن طاقاتره اإل تاجير  ،ويحرم ارك رلويه ايجتاراع وال

راً اجتااعيراً
ر

تيجر

اررا يصرريبه اررك ا عررايت ب رربب آثررا طبيعي ر وص ر اعي ييت رربها ال ر م اررك األ ر ة والبيا ر والاجتاررن ال ر ي
يعيش يه  ،ولقم يز البعض علر مو الت بير والت لرا ايجتااعير ر ب راة لخصري ال ر م وحاايتره ارك
اي ط ابات  ،وخاص ا ط اب الخجن)7:::6(،)3::1( .
وي ريف جفالل الفدين العفزاو ( )1024أك الط رن الخجرون ط رن غير آارك ت قصره الاهرا ات
ايجتااعير  ،وي تقر إلر الثقر برال



وايعتارام علر الر ات  ،اتر مم وغير ابرال  ،وير لك ا طروي علر

مدرس بقسم العموم التربوية واإلجتماعية فى التربية الرياضية  -كمية التربية الرياضية بنات – جامعة الزقازيق.
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ه ،وغي ا تق يخاف ب هول ويتج ب األل  ،والابام ة والمخون

الاغاا ات ايجتااعي وايتصان

ان اآلخ يك)17:3( .
وير ر ي مايسفففة أحمفففد النيفففال ومفففدحت عبفففد الحميفففد أبوزيفففد ( )1024أك ايو ررات الخج ررن هر ر
يالتال  :ايوك

يولوج للخجن  :ويت ح

،

زيامة إ ر از األم ي راليك  ،واحار ا الوجره  ،وا ر از العر

وزي ررامة ال رربض وج رراف الحلر ر  ،وبر ر ومة الي ررميك  ،واي رروك ررلوي للخج ررن  :ويتاث ررن ر ر حالر ر ا ررك ع ررمم
اي تيرراح واي تبرراك والحي ر ة والت ر مم والصررات  ،وايرروك اع ر للخجررن  :ويتاثررن ر زيررامة اي تبررا لل ر ات،
وزيررامة الرروع بهررا وعررمم التوقررن  ،وايرروك ا عررال للخجررن  :ويتاثررن ر الخرروف وال عررب والقل ر  ،وايرروك
وجما

للخجن  :ويتاثن

الح ا ي و عف الثق بال

 ،واي رتثا ة ال ج ري  ،وا رط اب الاحا ظر

عل ال ات)76-71 :73(.
ويع ف جونز وآخرون  )1003( Jones,et.,alالخجن بأ ره "عرمم إ تيراح  Discomfortويرف
 Ingibitionي بعاك اك طبيع العةقات اللخصي للاوقف ،وي لك اصام التهميم األخ ى".
()633::6
ياررا يع ر ف ىورنبففا  )1005( Hornbyالخجررن بأ رره" الجرربك  Timidityوالخرروف والقل ر

ر

ح ررو اآلخر ر يك وال ررتح ظ ر ر الي ررةم اعه ررم  ،واييت رراة با ررتخمام اإل ل ررامات  ،وايبت ررام ر ر الاواق ررف
ايجتااعي ")7711::3(.
ويع رره حسففن مصففطفى عبففد المعطففي ( )1024بأ رره " الايررن إلر تج ررب الت اعررن ايجتارراع اررن
الالا ي

الاواقف ايجتااعي بصو ة غي ا ا ب ")337:1(.
واررك خررةن التع ي ررات ال ررابق يايررك القررون بررأك الخجررن يع ر ال لررن ر العاليررات ايجتااعي ر

وخاص الت اعن ايجتااع ان اآلخ يك  ،يارا أك التع ي رات تعير

ا هروم الر ات لرمى ال ر م وا رط ابه ،

و وة تيي ه ان اآلخ يك.
ويعتام التحصين الم ا

بالم ج األول عل قم ات الطالب ،واا لميره ارك خبر ة واهرا ة وترم يب

 ،واا يحيط به اك ظ وف  ،حيث ي يايك أك تؤت ثاا ها و تااجها
إقت ررت بالثق ر بررال

ايماك التحصين واإل جاز إي إ ا

والي رراةة اإلجتااعي ر  ،الي رراةة اإلجتااعي ر ت ررتطين أك ت رم ن بالطالررب ح رو تحقي ر

أعل م ج اك التحصين الم ا

):61::1(.
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ويع ف محمد حمدان ( )1022التحصين الم ا
العان الام
حو األ

يقا

بأ ه " ا توى احمم اك اإل جراز أو ب اعر ر

اك قبن الاعلايك أو اإلختبا ات الاقر ة  ،واقرما ارا حصرن ارك تغيير

ر

رلويهم

ن ")1:76(.
لطالبررات يلير الت بير ال يا رري ب ررات –

وقررم يحظرت الباحثر اررك خررةن عالهرا وقيااهررا بالتررم ي

جااعر ر الزق ررازي أهاير ر الت بير ر ال ررليا  ،وت اير ر الي رراةة والاه ررا ات ايجتااعير ر ل ررميهك  ،وخاصر ر ع ررم
طالبات ال ق األول باليلي الةت يعا يك اك إ ط ابات إجتااعير  ،وخاصر الخجرن أث راة الاحا ر ات
التطبيقي ر تيج ر لطبيع ر الاهررا ات واأل لررط ال يا رري  ،والررزى ال يا ر  ،والت ر ت تميرره الطالبررات أث رراة
الاحا ر ات التطبيقي ر
الاةبر

جررم الطالب ر ت تررمى اررايو ال ررباح أو اةب ر

األخر ى  ،و حررك علررم أك اعظررم الطالبررات الجررمم بال قر األولر باليلير لررم ياا ررك ال يا ر ر

حياتهك ،وم عهم إل اليلي اجاوع الم جات

الثا وي العاا األار الر ى قرم يرم ن بع رهك إلر اللرعو

بالخجن ااا يت تب عليه العزل واإل طواة  ،وعمم بالثق بال
قم ي تج ع ه
وال

التعبي ر واإليقرراع الح ي ر  ،وبعررض

التحصرين الم ا ر

عف

 ،وعمم ال غب

األماة أاام أق ا هك ااا

ر تلرك الاقر ات التطبيقير  ،وال تيجر لرعو ها بعرمم ال رعامة

ا ،و قما ها الت ييز وايلها للتيا ن والت اخ  ،وايجام األع ا وعمم ال غب

ت ي التم يبات العالي

 ،وال ي بمو يع قرن ا ري ة التقرمم لرمى هرؤية الطالبرات باليلير  ،ويحرم ارك لراطاتهك ويجعلهرك ألرخا
غير قررام يك علر أك ييو روا رراعليك بلررين جيررم ر الاجتاررن  ،وللتأيررم اررك هر الاةحظر قااررت الباحثر
بم ا ر ر إ ررتطةعي أولر ر

ر ر ال تر ر ة ا ررك  :171/7:/71إلر ر  :171/7:/71بتطبير ر اقي ررا

الخج ررن

اإلجتااع عل اجتان البحث وعممهك ( )111طالب بال ق األول باليلي للتع ف عل ا توى الخجرن
اإلجتارراع لررميهك  ،وقررم ألررا ت تررااج الم ا ر اإل ررتطةعي إلر وجرروم

ررب عالير اررك الطالبررات الةتر

تعا يك اك أع اض الخجن اإلجتااع ب ب ااوي قم ها (.)%:1.11
يار ررا قاارررت الباحث ر ر برررجج اة ا رررح ا جع ر ر للم ا ر ررات العلاي ر ر الت ر ر ت اول ررت الخجر ررن اإلجتار رراع
والتحصين الم ا

اثن م ا ر يرن ارك  :كافيتفا وكفوبمن  ،):1()1002( Kvita & Coplenىفوجيس

كاسفمين  ،):1()1007( Hughes Kathleenأميفرة مزىفر حميفد وأحفالم ميفد
( ،):رانيففا محمففد رفعففت ( ،)71()1022رامففي صففال
( )1(،)1()1023وأت ح للباحث أ ه ي توجم م ا

عبفد هلل ()1022

حففالوة ( ،)9()1022دنيففا صففبا

علاي واحمة

عم في

البيا الع بي واألج بي  -علر حرم

عل ررم الباحثر ر  -ت اول ررت م ا ر ر أبع ررام الخج ررن اإلجتا رراع وا ررتوى التحص ررين الم ا ر ر ل رربعض الاقر ر ات
التطبيقي لطالبات يليات الت بي ال يا ي بجاهو ي الت بي ال يا ي  ،األا ال ى م ن الباحث إلر ت راون
وم ا ر ر العةقر ر ب رريك أبع ررام الخج ررن اإلجتا رراع وا ررتوى التحص ررين الم ا ر ر ل رربعض الاقر ر ات التطبيقير ر
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(ال رباح – ا رابقات الايرماك والا راا – التعبير الح ير – إيقراع ح ير – ألعراب صرغي ة – الابررا زة)
لطالبات ال ق األول بيلي الت بي ال يا ي ب ات – جااع الزقازي .
واك ه ا جاةت أهاي الم ا

والخوض يها اك قبرن الباحثر ر اع ره أ رباب وأ رواع والترأثي ات

ال ررييولوجي للخجررن ايجتارراع ال ر ي تتصررف برره طالبررات ال ق ر األول ر بيلي ر الت بي ر ال يا رري ب ررات –
جااع الزقازي  ،ويي ي التعاان ان الخجن ايجتااع .
أىدا

البحث:
يهمف ه ا البحث إل التع ف عل اا يل :

 -7ا توى وأع اض الخجن اإلجتااع لمى طالبات ال ق األول بيلي الت بي ال يا ي ب رات – جااعر
الزقازي .
 -:العةق بيك أبعام الخجن اإلجتااع وا توى التحصين الم ا ر لربعض الاقر ات التطبيقير (ال رباح
– ا ر ررابقات الاير ررماك والا ر رراا – التعبي ر ر الح ي ر ر – إيقر رراع ح ي ر ر – ألعر رراب صرررغي ة – الابر ررا زة)
لطالبات ال ق األول بيلي الت بي ال يا ي ب ات – جااع الزقازي .
تساؤالت البحث :
وف ي ع البحث الحال إل اإلجاب عك الت اؤيت التالي :
 -7اا هو ا توى وأع اض الخجن اإلجتااع لمى طالبات ال ق األول بيلي الت بير ال يا ري ب رات –
جااع الزقازي ؟
 -:اررا هر العةقر برريك أبعررام الخجررن اإلجتارراع وا ررتوى التحصررين الم ا ر لرربعض الاقر ات التطبيقير
قيم البحث لطالبات ال ق األول بيلي الت بي ال يا ي ب ات – جااع الزقازي ؟
مصطمحات البحث :

الخجل االجتماعي : Social shyness
هو" ميل الفرد إلى تجنب التفاعل االجتماعي  ،مع قلة المشاركة في المواقف االجتماعية "
()375:43
التحصيل الدراسى : Achievement
هررو" م ج ر اإليت رراب الت ر يحققهررا ال ر م أو ا ررتوى ال جرراح ال ر ى يح ر ز أو يصررن إليرره ر اررامة
م ا ي أو اجان تعليا ")39:71(.
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الدراسات المرجعية:
 -7م ا ر كافيتفا وكفوبمن  ):1()1002( Kvita & Coplenوأ رتهم ت التعر ف علر العةقر بريك
الخجرن والتييرف ال
الوص

ر

وا رتوى األماة لرمى الاتزلجرات علر

اتبعاك األ لوب الا ح  ،وألتالت عي البحث عل عمم ( )11يعب اك الاتزلجات عل

الجليم  ،واك أهم ال تااج  :وجوم عةق إ تباطي
الاتزلجات عل الجليم.
 -:م ا

الب مال إحصااياً بيك الخجن وا توى األماة لمى

ىوجيس كاسمين  ):1()1007( Hughes Kathleenوأ تهم ت التع ف عل العةقر بريك

الخجرن ايجتاراع
الوصر ر

والتحصرين الم ا ر

لرمى تةاير الا حلر اإلبتمااير  ،وأ رتخمم الباحررث الار هج

اتبعر راً األ ررلوب الا ررح  ،وأل ررتالت عي ر ر البح ررث علر ر ع ررمم ( )71تلاير ر اً با حلر ر التعل رريم

اإلبترماا  ،وارك أموات البحرث :اقيرا
رالب

الجليرم  ،وأ رتخمم الباحثراك الار هج

الخجرن ايجتاراع ،واك أهرم ال ترااج  :توجرم عةقر ا تباطير

ات ميلر إحصرااي بريك الخجرن ايجتاراع والتحصرين الم ا ر لرمى التةاير با حلر التعلريم

اإلبتماا .
 -3م ا ر أميفرة مزىفر حميفد وأحفالم ميفد
ايجتاراع

وعةقتره بالتحصرين الم ا ر

الا هج الوص

عبفد هلل ( ):()1022وأ رتهم ت التعر ف علر

الخجرن

لرمى طالبرات اعهرم إعرمام الاعلارات ،وأ رتخمات الباحثتراك

بجتباع األ لوب الا ح  ،وتم جان البيا ات اك عرمم ( )711طالبر بالصرف الثالرث

باعهم إعمام الاعلاات – ميال – الع ا  ،واك أهم ال تااج  :توجم عةق ا تباطيه الب

ات ميل

إحصااي بيك أبعرام الخجرن ايجتاراع وا رتوى التحصرين الم ا ر لطالبرات اعهرم إعرمام الاعلارات ،
ياا تتصف طالبات الاعهم با توى عان بالخجن ايجتااع .
 -1م ا ر رانيفا محمفد رفعفت ( )71()1022وأ رتهم ت التعر ف علر العةقر بريك الخجرن ايجتاراع
واأل يا الةعقة ي والتحصين الم ا ر لرمى الطالبر الجااعير  ،وأ رتخمات الباحثر الار هج الوصر
بجتباع األ رلوب الا رح  ،وترم اختيرا عرمم ( )111طالبر بط يقر علروااي ارك طالبرات ال قر الثا ير
والثالثر بيلير الب رات لر ماب والعلروم والت بير جااعر عريك لرا
ايجتاراع  ،وارك أهرم ال ترااج  :توجرم عةقر ا تباطير
ايجتااع والتحصين الم ا

رالب

 ،حيرث ترم تطبير اقيرا

الخجرن

ات ميلر إحصرااي بريك الخجرن

لمى الطالب الجااعي .

 -1م ا ر رامفي صفال حفالوة ( )9()1022وأ رتهم ت التعر ف علر عةقر الخجرن با رتوى الرتعلم ر
بعرض الا راقات العالير الاختلطر لرمى طلبر يلير الت بير ال يا ري ر الجااعر األ م ير  ،وأ رتخمم
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الباحرث الار هج الوصر

اتبعراً األ رلوب الا رح  ،وألرتالت عي ر البحرث علر عرمم ( ):16طالرب

وطالب اك الا جليك للا اقات العالي الاختلط بيلير الت بير ال يا ري ر الجااعر األ م ير  ،وارك
رلبيا علر ا رتوى
أموات البحث  :اقيا الخجن اإلجتاراع  ،وارك أهرم ال ترااج  :أك للخجرن ترأثي ًا ً
التعلم الا اقات العالي الاختلط .
 -6م ا ر دنيفا صفبا

عمفي ( )1()1023وأ رتهم ت التعر ف علر الخجرن ايجتاراع

وعةقتره برأماة

بعض الاها ات األ ا ي بي ة القمم لمى طالبات يلي الت بير ال يا ري  -جااعر الاث ر  ،وأ رتخمات
الباحثر الار هج الوصر

بجتبرراع األ ررلوب الا ررح  ،وألررتالت عي ر البحررث علر عررمم ( ):3طالبر

بالا حلر األولر بيلير الت بير ال يا ري  -جااعر الاث ر  ،وارك أموات البحرث  :اقيرا
ايجتاراع – إختبرا ات اها ير ر ير ة القرمم  ،وأظهر ت ال ترااج  :وجروم
ايجتااع لمى طالبات الا حل األول
ايجتااع
 -1م ا

لباً عل األماة الاها ي

طالبرات يلير الت بير ال يا ري

رب عالير ارك الخجرن

يلي الت بي ال يا ي – جااع الاث

 ،ياا أث الخجن

ي ة القمم.

دنيا صبا عمي ( )1( )1023وأ تهم ت التع ف عل م ا
ر

الخجرن

جرااعت الاث ر

اقا

للخجن ايجتااع لمى

والقام ري  ،وأ رتخمات الباحثر الار هج الوصر

بجتبراع األ رلوب الا رح علر عي ر عرممها ( )9:طالبر لجايرن الا احرن األ بعر لجااعر القام ري ،
وعرمم( )7:1طالبر لجايرن الا احرن األ بعر لجااعر الاث ر  ،وارك أموات البحرث :اقيرا

الخجرن

ايجتااع  ،واك أهم ال تااج  :ا توى الخجن ايجتااع عران لرمى طالبرات يلير الت بير ال يا ري
لجااعت الاث

والقام ي .

إج ارءات البحث :
منيج البحث :

أ ررتخمات الباحث ر الار ر هج الوص ر

بجتبرراع األ ررلوب الا ررح  ،و لررك لاةاات رره لطبيع ر البح ررث

الااثن.
مجتمع وعينة البحث:
تم إختيا عي البحث بالط يق العامي اك طالبات بال ق األول بيلي الت بي ال يا ي ب ات –
جااعر ر الزق ررازي للع ررام الج ررااع  ، :171/:171والب ررالد ع ررممهك ( )111طالبر ر  ،حي ررث أل ررتالت عي ر ر
البحررث األ ا رري عل ر عررمم ( )761طالب ر  ،ب ررب ااوي ر قررم ها ( ، )%:1.11وهررؤية الطالبررات الةت ر
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لميهك ا توى عال اك الخجن اإلجتااع و قاً للقيا

ال ييوات ى لاجتان البحث  ،ياا ترم إختيرا عرمم

( ):1طالب بط يق علوااي يعي إ تطةعي لتق ييك اقيا

الخجن اإلجتااع قيم البحث.

حساب إعتدالية توزيع أفراد عينة البحث:
قاات الباحث بح اب إعتمالي توزين أ ام عي البحث
الوزك ،وا توى التحصين الم ا

بعض الاتغي ات اثن :ال ك ،الطون ،

لبعض الاقر ات التطبيقير (ال رباح – ا رابقات الايرماك والا راا –

التعبي الح ي – إيقاع ح ي – ألعاب صغي ة – الابا زة) ،وا توى أبعام الخجن اإلجتااع  ،وجرمول
( ):(،)7يو حاك لك.

جدول ()2
إعتدالية توزيع عينة البحث فى معدالت النمو ومستو التحصيل
الدراسى لبعض المقررات التطبيقية قيد البحث

المتغيرات
السن
الطول
الوزن
التحصيل الدراسى

وحدة
القياس
سنة
سم
كجم
درجة

المتوسط
الحسابى

27.40
253.20
58.14
235.00

اإلنح ار
المعيار

2.26
6.81
4.72
12.28

ن = 270

الوسيط

معامل اإللتواء

27.10
251.40
56.40
230.00

0.66
0.57
0.80
0.73

يت ح اك جمون ( )7أك قيم اعااةت اإللتواة لاعميت ال او (ال ك  ،الطون  ،الوزك) وا توى
التحصين الم ا

لبعض الاق ات التطبيقي قيم البحث ت اوحت اا بيك ( )1.91 : 1.61أى أ ها

ت حص اا بيك ( )3 ±ااا يلي إل إعتمالي توزين أ ام عي البحث

ه الاتغي ات.

جدول ()1
إعتدالية توزيع أفراد عينة البحث األساسية
فى أبعاد الخجل اإلجتماعى قيد البحث
المتغيرات
الخجل الشديد
توتر الخجل ومظاىره
الشخصية الصامتة والخجولة
العزلة اإلجتماعية
المجموع الكمى لممقياس

وحدة
القياس
درجة
درجة
درجة
درجة
درجة

المتوسط
الحسابى

27.40
30.10
22.60
20.30
230.70

اإلنح ار
المعيار

4.62
5.21
4.28
4.13
11.15

ن =270
الوسيط

معامل اإللتواء

26.00
27.40
20.00
18.00
223.40

0.68
0.72
0.87
0.70
0.74

يت ح اك جمون ( ):أك قيم اعااةت اإللتواة ألبعام الخجن اإلجتااع قيم البحث ت اوحت اا
بيك ( )1.91 : 1.19أى أ ها ت حص اا بيك ( )3±ااا يلي إل إعتمالي توزين أ ام عي البحث
ه الاتغي ات.
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أدوات جمع البيانات:
أوالً  :األجيزة واألدوات المستخدمة في البحث:
الطون اليل للج م بال تايات .

 -جهاز ال تااي لقيا

الوزك بالييلو ج ام.

 ايزاك طب اعاي لقياثانياً :التحصيل الدراسى :

تم تحميم م ج التحصين الم ا
الزقازي

اك خةن اليلف الخا

لطالبات ال ق األول بيلي الت بي ال يا ي ب ات  -جااع

بالم جات العال

ال صن األون

للاق ات التطبيقي قيم البحث

للعام الجااع  :171/:171حيث يو ح اجاوع الم جات الت حصلت عليها الطالب

اإلختبا ات

التطبيقي باليلي  ،علااً بأك الاجاوع اليل لإلختبا ات التطبيقي ( )::1م ج .
ثالثاً :مقياس الخجل االجتماعي لطالبات الفرقة األولى بالكمية  :إعمام الباحث
 -7قاات الباحث بتصايم اقيا
 -جااع الزقازي

الخجن ايجتااع لطالبات ال ق األول بيلي الت بي ال يا ي ب ات

 ،بعم إطةعها عل

العميم اك الاقايي

واألموات الت

لها عةق بالخجن

ايجتااع اثن:
 -اقيا

الخجن ايجتااع إعمام حسين عبد العزيز الدريني (.)1()1002

 -اقيا

الخجن ايجتااع إعمام محسوب الضو  ،ممدو حساني (.)71()1004

 -اقيا

الخجن ايجتااع إعمام أميرة مزىر حميد وأحالم ميد عبد هلل (.):()1022

 -اقيا

الخجن ايجتااع إعمام رانيا محمد رفعت (.)71()1022

 -اقيا

الخجن ايجتااع إعمام محمد محروس الشناو (.)79()1022

 -اقيا

الخجن ايجتااع إعمام رامي صال حالوة (.)9()1022

 -اقيا

الخجن ايجتااع إعمام دنيا صبا عمي (.)1()1023

وقم وجمت الباحث اك جاين الاقايي
ات الباحث اك تقوم بب اة اقيا
بلين خا

و وعي الم ا

الت تم ب ااها

اجتاعات ع بي وطبقت عل

ات الاجتان ل لك

يتال والاجتان الاص ي بلين عام و والت بي ال يا ي للب ات

بيلي الت بيه ال يا ي للب ات جااع الزقازي
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 -:يتيوك الاقيا

صو ته األولي اك عمم ( )11عبا ة الح ( )7اوزع عل أ بع أبعام وه ياا

يل :
 بعم الخجن اللميم ( )7:عبا ة. بعم توت الخجن واظاه ( )77عبا ة. بعم اللخصي الصاات والخجول ( )77عبا ة. بعم العزل اإلجتااعي ( )73عبا ة.وبعم ع ض الاقيا
اإلجتااع ال يا

صو ته األولي عل

اجاوع اك الخب اة

علم اإلجتااع وعلم

الح ( )7تم ح ف عمم ( )1عبا ات  ،وب لك أصبحت عمم عبا ات الاقيا

صو ته ال هااي ( )1:عبا ة او ح بالح ( ،):وجمون ( )3يو ح لك.
م

2
1
2
3

أبعاد المقياس

الخجل الشديد
توتر الخجل ومظاىره
الشخصية الصامتة والخجولة
العزلة اإلجتماعية
إجمالى العبارات

جدول()2
أرقام العبارات النيائية لمقياس الخجل االجتماعي
أرقام العبارات النيائية

()27(،)28(،)22(،)16(،)12(،)28(،)25(،)20(،)7(،)2
()30(،)21(،)18(،)14(،)12(،)27(،)24(،)22(،)5(،)3
()31(،)28(،)21(،)20(،)15(،)10(،)23(،)22(،)8(،)2
()32(،)26(،)24(،)23(،)17(،)13(،)11(،)26(،)21(،)6(،)4(،)1

يت ح اك جمون ( )3أك عمم عبا ات الاقيا
حيث تم إختيا العبا ة الت ي تقن

عدد العبارات
20
20
20
21
31

ال هااي والت تم اإلت ا عليها ه ( )1:عبا ة ،

ب إت ا الخب اة عليها عك .%11

 -2طريقة تصحي المقياس:
أ ررتخمات الباحثر ر تصررحيح الاقيررا

ايرزاك تقررمي خاا ر (بم جر يبير ة جررماً =  1م جررات،

بم ج يبير ة =  1م جرات  ،بم جر اتو رط =  3م جرات  ،بم جر قليلر = م جتراك  ،بم جر قليلر جرماً =

م ج واحمة).

 -3الخصائص السيكومترية لممقياس :Psychometric Features of the Scale
أوالً :معامل الصدق :Validity
قاارت الباحثر بالتأيرم ارك صرم اقيرا

الخجرن ايجتاراع لطالبرات ال قر األولر بيلير الت بير

ال يا ي ب ات  -جااع الزقازي بط يقتيك :
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أ -صدق المحكمين:
ع

رت الباحثر اقيرا

اجاوعر ارك أ رات ة علرم اإلجتاراع وعلرم

الخجرن ايجتاراع علر

اإلجتارراع ال يا ر ر بيلي ررات اآلماب والت بير ر ال يا رري بجاهو ير ر اصر ر الع بير ر بلر رد ع ررممهم ( )1أ ر رات ة
(الح  ، )7وقم أ رتجابت الباحثر آل اة ال رامة الاحياريك  ،وقاارت برجج اة ارا يلرزم ارك حر ف  ،وتعرمين
ر

ارو ج ترم إعرمام  ،وبر لك خر ج اقيرا

روة اقت حراتهم بعرم ت رجيلها ر

الخجرن ايجتاراع

ر

صو ته لبه ال هااي ليتم تطبيقه عل أ ام العي اي تطةعي .
ب -صدق االتساق الداخمي:
أ تخمات الباحث صم اإلت ا الماخل حيث تم تطبي اقيرا

الخجرن ايجتاراع علر العي ر

اي تطةعي قوااها ( ):1طالب بال ق األول باليلي  ،وارك خرا ج العي ر األ ا ري للبحرث ،وترم ح راب
اعااررن اي تبرراط برريك م جر يررن عبررا ة اررك عبررا ات الاقيررا

والم جر اليلير للاقيررا

 ،وجررمون ( )1يو ررح

لررك  ،ياررا تررم ح رراب اعااررن اي تبرراط برريك م جر يررن عبررا ة والم جر اليلير للبعررم الر ى تاثلرره وجررمون ()1
يو رح لررك  ،وأي راً تررم ح راب اعااررن اي تبراط برريك الم جر اليلير ليررن بعرم اررك أبعرام اقيررا

ايجتار رراع والم ج ر ر اليلي ر ر للاقي ر را

الخجررن

 ،و لر ررك ر ر ال ت ر ر ة ار ررك  :171/7:/71وحت ر ر ، :171/7:/:1

وجمون ( )6يو ح لك.
جدول ()3
معامل االرتباط بين درجة كل عبارة من عبارات مقياس
الخجل اإلجتماعي والدرجة الكمية لو

ن=10

رقم العبارة

قيمة "ر"

رقم العبارة

قيمة "ر"

رقم العبارة

قيمة "ر"

رقم العبارة

قيمة "ر"

2
1
2
3
4
5
6
7
8
20
22

0.502
0.482
0.523
0.487
0.443
0.482
0.522
0.488
0.461
0.474
0.431

21
22
23
24
25
26
27
28
10
12
11

0521
0.523
0484.
0.461
0.502
0.522
0.503
0.481
0.422
0.450
0.487

12
13
14
15
16
17
18
20
22
21
22

0.461
0.402
0.388
0.426
0.413
0.422
0.387
0.423
0.418
0.522
0.452

23
24
25
26
27
28
30
32
31

0.483
0.444
0.417
0.502
0.481
0.502
0.482
0.422
0.456

قيمة "ر" الجدولية عند مستو 0.333 = 0.04

يت ح اك جمون ( )1وجوم عةق إ تباطي مال إحصااياً ع م ا توى  1.11بيك م ج ين

عبا ة اك عبا ات اقيا

الماخل للاقيا .

الخجن ايجتااع

والم ج اليلي للاقيا

 ،ااا يلي إل

صم

اإلت ا
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جدول ()4
معامل االرتباط بين درجة كل عبارة من عبارات مقياس
الخجل اإلجتماعي والدرجة الكمية لمبعد الذ تمثمو
الخجل الشديد

توتر الخجل ومظاىره

الشخصية الصامتة والخجولة

رقم العبارة

قيمة "ر"

رقم العبارة

قيمة "ر"

رقم العبارة

قيمة "ر"

25
28
12
16
22
25
27

0.418
0.501
0.444
0.472
0.438
0.452
0.402

24
27
12
14
18
21
30

0.521
0.405
0.422
0.426
0.522
0.418
0.442

23
10
15
20
22
28
31

0.488
0.405
0.422
0.461
0.500
0.428
0.455

2
7
20

0.428
0.452
0.473

0.452
0.418
.0433

3
5
22

2
8
22

0.403
0.427
0.503

ن =10
العزلة اإلجتماعية

رقم العبارة

قيمة "ر"

21
26
11
13
17
23
24
26
32

0.501
0.486
0.432
0.475
0.458
0.417
0.502
0.488
0.451

1
4
6

0.502
0.472
0.435

قيمة "ر" الجدولية عند مستو 0.333 = 0.04

يت ح اك جمون ( )1وجوم عةق إ تباطي مال إحصااياً ع م ا توى  1.11بيك م ج ين

عبا ة اك عبا ات اقيا

اإلت ا الماخل للاقيا .

م
2
1
2
3

الخجن ايجتااع

والم ج اليلي للبعم ال ي تاثله ،ااا يلي إل

جدول ()5
معامل االرتباط بين الدرجة الكمية لكل بعد من أبعاد مقياس
الخجل اإلجتماعي والدرجة الكمية لممقياس
األبعاد

الخجل الشديد
توتر الخجل ومظاىره
الشخصية الصامتة والخجولة
العزلة اإلجتماعية

قيمة "ر"

صم

ن=10

*0.482
*0.500
*0.472
*0.455

قيمة "ر" الجدولية عند مستو 0.333 = 0.04

يت ح اك جمون ( )6وجوم عةق إ تباطي مالر إحصرااياً ع رم ا رتوى  1.11بريك الم جر اليلير

لين بعم اك أبعام اقيا

الخجن ايجتااع والم ج اليلي للاقيا .

ثانياً  :ثبات المقياس :Reliability
لح راب اعااررن الثبررات لاقيررا

الخجررن ايجتارراع أ ررتخمات الباحثر ط يقر التجزار

 Split-Half Coefficientلعبررا ات الاقيررا

ال صر ي

 ،و لررك إليجررام اعااررن اإل تبرراط برريك العبررا ات الزوجي ر
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وال مير علر أ ر ام العي ر اإل ررتطةعي قوااهررا ( ):1طالبر اررك اجتاررن البحررث وخررا ج العي ر األ ا رري ،
و لك

ال ت ة اك  :171/7:/:7وحت  ، :171/7:/:1وجمون ( )1يو ح لك.
جدول ()6
معامل الثبات لمقياس الخجل اإلجتماعي بطريقة التجزئة النصفية
عدد العبارات

األبعاد
الخجل الشديد
توتر الخجل ومظاىره
الشخصية الصامتة والخجولة
العزلة اإلجتماعية

قيمة "ر"الجدولية عند مستو 0.333 =0.04

20
20
20
21

قيمة "ر"

ن = 10

*0.428
*0.426
*0.502
*0.437

يت ح اك جمون ( )1وجوم إ تباط مان إحصرااياً ع رم ا رتوى  1.11بريك ترااج التجزار ال صر ي

لعبا ات الاقيا

بم ج عالي اك الثبات.

الزوجي وال مي ااا يلي إل تاتن الاقيا

الدراسة األساسية :
قاات الباحث بتطبي اقيا
ال يا رري ب ررات  -جااع ر الزقررازي

الخجن ايجتااع عل عي اك طالبات ال ق األول بيلي الت بي
ر ال ت ر ة اررك  :171/7:/:6وحت ر  ،:171/7/77والبررالد عررممهك

( )761طالب  ،وبعم اإل تهاة اك اإلجاب علر عبرا ات الاقيرا

ر وجروم الباحثر ترم تجايرن اإل رتاا ات

لتصررحيحها و ق راً إل ررتجابات أ ر ام عي ر البحررث األ ا رري  ،و لررك تاهيررماً للاعالج ر اإلحصررااي للبيا ررات

الا تخ ج اك ه اإل تاا ات.

طريقة تفريغ االستجابات في أداة البحث:
ترم ت يرد اي رتجابات و ر الاعرايي الاحرممة ر

أماة البحرث حيرث أعطر

ليرن قر ة بالاقيرا

(بم ج يبير ة جرماً =  1م جرات ،بم جر يبير ة =  1م جرات  ،بم جر اتو رط =  3م جرات  ،بم جر قليلر

= م جتراك  ،بم جر قليلر جرماً = م جر واحرمة) و قراً لايرزاك ليكفرت الخاا ر  ، Likart Scaleوجرمون

( )1يو ح لك.
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جدول ()7
بيان درجة وتقدير كل مستو من مستويات االستجابة عمى مقياس الخجل اإلجتماعي
الدرجة

النسبة

التقدير فى اإلستبيان

التقدير فى عرض النتائج

اك 1 : 1.:

اك %711 : % 11

بم ج يبي ة جماً

م ج يبي ة جماً

اك 1.79 : 3.1

اك %13.9 : % 61

بم ج يبي ة

م ج يبي ة

اك 3.39 : :.6

اك %61.9 : % 1:

بم ج اتو ط

م ج اتو ط

اك :.19 : 7.1

اك %17.9 : % 36

بم ج قليل

اك 7.19 : 7

اك %31.9 : % :1

بم ج قليل جماً

مج
مج

عي
عي جماً

األساليب اإلحصائية قيد البحث:
قاات الباحث باعالج البيا ات إحصااياً  ،بج تخمام األ اليب اإلحصااي التالي :
 الاتو ط الح اب . اإل ح اف الاعيا ى. اعاان اإل تباط الب يط. ال ب الااوي .وقم أ تخمات الباحث ا توى الميل ( )1.11للتأيم اك اع وي ال تااج اإلحصااي للبحث.
عرض ومناقشة النتائج :
أوالً :عرض ومناقشة نتائج التساؤل األول لمبحث والذ

ينص عمى ":اا هو ا توى وأع اض الخجن

اإلجتااع لمى طالبات ال ق األول بيلي الت بي ال يا ي ب ات – جااع الزقازي ؟
ولإلجاب عل ه ا الت اؤن قاات الباحث بح اب التي ا ات وال ب الااوي والاتو طات الح ابي

واإل ح ا ات الاعيا ي  ،و

وة لك تم ت تيب عبا ات اقيا

الخجن اإلجتااع وجمون ( )9يو ح

لك.
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جدول ()8
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسبة المئوية
لجميع عبارات مقياس الخجل اإلجتماعي

تزمام

ترتيب العبارات تنازلياً حسب المتوسط الحسابى

المتوسط
الحسابى

اإلنح ار
المعيار

النسبة
المئوية
%

الترتيب وفقاً
لمنسب المئوية

بات قلب ع ماا أقمم عل أماة الاها ات الح يي أاام زايةت .

1.11

ص

711

األون

م ج يبي ة جمًا

1.11

ص

711

األون اي

م ج يبي ة جماً

1.11

ص

711

األون اي

م ج يبي ة جماً

711

األون اي

م ج يبي ة جماً

1.11

ص

711

األون اي

م ج يبي ة جماً

1.11

ص

711

األون اي

م ج يبي ة جماً

1.11

1.11

91.11

ال ابن

م ج يبي ة جماً

1.11

1.9:

91.11

ال ابن اي

م ج يبي ة جماً

1.61

1.1:

9:.11

التا ن

م ج يبي ة جماً

1.61

1.13

9:.11

التا ن اي

م ج يبي ة جماً

1.11

1.11

11.11

يحا لوك وجه ع م بمأ الاحا
يزمام إ از الع
ت تعش أط ا

ات التطبيقي .

ع م اإللت اك بالاحا

1.11

ات التطبيقي .

ع م لعو ي بالخجن.

لمي ق اع بأك أماا أ
التم يبات العالي .

ن ع ماا أيوك با مى بعيم عك الزايةت أث اة

ألع بايح اج اك طبيع الزي ال يا

الاطلوب ا تماؤ اثن الاايو .

ي أح

عل الالا ي

أتلعثم

اليةم ع م ا اقل الاعلا أث اة الاحا

األعاان التطوعي .
ات التطبيقي .

ي ا تطين التعبي عك الاع ي حو الزايةت.
يأ

تقن ثقت

ن العان الجااع .

1.61

ع م لعو ي بالخجن.

ي ألا ك الزايةت باليلي الا ا بات اإلجتااعي

أ

ن الغياب اك الاحا

ات التطبيقي للعو ي بالخجن.

ي أج ؤ ال ظ إل اللخ

ال ي أتحمث اعه.

أت مم بأماة التم يبات العالي بالاحا

ات التطبيقي .

يلحب لوك وجه ع م لعو ي بالخجن.
أ ن وجه

األ ض ع م لعو ي بالخجن اك اةب

ال يا ي .

أت مم بطلب الا اعمة اك الاعلا أث اة التطبي العال لا اقب وتعمين
األماة.
ي او
العالي .

لك بصعوب التعبي عاا بماخل

أ غب

أك أيوك با مي بج تا ا .

ألع بآيم الاعمة
ت ين اك أ

ب هول أث اة الاحا

ات

1.11

1.19

11.11

الثا

عل م

م ج يبي ة جماً

1.:1

1.1:

11.11

الخاا

عل

م ج يبي ة جماً

1.:1

1.69

11.11

عل م

م ج يبي ة جماً

الخاا

1.71

1.11

1:.11

ال ابن عل

م ج يبي ة

1.71

1.11

1:.11

ال ابن عل م

م ج يبي ة

3.91

1.11

11.11

التا ن عل

م ج يبي ة

3.91

1.1:

11.11

التا ن عل م

م ج يبي ة
م ج يبي ة

3.91
3.11

1.11

11.11

والعل وك

ؤان ا اج اك قبن الاعلا .

3.11

1.17

11.11

الثا

والعل وك م

م ج يبي ة

11.11

الثا

والعل وك م

م ج يبي ة

ات التطبيقي

3.11

1.11

11.11

الثا

والعل وك م

م ج يبي ة

3.:1

1.69

61.11

ال ام

األ يا ع م لعو ي بالخجن.

أك أه ب عل ال و ع م لعو ي بالخجن.

ن البقاة بعيما عك الزايةت أث اة تأمي الاها ات والتا ي ات البم ي .

ألع بال ي ع ماا أمع للالا ي

يوم يا

ي تاب ايح اج ع م زيامة اي تبا ل
التم يبات الاطلوب .

اك قبن الزايةت أث اة تأمي

تمان عي

1.11

1.1:

11.11

الثا

عل م

م ج يبي ة جماً

الثا

1.16

ألتزم الصات ع م لعو ي بالخجن.
أ

عل

م ج يبي ة جماً

11.11

اخت اا اك أاام اآلخ يك ع م بمأ الاحا

ألع ب غب

1.17

9:.11

التا ن اي

م ج يبي ة جماً

التا ن عل م

اإلختبا ات التطبيقي .

ألع باي تباك حيك يوجه ل

ص

التقدير

م ج يبي ة

أبلن يق يثي اً ع م لعو ي بالخجن.
أتا

ن=250

ع م لعو ي بالخجن.

.

3.11

1.66

الثا

والعل وك

م ج اتو ط

3.:1

1.61

61.11

ال ام

والعل وك م

م ج اتو ط

3.:1
3.71

1.69
1.17

61.11
6:.11

ال ام

والعل وك م

م ج اتو ط

3.11

1.1:

3.11

1.11

التا ن والعل وك

م ج اتو ط

61.11

الثةثوك

م ج اتو ط

61.11

الثةثوك اي

م ج اتو ط

تابع جدول ()8
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ترتيب العبارات تنازلياً حسب المتوسط الحسابى

أت مم

ؤان الاعلا عك اا ات

القم ة عل
لمي لك
الاحا ات التطبيقي .

اك احا

ات عالي .

تيويك صماقات جميمة أث اة

أم ك األاو خطأ ع م لعو ي بالخجن.

يصعب عل التعبي عك عمم ال
تا يك بلين خاط ة.

ا بعم أماة اها ة او

أت مم الطلب اك الزايةت باليف عك القيام بألياة ت بب
ل ايزعاج.

ي يها
أح

اا تقوله الزايةت ع

بأ

غي إجتااعي .

أاين إل ايت اب أيب عمم اك األصمقاة.

3.11

1.61

61.11

الثةثوك اي

:.91

1.61

11.11

الثالث والثةثوك

م ج اتو ط

:.91

1.6:

11.11

الثالث والثةثوك م

م ج اتو ط

:.91

1.69

11.11

الثالث والثةثوك م

:.11

1.17

11.11

:.11

1.6:

11.11

:.11

1.11

11.11

والثةثوك

مج

ال ام

والثةثوك اي

مج

عي

ال ام

والثةثوك اي

مج

عي

ال ام

والثةثوك اي

مج

عي

األ بعوك

مج

عي

16.11

الحامى واأل بعوك

مج

عي

:.:1

1.11

11.11

واأل بعوك

مج

عي

2.61

2.02

63.30

:.31

أحب إلقاة التحي عل ين الزايةت باليلي .
أهتم بحن الاليةت اإلجتااعي للزايةت.
الدرجة الكمية

11.11

1.66
1.19

ال ام

م ج اتو ط
عي

:.11

عل تيويك عةقات إجتااعي وثيق ان اآلخ يك.

الترتيب وفقاً لمنسب المئوية

م ج اتو ط

:.11

بالغ ب ماخل ع م لعو ي بالخجن.

أح

المتوسط
الحسابى

اإلنح ار
المعيار

النسبة المئوية
%

التقدير

11.11

1.63

يت رح ارك جرمون ( )9أك قريم اتو رطات عبرا ات اقيرا

الثا

درجة كبيرة

-

الخجرن اإلجتاراع لرمى طالبرات ال قر

األول بيلي الت بير ال يا ري ب رات – جااعر الزقرازي ت اوحرت ارا بريك ( )1.11 : :.:1أي ارا
ب رريك ( ، )%711 : %11.11يا ررا

الاقي ررا

بلغر رت قيار ر الاتو ررط الع ررام لعب ررا ات

ربته

( )3.1:ب ررب

( ، )%11.11وه ا يلي إل أك ا توى الخجن اإلجتااع بم ج يبي ة لمى طالبات ال ق األول بيلي
الت بي ال يا ي ب ات – جااع الزقازي .
ويا ت أعل ( )6عبا ات ي تجابات أ ام عي البحث األ ا ي عل الاقيا
أحتلت العبرا ات " ترزمام
يحار

لروك وجهر

ياا يل :

ر بات قلبر ع رماا أقرمم علر أماة الاهرا ات الح يير أارام زايةتر " "،

ع رم برمأ الاحا ر ات التطبيقير " "،يرزمام إ ر از العر

ع رم اإللرت اك بالاحا ر ات

التطبيقير " "،تر تعش أط ا ر ع رم لرعو ي بالخجرن" "،لرمي ق اعر برأك أماار أ

رن ع رماا أيروك با ر مى

بعيم عرك الرزايةت أث راة الترم يبات العالير " "،ألرع برايح اج ارك طبيعر الرزي ال يا ر الاطلروب ا ترماؤ
اثن الاايو " ،الا تب األول باتو ط قم ( )1.11و ب ااوي قم ها (.)%711
أاا أقن ( )6عبا ات إل تجابات أ ام عي البحث األ ا ي عل الاقيا
أحتلت العبا ات" ي يها

اا تقوله الزايةت ع

بأ

ياا يل :

غي إجتااعي " "،أح

بالغ ب ماخل

ع م لعو ي بالخجن " "،أاين إل ايت اب أيب عمم اك األصمقاة"  ،الا تبر ال ام ر والثةثروك باتو رط
قم ( ):.11و ب ااوي قم ها ( ، )%11بي اا أحتلرت العبرا ة " أحر

علر تيرويك عةقرات إجتااعير

وثيق ان اآلخ يك " ،الا تب األ بعوك باتو ط قم ( ):.11و ب ااوي قم ها ( ،)%11.11ياا أحتلت
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العبا ة " أحب إلقاة التحي عل ين الزايةت باليلي " ،الا تب الحامي واأل بعروك باتو رط قرم (، ):.31
و رب ااوير قرم ها ( "،)%16.11أهرتم بحرن الالريةت اإلجتااعير للرزايةت" ،الا تبر الثا ير واأل بعرروك
باتو ررط قررم ( ):.11و ررب ااوي ر قررم ها ( ، )%11.11وتت ر ه ر ال تررااج اررن اررا ألررا إليرره مجففد
عبففدالكريم ( )1007أك ه رراك
طالب  ،وه اك

ررب يبي ر ة تقررم ( )%:1.11اررك عي ر اررك الطررةب الجررااعييك ()111

ب يبير ة تقرم ( )%31.11ارك عي ر ارك الطالبرات الجااعيرات ( )111طالبر يتصر وك

بالخجن اللميم ااا يعي
ه

ياا تت

امى إ تلا الخجن اإلجتااع بيك طالبات الجااعات)77:71(.
ال تااج ان تااج م ا

ين اك  :أميرة مزىر حميد وأحالم ميد

( ،):()1022دنيا صبا عمي ( ،)1()1023دنيا صبا عمي ( )1()1023عل وجوم

عبد هلل
ب يبي ة اك

أع اض الخجن اإلجتااع لمى طالبات الا احن األول التعلياي بالجااعات.
وي رريف سففطوحى سففعد رحففيم وعففادل عبففدالمعطى ( )1002أك الخجررن اإلجتارراع يعتب ر اررك
رري واإلجتااعي ر

ات اآلثررا ال ررلبي عل ر الطررةب والطالبررات ااررا يررؤث عل ر تواصررلهم

اإل ررط ابات ال

اإلجتااع والتعليا  ،ويرؤمى إلر

ريا ت ربب اإلحجرام عرك اإلتصران براآلخ يك ،

ترااج رلويي واع ير

وعمم اإل مااج اعهم  ،وعمم القم ة عل التعبير عرك اآل اة والالراع  ،والخروف اللرميم ارك التحرمث أارام
اآلخ يك  ،وعمم اواجه الاوقف):73:77(.
جدول ()20
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسبة المئوية
لكل بعد من أبعاد مقياس الخجل اإلجتماعي
األبعاد
الخجل الشديد
توتر الخجل ومظاىره
الشخصية الصامتة والخجولة
العزلة اإلجتماعية

عدد
العبارات
20
20
20
21

المتوسط
الحسابى
26.70
30.00
20.40
18.10

اإلنح ار
المعيار

4.13
4.82
3.72
4.02

يت ح اك جمون ( )71أك بعم توت الخجن واظاه
الا تب األول

( ،)%71.1:و

%27.00
%28.04
%23.41
%22.82

اقيا

الترتيب وفقاً
لمنسب المئوية
الثانى
األول
الثالث
الرابع

الخجن اإلجتااع

أحتن

الا تب الثا ي ب ب ااوي

الا تب الثالث ب ب ااوي قم ها

الا تب األخي ة جاة بعم العزل اإلجتااعي ب ب ااوي قم ها (.)%73.97

وت جن الباحث ه

ال تااج إل

البحث اظاه الخجن التالي  :زيامة
الخجن

النسبة المئوية

ب ب ااوي قم ها( ،)%79.11وجاة بعم الخجن اللميم

قم ها ( ،)%71.11وجاة بعم اللخصي الصاات والخجول

ن=250

اوقف اا ،ويزمام إ از الع

أك أيث أع اض الخجن اإلجتااع

ظهو اً عل

أ ام عي

بات القلب ع م التواجم و ط جااع  ،واحا ا لوك الوجه ع م
ع م الالا ي

الاواقف اإلجتااعي  ،وا تعاش األط اف ع م
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اللعو بالخجن  ،وتت
صعوب

ه ال تااج ان اا ألا إليه ظري

شوقى محمد ( )1023أك الخجون يجم

تيويك عةقات ان اك حوله أو عقم صماقات

الخجن

يع ان أق ا ه  ،وأحيا اً قم ي

بال م إل الخوف وال هب  ،وا ط اب األعصاب  ،وي لك الخوف اك القيام بأي عان خلي اإلخ ا ،
وقم يجم صعوب

الت ييز ياا يج ي حوله  ،وي يع ف ييف يواجه الحياة)19:7:(.

ثانياً :عرض ومناقشة نتائج التساؤل الثانى لمبحث والذ ينص عمى ":اا هر العةقر بريك أبعرام الخجرن
اإلجتاراع وا رتوى التحصررين الم ا ر لرربعض الاقر ات التطبيقير قيررم البحرث لطالبررات ال قر األولر
بيلي الت بي ال يا ي ب ات – جااع الزقازي ؟
جدول ()22
معامالت اإلرتباط بين أبعاد مقياس الخجل اإلجتماعي
والتحصيل الدراسى فى المقررات التطبيقية

األبعاد
السباحة
مسابقات الميدان والمضمار
التعبير الحركى
إيقاع حركى
ألعاب صغيرة
المبارزة
التحصيل الدراسى

الخجل
الشديد

ن= 250

توتر الخجل ومظاىره

الشخصية الصامتة والخجولة

العزلة اإلجتماعية

*0.222
*0.112
*0.224
*0.162
*0.125
*0.102
*0.148

*0.163
*0.286
*0.172
*0.143
*0.121
*0.126
*0.128

*0.127
*0.282
*0.133
*0.142
*0.103
*0.122
*0.112

*0.202
*0.124
*0.221
*0.184
*0.132
*0.126
*0.153

* دال عند مستو 0.04

قيمة "ر" الجدولية عند مستو 0.248 = 0.04

يت ح اك جمون ( )77وجوم إ تباط الب مان إحصااياً ع م ا توى ( )1.11بيك أبعام اقيا

الخجن اإلجتااع وا توى التحصين الم ا
ال باح  -إيقاع الح ي

لبعض الاق ات التطبيقي عل الت تيب (التعبي الح ي -

– ألعاب صغي ة  -الابا زة  -ا ابقات الايماك والا اا ) لطالبات ال ق

األول بيلي الت بي ال يا ي ب ات – جااع الزقازي .
وت جن الباحث ه ال تيج إل أك ه اك عمة أ باب ا ها القل أو الخوف اك ال لن ع م أماة
الاها ات الح يي والتم يبات العالي اك قبن الطالب أاام الاعلا وبقي الطالبات  ،والخجن ع م إ تماة
بعض الاةب

ال يا ي خاص

احا

ات ال باح والتعبي الح ي

 ،وتت

ه

ال تيج ان اا

ألا إليه  :كافيتا وكوبمن  ،):1()1002( Kvita & Coplenأخيويا ):1( )1020( Ikhioya
ويلي العميم اك علااة ال

اإلجتااع بأك ال يا

ال ي يغلب عليه طابن الخجن قم يعا

العميم

اك الالاين والصعوبات ،وخاص الت يي ال لب الا تبط بالخوف ااا قم ي عف ثقته ب

ه ،و وة

ال اجح الا لوم

ال لاط

تقمي ل اته البم ي  ،وه ا يعيقه عك إلباع حاجاته ،وعك تحقي التوا

مجهة بحوث انتربية انشامهة – كهية انتربية انرياضية نهبنات -جامعة انسقازيق – انمجهد انثاني -نهنصف األول نألبحاث انعهمية8102 -و

 - 463انخجم اإلجتماعي وعالقته بانتحصيم اندراسى نبعض انمقررات انتطبيقية نطانبات انفرقة األونى بكهية انتربية انرياضية بانسقازيق

الح ي  ،والخجن يعتب أحم األ باب ال ييولوجي واإلجتااعي الت لها تأثي
ال يا

لب

ا توى األماة

لل م وقم يا عه اك الت اعن والتييف ان ال ي الجااع .
ياا تت

ال تااج ان تااج م ا

ه

ين اك :كافيتا وكوبمن )1002( Kvita & Coplen

( ،):1ىوجيس كاسمين  ،):1()1007( Hughes Kathleenأميرة مزىر حميد وأحالم ميد عبد
هلل ( ،):()1022رانيا محمد رفعت ( ،)71()1022رامي صال حالوة ( )9( )1022عل وجوم إ تباط
الب بيك الخجن اإلجتااع وا توى التحصين الم ا
ويؤيم عل

لمى طةب الا احن التعلياي الاختل .

لك ين اك  :كايدر وآخرون  ، )1007( Kydemirكوبالن )1007( Coplan

أك الطةب ا ت ع أع اض الخجن اإلجتااع أيث بطااً
األقن

أع اض الخجن اإلجتااع

اإل مااج ماخن الجااع  ،والت مم

التعلم والتحصين الم ا

اقا

 ،و لك تيج الح ا ي الا ط واللعو بالقل

بالطةب
والخوف اك

الاواقف اإلجتااعي )31:::(،)71::9(.

اإلستخالصات:
وة أهماف البحث وت اؤيته والاعالجات اإلحصااي للبيا ات  ،وال تااج الت

تم التوصن

إليها ،توصلت الباحث إل اإل تخةصات التالي :
 -7أختلف ت تيب أبعام اقيا

الخجن اإلجتااع

لمى لطالبات ال ق األول

بيلي الت بي ال يا ي

ب ات – جااع الزقازي ياا يل :
 بعم توت الخجن واظاه . بعم الخجن اللميم. بعم اللخصي الصاات والخجول . بعم العزل اإلجتااعي . -:تتصف طالبات ال ق األول بيلي الت بي ال يا ي ب ات – جااع الزقازي (عي البحث) بالخجن
اإلجتااع بم ج يبي ة.
 -3يوجم إ تباط الب مان إحصااياً ع م ا توى ( )1.11بيك أبعام اقيا
التحصين الم ا

الخجن اإلجتااع وا توى

لبعض الاق ات التطبيقي قيم البحث لطالبات ال ق األول بيلي الت بي ال يا ي

ب ات – جااع الزقازي .
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التوصيات:
وة اا توصلت إليه الباحث اك إ تخةصات توص باا يل :
 -7عقم جل ات للتوجيه واإل لام للطالبات للتخ يف اك أع اض الخجن اإلجتااع
لب

عل

التحصين الم ا

لاا لها اك تأثي

لبعض الاق ات التطبيقي قيم البحث لطالبات ال ق األول

بيلي

الت بي ال يا ي ب ات – جااع الزقازي .
 -:االهتمام باألنشطة اإلجتماعية المتنوعة بحيث تصبح مجاال حقيقياً ًلنمو العالقات ًاالجتماعية
واكتساب المهارات االجتماعية لطالبات ًال ق األول

بيلي الت بي ال يا ي ب ات – جااع

الزقازي .
 -3خل

جو إجتااع

صحيح باليلي ت وم الاحب والتعاوك والص اح واقاا حلقات الحوا الا توح

للطالبات لزيامة الثق بال
 -1إ تخمام اقيا

والتعبي عك آ ااهك بين ح ي .

الخجن اإلجتااع

الخا

جااع الزقازي والت خلصت إليه الم ا

بطالبات ال ق األول

بيلي الت بي ال يا ي ب ات –

الااثل و لك لتحميم م ج الخجن اإلجتااع .

 -1بناء برامج إرشادية تسهم في خفض الخجل االجتماعي ع م بماي العام الم ا

لطالبات ال ق

األول بيلي الت بي ال يا ي ب ات – جااع الزقازي .

مجهة بحوث انتربية انشامهة – كهية انتربية انرياضية نهبنات -جامعة انسقازيق – انمجهد انثاني -نهنصف األول نألبحاث انعهمية8102 -و

 - 465انخجم اإلجتماعي وعالقته بانتحصيم اندراسى نبعض انمقررات انتطبيقية نطانبات انفرقة األونى بكهية انتربية انرياضية بانسقازيق

المراجع
أوالً  :المراجع العربية:
 -2أحمد عبد المطي

ايجتااع  ،ط  ، :ما الا ي ة لل ل  ،األ مك.

وحيد ( :)1023علم ال

 -1أميرة مزىر حميد  ،أحالم ميد عبد هلل ( ":)1022الخجن ايجتااع وعةقته بالتحصين الم ا
لمى طالبات اعهم إعمام الاعلاات" ،اجل ال تح  ،العمم ال ابن واأل بعوك  ،جااع
تل يك  ،و يا.
العان ايجتااع

 -2جالل الدين العزاو ( :)1024اها ات الااا

 ،ايتب اإللعاع ال ي

،اإل ي م ي .
 -3حسن مصطفى عبد المعطي ( :)1024اي ط ابات ال

ي

الط ول والا اهق  ،ط ، :ايتب

القاه ة لليتاب  ،القاه ة.
 -4حسين عبد العزيز الدريني ( :)1002اقيا
 -5خميل ابو فرحة ( :)1020الاو وع ال

الخجن  ،ما ال ي الع ب  ،القاه ة.

ي  ،ط  ،:ما أ اا  ،عااك.

 -6دنيا صبا عمي ( ":)1023الخجن ايجتااع وعةقته بأماة بعض الاها ات األ ا ي بي ة القمم
لمى طالبات يلي الت بي ال يا ي  -جااع الاث " ،اجل القام ي لعلوم الت بي
ال يا ي  ،الاجلم( ،)71العمم( ،):الجزة الثا

 ،يلي الت بي ال يا ي  ،جااع

القام ي .
 -7دنيا صبا عمي ( ":)1023م ا
جااعت الاث

اقا

للخجن ايجتااع لمى طالبات يلي الت بي ال يا ي

والقام ي " ،اجل علوم الت بي ال يا ي  ،الاجلم( ،)1العمم( ، )1يلي

الت بي ال يا ي  ،جااع بابن.
 -8رامي صال حالوة (":)1022عةق الخجن با توى التعلم
لمى طلب يلي الت بي ال يا ي

بعض الا اقات العالي الاختلط

الجااع األ م ي " ،اجل اؤت للبحوث والم ا ات،

ل ل العلوم اإل ا ي وايجتااعي  ،الاجلم ( ، ):1العمم ( ،)1جااع اؤت  ،الاالي
األ م ي الهالاي .
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 -20رانيا محمد رفعت ( ":)1022العةق بيك الخجن ايجتااع
الم ا

واأل يا الةعقة ي والتحصين
الت بي  ،العمم ( ،)7:الجزة

لمى الطالب الجااعي " ،اجل البحث العلا

الثالث  ،يلي الب ات ل ماب والعلوم والت بي  ،جااع عيك لا .
الخجن لمى عي

 -22سطوحى سعد رحيم  ،عادل عبدالمعطى ( ":)1002ال و

اك الطةب

الاص ييك والوا ميك بجااع األزه " ،اجل يلي الت بي  ،العمم( ،):جااع األزه .
 -21ظري

شوقي محمد ( :)1023الاها ات ايجتااعي وايتصالي  ،ما غ يب  ،القاه ة.

 -22مايسة أحمد النيال  ،مدحت عبد الحميد أبوزيد ( :)1024الخجن وبعض أبعام اللخصي  ،ما
الاع

الجااعي  ،القاه ة.

 -23مجد عبدالكريم حبيب ( :)1007بطا ي إختبا ات الخجن  ،ما ال ه

الاص ي  ،القاه ة.

 -24محسوب عبد القادر الضو  ،ممدو كامل حساني ( ":)1004تأثي او ن ال بط وأ اليب
العزو والخجن

التحصين ايياميا

لطةب يلي ال وك الجايل " م ا

با تخمام

تحلين الا ا  ،اجل يلي الت بي  ،العمم( ،)11جااع الا صو ة.
 -25محمد زياد حمدان ( :)1022التحصين الم ا

 ،الاين وحلون ،ما الت بي الحميث  ،مال .
 ،ط ،:ما الل و  ،بي وت ،لب اك.

 -26محمد عثمان نجاتى ( :)1023الحميث ال بوى وعلم ال
 -27محمد احمد محمد غنيم ( :)1002ايتجاهات الحميث
الم ا

بحوث اليةت تقويم التحصين

 ،اوقن أط ان الخليج وى ايحتياجات الخاص .

 -28محمد محروس الشناو ( :)1022ب اة وتق يك اقيا

الخجن " م ا

با تخمام التحلين العاال "

 ،اإل جلو الاص ي  ،القاه ة.
 -10محمد جاسم محمد ( :)1007ييولوجي اإلما ة التعلياي والام ي وأ ا التطوي العام  ،ما
الثقا  ،ط  ، :عااك.
 -12مالك جرجس ( :)1020الط ن الخجون ييف لجعه و عا  ،ط ،3ما اللواة  ،ال ياض.
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