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 . مقياس االحراج االجتماعي الرياضي  : الكلمات المفتاحية
 

 مستخلص البحث

الث نيددي لعلدد    بنددام مقيدداس االحددراج االجتمدداعي الرياضددي لالثددي  ليددي التربيددي هدد ا الث ددى  لدد     

لالثي  ليي التربيي الث نيدي لعلد   الرياضدي وضع مستويات معيارية ، مع الرياضي في جامعي الم صل 

سااتخدم الباااحثوم المااوصف الو اافي ، ل بمقياااس االحااراج االجتماااعي الرياضااي فددي جامعددي الم صددل 

م الرياضاة ياي جامعاة تكوم مجتمع البحث من طلبة كلية التربية البدنية وعلاو، وباألسلوب المسحي 

، واسااتوتف طالااو وطالبااة (  043)  والبااالع عااددهم (   1313_ 1322)المو اال  للعااام الدراسااي 

الذي تم بنامه بم اصفات علميي دقيقي أثثد  فاعليدي  مقياس االحراج االجتماعي الرياضيبأن  الباحثوم 

ي الم صل بدححراج اجتمداعي طثيعدي تمتع طلثي  ليي التربيي الث نيي لعل   الرياضي في جامع ، لعاليي 

  ، لألصد اتم لضع مست يات معياريي لعيني الث ى بمقياس االحدراج االجتمداعي الرياضدي  ، للمقث ل

ايجاد عالقي  ، معبنام برامج ارشاديي لِمساع ة الالثي الذين يعان ن من االحراج في الم اقف الرياضيي 

 .بين االحراج الرياضي لعالقته بمراقثي الذات 
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Constructing  the  Social - sports embarrassment scale for students of 

the College of Physical Education and Sports Sciences at the University 

of Mosul 

Abstract 

       The aim of the research is to build a scale of social and sports 

embarrassment for students of the College of Physical Education and Sports 

Sciences at the University of Mosul, with setting standard levels for students 

of the College of Physical Education and Sports Sciences at the University 

of Mosul with a scale of social and sports embarrassment. The students of 

the College of Physical Education and Sports Sciences at the University of 

Mosul have concluded that the Social and Sports Embarrassment Scale, 

which was built with accurate scientific specifications, proved highly 

effective, and the students of the College of Physical Education and Sports 

Sciences at the University of Mosul enjoyed social embarrassment. It is 

normal and acceptable, and standard levels were set for the research sample 

with the socio-sports embarrassment scale, and they recommended building 

counseling programs to help students who suffer from embarrassment in 

sports situations, with finding a relationship between sports embarrassment 

and its relationship to self-monitoring. 

Keywords: socio-sports embarrassment scale. 

 

. 

 

 

 



 

 

 

 
 
 

 

159 

 P- ISSN:2074 – 9465  (172) لىإ( 157) ص من الصفحات
E-ISSN:2706-7718                                 

 (03/21/1312) نيوالعشرالث الث العدد  – خامسالمجلد ال –رياضية دنية والمجلة جامعة االنبار للعلوم الب

 الفصل االول

 :التعريف بالبحث -2

 :مقدمة البحث وأهميته 2 -2

ال رج ه  شع ر عاطفي ينتج عن االنزعاج الش ي  لإلنسان مع نفسه ، لذلك بسثب  يجاد فعل غير 

لعادة ما يتعلق ال رج بأم ر مرتثاي . مقث ل اجتماعياً أل غير مرغ ب بكشفه من قثل اآلخرين

لفي، ق  يك ن منها ما يمكن أن يُعثر عنه بالخزي الذي ق  يخثر به من بالشرا أل الكرامي بأن اع مخت

لق  ينجم ال رج أيضا  ثر  تيان فعل ي مل داللي . ح له ليالحظه فال يقتصر عل  الشخص نفسه

أخالقيي غير مقث لي اجتماعياً، للكنه ليس خاأ، لتتمثل تعابير ال جه المرتثاي بهذا الشع ر بابتسامي 

حيى أن عضلي لاح ة تشارك في عمليي ، عن االبتسامي عن  الشع ر بالسرلر مختلفي، خاصي

للغي الجس  تتمثل . فترتفع زاليي الفم ن   األعل  لباقي أجزام الفم تميل لألسفل بتجم ، االبتسامي

بلمس المالبس بت تر،  خفام الي يين، النظر لألسفل، ل نزال الرأس لاأل تاا، جفاا الفم، تعرق، 

ال جه، ت تر العضالت ، ارتجاا غير ط عي، تكسر الص ت، التكلم بص ت منخفض أل احمرار 

مرتفع بتارا، ع   ترابط االفكار، صع بات لغ يي، عصثيي، تجنب االتصال بالعين، أحياناً يلجأ 

الشخص المرتثك أل الُم َرج إلخفام ذلك عن طريق االبتسامي أل القهقهي العصثيي لمن الممكن أن 

لم ى تأثره بالعامل المسثب ، صثيي،  ذ يتعلق هذا بم ى تقييمه لل ضعيي التي يمر بهايشعر بالع

 . لتق يره للع اقب 

: لهي (Sharked and Stafford) "شار   لستاف رد"هنالك ستي أن اع من ال رج ب سب   
( )

 

من  الشع ر باإلحراج بسثب الكشف عن جزم: عل  سثيل المثال . اختراق أل مس الخص صيي.  

 .الجس  ب لن قص 

  .النسيان أل الفشل في  نجاز مهمي صعثي نسثياً : عل  سثيل المثال . ع   المعرفي.2 

 . االنتقاد لالرفض .3

 م ادثي غير الئقي، ع   الت كم بالمشاعر لالتصرفات : عل  سثيل المثال . تصرفات م رجي. 4

 .مظهر غير الئق. 5

الجهزة التكن ل جيي المتا رة بالمقارني مع الق يمي، المظهر استخ ا  ا:  مثل. الثيئي الم ياي. 6

 . الخارجي الم ا ي للم ضي 

  (   Goffman,1967) :نظريي   فمان في تفسير االحراج
(2)

 

له  اح  علمام االجتماع المعرلا ، ينتمي العالم االمريكي   فمان ال  الم رسي االجتماعيي

فاخذ ، ني معظم الث  ث ح ل االحراج في العصر ال  يىفي ب  ثه حت  اصثح االصل الذي نشأت م

ليؤ     فمان ان االحراج ينتج من التفاعل االحمق الذي (. ميللر ، باس ، م دغليني ) منه  ل من 

لالخثرة ، لان التقييم االجتماعي من قثل االخرين، يفشل فيه الفرد خ فاً من اناثاع االخرين

لها تأثيراً  ثيراً في تفسير السل ك ، نجزة ح ل  يف يقيّمه االخرلنلت قعات الفرد غير الم، السل  يي

 Goffلفي دراسي لك فمان . تفسير النسثي اال ثر من التثاين في مست ى االحراج  لفي، االحراجي

                                                
( )
Goff man, E. (1978): The presentation of self in everyday life. Harmon ds worth 

London.p.213. 
(2)
Goff man ،E. (1967): On face-work. Interaction ritual. 
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man ,  ت صل ال  انه يمكن مالحظي االحراج بسه لي من خالل الخصائص الفسي ل جيي لالنفسيي

ما اذا  ان ، ب  نسثياً في الم اقف االجتماعيي من حيى طثيعي الم قفللفرد لاالحراج سل ك ثا

لأع    فمان . فانه ينتج نفس ال رجي في مست ى االحراج ل ى الم رجين، الم قف ساراً ا  م زناً 

لان االحراج . الم اجهات االجتماعيي المص ر الرئيس لالمهم لب لنها ال يمكن الشع ر باألحراج

تلك هي المك نات ال قيقيي للم اجهي ( الزمان ، المكان ، االفراد ) الثي ي تاج ال  عناصر ث

انهم انتقل ا ال    تث أ عن ما ي رك الم اجه ن، لهي فرصي مناسثي للتفاعل االجتماعي .االجتماعيي

لمن لجهي نظر  ،ال ج د ال الي للشخص االخر لتنتهي اما بالتفاعل االجتماعي ال االنس اب

 :اجهي االجتماعيي تتضمن ع ة مفاهيم   فمان ان الم 

يع  مفه   الذات من اق   المفاهيم في االسس النفسيي لالفلسفيي، لفهم الاثيعي  :تقديم الذات . 2   

االنسانيي فق   ان مر ز االهتما  في دراسي الذات ينصب عل  العمليات التي ب اساتها يكتسب 

يم النفسيي التي ب ى فيها علمام النفس، فاإلنسان  ان ابرز المفاه االفراد المعرفي بأنفسهم له  من

لما زال يسع  حثيثاً لمعرفي نفسه لفهمها بشكل أفضل، فه  يري  أن يعرا بالضثط من ه ، للماذا 

ه   ما ه  عليه اآلن، ل يف لصل ال  ما لصل اليه، لذا فحن مفه   الذات ليس مجرد انعكاس لما 

الذين يعيش ن ، ان الذات تنم  من خالل تفاعل الفرد مع اآلخرين يراه الفرد في عي ن اآلخرين، بل

ح له، ب ماً باألسرة لالم رسي لامت اداً ال  الجماعات لالمؤسسات االجتماعيي االخرى، لتتك ن منذ 

لذلك يؤ   علمام . االيا  االلل  بع  الميالد، نتيجي لتفاعل الافل االجتماعي مع اآلخرين في بيئته

لفي بيئته االجتماعيي الاثيعيي لق  الل  قسم  ثير من علمام ، رلرة فهم الفرد  كلالنفس عل  ض

النفس المعاصرين اهتماماً  ثيراً بمفه   الذات باعتثاره التنظيم الرئيس الذي يؤثر في سل ك 

لان اله يي االجتماعيي هي ص رة ، ليشير   فمان ال  ان الذات انعكاس لله يي االجتماعيي .االنسان

لان الشخص الذي يري  ان يثرز ه يته بين اقرانه لاص قائه يصثها ، لذات الاثيعيي ال الم رجيا

أي أن   فمان ب ى الذات من خالل ، تفاعله االجتماعي بمن ي يا ن به  بشكل مقث ل من خالل

 .  تفاعل الفرد مع المجتمع

من خالل تعابير ال جه ، يمكن التعرا عل  الشخص الم رج من غير الم رج:   تعابير الوجه. 1

اذ يؤ     فمان ، الذي يسع  الم رج ال خفائها عن طريق م اللي تغييرها ال  تعابير لجه رصيني

ظهرت عل  لجه الشخص تعابير تخالف ، مت  ما اختلف لاقع الفرد ال اخلي مع ال اقع الخارجي"

ان من خالل دراسات ثم ُط رت افكار   فم، فتظهر عليه عالمات االحراج، ال اقع الخارجي

، التي استه ف  ق رات اشخاص ش ي ي الفراسي يستايع ن تمييز الصادق من الكاذب( ايكمان )

حت  ت  ل صاحب هذه ال راسي ال  قارئ ، لالم رج من غيره عن طريق دراسي تعابير ال جه

مخابرات لاُستغل  االفكار ح ل تعابير ال جه في اجهزة الشرطي لال، لج ه في عيادته النفسيي

العالميي بع  اع اد خثرام ا فام لقرامة تعابير ال جه لالتعرا عل  العالمات االنفعاليي التي يص رها 

اذ عّ  ال جه الضح سثيل لقياس االحراج ألنه تظهر فيه الل عالمات االفتضاح ، لجه المجر 

ل  ال جه الذي ألن الشخص يميل ال  م اجهي رد فعل عاطفي ف ري اثنام االحراج ا، لاالزدرام

( حفظ مام ال جه ) لهناك اشخاص لهم الق رة عل  ضثط ردلد افعالهم لقمع حاالت االحراج ، امامه

 (.شخص دبل ماسي ) اي انه بمثابي ال ارس االمين عل  ضثط تعابير لجهه إلرضام الجميع 
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 :انتقال االحراج او التعاطف االحراجي . 0 

بل ي صل ، صل عن ما يتعرض الفرد ال  م قف م رج فقطاالحراج ليس بالضرلرة ان ي      

لان الظرلا لاالح اث الم رجي غالثاً ما تشمل  .لمجرد ان يشاه  شخص آخر يتعرض لألحراج

لذا فان االحراج الناجم عن  ، ل ال ض ر حينما يج  الفرد نفسه في م قع يت قع ان يجعله م رجا

ان ي صل حت  حينما ال يشارك المالحظ ن ال يسميه   فمان يمكن   التعاطف ال ج اني  ما

ال ض ر الم رج في الم قف االحراجي اال انهم ق  يشار  نه في تثادل الم اقع مع الشخص من 

لان المراقثين للم رج ق  يستجيث ن بم ى    ، ل يفيي الخرلج من هذا المأزق من ناحيي اخرى، ناحيي

جابات التي لج ت ل ى الشخص الم رج،  االبتسامي متن ع من االستجابات المتشابهي مع تلك االست

التعاطف لاالسناد،   لت ل عل    لالض ك لاحمرار ال جه لهي استجابات ت ازي استجابي الم رج

، فق  دل  دراسي لك فمان عل  ان ال ض ر يك ن ا آما ع ائيين مع االشخاص الم رجين ال مؤي لن

   .له عل  االطمئنانيق م ن له االعتثارات االيجابيي لكي يساع 

، انتهاك لشخص بشكل مقص د من قثل االخرين"عرفي   فمان انه :االحراج المتعمد او القصدي . 4

ليث ل ان   فمان ألل منظر ناقش  ، "له  اما ان يك ن مت قع ال غير مت قع بالنسثي للم رج

تؤدي دلراً بارزاً في حياة ، لق  بين ان النكات العمليي لااللعاب االجتماعيي، االحراج بشكل مثاشر

مثيناً ان تق يم الذات من قثل االفراد ، لق  ت سع في هذه الفكرة فيما بع ، الناس االجتماعيي

لق  ي صل المتسثث ن لألحراج عل  حاالت حقيقي من ، من االخرين عن عم   تتعرض ال  ته ي   ق 

بمعن  ان الشخص القادر عل  احراج ، يليث ث ا عن اسناد ال دعم له يي ادلارهم االجتماعي  االشثاع

لفي دراسي لك فمان استه ف   .من خالل احراج اشخاص اخرين االخرين يشثع حاجي في نفسه

عالقي القس ة باألشخاص الذين يتعم لن احراج الغير فكان ا ا ثر قس ة من الذين يتعاطف ن مع 

 :لان االحراج المتعم  له اسثاب هي  ، الم رج

لتقليل احترامه اما  ، لالتشكيك لسلب الثقي منه، اي لضع شخصاً ما ت   التساؤل  :شخصيي .  أ 

                .ل ج د مشكلي ال ع ام ال  ره لذلك الشخص، ال ض ر

فان الاثقي ، ال الفرلق في الاثقات االجتماعيي،  الفرلق الفرديي في الكفامة العلميي  :اجتماعيي   .ب 

نفسها م رجي اثنام التفاعل مع الاثقي العليا، ل ذلك الاثقي العليا تسع  ال سا  في المجتمع تج  

 .للتقليل من اهميي الاثقي ال سا  لالفقيرة

أن بعض الناس االغنيام يتسثث ن في احراج الناس ، الماليي  تتعلق بالمهني لالثرلة: اقتصاديي   .ج 

 .الفقرام عن طريق السخريي منهم ال زيادة العاف عليهم

ليزداد هذا الن ع من ، ه  شع ر الفرد باإلحراج دلن انتثاه االخرين اليه   :االحراج الفردي . 5 

 أن يلتقي ، ليتمثل بضعف الق رة للنظر بعين االخر، االحراج اثنام الم اجهات االجتماعيي الفرديي

ان يتخااه  يمكن، بص يق ق يم تتمن  رؤيته ال ص يق لك ال ترغب بلقائه لهذا الن ع من االحراج

 .الفرد بالكفامة الشخصيي لالق رة عل  الم اجهي االجتماعيي

ألنه ، في هذا الن ع يشعر الم رج، بصع بي ا ثر من االحراج الفردي   :االحراج الجماعي . 6 

مثال ذلك القام م اضرة ، ي تاج في ذلك ال  م اجهي الجماعي التي تتع د فيها اآلرام لالتقييمات له

 .ال حض ر ال فالت  ال اختثار لمهني معيني، الناس اما  حش  من

لالاالب الجامعي ي اجه ت  يات  ثيرة تثعى في  ثير من االحيان اإلحساس بالت تر لالضيق    

ير ز عل  شري ي مهمي في المجتمع لهم الالثي ، لالقلق لاالحراج، لتكمن أهميي هذا الث ى في أنه
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را عل  م ض ع االحراج االجتماعي لالثي  ليي التربيي حيى يسع  الث ى ال  ألتع، الجامعيين

عل  أساس أن االحراج يتضمن ألع ي  من العناصر في ، الث نيي لعل   الرياضي في جامعي الم صل

من حيى ق رته لم اجهي الم اقف الاارئي لالمتغيرة ل مكانيي التعايش معها من خالل ، شخصيي الفرد

 .ب الم قف المال بالقابليي عل  التغير لالتث ل حس

 :مشكلة البحث  1 -2

االستئذان عل  الناس في بي تهم لأما نهم : هنالك م اقف  ثيرة في ع    حراج الناس منها  

حرجاً ش ي اً لاطالعاً عل  ما ال ، الخاصي الممل  ي ، فحن في ال خ ل عليهم من غير علمهم ل ذنهم

ليجب أن نتأدب بأدب اإلسال ، لأن نثتغي بذلك . ي ب االطالع عليه، في ج انب  ثيرة من ال ياة

فمثالً ال خ ل عل  الشخص في لق  ال يرغب أن ي خل فيه . لجه هللا تعال  فحنه ال افع لكل خلق  ريم

ال ير ز عل  قضيي التأخر في الثي   ذا ضيفه ، لطثعه بائ، أح ، أل أن يك ن بعض من دمه ثقيل

لصاحب الثي  ق  يك ن مشغ الً، في رج لربما ضيع بعض ، شخص أل دعاه، فيا ل الجلسي لاللقام

األعمال المهمي ألجله، لما أجمل الشخص الذي يق ر ظرلا الناس لأشغالهم، ل م نعاني من الثقالم 

فيرتكث ا خاأ آخر بححراج الناس اآلخرين في تضييع ، الذين ليس لهم لق  يقض ن فيه األعمال

 .ناسلهذا شيم يفعله  ثير من ال. ألقاتهم

، لمن اإلحراج الذي يقع بين الناس، أخذ األم ال باريقي السلف لال ين لالتأخر في  رجاعها

خاصي ، يجب االبتعاد عنها لما فيها من  حراج الناس، أل ع   تأديتها، لهذه صفي ذميمي في المسلم

لرياضيي ممن يست ي من طلب حقه   ن السائل لالمست ين من المعرلفين، فمثالً اعاني مالبسك ا

فيعايه ذلك زميله ال ، ا   تاب ال ملزمي المادة الفالنيي ألني نسي  اجلثها،ألنني نسي  جلب مالبسي 

فينثغي عل  الاالب أن . للالب للكن لإلحراج الذي ه  سمي له لصفي ثقيلي من صفات ثقال الاثع

منا أنه يقيس نفسه عل   يعلم أن زمالئه ال يتساللن من حيى الصراحي لالت مل، لالمشكلي في الكثير

هذا من باب الكر  أل من باب التعالن أل من باب األخ ة، لهي في ال قيقي تس ل : اآلخرين، فيق ل 

 .باريقي ملت يي، لتافل باريقي مثررة

من خالل أن االحراج االجتماعي الرياضي يمثل أح  الر ائز ، لتثرز مشكلي الث ى

لرياضي سلثياً، لالكشف عن االمكانيي لالق رة ل ى الفرد االساسيي التي تؤثر عل  حياة الفرد ا

لذلك يعتثر االحراج االجتماعي الرياضي ، الرياضي لم اجهي جميع الظرلا لالتكيف معها

م ض ع خصب لمن الم اضيع ال  يثي حيى أن اإلنسان باثيعته يتأمل لينظر ليخاا لي رج من 

مما يؤدى  ل  فشله في  افي المجاالت ع   لض ح أسل ب التعامل مع نفسه لمع االخرين 

 : لمن خالل ما سثق تظهر التساؤالت التاليي .ال ياتيي

ال ي ج  فينا من لم ي رجه م قف من الم اقف االجتماعيي لالرياضيي، فالكل تأتي عليه ع ة .  

 .م اقف يشعر فيها باإلحراج الش ي 

 ؟لماذا نشعر باإلحراج. 2

 ؟عتثر ميزة ا  عيبهل ع   الشع ر باإلحراج ي. 3

 ؟هل هناك م اقف يجب فيها ان يشعر االنسان باإلحراج. 4

 : أهداف البحث  2-0 

بنام مقياس االحراج االجتماعي الرياضي لالثي  ليي التربيي الث نيي لعل   الرياضي في جامعي  . 

 . الم صل
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بمقياس .ي جامعي الم صل ألتعرا عل  الفرلق بين طلثي  ليي التربيي الث نيي لعل   الرياضي ف .2 

 .االحراج االجتماعي الرياضي

 .لضع مست يات معياريي لمقياس االحراج االجتماعي الرياضي  .3

 :  مجاالت البحث 2-4

 .طلثي  ليي التربيي الث نيي لعل   الرياضي في جامعي الم صل :المجال البشري 2-4-2

 .2121 /1/1  ل   9 21 /1/9 للم ة من  :لزمانياالمجال  2-4-1

 .قاعات ال رس في  ليي التربيي الث نيي لعل   الرياضي  : المجال المكاني 2-4-0

 الفصل الثاني

 :موصجية البحث واجراءاته الميدانية  -1

 :موصف البحث  1-2

 .تم استخ ا  المنهج ال صفي باألسل ب المس ي لمالممته لطثيعي الث ى

 :مجتمع البحث وعيوته 1-1

 :ث مجتمع البح  1-1-2

، 2121-9 21أشتمل مجتمع الث ى عل  طلثي  ليي التربيي الث نيي لعل   الرياضي للعا  ال راسي   

 ما مثين  في . م زعين عل  المراحل ال راسيي االربعي، طالب لطالثي( 141) لالثالغ ع دهم 

 (  )الج لل 

 (2)جدول 

 يبين تفا يل توزيع مجتمع البحث

 لمجموعا ي ط ح ز و ه د ج ب أ الشعبة
الوسبة 

 المئؤية

المرحلة 

 االولى
10* 15 13 12 10 10* 10  - - -200 10.02٪ 

المرحلة 

 الثانية
15* 03 12 16* 10 00 03 03 01 03 121 02.46٪ 

المرحلة 

 الثالثة
15* 12 12 14 10 10 14 10  - -134 10.50٪ 

المرحلة 

 الرابعة

2 + *

22 
12 10  - - - - - - -02 2.52٪ 

 03 01 50 00 02 22 02 232 235 234 عالمجمو

الوسبة  233٪ 043

 المئوية

24.35 

٪ 

24.22 

٪ 
20.65٪ 23.54٪ 23.25٪ 23.62٪ 23.42٪ 0.26٪ 4.01٪ 4.35٪ 

 

 :عيوة البحث أألساسية 1-1-1

مدن مجتمدع الث دى  عيندي ( ٪11)طالب لطالثي، لتم اختيار نسدثي ( 141)اشتمل  عيني الث ى عل     

 .  عيني تاثيق( ٪31)تخ   بنام، لأس

 :عيوة البواء  1-1-1-2

( 11 )،  ذ تدم اختيدار (٪11)طالدب لطالثدي يمثلد ن تقريثداً نسدثي ( 5 5)اشتمل  عيني الثنام عل       

طالب لطالثي من عيني الثنام إلجرام التجارب االستاالعيي للمقياس، لتم اسدتثعادهم مدن عيندي الث دى، 

( 11 )، ل(عيندي التمييددز( )الت ليدل أإلحصدائي للفقدرات)صد ق الثنددام  طالدب لطالثدي إلجدرام( 251)ل

 .طالب لطالثي الستخراج معامل الثثات، لاستثع لا  ذلك من عيني الث ى
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 :عيوة التطبيق 1-1-1-1

مددن عينددي الث ددى،  ( ٪31)طالددب لطالثددي يمثلدد ن نسددثي ( 222)اشددتمل  عينددي التاثيددق علدد        

 ( 2)ج لل . االجتماعي الرياضي لغرض تاثيق مقياس االحراج

 (1)جدول 

 يبين تفا يل عيوة البواء والتطبيق

 الوسبة المئوية من

 عيوة  البواء

 عيوة التطبيق عيوة الثبات
العدد 

عيوة التجارب  الكلي

 االستطالعية

عيوة  دق 

 البواء 
 المستبعدوم

 عيوة البواء

 طالبة الوط طالبة طالو طالبة طالو طالبة طالو طالبة طالو

043 

05 15 223 63 53 22 63 43 223 41 

233 153 62 233 

111 
522 

22.02٪ 42.16٪ 20.21٪ 22.02٪ 

 ٪233 ٪03 ٪03 عيوة البحث األساسية

 :أداة البحث  1-0

نظراً لعد   لجد د مقيداس يقديس االحدراج االجتمداعي الرياضدي لالثدي  ليدي التربيدي الث نيدي لعلد    

 .ي في جامعي الم صل، حسب علم الثاحث ن لذلك قا  الثاحث ن بثنام هذا المقياسالرياض

 :تحديد أبعاد المقياس 1-0-2

بع  أن تم مراجعي أدبيات الث  ث لاألطر النظريي لال راسات السابقي لال راسات المتعلقي 

الث  ث لال راسات بالث ى، فضالً عل  االطالع للمصادر العلميي، قا  الثاحث ن بت ليل م ت ى تلك 

أن مراجعي الث  ث لال راسات في م ض ع السمي ربما يساع  في تك ين فهم ألسع " لالمصادر، اذ 

" لمك نات السمي لعالقتها بسمات أخرى فضالً عن المساع ة  في تعريف شامل مفصل لها
( )

  ، 

 :أبعاد رئيسه تعثر عن أبعاد الث ى األساسيي لهي ( أربعي)تم ت  ي  لعليه 

      االحراج الذاتي الرياضي -

 االحراج من زمالم الرياضي     -

 انفعاالت االحراج الرياضي -احراج الم قف الرياضي    -

 :تحديد أسلوب  ياغة يقرات المقياس 1-0-1

المادد ر،  لهددي شددثيهي بأسددل ب ( ليكددرت)قددا  الثدداحث ن بحعدد اد الفقددرات لصددياغتها علدد  أسددل ب 

يقد   للمسدتجيب فقدرات ليالدب منده ت  يد  أجابتده باختيدار بد يل لاحد  مدن بدين االختيار من متعد د،  ذ 

 . ب ائل ع ة لها ألزان مختلفي

 : ياغة يقرات كل بعد 1-0-1-2

بع  أن تم ت  ي  األبعداد للمقيداس تالدب  عد اد الصديغي األلليدي للمقيداس،  ذ تمد  صدياغي عد د مدن   

لطثيعي مجتمدع الث دى، مدن خدالل االعتمداد علد  األسدس الفقرات عل  لفق أبعاد المقياس لبما يتالم  

يمكدن لماد ر أداة قيداس سدمي "ال اردة في الث  ث لال راسات العلميي ح ل أسداليب بندام المقداييس، اذ 

معيني أن يث أ عمله بارح أسئلي مفت حي عل  الفئي المسته في، ثم يقد   بتصدنيف االسدتجابات لت ليلهدا، 

 "يسي المك ني للسمي المند ي قياسدهالمن ثم يشتق األبعاد الرئ
 ( )

ينصدح بادرح الفقدرة ألالً علد  أنهدا ل 
                                                

( )
ق للنشر لالت زيع، عمان أساسيات القياس لالتق يم في العل   السل  يي، دار الشرل(: 2114) النثهان ، م س  

 .14،ص
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علد  مجم عدي مدن الممت ندين، ثدم يصدار  لد  اشدتقاق المم هدات لتا يرهدا مدن خدالل ( مفت ح)سؤال 

 . حصر لت ليل أخاام هؤالم الممت نين

 :التجربة االستطالعية األولى  1-0-1-2

م جده (   ) يداس قدا  الثداحث ن بت زيدع اسدتثيان مفتد ح مل دق من أجل ال ص ل عل  فقرات المق  

م زعين عل  المراحدل ال راسديي االربعدي  لباريقدي ( ضمن عيني الثنام)طالب لطالثي من ( 11 ) ل  

لبهذا تم الت صدل  لد   عد اد لصدياغي ، عش ائيي، يمثل ن مجتمع الث ى لتم استثعادهم من عيني الث ى

فقدرة  م زعدي علد  أبعداد المقيداس االربعدي السدابق ( 41)لليدي تتكد ن مدن فقدرات المقيداس بصديغتها األ

 .ت  ي ها

 : دق المقياس  1-0-0

في بنام المقاييس، لق  ت قدق مدن صد ق المقيداس ( السايك متريي)  ن الص ق ه  أح  الخصائص 

 .عثر ص ق الم ت ى لالص ق الظاهري

 :الصدق ألظاهري  1-0-0-2

فقرة تم عرض المقياس عل  ع د مدن السدادة ذلي ( 41)مقياس لفقراته ألثالغي بع  أن تم ت  ي  ابعاد ال

الخثرة لاالختصاص  في مجال العل   ألترب يي لالنفسيي ، لالعلد   الرياضديي، لمجدال القيداس لالتقد يم 

لغرض تق يمها لال كم عل  م ى صالحيتها لمالممتها للثع  الدذي خصصد  لده، ل جدرام ، (2)مل ق 

لبمددا ، (حددذا أل أعددادة صددياغي أل  ضددافي عدد د مددن االبعدداد لالفقددرات)المناسددثي مددن خددالل التعدد يالت 

يتالم  لمجتمع الث ى، فضالً عن ذ ر صالحيي ب ائل اإلجابي المقترحي، أل  ضافي لت  ي  السلم الث يل 

مدن صد ق ،  ذ يعد  هدذا اإلجدرام لسديلي مناسدثي للتأ د  ( 3)لإلجابي الذي يرلنه مناسدثاً للمقيداس مل دق 

لبع  ت ليل اجابات لمالحظات السادة الخثرام تم اسدتخراج صد ق الخثدرام مدن خدالل النسدثي ، المقياس

( ٪15)المئ يددي التفدداق الخثددرام حدد ل صددالحيي فقددرات المقيدداس،  ذ تددم قثدد ل الفقددرات التددي أتفددق عليهددا

    .                     فأ ثر من أرام الخثرام ، لق  تم تع يل بعض الفقرات 

 (0)جدول   

 يبين نسبة أتفاق الخبراء على يقرات  مقياس االحراج االجتماعي الرياضي المقترحة

رقم 

 الفقرة

 انفعاالت االحراج الرياضي احراج الموقف الرياضي االحراج من زمالء الرياضة االحراج الذاتي الرياضي

 الوسبة المئوية عدد الخبراء الوسبة المئوية عدد الخبراء الوسبة المئوية عدد الخبراء الوسبة المئوية عدد الخبراء

1 23 233٪ 2 23٪ 2 23٪ 2 23٪ 

2 2 23٪ 2 23٪ 2 23٪ 2 23٪ 

3 2 23٪ 2 23٪ 2 23٪ 23 233٪ 

4 2 23٪ 2 23٪ 23 233٪ 23 233٪ 

5 2 23٪ 2 23٪ 23 233٪ 2 23٪ 

6 2 23٪ 23 233٪ 2 23٪ 2 23٪ 

7 23 233٪ 23 233٪ 2 23٪ 23 233٪ 

8 2 23٪ 2 23٪ 2 23٪ 2 23٪ 

9 2 23٪ 2 23٪ 2 23٪ 2 23٪ 

10 2 23٪ 2 23٪ 23 233٪ 2 23٪ 

تم (  4)ألنها جميعاً حصل  عل  نسثي االتفاق المقث لي، مل ق ، لم يتم حذا اي فقرة ( : 0)من ج لل 

 .ائي للفقرات االعتماد عليها في عمليي  جرام التجربي االستاالعيي للمقياس، لالت ليل أإلحص
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 : دق المحتوى 1-0-0-1

ص ق "  ل  أن ( ال كيم) ت قق هذا الص ق في أداة الث ى من خالل تصنيف فقرات  ل بع ،  ذ يشير

الم ت ى لالختثار يعتم  بص رة أساسيي عل  م ى أمكانيي تمثيل أالختثار لم ت يات عناصره، ل ذلك 

لمتجانساً لذات معن يي عاليي لت قيق اله ا الذي لضع من  الم اقف لالج انب التي يقيسها تمثيالً صادقاً 

"أجله االختثار
( )

ليعتق  الثاحث ن أنهم ق  ت صل ا  ل  ص ق الم ت ى عثر اطالعهم لت  ي هم أبعاد  ،  

 .المقياس لصياغي فقراته 

 :للمقياس(  الثانية)التجربة أالستطالعية  1-0-4

عشد ائياً لتجندب تدأثر المجيدب بدنمط  دل بعد  مدن األبعداد،  بع  أن تم ت زيع فقدرات المقيداس ت زيعداً  

طالدب ( 11 )لبع   ع اد التعليمات الخاصي به بص رتها األلليدي، تدم تاثيدق المقيداس علد  عيندي ق امهدا 

 :ل ان الغرض من  جرام التجربي االستاالعيي ما يأتي، لطالثي

التأ د  مدن مد ى لضد ح تعليمدات ، معرفي م ى لض ح الفقرات لدرجي اسدتجابي أفدراد العيندي لهدا)

تشددخيص المع قددات ،  عدد اد الصدد رة النهائيددي للفقددرات، اإلجابددي عددن التسدداؤالت لاالستفسددارات، المقيدداس

احتسداب زمدن اإلجابدي لال قد  ، م ى مالئمي ب ائل اإلجابي للمقيداس، لالسلثيات التي ق  تصادا الثاحث ن

 ( .الذي يستغرقه المختثر في اإلجابي عل  المقياس

لق  أظهرت نتيجي التجربي أالستاالعيي ع   لج د أي غم ض ح ل فقرات المقياس، لق  بلغ مع ل       

 .دقيقي ( 6 )دقيقي لبمع ل(  1  – 5 )ال ق  لإلجابي عن فقرات المقياس بين 

 (:التحليل اإلحصائي للفقرات )  دق البواء  1-0-5

ال يمكدددن مالحظتهدددا، ل نمدددا يسدددت ل عليهدددا مدددن  ليمثددل الثندددام سدددمي سددديك ل جيي أل صدددفي أل خاصددديي"

" السل  يات المرتثاي بها
(2)

 :،  ذ تم الكشف عن ص ق الثنام بأسل بين 

 : أسلوب المجموعتين المتضادتين أو المتطريتين 1-0-5-2

لت  يدد  حجددم العينددي المناسددثي لت ليددل الفقددرات، قددا  الثدداحث ن بمراجعددي أدبيددات الث دد ث لبعددض 

علد  عيندي ( 4)ي الخاصي بثنام المقاييس،  ذ تم تاثيق المقياس بص رته األلليدي مل دق ال راسات السابق

تدم  تقسديم أفدراد العيندي  لد  مجمد عتين متسداليتين، لاخدذ ، طالب لطالثي(  251)التمييز الثالغ ق امها 

 لدد   مددن األعلدد )مجمدد عتين متاددرفتين منهددا، للت قيددق ذلددك نرتددب درجددات الممت نددين ترتيثدداً تنازليدداً 

عل  اعتثار أن معامل تمييز الفقدرة يكد ن حساسداً لأ ثدر ، ثم نقسمها  ل  مجم عتين متساليتين( األدن 

مددن ( ٪21) ،  ذ اختيددرت نسددثي (96 ،  2114النثهددان ، " )اسددتقراراً فددي حالددي اسددتخ ا  هددذه النسددثي 

فتين، لقد  تضدمن   دل مدن الد رجات الد نيا لتمدثال المجمد عتين المتادر( ٪21) ال رجات العليا لنسثي 

الم تسدددثي الختثدددار داللدددي الفدددرلق بدددين ( t)طالدددب لطالثدددي، لاعتمددد ت قيمدددي اختثدددار( 65) مجم عدددي 

 .( 4) مت ساات  جابات المجم عتين العليا لال نيا لكل فقرة من فقرات المقياس،  ج لل 

 

 

 

 

                                                
( )

االختثارات لالقياس لاإلحصام في المجال الرياضي ، لزارة التعليم العالي (: 2114) ال كيم ، علي سل   ج اد 

 .23،صلالث ى العلمي ، جامعي القادسيي ، دار الايف للاثاعي ، القادسيي
(2)

، دار المسيرة  للنشر لالت زيع  6النفس ، ط مناهج الث ى في التربيي لعلم(: 1 21) مل م ، سامي م م  

 .9 3،صلالاثاعي ، عمان ، األردن 
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 (4)جدول 

 يبين نتائف االختبار التائي لحساب التمييز

رقم 

 الفقرة

معامل 

 تمييزال

داللة 

 الفروق

رقم 

 الفقرة

معامل 

 التمييز

داللة 

 الفروق

رقم 

 الفقرة

معامل 

 التمييز

داللة 

 الفروق

رقم 

 الفقرة

معامل 

 التمييز

داللة 

 الفروق

 معووي 4،32 31 معووي 0،20 21 معووي 1،22 11 معووي 1،44 1

 معووي 1،32 32 معووي 1،35 22 معووي 1،20 12 معووي 1،62 2

 معووي 1،22 33 معووي 1،00 23 معووي 1،25 13 ويمعو 1،60 3

 معووي 2،22 34 معووي 1،04 24 معووي 1،30 14 معووي 1،32 4

 معووي 1،36 35 معووي 1،22 25 معووي 1،24 15 معووي 1،45 5

 معووي 1،22 36 معووي 1،10 26 معووي 0،40 16 معووي 0،32 6

 معووي 1،32 37 معووي 0،11 27 معووي 1،22 17 معووي 1،22 7

 معووي 1،50 38 معووي 0،02 28 معووي 1،32 18 معووي 1،26 8

 معووي 1،66 39 معووي 0،12 29 معووي 1،61 19 معووي 1،40 9

 معووي 1،45 40 معووي 1،20 30 معووي 1،04 20 معووي 1،05 10

)( 98،1)الج لليي تسالي(t)، قيم (34 )لأما  درجي(  1015) ≥ معن ي عن  مست ى معن يي "
 

  ) 
لعند  الرجد ع (  4،32 - 2،22 )نالحظ أن القيم التائيي لفقدرات المقيداس تقدرب بدين ( 4)من ج لل 
نجددد  أنهدددا  ( 1015) ≥ ، لأمدددا  مسدددت ى معن يدددي (134)الج لليدددي أمدددا  درجدددي حريدددي ( t) لددد  قيمدددي 

سدت الل عليهدا ، لفي ض م ذلك يتضح أن جميدع الفقدرات أثثتد  قد رة تمييزيدي، تدم اال(  ،95)تسالي
 . الم تسثي مع قيمتها الج لليي( t)من خالل مقارني قيمي 

 :أسلوب معامل االتساق الداخلي 1-0-5-1
تم  يجاد معامدل ارتثداط درجدي  دل  فقدرة بال رجدي الكليدي للمقيداس لعيندي التمييدز نفسدها الثالغدي 

سدده مددن خددالل حسدداب بصدد ق االتسدداق الدد اخلي للمقيدداس،  ذ يددتم قيا" طالددب لطالثددي ليسددم ( 251)
"معامل أالرتثاط بين المفردة لالمجم ع الكلدي لألبعداد، ال رجدي الكليدي للمقيداس

(2 )
، لقد  تدم اسدتخ ا   

 (. 5) لت قيق ذلك ج لل( بيرس ن)معامل أالرتثاط الثسيط 
 ( 5)جدول 

 معامل االرتباط بين الفقرات والدرجة الكلية باستخدام أسلوب االتساق الداخلي

رقم 

 ةالفقر

معامل 

 االرتباط

داللة 

 الفروق

رقم 

 الفقرة

معامل 

 االرتباط

داللة 

 الفروق

رقم 

 الفقرة

معامل 

 االرتباط

داللة 

 الفروق

رقم 

 الفقرة

معامل 

 االرتباط

داللة 

 الفروق

 معووي 3.54 02 معووي 3.65 12 معووي 3.25 22 معووي 3.05 2

 ويمعو 3.02 01 معووي 3.06 11 معووي 3.50 21 معووي 3.02 1

 معووي 3.54 00 معووي 3.45 10 معووي 3.60 20 معووي 3.44 0

 معووي 3.02 04 معووي 3.41 14 معووي 3.12 24 معووي 3.52 4

 معووي 3.40 05 معووي 3.02 15 معووي 3.02 25 معووي 3.05 5

 معووي 3.10 06 معووي 3.24 16 معووي 3.14 26 معووي 3.60 6

 معووي 3.45 00 معووي 3.00 10 معووي 3.60 20 معووي 3.22 0

 معووي 3.52 02 معووي 3.20 12 معووي 3.02 22 معووي 3.42 2

 معووي 3.45 02 معووي 3.11 12 معووي 3.50 22 معووي 3.26 2

 معووي 3.22 43 معووي 3.62 03 معووي 3.65 13 معووي 3.21 23

ي تسالي   الج للي( R)قيمي( 249)لأما  درجي حريي( 1015)≥ معن ي عن  مست ى معن يي "

 (2116،319باهي لاخرلن،) ( 35 10)

                                                

(
 
االحصام التاثيقي باستخ ا  ال ز  الجاهزة ، مكتثي االنجل  المصريي ، (: 2116)باهي، مصاف  حسين لاخرلن (

 .5 3،صالقاهرة 
(2)

 .65،ص الكتاب للنشر ، القاهرة، مر ز   القياس المعرفي الرياضي ، ط(:  211) فرحات ، ليل  السي  
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) يتثين أن قيم معامل االرتثاط بين فقرات المقياس لال رجدي الكليدي للمقيداس تقتدرب بدين ( 5)من ج لل

، لأمدا  (249)، لعند  الرجد ع  لد  جد الل داللدي معامدل االرتثداط عند  درجدي حريدي (3.20–3.26

، لأن جميع الفقرات أثثت  (35 10) الج لليي تسالي( R)ن قيمي نج  أ  ( 1015) ≥ مست ى معن يي 

الم تسددثي مددع قيمتهددا ( R)تجانسددها مددع ال رجددي الكليددي، تددم االسددت الل عليهددا مددن خددالل مقارنددي قيمددي 

الج لليددي، لبهددذا يصددثح المقيدداس بصدد رته النهائيددي بعدد  عمليددي الت ليددل اإلحصددائي لفقراتدده مؤلددف مددن 

 (.4)فقرة  مل ق( 41)

 :ثبات المقياس  1-0-6

بأسدل ب (  طريقاة التجزئاة الوصافية) لغرض ال ص ل عل  ثثات المقياس اسدتخ   الثداحث ن         

اسددتمارة شددمل  عينددي الثثددات، بعدد  أن حددذف  ( 11 )،  ذ تددم تصدد يح (الفرديددي لالزلجيددي)الفقددرات 

الفقدرات ذات التسلسدالت  الفقرات غير المميزة من المقياس، ثم قسم   ل  نصفين، النصف األلل يمثل

فرديي )الفرديي  لالنصف الثاني يمثل الفقرات ذات التسلسالت الزلجيي، ب يى أصثح لكل فرد درجتان 

( R)، لتددم اسددتخ ا  معامددل االرتثدداط الثسدديط بددين درجددات نصددفي المقيدداس، فظهددرت قيمددي (لزلجيددي

المقيداس بكاملده تدم اسدتخ ا  ، للكدي ن صدل علد  تقد ير غيدر مت يدز لثثدات ( 1091)الم تسثي تسدالي 

لهد  دال  حصدائياً ممدا يدد ل ( 1094)،  ذ بلغد  قيمدي معامدل الثثدات الكلدي ( بدرالن -سدثيرمان)معادلدي 

 .عل  ثثات المقياس 

 :و ف المقياس وتصحيحه  1-0-0 

لتدتم اإلجابددي  أبعداد، (اربعددي)م زعدي علد   فقددرة،( 41) المقيداس بصد رته النهائيددي تكد ن مدن  

 ،(دائمداً ، أحيانداً ، أبد اً ) المقياس من خالل ثالثدي بد ائل مرتثدي تنازليداً علد  مقيداس ليكدرت  عل  فقرات

، لتكد ن ال رجدي (3، 2،  )لللفقدرات السدلثيي الد رجات ، (1,2,3)تعا  للفقدرات االيجابيدي الد رجات 

 .(4)مل ق  درجي (41) درجي، أما ال رجي الكليي ال نيا للمقياس فهي (21 ) الكليي العليا للمقياس هي

 التطبيق الوصائي لمقياس االحراج االجتماعي الرياضي 1-4

طالددب لطالثددي، ثددم جمددع  المقيدداس مددن ( 222)طثددق المقيدداس علدد  عينددي التاثيددق الثالغددي        

 .استمارة لع   ال ص ل عليها ( 22)استمارة، لاستثع ت ( 211)المختثرين،  ذ تم ال ص ل عل  

 :ائية الوسائل اإلحص 1-5   

، (   ددارل بيرسدد ن)معادلددي معامددل االلتدد ام لدد ،  االن ددراا المعيدداري، المندد ال، المت سددط ال سددابي"

عدداللي ، " . )المت سددط الفرضددي، النسددثي المئ يددي، (t)اختثددار، (بيرسدد ن)معامددل االرتثدداط الثسدديط لدد 

 995 ، 46               ) 

 الفصل الثالث

 :عرض وتحليل ومواقشة الوتائف  -0 

لالثدي  ليدي  االحدراج االجتمداعي الرياضديقا  الثاحث ن من خالل هدذه ال راسدي بثندام مقيداس   

التربيدي الث نيدي لعلد   الرياضدي فددي جامعدي الم صدل، لقد  تدم ذلددك مدن خدالل  جدرامات خاصدي بثنددام 

 .المقياس، لبذلك ت قق اله ا األلل من الث ى 

 : ماعي الرياضياالحراج االجتعرض نتائف عيوة البحث لمقياس  0-2

بع  أن تأ   الثاحث ن من صالحيي المقياس ، لالذي تم تاثيقه علد  عيندي التاثيدق، تدم التأ د     

عدن طريدق معادلدي معامدل االلتد ام ( معتد ل ) من مالئمي المقيداس لعيندي الث دى لان الت زيدع طثيعدي 

 ( 6)، ج لل (أالعت الي)، لمن ن  الت زيع الاثيعي ( ارل بيرس ن)
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 (6) جدول

 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والمووال ومعامل االلتواء إلجابات عيوة البحث 

المعالم                     

 اإلحصائية 

 المقيـاس  

 وحدة القياس العيوة
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 المووال

معامل 

 االلتواء
 الوتيجة

االحراج االجتماعي 

 الرياضي
 *طبيعي 3.02 25 6.4 23 درجة 133

 ("  ± ) يع  االلت ام طثيعياً ، لاالختثارات مالئمي للعيني  ذا لقع معامل االلت ام بين " *

 االحراج االجتماعي الرياضيالتعرا عل  الفرلق ل ى عيني الث ى في مقياس   3-2

ضددي لدد ى عينددي الث ددى، قددا  الثدداحث ن بحيجدداد المت سددط الفرالفددرلق لألجددل تقيدديم مسددت ى 

 لدد  االحددراج االجتمدداعي الرياضددي  للمقيدداس، لمقارنتدده بالمت سددط ال سددابي لدد يهم، لسدد ا نصددنف 

مست ى عالي، لمست ى لاطئ، عل  أسداس أن مت سدط العيندي الدذي يفد ق المت سدط الفرضدي للمقيداس 

بصدد رة معن يددي هدد  مسددت ى عددالي، فيمددا تمثددل القيمددي غيددر المعن يددي مسددت ى ضددمن حدد لد المت سددط 

 ( .1)، أما القيم األدن  من المت سط الفرضي فتمثل مست ى لاطئ ج لل الفرضي

 ( 0)جدول 

  المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والمتوسط الفرضي لعيوة البحث

 المعالم اإلحصائية             

 المقياس   
 العيوة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الفرضي

( t)قيمة 

 المحتسبة

 *11.32 23 6.4 23 133 االحراج االجتماعي الرياضي

باهي (") ،91)الج لليي(t)قيمي(95 )لأما  درجي حريي(1015)≥ معن ي عن  مست ى معن يي "* 

 (1 2116،3لاخرلن،

أن قيمي المت سط ال سابي إلجابات عيني الث ى عل  فقرات مقياس االحراج ( : 1)يتثين من ج لل 

، لعن  اختثار معن يي الفرلق (604)، لبان راا معياري ق ره (91)لغ االجتماعي الرياضي ق  ب

، لباستخ ا  االختثار التائي (51)الثالغ   بين مت سط درجات العيني، لالمت سط الفرضي للمقياس

، لهي ا ثر من قيمي (1015)≥ ، عن  مست ى معن يي(22019)الم تسثي ( t)لعيني لاح ة بلغ  قيمي 

(t )مما ي ل عل  أن الفرق معن ي لصالح مت سط عيني الث ى (091 )غي الج لليي الثال ، . 

عن ما يخالف الفرد قاع ة اجتماعيي ما فه  بذلك يثير آرام لأفكار تتعلق بالم قف ل ى 

ل نتيجي لهذا يؤدي ، اآلخرين ليخلق نقاشات تخص ما ه  متعارا عليه لمقث ل لما ه  غير ذلك

لممكن تالفي مشاعر االرتثاك لاإلحراج بع  خرق أل ، رينلغضب لتق ير سلثي من قثل اآلخ

لهنالك . مخالفي قاع ة متعارا عليها تتخذ مكان االعتذار لاألسف الغير مثاشر من الثيئي الم ياي

ادعام ي عم بأن المجتمع لالثيئي الم ياي تنتظر من الفرد الذي قا  بمخالفي اجتماعيي الشع ر 

 .مسام تهباإلحراج لاالرتثاك لكي تتم 

لاألفراد ذللا المي ل القليلي للشع ر . أن لإلحراج لاالرتثاك لظيفي ترب يي لاجتماعيي

بال رج لاالرتثاك تت اج  ل يهم تصرفات غير اجتماعيي، ليُمكن ان يك ن اإلحراج مهني أل رسمي، 

أل ال لائر أي انه يُمكن أن يتعلق بأم ر مهنيي في أما ن العمل أل  حراج في المكاتب ال ك ميي 

هذا الن ع من ال رج أل االرتثاك من الممكن أن يزداد في ال االت المتعلقي بمثالغ  ثيرة من . العامي

 . المال لالم اد الخا  أل فق ان ال ياة
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لي  ث اإلحراج . ليشعر  ل منا باإلحراج في حياته، فالجميع يرتكب األخاام الم رجي

اسب أل  ذا ارتكث  خاأً أل  ذا لضع  في م قف يشعرك عن ما ينتثه الناس  ليك في لق  غير من

بالت تر لع   الراحي، لحينها ق  ترغب في أن تختفي من أما  الناظرين،  ال أنه ت ج  طرق أفضل 

للتغلب عل  اإلحراج، فمثالً يمكنك م اللي فهم سثب  حراجك بشكل أفضل أل الض ك عل  شيم 

يجب عليك مسام ي نفسك بع  أن ل .ين تك ن م رجام رج قم  بفعله أل أن تتعاطف مع نفسك ح

قم  باالعتذار، فحن تلك المسام ي تساع ك عل  التعامل مع اإلحراج لالت قف عن تأنيب الضمير، 

أسامح "يمكنك الق ل لنفسك  لأيضاً ت ضح لك أنك قم  بخاأ غير مقص د لال حاجي إلطالي األمر

 " .نفسي عل  فعلتي، فأنا بشر عرضيً للخاأ 

 .االحراج االجتماعي الرياضيعرض المستويات المعيارية لوتائف عيوة البحث يي مقياس   0-0

استكماالً أله اا الث ى، لنتيجي لع   لض ح الرؤيا من خالل الد رجات الخدا  قدا  الثداحث ن 

 ( . 5)ب ضع مست يات معياريي لعيني الث ى، لغرض تق يمها ، ج لل 

 ( 2)جدول 

 ة وعدد الطلبة  والوسبة المئوية لعيوة البحث المستويات المعياري

 الوسبة المئوية عدد الطلبة المستوى المعياري الدرجة الخام

 ٪  22.5  10 ضعيف جدا ياقل 05

 ٪ 20.5  05 ضعيف 21 -06 

 ٪ 14.5   42 مقبول 22 -20 

 ٪ 22   02 متوسط 26 – 23

 ٪ 25.5   02 جيد  230 -20

 ٪ 21    14 جيد جدا يأكثر 234

 ٪  233  133 6.4= ع ±  23= ّس 

أظهرت النتائج أن الالثي يتعرض ن ال  االحراج لِما ما يتعرض ن لهُ من م اقف اجتماعيي 

ق  تك ن لها تأثير سلثي عل  انفسهم لعل  نمط حياتهم لعل  عائلتهم ل ذلك في مجال العمل 

الم اقف الم رجي مع أص قائي، أشعرهم اض ك عل  اما التأثير االيجابي يك ن عن ما . لال راسي 

ليجب ان نتخذ من هذه العثرة  .بانني ال أهتم لِما ح ث، لسيعتق لن أن األمر هَين لال يست ق  ل ذلك

ال تُال في التفكير في األشيام الصغيرة، فال يجب  طالي التفكير في الم اقف ) درساً لن ننساه لهي 

 ( .ها لامض ق ًما ب ياتك الم رجي الصغيرة الي ميي، حالل نسيان

 الفصل الرابع

 :االستوتاجات والتو يات -4

 :االستوتاجات 4-2   

أثث  مقياس االحراج االجتماعي الرياضي الذي تم بنامه بم اصفات علميي دقيقي فاعليي   4-2-2

 .عاليي 

اعي طثيعي تمتع طلثي  ليي التربيي الث نيي لعل   الرياضي في جامعي الم صل بححراج اجتم 4-2-1

 .لمقث ل

 .تم لضع مست يات معياريي لعيني الث ى بمقياس االحراج االجتماعي الرياضي    4-2-0

 :التو يات 4-1

 .بنام برامج ارشاديي لِمساع ة الالثي الذين يعان ن من االحراج في الم اقف الرياضيي   4-1-2

 .ات ايجاد عالقي بين االحراج الرياضي لعالقته بمراقثي الذ  4-1-1
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 (2) ملحق

 االحراج االجتماعي الرياضي  مقياس 

 أبدا أحيانا دائما الفقرات ت

    .أشعر بال رج عن ما اسمع اح  يتكلم عني في الرياضي  1

    .اشعر بال رج عن  تمزق مالبسي في اللعب اما  زمالئي  2

    .اشعر بال رج عن ما اشارك في لضع خاي الفريق  3

    .ر لجهي عن ما احرج في اللعب ي م 4

    .اشعر بال رج عن ما تك ن مالبسي الرياضيي غير نظيفي  5

    .الاجه صع بي عن ما ازلر زميل لي في الفريق ال اعرفه جي ا  6

    .احرج عن ما يظهر فريقي بالمست ى المال ب  7

    .اتردد في اللعب مما يسثب لي االحراج  8

    .اضرة عن م ض ع رياضي ال احرج عن ما يالب مني القام م  9

    .ال أشعر بال رج عن ما اتنالل لجثي الغ ام ل ح ي اما  زمالئي في الفريق  10

    .اشعر بال رج عن ما ا لف بتنفيذ ال اجثات لفريقي  22

    .اصاب بالتعرق عن ما يك ن لعثي سيم  21

    .ليي رياضيي اشعر بال رج عن ما احتاج مثلغ من المال لالشتراك في فعا 20

    .احرج عن ما اض ك بص ت عالي عل  اخاام زمالئي في اللعب  24

    .اعاني من الت افق بين فريقي لادارة الفريق  25

    .يشرد ذهني لاصاب بخيثي امل عن ما ال اشترك في اللعب  26

    .ات رج عن ما اسقط عل  االرض اثنام اللعب  20

    .يتهمني زمالئي بالمخادع اثنام اللعب اشعر بال رج عن ما  22

    .احرج في االم ر التي تتالب ضثط سل  يات فريقي  22

    .ترتجف ي ي عن ما اتعرض لم قف م رج في اللعب  13

    .اشعر بال رج عن ما ارسب لح ي في اختثار رياضي  12

    .ا ال أحرج عن ما القي نصي ي في اللعب للم ينتثه زمالئي عليه 11

    .ال احرج عن  التعليق بنهايي اللعثي مهما  ان  النتيجي  10

    .اتلفظ بكلمات غير ص ي ي عن ما ال تأتيني الكرة في اللعب  14
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    .احرج عن  تنفيذ قرارات اللعب الخاطئي  10

    .ابتع  عن مقابلي اح  عن ما اخسر في اللعب  12

    . احرج عن ما يغازلني فرد من الجنس االخر اثنام اللعب  12

    .احرج عن  ع   تكليفي بقيادة الفريق مع زمالئي  03

    .احرج فريقي عن ما ا  ن رئيس الفريق  02

    الل ان اتالف  انخفاض نغمي ص تي في اللعب عن ما اخفق في تسجيل ه ا اح 01

    . ال احرج عن ما ال أتمكن من االجابي عل   سؤال رياضي شخصي  00

    .احب ال  يى مع زمالئي في اللعب حت  ب ج د الغربام  04

    .فريقي انفذ القرارات التي تصب في مصل ي الفريق حت  اذا تعارض  مع ارام  05

    .ات رك ب ر ات ال  راديي عن  فشلي في اللعب  06

    .اشعر بال رج عن ما اعاتب نفسي إلخفاقي في اللعب  00

    .ل ي الشجاعي للت  ث اما  زمالئي الرياضيين بشكل فردي  02

    .احرج عن ما ا لف باختيار اعضام الفريق  02

    .قي يرتفع ص تي عن ما احقق نصر لفري 43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


