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اخلجم االجتماعي وعالقته بانتحصيم انذراسي نذي
طانبات معهذ إعذاد ادلعهمات

م.م .أحالم مهدي عبد هللا العزي
م.م .أمٌرة مزهر حمٌد الدلٌمً
مدٌرٌة تربٌة دٌالى – معهد إعداد المعلمات

ادلهخص :
ٌستهدف البحث الحالً -:
 . 1التعرف على مستتى الجلتا اتلتمتاعً لتد االبتات معهتد إعتداد المعلمتات –
دٌالى .
 . 2التعرف على العالقة اترتبااٌة بٌن الجلا اتلتماعً ىالتحصٌا الدراسً لد
االبات معهد إعداد المعلمات – دٌالى
ىتحقٌقا ألهداف البحث قامت الباحثتان بإعداد مقٌاس للجلا اتلتماعً  ،اعتمادا
على نظرٌة زٌمباردى فً الجلا اتلتماعً ىالموىنات التً حتددها هً(:الستلىوً ،
الفسٌىلىلً  ،المعرفً  ،اتنفعتالً ،،ىتتم حستال الصتدظ الظتاهري ىحستال الثبتات
بارٌقة اعادة اتجتبار إذ بلغ( ،، 3..3ىتوىن المقٌاس بصتىرت النهايٌتة متن (، 22
فقتترة صتتالحة لقٌتتاس الجلتتا اتلتمتتاعً  ،ىابتتى المقٌتتاس علتتى عٌنتتة البحتتث البتتالغ
عددها ( ،143االبة  ،ىبعد قٌتام البتاحثتٌن بتتدىٌن درلتة التحصتٌا الدراستً ألفتراد
عٌنة لبحث  ،ىمعاللة البٌانات إحصايٌا باستجدام معامتا ارتبتاا بٌرستىن ىاتجتبتار
التايً لعٌنة ىاحدة ىلعٌنتٌن  ،تىصلت الباحثتان إلى النتايج التالٌة :
 .1ان االبات معهد إعداد المعلمات لدٌهن جلا التماعً .
 .2تىلد عالقة ارتبااٌة دالة بتٌن الجلتا اتلتمتاعً ىالتحصتٌا الدراستً لتد
االبات معهد إعداد المعلمات  -دٌالى
انفصم األول :انتعريف بانبحث

مشكهة انبحث
اإلنسان بابٌعت واين التماعً ىاتتصاا اإلنسانً ٌعد محىرا ً أساسٌا فتً عملٌتة
التفاعا اتلتمتاعً (عالقتة الفترد بتاخجرٌن ىهتى ستمة متن الستمات الشجصتٌة التذي
ىلعا أهم
ٌقىم بالدىر األساسً فً تسهٌا عملٌة التفاعا اتلتماعً اى أعاقت ،
هتذ الستمات هتً ستمة الجلتا اتلتمتاعً التتً تنمتى جتالا تفاعتا الفترد متت بٌيتت .
(شتقٌر  ، ، 6 : 1994 ،فالجلتا اتلتمتتاعً هتى معانتاة نفستتٌة تتتحوم بصتاحبها التتى
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تيٌا اإلنتتا ى تعٌف

درلة تشا بهتا مىاهبت ىٌمٌتا ان ٌوتىن ستلىو اتلتمتاعً
األثر (شرارة . ،25: 1996 ،
ان الفرد ٌىال وا ٌىم مىاقف لدٌدة تتالل من قدرة نفسٌة عالٌتة علتى مىالهتة
التحدٌات ىالتأقلم مت التغٌٌرات التً تارأ على البٌية ممتا ٌترثر علتى حٌاتت ىهتً قتد
توىن األساس فً حدىث التىافى السىي ىغٌر السىي ( .الشربٌنً ، ،33: 2331 ،
ىنالحظ ان بعض الالبة لٌس لدٌهم القدرة على مىالهة التحدٌات بسبل حالة الجلتا
التً تنتابهم ىقد تصا الى ان تشا قتدراتهم ىمتىاهبهم ىثقتتهم ىتستهم إستهاما مباشترا ً
فتتً انجفتتاض مستتتى التحصتتٌا الدراستتً ىالتتذي ٌوتتىن الستتبل الريٌستتً فتتً بعتتض
حاتت التتأجر الدراستً ( .المتال  ، ،. : 1993 ،فالجلتا اذن مشتولة فتً حتد ذاتت
وما ان ٌتسبل فً مشوالت أجتر ىلت نتتايج ستلبٌة ىعىايتد غٌتر مرغىبتة ىعىاقتل
غٌتتر مف تتلة ىهتتذا متتا أودت ت دراستتة (الشتتناىي  ، ، 1991 ،ومتتا ان المجتصتتٌن فتتً
األمراض النفسٌة ٌرودىن بان هناك الوثٌر من األشجاص ٌعانىن من هذ المشولة فً
صمت ألعىام اىٌلة ىلونهم ت ٌالبىن المساعدة ات فً حالة تزاٌد الحالتة لدرلتة قتد
تسبل ل بعض المشاوا ىاألزمات( .غالل  ، ،143 : 1991 ،ىقد تترثر فتً عملٌتة
التىافى المدرسً ىهذا ما أودت دراسة (ٌىسف ىجلٌفة . ،2333 ،
ان الاالتتل التتذي ٌعتتانً متتن الجلتتا ٌفتقتتر التتى الثقتتة بتتالنفس ىٌلتتد صتتعىبة فتتً
اتندما مت زمالي ىٌفتقر الى الوثٌر من المهارات الحٌاتٌة ىالجبترات اللدٌتدة التتً
ٌموتن اوتستتابها نتٌلتتة لالنتتدما فتً المىاقتتف اتلتماعٌتتة ومتتا تتنعوس آثتتار هتتذا علتتى
مستى التحصٌا مما ٌتغلل علٌ الشعىر بالفشا ىقد ٌوتىن مشتلىا اإلرادة ىالتفوٌتر
 ،لذا ىلل علٌنا ان نلنل الاالل ما استاعنا من اتنفعاتت الستلبٌة باعتبتار الجلتا
هى ثمرة من ثمار الجىف ىالعنف  ،من هنا برزت مشولة البحث الحالً ىالتً سعت
الباحثتان من جاللها الى دراستها من جالا اإللابة على السراا اختً:
ها هناك عالقة بٌن الجلا ىالتحصٌا الدراسً ؟.
أهمية انبحث واحلاجة إنيه :
الجلا اتلتماعً رفٌى قدٌم قدم اإلنسانٌة منذ زمن بعٌتد تحتدث عنت هبٌتىقراا
ىسبق الى ذات هىمٌرىس  ،ىهى سم من سمات الابت ألهمت شتعرا ىوتابتا وبتارا
(السبعاىي  ،،4: 2339 ،ىقد حار العقا فً أمر ممن النتاس متن ٌزوٌت ىمتنهم متن
ٌهٌل ىمنهم من ٌجلا ٌبن حٌا ىاستحٌا ت لشً سى ان ظاهرة مروبة ( .النباا
ىابى زٌد . ،12: 1995 ،
ً
وتتا إنستتان ٌمتلتتك مقتتدارا متتن الجلتتا اتلتمتتاعً ىهتتى أمتتر تترىري حٌتتث ان
انعدام اإلحساس بالجلا ٌعتبر ظاهرة شتاذة اى غٌتر صتحٌحة علتى المستتى النفستً
ىلون الجلا ٌصب أمرا ً غٌر ابٌعً اذا وان شدٌدا ً اى ٌعٌى نمى الشجصٌة ىٌحد من
تفاعلها اتلتماعً ( .النملة  ،25 : 1995 ،ىتنتشر هذ الظاهرة فً مجتلف الفيتات
العمرٌة ىهً من الظتىاهر المتعتددة األبعتاد ىهتذا متا أوتد (زبمبتاردر  ،1911 ،فتً
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دراست اذ ٌر ان سبل لمشاوا عدٌدة فً حٌاة الشجص جاصة عندما تتعارض متت
قدرات على توىٌن صداقات اى عندما ٌلعل ٌشعر بالتعاسة فً ىلتىد بتٌن اخجترٌن
ىٌوتتىن ستتبل ريتتٌس فتتً عتتدم القتتدرة علتتى التحصتتٌا اللٌتتد ممتتا ٌتترثر علتتى حٌات ت
المدرستتٌة ىاللامعٌتتة ألن ت ٌصتتب ىاثتتى متتن نفس ت ىت ٌستتتاٌت الوتتالم عنتتدما ٌستتأل
المدرستتىن عتتن أي شتتً (الستتبعاىي  ،4 : 2339 ،فهتتذا التتتأثٌر الستتلبً للجلتتا قتتد
تتعف فتتً التحصتتٌا فغالبٌتتة الالبتتة الجلتتىلٌن
ٌوتتىن احتتد العىامتتا التتتً تستتبل ل ت
ٌعٌشىن بصفات مشتروة ىهً قلة الحروة ىعتدم التفاعتا متت المدرستٌن ىالتتردد فتً
اإللابة ىٌوىن الجلا بمثابة حالز ٌمنت الاالتل متن المشتاروة ىٌستبل لت وثٌتر متن
األزمات داجا نفس ىجاصة اذا ما ىلد التىبٌخ من مدرستٌ ىاتستتهزا متن اقرأنت
داجا الصف (الشربٌنً  ،93: 2331 ،ىهذا ما أودت دراسة (شقٌر . ،1996 ،
ان الجلا ٌظهر بشوا وبٌر فً مرحلة المراهقة مت إموانٌة ظهتىر قبتا اى بعتد
هذا السن ىهذا ما أود المال فً دراست ألنها فترة حرلة فً حٌاة الفترد ىهتً فتترة
غام ة بالنسبة للمراهقٌن بحٌث ٌسٌار علٌهم اترتبتاك لعتدم معترفتهم بالتدىر التذي
ٌلل ان ٌقىمىا ب (لرلس . ،12: 19.5 ،
لقتتد اجتلتتف العلمتتا فتتً تحدٌتتد أستتبال نشتتى الحالتتة اتنفعالٌتتة (الجلتتا ،اذ ٌرلتتت
أسبابها إلى تغٌرات فً إفراز الغدد ىالبعض اخجر ٌرلعها التى عىامتا بٌيٌتة أى إلتى
والهما ( .غالل . ،4 : 19.6 ،
ان نسبة اإلصابات فً الجلا جالا هذ المرحلة تتباٌن تماما ً فً المىاقف المجتلفة
 ،العايلٌة  ،المهنٌة  ،اتلتماعٌتة اذ تشتٌر الدراستات التتً ألراهتا واتتا إلتى إن نستبة
الجلتا جتالا هتذ المرحلتة تتبتاٌن حتتتى فتً الظترىف ىالمىاقتف المتشتابهة  ،ىأشتتار
ومبا فً دراستت حتىا النستل الميىٌتة للجلتا لتد األفتراد فتً المىاقتف ىالظترىف
المجتلفة جاصة لد المراهى فعندما ٌوىن ىسا لمت من الغربا ىعلٌ ان ٌتولم فان
نسبة الجلا عند توىن وبٌرة (.ج ر ،13 : 994 ،
لذا ٌمون إبراز أهمٌة البحث الحالً فً اللىانل اختٌة :
 .1ان ٌىفر أداة لقٌاس مستى الجلا لد الاالبات ىالذي قد ٌسهم إسهاما فعاتً فً
التجفٌف من حدت .
 .2زٌتتادة المعرفتتة النظرٌتتة لهتتذا المى تىع ىالتتذي اهتتتم ب ت علمتتا التتنفس ىالصتتحة
النفسٌة .
ٌ .3هتتتم بمرحلتتة عمرٌتتة ىدراستتٌة مهمتتة تن االبتتات معهتتد إعتتداد المعلمتتات ٌشتتولن
الشتترٌح ة المهمتتة ىالتتتً تقتتت علتتى عاتقهتتا مستترىلٌة بنتتا شجصتتٌة تلمٌتتذ المرحلتتة
اتبتدايٌة .
 .4تزىد المرشتدٌن التربتىٌٌن بمقٌتاس ٌستاهم فتً بنتا برنتامج إرشتادي ٌجفتض فتً
درلة الجلا لد الالبة .
أهذاف انبحث :
-241-

العذد السابع واالربعىى  .هجلت الفتح  .توىز لسٌت 3122

م.م .اهُرة هسهر حوُذ الذلُوٍ
م.م .احالم ههذٌ عبذ هللا العسٌ

ٌستهدف البحث الحالً إلى -:
 1الوشف عن مستى الشعىر بالجلا اتلتمتاعً لتد االبتات الصتف الثالتث فتً
معهد إعداد المعلمات .
 2الوشف عن العالقة بٌن الشعىر بالجلا اتلتماعً ىالتحصٌا .
حذود انبحث :
ٌتحدد البحث الحتالً باالبتات معهتد إعتداد المعلمتات – دٌتالى الدراستة الصتباحٌة
للعام الدراسً 2313-2339

حتذيذ ادلصطهحات :
الخجل االجتماعً Social – shyness
 عرف (شمسان  ،2334 ،بأن  ":جتىف ىارتبتاك ٌتداهم الشتجص عنتد قٌامتبأدا عما معٌن( ،شمسان  : 2334 ،شبوة المعلىماتٌة،
 عرف (الدرٌنً ،ل ت ،بأن ":مٌا لتلنل التفاعا اتلتماعً ىالمشاروة فًالمىاقف اتلتماعٌة بصىرة غٌر قاسٌة "( .الدرٌنً،ل ت. ،6:
 عرفت (زمبتتاردى  ،1911 ،بأنت  ":رد فعتتا شجصتتً ٌنشتتأ ىٌتأوتتد متتن جتتالاالقٌم اتلتماعٌة الستايدة ىالمبرملتة للح تارة ىٌوتىن أعلتى فتً الح تارات
المىلهة نحى الذات من الح ارات المىلهة نحى اللماعة"Zimbardo , (.
. ،1977 , pp.36.37
ىقد تبنت الباحثتان تعرٌف (زبمباردى ،بىصف تعرٌفا نظرٌا لبحثهما ،أما
التعرٌف اإلجرائففً للخجففل االجتمففاعً :هتتى الدرلتتة التتتً تحصتتا علٌهتتا الاالبتتة متتن
جالا إلابتها على مقٌاس الجلا اتلتماعً المعد لهذا الغرض.
التحصٌل الدراسً studying a charming
 عرف ت (أبتتى عتتالم  ،2333 ،بأن ت ":درلتتة اتوتستتال التتتً ٌحققهتتا الفتترد اىمستى النلاح الذي ٌحرز اى ٌصا إلٌ مادة دراسٌة معٌنة اى ملاا معٌن"
(ابى عالم ،335: 2333 ،
 عرف (عىد  ،199. ،بأن ":عملٌة إصدار حوم على الشً اى الشجص فًالمعلىمتات
ى درلة القٌاس ىفً ى األهداف المحددة ىفتً تى
متعتددة "( .عتىدة ،
األجر التً تم الحصىا علٌها من مصادر
،96 : 199.
 عرف (السٌد  ،2331 ،بأن ":عملٌة اتجتاذ القترار التربتىي علتى أستاس متنالقٌاس ىالمالحظات بهدف التاىٌر" ( .السٌد ،223 : 2331 ،
 عرفتتت (المستتتعىد  ،2335 ،بانتتت ":ملمىعتتتة متتتن المعتتتارف ىالمعلىمتتتاتىالقدرات ىالمهارات التً توتسل داجا المدرسة "( .المسعىد ،2: 2335 ،
التعرٌ اإلجرائً للتحصٌل
(إنها الدرلات النهايٌة التً تحصا علٌها الاالبة فً اتمتحانات النهايٌة،
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معهد إعداد المعلمات
هى مرسستة تعلٌمٌتة تقبتا فٌهتا الاالبتات بعتد الدراستة المتىستاة  /متدة الدراستة فٌهتا
جمس سنىات  ،تمن الاالبة شهادة الدبلىم التً ترهلها للتعٌن فً المدارس اتبتدايٌتة
.
انفصم انثاني

اإلطار اننظري وانذراسات انسابقة
ٌت من هذا الفصا اإلاتار النظتري ىالدراستات الستابقة ف تالً عتن استتعراض
أهتتم النظرٌتتات التتتً تناىلتتت الجلتتا اتلتمتتاعً ىوتتذلك دراستتات ستتابقة لهتتا عالقتتة
بمتغٌرات البحث .
أوال:اإلطار اننظري
من ابرز النظرٌات التً تناىلت الجلا اتلتماعً هً -:
 -1نظرٌة التحلٌا النفسً(فرىٌد،
فسرت الجلا اتلتماعً فً ى إشغاا األنا بذات لٌأجذ شوا النرلسٌة ف الً
عتتتتتتتن إن الشتتتتتتتجص الجلتتتتتتتىا متتتتتتتن ىلهتتتتتتتة النظتتتتتتتر هتتتتتتتذ ٌتمٌتتتتتتتز بالعدايٌتتتتتتتة
ىالعتتدىان (Kaplan1912:499(،ىقتتد أوتتد علمتتا التحلٌتتا النفستتً أهمٌتتة الجبتترات
األسرٌة ىجاصة الجمس سنىات األىلى من حٌاة الافا ىالتً ت ت اللبنة األىلى لهذ
الظاهرة ( .النٌاا . ،21 : 1999 ،
 – 2نظرٌة التعلم اتلتماعً
ٌعزى منحنى نمىذ التعلم اتلتماعً الجلا إلى القلى اتلتماعً ىالتذي بتدىر
ٌثٌر أنمااا متباٌنة فً السلىك اتلتماعً ىعلى الترغم ان الستمة الابٌعٌتة لإلنستان
ٌتمثا فً جفتض معتدتت القلتى ىمتن ثتم الجلتا إت انت ٌمتن فرصتة تعلتم المهتارات
اتلتماعٌة )(pikonis&zimbardo1979139
ان الجلا هتى ستلىك متتعلم متن جتالا المالحظتة ىالتقلٌتد ىهتذا متا أوتد بانتدىرا
التتذي أوتتد بتتان معظتتم الستلىوٌات ٌموتتن تعلمهتتا متتن جتتالا النمذل تة ىالتتتً تلعتتل دىر
أساسً ىمهم فٌتعلم هذ األنماا (الزغلىا . ،152 : 2333 ،
 - 3النظرٌة السلىوٌة
تر هذ النظرٌة بتان الستلىك اإلنستانً متا هتى إت ملمىعتة متن العتادات تعلمهتا
الفرد اى اوتسبها أثنا مراحا النمى المجتلفة فهم ٌرىن إن الشتعىر بالجلتا نتاتج عتن
احتتد العىامتتا اختٌتتة ىهتتً :الفشتتا فتتً تعلتتم ستتلىك مناستتل أى تعلتتم ستتلىوٌات غٌتتر
(أبتى
مرغىبة ىربا استلابات الفرد بمنحنٌات لدٌدة تستثارة اتستتلابة
عٌاة . ،132 : 19.. ،
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فنلد أصحال النظرٌة السلىوٌة ٌفسترىن الجلتا اتلتمتاعً متت فشتا الفترد فتً
اوتسال أى تعلم سلىك مناسل أى هى تعلم أسالٌل سلىوٌة غٌر مناسبة .
 - 4نظرٌة السمات
تر هذ النظرٌة بان لجلا هى سمة من سمات الشجصٌة ىهذا ٌعنً إننا نشتعر
بتتدرلات مجتلفتتة متتن الجلتتا ونتٌلتتة لظتترىف مهتتددة فتتان التحلٌتتا العتتاملً ٌتتر بتتان
الستتمات علتتى نتتىعٌن  ،ستتمات مشتتتروة ىالتتتً ٌعتقتتد بىلىدهتتا إلتتى الىراثتتة ىالنتتىع
اخجر السمات المتفردة ىقد ارلت الجلا اتلتماعً إلى الستمات المشتتروة  ،ىتىوتد
وذلك بأن إذا وان هناك شجصٌن جلىلٌن فان هذا ت ٌعنً إنهما ٌتمتاثالن فتً درلتة
الجلا)(allport 19979 38
 - 5نظرٌة للٌلان (،Gilligan
ترود ىلهة نظر للٌلتان علتى دراستة نتىعٌن متن اإلحستاس  ،اإلحستاس بالجلتا
( ،Affect of shynessىاإلحستتاس بالتتذنل ( ،Affect of Guiltىاإلحستتاس
بالجلا ٌنبتت ممتا ٌستمى بتاللرىح النرلستٌة بمعنتى عتدم قتدرة اإلنستان علتى العناٌتة
بمتالبتتات نفست ممتتا ٌتتردي بت إلتتى شتتعىر بتتالنقص ىقتتد أوتتد للٌلتتان بتتان الح تتارة
الٌىنانٌتتة وانتتت ح تتارة جلتتا  ،ىهتتً أجالقٌتتات ٌستتىد نظتتام متتن القتتٌم بتتٌن قابتتٌن
أساسٌن ٌأتً الجلا فً قمتها وقٌمة سلبٌة ،Gilligan , 1976 : 155(.
 - 6نظرٌة التدر الهرمً للحالات اإلنسانٌة (ماسلى،
ماستتلى شجصتتٌة معرىفتتة فتتً علتتم التتنفس المعاصتتر لهتا فوتتر ىاتلتتا لدٌتتد فتتً
الحروة التً ظهرت فً السنٌن المعاصرة فتً علتم التنفس اإلنستانً  .إذ ٌتر ماستلى
إن الجلتتا اتلتمتتاعً ٌنشتتأ متتن فشتتا الفتترد فتتً إشتتباع الحالتتات اتلتماعٌتتة والحتتل
ىاتنتما ىحالات التقدٌر اتلتماعً .
ىاعتقد ماسلى ان مت إشباع لمٌت الحالات ٌتقدم الفرد صاعدا فً التنظٌم الهرمً
غٌر ان مهما وانتت المستافة التتً تقتدمها فتان أي إحبتاا ٌتردي إلتى انوفايت التى ذلتك
المستى الهرمً الذي ٌاليم تلك الحالات (لابر . ،154: 19.4 ،
 - 7النظرٌة السلىوٌة المعرفٌة (زٌمباردى. ،
ان ىلهت نظر (زٌمباردىا ىبص ىشتٌا ،علمتا النظرٌتة الستلىوٌة المعرفٌتة قتد
استجدمىا مصال الجلا اتلتماعً ونىع من أنتىاع القلتى اتلتمتاعً ىوتذلك عتدم
اترتٌاح ىالتىتر ىاترتباك فً ح ىر اخجرٌن .
ىعد زٌمباردى الجلا ان مفهىم متعدد األبعاد ىهى شتايت ٌت تمن أنتىاع مجتلفتة
من القلى اتلتماعً ىصعىبات األدا أمام اخجترٌن ىالقلتى متن التتولم ىأوتد بأنت رد
فعتتا شتتجص ٌنشتتأ ىٌتأوتتد متتن جتتالا القتتٌم اتلتماعٌتتة الستتايدة المبرملتتة الح تتارٌة
ىٌوتتىن انتشتتار الجلتتا فتتً الح تتارات المىلهتتة ىالمروتتزة نحتتى التتذات اوثتتر متتن
الح ارات المىلهة نحى اللماعة .
وللخجل حسب رأٌه أربع مكونات أساسٌة:
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 .1الموتتىن الستتلىوً :مثتتا تلنتتل المىاقتتف اتلتماعٌتتة التتتً تثٌتتر الجتتىف للشتتجص
الجلىا ىعدم التقٌٌد عن مشاعر ىأفوار .
 .2الموىن الفسٌىلىلً:مثا زٌادة ربات القلل ىلفاف الفم ىاترتلاف .
 .3الموىن المعرفً :واألفوار التً ٌحملها الفرد عن المىقف ىتلعل غٌر قادر علتى
التىاصا .
 .4الموىن اتنفعالً  :مثا الشعىر باترتباك ىالجزي ىاتوتيال .
(،Zimbardo , 1977 , pp37 -38 -39
ىقد تبنت الباحثتان النظرٌة السلىوٌة المعرفٌة ىذلك لألسبال اختٌة :
 .1إنها أوثر شمىلٌة فً تفسٌر أسبال الجلا حٌتث تتم التصتدي لت وىظٌفتة ىتفاعتا
عىامتتا الشجصتتٌة ىالمىقفٌتتة شتتأنها شتتأن الستتلىك اإلنستتانً التتذي ٌعتمتتد علتتى
جصايص الشجصٌة المىقفٌة ىتفاعلها فً إنتا السلىك اتلتماعً .
 .2إنها تارقت الى الموىنات األساسٌة للجلا اتلتماعً .
ثانيا:انذراسات انسابقة
الدراسات العربٌة
 .1دراسة ٌوس وخلٌفة (: )2003
( الخجففل والتوا ففك االجتمففاعً دراسففة قما ٌففة ممارنففة بففٌط مجمففوعتٌط مففط فف ب
الجامعة السعودٌة والكوٌتٌة) .
استهدفت هذ الدراسة الى التعرف على العالقتة بتٌن الجلتا ىالتىافتى اتلتمتاعً
لتتد ملمتتىعتً متتن اتتالل اللامعتتة الستتعىدٌة البتتالغ عتتددهم ( ،323االتتل ىاالبتتة
ى( ، 433االتتل ىاالبتتة متتن اللامعتتة الوىٌتٌتتة ىوتتذلك استتتهدفت الدراستتة التتى فحتتص
الفرىظ بٌن اللنسٌن فتً وتا متن الجلتا ىالتىافتى ىاستتجدم الباحثتان مقٌتاس الجلتا
اتلتماعً ىالتىافى اتلتماعً ىاسفرت نتايج الدراسة بان الاالل الستعىدٌٌن اوثتر
جلالً من الاالل الوىٌتٌٌن ىهناك عالقة سلبٌة بٌن الجلا اتلتمتاعً ىالتىافتى ىت
تىلد فرىظ بٌن اللنسٌن فً الجلا ىالتىافى سىا وتان لتد الاتالل الستعىدٌٌن اى
الوىٌتٌٌن ٌ(.ىسف ىجلٌفة : 2333 /ص،149
 .2دراسة الشناوي (:)1991
(تمرٌر الذات وع لته بكل مط االكتئاب والخجل االجتماعً لدى ب كلٌفة التربٌفة
 /جامعة المنصورة) .
استهدفت هذ الدراسة الى التعرف على العالقة بٌن تقدٌر الذات ىالقلى ىاتوتيال
ىالجلا اتلتماعً توىنت عٌنة الدراستة متن (،113االتل ىاالبتة متن اتالل ولٌتة
التربٌة مىزعٌن على اتجتصاصات التربٌة ىرٌاض اتافاا ىاتقتصاد المنزلً ىقد
تبنتتى الباحتتث مقٌتتاس الجلتتا اتلتمتتاعً اعتتداد لتتىنز ىمقٌتتاس اتوتيتتال ىالقلتتى ىقتتد
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استتفرت نتتتايج الدراستتة علتتى عتتدم ىلتتىد عالقتتة بتتٌن تقتتدٌر التتذات ىالقلتتى ىالجلتتا
اتلتماعً من حٌث اللنس ىالتجصص (.الشناىي  ، 1991 ،ص،39
 .3دراسة اٌر (: )1991
(الع لة بٌط الخجل االجتماعً واألعراض الساٌكوباقٌة) .
استهدفت هذ الدراسة الى معرفة اذا وانت هنتاك فترىظ بتٌن التذوىر ىاإلنتاث فتً
الجلا اتلتماعً ىاألعراض الساٌوىباثٌة  ،ىقد تم تابٌى مقٌاس الجلا اتلتماعً
ىقايمة مرالعة اإلعراض على عٌنة من ( ،213من االل المدارس الثانىٌة (،135
من التذوىر ى( ،135متن اإلنتاث تتتراىح أعمتارهم ( ،1.-15ستنة  ،ىأستفرت نتتايج
البحتتث عتتن ىلتتىد فتترىظ بتتٌن التتذوىر ىاإلنتتاث فتتً األعتتراض الستتاٌوىباثٌة ىىلتتىد
عالقة بٌن الجلا ىالحساسٌة التفاعلٌة لإلصابة بهذ األعراض لد ملمىعة اإلناث
( .فاٌر ،11 : 1991 ،
.4دراسة شمٌر (: )1991
(تأقٌر الخجل االجتماعً على األداء داخل الص الدراسً لل ب المعلمٌط) .
استهدفت هذ الدراسة على التعرف على بعض عىاما الشجصٌة التً ترثر علتى
أدا الاالل المعلم أثنا مىقف التربٌة العملٌة داجا حلرة الصف ىمن هتذ العىامتا
(الجلا  ،الغرفة الدراسٌة  ،اللنس  ،اعتمد الباحثان على مقٌتاس الجلتا اتلتمتاعً
 ،اذ شملت عٌنة الدراسة على ( ،433االل ىاالبة بولٌة التربٌة فً المملوة العربٌة
الستتعىدٌة  ،ىأستتفرت نتتتايج الدراستتة علتتى ىلتتىد عالقتتة ذات دتلتتة إحصتتايٌة بتتٌن
درلات الاالل على مقٌاس الجلا اتلتماعً ىدرلاتهم فً التربٌة العملٌة ىلصال
اإلناث  (.شقٌر ، 65 : 1996 ،

الدراسات األجنبٌة
 -1دراسة Ashe & meeutcheom
(الخجل االجتماعً والوحدة النفسٌة واالتجاه نحو الشهرة)
استهدفت هذ الدراسة الى التعرف على العالقة بتٌن الجلتا اتلتمتاعً ىالىحتدة
النفسٌة ىاتتلا نحى العشرة ىقد بلغت عٌنة الدراسة على ( ،153االل ىاالبتة متن
مدارس اىرتند اتمرٌوٌة  ،ىقد تبنى الباحث مقٌتاس الجلتا اتلتمتاعً اعتداد شتٌك
ىبص ىمقٌاس الىحتدة النفستٌة ىأستفرت نتتايج الدراستة علتى ىلتىد عالقتة ارتبااٌت
مىلبة بٌن اتتلا نحى الشهرة ىالجلا اتلتماعً ىعالقة سالبة فً الىحتدة النفستٌة
ىاتتلا نحى الشهرة ،Ashe & meeutcheon , 200(.
 -2دراسة ()Cheek & Buss , 1981
(الخجل االجتماعً وع لته بوعً الذات وتمدٌر الذات )
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استهدفت هذ الدراسة على التعرف على العالقة بتٌن الجلتا اتلتمتاعً ىبتٌن ىعتً
الذات ىتقدٌر الذات  ،اذ بلغت عٌنة الدراسة ( ،912االل ىاالبة من لامعة توساس
 ،ىتتتم اتعتمتتاد علتتى مقٌتتاس الجلتتا اتلتمتتاعً التتذي قتتام بإعتتداد الباحثتتان ىمقٌتتاس
ىعً الذات ىتقدٌر الذات  ،ىقتد أستفرت نتتايج الدراستة علتى ىلتىد عالقتة ارتبااٌت
سالبة بٌن الجلا اتلتماعً ىىعً الذات ىعلتى عالقتة ارتبااٌت ستالبة بتٌن الجلتا
ىتقدٌر الذات ،Cheek & Buss , 1981, p 305( .
 - 3دراسة ()Traub , 1983
(الخجففل االجتمففاعً واالكتئففاب والملففك والتحصففٌل الدراسففً لففدى فف ب
الجامعة)
استهدفت هذ الدراسة فً بحث العالقة بٌن الجلتا اتلتمتاعً ىاتوتيتال ىالقلتى
ىالتحصٌا الدراسً لد االل اللامعة  ،توىنت عٌنتة الدراستة علتى ( ،1.1االتل
ىاالبة  ،اذ ابى علٌهم مقٌاس الجلا اتلتماعً ىمقٌاس سمة القلى ىاتوتيال ىمن
ثم قٌاس التحصٌا الدراسً  ،ىقد أسفرت نتايج البحث على ىلىد عالقة بتٌن الجلتا
اتلتماعً ىالتحصتٌا الدراستً ىوتذلك بتٌن الجلتا ىالقلتى ىاتوتيتال Traub , ( .
،1982 :p484
انفصم انثانث

إجراءات انبحث
ٌت من هذا الفصا عر ا ً لإللرا ات التً اتبعتهتا الباحثتتان فتً تحقٌتى أهتداف
بحثهما بد ا ً من ىصف الملتمتت ىأستلىل اجتٌتار العٌنتة ىإعتداد أداة القٌتاس ىإلترا
التابٌى ىالىسايا اإلحصايٌة.
أوال  :مجتمع البحث population of the Research
ٌتألف ملتمت البحث من االبات الصف الثالتث فتً معهتد إعتداد المعلمتات  /دٌتالى
ذلك
للدراسة الصباحٌة ىالبالغ عددهن  413االبة .ىاللدىا (ٌ ، 1ى
اللدىا (،1
عدد الاالبات
61
6.
49
113
119
413

الصف
األىا
الثانً
الثالث
الرابت
الجامس
الملمىع
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قانٌا ً  :عٌنة البحث The sample of the Research
تم اجتٌار عٌنة البحث األساسٌة بالارٌقتة الابقٌتة العشتىايٌة ىبلغتت  143االبتة
ىتشوا نسبة( ،%34متن افتراد الملتمتت األصتلً  ،ىتبتد متن اإلشتارة بأنت ت تىلتد
(ستعٌد
قىاعد مقننة لتحدٌد حلم العٌنة بدرلة مقبىلة فلوا مىقف حالت الجاصة
ذلك .
 ، 125 ،1993،ىاللدىا (ٌ ، 2ى
اللدىا (، 2
عدد الاالبات
الصف
21
األىا
23
الثانً
11
الثالث
39
الرابت
43
الجامس
143
الملمىع
Research Tool
قالقا ً  :أداة البحث
ٌتالتتل تحقٌتتى أهتتداف البحتتث إعتتداد مقٌتتاس الجلتتا اتلتمتتاعً ىقتتد تتتم إعتتداد
بالجاىات التالٌة-:
 -1تحدٌد مفهىم الجلا اتلتماعً ىموىنات
بعتتد إاتتالع الباحثتتتان علتتى األدبٌتتات ىالدراستتات الستتابقة فتتً هتتذا المٌتتدان تبنتتت
الباحثتان تعرٌتف زٌمبتاردى للجلتا اتلتمتاعً تعرٌفتا ً نظرٌتا ً لبحثهمتا (ٌنظتر تحدٌتد
المصالحات ،ىتم تحدٌد أربعة موىنات ريٌسٌة للجلا اتلتمتاعً ىهتً علتى النحتى
اختً -:
الموىن السلىوً  -:ىٌعنً تلنل المىاقتف اتلتماعٌتة التتً تشتٌر الجتىف للشتجصالجلىا ىعدم التعبٌر عن مشاعر ىأفوار .
 الموىن الفسٌىلىلً  :ىٌعنً زٌادة ربات القلل ىلفاف الفم ىاترتلاف .
 الموىن المعرفً  :ىٌعنً األفوار التً ٌحملها الفرد عن المىقف ىٌلعل غٌتر قتادر
على التىاصا .
 الموىن اتنفعالً  :ىٌعنً الشعىر باترتباك ىالجزي ىاتوتيال .
ىلغرض التأود من صالحٌة التعرٌف ىالموىنتات فتً قٌاستها للجلتا اتلتمتاعً ،
فقد تم عر ها على ملمىعة متن المجتصتٌن فتً ملتاا التربٌتة ىعلتم التنفس ىالبتالغ
عددهم ( ،.جبرا * ىالل منهم إبدا رأٌهم فً -:
* الخبراء هن -:
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 صالحٌة تعرٌف الجلا اتلتماعً . صالحٌة التعرٌف لوا موىن . شمىلٌة الموىنات لمفهىم الجلا اتلتماعً .ىقد اتفقت آرا الجبرا على ذلك ىبنسبة ( ،%133لقٌاس مفهىم الجلا اتلتماعً.
 -2إعداد فقرات المقٌاس بصىرتها األىلٌة .
لغتترض لمتتت فقتترات مقٌتتاس الجلتتا اتلتمتتاعً قامتتت الباحثتتتان بتتاتاالع علتتى
األدبٌات ىالدراسات السابقة فً هذا الملاا  ،ىقامتا بإعداد فقرات المقٌتاس بصتىرت
األىلٌة ىالذي ٌتوىن متن (  ، 22فقترة تتتراىح الفقترات لوتا ملتاا متا بتٌن (،13-3
فقرة .
 -3صالحٌة الفقرات ىبدايا اإللابة
للتعتترف علتتى صتتتالحٌة الفقتترات لقٌتتتاس الجلتتا اتلتمتتتاعً عر تتت الفقتتترات
بصىرتها األىلٌة البالغ عددها ( ،22فقرة علتى ملمىعتة متن المجتصتٌن فتً التربٌتة
ىعلم النفس ىالبالغ عددهم ( ،.جبرا ىذلك لبٌان رأٌهم فً _:
 صالحٌة الفقرات لقٌاس مفهىم الجلا اتلتماعً .
 مد ماليمة الفقرات للملاا الذي ى عت فٌ .
 مد ماليمتة بتدايا اإللابتة لتقتدٌر اتستتلابة علتى فقترات المقٌتاس ىهتً ((تنابتى
علً دايما ً  ،تنابى علً غالبا ً  ،تنابى علً أحٌانا  ،تنابى علً نتادرا ً  ،ت تنابتى
علً ابداً. ،،
ىقتد أبتتد المحومتتىن مالحظتتتهم ىآرايهتتم فتتً الفقتترات ىاقترحتتىا تعتتدٌا عتتدد متتن
الفقرات لتناسل االبات معهد إعتداد المعلمتات ىبتذلك حتازت ( ،22فقترة علتى اتفتاظ
الجبرا ىنسبة ( ، ،%133وما اتفقت آرا الجبرا بجصىص ماليمتة بتدايا اإللابتة
لتقدٌر اتستلابة على فقرات المقٌاس ،ىللتحقى من السالمة اللغىٌتة لفقترات المقٌتاس
قا مت الباحثتان بعرض الفقرات علتى جبٌتر لغتىي لتوتىن الفقترات لتاهزة للتابٌتى ،
ىمىزعتتتة بحستتتل الموىنتتتات (الموتتتىن الستتتلىوً  ،الموتتتىن الفستتتٌىلىلً  ،الموتتتىن
المعرفً  ،الموىن اتنفعالً،
 -4إعداد تعلٌمات المقٌاس
راعت الباحثتان عند ى تعهما لتعلٌمتات المقٌتاس ان توتىن ىا تحة ىمفهىمتة ،
ىالتأوٌد على قرا ة التعلٌمات بعناٌة  ،ىاإللابتة بصتدظ  ،ىعتدم تترك اٌتة فقترة  ،متت
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-1
-1

أ  .د ساهٍ ههذٌ العساوٌ  ،جاهعت دَالً – كلُت التربُت األساسُت .
أ  .د عبذ األهُر عبىد الشوسٍ  ،جاهعت بغذاد – كلُت التربُت "ابي رشذ"
أ  .د عبذ الصاحب هرزوك  ،جاهعت بغذاد – كلُت التربُت " ابي رشذ" .
أ  .د علىم دمحم  ،جاهعت بغذاد – كلُت التربُت " ابي رشذ" .
أ  .د فُصل ًىاف جاهعت بغذاد – كلُت التربُت " ابي رشذ" .
أ  .د لُث كرَن حوذ  ،جاهعت دَالً – كلُت التربُت األساسُت .
أ  .د ههٌذ عبذ الستار  ،جاهعت دَالً – كلُت التربُت األساسُت .
أ.م  .د بشري عٌاد هبارك  ،جاهعت دَالً – كلُت التربُت األساسُت .
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ذور البٌانتات المالىبتة استم الاالبتة الثالثتً ىالصتف الدراستً  ،ف تالً عتن تى تٌ
ارٌقة اإللابة على فقرات المقٌاس بى ت ( √  ،تحت البدٌا الذي تعتقد الاالبة بأن
ٌنابى علٌها .
 -5التابٌى اتستاالعً للمقٌاس .
قامت الباحثتان بالتلربتة اتستتاالعٌة لغترض التعترف علتى متد ى تىح تعلٌمتات
استبانة الجلا اتلتماعً بصىرتها األىلٌة  ،حٌث ٌستاعد هتذا التابٌتى علتى معرفتة
نقتاا القتىة ىال تعف فتً القٌتاس (غرابٌت  ،.2: 2332 ،ىتتم تابٌتى المقٌتاس علتى
عٌنة من الاالبات البالغ عددهن ( ،23االبة للتأود من فهم الاالبات لفقرات المقٌتاس
ىبدايا اإللابة  ،ىتبتٌن ان التعلٌمتات ىالفقترات وانتت ىا تحة  ،ىان متىستا التزمن
المستغرظ فً اإللابة ( ،13دقٌقة .
الخصائص السٌكومترٌة للفمرات Psychometric Features of the Items
لغرض وشف دقة الفقرات فً قٌاس ما ى عت من الا قٌاس فقتد تتم التحقتى
من ذلك عن ارٌى :
استخراج الموة التمٌٌزٌة للفمرات :
ىٌقصتد بقتتىة تمٌٌتز الفقتترة متد قتتدرتها علتى التمٌٌتتز بتٌن الالبتتة ذىي المستتتىٌات
العلٌا ىالدنٌا بالنسبة للصفة التً ٌقٌسها اتجتبار(اإلمام ىآجرىن ، 143: 1993،
ىبعد تابٌى األداة ىتصحٌ اإللابات رتبت درلات اتستمارات تنازلٌا متن أعلتى
درلتتتة (، 135درلتتتة إلتتتى أدنتتتى درلتتتة ( ،، ..ثتتتم ستتتحل متتتا نستتتبت  % 21متتتن
اتستمارات الحاصلة على الدرلات العلٌتا ى  % 21متن اتستتمارات الحاصتلة علتى
التتدرلات التتدنٌا وملمتتىعتٌن متاتترفتٌن ،ىقتتد بلغتتت ( ، 12استتتمارة ىبىاقتتت (، 31
استتتمارة لوتتا ملمىعتتة  ،ىبعتتد استتتجدام اتجتبتتار التتتايً لعٌنتتتٌن منفصتتلتٌن تجتبتتار
دتلة الفرىظ اإلحصايٌة بٌن متىستاً درلتات الملمتىعتٌن العلٌتا ىالتدنٌا لوتا فقترة
من الفقرات البالغ عددها ( ، 22فقرة تبٌن ىومتا مى ت فتً اللتدىا ( ، 3ان لمٌتت
الفقرات لها قتىة تمٌٌزٌتة اذ وانتت القٌمتة التايٌتة المحستىبة اوبتر متن اللدىلٌتة البالغتة
( ،1.9.عند مستى دتلة (.، 3.35
لدىا (، 3
قٌم معامالت التمٌٌز لفقرات مقٌاس الجلا اتلتماعً بارٌقة الملمىعتٌن
المتارفتٌن
ت
1
2
3
4
5

الملمىعة العلٌا
اتنحراف
الىسا
المعٌاري
الحسابً
1.39
2.26
2.33
1.12
3.61
3.1.
3.44
3.92
3.43
3..1

الملمىعة الدنٌا
اتنحراف
الىسا
المعٌاري
الحسابً
1.33
1.56
4.35
1.53
1.32
2..5
3.92
3.5.
1.14
3.13
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القٌمة
التايٌة
المحسىبة
3...
4.35
6.64
3.11
6.16

مستى
الدتلة*
3.35
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
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6
1
.
9
13
11
12
13
14
15
16
11
1.
19
23
21
22

3.36
4
3.1.
3..3
3.63
3.9.
3.11
1.9.
2.91
3.63
3
2.91
3.11
3.39
3.33
3.91
3.62

3.63
صفر
3.65
3.63
3.96
3.13
3.55
1.14
1.2.
3.96
1.54
1.2.
3.66
1.36
1.24
3.33
3...

3.26
3.61
2.93
2..3
3.11
3.64
3.2.
1.2.
2.1.
3.11
2.13
2.1.
2...
33
2.1.
3.4.
2.14
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1.33
3.92
1.41
1.53
1.24
1.35
1.31
3.94
1.69
1.24
1.24
1.69
3.13
1.19
1.66
3.95
1.51

4.29
3.66
5.66
6.66
2..1
1.35
4.45
.
3.95
2..1
4.5.
3.95
13
2.6
3.65
4.4.
5.1.

دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دال
دالة
دالة

___________________________________
 القٌمة اللدىلٌة بلغت  1.9.عند مستى دتلة 3.35

الخصائص السٌكومترٌة للممٌاس Psychometric Features of the Scale:
أوال  :الصدق ()Validity
ٌعد الصدظ من أهم الجصايص السٌوىمترٌة لالجتبتار  ،ىالمقٌتاس تبتد لتن ٌوتىن
صتتادقا ً التتى الحتتد التتذي ٌقتتٌس الصتتفة اى الجاصتتٌة التتتً اعتتد لقٌاستتها  ،ىعتتدم تتتأثر
بتتتالمتغٌرات األجتتتر (القمتتت  ،139: 2333 ،ىٌعتتتد الصتتتدظ الظتتتاهري Face
 validityالمظهتتر العتتام للمقٌتتاس ىٌقصتتد ب ت عتترض المقٌتتاس علتتى ملمىعتتة متتن
المجتصٌن ىالجبرا فتً الملتاا التذي ٌقٌست اتجتبتار علتى ان هتذا المقٌتاس ستٌقٌس
السلىك المراد قٌاس ىللباحث اتعتماد على حوتم الجبترا (عٌتدان ،233 : 1996 ،
ىتم الحصتىا علتى النتىع متن الصتدظ متن جتالا عترض فقترات المقٌتاس بصتىرتها
النهايٌة على ملمىعة من الجبرا ىالمجتصٌن فً التربٌة ىعلم النفس ىالبالغ عددهم
( ،.جبرا .
قانٌا ً  :القبات . Reliability
ىٌقصتتد بالثبتتات ان ت اتتستتاظ فتتً قٌتتاس الشتتً التتذي تقٌس ت أداة القٌتتاس (ملحتتم ،
،24. : 2333
ىقتتد اعتمتتدت الباحثتتتان للتحقتتى متتن ثبتتات مقٌتتاس الجلتتا اتلتمتتاعً علتتى ارٌقتتة
إعادة اتجتبار ( ، ،Test – Retestىذلك بتابٌى اتجتبار ىإعادة تابٌق على عٌنتة
مرلفة من ( ،23االبة تم اجتٌتارهم بالارٌقتة العشتىايٌة ىبفاصتا زمنتً قتدر جمتس
عشر ٌىما ً اذ ٌعتبر ادمز ( ،Adamsفً إعادة تابٌى اتجتبار إلى ان الفترة الزمنٌتة
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بٌن التابٌى األىا ىالتابٌى الثانً ٌلتل ان ت تتلتاىز األستبىعٌن اى الثالثتة أستابٌت
( ،Adams , 1964 :p85ىاستجدم معاما ارتباا بٌرسىن تستجرا اترتبتاا بتٌن
الدرلات فتً التابٌقتٌن حٌتث بلتغ الثبتات ( ،3..3ىهتى معامتا ثبتات ٌموتن اتعتمتاد
علٌ فً المقاٌٌس الشجصٌة .
تصحٌح الممٌاس
ت من المقٌاس بصىرت النهايٌة ( ،22فقرة (الملحى  ،1مىزعة على الموىنات
 ،ىقد حدد أمام وا فقرة البدايا (تنابى علً دايما ً  ،تنابى علً غالبا ً  ،تنابتى علتً
أحٌانا  ،تنابى علً نادرا ً  ،ت تنابتى علتً أبتدا  ،ىأعاٌتت التدرلات بتٌن (،1 – 5
*
ىبذلك تراىحتت الدرلتة الولٌتة للمقٌتاس ( ،22-113درلتة ىبمتىستا فر تً(،66
درلة .
الت بٌك النهائً للممٌاس
تمت إلرا ات التابٌى النهايً للمقٌاس  ،على أفراد عٌنة البحتث األساستٌة البتالغ
عددهم ( ،143االبة فً المدة ( ،2313-4-1ىلغاٌة ( ،2313-4-5ىقامت الباحثتان
بشترح التعلٌمتات ىالهتدف متتن البحتث ىوٌفٌتة اإللابتة علتتى المقٌتاس  ،ىتتم الحصتتىا
على البٌانات المالىبة بشأن التحصٌا الدراسً إلفراد عٌنة البحث بالتعاىن مت إدارة
المعهد بعد انتها العام الدراسً . 2313-2339
الوسائل اإلحصائٌة
 معاما ارتباا بٌرسىن (فٌروسىن ،145 : 1991 ،
استتتتجدم إلٌلتتتاد ثبتتتات المقٌتتتاس بارٌقتتتة إعتتتادة اتجتبتتتار  ،ىإٌلتتتاد عالقتتتة الجلتتتا
اتلتماعً بالتحصٌا الدراسً .
 اتجتبار التايً لعٌنة ىاحدة (عىدة ىملواىي ،1.2 : 1992 ،
للتعرف على مستى الجلا اتلتماعً لد االبات معهد إعداد المعلمات .
 القٌم التايٌة المعامالت اترتبااٌة (غرابٌة ،165 : 2332 ،
استجدم لتحدٌد مد أهمٌة معاما اترتباا
انفصم انرابع

عرض اننتائج ومناقشتها

* المتوسط الفرضي = أعلى درجة في المقياس  +اقل درجة في المقياس 2 /
= 2 /22 + 111
= 66
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ٌت من هذا الفصتا عر تا ً لنتتايج البحتث الحتالً ىفقتا ً لتسلستا أهدافت ىتفستٌرها
ىالتىصٌات ىالمقترحات ىعلى النحى اختً -:
الهد األول
تحقٌق تا ً للهتتدف األىا متتن أهتتداف البحتتث التتذي ٌرمتتً التتى الوشتتف عتتن مستتتى
الشتتعىر بالجلتتا اتلتمتتاعً لتتد االبتتات معهتتد إعتتداد المعلمتتات  ،أظهتترت نت تايج
التحلٌتتا اإلحصتتايً ان متىستتا درلتتات أفتتراد عٌنتتة البحتتث ىالبتتالغ عتتددهن (،143
ذلك.
االبة بلغ ( ، 9.درلة ىبانحراف معٌاري ( ،9.3درلة  ،ىاللدىا(ٌ ،4ى
لدىا (،4
نتايج اتجتبار التايً ألفراد عٌنة البحث
مستى
عدد أفراد
القٌمة التايٌة
المتىسا اتنحراف المتىسا
الدتلة
عٌنة
الحسابً المعٌاري الفر ً
اللدىلٌة
المحسىبة
3.35
البحث
داا
1.96
43.11
66
9.3
9.
143
ىباستجدام اتجتبار التايً لعٌنة ىاحدة لمعرفة الفترظ بتٌن المتىستا الحستابً
ىالمتىسا الفر ً* تعنً إن القٌمة الثابتة المحسىبة ( ،43.11ىهً اوبر من القٌمتة
التايٌة اللدىلٌة ( ،1.96ىان الفرظ داا إحصايٌا عنتد مستتى  3.35ىبدرلتة حرٌتة
( ، 139ىهنتتا ٌتتدا علتتى إن أفتتراد العٌنتتة لتتدٌهن جلتتا التمتتاعً ىهتتذا ٌعتتىد إلتتى قلتتة
استجدام البرامج اإلرشادٌة للتغلل على الشعىر بالجلا اتلتماعً ىان الاالبتات قتد
ٌتعلمن بارظ اإلٌحا اى ىالممارسة أسالٌل عدٌدة والعنف ىالتتىبٌخ ىاتستتهزا متن
قبتتتا التنشتتتية األستتترٌة ىهتتتذا ٌتتتدا علتتتى ان اللتتتى التتتذي تعتتتٌ فٌتتت الاالبتتتة المتمثتتتا
بالمشتتاحنات بتتٌن الىالتتدٌن ستتبل لجللهتتا اتلتمتتاعً ىبالتتتالً ٌ تنعوس علتتى مستتتى
تحصٌلها الدراسً .
باإل تتتافة التتتى قلتتتة تشتتتلٌت المدرستتتة علتتتى التفاعتتتا اتلتمتتتاعً متتتن جتتتالا
الممارسات التً تتالل التفاعا ىالتعاىن بٌن الاالبات ىقد اتفقت نتايج هتذ الدراستة
مت(دراسة فاٌد ،ىدراسة(الشناىي ،ىدراسة( ٌىسف ىجلٌفة .،
الهد القانً
تحقٌقا ً للهدف الثانً من أهداف البحتث التذي ٌرمتً إلتى الوشتف عتن العالقتة بتٌن
الشعىر بالجلا اتلتماعً ىالتحصٌا الدراسً لد االبات معهد إعتداد المعلمتات ،
تتتتم حستتتال معامتتتا ارتبتتتاا بٌرستتتىن بتتتٌن درلتتتات الاالبتتتات علتتتى مقٌتتتاس الجلتتتا
اتلتمتتتاعً ىدرلتتتاتهن فتتتً التحصتتتٌا الدراستتتً ،فبلتتتغ معامتتتا ارتبتتتاا بٌرستتتىن
* المتوسط الفرضي = أعلى درجة في المقياس  +أدنى درجة في المقياس ÷ 2
= 66 = 2 ÷ 22+ 111
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ٌستتاىي( ،3.61ىلمعرفتتة متتد دتلتتة الفتترىظ تتتم مقارنتتة هتتذ الدرلتتة بدرلتتة معامتتا
ارتبتتاا بٌرستتىن متتن جتتالا لتتدىا دتلتتة معامتتا اترتبتتاا عنتتد درلتتة حرٌتتة (،13.
ىمستى دتلة ( ،3.35ىلد إنها تساىي ( ،3.159ىهذا ٌعنتً إن دالتة إحصتايٌا أي
إن هناك عالقة بٌن الجلتا اتلتمتاعً ىالتحصتٌا الدراستً  ،ىاللتدىا (ٌ ،5ى ت
ذلك
لدىا (،5
العالقة اترتبااٌة بٌن الجلا اتلتماعً ىالتحصٌا الدراسً لد االبات معهد
إعداد المعلمات
مستى
معامتتتتتتتتتتتتتتتتا درلتتتتتتتتتتة درلة
نىع العالقة
معامتتتتتتتتتتتا الدتلة
الحرٌة
اترتباا
3.35
اترتباا
دالة
3.159
13.
الجلتتا اتلتمتتاعً ىالتحصتتٌا 3.61
الدراسً
ىهذا ٌدا على إن الجلا ل تتأثٌر ستلبً علتى مستتى التحصتٌا إذ إن نستبة
 %63من الالبة ٌرلت انجفاض مستى التحصٌا إلى الجلا ىهتذا متا أشتارت إلٌت
الهبتتال فتتً دراستتتها ىقتتد ٌوتتىن احتتد العىامتتا األساستتٌة التتتً تستتبل تتعف مستتتى
التحصٌا  ،إذ إن الالبة الجلىلٌن لدٌهم صفات مشتروة منها الفرد فتً اإللابتة ىقلتة
الحرٌة ىعدم التفاعا ىالتً توىن حالز أمامهم للمشتاروة فتً التدرس ىالتذي ٌتستبل
فً حدىث الجلا ىالى حدىث وثٌر من أتزمات النفسٌة ىالمشاوا الدراسٌة جاصتة
اذا متا ىلتد التتتىبٌخ متن قبتتا المعلتم ىاألمتر ىهتتذا ٌتفتى متتت دراستة (شتتقٌر ،1996 ،
ىدراسة(،Troub , 1983
انتىصيات
 .1استجدام األسالٌل التربىٌة الصتحٌحة فتً المدرستة ىالبٌتت لتعزٌتز ثقتة الاالبتات
بأنفسهن .
 .2استجدام األسالٌل اإلرشادٌة المناسبة لتعلم المهتارات اتلتماعٌتة الالزمتة للتغلتل
على الجلا اتلتماعً .
ادلقرتحات
استوماتً للدراسة الحالٌة ٌقترح الباحثان ما ٌلً -:
 .1إلتترا دراستتة لمعرفتتة اثتتر استتتجدام المهتتارات اتلتماعٌتتة فتتً جفتتض الشتتعىر
بالجلا اتلتماعً ىعالقت بالتحصٌا الدراسً .
-261-

ٍ اهُرة هسهر حوُذ الذلُو.م.م
ٌ احالم ههذٌ عبذ هللا العس.م.م

3122  توىز لسٌت.  هجلت الفتح. العذد السابع واالربعىى

،  إلرا دراسة لمعرفة عالقة الجلا اتلتماعً لمتغٌرات أجتر والثقتة بتالنفس.2
. القلى
ً بنا برامج إرشادٌة تسهم فً جفض الجلا اتلتماع.3
Abstract
The current research aimed at:
1. Identify the level of social shame among Female Teachers
Institute
–
Diyala
2. Identify the correlation between social shyness and
academic achievement of students of the Institute of Teachers
– Diyala
To achieve the objectives of the research The researchers set
up a scale to be ashamed of social, depending on the theory
Zimbardo in shame social and components that are identified
are: (behavioral, physiological, cognitive, emotional), were
calculated honesty virtual Calculation of stability in a re-test
was (0.83), and the scale Besorth final (22) items are valid for
measuring shyness social, and applied the measure to the
research sample of (140) student, and after the researchers
note the degree of academic achievement for members of a
sample of search, and data were statistically treated using the
Pearson correlation coefficient and test educational
Administration for one sample and two samples, found
researchers to the following results:
1. The students of the Institute of Teachers have a social sh yness.
2. No significant correlation between social shyness and
academic achievement of students of the Institute of Teachers –
Diyala
ادلصادر
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 .1أبى عالم  ،صالح الدٌن محمىد ( ،، 2333القٌتاس ىالتقتىٌم النفستً ىالتربتىي ،
دار الفور العربً  ،القاهرة  ،ا. 2
 .2أبى عاٌة  ،سهام ( ، ،199.مبادئ اإلرشاد ىالتىلٌ ،عمان ،األردن  ،دار الفور
للاباعة ىالنشر.
 .3الدرٌنً  ،حسٌن عبد العزٌز ( ل  .ت : ،مقٌاس الجلا  ،القاهرة ،القاهرة  ،دار
الفور العربً .
 .4الزغلتتىا  ،عمتتاد عبتتد التترحٌم ( ،2334؛ متتدجا التتى علتتم التتنفس  ،دار الوتتتال
اللامعً اإلمارات  ،ا. 1
 .5الستتتبعاىي  ،ف تتتٌلة عرفتتتان ( ،2339؛ الجلتتتا اتلتمتتتاعً ىعالقتتتت بأستتتالٌل
المعاملة الدتلٌة  ،دار الصفا للاباعة ىالنشر ىالتىزٌت .
 .6الستتٌد  ،إستتماعٌا ىهبتتً ( ،،2331بحتتث الفعتتا تقتتىٌم لتتىدة التعلتتٌم  ،المتترتمر
العربً األىا  ،اتمتحانات ىالتقىٌم  ،ررٌة مستقبلٌة  ،القاهرة .
 .1الشربٌنً  ،زورٌا ( ، ،2331المشوالت النفسٌة عند األافاا  ،دار الفور العربً
 ،مصر ،ا. 1
 ..الشناىي  ،دمحم ( ،1991؛ تقدٌر الذات ىعالقتت باتوتتتال ىالجلتا اتلتمتاعً ،
رسالة مالستٌر  ،القاهرة  ،اناا .
 .9النملة  ،عبد الرحمن بن سلٌمان ( ،1995؛ برنامج للعال النفسً لحاتت الجلا
 ،دراستتتة تلرٌبٌتتتة لملمىعتتتة متتتن اتتتالل المرحلتتتة الثانىٌتتتة بالرٌتتتاض  ،رستتتالة
مالستٌر .
 .13النٌباا  ،ماٌسة احمد ىأبى زٌد مدحت عبد الحمٌد ( ،1999؛ الجلتا ىنقتص
أبعاد الشجصٌة  ،دراسة مقارنة فً ى عىاما اللنس ىالعمر ىالثقافة .
 .11لتابر  ،عبتد الحمٌتد ( ،19.9؛ الحساستٌة اتلتماعٌتة لتد عٌنتة متن تالمٌتذ
المدارس اتبتدايٌة ىاإلعدادٌة بدىلة قار ىعالقت بالتحصتٌا  ،دراستات نفستٌة ،
مللد  ، 26الدىحة.
 .12لرلس  ،مالك ( ،19.5؛ الافا الجلىا وٌف الشجصٌة  ،الرٌاض ن دار
الفور العربً  ،ا. 1
 .13ح تتر  ،علتتً الستتٌد ( ،1994؛ الفتترىظ بتتٌن اللنستتٌن فتتً الجلتتا ىبعتتض
جصتايص الشجصتٌة األجتر فتً المرحلتتة المتىستاة  ،مللتة اإلرشتاد النفستتً ،
لامعة ‘]ن شمس  ،العدد (. ،2
 .14شتتترارة  ،عبتتتد اللاٌتتتف ( ،1996؛ التغلتتتل علتتتى الجلتتتا  ،المللتتتد األىا ،
بٌرىت  ،لبنان  ،ا. 1
 .15شتتقٌر  ،زٌنتتل دمحم ( ،2333؛ الشجصتتٌة الستتىٌة ىالم تتاربة  ،القتتاهرة ،
موتبة النه ة العربٌة .
 .16عتتىدة  ،احمتتد ستتلٌمان ( ،199.؛ القٌتتاس ىالتقتتىٌم فتتً العملٌتتة التدرٌستتٌة ،
اإلصدار الثانً  ،دار األما للنشر ىالتىزٌت  ،اربد .
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 .11عىدة  ،احمد سلٌمان ىفلواىي  ،فتحً حسن ( ،1992؛ أساسٌات فً البحث
العلمً فً التربٌة ىعلم النفس ،ا ، 2موتبة الوتال .
 .1.غالل  ،مصافى ( ،1991؛ سٌوىلىلٌة الافىلة ىالمراهقتة المحلٌتة النفستٌة
 ،العدد  ، 12بٌرىت  ،دار موتبة الهالا .
 .19غرابٌة  ،فتىزي ( ،2332؛ أساستٌات البحتث العلمتً فتً العلتىم اتلتماعٌتة
ىاإلنسانٌة  ،دار ىايا للنشر ىالتىزٌت  ،عمان  ،ا. 3
 .23فاٌ تد  ،حستتٌن علتتً ( ،1991؛ العالقتتة بتتٌن الجلتتا اتلتمتتاعً ىاألعتتراض
الساٌوىباثٌة فً مرحلتة المراهقتة  :دراستات نفستٌة  ،القتاهرة  ،المللتد  ، 1العتدد
. 12
 .21فٌروسىن  ،لىر أي ( ،1991؛ التحلٌا اإلحصايً فً التربٌة ىعلم النفس
 ،ترلمة هنا العوٌلً  ،دار الحومة للاباعة ىالنشر بغداد .
 .22المستتتعىد  ،نتتتد (،235؛ أستتتس حتتتا المشتتتوالت  ،ىزارة التربٌتتتة المملوتتتة
العربٌة السعىدٌة .
ٌ .23ىستتف لمعتتة ىجلٌفتتة عبتتد اللاٌتتف ( ،2333؛ الجلتتا اتلتمتتاعً ىالتىافتتى
(دراسة ثقافٌة بٌن الاالل السعىدٌٌن ىالوىٌتٌٌن. ،
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تنابتتتى تنابتتتى تنابتتتى تنابتتتى تتتتتتتنا
بتتتتتتتتتتتى
علتتتتتتتً علً
علتتتتتتتً علً
ً
ً
دايما ً
علتتتتتتتً
أحٌانا نادرا
غالبا
أبدا

مقٌاس الجلا اتلتماعً بصٌغت النهايٌة
عزٌزتً الاالبة --------
ترىم الباحثتان القٌام بدراستة علمٌتة لتذا ت تت بتٌن أٌتدٌون ملمىعتة متن الفقترات
التً تعبتر عتن حتاتت الجلتا التتً تنتتابون ىنظترا ً لمتا نعهتد متنون متن مى تىعٌة
ىصراحة فً اإللابة بما ٌجدم البحث العلمً لذا نرلى إلابتون عن الفقترات لمٌعهتا
 ،ىذلك بى ت عالمة (  ،تحت ىاحدة من البدايا الجمسة المىلىدة أمام وا فقرة ،
علما ً ان اإللابة عن الفقرات هً إلغراض البحث العلمً.
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1
2
3
4
5
6
1
.
9
13
11
12
13
14
15
16
11
1.
19
23
21

أحل المبادرة ىالبد بالحدٌث .
ت ٌعلبنتتتتً المشتتتتتاروة فتتتتتً المستتتتتابقات
العلمٌة .
ت ألرر النظر الى الشجص الذي أتحدث
مع .
ابتتدأ باترتلتتاف حٌنمتتا ٌىل ت لتتً احتتدهم
سراتً .
ت ارغتتتل فتتتً التىالتتتد فتتتً أمتتتاون فٌهتتتا
الوثٌر من الناس
أحتتل الحتتدٌث حتتتى متتت ىلتتىد أشتتجاص
غربا .
لتتتدي الشتتتلاعة للتحتتتدث أمتتتام اللماعتتتة
بشوا فردي .
أحل التعبٌر عن آرايً .
أحل إلقا التحٌة على وا الناس .
ت استتتتاٌت التعبٌتتتر عتتتن مشتتتاعري نحتتتى
اخجرٌن.
اشعر بنىع من اتستقاللٌة .
اشعر بانً لن انل فً أي عما أقىم ب
امٌا الى اوتسال اوبر عدد من األصدقا
.
تتتتزداد تتتربات قلبتتتً عنتتتدما أقتتتدم علتتتى
عما معٌن .
ت أثى باخجرٌن .
أجاف من اتمتحانات الشفىٌة .
اشتتتعر بتتتمتم المعتتتدة حٌنمتتتا اجتتتر متتتت
ملمىعة من أصدقايً .
ت أحس باألمان فً األماون المزدحمة .
ت أبالً ان أجاأت أمام اخجرٌن .
اجشً من المقابالت الشجصٌة .
أجاف ان ٌنتقدنً اخجرىن .
أف ا ان أوىن لىحدي .
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