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ملخص البحث :
اعي، یشعر الفرد باإلزدراء واإلشمئزاز وعدم القبول ُیعد الخزي نوع من أنواع القلق اإلجتم

مــن قبــل اآلخــرین نتیجــة ســلوكه غیــر المتوقــع منــه عنــد ممارســته للظــواهر الســلوكیة العامــة، ممــا 

یجعل اآلخرین ینظرون الیه بنظرة احتقار، ولذلك فان الفرد یتمنى لو إن باستطاعته اإلختفاء عن 

ـــذي أدى بهـــ ـــه وال ـــدر من ـــنهم بســـبب ماب ـــك یعـــاني الفـــرد مـــن اعی ـــاء ذل ـــه، واثن ـــولهم ل ـــى عـــدم قب م إل

صعوبات في التغلب على الموقف وقـد تظـل هـذه الصـعوبات ومـا یرافقهـا مـن مشـاعر فتـرة طویلـة 

حتى بعد زوال الموقف اإلجتماعي المثر.

هـل یعـاني طلبـة الجامعـة مـن -من هنا فـإن مشـكلة الدراسـة تتمثـل فـي التسـاؤالت األتیـة:

وهــل ان اإلنــاث أكثــر شــعورًا بــالخزي منــه مــن الــذكور؟ وهــل ان طلبــة التخصــص الشــعور بــالخزي

االنساني أكثر شعورا بالخزي من طلبة التخصص العلمي؟.

استهدفت الدراسة الحالیة قیاس درجة الشعور بالخزي لدى طلبة الجامعة وعالقتـه بـبعض 

ني).انسا–إناث) والتخصص الدراسي (علمي –المتغیرات : الجنس(ذكور 

استخدمت في الدراسة أداة لقیاس الشعور بالخزي، اقتصر البحـث الحـالي علـى عینـة مـن 

) طالبــًا وطالبــة تــم اختیــارهم ٥٧٥طلبــة الجامعــة المستنصــریة / كلیــة العلــوم واالداب بلــغ عــددهم (

بحـث بالطریقة العشوائیة. وباستخدام الوسائل االحصائیة المناسبة اظهرت النتائج ان افـراد عینـة ال

یعانون من الشعور بـالخزي بصـــورة عامـة وان اإلنـاث أكثـر شـعورًا بـه مـن الـذكور بینمـا لـم تظهـر 

النتــائج فروقــا ذات داللــة معنویــة فــي درجــة الشــعور بــالخزي لــدى الطلبــة وفــق متغیــر التخصــص 

الدراسي.

وفـي ضــوء مـا توصــلت الیــه الدراسـة مــن نتــائج قـام الباحثــان بوضــع عـددًا مــن التوصــیات 

من الدراسة. ةوالمقترحات، إستكماًال للفائدة المرجو 
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Abstract:
Sham is one type of social worry types which make the person feel

with shrink and trifle of him self and he feel that he is un accepted from

others as a result of his un expected behavior in his general be heavier

which make the people look to him in abase look so he wished to appear

from them eyes because his un expected behavior.

During that he suffered from difficulty in get rid of that situation

may be this period even after remove the effective social situation.

From Here Problem of the Research represent in following questions.

 Do all students suffered from sham, Does females feel with sham

more than males?

 Do Students of human profession feel with sham more than students’

scientist profession?

This Study aim to measure the degree of feeling with sham for the

students of university and its relation with some variables Sex(males-

females) and profession (human-scientist) used in the research as away to

measure feeling with sham. This research have a sample of students from

Al-Mustansriya University –college of Arts and college of sciences

numbered (575) they choused by random way and by using the

appropriate statistics ways.

Results appeared that members of research sample are suffered

from sham in general and females are feeling with sham more than males

while the results have net appear differences that have sense indication in

the degree of feeling with sham for students under the variable of study

profession. From the results the researchers give some suggestions and

some inclusions.
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ھمیة البحث والحاجة الیھ:أ
االجتماعیةُیعد الخزي من المشكالت النفسیة التي قد تعوق الفرد عن أداء دوره وواجباته 

مع إن وذلك عندما یقع أو یرتكب بعض األخطاء المحددة نحو ذاته أو اآلخرین المحیطین به، 

دون أن یصل إلى حد الشعور بالخزي ضرورة تهذیبیة كي یقلع الفرد عن إرتكاب األخطاء ولكن

الشعور بالخزي الوهمي الذي قد یعوق تفكیر الفرد ویضخم األخطاء كما یحدث لدى مریض 

االكتئاب.

یشعر الفرد االجتماعيوقد عدت بعض الدراسات الخزي على أنه نوع من القلق 

رار الوجه، وعدم القبول من قبل اآلخرین كما یشعر الفرد بالذل والحرج واحمواالشمئزازباالزدراء

,Harder&Lewis)وانه مراقب من قبل اآلخرین  1987, P: وذلك نتیجة ادائه (89-114

بشكل غیر متوقع منه تمامًا مما یجعل اآلخرین یحتقرونه، واثناء ذلك یتمنى الفرد لو أن 

باستطاعته االختفاء عن اآلخرین خوفًا من عدم استحسانهم له، وقد تستمر هــذه المشاعر فترة 

)Crozier,1990,P:19-58(یلة حتى بعد زوال الموقف اإلجتماعي. طو 

شعور الفرد بالخزي إلى عملیة التنشئة اإلجتماعیة وأسالیب Buss,1980وُیرجع (بص)

الرعایة الوالدیة التي قد تغرس هذا الشعور لدى األبناء وتجعلهم یدركون أنفسهم تافهین وعدیمو 

اء وذلك عندما تتسم ردود فعل الوالدین تجاه فشلهم بالسخریة الفائدة عندما یرتكبون بعض األخط

أو االشمئزاز وعدم الحب فضًال عن فشل األبناء وبصورة متكررة في تحقیق ما كاَن یعتقدون انه 

السهل تحقیقه، كما یفترض (بص) أن انخفاض تقدیر الذات لدى الفرد تدفعه للتركیز على من

,Buss)ناتج عن عیوب أساسیة في شخصیتُه. أن السلوك غیر الالئق (المشین)  1980) ،

) أن الشعور بالخزي یتوقف على مدى ظهور عیوب الشخص ١٩٨٨ویرى كل من (جیم وشیریر،

أمام الناس أو فشله في القیام بمهمة ما أمامهم.

(Gem & Scherer, 1988, P: 61-77)

عتذار لآلخرین الیقلل من لذلك تقدیم اإلالكلیةوالخزي یتضمن مشاعر سلبیة عن الذات

هذه المشاعر وانما تستمر، مما یعیق الفرد عن التعامل بصورة واقعیة أو طبیعیة تتناسب 

وان تعرض الفرد لحالة متكررة من األلم   )٣٦٨: ٢٠٠٥والموقف اإلجتماعي الراهن. (التمیمي،

لوكه العام. یؤدي إلى ضعف قدراته الذاتیة وعجزه عن التحكم بانفعاالته وتصرفاته وس

مما تقدم فان مشكلة البحث تتحدد باالجابة عن االسئلة اآلتیة: إنطالقا )٢٤٧: ٢٠٠١(السواس،

هل أن طلبة الجامعة یعانون من الشعور بالخزي وهل إن معدل انتشاره لدى االناث أكثر من 

أكثر الذكور أم العكس هو الصحیح ؟ وهل ان معدل اتشاره بین الطلبة ذوي التخصص العلمي 

من معدل انتشاره بین الطلبة ذوي التخصص االنساني ؟. 
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أما أهمیة البحث  فتاتي من أهمیة الشریحة العمریة التي تناولها البحث وهم فئة الشباب 

(طلبة الجامعة) الشریحة الواعیة المثقفة إذ أن اإلهتمام بهم ٌیعد اهتماماً بالمجتمع باسره، فهم 

ر والبناء والتقدم.طاقة المجتمع ووسیلته للتغی

من هنا فان هذا البحث یمثل جزءًا من هذا االهتمام، فضًال عن عدم وجود دراسة عراقیة 

تناولة دراسة متغیر الخزي، كما ویؤمل أن تسهم هذه الدراسة في –حسب علم الباحثان –

التعرف على الشعور بالخزي لدى طلبة الجامعة وتقدیم بعض التوصیات على أسس تربویة 

وٕاجتماعیة من شانها أن تقلل من الشعور بالخزي (إن وجد) الذي من شانه أن یؤثر في المستوى 

العلمي للطلبة، النه یؤثر تأثیرًا سیئًا في سلوك اإلنسان وصحته النفسیة والجسمیة مما ینعكس 

سلبًا على اداءه.

أھداف البحث :
یرمي البحث الحالي إلى مایلي:

لخزي لدى طلبة الجامعة (عینة البحث).قیاس درجة الشعور با .١

قیاس الفروق في درجة الشعور بالخزي لدى طلبة الجامعة (عینة البحث). .٢

-على وفق المتغیرات االتیة:

إناث).-الجنس      (ذكور-

إنساني).–التخصص  (علمي -

حدود البحث :
–یتي (االداب یقتصر البحث الحالي على عینة من طلبة الجامعة المستنصریة كل

  )م.٢٠٠٧- ٢٠٠٦العلوم) الدراسات األولیة الصباحیة للعام الدراسي (

تحدید المصطلحات:
Shameالخزي 

(بص) عرفهBuss,1980: بأنه الشعور بالذل نتیجة لظهور النقائص أو العیوب الشخصیة"

,Buss)للفرد لدى اآلخرین". 1980)

،ة مركبة تنطوي على شعور سلبي بالذات أو "بأنه حالة إنفعالی ) :١٩٨٨عرفه (دسوقي

شعور بالدونیة أو النقص غیر المریح، إنفعال یتمیز بمشاعر اإلثم وبالحرج والتجنب ألن 

المرء قد تصرف بأسلوب غیر فاضل. وان معنى "أنني أشعر بالخزي" هو "ال أرید أن یراني 

)٢٩١: ١٩٨٨أحد." (دسوقي،
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) رة السلبیة للذات مما یؤدي بالفرد إلى الشعور بالدونیة "بأنه النظ ):٢٠٠٠األنصاري ،عرفه

)٢٠٠٠والحقارةوعدم الفائدة والرغبة في االختفاء عن اآلخرین."(األنصاري،

: بالخزي وقد افاد الباحثان من التعاریف السابقة في وضع تعریف الشعورالتعریف النظري

ن الشعور بالتفاهه وعدم األهمیة یناسب البحث الحالي وهو: التقییم السلبي للذات فضًال ع

عندما یقوم الفرد بفعل غیر الئق الیتناسب ووضعه أو الموقف، ورغبة الفرد في اإلختفاء 

عن اآلخرین.

:الدرجة التي یحصل علیها المستجیب عند إجابته على فقرات أما التعریف اإلجرائي فهو

األداة المعدة الغراض البحث الحالي.

ة التمییز بین مصطلح الخزي ومصطلح الذنب للتداخل بین المصطلحین وجد الباحثان ضرور 

الفرق بین الخزي والذنب :
لسنوات طوال لم یستطع علماء علم النفس التمییز بوضوح بین الخزي والذنب، وان 

اغلب الدراسات السابقة التي تناولتهما وصفتهما عبارة عن إنفعاالت أخالقیة تظهر نتیجة 

غیر مرغوب إجتماعیًا والذي یظهر بصورة أعراض نفسیة وبشكل متعاقب، إلرتكاب سلوك 

وعندما بدأ علماء علم النفس یمییزون بین الخزي والذنب أصبحوا یركزون على فحوى األحداث 

أو المواقف التي تعمل على إثارة الشعور بالذنب أو الخزي. وقد قدم (أوزبل) فكرة مفادها أن 

ًا لدى الناس وانه یظهر عادة في حضور اآلخرین نتیجة للذنب، إذ إن الخزي إنفعال أكثر أنتشار 

الخزي إنفعال یبرز نتیجة ظهور الشخص بمظهر غیر الئق وغیر متوقع أمام اآلخرین، في حین 

,Ausubel)إن الذنب عبارة عن مشاعر خاصة تتضمن أالمًا وأوجاعًا نفسیًة وتأنیبًأ للضمیر.

1955, P: نب وهو حالة إنفعالیة داخلیة یشعر بها الفرد إلرتكابه فعًال في حین أن الذ(378

على الرغم من أن اآلخرین لم یالحُظوا -على سبیل المثال-غیر الئق كخرق معایر إجتماعیة 

ذلك، وهو یحتفظ بهذا الشعور داخلیًا دون علم اآلخرین. ولذلك فأن الذنب عادة ما یستثار لدى 

Gem)ون على ماارتكبوه من سلوكیات. األفراد الذین یأسفون أو یندم & Scherer, 1988, P:

77)

)  بین الخزي والذنب، إذ أن الذنب ناتج عن إیقاع الفرد ١٩٧١وقد میزت  (لویس ،

الضرر على شخص ما بمحض إرادته وبالتالي یشعر بالندم واألسى والحسرة واألسف على 

مًا مشغول البال بما فعله، أما الخزي فهو ماأرتكبه في حق الغیر من إذى أو ضرر وبهذا فهو دائ

شعور الفرد السلبي عن الذات الكلیة مع رغبة في التوارى عن أعین اآلخرین واإلبتعاد عنهم.

كما أنها فرقت بین المفهومین على أساس الذات وتقییمها،  فالذات في الذنب لیست 

كبه الفرد أو الذي لم یرتكبه هو مركز الهدف األساسي وراء التقییم السلبي،  بینما الفعل الذي ارت



عفراء ابراهیم وشاكر مبدر 

٢٥٣

إثارة الشعور بالذنب ولیس نظرة الفرد السلبیة لذاته،  أما في حالة الشعور بالخزي فان الفرد یدرك 

بانه شخص سيء وانه ارتكب فعًال مشینًا ولذلك فهو یلوم ذاته على الفعل الذي اقترفه ویحكم 

دراكه لذاته ومن ثم یشعر بانه عدیم الفائدة وعدیم على نفسه حكمًا ذاتیًا مما یقوده إلى تغیر إ

القدرة وتافه، وفي الواقع فإن مایهم كثیرًا هو طبیعة الخطأ و تفسیر الفرد الذاتي للحدث أو الفعل 

,Lewis)الذي إرتكبه، وهل یرى الفرد أنه ارتكب سلوك (فعل) سیئًا في مقابل الذات السیئة.

1971)

الدراسات السابقة: 
)١٩٩٧ة (فیرجسون وكرولي،دراس

استهدفت دراسة (فیرجسون وكرولي) التي اجریت في الوالیات المتحدة االمریكیة  قیاس 

) طالبًا وطالبة ٢٨٢كل من الخزي والذنب والتعرف على العالقة بینهما، تألفت عینة الدرسة من (

یانات بالوسائل من طلبة إحدى الجامعات االمریكیة، وبتطبیق أدوات الدراسة ومعاملة الب

االحصائیة المناسبة أظهرت النتائج وجـــود عالقة إرتباطیة بین الخزي والذنب، كما أشارت النتائج 

Ferguson)أن اإلناث أكثر شعـــورًا بالخزي من الذكـــور. & Crowley, 1997, P: 425-

441)

)١٩٩٧/١٩٩٩دراسة (االنصاري،
طلبة التعلیم العالي في الكویت ، قام استهدفت دراسة االنصاري قیاس الخزي لدى

الباحث باعداد اداة لقیاس الشعور بالخزي وتم تطبیق االداة على عینات ثالث إذ بلغت العینة 

) ٢٤٤) طالب وطالبة من طلبة جامعة الكویت، أما العینة الثانیة فبلغت (١٩٤٠االولى من (

) ٢٦٢ي، أما العینة الثالثة فقد بلغ قوامها (طالبًا وطالبة من طلبة الهیئة العامة للتعلیم التطبیق

طالب وطالبة من طلبة جامعة الكویت. وبعد إجراء المعالجات االحصائیة المناسبة للبیانات 

إشارت النتائج وجود فروق ذات داللة احصائیة بین الجنسین في العینات الثالثة وكانت هذه 

بالخزي من الذكور بصورة عامة .الفروق لصالح اإلناث ، أي أن اإلناث أكثر شعوراً 

  )٢٠٠٠االنصاري،(
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إجراءات البحث 
مجتمع البحث وعینته:.أوالً 

یتكون مجتمع البحث من طلبة  الجامعة المستنصریة (كلیتي االداب والعلوم) الدراسات 

بذلك تكون مجتمع البحث من ) م، و ٢٠٠٧-٢٠٠٦األولیة الصباحیة للعام الدراسي (

طالبة،  )٣٠١٤طالبًا و ( )٢٧٣٦(وطالبة موزعین على وفـق الجنس بواقـع طالباً )*)(٥٧٥٠(

) طالبًا وطالبة في التخصص العلمي متمثل بطلبة كلیة ٢٢١٣وعلى وفق التخصص بواقع (

) ١یة االداب والجدول () طالبًا وطالبة في التخصص اإلنساني متمثل بطلبة كل٣٥٣٧العلوم و(

یوضح ذلك:

  )١( الجدول

البحث موزع حسب التخصص والجنسمجتمع 

الكلیة
الجنس

إناث             ذكور
المجموع

١٠١٨١١٩٥٢٢١٣العلوم

١٧١٨١٨١٩٣٥٣٧االداب

٢٧٣٦٣٠١٤٥٧٥٠المجموع

) ٥٧٥وقد تم اختیار عینة ممثلة للمجتمع األصلي بالطریقة العشوائیة ، إذ تم اختیار (

:) یوضح ذلك٢ًا وطالبة والجدول (طالب

  )٢الجدول (

اعداد الطلبة (عینة البحث)

الكلیة
الجنس

إناث             ذكور
المجموع

١٤٣١٤٤٢٨٧العلوم

١٤٤١٤٤٢٨٨االداب

٢٨٧٢٨٨٥٧٥المجموع

)م  ٢٠٠٧- ٢٠٠٦) بحسب احصائیة كلیة االداب وكلیة العلوم / قسم التخطیط والمتابعة للعام الدراسي(*(
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اداة البحث : بناء مقیاس للشعور بالخزي.ثانیاً 
تحدید مفهوم الشعور بالخزي وصیاغة الفقرات:

مفهــــوم الخــــزي واإلطــــالع علــــى األدبیــــات والدراســــات ذات فــــي ضــــوء التعریــــف النظــــري ل

)  فضـــًال عـــن قیـــام الباحثـــان ١٩٩٧) و (فیرجســـون وكرولـــي،٢٠٠٠العالقـــة (كدراســـة االنصـــاري،

) طالبـًا وطالبـة ٦٠باعداد استبانة استطالعیة تحوي سؤال مفتوح تم تقدیمه إلى عینـة مؤلفـة مـن (

العلوم واالداب، عـن أهـــم اإلنفعـاالت والمشـاعر موزعین بالتساوي بین طالب وطالبات من كلیتي

التــي قــد تعتریــه عنــدما یتعــرض إلــى مواقــف غیــر الئقــة أمــام االخــرین، ومــا یرغــب أن یفعلــه فــي 

لحظتها

ومــن خــالل اســتجابة الطلبــة علــى االســتبانة اإلســتطالعیة ومراجعــة االدبیــات ذات الصــلة 

ا الباحثان ودمج اإلجابات المتشابهة منها فـي بالموضوع فقد تم تحلیل االجابات التي حصل علیه

المعنــى وصــیاغتها علــى شــكل فقــرات تعكــس فــي مضــمونها الشــعور بــالخزي وبــذلك أصــبح عــدد 

-) فقرة، وقد روعي في صیاغة الفقرات ما یاتي:٢٥فقرات المقیاس بصورته األولیة (

.أن تكون واضحة للمستجیب وال تحتمل أكثر من تفسیر واحد

لفقرات بصیغة المتكلم. أن تكون ا

 .سالمة الفقرات من األخطاء اللغویة والتعبیریة والطباعیة

تنطبق علّي بدرجـة كبیـرة (وقد اعتمد الباحثان اسلوب (لیكرت) ذي البـــدائل الخمسة وهي 

ـــّي بدرجـــة كبیـــرة-جـــداً  ـــّي بدرجـــة متوســـطة-تنطبـــق عل ـــّي بدرجـــة قلیلـــة-تنطبـــق عل -تنطبـــق عل

) ویعد هذا التدرج الخماسي ١-٢- ٣-٤-٥ًا) وهي تاخــذ الدرجات على التوالي (التنطبق علّي ابد

لبـــــدائل اإلجابـــــة مـــــن أفضـــــل بـــــدائل اإلجابـــــة لمقـــــاییس الشخصـــــیة وهـــــذا ماتوصـــــلت الیـــــه دراســـــة 

ـــدلیمي، ــــثر ســـهولة فـــي البنـــاء،  )١٩٨٨) وهـــيُ تعـــد حســـب مـــا یـــرى (الكبیســـي،١٩٩٧(ال أنهـــا أكـــ

الحكــام، ُتعــد ذات درجــة عالیــة مــن الثبــات، یمكــن جمــع درجــة التحتــاج إلــى مجموعــة كبیــرة مــن

اإلجابــة بیســر وســهولة، فضــًال عــن إن بــدائل اإلجابــة تتــیح للمســتجیب أن یعبــر عــن آرائــه بحریــة 

أكبر لكل فقرة على انفراد

التحلیل المنطقي للفقرات :.ثالثاً 
ــــــاس للســــــمة المــــــراد قیاســــــه ــــــى تعــــــرف تمثیــــــل المقی ا. (الزوبعــــــي تشــــــیر هــــــذه العملیــــــة إل

) ولتحقیـــــق هـــــذا الغـــــرض عرضـــــت فقـــــرات المقیـــــاس فـــــي صـــــورته األولیـــــة ٣٤: ١٩٨١وآخـــــرون،
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لبیان مـدى صـالحیة كـل فقـرة مـن فقراتـه وبیـان مـا إذا )*() على مجموعة من الخبراء٢٥والبالغة (

قـد  ) فقـرة٢٢كانت تحتاج إلى تعدیل وماهو هذا التعدیل المناسب،  وفي ضوء آراء الخبـراء فـان (

) فقــرات لــم تحــظ بنســبة ٣%)  وبــذلك تــم حــذف (٨٠حــازت علــى تأییــد الخبــراء بنســبة تزیــد عــن (

اإلتفاق المذكورة سابقًا.

الخصائص السیكومتریة للمقیاس.رابعاً 
القوة التمییزیة للفقرات :

ُیعد هذا اإلجـراء مـن الخطـوات األساسـیة فـي بنـاء أي مقیـاس وذلـك لتحدیـد قـوة الفقـرة فـي 

ف عن السـمة عنـد المفحوصـین وكـذلك للكشـف عـن صـدقها فـي التعبیـر عـن السـمة المقاسـة الكش

) ٢٠٠علیه قام الباحثان باختیار عینة من المجتمع األصلي للبحث بصورة عشوائیة  بلغ قوامها (

ــًا وطالبــة وفــي هــذا الصــدد یشــیر (نــانلي، ) إلــى إن نســبة عــدد أفـــراد العینــة إلــى عــدد ١٩٧٨طالب

) وذلــــــــك لتقلیــــــــل فــــــــرص الصــــــــدفة فــــــــي عملیــــــــة ١: ٥(أن الیقــــــــل عــــــــن نســــــــبة الفقــــــــرات یجــــــــب

,Nunnally)التحلیـل. 1978, P: وبعـد تطبیـق المقیـاس علـى العینـة قـام الباحثـان بایجـاد (262

القوة التمییزیة للفقـرات عـن طریـق اسـلوبي المجمـوعتین المتطـرفتین وعالقـة درجـة الفقـرة بـالمجموع 

الكلي للمقیاس

لمجموعتین المتطرفتین:ا

تم ترتیب الدرجات التي حصل علیها أفراد العینة تنازلیًا مـن أعلـى درجـة إلـى أوطـا درجـة 

%) من أوطا الدرجات (المجموعة ٢٧المجموعة العلیا) و((%) من أعلى الدرجات ٢٧ثم اختیر (

عنــد أفــراد العینــة الــدنیا) بوصــفهما المجمــوعتین اللتــان تشــكالن أفضــل مــایمكن مــن التمــایز للســمة 

(Ebel, 1972, P: ) فــردًا، تــم اســتخدام االختبــار ٥٤وقــد بلــغ عــدد أفــراد كــل مجموعــة ((399

لعینتــین مســتقلتین فــي حســاب داللــة الفــروق بــین درجــات المجمــوعتین علــى كــل (t-test)التــائي 

یة التربیة/الجامعة المستنصریةأ.د. ابراهیم عبد الخالق رؤوف/كل)*(

أ.د. شاكر مبدر الجاسم /كلیة التربیة للبنات/ جامعة بغداد

أ.م.د جواد كاظم فهد المالكي/ كلیة التربیة للبنات/ جامعة بغداد

أ.م.د عباس رمضان الجبوري / كلیة التربیة/الجامعة المستنصریة

ستنصریةأ.م.د محمد سعود الشمري /كلیة التربیة/ الجامعة الم

م.د كفاح العسكري /كلیة التربیة /الجامعة المستنصریة

م.د سحر هاشم /كلیة التربیة/ الجامعة المستنصریة
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) یوضـح ٣.والجـدول (فقرة من فقرات المقیاس وتمثل القیمة التائیة المحسوبة القیمة التمییزیة للفقرة

  ذلك:

  )٣الجدول (

القیمة التائیة المحسوبة لكل فقرة من الفقرات

القیمة التائیة المحسوبةالفقرةالقیمة التائیة المحسوبةالفقرة

١٨.٢٥٦١٢٧.٤٤٨

٢٤.٨٨٩١٣٥.٦٢٥

٣٣.٩٦٥١٤٦.٩٢٥

٤٩.٥٤٠١٥٩.٢٠٦

٥٤.٢٥٦١٦٨.٧٩٣

٦٦.٢٥٨١٧٥.٣٦٩

٧٦.١٨٢١٨٥.٧٠٣

٨٣.٩٠٣١٩٦.٢٣٥

٩٥.٤٥٨٢٠٤.٧٨٢

١٠٣.٨٥٤٢١٥.٢٢٤

١١٥.١٥٢٢٢٤.٧٨٣

) ٠.٠٥) ان فقـرات المقیـاس ممیـزة وبداللـة احصـائیة عنـد مسـتوى داللـة (٣ویتضح مـن الجـدول (

  ) .١٠٦وبدرجة حریة (

عالقة درجة الفقرة بالمجموع الكلي للمقیاس:
كــل فقــرة مــن فقــرات المقیــاس مــع الدرجــة الكلیــة للمقیــاس، یقصــد بــه حســاب ارتبــاط درجــة 

والهـدف مـن هـذا اإلجـراء معرفـة مـا إذا كانـت اإلجابـات فـي مجملهـا بالنسـبة لفقـرات بعینهـا منســقة 

بطریقة معقولة مع اتجاهات السلوك أو الشخصیة التي تفرضها الدرجات. وبذلك استخدمت درجة 

,Ghiselli)ي بوصفها محكًا داخلیـًا فـي هـذا التحلیـل. الفرد الكلیة على مقیاس الشعور بالخز  et

al, 1981, P: علیـه فقـد تـم ایجـاد معامـل ارتبـاط درجـة كـل فقـرة بالدرجـة الكلیـة للمقیـاس (436

باسـتخدام معامـل ارتبـاط بیرسـون، وتبـین أن جمیـع الفقـرات تـرتبط بالدرجـة الكلیـة للمقیـاس ارتباطــًا 

) ٠.٨٦ -٠.٦٣) إذ تراوحــت معـــامالت االرتبــاط بـــین (٠.٠٥لــة (داًال احصــائیًا عنــد مســـتوى دال

-) یوضح ذلك:٤والجدول (
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  )٤الجدول (

عالقة درجة الفقرة بالدرجة الكلیة للمقیاس

معامالت االرتباطالفقرةمعامالت االرتباطالفقرة

١٠.٦٩١٢٠.٦٤

٢٠.٧٢١٣٠.٦٨

٣٠.٦٦١٤٠.٧٩

٤٠.٧١١٥٠.٦٦

٥٠.٦٨١٦٠.٨٠

٦٠.٧٤١٧٠.٨٦

٧٠.٨٢١٨٠.٧٧

٨٠.٧٥١٩٠.٦٨

٩٠.٦٥٢٠٠.٦٣

١٠٠.٧٦٢١٠.٨٤

١١٠.٨١٢٢٠.٨٢

ثبات المقیاس :
یعد الثبات من الخصائص السیكومتریة المهمة في بناء االختبارات والمقاییس، ویعني أن 

ــــــي ــــــراد أنفســــــهم ف ــــــائج نفســــــها إذا مــــــا اعیــــــد علــــــى األف الظــــــروف نفســــــها.یعطــــــي المقیــــــاس النت

ولحساب مؤشرات الثبات اعتمد الباحثان الطرق االتیة: )٦٥٣: ١٩٨٥(الغریب،

إعادة االختبار (معامل االستقرار):-طریقة االختبار
فكرة هذه الطریقة هي أن یتم تطبیق المقیاس على مجموعة معروفـة مـن األفـراد ثـم إعـادة 

) یـوم، ١٤مماثلة بعد مدة زمنیة بین التطبیقین (تطبیق االختبار على األفراد انفسهم وفي ظروف

) وألجـل ذلـك طبـق المقیـاس ٦٦: ٢٠٠٠ثم حساب معامـل االرتبـاط بـین درجـات التطبیقین.(ربیـع،

) طالبًا وطالبة اختیروا عشـوائیًا مـن كلیتـي العلـوم واالداب، وبعـد ١٠٠على عینة عشوائیة بلغت (

بـار وحسـب معامـل االرتبـاط بـین درجـات التطبیقـین مرور اسبوعین من التطبیـق األول اعیـد االخت

) ویعد هذا معامل ثبات عالیًا إذ أن هناك اتفاقًا عامـًا علـى اعتبـار ٠.٩٣إذ بلغت قیمة االرتباط (

  )١٩١: ١٩٨٤) مؤشر على عالقة ارتباطیة قــویة  (زیتون،٠.٨٠معامل االرتباط  (
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طریقة التجزئة النصفیة :
) اســــتمارة بشــــكل ١٠٠لمقیــــاس بهــــذه الطریقــــة فقــــد اختیــــرت (مــــن اجــــل اســــتخراج ثبــــات ا

) فقـــرة إلـــى ٢٢عشـــوائي مـــن اســـتمارات عینـــة تحلیـــل الفقـــرات إذ قســـمت  فقـــرات المقیـــاس البالغـــة (

فقــرات زوجیــة وفقــرات فردیــة، وتــم اســتخراج معامــل االرتبــاط بــین درجــات القســمین وكانــت قیمتــه 

  ).٠.٩١لة (سبیرمان براون) فأصبح () وقد صحح هذا المعامل باستخدام معاد٠.٨٦(

وصف المقیاس :.خامساً 
) فقــرة وأمــام كــل فقــرة میــزان خماســي متــدرج ٢٢بصــیغته النهائیــة مــن ()*(یتكــون المقیــاس

-تنطبـق علـّي بدرجـة متوسـطة-تنطبـق علـّي بدرجـة كبیـرة-تنطبق علـّي بدرجـة كبیـرة جـداً (وهي 

) ١-٢-٣-٤-٥دًا) وهي تاخذ الدرجات على التوالي (التنطبق علّي اب-تنطبق علّي بدرجة قلیلة

) درجة.٦٦) وبمتوسط نظري (١١٠ -٢٢وبذلك تراوحت الدرجة الكلیة للمقیاس بین (

التطبیق النھائي:
قام الباحثـان بتطبیـق مقیـاس الشـعور بـالخزي علـى عینـة التطبیـق االساسـیة البـالغ عـددها 

) ٣٠فـي قاعـة المحاضـرات، واسـتغرقت مـدة التطبیـق () طالبًا وطالبة،  أثناء تواجـد الطلبـة٥٧٥(

یوم .

الوسائل االحصائیة :
) لمعالجتــــة SPSSاســــتعان الباحثــــان ببرنــــامج الحقیبــــة االحصــــائیة للعلــــوم االجتماعیــــة (

بیانات الدراسة الحالیة والحصول على النتائج . 

الجامعة المستنصریة)–) تم عرض المقیاس على الخبیر اللغوي أ. د. كریم حسن الالمي (كلیة التربیة *(
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عرض نتائج البحث وتفسیرھا:
ما یاتي:في ضوء أهداف البحث جاءت النتائج ك

ϝϭϷ�ϑ ΩѧѧϬϟ:�Δѧѧϧϳϋ��ΔѧѧόϣΎΟϟ�ΔѧѧΑϠρ�ϯ Ωѧѧϟ�ϱί ΧϟΎѧѧΑ�έϭόѧѧηϟ�ΔѧѧΟέΩ�α Ύѧѧϳϗ
البحث).

 )٧٠.٦(قام الباحثان بحساب متوسط درجات الطلبة على مقیاس الشعور بالخزي إذ بلــغ 

). وعنــد موازنــة المتوســط الحســابي لعینــة البحــث الكلیــة مــع ١٣.٤درجــة وبــانحراف معیــاري قــدره (

) درجة وباستخدام االختبار التائي لعینة ومجتمع، تبین ان ٦٦مقیاس والبالغ (المتوسط الفرضي لل

هنــاك فرقــًا بــین المتوســطین ولصــالح المتوســط الحســابي لعینــة البحــث الكلیــة عنــد مســتوى داللــة 

) یوضح ذلك:٥) والجدول (٥٧٤) ودرجة حریة (٠.٠٥(

  )٥( الجدول

عینة البحث والمتوسط الفرضي للمقیاسنتائج االختبار التائي بین المتوسط الحسابي ل

العینة
المتوسط 

الحسابي

االنحراف 

المعیاري

المتوسط 

الفرضي

القیمة 

التائیة 

المحسوبة

القیمة 

التائیة 

الجدولیة

مستوى 

الداللة  

)٠.٠٥(  

دال٥٧٥٧٠.٦١٣.٤٦٦٨.٢٤٣١.٩٦

ث الكلیة أعلى من ) یتبین إن مستوى الشعور بالخزي لدى عینة البح٥من نتائج الجدول(

المتوســط الفرضــي للمقیــاس. أي إن عینــة البحــث تعــاني مــن الشــعور بــالخزي، وان معــدل إنتشــار 

الشعور بالخزي لدى الطلبة لـیس قلـیًال وهـذا فـي حـد ذاتـه قـد یعـد مشـكلة نفسـیة خاصـة إذا مـاترك 

التفكیـــر دون توجیـــه وارشـــاد قـــد یتطـــور إلـــى حـــد الشـــعور بـــالخزي الـــوهمي الـــذي یعیـــق الفـــرد عـــن

الصحیح وعلیه یجب وضع األسس العلمیة الكفیلة للحـد مـن هـذه المشـكلة لـدى الجنسـین، بـالنظرة 

إلى االمور واالحداث نظرة واقعیة والتعامل معها على أساس موضوعي.

�ΔѧόϣΎΟϟ�ΔѧΑϠρ�ϯ:الھدف الثاني Ωѧϟ�ϱί ΧϟΎѧΑ�έϭόηϟ�ΔΟέΩ�ϲϓ�ϕϭέϔϟ�α Ύϳϗ
تیة:(عینة البحث) على وفق المتغیرات اال

إناث) -الجنس (ذكور .أ

إنساني)–التخصص (علمي  .ب

جاءت النتائج كما یاتي:

وجـــود فـــرق ذي داللـــة احصـــائیة بـــین متوســـط درجـــات الـــذكور ومتوســـط درجـــات اإلنـــاث فـــي  . أ 

الشعور بالخزي ولصالح اإلناث، وذلك من خالل استخدام االختبـار التـائي لعینتـین مسـتقلتین 
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) درجـــة وهـــي أكبـــر مـــن القیمـــة التائیـــة ٥.١٢٥لتائیـــة المحســـوبة بلغـــت (إذ ظهـــر ان القیمـــة ا

) ٦) والجـــدول (٥٧٣) ودرجـــة حریـــة (٠.٠٥) عنـــد مســـتوى داللـــة (١.٩٦الجدولیــة والبالغـــة (

یوضح ذلك:

  )٦الجدول (

داللة الفروق بین الذكور واالناث على مقیاس الشعور بالخزي

العینة والعدد
المتوسط 

الحسابي

االنحراف 

معیاريال

المتوسط 

الفرضي

القیمة التائیة 

المحسوبة

مستوى الداللة  

)٠.٠٥(

٢٨٧٦٧.٨١٣.٣ذكور
دال  ١.٩٦  ٥.١٢٥

٢٨٨٧٣.٥١٣.٥إناث 

) ان اإلناث أكثر شعورًا بالخزي من الذكور ویرجع السبب في ٦یتبین من نتائج الجدول (

االنثــى وٕالــى القیــود التــي تفــرض علــیهن  ذلــك إلــى طبیعــة الواقــع الثقــافي واإلجتمــاعي الــذي تعیشــه

فضــًال عــن أن االنثــى بطبیعــة الحــال هــي أرق مــن الــذكر وتمتــاز بحساســیة مفرطــة تجــاه شــكلها 

الخارجي تجعلها تشعر بـالخزي عنـدما تكـون فـي وضـع غیـر الئـق خاصـة إذا ماتعرضـت لـه أمـام 

  )٢٠٠٠اآلخرین ، وتتفق هذه النتیجة مع نتیجة دراسة (االنصاري،

إنســاني) إذ كشــفت نتــائج –الیوجــد فــرق معنــوي بحســب متغیــر التخصــص الدراســي (علمــي . ب

تحلیـــل البیانـــات إن المتوســـط الحســـابي لمســـتوى الشـــعور بـــالخزي لطلبـــة التخصـــص العلمـــي 

) ، فیمـا بلـغ المتوسـط الحسـابي لمسـتوى ١٤.٣) درجة بانحراف معیاري قدره (٧٠.٣یساوي (

) ، ١٢.٧) درجــة بــانحراف معیــاري وقــدره (٧١االنســاني (الشــعور بــالخزي لطلبــة التخصــص 

وباســتخدام االختبــار التــائي لعینتــین مســتقلتین تبــین أنــه الیوجــد فــرق دال معنــوي فــي مســتوى 

الشــعور بــالخزي بــین طلبــة التخصــص العلمــي وطلبــة التخصــص االنســاني، إذ بلغــت القیمــة 

) عنـــد ١.٩٦ة الجدولیــة البالغــة () وهــي أصــغر مــن القیمــة التائیــ٠.٦٦٨التائیــة المحســوبة (

-) یوضح ذلك:٧) والجدول (٥٧٣) ودرجة حریة (٠.٠٥مستوى داللة (

  )٧الجدول (

اإلنساني على مقیاس الشعور بالخزي–داللة الفرق بین العلمي 

التخصص
المتوسط 

الحسابي

االنحراف 

المعیاري

المتوسط 

الفرضي

القیمة التائیة 

المحسوبة

مستوى الداللة  

)٠.٠٥(  

٧٠.٣١٤.٣علمي
غیر دال٠.٦٦٨١.٩٦

٧١١٢.٧انیاني

) یتبین لنا عدم وجود فرق دال معنوي بین طلبـة التخصـص العلمـي ٧من نتائج الجدول (

وطلبة التخصص االنساني في الشعور بالخزي ویمكن تفسیر ذلك أن التخصـص الدراسـي لـم یعـد 
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بـة التخصـص العلمـي وطلبـة التخصـص اإلنسـاني نقطة إخـتالف بـین الطلبـة فهـم جمیعـًا سـواء طل

ینحدرون من عوائل تمتاز بـنفس التقالیـد والعـادات التـي تربـي ابنائهـا علیهـا. أي ان الدراسـة سـواء 

تصــرفوا بشــكل كانــت علمیــة أو إنســانیة لــیس لهــا تــأثیر علــى الشــعور بــالخزي لــدى الطلبــة إذا مــا

غیر متوقع أمام االخرین.

التوصیات :
لطالب عامة والطالبات خاصة على التعامل مع األحداث والمواقف التـي تحـدث لهـم تشجیع ا.١

وفــق امكانیــاتهم المتاحــة وان تعرضــهم لــبعض المواقــف التــي تســبب لهــم بعــض االحــراج وان 

كانــت أمــام االخــرین علــى انهــا مواقــف عــابرة ممكــن أن یتعــرض لهــا أي فــرد وعلــیهم التعامــل 

یجب أن الینظر لها على انها تقلل من شأنهم (أهمیتهم) معها بصورة موضوعیة صحیحة،  و 

التخـف مـن اإلخفـاق فـإذا حصـل فاتخـذ منـه طریقـًا سواء في نظرهم أو فـي نظـر اآلخـرین. (

)إلى الحیاة

علـــى الوالـــدین وكـــذلك المدرســـین معاملـــة اإلنـــاث (بصـــورة خاصـــة) باســـتخدام أســـالیب تربویـــة .٢

یجابیة و قدرتها على مواجهتها بمـا تحویـه مـن مواقـف تسمح للفتاة بالتعامل مع الحیاة بنظرة إ

بقـــوة وان فشـــلها فـــي حـــل بعـــض االمـــور الیعـــود لكونهـــا انثـــى وانمـــا علیهـــا أن تفهـــم إن الكـــل 

معرض للفشل في بعض االوقات والمواقف .

المقترحات:
-سـریةالتنشـئة اال(رتباطیة بـین الشـعور بـالخزي وبـین المتغیـرات االجتماعیـة كــإإجراء دراسة .١

االكتئاب.....الخ).–الحالة االجتماعیة واالقتصادیة 

خــرى أاالســتفادة مــن المقیــاس وٕاجــراء دراســة مماثلــة للدراســة الحالیــة لكــن علــى عینــات عمریــة .٢

نتائج فیما بینها .ال ةوموازن
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عفراء ابراهیم وشاكر مبدر 

٢٦٥

الصیغة النهائیة لمقیاس الشعور بالخزي

ال 

ینطبق

ینطبق عليّ  بدرجة
فقرات المقیاس

قلیلة متوسطة كبیرة كبیرة جداً 

أنا شخص سيء الحظ ١

أتنمـــــــــى أن تنشـــــــــق األرض وتبتلعنـــــــــي الن صـــــــــدیقي 

شاهدني في موقف غیر الئق.

٢

أشعر برغبة قویة في اإلبتعاد عن اآلخرین. ٣

یعـــاملني أهلـــي حســـب المثـــل القائـــل إذا حضـــر الیعـــد 

وٕاذا غاب الیفتقد.

٤

نا غیر راٍض عن نفسي.أ ٥

أقلل من شأن أي عمل جید أقوم به. ٦

ــــداخل عنــــدما أفشــــل فــــي  أشــــعر أنــــي ضــــعیف مــــن ال

تحقیق أي عمل.

٧

أحتقــــــر نفســــــي عنــــــدما یعلــــــم اآلخــــــرین برســــــوبي فــــــي 

الدراسة.

٨

أنا شخص تافه الني لم أشهد أمام زمالئي بالحق. ٩

القدرة على فعل مایجب فعله.أشعر بالنقص وعدم  ١٠

المواقف المحرجة التي مررت بها الأستطیع نسیانها. ١١

الأثق بنفسي. ١٢

أعتقد ان مایحدث لي من سوء الطالع هو سبب نحسي. ١٣

أقــــع اللــــوم علــــى نفســــي عنــــدما أكــــون فــــي مكــــان مــــا 

ویحدث مكروه لآلخرین.

١٤

ك عندما اصطدم بشخص ما .یحمر وجهي وارتب ١٥

أنا شخص الفائدة وال نفع یرجى مني. ١٦

أحقر من قیمة نفسي عندما أتاخر عن موعدي. ١٧  

أعتقد اني شخص بشع. ١٨  

أوبــخ نفســي والومهــا عنــدما اكســر أو اتلــف شــيء مــا 

في المنزل.

١٩  

نــى لــو عنــدما اقــع فــي خطــأ مــا وینتقــدني اســتاذي اتم

اختفي عن اعین زمالئي.

٢٠  

أعتقــد انــي شــخص ال اســتحق الحیــاة لفشــلي الواضــح 

للجمیع.

٢١  

أعتقد ان الحیاة تعاكسني. ٢٢  


