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  األوىل املرحلة طالبات لدى املظهري السلوك مقياس بناء

 األوسط  راتالف جامعات يف الرياضية الرتبية  كليات يف
 () د .شيماء على مخيس م.أ.

 البحثملخص 

 ية البحثاملقدمة وأمه ١-١

األخرى معني خيتلف عن ذوق طالبة  لشخصيتها ومدى تقبل اجملتمع هلا حيث لكلمرآة يعد املظهري للفتاة السلوك ن إ

 . ار الزى املناسب هلايف اختي

 -البحث: شكلةم ٢-١

بية الرايضية يعد مظهرا مجيال لشخصية الطالبة ولكن بعض األفكار السيئة عن طبيعة هذا هري لطالبة الت ان السلوك املظ

حبد ذاته مما يسبب  انه خطأعلى بية الرايضية هلذا الزى تمع ينظرون إىل ارتداء طالبة الت بعض األفراد يف اجمل اجملال جيعل

  ع .راي اجملتمجياد التوازن بني رغبتها و إطالبة يف احلرية لل

 -أهداف البحث: 1-3

  بية الرايضية يف جامعات الفرات األوسط.بناء مقياس السلوك املظهري لدى طالبات كليات الت  -1

 .جياد مستوايت معيارية للطالباتإ  -2

 -لبحث :ااتا  جم 1-4

 رات األوسط .ت التبية الرايضية يف جامعات الف يف كليااجملال. البشري : طالبات املرحلة األوىل 1-٤-١

 . 21/1/2111ولغاية  11/3/2111 نم ةاجملال الزماين :الفت  ٢-٤-١

 الرايضية يف جامعات الفرات األوسط . بيةل املكاين : القاعة املغلقة يف كليات الت ااجمل ٣-٤-١ 

  -الدراسات النظرية: -2

 لوك املظهري ونظرايته.مفهوم السإىل حيث مت التطرق 
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 -: منهج البحث وإجراءاته امليدانية -٣

 مقياس السلوك املظهري .بناء عينة البحث وإجراءات إىل مت التطرق 

 -:عرض النتائج ومناقشتها -٤

 مستوى املعيارية للسلوك املظهري لدى عينة البحث .على حيث مت التعرف 

  -االستنتاجات والتوصيات: -٥ 

 -:جا تاتناتاس ١ -٥

 ، املتوسط ، املقبول ، الواطئ ، الواطئ جدا (.العايل جدا ، ) العايل وهي ستة مستوايت يف العينة أفراد توزع  -١

ضعف على ، املقبول ، الواطئ ، الواطئ جدا ( مما يدلل  طاملستوايت ) املتوسيف من العينة  لىمتركز النسبة األع -٢

 .السلوك املظهري لدى عينة البحث 

 -التوصيا : ٢-5

راحل لطالبات بشكل دوري وخالل بقية املظهري لدى اكوسيلة لقياس السلوك امل  ظهريمقياس السلوك املاستخدام  -١

 مدى التطور احلاصل لديهن . الدراسية للتعرف على

فات أو ظمو اجلامعات كيف لة ي العبات الفرق اجلماعية املختلفة أو لدى الفئات العاماملظهري لد السلوكقياس مسة  -٢

 أخرى .فئات 
 

Built of measure to the appearance behavior for the first stage of students 

(female) in colleges of the physical education in the universities of middle 

Euphrates . 

-Introduction of the research 

The behavior appearance of girle like mirror for her personality and how much extent 

accept the society for her and each girl has still defers from the either in choose the 

stipule still for her. 

-Research problem 

That appearance behavior for physical education student (female ) represented 

beautiful appearance for personality of student (female ) But some bad ideas about 

nature of this field makes some persons in this socity looking at physical education 

student (female ) with wearing this dress badly . 
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-Aims of research 

-Build of measure to the appearance behavior for the first stage of students ( female ) in 

colleges of the physical education in the universities of middle Euphrates . 

- Find standardized levels for the research sample . 

-Research fields 

1- Human field : the students of first stage at physical education colleges at the 

universities of middle Euphrates . 

2-Time field : from 15/3/2011-20/5/2011 

3- Place field : Interior hall in physical education colleges at the universities of middle 

Euphrates.  

-Theoretical studies 

The research dealt with theoretical studies a bout the appearance behavior understood , 

theories . 

-The research curriculum and field procedures :- 

The research including and the sample and who building scale of the appearance 

behavior and shyness . 

-Presentation and discussion of results :- 

And through this way which find the levels of the appearance behavior 

. -Conclusion : -the sample has sixe level . 

-the recommendation :- 

1- Using the scale of the appearance behavior as of measure to students .  

2- measure the appearance behavior for the players of groups teams (female ) . 

 -:بالبحث  التعريف - ١
 املقدمة وأمهية البحث ١-١

ور األفراد وتكون هلم قدرات شخصية عالية ولكن هذا تطأن شأهنا من اجملاالت اليت ن مبية الرايضية يعد إن جمال الت 

أحد ان السلوك املظهري لطالبة التبية الرايضية يعد ة وإمنا يف استمرارية الولوج يف هذا اجملال .البداييف ال أييت  األمر

 متاكمة منذ يعد سلوكا اجتماعي غري حمدث بل إن معايريه وأمناط أفراده املقومات يف هذا اجملال الن السلوك املظهري "

اجلانب تيات هو ل للمظهر يف كل جوانبه حيث إن السلوك املظهري عند الفاجلانب الفين كمكمعلى اإلنسان  تعرف

افة االجتماعية والتطور االجتماعي وانه لدى فريق قليل منهن القدرة على أوجه الثقكأحد يتميزن به يف اجملتمع   الفين الذي

ري االجتماعي وان دراسة ة لعملية التغدية اخلاصة واملعرقلوالتحليل والذي قد يشكل أحد الضغوط االجتماعية املا سريتفال



 1122جملة علوم الرتبية الرايضية                  العدد الرابع                       اجمللد الرابع       

132 

ين كفعل اجتماعي يومي وان سبب علم النفس تستمد من جزئيات السلوك االنساكأحد أضالع علم النفس املظهري  

يت لاملدنية وا غالبية املدن املعاصرة وكأحد أوجه احلياة رفتة لالستهالك املظهري هو سبب الناس عام اره ازداد حاجةانتش

ن السلوك املظهري هو ذلك وهلذا جند إافس يف مجيع نجلمال والرونق والديكور واألزايء والتا إىلل والوصول يطلب احلصو 

ملؤسسات ا هعاالديكور واألزايء وهو ما تر ل و تصوير والتمثيلاما و السيناء والرسم والنحت و الغنىل ظهور املوسيقى و إما دفع 

رايضية لتميز هذا اجملال ابألانقة والتمييز يف الزي ولكنها يف بداية التبية البة وخاصة لدى طال (1)" ة العالقات ى ذلكب ا

 بتطوير شخصيتها وتبدأ  كل مرحلةيفاملراحل الدراسية حيث تبدأ يف األمر ال تكون مدركه هلذا اجلانب إال بعد االنتقال 

 من حياة الطالبة ىلاملرحلة األو يف  أتبداملشكلة األخرى ولكن  التمييز عن ابقي طالبات الكليات

 -:لبحثاشكلة م ٢-١

ها الزي ئداتواجه أمور عديدة عند ممارستها نشاطها اليومي وار الل تواجدها يف الكلية قد تبية الرايضية خت ن طالبة الإ

جمتمع التبية و ا طالبة يف املرحلة األوىل قد ال تكون لديها معرفة مسبقة بطبيعة اجملتمع اجلامعي عامة فلكوهن الرايضي

ق يف لقد خيفأن تقبل اآلخرين لسلوكها املظهري  الرايضية خاصة ولكن رغبتها دفعتها إىل االنتماء إىل هذه الكلية ، لذا

ا يف هذا اجملال اجلديد هتال يف حيايعتها غري مهتمة حلدوث انتقعلى طب صرفتابدئ األمر هلا نوع من اإلحراج فهي ت

خيلق يف ابدئ  ن نقبل اآلخرين لسلوكها املظهري قدتها إىل االنتماء إىل هذه الكلية ، لذا فأدفععليها حيث إن رغبتها 

د اجملتمع حتدد على الطالب بيتها ولكن قواع ن الكلية مبثابةتبه إعلى طبيعتها معصرف تتاألمر هلا نوع من االحراج فهي 

ا حيلو هلا من زي ب نفسها ملتزمة ومتارس حقها يف ارتداء متشم من وجهه نظر اجملتمع ولكن هي تعزام ابلزي احملتااللت

مرها بني إرضاء اجملتمع من جهة بقى الطالبة يف حرية من أتوقها يف التمييز عن بقية الطالبات لذا سرايضي يبز أنوثتها وذ

ا يف املهارة الرايضية اليت ن التميز ال يكون يف املظهر فحسب وإمنانقة والتميز من جهة أخرى غافلة إيف األ ارغباهت بيةوتل

 . الدروس اليومية اللبها خستكتس

 أتثريلك ي للطالبة والتعرف على مستواه وكذجياد وسيلة للتعرف على مستوى السلوك املظهر إلذا فاملشكلة تكمن يف  

ه املشاكل ومن املمكن مساعدهتا داء الزي الرايضي وهل هناك وسيلة حلل هذتجتماعية ووسائل احلداثة يف ار العادات اال

 هكذا حالة  لتتجاوز مثل

                                            

(1) William .g.w.(daradain apparel theories and other theorists),2000,p.313. 
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 -:أهداف البحث ٣-١ 

 جامعات الفرات األوسط للعاميف بية الرايضية كليات الت يف  اء مقياس السلوك املظهري لدى طالبات املرحلة األوىل بن-١

 2111-2111سيرادال

 الطالبات. مستوايت معيارية لدىجياد إ -٢ 

 -:جماتا  البحث ٤-١

 اببل، القادسية، )جامعات الفرات األوسط يف بية الرايضية ت كليات اليف  األوىل طالبات املرحلة  :اجملال البشري  ١-٤-١

 . 2111-2111اسير الكوفة، ميسان، كربالء (للعام الد

 21/1/2111ولغاية  11/3/2111تة اجملال ألزماين؛ للف ٢-1-4

 ات الفرات األوسط .جامعيف ل املكاين : قاعات كليات التبية الرايضية ااجمل ٣-٤-١ 

 -:الدراسات النظرية -٢

 -:مفهوم السلوك املظهري ١-٢

ك أبنه سلو وضيح السلوك املظهري ( إىل ت2111وليام )كره ذ لقد ظهرت تعاريف عديدة للسلوك املظهري ومنها ما 

للمظهر يف كل كمكمل تعرف اإلنسان على اجلانب الفين   منذمتاكمة معايريه وأمناط أفراده  اجتماعي غري حمدث بل إن

افة لثقاوجه أبه يف اجملتمع كأحد  تزنميجوانبه حيث أشار وليام إىل إن السلوك املظهري عند النساء هو اجلانب الفين الذي 

الضغوط  أحدكل النسوة قليالت القدرة على التفسري والتحليل قد يشمن لدى فريق اعي وانه تطور االجتماالجتماعية وال

  ري االجتماعي.غرقلة لعملية التاملعخاصة االجتماعية املادية 

قتصادي الخلة مع عوامل خارجية كالدخل اارة عن " جمموعة من النزعات املتداكما ان السلوك املظهري قد يكون عب

ذو معىن  كرييتفل " سلوكا لفظي و ث. وكذلك هو أيضا مي (2)راد " لألف يسمح بظهوره كعادةواحلاجات املظهرية مبا 

باس التعابري إلظهارها كنتاج فكري وسلوكي موجه حنو استخدام تن اقراكية متكن الفرد ماجتماعي وأسس نفسية وإد

كر سابق خنلص إىل السلوك املظهري هو ذ لذا فمن خالل ما  (3)شاف وجتربه كل ما هو جديد ومستخدم مظهراي " تواك

أكل أو أي وسيلة أخرى تعب عن ما جيول يف يخيلتها من إحساس أو عبارة عن سلوك الطالبة من خالل امللبس أو امل

                                            

 .31، ص ١١١١قافة االستهالك املتوازن يف األسرة العربية / العراقية، ليبيا، جامعة السابع من ابريل ، كلية اآلداب،ثطالب مهدي السوداين . (2)

(3) Richard , b. naturl hman user, u.s.a.1998.p.57 
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تلف هذه الصورة من طالبة ألخرى وتتأثر شعور نفسي معني فينعكس يف صورة معبة عن حالته النفسية اليت يعيشها وخت

 ة احمليطة أو الظرف الذي متر فيه .ابلبيئ

 -:نظراي  السلوك املظهري ٢-٢

 (4)-السلوك املظهري ومنها اآليت :هناك عدة نظراي  فسر   

  (.١١٩١ج العرض ) دارين ،ذ نظرية أمنو   -1

  (.١١٩٢) جتمان وميلز ، لـنظرية السلوك املظهري  -2

  (.١١١١) شيانك ،  ـاملظهري لللسلوك نظرية اهليكلية   -3

  (.١١١٤دريزوروسو بورك ،هوج )  لـنظرية العوائق النفسية اخلمسة   -4

  (.١١١٤) بلوس وتفرسكي ،  ـنظرية املرساة ل -1

  (.١١١٩) هندرسن كولش ، لـام ظرية االنتقن -6

  (.١١١٩نغ فلوريد ،) د. جو  لـنظرية البؤر ) الفسيولوجية (   -7

  (.2111، أجمد فن براسل وستيأدم )  لـالقمامة يف نظرية البحث  -8

  (.٢١١٢، ينوكيت) مون ـس لدنظرية احل -9

  . (٢١١٢) تريوين ، ـنظرية سياسة اإلشباع اخلارجية ل  -11

  (.٢١١٢شورسكي ،كات  ) داريوزلـالسلوك املظهري يف النظرية النفسية الكيميائية  -11

 (.٢١١٤،بيت رجييب ) لـويش التشنظرية   -12

 (١٨٩١،  داردين)العرض  جذ أمنو نظرية  -1

(: Show Behavior Theory (Dardain,1980 

السلوك املظهري الذي يسلكه الفرد بقصد  نيج العرض إىل وجود رابطة بذ نظريته أمنو يف ( Dardain)أشار داردين 

كر وجود اختالفات ذ ورات املظهرية يف اجملتمع وبني السمات الشخصية للفرد ، حيث تطال مواكبة ة يفإىل الكمالي لالوصو 

ة دائمة ف بطريقتلاآلخر وان كل سعة منها عند الفرد خت بني اإلفراد يف عدد من السمات الشخصية املميزة لكل فرد عن

خالل مالحظاته عن السلوك الفردي يف مواقف احلياة ين ان األخصائي النفسي ومن دار قة عن الفرد اآلخر ، ذكر دتسوم

                                            

 . ٣١، ص ٢١١٥ميسرة نبيل إبراهيم . مسات الشخصية وعالقتها ابلسلوك املظهري لدى املرأة العراقية، رسالة ماجستري، جامعة بغداد، كلية اآلداب،(4)
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الفرد  السمات الشخصية الكامنة وراء سلوك ثلخاص مي( Model)ج ذ بارات الشخصية ميكنه وضع أمنو تومبساعدة اخ

للمظهر اخلارجي الذي يعده الفرد أساس مواكبة اجملتمع، ومبالحظة املخطط  كهلستتخدم وتحنو الشراء للوحدات اليت تس

ال السمات مع طبيعة تصا لفرد ذي السلوك املظهري يظهر جليال السمات الشخصية لثي وضعه داردين والذي ميالذ

ئة احمليطة واليت بطبيعة التوجيه األسري وتوجهات البي ثل( والذي يتمLife :Styleنشاط الفرد اخلاص أبسلوب حياته )

وليتمكن من خالله اعتماد الطرائق اليت توصله إىل مواكبة  منها واعتماد الفرد ألسلوب معني ليسلكه يكون الفرد جزءا

ك هي ن هذه الطبقة أو تلطبقة اجتماعية معينة والن األخرية هي اليت تعتمد عند الفرد كنشاط حيايت له فان حياته ضم

فوق عن بة يف التسية معينة ومساعدة كالرغإليه عناصر نف تبناه مضافااملتحكم األول واملشجع والداعم له لسلوك شرائي ي

 .اآلخرين واملنافسة

  -:منهج البحث وإجراءاته امليدانية -3
 -:منهج البحث ١-٣ 

للتعرف على الظاهرة (  املسحي ) نني املقياس(ني الدراسات املعيارية ) لبناء وتقاستخدمت الباحثة املنهج الوصفي أبسلوب

 .مته لطبيعة مشكلة البحث وأهدافهالئمل

 -:البحثجمتمع وعينة  ٢-٣ 

جامعات الفرات يف بية الرايضية ت كليات اليف  طالبات املرحلة األوىل  طالبة ميثلن( ١١٥)على اشتملت جمتمع البحث 

 يبني ذلك .( ١منت جمتمع البحث ككل واجلدول ) لذا فعينة البناء تض ٢١١١-2111األوسط للعام الدراسي

 بية الرايضية عينة البحثرت كليا  اليبني   ( ١جدول )

   الرايضيةة بيالرت ا  يكل عدد العينة ةاملئوية لنسبا

 ١ اببل ٢٥ 23.81%

 ٢ الكوفة ١١ 9.12%

 ٣ ميسان 21 19.14%

 ٤ القادسية ٢٥ 23.81%

 1 كربالء ٢٥ 23.81%

 اجملموع  ١١٥ 
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 -: املستخدمة واألجهزة البحث أدوات ٣-٣
 اآليت منتتضحيث  

 املظهري .مقياس السلوك -١

 .العربية واألجنبية املصادر  -٢

 -:مقياس السلوك املظهريبناء إجراءات  ٤-٣

 -:حتديد اهلدف من املقياس ١-٤-٣ 

 مستوى السلوك املظهري لدى أفراد عينة البحث .على مقياس السلوك املظهري هو ألجل التعرف بناء إن اهلدف من 

 -:حتديد جماتا  املقياس ٢-٤-٣ 

صالحية هذه على هذا اجملال مت صياغة ستة جماالت ومن اجل التعرف يف املقاييس ية و در العلماملصاعلى بعد اإلطالع 

أتيد على ى صالحية اجملاالت حازت كل اجملاالت مديف ويف ضوء آرائهم  (5) جمموعة من اخلباءعلى اجملاالت مت عرضها 

 (2اجلدول) يف (وكما %111_١١اخلباء وبنسب موافقة تراوحت بني )

                                            

 أ.د. فاهم الطرحيي    كلية التبية للعلوم النفسية ، جامعة اببل ، ) اختصاص( اختبار وقياس.(5)
 جامعة اببل ، ) اختصاص(   علم النفس التبوي            أ.د حسني ربيع       كلية التبية للعلوم النفسية ، 

 د. حممد جاسم الياسري كلية التبية الرايضية ، جامعة اببل ، ) اختصاص ( اختبار وقياس 
 كلية التبية الرايضية ، جامعة اببل ، ) اختصاص ( علم النفس الرايضي . أ. د. عامر سعيد
 ضية ، جامعة اببل ، ) اختصاص ( علم النفس الرايضي .كلية التبية الراي أ.د. ايسني علوان

 كلية التبية الرايضية ، جامعة اببل ، ) اختصاص ( الكرة الطائرة .  أ.د. انهده عبد زيد
 د. عبد السالم جودت كلية التبية األساسية ، جامعة اببل ، ) اختصاص ( علم النفس .

 النفسية ، جامعة اببل ، ) اختصاص ، علم النفس والتفكري اإلبداعي.أ.م.د كاظم عبد نور    كلية التبية للعلوم 
 أ.م.د . حيد عبد الرضا    كلية التبية الرايضية ، جامعة اببل ، ) اختصاص ( اختبار وقياس
 م.د. حممد نعمة      كلية التبية الرايضية ، جامعة اببل ، ) اختصاص ( اختبارات نفسية .
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 (٢)جدول 

 كاي احملسوبة والنسب املئوية للموافقنيمربع  السلوك املظهري وقيم يف جماتا  أراء اخلرباء  بنيي

 وغري املوافقني

 دتالتها اإلحصائية
قيمة كاي 

 احملسوبة
  اجملاتا  املوافقون املئوية نسبةال وناملوافق عرب ة املئويةالنسب

 ١ املظهرية املوضة ١ 09% ١ %١ ١ ٦,٤ 

 ٢ ابتكاريه 01 %099 فرص رصف 01 

 ٣ دافعية ١ 09% ١ 09% ٦.٤ 

 ١ %09 ١ %09 ٦,٤ دالة
 -ة معاجل

 املعروضات
٤ 

  اتصال ١ 09% ١ 09% ٦,٤ 

 ٦ لوالدينا أتثري 01 %099 رصف رصف ١ 

        

 ( 1.11(، ومستوى الداللة هو )١( ، ودرجة احلرية هي ) 3.84قيمة كاي اجلدولية.)  

 -:الصيغة األولية للمقياس إعداد ٣-٤-٣

  -:فقرا  املقياس إعداد ١-٣-٤-٣ 

  :يلي  ماعلى اد السلوك املظهري مت اتاعتمألجل إعداد فقرا  مقياس 

  . (6) ) ميسرة نبيل إبراهيم ( ـمقياس السلوك املظهري ل -1

 .العلميةاملصادر على طالع االالوالدين بعد أتثري بعد ضافة إ -2

 بعد.( جماالت مث أضافت الباحثة ٥)بواقع فقرة ( ٣١)على ت الباحثة لذا فقد اعتمد

 ( جماالت .٦( فقرة بواقع )٤٣من) هاية يتكونالنيف املقياس ( فقرات فأصبح ٤) أتثري الوالدين ( واملتكون من )

  

                                            

 ميسرة نبيل إبراهيم . مصدر سبق ذكره .(6)
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 -:صياغة فقرا  املقياس أسلوب وأسسحتديد  ٢-٣-٤-٣

بناء يف روعي حيث ، متعدد ار من تياالخوهو أشبة أبسلوب صياغة الفقرات يف املطور  تليكر أسلوب على االعتماد مت  

 الفقرات التايل :

 .النفي نفيأسلوب االبتعاد عن  -

 . لة جملاالت املقياسثمم  -

 صيغة املعلوم.يف تكون   -

من مواقف احلياة اليت مرت خببة يقتب فقرات املقياس لكونه  ءاملواقف اللفظية يف بناأسلوب وقد اعتمدت الباحثة 

قلل من إهنا تعن امللل والراتبة فضال عن وألبعاده  اإلجابة،اء نأثع املواقف يف متفاعل على الطالبة ، مما جيعل اجمليب 

 .(7)التخمني واإلجابة العشوائية 

 -:ياسفقرا  املق صالحية حتديد ٣-٣-٤-٣

منهم بيان وطلب اخلباء جمموعة من على من اجل التأكد من صالحية فقرات املقياس ومدى مالئمته للعينة لذا عرض 

 تعديل أو نقل من جمال ألخر .إىل  قياس جماالت السلوك املظهري وكذلك إن كانت حتتاجيف ندى صالحية الفقرات 

أتييد أغلبية اخلباء لذا على  الوالدين أما بقية الفقرات فقد حازت ريثبعدت فقرتني من بعد أتتأراء اخلباء اسضوء ويف 

 .(٣اجلدول )يف ( فقرة وكما مبني ٤١النهاية يتكون من )يف بح املقياس صفأ

                                            

جامعـة بغـداد ، كليـة صابر عبد هللا الزيباري . اخلصائص السيكومتية ألسلوب املواقف اللفظية والعبارات التقديرية يف مقاييس الشخصية ، أطروحة دكتـوراه ، (7)
 . ٤، ص١١١١ابن رشد ، -التبية 



 1122جملة علوم الرتبية الرايضية                  العدد الرابع                       اجمللد الرابع       

142 

 (٣جدول)

 وافقني وغري املوافقنيمكاي لل مربع قياس وقيمفقرا  امل يفآراء اخلرباء  يبني

 دتالتها

 اتاحصائية

 قيمة كاى

 احملسوبة

 بةلنسا

 املئوية

 ريغ

 املوافقون

 النسبة

 املئوية
 اجملاتا  املوافقون

عدد 

 را قالف
 را الفق

 فرص 11 دالة
 رصف

 
111% 11 

 املوضة

 ظهريةامل

١٢ 

 

١،٦،١١،٢١،٢٤، 

٢٩،٣١،٣٢،٣٤، 

٣٩،١٦ 

 ٢،١،١٢،١١،٢٢ 1 االبتكارية ١١ %111 رصف رصف 11 دالة

 ١٢ الدافعية 9 %91 ١ %١١ 6.4 دالة

٣،٩،١٣،١٩،٢٣ 

،٢٥،٢١،٢١،٣١، 

٣٣،٣١،٣١ 

 9 %١١ ١ %11 ٦.٤ دالة
 معاجله

 املعروضات
٤ 19 ،14 ،9 ،4 

 ٦ اتصال ١ %91 ١ %11 6.4 ةدال

3 ،21 ،11 ،11 ،

1 ،41 ،6 

 

 ١ %91 ١ %11 6.4 دالة
  الوالدينأتثري

٢ 41 ،37 

 42، 43 ٢ ٢ %21 ٩ %81 3.6 غري دالة

 1=، درجة احلرية  1.11=، مستوى الداللة  3.84=قيمة كاي اجلدولية  -

وضح للطالبة كيفية اإلجابة عن الفقرات ، وقد مت مراعاة عدة نقاط ومنها أن تمت إعداد التعليمات اخلاصة ابملقياس حيث 

  حمددة . تكون سهلة الفهم وواضحة وبكلمات

 -:العيةالدراسة اتاستط 5-٣-٤-٣

عينة من طالبات جامعة اببل على ( مت إجراء جتربة  ١ملحق ) يف التأكد من وضوح تعليمات املقياس املوضح  ألجل

املقياس ومدى على ألجل التأكد من طبيعة إجابة الطالبات  21/3/2111 ( طالبات خالل الفتة٤والبالغ عددهن ) 

 رق لإلجابة.غاته والوقت املستر فقوضوح 
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 -:سةيالتجربة الرئ ٦-٣-٤-٣

 23/3/2111( طالبة ومتت خالل الفتة ١١٥والبالغ عددهن )البناء  عينةعلى مت خالل هذه التجربة تطبيق املقياس 

  1/4/2111 يةلغاو 

 -موضوعية االستجابة : ١-٣-٤-٣

فقرات االستجابة على يف واهلدف منها هو للتعرف على الطالبات اللوايت تكون إجابتهن غري واقعية من خالل عدم الدقة 

بعد إضافة فقرات املوضوعية فأصبح ( فقرة ٤١فقرات ومبا إن املقياس يتكون من )ثالثة املقياس وألجل ذلك مت إضافة 

 األصلية. ( يوضح الفقرات املكررة4( فقرة واجلدول )٤٤يتألف من ) 

 (٤جدول)

 يبني أرقام الفقرا  األصلية واملكررة
 رقم الفقرة األصلية رقم الفقرة املكررة

 يف املقياس

  

  يف املقياس

24 49 ١ 

24 42 ٢ 

22 40 ٣ 

الفقرة املكررة واألصلية على روق املطلقة بني إجابة املفحوص ابستخدام أسلوب حساب الف وقد مت استخراج درجة الدقة

 معياري مساوي ( واحنراف2.34( استمارة حيث بلغ الوسط احلسايب)١١٥) ـحساب درجات الدقة ل لذا فقد مت

من  ثرأكبلوغهما درجات دقة جة تين( استمارات ٥بعاد )ت( لذا مت اس3.46لدرجة احملكية )حني بلغت ايف ( 1.12)ـل

 ( استمارة صاحلة للتحليل اإلحصائي .111على)الدرجة احملكية وبذلك مت اإلبقاء 

 -:حيح املقياستص ٩-٣-٤-٤

فقرة وقد حددت األوزان من ( ٤١)لبالغ عدد فقراته تاح التصحيح للمقياس امت تصحيح املقياس ابالعتماد على مف

ي غالبا ، تطبق علي أحياان ، ال درجة لكل فقرة وحسب البدائل اخلماسية وهي )تنطبق علي دائما ، تنطبق عل( ١-1)

ذا قرات السلبية والعكس االجيابية لف( لل 1 ،٤،٣،٢،١ابع ) تطبق على غالبا ، ال تطبق علي مطلقا ( وبقيم حسب التتن

 (.٤١هي )درجة  ( وأدىن٢١٥هي ) ول عليهاصفأن أعلى درجة للمقياس ميكن احل
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 -:حصائي للفقرا التحليل اإل ٨-٣-٣-٤

 -:حصائيلية التحليل اإلعميف بعت الباحثة األساليب التالية تلقد ا  

 -:را  لفقاألويل ل التحليل ١-٨-٣-٣-٤-٣ 

للفقرات تواء االلواالحنراف املعياري واخلطأ املعياري ومعامل سايب احلالوسط قيم هذه املرحلة التأكد من يف يتم حيث 

 ذلك.( يبني ٥)حصائي واجلدول طبيعيا ومالئمة الفقرات للعمل اإلالعينة توزيع ألجل التأكد من حسن 

 ( ٥جدول ) 

 اء للفقرا ية واخلطأ املعياري ومعامل اتالتو احلسابية واتاحنرافا  املعيار  طيبني األوسا

 لمعام

 واءاتالت

 خلطأا

 املعياري

 اتاحنراف

 املعياري

 طالوس

 احلسايب

 الفقرا 

 
  

-9.440 9.020 0.20 4.42 
أميل إىل شراء املالبس الرايضية من احملال التجارية غري 

 املعروفة يف األسواق
١ 

-9.424 9.002 0.02 4..4 
اهتم بشراء املالبس الرايضية اليت حتمل عالمة جتارية 

 معروفة.
٢ 

 ٣ له.لرغبة الشديدة ابلشراء دون حاجيت لدي ا 4.24 0.40 9.040 9.404-

-9.200 9.004 0.04 4.22 
ندما أخرج من البيت أكون مهتمة مبالحظة احملال ع

 .ات البضائع املظهريةالتجارية ذ
٤ 

-9.244 9.004 0.04 4.20 
 ود لشراء حاجيات غريأهتم بتخصيص القليل من النق

 ضرورية.
٥ 

 ٦ .س املواكبة للموضةاملالب ب على شراءأان أواظ 2.02 4.44 9.444 9.444-

-9.42. 9.004 0.04 4.02 
ال يهمين شراء أي من السوق إذا مل أجد بضائع حتمل 

 العالمة املميزة املفضلة لدى .
١ 

-9.422 9.000 0.00 4.40 
ن السوق من ا اشتيت  مال أهتم آبراء اآلخرين مب

 .جياتاح
٩ 
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 لمعام

 واءاتالت

 خلطأا

 املعياري

 اتاحنراف

 املعياري

 طالوس

 احلسايب

 الفقرا 

 
  

-9.442 9.044 0.44 4.29 
 ملبسي واليف م اكملة للهنداملحلاجيات أهتم بشراء ا

 ارتديها اال اندرا
١ 

9.440 9.090 0.90 4.40 
ابلشراء حلاجيات غري ضرورية  اليتأهتم مبواكبة زمي

 .يرغنب ابلشراء  دماعن
01 

 ١١ أهتم بشراء املالبس ذات الطابع الكالسيكي . 4.40 0.00 9.000 9.440-

-9.400 9.404 4.04 2.44 
أدوات الزينة ومستحضرات جتميل حتمل  أهتم بشراء 

 عالمة جتارية معروفة .
١٢ 

-9.409 9.402 4.02 2.94 
صرية ما اشتيت من حاجيات خاصة أمهل بعد فتة قأان 

 . يل
١٣ 

 ١٤ أهتم بشراء البضائع غري الضرورية عند توفرها .ال  2.20 4.24 9.424 9.402-

 ١٥ عالية .ات قيمة نقدية ذتم بشراء حاجيات أه 4.22 0.00 9.000 9.400-

 ١٦ شجيع اإلنتاج احمللي من املالبس .تليس لدى اهتمام ب .4.4 0.42 9.042 9.422-

 .١١ لية .اعة احملنات الصأان أهتم ابلبضائع ذ 4.20 0.40 9.040 9.400-

-9.409 9.029 0.29 4.04 
ابلبيت حىت لو كان  ات اخلاصةال أهتم بشراء احلاجي

 البيت حباجة هلا .
١٩ 

-9.400 9.049 0.49 4.42 
 ااجيات الضرورية ألهنا متوفرة دائمال أهتم بشراء احل

 .يف السوق 
١١ 

-9.42. 9.020 0.20 4.20 
ال أهتم لزايدة شرائي للبضائع غري الضرورية طاملا هبا 

 .أعيش فيه الذيور اجملتمع تطمواكبة ل
01 

-9.420 9.020  ٣,٣٦ ١.٥١ 
اميل إىل الظهور اما الزائرين يف البيت مبالبس البيت 

 العادية . 
00 



 1122جملة علوم الرتبية الرايضية                  العدد الرابع                       اجمللد الرابع       

121 

 لمعام

 واءاتالت

 خلطأا

 املعياري

 اتاحنراف

 املعياري

 طالوس

 احلسايب

 الفقرا 

 
  

 00 ال يهمين وجود عالمة جتارية معروفة على مالبسي 2.44 4.04 9.404 9.442-

-9.4.9 9.424 4.24 2.90 
يب احلاجيات يف األماكن امهل دوما وضع وترت

 املخصصة هلا بعد شرائها .
02 

 02 ي هلا مرة واحدةئداتاملالبس بعد ار  اهتم بتك 2.04 4.02 9.402 9.404-

 02 ها .ئد يف انتقاأهتم بشراء احلاجيات لكنين أترد 4.42 0.02 9.002 9.420-

-9.402 9.020 0.20 4.4. 
اهتم بشراء املالبس املشاهبة ملالبس الالعبات 

 املشهورات
02 

-9.449 9.009 0.09 4.40 
طويلة يف احملال التجارية قبل  قديات تفليام بعمقاهتم ابل

 الشروع بشراء حاجة معينة
02 

 02 يباهتم بشراء املالبس ذات الطابع الغر  2.09 4.44 9.444 9.400-

 02 اسة هلا .شراء عدة بضائع لست حباجة م احب 4.49 .0.2 .9.02 9.402-

-9.422 9.040 0.40 4.02 
اصة ابملناسبات واحلفالت س اخلالبال اهتم ابرتداء امل

 حىت لو كنت مدعوة هلا
21 

 20 ن البضائعاخلروج لوحدي لشراء حاجيت م أستطيعال  2.44 4.04 9.404 9.409-

 20 سي للتباهي هبا امام زمياليت .أهتم بعرض مالب 4.40 .0.2 .9.02 ..9.4-

-9.4.0 9.004 0.04 4.04 
ئع لعرض أهتم ابملعايري واجلمل اليت يستخدمها البا

 البضاعة.
22 

 22 مين س مواكبة ملا يتوقعه اجلنس األخرتداء مالبأهتم ابر  4.00 0.09 9.00 9.400-

-9.400 9.004 0.04 4.00 
شوشة وال اعرف عندما اصل إىل السوق اشعر أين م

 ماذا أريد ان اشتي ،
22 

ين لبضائع  عند زايدة شرايتود إمكانيااهتم مبراعاة حد 4.40 0.42 9.042 9.420- 22 
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 لمعام

 واءاتالت

 خلطأا

 املعياري

 اتاحنراف

 املعياري

 طالوس

 احلسايب

 الفقرا 

 
  

 غري ضرورية

 22 س املالئمة لعمريالباء املتق انيفيمات وادي أتبع تعل 4.24 0.04 9.004 9.444-

-9.424 9.02. 0.2. 4.00 
املوضة  التعلى شراء جم ينأان امسح بتشجيع اآلخر 

 ية.ملالعا
22 

-9.400 9.444 4.44 2.44 
قيامي بتها عند تاييت اليت كت مة مشئال أهتم مبراجعة قا

 ويق .تسبعملية ال
22 

 21 ظهري الرايضيام مبتموالدي على االهعين يشج 4.42 0.29 9.029 .9.24-

-9.442 9.02. 0.2. 4.09 
أقوم برمي البضائع املظهرية حىت لو مل أمت استهالكها 

 ألهنا ال تواكب املوضة.
20 

 -:ان الطرفيتانتاجملموع ٢-٨-٣-٣-٤-٣

 لتقسيم اجملموعتني( %٢١)ار نسب نازليا ومن مث مت اختيت( طالبة 111البالغ عددهن )ب درجات الالعبات  ترتيمت

طالبة وألجل حساب متيز الفقرات مت حساب االخبار ( ٢١)يا حيث بلغت كل جمموعة عليا ودن جمموعتني إىل يتنيالطرف

( يبني نتائج االخبار التائي ٦فقرات واجلدول )ا مؤشرا لتمييز الئي وعدت القيمة التائية الدالة إحصالتني مستقتنيالتائي لعين

 جلميع الفقرات .
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 ( ٦جدول ) 

حساب القوة تها يف تالوديبني الوسط احلسايب واتاحنراف املعياري للمجموعتني العليا والدنيا والقيمة التائية احملسوبة 

 التمييزية

 %٢٢اجملموعة العليا  %٢٢اجملموعة الدنيا  tقيمة  القدرة
  

 س ع س ع احملسوبة يزيةالتمي

 3.14 1.23 2.21 1.41 3.32 ١ 

 3.32 1.23 2.69 1.11 3.72 ٢ 

 3.82 1.42 2.21 1.73 3.82 ٣ 

 2.88 1.11 2.41 1.43 3.73 ٤ 

 2.66 1.11 2.41 1.47 3.49 1 

 3.22 1.42 2.33 1.93 3.71 ٦ 

 6.22 1.47 2.14 1.41 3.82 ١ 

 3.11 1.12 2.41 1.31 3.21 ٩ 

 2.87 1.43 2.21 1.11 3.32 ١ 

 3.94 1.18 2.11 1.67 3.61 11 

 2.11 1.37 2.24 1.32 3.12 ١١ 

 3.77 1.11 2.41 1.13 3.77 ١٢ 

 3.81 1.21 2.41 1.13 3.63 ١٣ 

 3.31 1.42 2.26 1.31 3.41 ١٤ 

 4.11 1.33 2.41 1.31 3.81 ١٥ 

 2.92 1.78 2.23 1.37 3.46 ١٦ 

 ١١ 3.66 1.41 2.47 1.12 3.11 زةممي

 3.96 1.23 2.39 1.13 3.62 ١٩ 

 3.91 1.11 2.14 1.23 3.31 ١١ 

 3.1 1.22 2.27 1.31 3.46 ٢. 

 3.83 1.23 2.16 1.13 3.31 ٢١ 
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 %٢٢اجملموعة العليا  %٢٢اجملموعة الدنيا  tقيمة  القدرة
  

 س ع س ع احملسوبة يزيةالتمي

 3.86 1.11 2.21 1.13 3.37 ٢٢ 

 2.21 1.24 2.19 1.13 3.17 ٢٣ 

 

3.26 1.42 2.11 1.33 3.26 ٢٤ 

4.17 1.14 2.17 1.12 3.41 ٢٥ 

4.4 1.12 2.11 1.17 3.47 ٢٦ 

4.7 1.13 2.14 1.12 3.11 ٢١ 

4.43 1.23 2.24 1.17 3.17 ٢٩ 

6.74 1.13 2.13 1.21 4.12 ٢١ 

7.13 1.13 2.13 1.14 4.24 ٣١ 
7.21 1.21 2.13 1.17 4.31 ٣١ 

8.24 1.13 1.14 1.12 3.13 ٣٢ 

7.71 1.11 1.14 1.12 3.29 ٣٣ 

7.41 1.12 2.13 1.27 4.43 ٣٤ 

6.13 1.12 1.14 1.14 3.29 ٣٥ 

7.21 1.33 1.23 1.12 3.14 ٣٦ 

7.74 1.13 2.13 1.23 4.13 ٣١ 

1.27 1.26 2.13 1.12 4.13 ٣٩ 

6.81 1.14 1.33 1.13 3.21 ٣١ 

6.13 1.12 1.14 1.14 3.29 ٤١ 

8.24 1.13 1.14 1.12 3.13 ٤١ 
 1.11ستوى الداللة = م، 12=حلرية ، درجة ا2.01 =( اجلدولية tقيمة )

اجلدولية لذا من ( احملسوبة أكب tإحصائية وان قيمة )داللة ات ذالفقرات مجيع  ( ان٦اجلدول )من لنا بني تلذا فقد 

 يز .متيداللة فجميعها هلا 

 -:يلاق الداخمعامل اتاتس ٣-٨-٣-٣-٤-٣

 -:لتاليةاق الداخلي من خالل املراحل ااستخراج معامل اتاتسمت لقد 

باط بريسون تة من خالل ار القاستخراج هذه العمت باط بني درجة الفقرة والدرجة الكلية للمقياس : حيث تأوال : عالقة االر 

استخدام اخبار ) ت مت باط تبني درجة كل فقرة والدرجة الكلية للمقياس جلميع أفراد العينة وألجل التحقق من معنوية االر 

 (.١)اجلدوليف  وكما الفقراتأقل من احملسوبة وجلميع هي ة اجلدولية ر ( إذ ظهر لنا ان الدرج
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 (٢)جدول

 يبني معامال  اتارتباط بني درجة الفقرة والدرجة الكلية ملقياس السلوك املظهري
   باطمعامل اتارت قيمة   ر املعنوية الدتالة اإلحصائية

 معنوي

 

2.09 9.24 ١ 
0.22 9..2 ٢ 
2.4. 9.20 ٣ 
..00 9.24 ٤ 
0.0. 9..0 2 
..42 9.22 ٦ 
2.00 9.22 ١ 

09.22 9.04 ٩ 
..02 9.20 ١ 
0.22 9..2 09 
0.90 9.20 ١١ 
0..2 9... ١٢ 
0.00 9.20 ١٣ 
0.09 9.09 ١٤ 
2.04 9.22 02 
..29 9.22 ١٦ 
2.00 9.29 ١١ 
0.40 9..0 ١٩ 
0.0. 9..0 ١١ 
0..9 9.20 ٢. 
2.44 9.29 ٢١ 
..42 9.22 ٢٢ 
0.90 9.20 ٢٣ 

04.49 9.00 ٢٤ 
2.2. 9.20 ٢٥ 
2.0. 9.40 ٢٦ 
4..0 9.42 ٢١ 
2.00 9.40 ٢٩ 
..02 9.20 ٢١ 
2.2. 9.20 49 
4.00 9.49 ٣١ 
2.4. 9.20 ٣٢ 
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   باطمعامل اتارت قيمة   ر املعنوية الدتالة اإلحصائية
4.00 9.40 ٣٣ 

4.04 9.40 ٣٤ 
 0.40 9..0 ٣٥ 
 ..00 9.24 ٣٦ 
 2.04 9.2. ٣١ 
 2.2. 9.24 ٣٩ 
 2.90 9.20 ٣١ 
 2.0. 9.40 ٤. 
 0.40 9.0. ٤١ 

 

 1.11=، مستوى الداللة ١٩ =رجة احلرية، د 1.98= قيمة ) ت ر ( اجلدولية

بريسون بني ة ارتباط درجة الفقرة بدرجة اجملال : حيث مت استخراجه من خالل استخدام معامل االرتباط القاثنيا : ع

بار )ت ر( إذ ظهر أبن مجيع تباط ابستخدام اخت التأكد من داللة معنوية االر مت الفقرة والدرجة الكلية للمجال وقد

 (٩ول )داجليف الفقرات معنوية وكما 

 (٩) ولدج

 يبني معامل اتارتباط بني درجة الفقرة والدرجة الكلية للمجال

 جملالااسم  الفقرة رقم معامل اتارتباط قيمة   ر الدتالة اإلحصائية

 ويعنم

4.42 1.41 ١ 

 ظهريةاملوضة امل

. 

1.71 1.11 6 

9.89 1.61 ١١ 

9.94 1.71 ٢١ 

4.9 1.42 ٢٤ 

1.86 1.11 ٢٦ 

7.61 1.61 ٢٩ 

11.18 1.72 31 

4.71 1.43 ٣٢ 

6.12 1.12 ٣٤ 

7.79 1.62 ٣٩ 

11.81 1.74 ١٦ 

1.12 1.46 ٢ 
 ١ 1.63 7.98 االبتكارية

11.19 1.71 ١٢ 
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 جملالااسم  الفقرة رقم معامل اتارتباط قيمة   ر الدتالة اإلحصائية

8.17 1.64 ١١ 

4.11 1.38 ٢٢ 

 11.47 1.76 ٣  

 1.41 1.48 ٩  

 11.47 1.76 ١٣  

 6.67 1.16 ١٩  

 الدافعية ٢٣ 1.36 3.79 

 9.16 1.68 ٢٥  

 12.68 1.79 ٢١  

 4.18 1.39 ٢١  

 2.99 1.29 ٣١  

 9.38 1.69 ٣٣  

 1.12 1.46 ٣٥  

 1.17 1.18 ٣١  

 11.47 1.76 ٤  

 معاجلة املعروضات ١ 1.48 1.41 

 8.17 1.64 ١٤  

 7.98 1.63 ١١  

 11.47 1.76 ٥ . 

 9.16 1.68 11  

 اصال ١٥ 1.39 4.18 وينمع

 3.79 1.36 21  

 11.19 1.71 ٣٦  

 4.11 1.38 ٤١  

 دينالأتثري الو  ٣١ 1.48 1.41 

 8.17 1.64 ٤.  

 (1.98)تبلغ  1.11ومستوى داللة ( ١٩درجة حرية ) عند ل ) ت ر ( اجلدولية القيمة 

من خالل استخدام  اجهرجات اجملاالت ودرجة اجملموع الكلي للمقياس : حيث مت استخر د بنيباط تاثلثا : عالقة االر 

ة اإلحصائية مت استخراج ) لومن اجل معرفة الدال .درجات اجملاالت والدرجة الكلية للمقياس بريسون بني باط تمعامل ار 

 .( يبني ذلك١اط واجلدول )تباالر  ت ر ( ملعنوية
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 ( ٨)  جدول

 درجا  جماتا  مقياس اتاغرتاب النفسي والدرجة الكلية للمقياس وقيمة )   ر (بني باط تمعنوية اتار يبني 

 املقياس االتاجمل باطمعامل االرت قيمة ت ر الداللة اإلحصائية

  املوضة املظهرية 1.11 1.71 

  االبتكارية 1.71 9.94 

  الدافعية 1.19 7.18 وينمع

 الدرجة الكلية معاجلة املعلومات 1.61 8.44 

  االتصال 1.44 4.83 

  أتثري الوالدين 1.73 11.14 

 1.11=، مستوى الداللة ١٩ =، درجة احلرية  1.98=ر( )تلـالقيمة اجلدولية 

  -:اخلصائص السيكومرتية للمقياس 11 -٣-٣-٤-٣

 -: التايلل من خالعليها وقد مت احلصول  

 أوال : الصدق :

نتائجه  األوىل اليت يبدأ فيها التخطيط له وال ينتهي إال عندما تفسرللحظة ا بار منذتيبدأ اهتمام الباحثني بصدق االخ

 . (8) ويفاد منها

 الصدق ومها :نوعني من فقد اعتمد  الباحثة لذ  

 حمتوايته .يف حيث ابدوا رايهم على اخلباء املقياس عرض  اللمن خعلية صدق احملتوى : حيث مت احلصول  - ١

 داخلي .اق تني طرفية واتسالطرق اإلحصائية من جمموع اللمت حتقيقه من خ : حيثالفرضي صدق التكوين -٢

 -:اتالثب:  ثانيا
األفراد بات الفقرات مؤشرا ضروراي للمقياس املوضوعي إذ يشري إىل اتساق الدرجات اليت حيصل عليها ث" يعد حساب 

 . (9) جراء تطبيق املقياس عليها "

  

                                            

 .31، ص ٢١١٢لكتاب للنشر ،،القاهرة ، مركز ا ١أمال الدين عبد الرمحن ) وآخرون ( : القياس والتقومي وحتليل املباراة يف كرة اليد ، ط(8)

 . ٣٤، ص ١١١٣دار الفكر العريب،، القاهرة، ١أمحد سلمان عودة، خليل يوسف خليلي : اإلحصاء للباحث يف التبية والعلوم اإلنسانية،ط(9)
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 ة:تيبا  املقياس استخدمت الباحثة الطرائق اآلثمن  وللتحقق 

 طريقة التجزئة النصفية: -1

 ثبات هبذه الطريقة فقد أخضعت مجيعتقيس هذه الطريقة التجانس الداخلي لفقرات املقياس، ولغرض استخراج ال

فني يضم األول الفقرات الفردية ة، إذ قسمت فقرات املقياس إىل نصاستمار  (111بالغ عددها )االستمارات للتحليل وال

(، وهي غري دالة 1.12ائية وبلغت )جتانس النصفني استخرجت النسبة الفوللتحقق من جية، لزو اويضم الثاين الفقرات 

قق شرط التجانس بني ( وبذلك حت1.11د مستوى داللة)( عن1.39)ر من قيمة)ف( اجلدولية والبالغة ألهنا اصغ واي،معن

ي املقياس، إذ بلغت قيمة معامل تباط البسيط بريسون بني نصفمعامل االر جياد إمث مت النصفني، درجات 

براون لتصحيح  -لة سبريمان بار، لذا استخدمت معادتثبات لنصف االخ(، وهذه القيمة هي قيمة ال1.82باط)تاالر 

ثبات وهو مؤشر  (9.00ت)ثباال معامل مةقي تلغملقياس، وقد باكل ل  ثباط ميتللحصول على معامل ار  طاتبمعامل االر 

 يل للمقياس.عا

 باخ:نكرو  فاألمعامل  -ب 

( طالبة، وقد 099)درجات أفراد العينة البالغة على معادلة ألفا كرونباخ ، طبقت سللمقياالطريقة هبذه بات ثوالستخراج ال

 .عايلبات ث( وهو مؤشر 9.04بات)ثالمعامل بلغت قيمة 

 -اإلحصائية:الوسائل  11-٣-٣-٤-٣

 -:لقد استخدمت الباحثة الوسائل االحصائية التالية 

 احلسايب .الوسط -١ 

 االحنراف املعياري  -٢

  .لتواءالمل امعا-٣ 

 بريسون .باط تمعامل االر  - ٤

 .باط سبريمان تمعامل االر -٥

 .املعياري اخلطأ  -٦ 

 -: مستوايت معيارية للمقياسجياد إ ١-٤ 

أعلى فأن وبدائل االجابة مخاسية ( فقرة ٤١)دى احلقيقي للمقياس ومبا انه يتكون من نعتمد على املذلك وألجل حتقيق 
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وبطرح القيمة العليا من الدنيا مقسوما على عدد املستوايت حنصل على ( ٤١)هي  وأدىن درجة( 211)هي درجة للطالبة 

 ذلك .يبني ( ١١)ل وايت واجلدو وهبذا مت حتديد ستة مستالفئة طول 

 (١١)  جدول

 البناء ملقياس السلوك املظهريعينة ى وتكرارا  مستوى ومديبني 

 عدد الطالبا   ايملستو ا املدى التكرار

 املستوى العايل جدا ٦٩-٤١ ٤

111 

 املستوى العايل ١٦-٦١ ٦

 وى املتوسطاملست ١٢٤-١١ ١٥

 قبولاملاملستوى  042-024 ٢٥

 وى الواطئاملست 024-009 31

 وى الواطئ جدااملست 000-490 ٢١

وايت ) راوحت يف املستوايت الستة ولكن النسبة األكثر ت( إن العينة توزعت على املست 11نالحظ من خالل اجلدول )

ة ثري ، الواطئ جدا ( وهذا يدلل على ضعف السلوك املظهري لدى الطالبات وألسباب ك -ئاملتوسط ،املقبول ، الواط

يناسب ذوق ورأي اجملتمع احمليط هبا مما بتها يف ارتداء ما ترغب وبني ما التوازن بني رغ عدم معرفتها كيفية حتقيق ومنها

 ضعف هذا اجلانب فهي حتاول أن دي ما يناسبها مما أدى ذلك إىلاجلانب فهي حتاول أن ترت أدى ذلك إىل ضعف هذا

صقل شخصيتها نتقدمها يف املراحل الدراسية سوف تلكن مع ع و اسب شخصيتها ولكن غافلة رأي اجملتمدي ما ينترت

تيجيات ستانبؤ ابميكن اآلخرين كأفراد من التهري حيث " إن التحصيل. األكادميي سن سلوكها املظيؤدي إىل حت وهذا.

عملية األفراد اآلخرون جتاه  يبديها ف كما هو سائد من سلوكياتمظهري يختل يم كسلوك.وسلوكيات يبديها الفرد وتق

وكذلك فأن " الدراسة األكادميية هي اليت هتيئ الفرد التوجه حنو التمييز يف  (10)الشراء لوحدات مظهرية االستخدام " 

حيث إن هذه  (11)" املظهري ليستدل منه على الدرجة الدراسية اليت ميتلكها  للسلوكاملظهر اخلارجي وهي اليت هتيئ 

سن من سلوكها املظهري وجتعل منها فتاة صاحبة مظهر مجيل الدراسية سوف حت بها خالل املراحلتساخلبة اليت ستك

ار يتبة. حنو االختوجيه الطالله دور كبري يف  يالتدريسالعائلة والكادر  تمر منوشخصية متميزة كما ان التوجيه املس

 ويناسب رأي اجملتمع واكب املوضةيف امللبس الذي ياملناسب 

                                            

(10) Rudell, v. constmer readings, u.s.a., p..٢٩ 

(11) Ajzen, c. consumer actions, south - western college, u.s.a.   ١١٥1 , p. ٢٩١ . 
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 -:والتوصيات تاجاتتناالس -٥
  -:تاجاتناالست ١-٥
  ) العايل جدا ، العايل ، املتوسط ، املقبول ، الواطئ، الواطئ جدا(.وهي وايت تستة مس يفالعينة  أفرادتوزع  -1

 ضعفا يدلل على مم( سط ، املقبول ، الواطئ ، الواطئ جدا املتو ) املستوايت يف النسبة األعلى من العينة متركز  -2

 . لدى عينة البحث يالسلوك املظهر 

  التوصيات ٢-٥
لطالبات بشكل دوري وخالل بقية استخدام مقياس السلوك املظهري كوسيلة لقياس السلوك املظهري لدى ا  -1

  ور احلاصل لديهنمدى التط علىاملراحل الدراسية للتعرف 

ات  اجلامعيف ئات العاملة الفلدى أو ة العبات الفرق اجلماعية املختلفلدى قياس مسة السلوك املظهري  -2

 أخرى .فئات أو فات ظكمو 

ظهار شخصية الطالبة وتعزيز املستوى يف إدور اخلارجي ملا له من االهتمام ابملظهر ضرورة جيه الطالبات إىل و ت  -3

 الدراسي هلن .

املالبس املناسبة لكل اجلوانب من انحية اقتصادية وكمالية ومناسبة داء تار الطالبة حنو وجيه تيف أتكيد دور األسرة  -4

 . كوهنا مواكبة للموضة املناسبة جملتمعناإىل  ضافة اجملتمع إألراء 

 راملصاد
القاهرة ، ،  ١ط ، بية والعلوم اإلنسانيةللباحث يف الت  ءاإلحصا: خليلي يوسف  خليلسلمان عودة ،  أمحد  -1

 . ١١١٣،  عريبال دار الفكر

اب ،القاهرة ، مركز الكت ١كرة اليد ،طيف  الرمحن ) وآخرون( : القياس والتقومي وحتليل املباراة عبد أمال الدين    -2

 .٢١١٢للنشر ،

مقاييس يف يرية تقدهللا الزيباري . اخلصائص السيكومتية ألسلوب املواقف اللفظية والعبارات العبد صابر  -3

 .١١١١ابن رشد  -بية ت طروحة دكتوراه ، جامعة بغداد ، كلية الالشخصية ، أ

، جامعة السابع من ابريل ،  ليبيا ازن يف األسرة العربية / العراقية ، تو امل كقافة االستهالثطالب مهدي السوداين .  -4
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 .١١١١كلية اآلداب ،

رسالة ماجستري ،  العراقية ،املرأة املظهري لدى  كها ابلسلو الشخصية وعالقتمسا  ميسرة نبيل إبراهيم .   -1

  .٢١١٥اآلداب ،، كلية داد بغجامعة 

6- Ajzen , c. consumer actions , south - western college , u.s.a. 1995 

7- Rudell, v. Constmer readings , U.S.A. ,1994. 

8- Richard , b. naturl hman user, u.s.a. .1998 

9- William .g.w.(daradain apparel theories and other theorists) ,2000. 
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 ( ١)  ملحق

 النهائية تهبصيغ املظهري السلوك مقياس يبني
علي تطبق تا 

 لقامط

على تا تطبق 

 غالبا

 علىطبق تن

 احياان

 علىطبق نت

 غالبا
   ا ر قفال على دائماطبق تن

     
س الرايضية من احملال اميل إىل شراء املالب

 التجارية غري املعروفة يف األسواق .
١ 

     
س الرايضية اليت حتمل الباهتم بشراء امل

 .عالمة جتارية معروفة
٢ 

     
ون حاجيت دة ابلشراء ديدلدي الرغبة الش

 .له
٣ 

     

ما اخرج من البيت اكون مهتمة دعن

ات البضائع ذمبالحظة احملال التجارية 

 .املظهرية 

٤ 

     
لشراء أهتم بتخصيص القليل من النقود 

 حاجيات غري ضرورية .
2 

     
س املواكبة اان اواظب على شراء املالب

 .للموضة 
٦ 

     
ين شراء اي من السوق إذا مل اجد ال يهم

 زة املفضلة لدي .العالمة املميمل بضائع حت
١ 

     
ال أهتم آبراء اآلخرين مبا اشتيت من 

 السوق من حاجيات .
0 

     
اهتم بشراء احلاجيات املكملة للهندام يف 

 را.ملبسي وال ارتديها إال اند
١ 

     
تم مبواكبة زمياليت ابلشراء حلاجيات غري اه

 .ما يرغنب ابلشراء ضرورية عند
١١ 

ات الطابع البس ذاهتم بشراء امل      ١١ 
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علي تطبق تا 

 لقامط

على تا تطبق 

 غالبا

 علىطبق تن

 احياان

 علىطبق نت

 غالبا
   ا ر قفال على دائماطبق تن

 الكالسيكي .

     
ومستحضرات  وات الزينةاهتم بشراء اد

 معروفة  جتارية جتميل حتمل عالمة 
١٢ 

     
ا اشتيت من مل بعد فتة قصرية اان امه

 حاجيات خاصة يل .
١٣ 

     
الضرورية عند  ال اهتم بشراء البضائع غري

 توفرها .
١٤ 

     
ية عالية دقيمة نقات ذشراء حاجيات اهتم ب

. 
١٥ 

     
ج احمللي النتا شجيع اليس لدي اهتمام بت

 .من املالبس 
١٦ 

 ١١ .ات الصناعة احملليةاان اهتم ابلبضائع ذ     

     
ال اهتم بشراء احلاجيات اخلاصة ابلبيت 

 حىت لو كان البيت حباجة هلا.
١٩ 

     
ألهنا  ال أهتم بشراء احلاجيات الضرورية

 .متوفرة دائما يف السوق 
١١ 

     

ئع غري الضرورية ي للبضائال أهتم لزايدة شرا

ش طاملا إهنا مواكبة لتطور اجملتمع الذي اعي

 .فيه 

49 

     
البيت  الزائرين يفاما الظهور  ىلإميل ا

 .ية دالبيت العا مبالبس
٢١ 

     
جتارية معروفة على عالمة ين وجود ال يهم

 .يمالبس
٢٢  

يب احلاجيات يف توما وضع وتر أمهل د      ٢٣ 
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علي تطبق تا 

 لقامط

على تا تطبق 

 غالبا

 علىطبق تن

 احياان

 علىطبق نت

 غالبا
   ا ر قفال على دائماطبق تن

 .األماكن املخصصة هلا بعد شرائها 

     
ائي هلا مرة تدأهتم بتك املالبس بعد ار 

 .واحدة 
٢٤ 

     
د يف در أت اهتم بشراء احلاجيات لكنين

 .هائاتقان
٢٥ 

     
س أهتم بشراء املالبس املشاهبة ملالب

 الالعبات املشهورات
٢٦ 

    - 
 احملال يفطويلة  دتفقليات اهتم ابلقيام بعم

 .التجارية قبل الشروع بشراء حاجة معينة 
٢١ 

     
 ات الطابعذ البساهتم بشراء امل

 الغريب.
٢٩ 

     
احب شراء عدة بضائع لست حباجة ماسة 

 .هلا 
٢١ 

     
ة ابملناسبات صس اخلااملالبابرتداء ال اهتم 

 .اكنت مدعوة هل حىت لو التواحلف
٣.  

     
أستطيع اخلروج لوحدي لشراء حاجيت ال 

 .من البضائع 
٣١ 

     
باهي هبا أمام أهتم بعرض مالبسي للت

 . اليتزمي
٣٢ 

     
أهتم ابملعايري واجلمل اليت يستخدمها البائع 

 .لعرض البضاعة 
٣٣ 

     
مواكبة ملا يتوقعه س البأهتم ابرتداء م

 . اجلنس األخر مين
٣٤ 

دما أصل إىل السوق أشعر أىن مشوشة عن    .  ٣٥ 
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علي تطبق تا 

 لقامط

على تا تطبق 

 غالبا

 علىطبق تن

 احياان

 علىطبق نت

 غالبا
   ا ر قفال على دائماطبق تن

 ، تيأش وال أعرف ماذا أريد أن

    . 
عند زايدة  يتأهتم مبراعاة حدود إمكانيا

 شرائي لبضائع غري ضرورية
٣٦ 

     
البس اء املقنتايف بع تعليمات وادي أت

 .ة لعمري املالئم
٣١ 

     
شراء على أان أمسح بتشجيع اآلخرين 

 .ملية جمالت املوضة العا
٣٩ 

     
تها كتب اليت  يتقائمة مشتايال أهتم مبراجعة 

 .قتسويال عند قيامي بعملية
٣١ 

     
ظهري ى االهتمام مبليشجعين والدي ع

 الرايضي
٤١ 

. 

. 
    

ظهرية حىت لو مل أمت البضائع امل برمي أقوم

 استهالكها ألهنا ال تواكب املوض

 .ة 

٤١ 
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