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 واالمتنان  الشكر

ــد      ــالمين رب هلل الحمـ ــ ة العـ ــ م والصـ ــ  والسـ ــ  أشـــر  علـ ــين الخلـ ــي أجمعـ ــم أبـ  محمـــد القاسـ
 . المنتجبين وأصحابه الطاهرين الطيبين آل بيته وعل  األمين الصادق

بالشـــكر وانمتنــان إلـــ  عمــادة كليـــة التربيـــة  أتقـــدمن أ بحثــيكتابـــة  أنهيــتن أيســرني بعـــد 
ــة ــوم الرياضـ ة وعلـ ــو ــرمين البدنيـ ــاتذتها المحتـ ــي وانداري واسـ ــاونين العلمـ ــي  للبنـــات والمعـ ــامتهم لـ إلتـ
 .البكالوريوس الفرصة إلكمال دراسة 

 المســاعد ازجــي الشــكر وافيــال واســجل امتنــاني الشبيــر إلــ  مشــرفتي األســتا ويطيــ ل لــي أن 
( ؛ عل  ما بذلتهل من وقت وجهد كبيرين في إنجاز عملي هذا عل  ما الستار عبد لمياء) الدكتورة

 ثمين وقت من خصصته ولما ،  القيمة العلمية المعلومات من بالشثير  البحث أغنت إ هو عليه ,  
  . الجزاء خير عني للا  فجزاها

 انولية دراستي تابعن اللواتي الفض ء أساتذتي إل  والتبجيل بالشكر أتقدم أن  بي ويجدر        
 . خيرلا للا  فجزاهم علمهم من بشيء علي   يبخلوا لم إ 

 مســاعدة مــن أبــدو  لما األفاضل والمختصين الخبراء لألساتذة والتقدير الشكر  ببالغ  وأتقدم        
 .أدواته تقويم خ ل من البحث هذا في قيمة وتوجيهات وم مظات

وفريــ  العمــل المســاعد  انولــ واتفضل بالشكر الجزيل الــ  عينــة البحــث  البــات المرملــة        
 متنمنيتال لهم دوام التوفي  والنجاح .  

 والنجــاح الموفقيــة لهــم متمنيال جميعال  وصديقاتيالدراسة  ت يزموشكري موصول إلخواتي 
 والعملية . العلمية مياتهم في

 ومد   هلل فالشمال قصرت قد كنت  وإن   وتعال ( )سبحانه للا  فبفضل وفقت قد كنت فإن  

 والهادي  الموف  وللا 
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 ةالباحث

 
 

 البحث  ملخص

  التربية لكلية االولى المرحلة طالبات  لدى بالخجل الشخصية سمات بعض عالقة
 بغداد جامعة للبنات الرياضة وعلوم البدنية

 الستار  عبد لمياء  د.م.أ :المشرف                 حاشوش  عادل فاطمة :الباحثة 
 .................................................................. 

 مــن وتعــد الشــخ   اداء مســتو   فــي تــرثر فهــي الرياضــي انداء فــي هــام دور الشخصــية للســمات
 علــ  انفــراد قــدرات إ  تتفــاوت النجــاح , تحقيــ  في مهما دورا تردي التي المهمة  النفسية  النوامي
 لتفاعــل محصــلة هــي والتــي الشخصــية وخصائصــهم ســماتهم واخــت   الحيــاة امــدا  مــ  التعامــل
ــأة عوامـــل ــة النشـ ــم البيئيـ ــ  المجتمـــ  ثـ ــا فضـ ــتجد عمـ ــن يسـ ــر تطـــور مـ ــي وتغييـ ــه فـ ــة مياتـ  اننفعاليـ

ــلوكية , ــل والسـ ــن والخجـ ــواهر مـ ــلوكية الظـ ــي السـ ــرثر التـ ــي تـ ــرفات فـ ــرد تصـ ــي الفـ ــ  فـ  التـــي المواقـ
 مشك ت من يسببه لما فيها المرغوب غير وانجتماعية النفسية  الصفات وهو من,   اليها يتعرض 
 عنــد انرتيــاح بعــدم شــعورهم الــ  ويــردي انجتماعي التفاعل تحقي  عن الطالبات  تعوق   قد  نفسية
 . انداء في بانخفاق يردي مما امامهم او الزم ء م  المختلفة الرياضية اننشطة ممارسة

 الع قة  عل  والخجل , والتعر  الشخصية السمات بعض  درجة عل  ويهد  البحث ال  التعر 
 . للبنات الرياضة وعلوم البدنية التربية كلية في انول  المرملة  البات لد  بينهما

 تحدد تم ا  ، انرتبا ية والع قات المسحية الدراسات  بأسلوب الوصفي  المنهج  البامثة  استخدمت
 جامعــة – للبنــات الرياضــة وعلــوم البدنيــة التربيــة كليــة فــي انول  المرملة بطالبات البحث  مجتم 
 وقــ  فقــد البحــث عينــة امــا ،  البــة( 116) عــددهن والبــالغ,  2021-2020 الدراســي للعام  بغداد
ــالغ العشـــوائية بالطريقـــة انختيـــار عليهـــا و بـــ  علـــ  العينـــة مقيـــاس   البـــة ،( 30)  عـــددهن والبـ

,  ( فقــرة30( فقرة ومقيــاس الخجــل بلــغ عــدد فقراتــه )26السمات الشخصية بفقراته البالغة عددها )
 ( .spssواستخرجت النتائج عبر الحقيبة انمصائية )

 ستخرجت انستنتاجات انتية :ومن خ ل النتائج ا
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 .  والخجل الشخصية السمات  لمتغير المتوسط  فوق  بمستو    العينة تمت  .1
 . والخجل  الشخصية  السمات بين عكسية معنوية ع قة وجود .2

 
 

 ومن التوصيات التي خرج بها البحث هي انتي : 
 عمل وورش  بطونت من المتخلفة   النشا ات في المشاركة عل  الطالبات  تشجي  .1

 . ودورات
  الخجل عامل لرف  والخارجية الداخلية البطونت في المشاركة عل  الطالبات  تشجي  .2

 .   الرياضي مستواهن وتطوير
   ادائهن عل  ترثر كونها للطالبات النفسي  بالجان   انهتمام  ضرورة عل  التأكيد .3

 . الرياضي
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 التعريف بالبحث  1
 : مقدمة البحث واهميته 1-1

 أعداد في الرياضية التربية تلعبه الذي الشبير للدور نظرابدأ انهتمام بعلم النفس الرياضي 
 تناســ  مضــارية ظــاهرة أصــبحت متــ  بالرياضــة انهتمــام زاد لــذا الحيــاة  مجــانت  شت   في  الفرد
 مــن الرياضــية العلــوم جميــ  تفاعــل أهميــة ظهــرت هنــا ومــن بهــا التفــوق  اجــل مــن المختلفــة األمــم
 األمــم بين مراكزها والشعوب األمم تلك تحفظ التي الشبيرة اإلنجازات تحقي  ألجل البعض   بعضها

 اللياقــة بعــد مقــدمتها فــي يــأتي عديــدة عوامــل علــ  تعتمــد أنهــا ير    الرياضية  لإلنجازات  والمتتب   ،
 بالجانـــ  الثــالو  هـــذا يكمــل ثـــم لإلنجــاز الثــاني الـــركن كونــه نشـــاط ألي المهــاري  واألداء البدنيــة
 منــه تنطلــ  أساســية ركيــزة تعــد التــي وســماتها الرياضــية الشخصــية مقدمــة فــي  يــأتي  والذي  النفسي

 .العليا المستويات رياضة أو الرياضية اإلنجازات إل  وصون  الفعالة الرياضية الممارسة
والسمات الشخصية دور هام في انداء الرياضي فهي ترثر في مستو  اداء الشخ  وتعد 

ــا  ــية المهمـــة التـــي تـــردي دورا مهمـ ــوم مـــن النـــوامي النفسـ فـــي تحقيـــ  النجـــاح وقـــد استخلصـــت عمـ
مــ  امــدا  الحيــاة خــت   قــدرات انفــراد علــ  التعامــل وت وااالدراسات نتيجة دالة مهمــة مــول تفــ 

البيئيـــة ثـــم  النشــأةواخــت   ســـماتهم وخصائصـــهم الشخصــية والتـــي هـــي محصــلة لتفاعـــل عوامـــل 
المجتم  فض  عما يستجد من تطور وتغيير في مياتــه اننفعاليــة والســلوكية والســمات الشخصــية 

ننهــا تتنــاول الفــرد فــي كــل جوانبــه ومفرداتــه  هي وامدة من المواضي  التي اهتم علمــاء الــنفس بهــا
البدنية والعقلية وانجتماعية وما يتعل  به مــن انشــطة متنوعــة تــرثر عليــه مــن تفاعلــه مــ  المحــيط 

فــي كــل فالسمات تبن  عل  اساس وراثي لشنها تهذب وتسقل مــن خــ ل مزاولــة النشــاط الرياضــي 
 .أ او التقليد مرامل تشوين الشخصية او عن  ري  المحاولة والخط

فــي المواقــ  التــي  الطالبــاتويعــد الخجــل مــن الظــواهر الســلوكية التــي تــرثر فــي تصــرفات 
وانجتماعيــة غيـــر المرغـــوب فيهــا لمـــا يســـببه مـــن والخجـــل مــن الصـــفات النفســـية  , يتعــرض اليهـــا
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مشــك ت نفســية قــد تعــوق الطالبــات عــن تحقيــ  التفاعــل انجتمــاعي ويــردي الــ  شــعورهم بعـــدم 
انرتياح عند ممارسة اننشطة الرياضية المختلفة م  الزم ء او امــامهم ممــا يــردي بانخفــاق فــي 

  انداء والتفاعــل وابــداء الــرأي ممــا يــردي الــ  انداء , فالطالبات الخجونت ليس لديهم القدرة علــ 
 .انعزالهم عن انخرين 

وفي ضوء كل ما تقدم تتضح اهمية الدراسة الحالية لتلقي الضوء علــ  الســمات الشخصــية 
والخجل التي تنتاب الطالبات في محاولة للتعر  عل  الع قة مــا بــين بعــض الســمات الشخصــية 

   في كلية التربية الرياضية للبنات .والخجل لد   البات المرملة انول

 :  مشكلة البحث 1-2
 فــي أصبحا قد فيه عيشت الذي الجامعي والمجتم  الطالبات من ك ل  بان  القول  الممكن  من

 نمـــط فـــي تحصـــل التـــي التغييـــرات علـــ  للتعـــر  الدراســـات مـــن العديـــد أجـــراء إلـــ  الحاجـــة أمـــس
 بشكل  الجامعية الحياة متغيرات م  التعامل عل  تهاوقدر  ، وانفعانتها وسماتها للطالبة  شخصيةال

 ومناقشتها  ممارستها وفي الرياضة في الخلقية  القيم  امترام عل   تركد  التي  واآلخرين  انفسه يرضي
 له يكون  جيدا عنصرا يكون  مت  سلشهت الذي الرياضي السلوك خ ل من عليها التدري  وفي  بل

, ويمثــل الخجــل ظــاهرة نفســية مهمــة تعيــ  الطالبــات  فيــه تدرس الذي الجامعي المجتم   في  تأثير
 البات التربية الرياضية للخجل الــذي ن تتعــرض لــه أي  البــة عن اداء مهام مياتها , وتتعرض 

في التخصصات انخر  و لك نخت   الدراسة بينهم من ميث المحاضرات التي تتضمن انداء 
للسلوك المظهــري لهــا العملي في الدرس او المشاركة في البطونت والمباريات الجامعية , اضافة 

ي الرياضــي وتبقــ  فــي ميــرة مــن امرهــا فــي كيفيــة ايجــاد التــوازن من ارتداء هذا الز فينتابها الخجل 
فــي الشليــات انخــر  تنحــرج مــن مجــال التربيــة بين تقبل المجتمــ  لهــذا انمــر فحتــ  بــاقي الفتيــات 

الرياضية بسب  هذا الزي والمفاهيم الخا ئــة لــديهن عــن  بيعــة  البــات هــذ  الشليــة وكيفيــة تــأثير 
ل  التجــدد والرغبــة فــي الحيــاة لــذا فــأن  البــة التربيــة الرياضــية تبقــ  الرياضة في نفسية انفراد وخ
في ارتداء هذا الزي الرياضي المواك  للموضة وكيفية رف  الخجل مائرة في كيفية تحقي  رغبتها 

 تقدم ما كل من, ية او زمي تها الطالبات الناتج من ك م انخرين اضافة ال  الخجل من التدريس
 : ومنها انسئلة من كبيرة مجموعة عن انجابة عل  ستعمل الحالية الدراسة فأن

ما هي درجة السمات الشخصية والخجل لد   البات المرملة انول  كلية التربيــة  .1
 البدنية وعلوم الرياضة للبنات .
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 كليـــة انولـــ  المرملـــة  البـــات لـــد  مـــا هـــي نـــوب الع قـــة بـــين الســـمات الشخصـــية .2
  للبنات رياضةال وعلوم البدنية التربية

 

 اهداف البحث:  1-3
الخجــل لــد   البــات المرملــة انولــ  فــي الشخصــية و ســمات ال درجــة بعــض  التعر  علــ  .1

 . كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة للبنات
الخجــل لــد   البــات المرملــة انولــ  و الشخصــية بعض ســمات  الع قة بين  التعر  عل  .2

 . الرياضة للبناتفي كلية التربية البدنية وعلوم 

 البحث:  افرض 1-4
ــل  • ــية والخجـ ــمات الشخصـ ــط لـــبعض السـ ــة فـــوق المتوسـ ــات لـــد هنـــاك درجـ ــة  البـ  المرملـ

 . للبنات الرياضة وعلوم البدنية التربية كلية في انول 
 ات دنلة معنوية بين بعض سمات الشخصية والخجل لد   البات  ارتباط هناك ع قة •

 .المرملة انول  في كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة للبنات 

 مجاالت البحث:  1-5
 البات المرملة انول  في كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة للبنات  : المجال البشري   1-5-1

 2021-2020جامعة بغداد للعام الدراسي 
فـــي كليـــة التربيـــة البدنيـــة وعلـــوم الرياضـــة للبنـــات  الدراســـية اتالقاعـــ  : المجااال المكاااني 1-5-2

 جامعة بغداد
 2021/   /     ولغاية  2020/    /   من المدة : المجال الزماني  1-5-3

 التعريف بالمصطلحات : 1-6



 
 
 

15 

 أو للفـــرد المميـــزة الذاتيـــة الخصــائ   مـــن مجموعـــة "  بأنهـــاعرفــت  الساامات الشخصااية : .1
 مياتنــا فــي للشــخ   واننفعاليــة  الســلوكية والنزعات السمات أو  الصفات  وتضم  الجماعة
 .( 1) " ومتوقعة مستقلة بصورة المعتادة األموال في اليومية

 مشــاعر مــدو  الــ  يــردي الــذي انجتمــاعي القلــ  انــواب  مــن نــوب عــر  بأنــه "  الخجاال : .2
 .( 2) "  تتراوح بين القل  والتوتر البسيط ال  مشاعر الرع  وهل  واضح متنوعة

 

 

 الباب الثاني

 السابقة والدراسات النظرية الدراسات 2
 النظرية الدراسات       1–2
 المفهوم المعنى الشخصية السمات     2-1-1
 وتعريفاتها الشخصية معنى 2-1-1-1
 الشخصية نظريات 2-1-1-2
 الخجل مفهوم 2-1-2
 الخجل لمفهوم التاريخي التطور 2-1-2-1
 الخجل أشكال 2-1-2-2
 الخجل أنماط  تصنيف 2-1-2-3
 الخجل أعراض 2-1-2-4
 الخجل مظاهر 2-1-2-5
  الخجل أسباب 2-1-2-6
 الخجل نظريات 2-1-2-7

 

إيمــــان عبــــد للا الشــــريف : الســــمات الشخصــــية لــــد   لبــــة كليــــة التربيــــة األساســــية بجامعــــة الموصــــل وع قتهــــا  (1)
,  2008،جامعــــة الموصــــل، 2، المجلــــد7، العــــدد مجلــــة كليــــة التربيــــة األساســــيةباتجاهــــاتهم نحــــو مهنــــة الــــتعلم , 

 .43ص
 . 12, ص 1999, بيروت , دار انفاق ,  4, ط الخجل والتشاؤمصباح يوس  :  (2)
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 الدراسات النظرية والدراسات السابقة : 2
  الدراسات النظرية : 2-1
 معنى الشخصية وتعريفاتها:  -2-1-1

"كلمــة الشخصــية فــي اللغــة العربيــة مشــتقة مــن شــخ  يشــخ  شخوصــا، وشــخ  الرجــل 
.في معاجم اللغة العربية نجد )1(أي ارتف  او سار في ارتفاب، وشخ  الشيء أي تميز عما سوا " 

ارتفــاب وظهـــور :كـــل جســم لــه  والشــخ   "ســواد اإلنســان وغيـــر  تــرا  مــن بعــد، إن كلمــة الشــخ  
( personality. إمــا فــي اللغــة اننشليزيــة))2(والمــراد بــه إثبــات الــذات فاســتعير لهــا لفــظ الشــخ " 

( ويعنــي القنــاب الــذي كــان persona( فهي مشــتقة مــن األصــل ال تينــي)personalityوالفرنسية)
ــام يلبســـه الممثـــل فـــي العصـــور القديمـــة ميـــث كـــان يقـــوم بتمثيـــل دور والظهـــور بمظهـــر معـــ  ين وإمـ

 .)3(اآلخرين
،التــي مــن شــانها  إن مصطلح الشخصية يعني البناء الخاص بصــفات الفــرد وأنمــاط ســلوكه

،أي مجموب السمات التي توجه سلوكه  أن تحدد لنا  ريقته المتفردة في تشيفه م  البيئة من موله

 
 

 .455، ص1983، بيروت ، مكتبة لبنان ،  محيط المحيط :بطرس البستاني  (1)
 
 

 . 45ص المجلد الساب  , بيروت , دار  مصادر , ب.ت , ،لسان العرب   :ابن منظور (2)
 
 

للقـــــدرة الحركيـــــة بدنلـــــة بعـــــض الســـــمات الشخصـــــية ل عبـــــي كـــــرة القـــــدم  القيمـــــة التنبريـــــة : مســـــن علـــــي مســـــين (3)
 . 40، ص2007( سنة، رسالة ماجستير، جامعة بابل، كلية التربية الرياضية ،20-10بأعمار)
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ــذا .)1(وتقـــرر  ريقتـــه فـــي التعامـــل مـــ  اآلخـــرين وكـــذلك مـــ  نفســـه المنطلـــ  فـــان مصـــطلح ومـــن هـ
الشخصية يضم أية ســمة أو صــفة لهــا بشــكل أو بــأخر صــلة بقــدرة الفــرد علــ  التشيــ  والمحافظــة 

 .)2(عل  امترامه لذاته
وفي ضوء التطورات الحديثة واهتمام الشثير من العلماء بدراسة الشخصية ظهر مــن ينــادي 

(. ومــن هــرنء Person logyالشخصــية)باعتبــار الشخصــية علمــا جديــدا قائمــا بذاتــه يــدع  علــم 
ــام علـــم الشخصـــية ن يـــزال فـــي مرملتـــه  ــا عنـــدما رأ  أن نظـ هنـــري مورثـــاي، وقـــد كـــان هنـــري دقيقـ

 .)3(الجنينية مرملة التطور
البعض األخر كمــا يتــداول لــدينا  وبهذا نر  إن الشخ  ليس شيئا يملشه البعض ون يملشه

وموضــوب الشخصــية  وف نــا لــيس لــه شخصــية، لــه شخصــية،في الحياة اليومية يقــول لنــا إن ف نــا 
ــم الـــنفس،  suinnميـــث يـــذكر "ســـوين) يعـــد مـــن ابـــرز وأكثـــر الموضـــوعات إشـــارة فـــي مـــادة علـ

(خ ل تاريخ علم النفس تم تغطية مفهوم الشخصية بشكل واس  بوصفها المحور األساسي 1994
 .)4(في علم النفس الرياضي" 

ــية تتشــــون مــــن ث ثــــة أنظمــــة Sigmund Freudويــــر  ســــيجموند فرويــــد) ( إن الشخصــ
 idديناميكيــة توجــه الســلوك الـــذي يعــد فــي اغلـــ  األمــوال صــد  لنشـــاط هــذ  األنظمــة وهي)ألهـــو

 .)Superego  ))5واننا األعل   ego،واننا
كما عرفت الشخصية تعريفات متعددة و لك نتيجة لوجهة نظر البامث أو علم النفس الذي 
 يبحــث فــي الشخصــية اإلنســانية  وأكــد فــي هــذا المجــال )الطالــ  ولــويس(عل  رأي يتفقــان بــه مــ 

في مرجعه علم النفس الرياضي في إن التعريف الجيد للشخصية يج  إن يرثر   (1979)ع وي 
النقـــاط اآلتيـــة )الفرديـــة ،التشامـــل ،  الحركيـــة ، الثبـــات النســـبي( الفرديـــة تفـــرد الشـــخ  مـــن غيـــر  

 
 

، ترجمــة ســيد الطــواب )وآخــرون(، القــاهرة، مطــاب  المكتــ  المصــري 2، طمــدخل علــم الــنفس :لنــدال. دافيــد و   (4)
 .204، ص 1983الحديث،  

 
 

 2008، عمـان ، دار المسـيرة للنشـر والتوزيـ  والطباعـة ، 6، ط علم النفس التربوي :صالح محمد علي أبو جادو (5)
 .246، ص

 
 

ــودن  (6) ــال ، يـــــــ ــة للطباعـــــــــة 2، طالموســـــــــوعة الفلســـــــــفية :روزنتـــــــ ــمير كـــــــــرم، بيـــــــــروت، دار الطليعـــــــ ــة ســـــــ ، ترجمـــــــ
 .311،ص1980والنشر،

 
 

 .9ص , : مصدر سب   كر عامر سعيد الخيكاني   (1)
 
 

 .26، ص مصدر سب   كر  :يوس  موس  المقدادي و علي محمد المعا مرة   (2)
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إن الشخصــية نتــاج تفاعــل بــين  والحركيــة: إن صفات اإلنسان ومدة متشاملة منسجمة،  ل:وبالتشام
ــتعداد للســـلوك فـــي المواقـــ  المختلفـــة الشـــخ  وبيئتـــه وبالثبـــات النســـبي ــا البـــورت )1(:انسـ . عرفهـ

(Allport,1961  بأنها التنظيم الــدينامي داخــل الفــرد ألجهــزة الــنفس ، جســمية التــي تقــرر الطــاب")
"هــي تلــك التــي تســمح لنــا  .إمــا كاتــل الشخصــية فــي نظــر )2(للشــخ  فــي الســلوك والتفشيــر"  الفريــد

 .)3(بالتنبر بما سيفعله الشخ  في موق  معين" 
("إن الشخصية عبارة عن خيال  أو وهم في جوهرهــا فالنــاس يــرون مــا 1978وير  سكنر) 

الدواف ،السمات،القدرات(. الموجودة أص  في  هن يفعله اآلخرين ويستنتجون الخصائ  المهمة)
 .)4(أصحابها

( يعرفها "مجموب السمات أو الصفات المرتبطة بالفرد بدرجة 2007إما )مسن علي مسين،
ميـــث كـــل صـــفة تميـــز الفـــرد عـــن غيـــر  مـــن النـــاس ترلـــ  جانبـــا مـــن  معينـــة والتـــي تحـــدد ســـلوكه،

 .)5(ومعتقداته وفشرته عن نفسه من مقومات شخصيته" شخصيته و كاؤ  وقدراته وعاداته 

 نظريات الشخصية : 2-1-1-2
 نظرية األنماط :  -اواًل 
 النظرية السلوكية :  -  ثانياً 
 نظرية التحليل النفسي :   -ثالثًا  

 نظرية السمات : -رابعًا   
 مفهوم الخجل :  2-1-2
الخجل شكل مــن اشــكال الخــو  الــذي يتميــز بانضــطراب فــي إثنــاء تفاعــل الشــخ  مــ          

اآلخرين وان الشخ  يخجل نن الناس غير مألوفين لديه ، أو أنهم اكبر سنا منــه أو أنهــم اكثــر 

 
 

 . 77،ص1993، بغداد، ، دار الحكمة للطباعة والنشر، علم النفس الرياضي : نزار الطال  ، كامل لويس (3)
 
 

 .129،ص1990، المملشة العربية السعودية، مقعد إعداد القادة، علم النفس الرياضي : يحي  كاظم النقي  (4)
 
 

(5) Cattel ,p .personality, Systematic theoretical  and factual  study op. cit ,p.p.3  .p 55 .  
 
 

، 2005،عمـان، دار النشــر للتوزيـ  والطباعــة،3، طالقيـاس والتقـويم فــي التربيـة وعلــم الـنفس :سـامي محمـد ملحــم  (6)
 .  307ص

 
 

 .42ص ، مصدر سب   كر  : مسن علي مسين (1)
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اي انـــه مــرض نفســي يســـيطر علــ  الفــرد وعلـــ   , ( 1)قــوة منــه ، ألنــه يجهـــل اســتجاباتهم اتجاهــه 
فيرثر عليه ويعمل عل  بعثرة  اقاته الفشرية ويشتت إمكاناته اإلبداعية وقدراته   سهمشاعر  واماسي

    العقليــة ويشــل قدراتــه ويســيطر علــ  ســلوكه وتصـــرفاته اتجــا  نفســه واتجــا  المجتمــ  الــذي يعـــيش
 .( 2)فيه 

لفرد عند تعرضه لموق  اجتماعي معين يفقد  القدرة عل  أن " شعور ينتاب ا  ويعر  بأنه       
، و كــذلك يعرفــه الــبعض اآلخــر علــ   ( 3) يســتجي  اســتجابة توافقيــه تجــا  الموقــ  الــذي يواجهــه " 

انــه " الخــو  والشــعور بالضــي  فــي مضــور اآلخــرين وخاصــة مــ  الــذين يشــكلون تهديــدا انفعاليــا 
 . ( 4) للشخ  من جنس أخر أو من مركز أعل  أو الغرباء " 

 :( 5) أشكال الخجل 2-1-2-2
يأخـــذ الخجــل فـــي األعــم شـــكل نفــور مـــن الــزم ء أو األقـــارب  خجاال مخالطااة انخاارين : .1

 واقتناب أو تجن  الدخول في محاورات أو مديث ويتعمد انبتعاد عن أماكن وجودهم . 
يحبذ الخجول انلتزام بالصمت وعدم التحــد  مــ  غيــر  وتقتصــر إجاباتــه  خجل الحديث : .2

 .  عل  القبول أو الرفض ون ينظر في الغال  إل  من يحدثه
وفي مانت نادرة يكتفي الطال  بالحديث مــ  أفــراد أســرته أو بعــض  خجل االجتماعات : .3

 الزم ء ويبتعد عن المشاركة في أي اجتماعات أو رم ت أو أنشطة رياضية . 
 .هناك بعض المواق  التي يظهر فيها الخجل لد  بعض األشخاص  خجل المظهر : .4
ــون مـــن مضـــور الحفـــ ت  والمناسااابات :خجااال حضاااور االحتفااااالت  .5 هنـــاك  لبـــة يخجلـ

 .والمناسبات كحضور الطلبة مف ت التعار  

 :   ( 1)تصنيف أنماط الخجل 2-1-2-3
 

ــا :  (1) ــة والمراهقـــة(صـــباح منـــا هرمـــز وابـــراهيم منـ ــنفس التشـــويني )الطفولـ  ، , الموصـــل , مديريـــة دار الشتـــ  علـــم الـ
 .399 ص ،  1988

 .10 ص ، 1978 ، : في سبيل موسوعة نفسية , بيروت , دار ومكتبة اله ل غال مصطف   (2)
ينتــين مــن  لبــة دراســة مقارنــه علــ  عبتقــدير الــذات والومــدة النفســية  الخجــل انجتمــاعي وع قتــه: فاتشــة جعفــر  (3)

 . 8،ص  2007، أ رومة دكتورا  ، جامعة دمش  ، كلية التربية ،  جامعتي دمش  وعدن
الخجـل انجتمـاعي وع قتـه بأسـالي  المعاملـة الوالديـة وبعـض سـمات الشخصـية لــد   :فضـيلة عرفـات السـبعاوي  (4)

 . 27، ص 2005 لبة جامعة الموصل ، أ رومة دكتورا  ، جامعة الموصل ، كلية التربية ، 
,  2001والتوزيـ  ,  , القـاهرة , دار النهضـة العربيـة للنشـر موسوعة شرح المصطلحات النفسـيةلطفي الشربيني :  (1)

 .   92ص
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 ( ويعتبر أهم تصنيفات الخجل ، وهي :  1969تصني  آيزنك ويزنك ) 
الخجل انجتماعي اننطوائي : ويميل الفرد الذي لديه هذا الــنمط مــن الخجــل إلــ  العزلــة  .1

 ولشن لديه القدرة عل  العمل بكفاية ونجاح إ ا اضطر لذلك . 
الخجل انجتماعي العصــابي : وهــو النــاتج عــن الحساســية المفر ــة نحــو الــذات والشــعور  .2

ــه  ــية بـــين رغبتـ ــراعات نفسـ ــية ، مـــ  صـ ــدة النفسـ ــة مـــ  بالومـ ــات اجتماعيـ ــي تشـــوين ع قـ فـ
 اآلخرين وخوفه منها .
 ( : ويميز بين نوعين من الخجل هما :  1979تصني  زمباردو وبيلشونز ) 

ــله فــــي  .1 ــالحرج لــــد  ممارســــة الســــلوكيات العامــــة ، فيــــردي لفشــ ــام : ويتميــــز بــ الخجــــل العــ
 ممارستها . 

قيــيم الســلبي ، وبــالقل  الخجل الخاص : وهــو شــعور الفــرد بعــدم انرتيــاح والخــو  مــن الت .2
  .والحساسية الزائدة وبانستثارة الذاتية 

 أعراض الخجل :  2-1-2-4
إن الخجــل الغيــر  بيعــي شــأنه شــأن أي ضــغط نفســي يــردي إلــ  ظهــور مجموعــة أعــراض تنــدرج 

 : ( 2) هي تحت ث ثة تقسيمات
النظــر دائمــا ألي شــيء عــدا  ,قلة التحد  أو الشــ م بحضــور الغربــاء  أعراض سلوكية : .1

القــدرة علــ  الحــديث  ,تجن  لقــاء الغربــاء أو األفــراد غيــر معــروفين لــه  ,من يتحد  معه 
 . والتشلم في المناسبات انجتماعية و الشعور باإلمراج الشديد إ ا تم تشليفه بذلك 

ر وبــة وعــرق زائــد فــي  ,األم فــي المعــدة  ,زيــادة فــي نبضــات القلــ   أعااراض جساادية : .2
 .انرتجا  وانرتعاش ال إرادي  ,جفا  الفم  ,اليدين والشفين 

الشــعور  , : الشــعور بــالتركيز علــ  الــنفس أعااراض انفعاليااة ) مشاااعر نفسااية داخليااة ( .3
اممرار الوجه ولعثمــة فــي و القل  الشديد وعدم الثقة بالنفس  , باإلمراج في ابسط المواق 

 القدرة عل  التعبير وغيرها من األعراض . , عدم الش م 

 : (1)مظاهر الخجل  2-1-2-5
 

ــل :  كرزويـــرراي  (2) ــون واندابالخجـ ــة والفنـ ــس الـــو ني للثقافـ ــت , المجلـ ــد للا( , الشويـ ــيد عبـ ــز سـ ــة )معتـ  ، , ترجمـ
 . 40, ص  2009

 . 96 ص ،  1988 ، اله ل مكتبة ،  بيروت ، والخجل القل :  غال  مصطف  (1)
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 تتسم شخصية الخجول ببعض المظاهر أهمها : 
 العزلة ، اننزواء .  .1
 قله األصدقاء .  .2
 المعاناة من أم م اليقظة وكثرة الوسواس والقل  .  .3
 .عدم الثقة بالنفس  .4
 .الخو  من نقد اآلخرين ، أو التحد  بحضورهم والرد عليهم  .5
 النق  في التعبير عن الذات مما يردي إل  مرمانه من فرص النمو والتأكيد لذاته .  .6
  .تجن  انمتشاك البصري  .7

 أسباب الخجل:  2-1-2-6
فــاألبوين الخجــولين غالبــا مــا يعــدون أ فــان خجــولين وتــدخل الوراثــة  األســباب الوراثيــة : -1

ــون  ــلوب وتشــ ــذا األســ ــ  هــ ــال علــ ــر األ فــ ــرا فيجبــ ــتعداد كبيــ ــل اســ ــا وتحمــ ــوي فيهــ ــكل قــ بشــ
اتصــانتهم انجتماعيــة محـــدودة والتحــد  مــ  اآلخـــرين يتســم بــالخو  وعـــدم الثقــة ميـــث 

ل الشديد منذ الطفولة لد  مقــابلتهم للغربــاء أو تعرضــهم لمواقــ  غيــر يظهر األفراد الخج
 .( 2)مألوفة لديهم 

األســـــباب البايلوجيـــــة : إن فســـــيولوجية الـــــدمال عنـــــد األفـــــراد تهيـــــرهم ل ســـــتجابة لظـــــاهرة  -2
 الخجل .

األسباب انجتماعية : التنشئة انجتماعية : التنشئة انجتماعيــة غيــر الســليمة فــي البيــت  -3
 والمدرسة ومكان العمل غالبا ما تقدم أشخاصا خجولين .

األسباب النفسية : إن الشعور بعدم األمان يردي باألشخاص غير اآلمنــين بعــدم الشــعور  -4
بالطمأنينـــة ، وهـــذا ينـــتج عنـــه عـــدم الثقـــة بالـــذات وانعتمـــاد علـــ  اآلخـــرين . كمـــا إنهــــم 

مارســة المهــارات انجتماعيــة مشــغولون بمحاولــة الشــعور بــاألمن وتجنــ  اإلمــراج وعــدم م

 

 , عمـان , دار انسـراء للنشـر والتوزيـ  1مشاكلها ملولهـا , ط –: الطفولة المبكرة خصائصها  القرعان اممد خليل (2)
 . 127 ص ،  2004 ،

 . 60،  مصدر سب   كر فضيلة عرفات السبعاوي .  (1)
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فعندئـــذ يشـــكل الخجـــل دائـــرة مفرغـــة بالنســـبة لهـــم ويصـــبحون أكثـــر خجـــ  بســـب  نقـــ  
 .( 1)المهارات انجتماعية والمعلومات انيجابية من اآلخرين 

 
 
 

 :( 2)نظريات الخجل 2-1-2-7
 :نظرية التحليل النفسي ) فرويد (  -اواًل 
 نظرية التعلم االجتماعي :  -ثانيًا  
 النظرية السلوكية :  -ثالثًا  
 :نظرية السمات   -رابعًا 

 :نظرية الحاجات االنسانية ) ماسلو (  -خامسًا  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

، عمـان ، دار  1مشك ت األ فال النفسية والسلوكية والدراسـية أسـبابها وسـبل ع جهـا ، ط :أممد محمد ألزغبي   (2)
 . 73-71، ص 2005،  اعة والنشرللطبالفشر 

سناء عبد الزهرة الجمعان و اشواق جبار ممود : الخجل لد   لبة المرملة انول  في كلية التربية ,مجلـة ابحـا   (1)
 .  74-73, ص  2018 ، 43, المجلد  4البصرة للعلوم اننسانية , الدومة , العدد 
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 :الميدانية وإجراءاته البحث منهجية 3
  : البحث منهج 3-1

 ة البامث تاستخدم وقد المنهج،  بيعة تحدد التي هي دراستها  المراد المشكلة  بيعة إن
 .والع قات انرتبا ية  المسحية الدراسة بأسلوب الوصفي المنهج

  : البحثوعينة  مجتمع 2-3
المرملة    البحث  مجتم  تحدد الرياضة   انول بطالبات  وعلوم  البدنية  التربية  كلية    في 

عينة البحث من نفس المجتم     اختيار وتم  , البة   (116) عددهم والبالغ بغدادجامعة    –  للبنات
 . لك يبين (1) والجدول ,ليمثلوا عينة البحث (  البة30والبالغ عددهم )

 (1) الجدول
 الدراسة  عينة و البحث مجتمع يبين

 

 : البحث في المستخدمة والوسائل األدوات األجهزة3-3
 (1) .ساعة توقيت عدد •
 (. أق م  –أوراق ) أدوات مكتبية  •
 .المصادر العربية واألجنبية  •
 .انختبارات والمقاييس  •

 التجربة أفراد عدد
 المئوية  النسبة االستطالعية 

 التجربة إفراد عدد
 المئوية  النسبة الرئيسية 

8 6.90 % 30 25.86% 
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 .السمات الشخصية والخجل مقياسي    •
 
 
 
 
 
 
 

 اجراءات البحث الميدانية :  3-4
 :السمات الشخصية والخجل  مقياسي اعداد إجراءات 3-4-1

الشخصية مقياس ةالبامث تاستعمل  ( 1)(  الخيكاني  سعيد  عامر)  المعد من قبل السمات 
من  من  المقياس  يتشون   ا   والتطبي   اإلجابة  بسهولة  يتميز  وهو  هي  سماتال  مجموعة 
  –  والطموح   –  التفاؤل  -والتوتر  -  وانستثارة  –  والتصميم   –  والشجاعة  –  والجرأة   –  انجتماعية)

 وأوزان ) , ن  بين بين,  نعم) هي الفقرات عل  اإلجابة بدائل وكانت( فقرة 26ويبلغ )( والعدوانية
 .   السلبية للفقرات (1-2-3) و انيجابية للفقرات  (3-2-1) انجابة

 إ   ( 2)  )موراء عباس كرماش(  بإعداد   قام  الذي المقياس اختيار تم  الخجل مقياس  اما
  انجابة   وأوزان اميانال , نادرال , ابدال( غالبال ,  , دائمال ابعاد اإلجابة هي ),  ( فقرة  30يتأل  من )

 علمال ان جمي  الفقرات سلبية . ( 5-4-3-2-1)
 السادة من مجموعة عل  المقياسان بعرض  ةالبامث  ت قام المقياسان تطبي  أجل ومن

 والحكم  تقويمها لغرض ,    والقياس وانختبار الرياضي النفس علم مجال في والمختصين الخبراء
 عل  والمختصين الخبراء السادة إ  ب  وبعد نجلهما وض  ما في  ص ميتهما ميث من عليهما
  .  جميعهم موافقتهم عل  المقياسين  أبدوا وانختبار المقياس فقرات

 

لــة جامعــة بابــل للعلــوم ل عبــي كــرة القــدم المتقــدمين , مجعــامر ســعيد : بنــاء وتطبيــ  مقيــاس الســمات الشخصــية  (1)
 .  527, ص 2008( , 2( , العدد )15, المجلد )اإلنسانية 

اتســاق الــذات وع قتــه بالخجــل لــد   لبــة كليــات التربيــة فــي جامعــات الفــرات األوســط ،  :مــوراء عبــاس كرمــاش  (1)
 . 2009رسالة ماجستير ، جامعة بابل ، كلية التربية ، 
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 ت قام,الخبراء السادة قبل من وانختبار الفقرات ص مية عل  الموافقة تمت أن   وبعد 
إ   المقياسان فقرات عن لإلجابة تعليمات بوض  ةالبامث  بوض  هي  الصحيحة اإلجابة إن , 

 ووضوح بالشلمات البسا ة عل  التأكيد تم ميث الصحيح الجواب المجي  عل  تسهل تعليمات
 وأع م المقياس من الحقيقي الغرض  وإخفاء باإلجابة الصدق الدقة عل   والتأكيد المعاني 

 .فقط العلمي  البحث  ولغرض  سرية تشون  سو  إجاباتهم بأنو  المفحوصين

 : االستطالعية التجربة 3-4-2
 يوم انستط عية التجربة بإجراء ةالبامث تقام بالمقياسين الخاصة التعليمات وض  بعد

 :يأتي عما للشش  4/2021 /11 المصاد  انمد
 .التعليمات وفقرات المقياسانللتأكد من وضوح  •
 .جابة عل  المقياسانإلالتعر  عل  الوقت المستغرق ل •
 .التعر  عل  ظرو  تطبي  المقياسان وما يرافقه من صعوبات •
 .التأكد من وضوح المقياسان للعينة •
في أثناء    ا عل  السلبيات وانيجابيات التي تقابله  ا تدريبا عمليا للوقو  بنفسه  ة تشون للبامث •

 .إجراء انختبار الرئيسي 
المرملة   (8) عل  انستط عية التجربة تطبي  وتم    في كلية التربية    انول  البات من 

 :األتي عن التجربة كشفت وقد , بغدادجامعة   – للبنات البدنية وعلوم الرياضة
 .قبل أفراد العينة أن التعليمات كانت واضحة من  •
 .الفقرات كانت واضحة وغير غامضة •
 .المقياسان كانا مناسبين للعينة •
 .دقيقة  (15 - 20)بين  أن الوقت المستغرق للتطبي  كان ما •
 .بدائل اإلجابة كانت مناسبة لمستو  أفراد العينة •

 :الرئيسية التجربة  3-4-3
 عددهم البالغ العينة إفراد عل  والخجل الشخصية السمات مقياسي تطبي  ةالبامث تأجر 

المصاد      (30) انمد  يوم  في   التجربة من األساسي  الغرض  وإن   ,18/4/2021 البة 
 . البحث  عينة عل  المقياسين فقرات تطبي  هو األساسية
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  : والخجل الشخصية السمات مقياسيتصحيح   3-4-4
واســتخراج الــدرجات الشليــة لهــا , باســتعمال مفتــاح  البحــثاســتمارات اإلجابــة لعينــة  تجمعــ 

 بانتي : لهذا الغرض والذي يقضي المعدالتصحيح الذي 
 وأقل درجة( 78) النظرية القصوية الدرجة ( فقرة ,26بلغ ) : السمات الشخصيةمقياس   •

 ( .52, ووسط فرضي قدر  ) درجة( 26) نظرية درجة
 درجـــة وأقــل درجــة( 150) النظريــة القصــوية الدرجــة ( فقــرة ,30بلــغ ) : الخجاالمقياااس  •

 ( .90, ووسط فرضي قدر  ) درجة( 30) نظرية
 . ( يبن درجات بدائل انجابة للمقياسين ومفتاح التصحيح3,  2والجدول )

 ( 2الجدول )
 السمات الشخصيةبدائل االجابة ومفتاح التصحيح لمقياس 

 ال بين بين  نعم  الفقرات 
 1 2 3 االيجابية 
 3 2 1 السلبية 

 ( 3الجدول )
 الخجل بدائل االجابة ومفتاح التصحيح لمقياس 

 ابدا   نادرا  احيانا  غالبا   دائما   الفقرات 
 1 2 3 4 5 جميعها سلبية 

 :  السيكومتريةالخصائص  3-4-5
 المقياس  في توفرها  يج  التي السيكومترية الخصائ   أهم من يعدان والثبات الصدق إن 
 أجل من الخصائ   هذ  من التحق  يج  وعليه استخدامه من الغرض  كان ومهما النفسي
 .والتقويم  بالقياس   المستخدم  المقياس وص مية جودة ضمان

 : المقياسين صدق -أ
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ما   قدرتها  إل   يشير  ميث  النفسية  للمقاييس  األساسية  الخصائ   من  الصدق  يعد 
 . ( 1)وصفت من أجل قياسه فالصدق يتعل  بالهد  الذي يبن  المقياس عل  اساسه 

 المضمون  أو  المحتو   صدق مرثر خ ل من المقياسين صدق  من ة البامث تتحقق وقد
 المعنية القدرة أو الصفة أو السمة وجود  عل  المنطقي الحكم  ري  عن يتم ما غالبا والذي
 من مجموعة عل  عرض  عندها  ن  أم فع   تقيسها  المقترمة  القياس  وسيلة  كانت  إ ا  عما للتحق  
 .المقياس ص مية إلقرار والمختصين الخبراء

  : المقياسين ثبات-ب
يعـــد الثبـــات شـــر ال أساســـيال مـــن شـــروط أدوات القيـــاس الفعـــال ، أن ع قـــة الفـــرد ن تتغيـــر        

بأنــه معامــل ارتبــاط بــين ع قــة األفــراد وبــين  ,جوهريال بتشرار إجراء انختبار ويعبر عنه إمصــائيال 
 .( 2) عدد مرات إجراء انختبارات المختلفة

وهــي  ريقــة التجزئــة النصــفية  ةالبامثــ  تســتعملامــن أجــل التحقــ  مــن ثبــات المقيــاس و           
 ريقـــة يـــتم الحصــــول فيهـــا علــــ  درجتـــين لشــــل شـــخ  , و لــــك بتقســـيم انختبــــار علـــ  نصــــفين 

لغرض التحق  و  , ( 3)متشافئين , وتزودنا هذ  الطريقة لمقياس اتساق فيما يتعل  بمعاينة المحتو  
إل  فقرات فردية وأخر    لشخصية والخجلي السمات امقياسفقرات    ةالبامث  جزوأتمن هذ  الطريقة  

( التباين للتأكد من تجانس Fها لمعامل )تخضعأزوجية ، ومس  تباين الفقرات الفردية والزوجية و 
، وهــذا يعنــي  اإلمصــائيةتبــين دنلتهــا  (0,05ان قيمة نسبة الخطأ اقل مــن )ا ا تبين  النصفين ،  

لمقيــاس الســمات  (بيرســون )تجانس تباين الفقرات الفردية والزوجيــة ، بعــدها مســ  معامــل ارتبــاط 
( وألجـــل الحصـــول علـــ  ثبـــات كامـــل 0.71بلـــغ معامـــل الثبـــات نصـــ  انختبـــار) , إ  الشخصـــية

تــدل ( وهــي قيمــة عاليــة 0.83بلغ معامل الثبات ), إ   (براون  –سبيرمان  )معادلة     ب  ختبار  ل
  عل  ثبات المقياس .

 

ــي : وهيـــ  م (1) ــد الشبيسـ ــة والتطبيـــ جيـ ــين النظريـ ــدة ,  1, ط القيـــاس النفســـي بـ ــة المتحـ ــروت , العالميـ ,  2010, بيـ
 .  33ص

، عمان ، مكتبة الثقافة النشر  1، ط مبادئ القياس والتقويم في التربية الرياضيةزكريا اممد الظاهر )وآخرون( :  (2)
 .140، ص1999والتوزي  ، 

, عمــان , دار الفشــر  1ترجمــة )صــ ح الــدين محمــود عــ م( , ط القيــاس النفســي ,أن أنستاســي وســوزانا أورينــا :  (1)
 .  126, ص 2015ناشرون وموزعون , 



 
 
 

29 

ــاط و         ــل ارتبـــ ــ  معامـــ ــل (بيرســـــون )مســـ ــاس الخجـــ ــات , إ  لمقيـــ ــل الثبـــ نصـــــ    بلـــــغ معامـــ
,  (بــراون  –ســبيرمان )معادلــة   بــ  ختبــار ل( وألجل الحصول علــ  ثبــات كامــل 0.72انختبار)

  ( وهي قيمة عالية تدل عل  ثبات المقياس .0.84بلغ معامل الثبات )إ  
 : اإلحصائية الوسائل 3-5

 :اآلتية الوسائل نستخراج انجتماعية للعلوم اإلمصائية الحقيبة باستخدام ةالبامث تقام 
 .الحسابي  الوسط  -1
 .المعياري  اننحرا  -2
  .(بيرسون ) البسيط  انرتباط معامل -3
 انلتواء .  -4
 الوسط الفرضي .  -5
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 العربية واالجنبية  
 
 
 
 
 
 
 

 المراجع والمصادر العربية : 
 القران الشريم . •
 المجلد الساب  , بيروت , دار  مصادر , ب.ت . ،لسان العرب  :ابن منظور •
, عمـــان ,  1مشــاكلها ملولهــا , ط –القرعــان : الطفولــة المبكـــرة خصائصــها  اممــد خليــل •

 . 2004 ، دار انسراء للنشر والتوزي 
مشــــك ت األ فـــال النفســـية والســــلوكية والدراســـية أســـبابها وســــبل  :أممـــد محمـــد ألزغبـــي  •

 . للطباعة والنشر، عمان ، دار الفشر  1ع جها ، ط
 .، بغداد ، مطبعة العاني  علم النفس: أميمه علي خان  •
 1ترجمة )ص ح الدين محمود ع م( , ط القياس النفسي ,أن أنستاسي وسوزانا أورينا :  •

 .  2015, عمان , دار الفشر ناشرون وموزعون , 
إيمــان عبــد للا الشــريف : الســمات الشخصــية لــد   لبــة كليــة التربيــة األساســية بجامعــة  •

، 7، العــدد مجلــة كليــة التربيــة األساســيةالموصل وع قتها باتجاهاتهم نحو مهنــة الــتعلم , 
 . 2008صل، ،جامعة المو 2المجلد

 .1983، بيروت ، مكتبة لبنان ،  محيط المحيط :بطرس البستاني  •
ــران  • ــ م زهــ ــد الســ ــي: مامــــد عبــ ــ ج النفســ ــية والعــ ــحة النفســ ــالم  2، ط الصــ ــاهرة ،عــ ، القــ

 . 1977الشت ،
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ــين • ــي مسـ ــن علـ ــة : مسـ ــمات الشخصـــية  القيمـــة التنبريـ ــة بدنلـــة بعـــض السـ ــدرة الحركيـ للقـ
( ســنة، رســالة ماجســتير، جامعــة بابــل، كليــة التربيــة 20-10ل عبــي كــرة القــدم بأعمــار)

  . 2007الرياضية ،
خـــوج : الخجــل وع قتـــه بكـــل مـــن الشــعور بالومـــدة النفســـية واســـالي   منــان اســـعد محمـــد •

 . 2002 ، قر  , كلية التربيةالمعاملة الوالدية , رسالة ماجستير , جامعة ام ال
اتســـاق الـــذات وع قتـــه بالخجـــل لـــد   لبـــة كليـــات التربيـــة فـــي  :مـــوراء عبـــاس كرمـــاش  •

 . 2009جامعات الفرات األوسط ، رسالة ماجستير ، جامعة بابل ، كلية التربية ، 
, ترجمة )معتز سيد عبد للا( , الشويت , المجلــس الــو ني للثقافــة الخجل راي كرزوير :  •

 . 2009 ، لفنون واندابوا
ــفية :روزنتـــال ، يـــودن  • ، ترجمـــة ســـمير كـــرم، بيـــروت، دار الطليعـــة 2، طالموســـوعة الفلسـ

 . 1980للطباعة والنشر،
، ترجمة، سيد محمد غنيم ومحمد عثمان نجاتي، بيــروت، الشخصية :ريتشارد نزوروس  •

 . 1981دار الشروق،
،  1، ط مبــادئ القيــاس والتقــويم فــي التربيــة الرياضــيةزكريــا اممــد الظــاهر )وآخــرون( :  •

 . 1999عمان ، مكتبة الثقافة النشر والتوزي  ، 
،عمـــان، دار النشـــر 3، طالقيــاس والتقـــويم فـــي التربيـــة وعلــم الـــنفس :ســامي محمـــد ملحـــم  •

 . 2005للتوزي  والطباعة،
ار ممــود : الخجــل لــد   لبــة المرملــة انولــ  فــي سناء عبد الزهرة الجمعان و اشواق جب •

 ، 43, المجلــد  4كليــة التربيــة ,مجلــة ابحــا  البصــرة للعلــوم اننســانية , الدومــة , العــدد 
2018  . 

شـــيماء محمـــود مفلـــح : اثـــر برنـــامج ارشـــادي فـــي خفـــض الشـــعور بالخجـــل لـــد   البـــات  •
 . 2004 ، المستنصرية , كلية التربيةالمرملة المتوسطة , رسالة ماجستير , الجامعة 

، عمـــان ، دار المســيرة للنشـــر 6، ط علــم الـــنفس التربــوي  :صــالح محمــد علـــي أبــو جـــادو •
 . 2008والتوزي  والطباعة ، 

, الموصــل ,  علــم الــنفس التشــويني )الطفولــة والمراهقــة(صــباح منــا هرمــز وابــراهيم منــا :  •
 . 1988 ، مديرية دار الشت 
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 . 1999, بيروت , دار انفاق ,  4, ط الخجل والتشاؤمصباح يوس  :  •
عــامر ســـعيد : بنـــاء وتطبيـــ  مقيـــاس الســمات الشخصـــية ل عبـــي كـــرة القـــدم المتقـــدمين ,  •

 . 2008( , 2( , العدد )15, المجلد )لة جامعة بابل للعلوم اإلنسانية مج
ــاني  • ســـتو  اننجـــاز ل عبـــي الســـمات الشخصـــية وع قتهـــا بم :عـــامر ســـعيد جاســـم الخيكـ

 . 1997المبارزة، رسالة ماجستير، جامعة بغداد، كلية التربية الرياضية ، 
خصــائ  الشخصــية المرتبطــة بمــوازين النجــاح لــد  المــدرس  :عبد الحميد سعيد مسين  •

 .1989في المرملة اإلعدادية، أ رومة دكتورا ، جامعة بغداد، كلية التربية ،
، انزرابطــة، دار الفشــر مقومــات الشخصــية اإلســ مية والعربيــة  :عبــد الــرممن العســيوي  •

 . 1986العربي،
 ،  اإلسكندرية ،  المسلحة  القوات  في  والعقلي  النفسي  القياس  :  العيسوي  محمد  الرممن عبد •

 . 2007، الجامعي الفشر دار
 .1990 بغداد، جامعة ، الشخصية نفس علم : ألعبيدي هاشم ناظم و داود منا عزيز •
الخجــل انجتمــاعي وع قتــه بتقــدير الــذات والومــدة النفســية دراســة مقارنــه : فاتشــة جعفــر  •

عل  عينتين من  لبة جــامعتي دمشــ  وعــدن ، أ رومــة دكتــورا  ، جامعــة دمشــ  ، كليــة 
 . 2007التربية ، 

الخجل انجتماعي وع قته بأسالي  المعاملة الوالديــة وبعــض  :فضيلة عرفات السبعاوي   •
صية لد   لبة جامعة الموصل ، أ رومة دكتورا  ، جامعة الموصل ، كلية سمات الشخ
 . 2005التربية ، 

الخجل انجتماعي وع قته بأسالي  المعاملة الوالديــة وبعــض  :فضيلة عرفات السبعاوي   •
سمات الشخصية لد   لبة جامعة الموصل ، أ رومة دكتورا  ، جامعة الموصل ، كلية 

 . 2005التربية ، 
 العـــالي التعلـــيم مطبعــة بغـــداد، ، والقيـــاس النظريــة بـــين الشخصـــية : صــالح مســـين قاســم •

،1980  . 
فــرج )وآخــرون(، القــاهرة، الهيئــة  ، ترجمة،اممــدنظريــات الشخصــية :ك.هــول وج. لنــدزي  •

 . 1971المصرية العامة للتألي  والنشر،
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 (1الملحق )
 المقياسينالسادة الخبراء والمختصين الذين عرض عليهم 

 العنوان  التخصص اللقب  االسم الثالثي  ت

علم النفس   أ.د  ساهرة رزاق كاظم  1
 الرياضي 

 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة للبنات 
 جامعة بغداد 

 أ.د  سعاد سبتي الشاوي  2
علم النفس  
 الرياضي 

 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة للبنات 
 جامعة بغداد 

 البدنية وعلوم الرياضة للبنات كلية التربية  اختبار وقياس  أ.م.د  ورد  علي عباس  3
 جامعة بغداد 

علم النفس   أ.م.د  زين  مسن فليح  4
 الرياضي 

 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة 
 الجامعة المستنصرية 

 اختبار وقياس  أ.م.د  مردان مرير  5
 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة 

 الجامعة المستنصرية 
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 (2الملحق )
 مقياس السمات الشخصية 

 
 عزيزتي الطالبة.........

فقرة   اي  ترك  , وعدم  باإلجابة عن جميعهم  تفضلشن  الفقرات يرج   بعض  ايديكن  بين 
بدون اجابة ، وبرجاء ان تشون انجابة بموضوعية من خ ل الحالة التي تشعرين بها وفقال لفقرات  

المعروضة ، واجابتشن ستشون مصريال ألغراض  البحث العلمي، و لك بوض  ع مة   المقاييس 
 ( امام الفقرة وتحت البديل الذي ترينه مناسبال لحالتك. √)

 
 م  جزيل الشكر لتعاونشن خدمة للبحث العلمي 

 
 مثال عن طريقة االجابة : 

 
 ال بين بين  نعم  الفقرات  ت
  √  مرة ألول كبير شخ   عل  اتعر  عندما اخجل 1
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 البامثة                            

 
 
 
 
 
 

 )ال( )بين بين(  )نعم( الفقرات  ت
    اخجل عندما اتعر  عل  شخ  كبير ألول مرة   1
    اصدقائي يحبوني ألني مرح   2
    ام  المغادرة في كل شيء   3
    اقوم ببعض العمال الخطرة لغرض التسلية  4
    يصفني الناس باني نشط جدا  5
    اعتقد ان غدا أسوء من اليوم   6
    لدي الطموح بان ان اكون افضل اخوتي واصدقائي بأمور كثيرة   7
    يظهر علي الخو  والقل  اكثر من انخرين   8
    استطي  العمل بدقة دون ان أتأثر بالذي يزعجني  9
    ام  اننتقام من ير يني  10
    اكرههماشعر بانرتياح عندما اس  من  11
    الرد بطيبة عل  اساءات انخرين تصلحهم  12
    استطي  التفاهم م  الناس بسهولة  13
    ام  الحف ت انجتماعية   14
    ام  رياضة صعود الجبال 15
    ارتبك عندما اكون م  انشخاص كبار مهمين  16
    ام  لتحقي  هدفي وان كان صع  المنال 17
    عندما تشون انمور ضدي فإنني افضل النوم   18
    اكثر انوقات اشعر انه نمعن  لحياتي   19
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    اشعر انني محضوض  20
    يصفني الناس بالبرود والهدوء  21
    اثور ألبسط انشياء المزعجة   22
    اكرة الشخ  الذي يرفض مساعدتي   23
    لدي عدد كبير من انصدقاء  24
    يتغير لون وجهي بسهولة عندما اواجه امدا  خطيرة   25
    انصابة عندي افضل من ان اقول عني الناس جبانة   26

 
 

 (3الملحق )
 مقياس الخجل 

 
 عزيزتي الطالبة.........

فقرة   اي  ترك  , وعدم  باإلجابة عن جميعهم  تفضلشن  الفقرات يرج   بعض  ايديكن  بين 
تشون انجابة بموضوعية من خ ل الحالة التي تشعرين بها وفقال لفقرات  بدون اجابة ، وبرجاء ان 

البحث العلمي، و لك بوض  ع مة  المعروضة ، واجابتشن ستشون مصريال ألغراض  المقاييس 
 ( امام الفقرة وتحت البديل الذي ترينه مناسبال لحالتك. √)

 
 م  جزيل الشكر لتعاونشن خدمة للبحث العلمي 

 
 االجابة :  مثال عن طريقة

 
 ابداً  نادراً  احياناً  غالباً  دائماً  الفقرات  ت
  √    أتردد كثيرا قبل مدو  أي مشاركة رياضية . 1
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 البامثة                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 ابداً  نادراً  احياناً  غالباً  دائماً  الفقرات ت
      أتردد كثيرا قبل مدو  أي مشاركة رياضية . 1
      أواجه صعوبة في التحد  م  شخ  ن أعرفه . 2
      أشعر بانرتباك قبل مدو  موق  اجتماعي أو رياضي . 3
      أنزعج عندما تنظر إلي الطالبات في الشليات األخر  . 4
      أتصب  عرقا أثناء تواجدي في المشاركات الرياضية . 5
أشــخاص ن يصــع  علــي التعبيــر عــن رأي فــي نقــاش مــ   6

 أعرفهم .
     

ــية أو  7 ــدا قبـــــل مـــــدو  أي مشـــــاركة رياضـــ أكـــــون متـــــوترة جـــ
 اجتماعية .

     

      أتردد دائما عند سرالي شخصا ما عن أمر معين . 8
      أشعر بجفا  فمي عندما أكون بين اآلخرين . 9

أرتبــك كثيــرا عنــدما يكــون علــي التحــد  أمــام مجموعــة مــن  10
 األشخاص .

     

      تشرد أفشاري دائما أثناء مخالطتي اآلخرين . 11
      أتضاي  من مراقبة اآلخرين لي أثناء الدرس . 12
      يحمر وجهي أميانا عندما أتبادل مديث م  اآلخرين . 13
ــديث مــــا ضــــمن  14 ــن النقــــاش إ ا مــــا دار مــ ــون عــــاجزة عــ أكــ

 مجموعة من زمي تي 
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      أشعر بالتوتر أثناء وجودي بين اآلخرين  15
      عندما أكون بين زمي تي أماول عدم مشاركتهم بالحديث . 16
      أتحاش  اللقاءات الجديدة م   البات من كليات أخر  . 17
      تزداد نبضات قلبي عندما أتحد  م  أشخاص ن أعرفهم  18
أشعر دائما بــردود أفعــال جســدية )كالحكــة، واأللــم والتعــرق(  19

 عندما أكون بين اآلخرين .
     

ــي  20 ــ  خجلـــي فـ ــتطي  التغلـــ  علـ ــت متـــ  أسـ أمتـــاج إلـــ  وقـ
 المواق  غير المألوفة بالنسبة لي 

     

      أشعر بعدم ثقتي بنفسي عند لقائي م  اآلخرين . 21
      أشعر إن الوقت يسير ببطء عندما أكون بين اآلخرين . 22
      أتجن  المشاركة في الحديث عن األمور الجنسية . 23
      أفشر بأشياء ليس لها ع قة بالمحاضرة التي اكون فيها . 24
ــي أي  25 ــي فــ ــين زمي تــ ــدما اكــــون بــ ــي عنــ ــات قلبــ تــــزداد نبضــ

 موق  رياضي .
     

      أفضل الصمت خشية أن تتجه أنظار اآلخرين نحوي . 26
ــياء غيــــر مهمــــة عنــــدما أكــــون مــــ  أشــــخاص  27 أفشــــر فــــي أشــ

 آخرين .
     

ما أفشــر فــي لقــاء مــ  أشــخاص وكــأنني مشــلولة عنــدأشــعر  28
 آخرين 

     

      أتفاد  القاء التحية عل  شخ  إن إ ا كنت أعرفه جيدا . 29
      كثرة الناس مولي تربكني . 30

 

 

 


