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 طالبات كمية التربية لمبنات لدىالخجل االجتماعي 
 بتػل سمسان حسيج          مدمع دمحم جاسع أ.م.د.

 جامعة القادسية - كمية التخبية لمبشات
 ممخص البحث

مدتػى الخجل االجتساعي لجى شالبات كمية التخبية لمبشات في الى التعخف عمى  ىجف البحث الحالي
مدتػى الخجل االجتساعي لجى شالبات كمية التخبية لمبشات في جامعة القادسية عمى ، جامعة القادسية 

ت في مدتػى الخجل االجتساعي لجى شالبات كمية التخبية لمبشا ،رابع( –)ثاني مدتػى السخحمة الجراسية 
 .انداني ( –)عمسي جامعة القادسية عمى مدتػى التخرز 

مخجل االجتساعي اعتسادا عمى نطخية ل (1998)الخديشي.مكياس  الباحثان ىتبشوتحكيقا ألىجاف البحث 
مجاليغ وىي السجال االسخي والسجال السجرسي والبجائل ىي يشصبق عمى زيسباردو في الخجل االجتساعي 

وتع حداب الرجق الطاىخي وحداب الثبات بصخيقة  اعادة   ا . نادرا . ال يشصبقدائسا . غالبا . احيان
( فقخة صالحة لكياس الخجل االجتساعي وشبق 30االختبار وتكػن السكياس برػرتو الشيائية مغ )

سعالجة البيانات احرائيا ب يغ(  شالبة وبعج قيام الباحث100السكياس عمى عيشة البحث البالغ عجدىا )
باستخجام االختبار التائي لعيشة واحجة او لعيشتيغ  تػصمت الى ان شالبات كمية التخبية لمبشات في جامعة 

، وال فخق بيغ الصالبات عمى مدتػى السخحمة الجراسية او  لجييغ الخجل االجتساعيليذ القادسية 
 . االستشتاجات والتػصيات والسقتخحاتعجدا مغ  الباحثان التخرز ، وفي ضػء الشتائج وضع

  شالبات ،االجتساعي ، الخجل  : كممات مفتاحية  

  
Social shyness among students of the College of Education for 

Women 

Dr. Muslim Mohammed Jasim                   Batoul Salman Hameed 

College of Education for Women - University of Al-Qadisiyah 

Abstract 

The aim of the current research is to identify the level of social shyness among 

students of the College of Education for Women at the University of Qadisiyah, 

the level of social shyness among students of the College of Education for 

women at the University of Qadisiyah at the level of the study stage (second - 

fourth), the level of social shyness among students of the College of Education 
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for Women at the University of Qadisiyah At the level of specialization 

(scientific – humanitarian). 

In order to achieve the objectives of the research, the researchers adopted a 

measure of social shyness (Al-Radini.1998) based on Zimbardo's theory of 

social shyness in two domains, namely the family domain and the school 

domain, and the alternatives are always applicable. frequently . Sometimes . 

Scarcely . It does not apply. The apparent validity and stability were calculated 

using the re-test method, and the scale in its final form consisted of (30) 

paragraphs valid for measuring social shyness. The scale was applied to the 

research sample of (100) students. After the researchers processed the data 

statistically using the T-test for one or two samples, they reached a conclusion: 

The female students of the College of Education for Women  at the University 

of Qadisiyah do not have social shyness, and there is no difference between 

female students at the level of study or specialization. In light of the results, the 

researchers put a number of conclusions, recommendations and suggestions. 

 Keywords: shyness, social, female students
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 الفرل االول

 االطار العام لمبحث

 مذكمة البحث

االجتساعية والتي تؤثخ عمى حياتيع و تعاني شخيحة كبيخة مغ الشاس مغ بعس السذكالت الدمػكية 
لعل و ، بالكامل وتقمل مغ مجى فعاليتيع  في السجتسع السحمي وتحج مغ تصػرىع ونجاحيع في الحياة 

وىػ نػع مغ السذاعخ ،  الخجل االجتساعي مغ اكثخ السراعب شيػعا بيغ فئة كبيخة مغ السجتسع 
ويتخافق غالبا مع شعػر متكخر بالقمق  ،الستجاخمة التي تشذا نتيجة مػقف معيغ غيخ معتاد لمذخز 

يزصخ و  ، لسيشيةوتجشب الطيػر في االجتساعات العائمية او ا تخ والسيل الى العدلة عغ االخخيغوالتػ 
الذخز الخجػل مع الػقت لالبتعاد عغ معطع الشاس لعجم قجرتو عمى السػاجية او السذاركة معيع  في 

 مسا يذعخه بالػحجة والزعف واالحباط لفتخة شػيمة مغ عسخه.السشاسبات  والجمدات العامة 

جو الذخز مػاقف ججيجة كل يػم تتصمب قجرة نفدية عالية لسػاجية التحجيات والتكيف مع التغيخات ايػ و 
الن ىشاك مذاكل اخخى  ،اذن فيحه مذكمة بحج ذاتيا ،التي تحجث في البيئة والتي تؤثخ عمى حياتو 

( 1997 .وي دراسة )الذشا كجتوونتائج سمبية وعػائج غيخ مخغػب فييا وعػاقب غيخ متػقعة وىحا ما ا
السذكمة  لدشػات عجيجة واالشباء الشفديػن يجعػن ان ىشاك العجيج مغ االشخاص الحيغ عانػا مغ ىحه 

سذكمة اساءة معاممة االشفال ف،  لكشيع يصمبػن السداعجة فقط في حالة تفاقع الػضع الحي يؤثخ عمييع
مػجػدة بيغ االغشياء والفقخاء وبيغ واىساليع ليدت مذكمة قريخة العسخ لسجسػعة معيشة مغ الشاس ولكشيا 

وقج يأتي الخجل مغ احداس الذباب بحاتيع  ،كسا ىػ واضح بذكل عام  ،الستعمسيغ وغيخ الستعمسيغ 
والتػاصل محػر اساسي في عسمية التفاعل  (1974 ،الديج ) .وتػجو نفدي معيغ وحالة نفدية 

مغ و  ،ىػ ما يسيد الذخرية وىػ الجور الخئيدي في تدييل العسمية عالقة الفخد باألخخيغ و االجتساعي 
ىػ معاناة نفدية تتحكع في صاحبيا لجرجة انيا تذسل و االجتساعي  التفاعل االجتساعي مع البيئة العار

يطيخ الخجل  في جسيع مخاحل حياة االندان ، و  مػالبو ويسيل سمػكو االجتساعي الى ان يكػن بال معشى
سخاحل السبكخة مغ الصفػلة وكحلظ يطيخ الخجل عشج الخجال والشداء ولكغ يكػن عشج الشداء وخاصة في ال

بشدبة اكبخ مغ الخجال ويخجع ذلظ الى دور الحبل الدخي في عسمية البرسة االجتساعية او البيئة 
ل ضيػره االجتساعية وكحلظ البيئة قال العمساء ان الخجل يطيخ بذكل كبيخ في مخحمة السخاىقة مع احتسا

الى التحقق مغ ىحا السػضػع مغ خالل  الباحثان، وىحا ما دعا  السخاىقة او بعجىا اثشاءقبل السخاىقة او 
 التعخف عمى الخجل االجتساعي لجى شالبات كمية التخبية لمبشات .محاولة 
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 اهمية البحث

 لظوسبقة الى ذ الخجل االجتساعي رفيق قجيع  قجم االندانية مشح زمغ  بعيج تحجث عشو ىبيػقخاط
 ( 4،   2009 ،)الدبعاوي  اىػميخوس وىػ سسة مغ سسات الصبع اليست الذعخاء وكتابا كبار 

وقج حار العقل في امخه مسغ الشاس مغ يدكيو ومشيع مغ يييجو ومشيع مغ يخمط بيغ حياء واستحياء ال 
الخجل عمى السدتػى  ي ىي عجم الذعػر بتالن لجيو سسة الخجل االجتساعي الاالندان لذي سػى انو 

لكغ يسكغ يربح الخجل غيخ شبيعي اذا كان  0الشفدي ال يعتبخ مطيخا غيخ شبيعي او غيخ صحيح 
 (25 ، 1995 ،شجيجا او يعيق تصػر الذخرية ويحج مغ تصػر الذخرية تفاعميا االجتساعي )الشسمة 

و تي اكثخ تحجيجا وىحه ما اكجتشتذخ ىحه الطاىخة في مجسػعات مختمفة العسخة ضاىخة متعجدة االبعاد وى
ان ىشاك سبب لمعجيج مغ السذاكل في حياة الذخز او لتجميخ االصجقاء او  الجراسات التي ذىبت الى

الذعػر بجعل انفديع في مذخوع مذتخك ويكػن سبب رئيذ في عجم القجرة عمى التحريل الجيج مسا 
دو وال يدتصيع الكالم عشجما يدالو احج يؤثخ عمى حياتو السجرسية والجامعية ألنو يربح واثق مغ نف

 ( 4 ، 2009، السجرسػن عغ أي شيء )الدبعاوي 

فيحا التأثيخ الدمبي لمخجل قج يكػن احج العػامل التي تدبب لو ضعف في التحريل فغالبية الصمبة 
الخجػليغ يعيذػن برفات مذتخكة وىي قمة الحخكة وعجم التفاعل مع السجرسيغ او التخدد في االجابة 

خل نفدو ويكػن الخجل بسثابة حاجد يسشع الصالب مغ السذاركة ويدبب لو الكثيخ مغ االزمات دا
 (1996 ،( وىحا ما اكجتو دراسة )شقيخ 2001،93، )الذخبيشي 

ان الخجل يطيخ بذكل كبيخ في مخحمة السخاىقة مع امكانية ضيػره قبل او بعج ىحه الدغ ألنيا فتخة حخجو 
في حياة الفخد وىي فتخة غامزو بالشدبة لمسخاىقيغ بحيث يديصخ عمييع االرتباك لعجم معخفتيع بالجور 

                             .(12 ، 1985، يجب ان يقػمػا بو )جخجذ الحي 

 تية:يسكغ التأكيج عمى اىسية الجراسة الحالية في الجػانب اال

 .تػفخ اداة لكياس مدتػى الخجل بيغ الصالب مسا قج يداىع بذكل فعال في التخفيف مغ حجتو -1
 .ساء الشفذ وعمساء الرحة الشفدية زيادة السعخفة الشطخية بيحا السػضػع واثارة اىتسام عم -2
في عرخ ميع وتعميسي لصمبة معيج اعجاد السعمسيغ الحيغ كمفيع في مجال شخرية وقج تع ذلظ  -3

 .شالب السخحمة االبتجائية
تػفيخ مخشجيغ تخبػييغ لكياس معيار يداىع في بشاء خصة تجريدية تقمل مغ درجة الحياء لجى  -4

 .الصالب
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 اهداف البحث

 :التعخف عمىيجف البحث الحالي الى ي

 .شالبات كمية التخبية لمبشاتالخجل االجتساعي لجى  -1

 .انداني( –شالبات كمية التخبية لمبشات وفق  التخرز )عمسي الخجل االجتساعي لجى  2

 .رابعة( –شالبات كمية التخبية لمبشات وفق  السخحمة ) ثانية الخجل االجتساعي لجى  -3

 حدود البحث

 .لمجراسات الرباحية  .شالبات كمية التخبية لمبشات في جامعة القادسية في تتسثل حجود البحث الحالي 
 . م(2020-2021)لمعام الجراسي 

 تحديد المرطمحات

 الخجل االجتماعي

 وعخفو كل مغ : 

 (GOOD   ،1973 )حالة انحباس المدان عمى انو ايزاح في الحاالت االجتساعية كسا يشدحب  بانو
 .الصفل الحي يحجع عغ اإلجابة عغ االسئمة او السذاركة في الشذاشات الرفية

 (GOOD. 1973. 533) 

 .حالة عاشفية تعبخ عغ الحياء السفخط الحي يدتجعي التذػير واالرتباكبانو ( 1995 الشسمة

 (22،  1995 ،)الشسمة  

 ( انو السيل الى التخاجع امام االخخيغ وخاصة اولئظ الحيغ ال يعخفيع  -2002)ستايغ

 (4،  2002  ،)ستايغ  

 .( ىػ خػف وارباك أي شخز عشجما يقػم بعسل معيغ2004،  )شسدان 

 (35 ،2004 ،)شسدان 
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مكياس الخجل التعخيف االجخائي )ىػ الجرجة التي تحرل عمييا الصالبة مغ خالل اجابتيا عمى 
 االجتساعي السعج ليحا الغخض(

 الفرل الثاني

 مفههم الخجل

بانو حالة نفدية تتجمى في السيل الى الرست والتباشؤ في المغة والتػاضع واالفخاط في تجشب  ويعرف
 .   االخخيغ واالبتعاد عغ االذى قجر االمكان

)بانو مجسػعة رائعة مغ السػاقف والسذاعخ التي تتجخل مع قجرة الفخد وتجعمو يتأثخ عاشفيا  الخجل و
 .   باألخخيغ في السػاقف االجتساعية 

( ان افتقار الصفل الى السيارات االجتساعية وضعف الثقة بالشفذ ىػ ما يجفعو الى 2006-غيث) عرفه
الصفل الخجػل حيث يتػصل  الى خفس الرػت  ونخى  ، االبتعاد عغ االخخيغ وتجشب التعامل معيع

 (56،  2001 ،)عبج السعصي.   والتػاصل برخيا مع الػجو السحسخ الستداقط وقج يتمعثع في الكالم

 المفاهيم المرتبطة بالخجل

 التحفظ-1

يتذابو الذخز السحافع والخجػل في انيسا يحاوالن حساية نفدييسا مغ السػاقف التي بيا خػف اجتساعي 
وكحلظ عشجما يكػن االختالف بيشيسا تحفطا ومعخفيا ويحتػي  .   يكػن محبصا وميجدا في نفذ الػقت 

والخجل اكثخ  .   اكثخ قسعا .   عمى مكػنات عاشفية ولكشو ليذ  خجػال ججا باإلضافة الى السحافطة
  .   تمقائية 

 الحرج-2

ىي حالة عاشفية ثابتة او مؤقتة ندبيا ناتجة عغ التشاقس الحي قج يطيخ مشو الفخد في مػقف اجتساعي  
الخجل اشج مشو  لحا  .   ويتع اخباره بتعبيخات الػجو وحخكات العيغ. معيغ لرػرتو الحكيكية او الػاقعية

فان االحخاج دائسا يشتج عغ االحباط العاشفي ويمػم نتيجة شخق ارادت الطيػر بسطيخ معيغ وعخقمتو 
الذعػر بسػقف مغ التفاعل االجتساعي لو نتيجة . والطيػر في وضع مختمف في بعس السػاقف. الحقا

جابي وليذ سمبيا في جسيع االحػال )الشيال سمبية اما الخجل فيسكغ ان يحجث نتيجة السجيح  او شيء اي
 (12  ،  1999 ، وابػ زيج
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 الخجل ترنيف

 :ف الخجل الى نهعين همارني

  الخجل االنطهائي -1

ىحه يعشي السيل الى العدلة وعجم القجرة عمى التػاصل االجتساعي واالن اصبح لجى الفخد مغ ىحه الشػع 
يسثل االنعكاس والخجل الشدبي  .   اذا كان ذلظ مصمػباالقجرة عمى العسل ببعس الكفاءة مع السجسػعة 

عمى  .   شكال خصيخة مغ اشكال االضصخابات االخخى في الدمػك االجتساعي مثل الدمػك العجواني 
سبيل السثال عشجما يعتسج الصفل عمى االنصػاء والدمبية بجال مغ العجوانية والشذاط لحلظ يتسيد الصفل 

 .   بي بالدمػك االنصػائي والدم

 العرابي الخجل-2

مثل ىحه الخجل غيخ قادر عمى العسل حتى عشجما يخيج ذلظ وتحتاجو السجسػعة ويتدع ىحه الذخز بقمق 
ويتسيد بالػحجة الشفدية مسا يجفع الذخز الى فزح  .   شجيج وحداسية ذاتية عشجما يكػن مع  رؤسائو 

 (162 ،    1996،)الصيب  .   لمرخاع  الشفدي  .   نفدو

 الخجل مكهنات

 المكهن الدمهكي-1

يخكد السكػن الدمػكي لشقز الدمػك الرخيح عمى السيارات الذخرية لألشخاص الخجػليغ الحيغ 
 .   يتسيدون بشقز االستجابات الصبيعية

 المكهن االنفعالي-2

واالندحاب يطيخ السكػن االنفعالي مغ خالل التحفيد الحدي والحي يجفع الذخز الى االستجابة لتجشب 
 .   مثل خفقان القمب واحسخار الػجو واليجيغ الباردة .   مغ مرجر السشبو

 المكهن الهجداني-3

 .   الستسثل في الحداسية والزعف والثقة بالشفذ واالضصخاب والحفاظ عمى الحات

 المكهن المعرفي-4

 (12، 1995 ،)الشبال وابػ زيج .   عمى انو وعي ذاتي مفخط وادراك ذاتي مفخط 
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 اضرار الخجل  االجتماعي-

 اشد اضرار الخجل االجتماعي عند االندان هي

 ال  يختبط  برجاقات  دائسة -1

 يتجشب االترال باألخخيغ -2

 يسشعو مغ التعمع مغ تجارب الحياة -3

 يجعل سمػكو يترف بالجسػد في وسط السحيط -4

 يبتعج  عغ كل اندان يػجو لو  لػما او نقجا -5

 الخجهل حدب وجهة نظر الدبعاوي  اما الرفات االيجابية لمذخص-

 القجرة عمى االصغاء -1

 امكانية السخاقبة مغ بعيج التي يسشعيا لو االندواء والسدافة التي تفرمو عغ االخخيغ-2

 انهاع الخجل االجتماعي-

 هناك عدة ترانيف ألنهاع الخجل االجتماعي وهي 

 ( 1977) بيكهنيز ترنيف -1

 يغ ىسايتسيد ىحه الشػع مغ الخجل الى نػع

 العام الخجل -1

يتدع السالظ بعيػب الحياء العام  مخض مثل االحخاج اثشاء مسارسات السطاىخ الصبيعية العامة مسا يؤدي 
 .   الى عجم مسارستيا

 الخجل الخاص-2

يختز بالذعػر الحاتي بذي  ما أي تكػن لجى الفخد الخجػل ذاتيا بعجم االرتياح والخػف مغ التقييع 
 .   الحداسية الدائجةالدمبي وبالقمق و 

 (2000) الذربيني ترنيف-2



 Print  ISSN 2709-9199                                مجلة دراسات في االنسانيات والعلوم       
 Online ISSN 2790-0185                                                            2222 - 2العدد  

 

16 
 

 صنف اشكال الخجل الى ستة اشكال وهي 

 خجل الحجيث-1

 خجل السطيخ-2

 خجل حزػر االحتفاالت والسشاسبات-3

 خجل مخالصة االخخيغ-4

 خجل االجتساعات-5

 خجل التفاعل مع الكبار-6

 النظريات المفدرة لمخجل االجتماعي

الشطخي والجراسات الدابقة فزال عغ استعخاض اىع الشطخيات التي تشاولت  تزسغ ىحه الفرل االشار
 .   الخجل االجتساعي وكحلظ دراسات سابقة ليا عالقة بستغيخ البحث

 :غ ابخز الشطخيات التي تشاولت الخجل االجتساعي ىيوم

 (1891) ماسمه ابراهيم نظرية-1

ىي احجى نطخيات السشطػر االنداني الػاضح التي اوضحت ضاىخة الخجل بذكل كبيخ الن ماسمػ اكج 
ان ىشاك عجدا مغ الستصمبات الشطخية التي تحفد سمػك كل فخد يػجيو االحتياجات نفديا غخيدة حيث 

 .   يخثيا الفخد او عشج الػالدة 

ة ولكغ متعمسة وتخزع لمتشػع بيغ الفخد واخخ وذلظ والصبيعة التي تدتخجم لتمبية االحتياجات ليدت فصخي
الخجل ىػ نتيجة  الفذل في تمبية االحتياجات االجتساعية مثل الحب واالنتساء والحاجو الى التقجيخ وفقا 

 (829.  1983لشطخية ابخاليع ماسمػ )سمشخ . 

 (1972) فرويد النفدي التحميل نظرية-2

ىتسام بالشفذ يأخح شكل الشخجدية وكحلظ حكيقة ان الذخز واوضحت ان الخجل االجتساعي في ضل اال
(  اكجت ان تحميل اىسية kaplan-1972الخجػل )عمساء كابالن الحي تتسيد رؤيتو بالعجاء والعجوان )

 (. 27 . 1999اخفاء التجارب خاصة لمدشػات الخسذ االولى مغ حياة الصفل )الشيال 

 (1979) الدمات نظرية-3
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الخجل سسة مغ سسات الذخرية مسا يعشي انشا نختبخ درجات مختمفة مغ الخجل نتيجة تخى الشطخية ان 
وجػد ما يفتخض ان يكػن مختبصا بالػراثة والخرائز االخخى قج تعدى الخرائز  .الطخوف ميجدة

الفخيجة والخجل االجتساعي الى الدسات السذتخكة ويؤكج ايزا انو اذا كان ىشاك شخران خجػالن فقج ال 
 .   (allport. 1979.38شي ذلظ انيسا متساثالن في الجرجة )يع

 (1988) الدمهكية النظرية-4

اوضحت ىحه الشطخية ان الدمػك البذخي ما ىػ اال مجسػعو مغ العادات التي يتعمسيا الذخز او 
لحلظ يخى ان الذعػر بالخجل ىػ نتيجة احج العػامل التالية  .   يكتدبيا في مخاحل مختمفة مغ التصػر 

فذل في تعمع الدمػك غيخ السشاسب او تعخف عمى مشحشيات االلف او السشحشيات الججيجة مغ اجل 
 (. 102  1988االستشباط االجابة )ابػ عصية .

 (2003) االجتماعي التعمم نظرية-5

الى القمق االجتساعي الحي يمعب دورا يخفع انساشا مختمفة يعدو مشحشى نسػذج التعمع االجتساعي الخجل 
 .   في الدمػك االجتساعي 

يعصي فخصة لتعمع  .   عمى الخغع مغ ان الدسة الصبيعية لمفخد ىي تقميل معجالت القمق وبالتالي الخجل 
 .   السيارات  االجتساعية الخجل ىػ الدمػك الحي يتع تعمسو مغ خالل السالحطة والتقميج

ومغ الػاضح ان  دور ال  اكج ان معطع الدمػكيات يسكغ تعمسيا مغ خالل الشسػذجة التي تمعب  دورا 
 (. 152   . 2003اساسيا وميسا في تعمع ىحه االنساط )زغمػل

 ( 1977نظرية زيمباردو)-6

ان وجيت نطخية )زيسباردو وبز وشيل ( عمساء الشطخية الدمػكية السعخفية قج استخجمػا مرصمح الخجل 
 .   االجتساعي كشػع مغ انػاع القمق االجتساعي وكحلظ عجم  االرتياح والتػتخ واالرتباك في حزػر االخخيغ 

مفة مغ القمق االجتساعي وعج زيسباردو ان الخجل مفيػم متعجد االبعاد وىػ شائع يتزسغ انػاع مخت
وصعػبات االداء امام االخخيغ والقمق مغ التكمع واكج بانو ردة فعل شخز يشذا ويتأكج مغ خالل الكيع 
االجتساعية الدائجة السبخمجة الحزارية ويكػن انتذار الخجل في الحزارات السػجية والسخكدة نحػ الحات 

 (39 ،    1977و .اكثخ مغ الحزارات السػجية نحػ الجساعة )زيسبارد

 وهي اساسية مكهنات اربع هراي حدب ولمخجل
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 (االنفعالي المكهن  – المعرفي المكهن  – الفديهلهجي المكهن  - الدمهكي المكهن )

 

 سابقة  دراسات

 العربية الدراسات

 (1996) شقير دراسة-1

ىجفت الجراسة الى التعخف عمى عجة  .   اثخ الخجل االجتساعي عمى اداء التجريذ لجى الصالب السعمسيغ
ومغ ىحه العػامل  .   عػامل شخرية تؤثخ عمى اداء السعمع اثشاء الػضع التخبػي العمسي داخل الرف

الجشذ( اعتسج الباحث عمى مجى الخجل االجتساعي واضيخت  نتائج -الفرػل الجراسية-ىي )االوراق
ت الصالب عمى مكياس الخجل االجتساعي ودرجاتيع الجراسة وجػد عالقة ذات داللة إحرائية بيغ ترشيفا

 (65.  . 1996في السسارسة السباشخة )شقيخ 

 (1996) النيال دراسة-2

تيجف ىحه الجراسة الى الكذف عمى مجى زيادة الخجل مغ عسخ الى اخخ خاصة مغ الصفػلة الستأخخة 
االستخخاء والعربية وقج شػرت الباحثة  كسا تشػي دراسة االرتباط بيغ الخجل وابعاد، الى السخاىقة السبكخة 

(  عشرخا مقدسا الى ثبات عالي ويتزسغ سبعة عػامل 28مكياسا عخبيا يتزسغ في صػرتو الشيائية )
  .   العدلة( والعػاقب الدمبية والشفدية لإلثارة والقمق -االندحاب-ىي )التجشب

 ( 1997) الذناوي  دراسة -3

 والخجل االجتساعي لجى شالبات كمية التخبية  التقخيخ الحاتي وعالقتو باالكتئاب

وقج  .   صستت ىحه الجراسة لمتعخف عمى صمة بيغ احتخام الحات والقمق واالكتئاب والخجل االجتساعي
( شالبة في كمية التخبية تػزعػا عمى تخررات التخبية ورياض 170اشتسمت عيشة الجراسة  عمى )

وكذفت نتائج الجراسة ،  ياء والقمق ومكياس االكتئاب والقمقاألشفال واعتسجت الباحثة عمى مكياس الح
عجم وجػد عالقة بيغ التقييع الحاتي والقمق والفطاعة االجتساعية مغ حيث الجشذ والتخرز )الذشاوي 

1997 . 39 .) 

 دراسات اجنبية

 1981( Buss—Cheekدراسة )  -1
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صسست ىحه الجراسة لمتعخف عمى عالقة بيغ الخجل  االجتساعي وانػاع احتخام الحات وتقجيخ الحات عشجما 
واحتخام الحات  .   ( واعتسجت عمى مدتػى الباحثيغ االجتساعييغ وتقجيخ الحات912).   وصمت العيشة 

ت والعالقة الستخابصة بيشيع واضيخت نتائج الجراسة ان ىشاك عالقة ارتباط سمبية بيغ الخجل واحتخام الحا
(buss-cheek.1981.305) 

 (2003 جمال دراسة) -2

ىجفت ىحه الجراسة الى فعالية بخنامج ارشاد جساعي قائع عمى العالج الدمػكي العقالني االنفعالي عمى 
في الستػسط  الخجل والحكاء  .   ( شالبا 24ضست العيشة ) .   مدتػى الخجل والحكاء االجتساعي 

  .   االجتساعي بيغ السجسػعة التجخيبية والسجسػعة الزابصة لرالح السجسػعة التجخيبية

 

 الفرل الثالث

 منهجية البحث واجراءاته

في معالجة مػضػع البحث  انيا  الباحثيجية البحث واالجخاءات التي اتبعيتزسغ ىحه الفرل وصفا لسش
سجتسع االصمي لمبحث واسمػب اختيار العيشة وبشاء ادوات البحث واسمػب تحميل وفيسا يتعمق في وصف ال

 .الشتائج والػسائل االحرائية السدتخجمة في استخخاج نتائج البحث 

 منهج البحث -اوال

السشيج الػصفي لكػنو اندب السشاىج وييتع بجراسة متغيخات البحث لجى افخاد العيشة كسا  الباحثان  استخجم
ان مغ دون ان يكػن لمباحثة دور في ضبط الستغيخات وييتع بػصف الطاىخة وصفا دقيقا ويعبخ عشو كسيا 

جسيا ودرجات ارتباشيا مع وكيفيا فالتغيخ الكسي يعصيشا وصفا رقسيا يػضح مقجار ىحه الطاىخة او ح
 (286 . 2000 .الطػاىخ االخخى اما التغيخ الكيفي فيرف لشا الطاىخة ويػضح خرائريا )عبيجات 

 مجتمع البحث -ثانيا

( وقج حجد مجتسع البحث 11،  2017 .يقرج بو جسيع االفخاد السذسػليغ بالطاىخة قيج البحث )خميل
(  2020-2021معة القادسية لمجراسة الرباحية لمعام الجراسي )الحالي بصالبات كمية التخبية لمبشات / جا

 (1( شالبة كسا مبيغ في ججول )421البالغ عجدىع )

 ( مجتمع البحث1جدول )
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 السجسػع التخبية البجنية وعمػم الخياضة االرشاد الشفدي والتػجيو التخبػي  القدع
 132 42 90 السخحمة االولى
 85 41 44 السخحمة الثانية
 107 43 64 السخحمة الثالثة
 97 38 59 السخحمة الخابعة

 421 164 257 السجسػع
 

 عينة البحث -ثالثا

او ىي الجدء الحي يدتخجم في  .مجسػعة مغ االفخاد تسثل جدءا مغ السجتسع الحي تجخي عميو الجراسة
الحكع عمى الكل ومغ اجل ان تكػن العيشة مسثمة لسجتسعيا يجب االعتساد الصخائق والػسائل الرحيحة 

كسا ان الرفات العجيجة التي يحتػييا السجتسع البج ان تتزسغ في العيشة التي يتع اختيارىا  .في اختيارىا 
ت تسثل شبقة وبيحا فان العيشة العذػائية الصبكية تعج خيخ مغ ذلظ السجتسع وان كل صفة مغ ىحه الرفا

 .( 251،  2010،  وسيمة يسكغ استعساليا في مثل ىحه الشػع مغ السجتسعات )ممحع

 الستداوي العيشة الصبقة العذػائية واختيخت عمى وفق االسمػب  الباحثان وبشاء عمى ما تقجم فقج استخجم
لبات جامعة القادسية كمية التخبية لمبشات مغ شالبات السخحمتيغ وقج تع استخخاج العيشة مغ مجتسع شا
 (2الثانية والخابعة وكسا مبيغ في الججول)

 ( عيشة البحث2ججول)

 السجسػع التخبية البجنية وعمػم الخياضة االرشاد الشفدي والتػجيو التخبػي  القدع
 50 25 25 السخحمة الثانية
 50 25 25 السخحمة الخابعة

 100 50 50 السجسػع
 اداة البحث-رابعا

عمى االدبيات والجراسات الدابقة الستعمقة بستغيخ )الخجل االجتساعي لجى شالبات  يغبعج اشالع الباحث
السعج لكياس الخجل االجتساعي لجى  .( 1998.مكياس )الخديشي الباحثان ىفقج تبش.كمية التخبية لمبشات (

السجال -)السجال االسخي  عمى مجاليغ ةفقخة مػزع  30بريغتو االولية السكػن مغ  شمبة الجامعة
 .ال يشصبق(  -نادرا–احيانا –غالبا –والبجائل ىي يشصبق عمي )دائسا  .السجرسي( 
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 صدق المقياس

يعج صجق السكياس مغ الخرائز االساسية في بشاء السكياس التخبػي والشفدي والسكياس الرادق ىػ 
 .( 2000.36 .يا السكياس  )عبيجاتالرالح لكياس الدسة التي وضع مغ اجم

 الردق الظاهري 

وقج تحقق .(36 .1999 .يذار الى السكياس بانو صادق اذا كان يكيذ القجرة السػضػع لكياسيا )عػدة
ىحه الشػع مغ الرجق في السكياس الحالي عشجما عخضت فقخات عمى مجسػعة مغ السحكسيغ والسختريغ 

فقخات السكياس ندبة اتفاق اكثخ مغ ( وفي ضػء مالحطاتيع نالت جسيع 2في التخبية وعمع الشفذ )ممحق 
 .فقخة بريغتو الشيائية   30%  (وبحلظ بقي السكياس السكػن مغ  87) 

 ثبات المقياس 

يعج الثبات مغ السفاليع االساسية في السكياس الشفدي والتخبػي ولكي تكػن االداة صالحة لمتصبيق 
 .( 1998الثبات فييا )الخديشي، واالستخجام البج مغ تػفيخ 

 100باستخخاج الثبات بصخيقة اعادة االختبار عمى عيشة والبالغ عجدىا ( 1998)الخديشي، قام الباحث 
شالبة وبػاقع  حيث تع تحقيق السكياس بطخوف متذابية لمتصبيق االول والثاني وقام الباحث بإعادة 

تباط بيخسػن بيغ درجات التصبيق االول والثاني اذا بمغ التصبيق  بعج ىحه السجة وتع احتداب معامل االر 
 .( وىي قيسة مقبػلة 88  . 0معامل الثبات )

 الهسائل االحرائية -خامدا

 الػسائل االحرائية االتية لسعالجة البيانات الباحثان استخجم

 الشدبة السئػية-1

 الػسط الحدابي-2

 الػسط الفخضي-3

 معامل االرتباط البديط لبيخسػن -4

 االنحخاف السعياري -5

6-T-TEST لعيشة واحجة 
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7-T-TEST لعيشتيغ مدتقمتيغ 

 الفرل الرابع

 ويتزسغ عخض الشتائج وتفديخىا واالستشتاجات والتػصيات والسقتخحات

 عرض النتائج وتفديرها

 لدى طالبات كمية التربية لمبنات الخجل االجتماعي قياس -الهدف االول

( واالنحخاف 92.22بمغ الستػسط الحدابي)  .عمى العيشة  الخجل االجتساعي بعج تصبيق مكياس 
( التي قػرنت بالكيسة 1.4السحدػبة ) T-Test( حيث بمغت 90(والستػسط الفخضي )15.82السعياري )
 . ىشاك فخق دال احرائياليذ ( واتزح ان 1.98الججولية )

 (3كسا في الججول) الخجل االجتساعي  يستمكػن الىحا يجل بان  شالبات كمية التخبية لمبشات 

 شالبات
 كمية

 التخبية
 لمبشات

الستػسط  العجد
 الحدابي

الستػسط 
 الفخضي

االنحخاف 
 السعياري 

df t-
test 

 الجاللة السعشػية الججولية

غيخ  0.16 1.98 1.4 99 15.82 90 92.22 100
 دالة

وقج يعػد ذلظ الى شبيعة الطخوف التي تسخ بييا شالبات الكمية والتي قج اكدبتيغ خبخات متشػعة ومدتػى 
ثقافي فزال عغ اشالعيع عمى مختمف مكػنات بيئتيع السحيصة وما يستمكػه مغ معمػمات عغ ذواتيع 

التغيخات التي تعخض ليا السجتسع  ع وذلظ يطيخ مغ خالللجيي الخجل االجتساعي  بخفس ندبةساىست 
وثبات بكية السؤسدات االجتساعية وخاصة االسخة  .العخاقي وشيػع افكار الحخية وقيع الفخدية بيغ الذباب 

 .عمى الكيع التقميجية الستعمقة بأساليب التخبية والتشذئة لألبشاء ما ولج زيادة في الخبخات لجى عيشة البحث 

ى الفروق في اتخاذ القرار لدى طالبات كمية التربية لمبنات بحدب القدم التعرف عم -الهدف الثاني
 رياضة(-)ارشاد

لعيشتيغ مدتقمتيغ ولع تكغ ىشاك فخوق ذات داللة احرائية   t-test الباحثان لتحقيق ىحه اليجف استخجم
د الشفدي بيغ متػسط درجات االفخاد العيشة في اتخاذ القخار وفقا لستغيخ التخرز الجراسي )االرشا

( وىي اقل مغ الكيسة 0.13التخبية البجنية وعمػم الخياضة( اذا كانت الكيسة السحدػبة ) –والتػجيو التخبػي 
( اذا بمغ الستػسط الحدابي لجرجات افخاد العيشة قدع 0.05( عشج مدتػى داللة )2.021الججولية البالغة )
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(  وقدع التخبية البجنية وعمػم 16.32ياري )( بانحخاف مع92.02االرشاد الشفدي والتػجيو التخبػي  )
 .( 4( كسا مبيغ في الججول )15.468( بانحخاف معياري )92.42الخياضة )

 

 ( داللة الفخق عمى مدتػى القدع العمسي4ججول )

الػسط  العجد السجسػعة
 الحدابي

االنحخاف 
 السعياري 

T-TEST df الجاللة السعشػية 
0.05 

 غيخ دالة 0.9 98 الججولية السحدػبة 15.468 92.42 50 الخياضة وعمػم البجنية التخبية
0.13 2.021 

 والتػجيو الشفدي االرشاد
 التخبػي 

50 92.02 16.32 

ذلظ الى ان  التشذئة االجتساعية وجسيع الطخوف في نفذ السجتسع ىي متقاربة لجسيع الصالبات  ػدويع 
 . الخجلوبالتالي فيع يستمكػن مدتػى متقارب مغ 

التعرف عمى داللة الفروق في اتخاذ القرار لدى طالبات كمية التربية لمبنات عمى  -الهدف الثالث
 .رابعة( -مدتهى المرحمة الدراسية )ثانية

لعيشتيغ مدتقمتيغ وقج اشارت السعالجة االحرائية ان الكيسة  t-test الباحثان لتحقيق ىحه اليجف استخجم
( مسا 98(ودرجة حخية )0.05سة الججولية عشج مدتػى الجاللة )( وىي اقل مغ الكي1.132السحدػبة )

يذيخ الى عجم وجػد فخوق في اتخاذ القخار بيغ السخحمتيغ اذ كان الستػسط الحدابي لجرجات السخحمة 
( وىحا يذيخ الى ان شمبة 89.46( اما الستػسط الحدابي لجرجات السخحمة الثانية )94.98الخابعة )

 (يػضح ذلظ5والججول) الخجل االجتساعي خحمة الثانية متكافئان في السخحمة الخابعة والس

 رابعة( -المرحمة الدراسية )ثانية  ( داللة الفرق عمى مدتهى 5جدول )

الػسط  العجد السجسػعة
 الحدابي

االنحخاف 
 السعياري 

t-test df 0.05الجاللة  السعشػية 
 الججولية السحدػبة

 غيخ دالة 0.81 98 2.021 1.8 14.49 89.46 50 السخحمة الثانية
 16.73 94.98 50 السخحمة الخابعة
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ذلظ الى ان  التشذئة االجتساعية وجسيع الطخوف في نفذ السجتسع ىي متقاربة لجسيع الصالبات  ػدويع
  . الخجلوبالتالي فيع يستمكػن مدتػى متقارب مغ 

 عغاليجف الثالث و اليجف الثاني  والتي تع عخضيا وفقا لميجف االول  ىحه الجراسة نتائج اختمفتقج و 
 .نتائج الجراسات الدابقة )العخبية _ االجشبية(

 االستنتاجات

 :في ضػء نتائج البحث الحالي يسكغ استخالص االستشتاجات االتية 

 الخجل االجتساعي مدتػى مشخفس مغ ان شالبات كمية التخبية لمبشات لجييغ  -1
لجى شالبات التخرز العمسي والتخرز االنداني )التخبية الخجل االجتساعي ال فخق في  -2

 االرشاد الشفدي والتػجيو التخبػي ( –البجنية وعمػم الخياضة 
 الخابعة(    –عمى مدتػى السخحمة  )الثانية  الخجل االجتساعي ال تػجج فخوق في  -3

 التهصيات

 :ثة ان تػصي بسا يأتيضػء ما جاء بشتائج البحث يسكغ لمباح في

التخفيف جامعة القادسية وبكمياتيا كافة بخامج تخبػية وثقافية واجتساعية ال جل ضخورة ان تزع  -1
 لجى شمبة الجامعة. الخجل االجتساعي  مغ

استعسال االساليب السعخفية في اساليب وشخائق وتجريذ  الى مشاشجة التجريديغ في جامعة القادسية-2
 .لجى الصمبة  السعتسجة عمى الصالب لتخفيف الخجل السػاد الجراسية 

 المقترحات

 بسا يأتي الباحثانقتخح ياستكساال لشتائج البحث الحالي 

اجخاء دراسات مساثمة لمجراسة الحالية عمى مخاحل دراسية اخخى كالسخحمة االعجادية والستػسصة -1
 .وعقج مقارنات بيغ نتائج تمظ الجراسات مع الجراسة الحالية 

اجخاء الجراسة نفديا عمى عجد مغ الجامعات وعقج مقارنات بيشيا في الستغيخ عمى وفق متغيخ -2
 .انداني(  -الرف الجراسي الثاني والخابع او التخرز )عمسي 
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 المرادر

 .(،  مبادى االرشاد والتػجيو، عسان ، االردن ، دار الفكخ لمصباعة والشذخ1998ابػ عصية، سيام )

(: فعالية بخنامج ارشاد جسعي عمى مدتػى الخجل والحكاء االجتساعي لجى شمبة 2003ابػ ديو، جسال)
 .الرف الدابع االساس في مجرسة عسان الحكػمية، الجامعة االردنية، االردن 

، الخجل بعس ابعاد الذخرية دراسة مقارنة في ضػء عػامل الجشذ ،العسخ ، الثقافة ، 1999الشيال، 
 .ة الجامعية االسكشجرية ،دار السعخف

 .،مذكالت االبشاء مغ الجشديغ الى السخاىقة، االسكشجرية، دار السعخفة الجامعية 1996الصيب،

، دراسة باستخجام التحميل العاممي في بشاء تقييذ مكياس الخجل، مكتبة 1992الذشاوي ، مخوس، 
 .االنجمػ السرخية ، القاىخة

، دار الفكخ الغخبي 3ػ مغ الصفػلة الى الذيخػخة، ط،االسذ الشفدية لمشس1974 الديج، فؤاد البيي ، 
 .،القاىخة 

(،الخجل االجتساعي وعالقتو بأساليب السعاممة الجاللية، دار الرفا 2009فزيمة عخفان) الدبعاوي،
 .لمصباعة والشذخ والتػزيع

 .(: مكياس الخجل، القاىخة، دار الفكخ العخبي 1998الخديشي، حديغ عبج العديد )

 .1(، السذكالت الشفدية عشج االشفال ، دار الفكخ العخبي، مرخ، ط2001زكخيا ) الذخبيشي،

 .1(،مجخل الى عمع الشفذ، دار الكتاب الجامعي االمارات ، ط2004الدغمػل، عساد عبج الخحيع )

(، بخنامج لمعالج الشفدي لحاالت الخجل، دراسة تجخيبية 1995عبج الخحسغ بغ سميسان ) الشسمة،
 .شالب السخحمة الثانػية بالخياض ، رسالة ماجدتيخلسجسػعة مغ 

، اثخ مسارسة االنذصة الخياضية في تحقيق الحياة الستدنة في  1995التكخيشي ، وديع ياسيغ واخخون ، 
 .الػسط الجامعي ، مجمة اتحاد الجامعات العخبية 

 

 .1العخبي، ط(، و الصفل الخجػل كيفية الذخرية،  الخياض، دار الفكخ 1985جخجذ ، مالك )

 .(، الذخرية الدػية والسزصخبة  ، القاىخة ، مكتبة الشيزة العخبية2000شقيخ، زيشب دمحم)
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 .، االضصخابات الشفدية في الصفػلة والسخاىقة، القاىخة، دار القاىخة لمشذخ2001عبج السعصي، 

 .، السحة الشفدية لمصفل، دار ىشاء لمشذخ والتػزيع، عسان2006غيث، سعاد، 

 ، بيخوت،12(، سيكػلػجية الصفػلة والسخاىقة السحمية الشفدية، العجد1991مرصفى ) غالب،

 .دار مكتبة اليالل

 ( ، تخبية الصفل وحمػل ميدخة لإلباء واالميات، دار الخضا لمشذخ، 2002مختزى، سمػى)

  .دمذق

 دار السديخة ،عسان.  ، 6ط ،مناهج البحث في التربية وعمم النفس(: 2010)دمحم ممحع ، سامي 

، دار األمل لمشذخ  3، ط القياس والتقهيم في العممية التدريدية( :  1999عػدة ، احسج سميسان ) 
 والتػزيع ، اربج .

، دار وائل  2، ط منهجية البحث العممي القهاعد والمراحل والتطبيقات( :  2000)  ذوقانعبيجات ، 
 عسان . لمصباعة والشذخ ،

، جػدة الحياة لجى شمبة الجامعة وعالقتيا ب القجرة عمى اتخاذ القخار( : 2011خاليع  )خميل ، خميل اب
 ،  كمية التخبية  ، جامعة السػصل.  رسالة ماجدتير

 

 

 


