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 بانبحث انخؼريف -1           

 املمذيت وأهًيت انبحث  1-1

بدأ االهتمام بعلم النفس الرٌاضً بوصفة علما مهمدا لتحقٌدا التفدوا الرٌاضدً وأنده ٌدؤتً فدً مقدمدة           

العلوم المساعدة على نجاح المدرب والمدرس وتطوٌر االداء الرٌاضً وللمظداهر وسدمات الاخصدٌة دور هدام 

لنفسٌة المهمة التً تإدي دور مهم فً األداء الرٌاضً فهً تإثر فً مستور اداء الاخص وتعد من النواحً ا

فً تحقٌا النجاح وقد استخلصت عموم الدراسات نتٌجة دالة مهمه حول تفاوت واخدت ف قددرات االفدراد علدى 

التعامل مع احداث الحٌاه واخت ف سماتهم وخصائصهم الاخصٌة والتدً هدً محصدله لتفاعدل عوامدل التنادئة 

طور وتغٌر فً حٌاته االنفعالٌدة والسدلوكٌة والسدمات الاخصدٌة هدً البٌئٌة ثم المجتمع فض  عما ٌستجد من ت

واحده من المواضٌع التً اهتم علماء النفس بها ال نها تتناول الفرد فً كل جوانبده ومفرداتده البدنٌدة والعقلٌدة 

واالجتماعٌة وما ٌتعلا به من اناطه متنوعه تإثر علٌه من تفاعلده مدع المحدٌط فالسدمات تبندى علدً  اسداس 

وراثً لكنها تهذب وتصقل من خ ل مزاوله النااط الرٌاضدً فدً كدل مراحدل تكدوٌن الاخصدٌة او عدن طرٌدا 

المحاولة والخطؤ أو التقلٌد وتعد المرحلة الجامعٌة مرحله تؤهٌل الاباب نحو تحمل المسإولٌة والمعرفة وبنداء 

لمٌدا لتحقٌدا أهددافها وأن الخجدل الاخصٌة اي فتره اعداد وتؤهٌل نحو خلا اخصٌه قوٌه تستطٌع أن تفكدر ع

والخوف وما ٌتصل به من قلا وارتباك التً هً أحدر الحاالت االنفعالٌدة التدً ٌصداب بهدا الفدرد الدذي ٌخادى 

المواقف المحٌطة به وهو ماكله تحد من سلوكه االجتماعً والنفسً وقد اعرت الباحثدة أن طالبدات المرحلدة 

م الرٌاضة ٌعانن من العدٌد من الماك ت ومن بٌنها ماكله الخجل كونهن االولى فً كلٌه التربٌة البدنٌة وعلو

غٌددر قددادرات علددى التعبٌددر عددن هددذه الماددكلة او الظدداهرة فددً بداٌددة حٌاتهددا الجامعٌددة ممددا ٌتطلددب دراسددة هددذا 

الموضوع بادكل علمدً مدن أجدل وضدع الطالبدات بصدوره عامده وطالبدات كلٌده التربٌدة البدنٌدة بصدوره خاصده 

سإوالت عن اعداد جٌل المستقبل مما ٌتطلب اعدادهن اعداد سلٌما ومساعدتهم علً تجاوز الكثٌر من كونهن م

الماددك ت التددً مددن الممكددن أن تفددوا مسددٌرتهم المسددتقبلٌة أمددا اهمٌدده البحددث فهددً تددرتبط بؤهمٌددة المرحلددة 

لددر طالبدات المرحلدة الدراسٌة والمرحلة العمرٌة اذ تعتمد علً دراسة ع قه بعض سدمات الاخصدٌة بالخجدل 

 0القادسٌة جامعة االولى كلٌه التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة

 

 

 



 

 

  

 

 : انبحث يشكهه 1-2

 

 واضدحه فكدره لددٌها لٌسدت فهدً الكلٌدة هدذه فً دخولها عند عدٌده امور تواجه االولى المرحلة ةطالب أن      

 االخددرٌن االفددراد تقبددل هددو المادداكل هددذه وأحددد االٌهدد ل نتمدداء دفعتهددا رغبتهددا ولكددن افٌهدد المنتمددٌن طبٌعددة عددن

 أٌجداد كٌفٌده فً أمرها من حٌره فً وتبقى الرٌاضً الزي هذا ارتداء من الخجل فٌنتابها لها المظهري للسلوك

 الرٌاضدٌة التربٌدة مجدال من تنحرج االخرر الكلٌات فً الفتٌات باقً فحتى االمر لهذا المجتمع تقبل بٌن توازن

 نفسدٌه فدً  الرٌاضدة تدؤثٌر وكٌفٌدة الكلٌدة هدذه طالبدات طبٌعدة عدن لددٌهن الخاطئدة والمفداهٌم الدزي هذا بسبب

 رغبتهدا تحقٌدا كٌفٌدة فدً حائره تبقى الرٌاضٌة التربٌة طالبة فؤن لذا الحٌاة فً والرغبة التجدد وخلا  االفراد

 الخجدل الدى أضدافة االخدرٌن ك م من الناتج الخجل رفع وكٌفٌة للموضة المواكب الرٌاضً الزي هذا ارتداء فً

 أن( 1996) سداندرا وذكدر وهدذا مدا دعدا الباحثدة الخدوض فدً هدذه المادكلة الطلبدة زم ئهدا او التدرٌسدً من

 أبدداء معٌنده مواقدف فدً علٌدة تفرض جمٌعا مراقب بؤنه الفرد وتوقع بالمراقبة والمتمثلة السلوك فً التغٌرات

 بدداخلها عمدا ٌنمدً ال قدد الدذي مظهرهدا علدى االبقداء علٌهدا ٌحدتم خاصدة الفتٌدات عندد وهذا المظهري السلوك

 مجالها فً وخصوصا المجتمع امام به تتحرك قناع( mask) تحت الوقت طول ٌتبعها
(1
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 ، الثالث المجلد ، الثانً العدد ، الرٌاضٌة التربٌة علوم مجله،  بالخجل الاخصٌة سمات ع قه ، خمٌس علً اٌماء (1)
 . 250 ص، 2010
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 اهذاف انبحث : 1-3

الاخصٌة وع قتها بالخجل لدر طالبات المرحلة االولى فً كلٌه التربٌة البدنٌة التعرف على بعض سمات 

 وعلوم الرٌاضة 

 

 

 فرض انبحث : 1-4

هناك ع قه ذات داللة معنوٌه بٌن بعض سمات الاخصٌة والخجل لدر طالبات المرحلة االولى فً كلٌة التربٌة 

 البدنٌة وعلوم الرٌاضة فً جامعة القادسٌة 

 

 

 جماالث انبحث:  1-5

 :اجملال انبشري  1-5-1

- 2016للعام الدراسً.  طالبات المرحلة االولى فً كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة جامعة القادسٌة

2017  

 

 اجملال املكاَي : 1-5-2

 القاعة المغلقة فً كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة جامعة القادسٌة 

 

 اجملال انزياَي: 1-5-3

 1/4/2017الى 1/11/2016

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 انذراصاث انُظريت  وانذراصاث املخشابهت -2

 انذراصاث انُظريت 2-1

 يفهىو انشخصيت يف ػهى انُفش 2-1-1

 مساث انشخصيت 2-1-2

 يفهىو انشخصيت وانشخصيت انرياضيت 2-1-3

 يفهىو اخلدم  2-1-4

 يكىَاث اخلدم  2-1-5

 اصباب وشكال اخلدم  2-1-6

 اػراض اخلدم  2-1-7

 انذراصاث املخشابهت 2-2

 دراصت  )رائذ ػبذ االيري(  2-2-1

 و( 2006املذَي , دراصت )فاطًت صامل خانذ 2-2-2

 

 انفصم انثاَي



  انذراصاث انُظريت 1-

  :يفهىو انشخصيت يف ػهى انُفش 2-1-1

 مدددن لفضدددة  (  الدددى اللغدددة ال تٌنٌدددة وهدددً كلمدددة مادددتقةpersonalityٌرجدددع اصدددل كلمدددة الاخصدددٌة )       

(persona)     ًاالغرٌقدمثدل مٌعود تدارٌ  اسدتعمالها الدى الدزمن الدذي كدان فٌده ال وتعنً القناع وهذه الكلمة 

الدذي ٌقدوم الممثدل  ٌضع القناع على وجهه اثناء التمثٌل لغرض اظهار الصفات الواضدحة فدً الاخصدٌة الفدرد

بتمثٌل دورة على المسرح وٌقال اٌضا بان استعمال القناع جداء بسدبب الضدرورة التدً ادعر بهدا احدد الممثلدٌن 

فمدن هدذه البداٌدة تطدورا اسدتعمالها الدى مدا  ذلدك النادوء خفداءإلخفاء عٌب فً وجهة فلٌس القناع ألول مرة ال

تعنٌة الٌوم من مفاهٌم عدٌدة ولعل من المناسب هنا ان ناٌر ان العالم النفسً )كدارل ٌوند ( قدد اسدتعمل لفظدة 

(Prsoa)  ٌدإدي دورة بنجداح علدى القناع الذي ٌجب علدى كدل أنسدان ٌرتدٌده لكدً ٌسدتطٌع أن  للداللة على ان

المسرح الحٌاه 
(1)

 0   

م(وكانددددددت تددددددرتبط بمعنددددددى  1785والاخصددددددٌة بمعناهددددددا الحدددددددٌث اسددددددتعملت ألول مددددددرة سددددددنة )        

( بحٌدث ان الكلمتدٌن كثٌدرا مدا تسدتعمل بدنفس معندى الاخصدٌة characterوالخلدا)(individualuyi)الفردٌة

(2)
0 

 

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------- 



 069، ص1983،بغداد ، دار واسط ،2،ط النفس انفعاالتها وامراضها وع جها-:(علً كمال 1)

 09ص،  1976سنة ، ة الزهراء ،بغداد، مطبع الاخصٌة بٌن النجاح والنفس-:(عباس مهدي البلداوي 2)

*وتعرف الاخصٌة بانها : تمثل الع قة الدٌنامٌكٌة بٌن الفرد وبٌئته
(1)

0 

)التنظٌم الدٌنامٌكً فً داخل الفرد لألجهزة النفسٌة الجسمٌة التً تفرد    Gordon Alport*وٌعرفها البورت 

الطابع الفرٌد للاخص فً السلوك والتفكٌر ( 
(2)

0  

مل من النزاعات الثابتة نسبٌا الجسمٌة والنفسٌة التً تمٌز فردآ *وٌقول احمد زكً ) الاخصٌة هً النظام الكا

معٌنآ والتً تفرد االسالٌب الممٌزة لتكلٌفه مع بٌئته المادٌة واالجتماعٌة ( 
(3)

0   

*وتعددرف أٌضددآ : ) الخصددائص التددً تجعددل الاددخص بالهٌئددة التددً هددو علٌهددا ممٌددزآ عددن االاددخاص األحددرٌٌن 

)
(4)

0 

رٌد الذي ٌنتظم فٌه استعداداتنا الدٌنامٌكٌة (*وهً أٌضآ ) الاكل الف
(5)

0 
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 0 291،ص1994دار المعارف ،سنة -،القاهرة9،طعلم النفس الرٌاضً -محمد حسن ع وي: (1)
 0 161،ص1995،القاهرة:دار الفكر العربً،1،طساٌكلوجٌة التربٌة البدنٌة والرٌاضٌة-:حمود عبدالفتاح عنان (2)
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 0 32،ص1998،عمان:دار المعارف،سنة 14،طعلم النفس التربوي-:أحمد زكً صالح  (3)
 0 15مصدر سبا ذكرة ،ص-:عباس مهدي البلداوي (4)

( 2،المجله العلمٌة العدد)االداء فً التمرٌنات والتعبٌر الحركً-غادة ربٌع حسن وسناء حمود مؤمون: (5)
 0 130،ص1999تربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة للبنٌن،جامعة سلوان ،سنة كلٌة ال

 :مساث انشخصيت  2-1-2

* لقددد تندداول العلمدداء السددمة فددً التحلٌددل ولكددنهم اختلفددوا فددً وضددع تعرٌفددات خاصددة للمفهددوم فالسددمات       

الاخصٌة هً أما ان تبقى على اسداس وراثدً وتصدقل خد ل التددرٌب داخدل البٌئدة وخارجهدا فدً كافدة مراحدل 

ٌدد فالسدمه تتكدون فدً اداء تكوٌن الاخصٌة او ٌتعلمها الفرد عدن طرٌدا المحاولدة والخطدؤ او عدن طرٌدا التقل

مجامٌع مكونه من ظواهر متجانسة فً مضمون واحدد فقدد عرفهدا جٌلفدورد بانهدا )طرٌقدة ممٌدزه ثابتدة نسدبٌآ 

ٌتمٌز بها الفرد من غٌره من االفراد 
(1)

0 

*اما )هول ولنذري( انها)مٌل وحدد واستعداد مسبا ل ستجابة
(2)

0 

مٌل ثابت نسبٌآ الى نوع معٌن من السلوك (*أما احمد عزت انها )استعاد دٌنامٌكً او 
(3)

0 
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 0 293،ص1979،القاهرة،دار المعارف،سنة4،طعلم النفس الرٌاضً-:( محمد حسن ع وي 1)
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 0 201،ص1971،القاهرة،سنةنظرٌات الاخصٌة ترجمة احمد فرج-هول لنذري: 0( ك2)

 0 240،ص1975،القاهرة،دار المعارف العربً،سنة4،طاصول علم النفس-( أحمد عزت راجح:3)

 :يفهىو انشخصيت وانشخصيت انرياضيت 2-1-3

أن كلمددددة الاخصدددددٌة هدددددً الوصدددددف الددددذي علٌددددده الادددددخص وتعندددددً الاخصددددٌة بحدددددد ذاتهدددددا حالدددددة        

دٌنامٌكٌدددة خاضدددعه للتغٌدددر والتبددددٌل بدددٌن فتدددره وأخدددرر حٌنمدددا ٌتوسدددع الحددددٌث لٌادددمل المدددإثرات الخارجٌدددة 

األخددددرر علددددى الاخصددددٌة وتمتدددداز الاخصددددٌة الفردٌددددة بالثبددددات مقارنددددة بالاخصددددٌة العامددددة للفددددرد وعلددددى 

مدددن أن الادددخص هدددو نفسددده الٌدددوم وأمدددس ولكدددن االحدددداث الٌومٌدددة والمتطلبدددات تفدددرض علٌدددة ان  الدددرغم

ٌكددون اخصددآ اخددر حٌددث تعمددل علددى تغٌددر اخصددٌته وتعتبددر هددذه الحقٌقددة مددن الحقددائا المهمددة التددً ٌجددب 

االنتبددددداه الٌهدددددا مدددددن قبدددددل المددددددربٌن والمدرسدددددٌن الرٌاضدددددٌن عندددددد التعامدددددل مدددددع ال عبدددددٌن والن التعامدددددل 

النبٌل هو من ارقى انواع التعام ت االنسانٌة وحب العمل الجماعً بٌن االفراد الرٌاضً
(1)

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------- 

 0 271مصدر سبا ذكره،ص-:(أحمد عزت راجح1)
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 :اخلدم يفهىو 2-1-4

تباٌنددددت وجهددددات النظددددر الخاصددددة بمفهددددوم الخجددددل نظددددرآ لطبٌعتدددده المركبددددة مددددن هددددذه الناحٌددددة فلقددددد        

*عددرف عبددد الهددادي بؤندده )حالدده انفعالٌددة قددد ٌصدداحبها الخددوف عندددما ٌخاددى الموقددف الددراهن المحددٌط بدده 

 )
(1)

0 

*وعرفه السماوي بؤنه )تؤثٌر انفعالً باألخرٌن فً المواقف االجتماعٌة ( 
(2)

 0 

*وااار البكر على أنه )حاله من حاالت العجز عن التكٌف مع المحٌط االجتماعً( 
(3)

0 

*وكددددذألك أاددددار الدددددرٌنً علددددى أندددده )مٌددددل الددددى تجنددددب التفاعددددل االجتمدددداعً مددددع المادددداركة فددددً المواقددددف 

االجتماعٌة بصوره غٌر مناسبه( 
(4)

0 

ٌددددة والمادددداركة مددددع الفددددراد *وأاددددار حمددددد اسددددعد البهددددً أن الاددددخص الخجددددول ٌتجنددددب المواقددددف االجتماع

االخدددرٌن التدددً تتسدددم بالخجدددل وٌخلدددا لدٌددده الادددذوذ فدددً سدددلوكه االجتمددداعً والبٌئدددوي الدددى التعدددرف الكلدددً 

فدددً تكدددوٌن اخصدددٌته كمدددا تتفدددا جمٌدددع التعرٌفدددات السدددابقة علدددى ان خبدددره الخجدددل تتمٌدددز بعددددم الراحدددة 

فددً الددوعً نحددو الددذات وكمددا هددو  والتددوتر كمددا أنهددا ماددبوهة أثندداء وجددود الخجددول مددع االخددرٌن مددع زٌددادة

معدددروف ٌكدددون حسدددن المعاادددرة ،طٌدددب االخدددت ط مدددع ابنددداء بٌئتددده التكٌدددف واالنسدددجام مدددع نفسددده ومدددع 

المحٌط الذي ٌعٌش فٌه 
(5)

0 
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 0 193،ص1999،سنة6، دراسات للنار والتوزٌع،االردن،ط الموسوعة النفسٌة -عبد الهادي : (1)
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 0 135م،ص1994،سنة3، دار الفكر العربً،ط التقوٌم والمقٌاس التربوي -السمادونً : (2)
  0 173م،ص1987،سنة1،مكتبة مدٌولً،القاهرة،طالع ج النفسً الحدٌث قوة االنسان -البكر : (3)
 0 13،ص1986،سنة4رة،ط، دار الفكر العربً،القاه مقٌاس الخجل -الدرٌنً : (4)

 0 112م،ص1994،سنة3،دار الفكر العربً،القاهرة،ط االسس النفسٌة للنمو -محمد اسعد البهً : (5)

 يكىَاث اخلدم : 2-5-1

 وهً :  العٌسوي نموذج المكونات األربعة للخجل  عبدالرحمنأقترح      

التدً تددفع الفدرد الدى اسدتجابة التفدادي  المكون االنفعالً : وٌظهر من خد ل تنبٌده األحاسدٌس النفسدٌة -1

 واالنسحاب بعٌدا عن مصدر التنبٌه ' كخفقان القلب واحمرار الوجه وبروده الٌدٌن .

لك المكون بؤنه )أنتباه مفرط للذات ' ووعً زائد بالذات الى ذ عبد الرحمنالمكون العرفً : حٌث ااار  -2

 وصعوبات فً االقناع واالتصال ( .' 

: نقدددص السدددلوك الظددداهر وٌركدددز علدددى الكفددداءة االجتماعٌدددة لألادددخاص الخجدددولٌن  المكدددون السدددلوكً -3

 وٌتصفوا بنقص فً االستجابات السوٌة.

المكون الوجدانً للخجل : والمتمثل فً الحساسٌة ' وضدعف الثقدة بدالنفس ' واضدطراب اٌضآ وأضاف  -4

المحافظة على الذات
(1)

 . 
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---------------------------------------------------------------- 

 0 125، ص  2004، 1، دار الراتب الجامعٌة ، بٌروت 'ط مٌادٌن علم النفس -(عبد الرحمن العٌسوي :1)

 

 أصباب واشكال اخلدم:  2-1-6

 :  ًهناك الكثٌر من العوامل المسببة للخجل ومن أهمها ما ٌل

عوامل نفسٌة متمثلة بالتنائة االجتماعٌة كالسدخرٌة مدن سدلوك الطفدل ' وعددم تادجٌعه علدى السدلوك  -1

 الصحٌح. 

 عوامل اجتماعٌة متمثلة فً عدم الرعاٌة االجتماعٌة والتفكك االسري . -2

 عوامل جسدٌة متمثلة فً العاهات والعجز . -3

 وعلٌة ٌمكن التوصل الى أهم اسباب الخجل وهً كاالتً :

 .النقص فً الجسم  ' الحواس ' وفً المصروف  مااعر -1

 أسلوب التربٌة الخاطئة . -2

 التؤخر الدراسً . -3

 افتقاد الاعور باألمان واالحساس الدام بالخوف . -4

 ناؤه المراها فً أسره خجولة .  -5

 

 :  ًوعن ااكال الخجل اوضح عبد الهادي محمد ما ٌل

:وٌتمٌز الفرد بالعزلة مع عدم القدرة Introverted social shyness)الخجل االجتماعً االنطوائً ) -1

 .على العمل بكفاءة  الجماعة 

هدو قلدا ندداتج عدن الادعور بالوحدددة  :(Neurotic social shynessالخجدل االجتمداعً العصدابً )  -2

 النفسٌة مع وجود صراعات نفسٌة فً تكوٌن ع قات اجتماعٌة مع االخرٌن .

وٌظهدر فدً الجلسدات الجماعٌدة  تبعٌوب فدً اداء المهدارا وٌتمٌز  :(Public shynessالخجل العام )  -3

 واالماكن العامة .

 وٌنصب حول احداث ذاتٌة وٌتعلا بالع قات الاخصٌة . : ( Private shynessالخجل الخاص )  -4

ٌقلدا صداحبة وٌخفدض مدن مهاراتده االجتماعٌدة وٌزٌدد مدن  :( Chronis shynessالخجدل المدزمن )  -5

 انطوائه .

:وٌتعدرض الفدرد لمواقدف اجتماعٌدة معٌندة تقضدً الخجدل ( occasional shyness )الموقفًالخجل   -6

 وتزول بزوال الموقف .

 كصفات مستحسنة كالهدوء . : ( positive Shynessالخجل الموجب ) -7

 كصفات غٌر مستحسنة اجتماعٌا كالعزلة ' الخوف ' القلا. :( negative  Shynessالخجل السالب )  -8

 دون افراط وباكل مقبول اجتماعٌا .  :( balanced shynessزن )الخجل المتوا -9

 وٌرتبط بالمزاج وتقلباته . : ( temperamental shynessالخجل المزاجً ) -10

 من أجل تحقٌا هدف ما . : ( artificial shynessخجل متصنع ) -11

متعلا بالحب والعاا : ( sentimental shynessخجل عاطفً ) -12
(1)

 .  
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  --------------------------------------------------------------------- 

 .112، ص  1999، 6، االردن ،ط، دار أسامة للنار والتوزٌع  الموسوعة النفسٌة -(عبد الهادي محمد :1)

 أػراض اخلدم : 2-1-7

فددً زمددرة تختلددف نسددبتها مددن فددرد الددى بٌنهمددا  عفددؤن ثمددة مددا ٌجمدد ،رغددم تعدددد أعددراض الخجددل           

 :  ًومن تلك االعراض ما ٌل نومن مثٌر ألخر ،ومن مستور الى اخر   اخر 

 ،جفددددداف الحلدددددا  ،)احمدددددرار الوجددددده physiological symptoms ٌدددددةاالعدددددراض الفٌزٌولوج -1

 .زٌادة خفقان القلب (

‘ تواصددددل )ضددددعف القدددددرة علددددى التفاعددددل او ال Social symptomsاالعددددراض االجتماعٌددددة  -2

 تفضٌل الوحدة الرغبة باالنسحاب (.

ضدددعف قددددرة  ،تدددداخل االفكدددار  ،:)قلدددة التركٌدددز  cognitive symptomاالعدددراض المعرفٌدددة  -3

 .الفهم (

ضددددعف  ،الخددددوف   ،:)التددددوتر   emotional symptomsاالعددددراض االنفعالٌددددة والوحدانٌددددة  -4

 .الثقة بالنفس (

 ،بددل ٌحدددث بعضددها وفقددا لادددة الموقددف  ، واحددده وعلٌددة فددؤن جملددة تلددك االعددراض ال تحدددث  دفعددة

ودرجة حاله الخجل  ،وطبٌعة الاخص نفسة 
(1)

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------- 
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،مإسسة الهدر للنار  الخجل من الناحٌة النفسٌة وسبل معالجتة -غ م علً أفروز : (1)
 .   29ص ‘ 2001،سنة1والتوزٌع،طهران،ط

 

 انذراصاث املشابهت: 2-2

 2008دراسة رائد عبد االمٌر   2-2-1

عنددوان الدراسددة : دراسددة مقارنددة فددً السددمات الاخصددٌة عنددد نااددئٌن منتخبددات بعددض العدداب الرٌاضددة       

 الفردٌة 

 

 أهداف الدراسة 

 التعرف على السمات الاخصٌة عند ناائٌن منتخبات بعض االلعاب الفردٌة  -

  

‘ الطدائرة  ‘العب ( ٌمثلدون نؤادٌن االلعداب الفردٌدة وهدً) الرٌادة 33العٌنة :  تكونت عٌنة الدراسة من )

 فً محافظة بابل    )الجمناستك‘ السكواش ‘ الم كمة 

 

 التوصٌات 

 تمٌز ناائٌن الم كمة بالعصبٌة  والعدوانٌة  -1

 تمٌز ناائٌن الجمناستك بسمة الهدوء واالجتماعٌة  -2

ممارسة االلعاب تقلل من سمة االكتئابٌة  -3
(1 )

 . 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------ 

مجلدة  ‘بحدث منادور   ‘دراسة مقارنة فً السمات الاخصٌة عند ناائٌن منتخبات بعدض االلعداب الفردٌدة  -(رائد عبد االمٌر :1)

  . 2008‘  7ع ‘ 1مجلد ‘جامعه بابل 
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 و( 2006دراصت )فاطًت صامل خانذ املذَي. '  2-2-2

 عنوان الدراسة : الخجل وع قته بالتحصٌل الدراسً      

 هدف الدراسة : تهدف الدراسة الى :      

 هل هناك فروا  ذات داللة احصائٌة فً الخجل وفقا لمتغٌر التخصص  -1

 هل هناك فروا ذات داللة احصائٌة فً الخجل حسب السنوات الدراسٌة  -2

 هل هناك فروا ذات داللة احصائٌة فً الخجل وفقا لمتغٌري الجنس  -3

 معرفة الع قة بٌن الخجل والتحصٌل لدر ط ب اقسام العلوم االنسانٌة  -4

علدم ‘ عٌنة الدراسة : تكونت عٌنة الدراسة من ث ثة اقسام ٌتكون كل قسم من اربعة سنوات )علم الدنفس 

 االجتماع ' علم التربٌة ( 

 أداة الدراسة : 

 فقرة  28س والمتكون من استخدمت الباحثة مقٌاس الحرج الموقفً لبناء فقرات المقٌا -1

 Spss )استخدام تحلٌل التباٌن ذو االتجاه الواحد  باستخدام البرنامج االحصائً ) -2

 نتائج الدراسة : 

 توجد فروا ذات داللة احصائٌة بٌن السنوات الدراسٌة على مقٌاس الخجل  -1

 فروا ذات داللة احصائٌة بٌن السنوات الدراسٌة على مقٌاس الخجل  دال توج -2

 ٌات :التوص

اهتمام االسرة بفدتح المجدال امدام الطفدل مندذ البداٌدة وتادجٌعه للتحددث والتعبٌدر عدن رائٌده بكدل حرٌدة  -1

 وصراحة 

 تعٌن اخصائٌٌن منذ المرحلة الثانوٌة ومحاولة تخفٌض نسبة الخجل لدر الط ب  -2

الثقافٌددة تفعٌددل دور الجامعددة فددً تخفددٌض الخجددل بالنسددبة لط بهددا مددن خدد ل زٌددادة اهتمددام بالندددوات  -3

 واالناطة ومااركة الط ب فٌها 

حث االساتذة الك ب على تحضٌر المحاضرات وتعوٌددهم علدى القائهدا بؤنفسدهم امدام الطد ب االخدرٌن. -4
 

(1)
 . 

 

-------------------------------------------------------------- 

 م . 2006،  الدراسً الخجل وع قته  بالتحصٌل -(فاطمه سالم خالد المدنً :1)



 

 

 

 

 يُهديت انبحث وإخراءاحه امليذاَيت  -3
 يُهح انبحث  3-1
 جمخًغ وػيُت انبحث  3-2
 االدواث وانىصائم واالخهزة املضخخذيت يف انبحث  3-3
 املىاصفاث انؼهًيت نهًمياصني   3-4
 يمياس فرايبىرج  3-4-1
 يمياس اخلدم  3-4-2
 املؼايالث انؼهًيت نهًمياصني   3-5
 انخدربت االصخطالػيت  3-5-1
 صذق املمياصني  3-5-2
 ثباث املمياصني  3-5-3
 يىضىػيت املمياصني  3-5-4
 انخدربت االصخطالػيت  3-6
 انىصائم االحصائيت 3-7
 

 انفصم انثانث



 

 يُهح انبحث وإخراءاحه امليذاَيت : 3-1
باألسدددلوب المسدددحً لم ئمدددة طبٌعدددة أفدددراد البحدددث )حٌدددث ٌقدددوم اسدددتخدمت الباحثدددة الدددنهج الوصدددفً         

هدددذا المدددنهج بدراسدددة متغٌدددرات البحدددث كمدددا هدددً لددددر أفدددراد العٌندددة دون أن ٌكدددون للباحثدددة دور فدددً ضدددبط 

 .)متغٌرات موضوع القٌاس

 

 

 جمخًغ وػيُت انبحث:  3-2
تمثددددل مجتمددددع البحددددث طالبددددات المرحلددددة االولددددى جامعددددة القادسددددٌة /كلٌددددة التربٌددددة البدنٌددددة وعلددددوم         

 ( طالبة 15والبال  عددهن ) 2017-2016الرٌاضة للعام الدراسً  

 ( جمٌعهن .100طالبة  حٌث اكلت نسبة )% 15أما عٌنة البحث تم اختٌارهن 

 

 

 ت بانبحث: االدواث وانىصائم واالخهزة املضخخذي 3-3
المقددداب ت الاخصدددٌة : أجدددرت الباحثدددة العدٌدددد مدددن المقددداب ت الاخصدددٌة مدددع خبدددراء ذوي االختصددداص -1

 وذلك. ألخذ آرائهم حول موضوع البحث وأعطاء التوجٌهات  ال زمة .

( حدددول 1االسدددتبٌان : اسدددتخدمت الباحثدددة االسدددتبٌان وذلدددك ألخدددذ آراء الخبدددراء كمدددا فدددً ملحدددا رقدددم )-2

 س الاخصٌة ومقٌاس الخجل  للعٌنة المستخدمة بالبحث .ص حٌة مقٌا

 استمارة تفرٌ  بٌانات االستبٌان  -3

 استمارة تفرٌ  بٌانات األنجاز  -4

 المصادر والمراجع  -5

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------- 

 اسماء الخبراء

 رأفت عبد الهادي /علم النفس / كلٌة التربٌة الرٌاضٌة / جامعة القادسٌة  0د0م0أ

 د عبد الجبار سعٌد محسن / كلٌة التربٌة الرٌاضٌة / جامعة القادسٌة 0أ



 أ.م ضرام موسى / علم النفس / كلٌة التربٌة الرٌاضٌة / جامعة القادسٌة 

 

 

 املىاصفاث انؼهًيت نهًمياصني:  3-4

 : فرايبىرج يمياس 3-4-1
 :تم اعتماد مقٌاس فراٌبورج لقٌاس الاخصٌة والمتضمن 

اسددددتخبار فراٌبددددورج للاخصددددٌة :وهددددو أحددددد اختبددددارات قٌدددداس الاخصددددٌة المعتمددددد عالمٌددددا والددددذي        

حدددرر تطبٌقدددة علدددى البٌئدددة العربٌدددة العراقٌدددة االختبدددار وضدددعة فدددً االصدددل أسدددتاذ علدددم الدددنفس فدددً جامعدددة 

بعددددد ول ختبددددار صددددورة مختصددددرة ومركددددزة أعدددددها  12ٌاددددتمل علددددى  1970بؤلمانٌددددا عددددام  فراٌبددددورج

بالعربٌة الدكتور )محمد حسن ع وي ( 
(1)

0 

ب )نعدددددم ( او )ال( وقدددددد ( عبددددداره ٌجٌدددددب علٌهدددددا المفحدددددوص 56ٌتكدددددون مدددددن ثمانٌدددددة أبعددددداد وٌادددددمل ع )

نددة عندداء ووقتددا لأجابددة أن اقدددل اسددتخدمت الباحثددة االختبددار لسددهولة تطبٌقدده ومصددداقٌته وعددددم تكلفددة العٌ

درجدددة ٌمكدددن أن ٌحصدددل علٌهدددا المفحدددوص فدددً أي بعدددد مدددن أبعددداد الاخصدددٌة التدددً ٌقٌسدددها هدددذا االختبدددار 

بمددا ٌإكددد تمٌددز العٌنددة  ة( فقددرات ولأجابدد7( ألن كددل بعددد ٌحتددوي علددى )14( وأعلددى درجددة هددً )7هددً )

ط ولهدددذا ٌمكنندددا تحدٌدددد الدرجدددة مدددن بالبعدددد المعندددً تعطدددى درجتدددٌن أمدددا بعكسددده فتعطدددى بدرجدددة واحددددة فقددد

( 11-14( درجددددة واطئددددة ومددددن )7-10( هددددً معدددددل الوسددددط الحسددددابً واعتبددددار الدرجددددة مددددن )11-10)

 درجة عالٌة فً أبعاد الاخصٌة التً ٌقٌسها االختبار وهذا االبعاد هً : 

ت جسددددمٌة الدرجددددة العالٌددددة علددددى هددددذا البعددددد تتمٌددددز األفددددراد الددددذٌن ٌعددددانون مددددن اضددددطرابا -العصددددبٌة :-1

 واضطرابات عصبٌة حركٌة واضطرابات نفسٌة.

الدرجدددة العالٌدددة علدددى هدددذا البعدددد تتمٌدددز االفدددراد الدددذٌن ٌقومدددون بؤعمدددال عدوانٌدددة بدنٌدددة او  -العدوانٌدددة : -2

 لفظٌة مثل الهجوم وعدم الهدوء وعدم السٌطرة على انفسهم .

االفدددراد الدددذٌن ٌتسدددمون باالسدددتثارة العالٌدددة  الدرجدددة العالٌدددة علدددى هدددذا البعدددد تتمٌدددز -القابلدددة ل سدددتثارة : -3

  .وادة التوتر وضعف المقدرة على المواجهة وعدم الصبر والغضب 
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-------------------------------------------------------- 

، القاهرة ، دار  النفسٌة فً المجال الرٌاضً تاالختبارات والمهارا -محمد حسن ع وي ومحمد نصر الدٌن رضوان : (1)
 . 310،  ص 1987الفكر العربً، 

 

الدرجة العالٌة على هذا البعد تتمٌز األفراد باالكتئاب وعدم الرضا والاعور بالتعاسة والخوف  :االكتئابٌة  -4

 والمٌل ل عتداء على الذات .

التفاعل مع االخرٌن وٌمتازون كذلك  االجتماعٌة : الدرجة العالٌة على هذا البعد تتمٌز األفراد القادرٌن على -5

 بالمرح والنااط وسرعه البدٌهة.

الهدوء : الدرجة العالٌة على هذا البعد تتمٌز األفراد بالثقة بالنفس وعدم االرتباك واالبتعاد عن السلوك  -6

 العدوانً.

اء لفظٌة او جسدٌة والمٌل السٌطرة :  الدرجة العالٌة على هذا البعد تتمٌز األفراد بردود أفعال عدوانٌة سو -7

 الى السلطة واستخدام العنف ومحاولة فرض أرائهم. على االخرٌن.

الكف : الدرجة العالٌة على هذا البعد تتمٌز األفراد بعدم القدرة على فرض أرائهم على االخرٌن.  -8
(1)

 . 
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-------------------------------------------------------------------- 

ع قة السمات الاخصٌة بمستور نتائج الم كمٌن، مجلة القادسٌة لعلوم التربٌة الرٌاضٌة المجلد االول العدد  -(كمال ج ل :1)
 . .150ن ص  2004السادس ، أ ب 

 

 

 يمياس اخلدم :  3-4-2
عبارة علما أن المقٌاس  15الباحثة مقٌاس الخجل الذي أعده )سٌد ٌوسف ( والذي ٌتكون من استخدمت 

 ثنائً التدرج )ٌجاب عنه بنعم او ال (  .

 

 تصحٌح المقٌاس 

ب )نعم( و )صفر ( على كل احابة ب )ال( اي عندما ٌحصل المختبر على ( درجة على كل اجابة  2تعطى )

( تعنً 18الى  15من الاعور بالخجل والدرجات من ) أن لدٌك درجة مرتفع( تعنً 30الى  19الدرجات من )

 تعنً أنك فً حدود الطبٌعً  (15ان لدٌك درجة متوسطة من الاعور بالخجل والدرجات االقل من )
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 املؼايالث انؼهًيت نهًمياصني:  3-5

 انخدربت االصخطالػيت:  3-5-1

طالبددددات خددددارج العٌنددددة  4علددددى عٌنددددة مددددن  19/11/2016اجددددرت الباحثددددة تجربددددة اسددددتط عٌة بتددددارٌ  

االساسدددٌة لغدددرض تحدٌدددد الوقدددت الددد زم لأجابدددة علدددى فقدددرات المقٌددداس وللتعدددرف علدددى الصدددعوبات التدددً 

 تواجهه الباحثة . 

 

 صذق املمياصني:  3-5-2

صددددا المحتدددور وذلدددك بعرضدددة علدددى  لقدددد تدددم التحقدددا مدددن صددددا مقٌددداس الاخصدددٌة مدددن خددد ل اٌجددداد  

فدددددً مجدددددال العلدددددوم النفسددددٌة والتربوٌدددددة واالختبدددددارات والقٌاسدددددات  نمجموعدددده. مدددددن الخبدددددراء المختصددددٌ

فقدددرات  المقٌددداس ومددددر م ئمتهدددا لعٌندددة  نوالتربٌدددة الرٌاضدددٌة وبعدددد االطددد ع علدددى اجابدددات الخبدددراء عددد

ات وعلدددى هدددذا االسددداس تدددم التؤكدددد ( حدددول جمٌدددع الفقدددر%100البحدددث تبدددٌن أن هنددداك اتفددداا تدددام وبنسدددبة )

 من صدا االختبار .

 

 ثباث املمياصني:  3-5-3

مدددن تطبٌقهدددا ولغدددرض التؤكدددد  ةٌعدددرف الثبدددات بؤنددده درجدددة التماسدددك التدددً ٌمكدددن لوسدددٌلة القٌددداس المسدددتخدم

( 4مدددن حصدددول المقٌاسدددٌن علدددى درجدددة ثبدددات عالٌدددة طبقدددت الباحثدددة المقٌددداس علدددى عٌنددده مكوندددة مدددن )

 االختبار بعد اسبوع وأجراء المعام ت اإلحصائٌة له . طالبات وتم اعادة
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 . يىضىػيت املمياصني: 3-5-4

تعدددرف الموضدددوعٌة بانهدددا مددددر التحدددرر المحكدددم او الغدددامض مدددن العوامدددل الذاتٌدددة كدددالتحٌز مدددث  ' وكدددان 

المقٌاسدددٌن علدددى درجدددة عالٌدددة مدددن الموضدددوعٌة ألنددده لدددم ٌتحددددد بحكدددم او قدددرار معدددٌن وانمدددا كاندددت هنالدددك 

 درجة معٌارٌة ثابتة .

   

 

 

 

 انخدربت انرئيضيت:  3-6

. بؤتبددداع 21/11/2016وزعدددت الباحثدددة اسدددتمارة مقٌددداس الاخصدددٌة والخجدددل علدددى عٌندددة البحدددث بتدددارٌ  

اسدددلوب االتصدددال المباادددر مدددع أفدددراد العٌندددة وبعدددد جمدددع اجابدددات العٌندددة فرغدددت الباحثدددة البٌاندددات وبدددذلك 

تحولددددت هددددذه الدددددرجات الددددى درجددددات نهائٌددددة بعددددد أجددددراء المعددددام ت حصددددلت علددددى الدددددرجات الخددددام ثددددم 

 اإلحصائٌة ال زمة لها. .

 

 انىصائم االحصائيت:  3-7

 البٌانات ال زمة التالٌة الستخراج   spssتم استخدام الحقٌبة االحصائٌة

  ةالنسبة اإلحصائٌ -1

 الوسط الحسابً  -2

 االنحراف المعٌاري  -3

 معامل االرتباط البسٌط )بٌرسون( -4
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 ػرض انُخائح وحتهيهها ويُالشخها -4

 ػرض ويُالشت انُخائح  4-1

 ػرض وحتهيم ويُالشت يمياس اخلدم ألفراد ػيُت انبحث  4-2

ػرض وحتهيم ويُالشت انؼاللت بني يمياس اخلدم ويمياس انضًاث  4-3
 انشخصيت نكم بؼذ 

 

 

 

 

 

 

 انفصم انرابغ



 ويُالشخها وحتهيهها انُخائح ػرض -4

 ػرض ويُالشت انُخائح : 4-1

 ولاعدرض نتدائج البحدث وتحلٌهدا ومناقادتها وقدد تدم وضدع هدذه النتدائج علدى ادكل جدد البدابٌتناول هدذا       
من سهولة استخ ص االدلة العلمٌة وألنها اداة توضٌحٌة مناسبة للبحث ولغرض الوصول الدى أهدداف  للتحقا

 البحث والتحقا من فروضة.  

 

 ( ٌبٌن مستوٌات السمات الاخصٌة العلٌا والدنٌا وحدود المنطقة الوسطى لها.1جدول )

عدد  السمة ت

 الفقرات

الوسط 

 الحسابً

االنحراف 

 المعٌاري

 رالمستو

 واطئال

المستور 

 الوسط

المستور 

 العلٌا

أفراد 

 العٌنة

 واطئ 14-67،11 66،11-9 34،9-7 1116 9111 7 العصبٌة 1

 وسط 14-4،12 3،12-98،8 8،97-7 1،53 9،45 7 العدوانٌة 2

 واطئ 21-21،12 2،12-81،8 8،8-7 1،7 7،95 7 االكتئابٌة 3

القابلٌة  4

 ل ستثارة

 وسط 69،11-14 33،9-18،11 7-9،32 1،18 10،37 7

 

 

من الجدول أع ه ن حظ ان معظم سمات الاخصٌة كانت بٌن حدود المستور الواطئ والوسط وتفسر هذه 

 هن من طالبات اللواتً ٌتؤثرن بالمجتمع والمحٌط الذي تمارس  الرٌاضة فٌه.  النتائج أن العٌنة  
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 انبحث :ػرض وحتهيم ويُالشت يمياس اخلدم ألفراد ػيُت  4-2

 ( ٌبٌن مستوٌات مقٌاس الخجل ألفراد عٌنة البحث2جدول)

الوسط  المتغٌرات

 الحسابً

االنحراف 

 المعٌاري

 الواطئ رالمستو

 )طبٌعً(

المستور 

 الوسط

 رالمستو

 عالًال

 افراد العٌنة

مقٌاس 

 الخجل
 عالً 19-30 15-18 15 3،51 28،33

 

( ن حددظ أن أفددراد العٌنددة كانددت لدددٌها مسددتور الخجددل عددالً وتعددزو الباحثددة السددبب الددى وجددود 2مددن الجدددول )
حٌث أن االنسدان هدو وحددة. الدذي ٌكدون مددرك ‘ الطالبة مع ااخاص وأفراد جدد مما ٌنتج عنه القلا والخجل 

 بٌه الاعور بالخجل.     لذاته حٌث أنه عندما ٌاعر بؤن االخرٌن ٌراقبونه ٌاعر باألحراج وٌنتهً

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 



 :انضًاث انشخصيت نكم بؼذ  يمياس اخلدم ويمياس ػرض وحتهيم ويُالشت انؼاللت بني 4-3
 

 (3جدول رقم )

قٌمه االرتباط    المتغٌرات

 المحسوبة

 الداللة الجدولٌة

 س سمة العصبٌة

 ع

9،11 

1،16 
-0،68  

ال
د

 

 س العدوانٌة

 ع

9،45 

1،53 
-0،74  

 س االكتئابٌة

 ع

7،15 

1،7 
-0،79 0،53 

القابلٌة 

 ل ستثارة

 س

 ع

10،37 

1،18 
-0،72  

 س مقٌاس الخجل

 ع

28،33 

3،51 
--  

 

( امدا 1‘16( واالنحدراف المعٌداري )9‘11( كان الوسط الحسدابً لسدمه العصدبٌة )3من الجدول رقم )         

-( وبلغدت قٌمده )ر( المحتسدبة )3‘51( واالنحدراف المعٌداري )28‘33الوسط الحسابً لمقٌداس الخجدل بلد  )

( ممدا 0‘05ة )( ومسدتور داللد13( تحت درجدة حرٌده )0‘53( وهً اكبر من القٌمة الجدولٌة البالغة )0‘68

 ٌدل على وجود ع قة ارتباط معنوي عكسً بٌن مقٌاس الخجل وسمه العصبٌة. 

-( اما قٌمة )ر( المحتسبة )1‘53( واالنحراف المعٌاري )9‘15وكان الوسط الحسابً لسمة العدوانٌة )

ٌدل على  ( مما0‘05( ومستور داللة )13( تحت درجة حرٌه )0‘53( وهً اكبر من الجدولٌة البالغة )0‘47

وجود ع قة ارتباط معنوي عكسً بٌن مقٌاس الخجل وسمة العدوانٌة بٌنما كان الوسط الحسابً لسمة 

( واالنحراف المعٌاري 0‘79-( وبلغت قٌمة )ر( المحتسبة )1‘7( واالنحراف المعٌاري )7‘95االكتئابٌة )

قة ارتباط معنوي عكسً بٌن ( مما ٌدل على وجود ع 0‘05( ومستور داللة )13( تحت درجه حرٌه )1‘7)

( واالنحراف المعٌاري 1‘33وكان الوسط الحسابً لسمة قابلٌة االستثارة )مقٌاس الخجل وسمة االكتئابٌة.  

( 13حرٌه )( تحت درجه 0‘53( وهً اكبر من الجدولٌة البالغة )0‘72-( وبلغت قٌمة )ر( المحتسبة )1‘18)

قة ارتباط معنوي عكسً بٌن مقٌاس الخجل وسمة قابلٌة ا ٌدل على وجود ع ( مم0‘05ومستور داللة )

أن افراد العٌنة كان لدٌهن درجة عالٌة من الخجل فؤنعكس على االستثارة وتعزو الباحثة سبب هذه النتائج 

 .(1)ان تسٌطر على انفعاالتها فً المواقف التً تواجهها  عسماتهن الاخصٌة فهً ال تستطٌ

 

----------------------------------------------------------------- 

 . 148' ص2004‘ مركز الكتاب ‘ مصر ‘  4ط‘ مدخل علم النفس الرٌاضً -(محمد حسن ع وي :1)
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 ان العصبٌة تكون مصاحبة ل ستثارة االنفعالٌة اي ان الرٌاضة تتٌح فرصة للتخلص من حاالت التوتر         

اما بالنسبة لسمة العدوانٌة فؤن الطالبة عندما تمتلك درجة عالٌة من الخجدل تقدل لددٌها سدمة العدوانٌدة وتعدزو 

 الباحثة السبب الى ان ممارسة الرٌاضة تبدد العدوانٌة 

االكتئابٌددة تمٌددز االفددراد الددذٌن ٌتسددمون بالتذبددذب المزاجددً )التادداإم( وعدددم فهددم االخددرٌن لهددم واالحسدداس امددا 

 ب.  بالذن

امددا لسددمة قابلٌددة االسددتثارة فتعددزو الباحثددة السددبب الددى ان الطالبددة التددً لدددٌها نسددبة خجددل عددالً التسددتطٌع ان 

تسٌطر على انفعاالتها فً المواقف الضاغطة وتقل درجة استثارتها 
(1)

 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------- 

 . 211،ص 1975،القاهرة ، علم النفس الرٌاضً واالسس النفسٌة للتربٌة الرٌاضٌة(محمد حامد افندي : 1)
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 االصخُخاخاث وانخىصياث -5

 االصخُخاخاث 5-1

 انخىصياث 5-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االصخُخاخاث وانخىصياث :-

 انفصم اخلايش



 االصخُخاخاث : 5-1

علٌهدددددا توصدددددلت الباحثدددددة الدددددى فدددددً ضدددددوء البحدددددث وتحلٌدددددل البٌاندددددات يحصدددددائٌا تدددددم الحصدددددول          

 -االستنتاجات التالٌة :

 أتسمت طالبات المرحلة األولى بحدود الوسط والواطئ فً معظم سمات الاخصٌة  -1

 تتمتع طالبات المرحلة االولى بدرجة عالٌة من الخجل  -2
 الخجل وسمات الاخصٌة  وجود ع قة ارتباط عكسٌة بٌن مقٌاس -3

 

 

 

 

 

 

 انخىصياث : 5-2
ضددددرورة االهتمددددام بالجوانددددب الاخصددددٌة عددددن طرٌددددا تطددددوٌر السددددمات الاخصددددٌة عنددددد تدددددرٌس  -1

 الطالبات فً درس طرائا التدرٌس

اهتمدددام التدرٌسدددٌن بتقوٌدددة الاخصدددٌة لددددر طالبدددات المرحلدددة االولدددى ألجدددل خفدددض نسدددبة الخجدددل  -2

 لدٌهن  

 أجراء دراسات ماابهه على المراحل الدراسٌة االخرر  -3
 أجراء دراسات ماابهه على متغٌرات نفسٌه اخرر  -4
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 مقٌاس فراٌبورج للاخصٌة  
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   بمفردي فً غرفه ٌجلس فٌها بعض الناس وهم ٌتحدثون اخجل من الدخول 17
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   احلم لعده لٌال فً ااٌاء اعرف انها لن تتحقا 34

   ٌظهر علً التوتر واالرتباك بسهولة عند مواجهة احداث معٌنة 35

   ٌغضبون بسرعةانا لسوء الحظ من الذٌن  36
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 استمارة استبٌان الخجل



 كال َؼى انفمـــــــــــــــراث ث

   الغرباء وجود عند بالخجل ااعر 1

   المعارف بعض من سإال الً ٌوجة عندما بالك م أتلعثم 2

   فٌها من مع والتعامل بمفردي المح ت العامة الى للدخول اضطررت اذا واالحراج بالضٌا ااعر 3

   الناجحة التعامل اسالٌب تنقصنً بانه ااعر 4
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   بسهولة بداخلً عما التعبٌر علً ٌصعب 6
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