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 اإلحراج وعالقته بنمط الشخصية لذى طلبة املرحلة االعذادية
ــير  م. ــان خضـــــــــــــ ــاء كنطـــــــــــــ                                                                وفـــــــــــــ

 ن
 قدم الطلوم التربويظ والنفديظ جامطظ تكريت/ كليظ التربيظ/

 ن
 صلخستامل

ؿ الدػاثييف يػ  الملػاؿ مف المفاهيـ التػ  دػت ت تذ ػد  ػت  مػف امهتمػاـ مػف  دػ
النفس  والت دوي هو امث اج الدي يشكؿ اثػت الووامػؿ النفسػيا دات التػذيي  السػمد  يػ  
الثػػػت مػػػف  ػػػت م التكيػػػؼ مػػػل ام ػػػ يف ودالتػػػال  يامػػػؿ مػػػف ي  ػػػا تكػػػويف    ػػػات مػػػل 

 ام  يف وامستفاتم مف  د اتهـ .
اد ينظػػ   ونمػػط الش  ػػيا يكػػوف المػػت ؿ امساسػػ  يػػ  يهػػـ السػػموؾ امنسػػان 
 الى الش  يا ككؿ متكامؿ مف   ؿ تفا ؿ الونا   مل دوضها الدوض .

و ػػت اسػػتهتؼ الدثػػل الثػػال  التوػػ ؼ  مػػى مسػػتوا امثػػ اج ونمػػط الش  ػػيا 
إنال( وكدلؾ مو يا الو  ا ديف امث اج ونمط الش  يا  -تدوًا لمتغي  اللنس )دكو 
 إنال( .–تدوًا لمتغي  اللنس )دكو  
( طالػػػط وطالدػػػا مػػػف المػػػتا س ام تاتيػػػا يػػػ  021ا الدثػػػل )و ػػػت دمغػػػت  ينػػػ
 ضػػػاك تك يػػػت .ثيػػػل  امػػػت الداثيػػػا ددنػػػاك مايػػػاس امثػػػ اج  –مثايظػػػا  ػػػ ن الػػػتيف 

( ياػػػ م وتػػػـ   ضػػػي  مػػػى ملمو ػػػا مػػػف ال دػػػ اك وكػػػدلؾ 82وتكػػػوف د ػػػو تي اموليػػػا )
يػػػا مػػػف اسػػػت  اج    ػػػا الفاػػػ م دالت لػػػا الكميػػػا وا ػػػدو المايػػػاس يتكػػػوف د ػػػو تي النها 

 ( .1.20( يا م وتـ ثساط يدات الماياس دط ياا ا اتم ام تدا  ودمغ )81)
الو ػػػاديا( ياػػػت ا تمػػػتت  –امػػػا دالنسػػػدا لمتغيػػػ  نمػػػط الش  ػػػيا )امندسػػػاطيا 

الداثيا ا تيا   ا ما ايزنؾ لمش  يا ) ال و م  ( ثيل تـ   ضها  مى ملمو ا مف 
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 اج موامؿ اليدات مف   ؿ ط ياا المثكميف مست  اج ال تؽ الظاه ي وكدلؾ است 
 ( وهدا يوت موامؿ يدات ليت .1.20ا اتم ام تدا  والدي دمغ )

ودوت است  اج ال ػتؽ واليدػات لمماياسػيف  امػت الداثيػا دتطدياهمػا  مػى  ينػا 
( طالػػػط وطالدػػػػا مػػػػف طمدػػػا الم ثمػػػػا ام تاتيػػػػا  وتػػػػـ 021الدثػػػل امساسػػػػيا الدالغػػػػا )
( وموامػػػؿ ا تدػػػاط دي سػػػوف وتو ػػػمت الػػػى النتػػػا   T.testمواللػػػا الديانػػػات داسػػػت تاـ )

 امتيا :
اف الطمدػػػػػا دشػػػػػكؿ  ػػػػػاـ يتو ضػػػػػوف ل ثػػػػػ اج يػػػػػ  هػػػػػد  الم ثمػػػػػا يػػػػػ  موا ػػػػػؼ 
التما يػػا م تمفػػا وكػػدلؾ تدػػيف اف امنػػال يتوػػ ض ل ثػػ اج اكيػػ  مػػف الػػدكو  وكػػدلؾ 

م ويػا ا مػى اشا ت الى اف الملمو ا امندسػاطيا سػواك امتزانيػا او الو ػاديا نسػدها ال
مػػػف الملمو ػػػا امنطوا يػػػا وكػػػدلؾ  ػػػتـ ولػػػوت يػػػ وؽ دات تملػػػا مونويػػػا دػػػيف الػػػدكو  
وامنػػال يػػ  هػػد  امنمػػاط   ويتدػػيف اف هنػػاؾ    ػػا ط تيػػا دػػيف امثػػ اج والملمو ػػا 

 امنطوا يا وكدلؾ    ا  كسيا ديف امث اج والنمط امندساط  .
 مات ثات .و ت   لت الداثيا دملمو ا مف التو يات وال
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 انفصم األول
 انخعريف بانبحث

 مشكهت انبحث .
اني كاف مو ويػًا لػتا  ممػاك يوت مفهوـ امث اج مف المفاهيـ الثتييا نسديًا ام 

 ػػػتيمًا ... ويميػػػؿ امثػػػ اج مشػػػكما لػػػتا الفػػػ ت سػػػواك كػػػاف دالنسػػػدا لو  اتػػػي مػػػي  الػػػنفس
املتمػػا   دشػػكؿ  ػػاـ   ام ػػ يف تا ػػؿ امسػػ م او زمػػ ك الومػػؿ او التكيػػؼ النفسػػ  و 

 .ا منها الامؽ   التوت    او كآداواثيانًا  ت يو ؿ الف ت الى دوض امضط ادات النفسي
و نتما يكوف امثػ اج ازمػا لمو ػؼ  ػاد  يهػدا  مػ  دػتيه  لكػف  نػتما ي ػدو 
امثػػ اج سػػما مػػف سػػمات ش  ػػيا الفػػ ت  نػػتما ي تدػػؾ  نػػتما تولػػي الدتايػػا م ثظػػا 

والتوديػػ ات ريػػ  ال ػػثيثا يهػػدا يشػػكؿ يؽ ويتموػػيـ يػػ  الك ـ..ط لػػي الضػػ ػػاد م وتسػػد
 (Falelman, 1997p. 95.)الش  يا سمات مف  طو م امث اج  نتما يكوف سما يادتا

ويشػػكؿ امثػػ اج نتيلػػا لتػػايي  امسػػ م يػػ  تنشػػ ا الطفػػؿ اسػػاليط مواممتهػػا ممػػا 
 ػػػتم  وامػػػؿ يػػػنوكس  مػػػى سػػػموكي التفػػػا م  مػػػل الدي ػػػا التػػػ  يوػػػيش دهػػػا اضػػػايا الػػػى 

 والظ وؼ الموضو يا الت  تثيط دثيام كؿ انساف .
 أهميت انبحث واحلاخت إنيه . 

مف المفاهيـ الثتييا نسديًا   مفهوـ امث اج دو في واثت مف المفػاهيـ الزمنيػا 
التػػ  ثظيػػت دالت اسػػا والدثػػل  ػػ ؿ الواػػوت الي يػػا ام يػػ م ثيػػل ي تمػػؼ اميػػ ات ييمػػا 

سػػماتهـ وامػػزلتهـ ينػػ ا مػػنهـ المطيػػؼ   والاػػاس   وكػػدلؾ  ديػػنهـ مػػف ثيػػل طدػػا وهـ و 
المندسػػط والمنطػػوي وكػػدلؾ ال ػػ يو وال لػػوؿ   كػػؿ لػػي طدوػػي ال ػػاص   ويػػ  الثاياػػا 
هنػػاؾ دوػػض السػػمات توػػت يػػ  دتايػػا اممػػ  سػػمات  اتيػػا  طديويػػا   وم تشػػكؿ  ػػا ؽ 

الم اهػػؽ  لػػتا الفػػ ت كسػػما ال لػػؿ   والتػػ   ػػت ت ثػػظ يػػ  يتػػ م الم اهاػػا   ثيػػل يثػػس
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دال لؿ دسػدط مشػا    التػ  يتوػ ض والتػ  يمكػف اف ن دطهػا دػالتغي ات اللسػميا التػ  
تسػػدؽ يتػػ م الدمػػوغ والنضػػ  وهػػدا نتيلػػا لنشػػاط الغػػتت اللنسػػيا كػػدلؾ يوػػت ال لػػؿ امػػ  
 ػػػاتي وسػػػما مثمػػػوتم يػػػ  موا ػػػؼ موينػػػا تسػػػتت   ييهػػػا ال لػػػؿ لػػػتا الفػػػ ت كطديوػػػا 

 .(0:  2110وري ها.) دت ال ثمف   وؿ ما  اـ دي انسانيا كاف ياتـ لي اط اك ثسف لف
ويوزو الداثييف ي   مـ الػنفس امثػ اج الػى  ػتـ ام ػت ط الكييػ  دالنػاس وم 
شػػػؾ  اف ل سػػػ م لهػػػا تػػػايي ًا   يسػػػيًا يػػػ  نشػػػوك نز ػػػا امثػػػ اج يػػػ  نفػػػس الفػػػ ت   وتنميػػػا 

تم مػػػف ثياتػػػي دػػػد تها ال طيػػػ م التػػػ  تثػػػت كييػػػ ًا مػػػف يواليػػػا امتسػػػاؽ يػػػ  ملػػػامت متوػػػت
 ( Costa, 1995 : P.471)املتما يا وسموكي التفا م  مل الدي ا الت  يت   ع منها.

ومػػػف الطديوػػػ  اف ازمػػػا امثػػػ اج وانفوامتهػػػا الولتانيػػػا والنفسػػػيا ت تمػػػؼ مػػػف 
شػػ ص م ػػ  ودلػػؾ لتوػػتت امثػػواؿ والووامػػؿ والظػػ وؼ الموضػػو يا التػػ  تثػػيط دثيػػام 

الػػى اف امثػػ اج دولػػوت اشػػ اص م   ( Miller, 1995)كػػؿ انسػػاف ويشػػي  ميمػػ  
نو يهـ  و نو يهـ مو يا دسيطا تومؽ  مػى   يهػـ يينػا وهػدا هػو مػا يومػؿ اث النػا دثػؽ 
امسوياك او  مى ام ؿ ضفنا ثيف نلتمل الى مف ي تمفوف  نا ي  الطداا املتما يا 

 (Miller, 1995 P106)والومميا او المهنيا او ري  دلؾ . 
الػى اف امثػ اج يشػو   ػو م الفػ ت لمػا ييهػا مػف   (Goffam)اف ويػدك  كويمػ

ا داؾ وكدت تنت   نتما تهتت امثػتال ريػ  الم رػوط ييهػا هويػا الفػ ت يػ  ثالػا مايػا 
 Goffam )ولػػدلؾ تتلنػػط النػػاس امثػػ اج  ػػت  اممكػػاف ثتػػى لػػو كمفهػػـ دلػػؾ كييػػ ًا 

1956 .P , 1) 
لشػػوو  دػػامث اج يوػػوت ( يػػ  ت اسػػا ا Gibbons, 1990وتو ػػؿ ليدػػونس )

الى ام تداؾ واف هناؾ تشادهات ي  امستلادا الم ثظا لكؿ منهػا وهمػا يسػهماف يػ  
اسػػداط مداشػػ م موينػػا و ػػت ي ػػوط  مػػى دوػػض امشػػ اص التميػػز دينهػػا وهنػػاؾ دوػػض 

(تمػػػػ  الشػػػػوو  دػػػػامث اج وام تدػػػػاؾ يػػػػ  ي ػػػػا واثػػػػتم  1970المػػػػنلفيف اميػػػػاؿ )كوتمػػػػاف 
(.Gibbons, 1990:p.132) 
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(الى اف امث اج هو نشاط سموك  او هػو Caupach, 1999ويشي  كوداش )
ض دًا ي  الث كا المستم م الت  م يتديف لها ر ض او نتيلا او رايا موينا  هػدا مػف 
الناثيػػػا الظاه يػػػا امػػػا مػػػف الناثيػػػا الداطنيػػػا لمفػػػ ت ينشػػػاطي النفسػػػ  يت ػػػد ضػػػ دًا مػػػف 

م يغمػػػػػػط  ميػػػػػػي اتسػػػػػػاؽ وم تػػػػػػ ـز  الت ػػػػػػو  والمفػػػػػػؾ الػػػػػػدي الػػػػػػدي م يثكمػػػػػػي انتظػػػػػػاـ
(.Caupach, 1999: p.227) 

ودناًك  مى ما تاتـ ياف هدا كمي يت ؿ ضمف الووامؿ املتما يا والتػ  تتميػؿ 
يػػ  التنشػػ ا املتما يػػا التػػ  تطدػػل الفػػ ت وتسػػا ت  مػػى نمػػو امثػػ اج لتيػػي و ػػت دينػػت 

الفػػ ت  مػػى التفا ػػؿ  دوػػض الت اسػػات الػػى اف امثػػ اج لػػي تػػايي  كديػػ  وسػػمد   مػػى  ػػت م
 :Edelmann, 1987الليت مل ام  يف ويامؿ مف ي  ا ال تا ات مل ام ػ يف . )

p.66) 
ومػػف الووامػػؿ ام ػػ ا لمثػػ ج هػػ  الووامػػؿ الديولوليػػا وتتضػػمف امسػػتوتاتات 

الػى اف  (Buss, 1980)المو ويا الت  يمكف اف تلوؿ الف ت مستهتيًا ل  تداؾ ويشي  
يا ومنها الشػوو  الوػاـ دالػدات / ػتـ الكفػاكم املتما يػا / التكػتـ هناؾ استوتاتات نفس

 ,Bussاملتمػػا   كمهػػا  ػػػت تػػنتي الػػى الشػػػوو  دػػالث ج وال لػػؿ و مػػػؽ اللمهػػو  .)

1980 :p.111) 
( الى هنػاؾ ملمو ػا مػف اميػ ات يشػو وف Field, 1995واشا ت ت اسا ييمت )

اولوف الايػػػاـ دػػػادؼ ال ػػػتع مداػػػاك دػػػامث اج وام تدػػػاؾ وم يو يػػػوف مػػػادا يفومونػػػي ويثػػػ
انفسػػهـ يػػ  ثالػػا مػػف ال زانػػا وضػػدط الػػنفس يػػـ تثولػػت هػػد  ال ػػتع الػػى  ػػاتات لهػػـ 

(.Harr, 1990, p.189) 
( ينػػ ا اف امثػػػ اج  ػػت يكػػوف ازمػػػا Edelman, 1997امػػا ت اسػػا ايػػتلماف )

 ا ضػػا ومػػف النػػات  اف نلػػت انسػػاف لػػـ يكػػف  ػػت  دػػ  امثػػ اج يػػ  م ثمػػا مػػف م اثػػؿ 
ثياتػػي ويػػ  موا ػػؼ ش  ػػيا او مناسػػدات التما يػػا ونػػ ا اف دوػػض اميػػ ات ي تكدػػوف 
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 نتما تولي اليـ ايا م ثظا  اد م مما  ػت تسػدط لهػـ اضػط ادًا نفسػيًا يػنوكس وينسػط 
 (Edelman, 1997:p. 95 ني ث كات مضط دا مت تتم .)

 The)وتشي  امتديات ي   مـ نفػس الش  ػيا الػى اهميػا تنمػيط الش  ػيا 

Personalty Typlogy)   اد تمكػػػف يػػػ  اف  هػػػتؼ الدثػػػول التل يديػػػا المتميمػػػا يػػػ
ضػػػدط المتغيػػػ ات الت يمػػػا يػػػ  التلػػػا ط والتنػػػاوؿ المػػػنظـ لمتغيػػػ ات الدثػػػل  يمكػػػف اف 
يكػػوف المػػت ؿ امسػػاس يػػ  يهػػـ السػػموؾ امنسػػان  اد ينظػػ  الػػى الش  ػػيا امنسػػانيا 

ض وه  الونا   المتفا ما مل دوضها الدوكونها تنظيمًا تيناميكيًا مكونًا ي   تت مف 
 (2112:2.) يواف  تمثؽ دالسموؾ امنسان  وتفسي ات مظاه   نا   ري  ممموسا دؿ

( يػػ  ادثايػػي  ػػف التفا ػػؿ Eyzenkومػػف اهػػـ الت اسػػات مػػا اشػػا  اليػػي ايزنػػؾ )
امنطػػواك(ومف ولهػػا )الو ػػاديا(مف لهػػا ا ػػ ا ومػػا  ػػت يونيػػي  -دػػيف دوػػتي )امندسػػاط

ا ي ص م تمؼ المشك ت النفسػيا وتو ػؿ الػى اف النػاس الم ػاديف دالػدهاف دلؾ ييم
واضط ادات الوساوس الاه يا كانوا يميموف الى اف يكونوا شػتيتوا امنطػواك دينمػا يكػوف 
النػػػػػاس الم ػػػػػاديف دامضػػػػػط ادات التثويميػػػػػا ميػػػػػؿ )الشػػػػػمؿ الهسػػػػػتي ي( وامضػػػػػط ادات 

( Eyzenkنػوا اكيػ  اندسػاطًا  ويػ ا ايزنػؾ )التفككيا ميؿ ياتاف الداك م ميػاليف مف يكو 
اف النػػاس م تفوػػ  امندسػػاطيا يويشػػوف  مػػى نمػػو مضػػدوط لممييػػ ات الم يفػػا يػػادا مػػا 
كػانوا انطػػوا ييف يػػانهـ سػػوؼ يتوممػػوف تلنػػط الموا ػؼ التػػ  تسػػدط الفػػزع دسػػ  ا شػػتيتم 

تػتؿ  ودت ا ثتى ي ؿ دهـ امم  الى ام ادا دالػد   ثتػى مػف ال مػوز الدسػيطا التػ 
 مػى تمػؾ الموا ػػؼ  ي انهػـ ي ػادوف دال هػػاط امػا امنطػوا ييف يسػػوؼ يتوممػوف دسػػ  ا 
ودت ا سموكيات موينا ت زمهـ ميؿ تفات امشياك  تم م ات ودكي م او رسؿ اليتيف مػ م 
دوػػت ا ػػ ا امػػا امندسػػاطيوف م تفوػػ  الو ػػاديا يػػانهـ مميػػزوف يػػ  اهمػػاؿ امشػػياك او 

ييتثكمػػوف يػػ  تليػػات الػػتياع ميػػؿ امنكػػا  والكدػػت وامسػػااط  نسػػيانها والتػػ  تاهػػ هـ يهػػـ
 (2-2: 2112وري ها مف اليات التياع .)نا     
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( يػ  ت اسػتي  مػى تو  نمػط الش  ػيا ثتػى Harbal, 2002كمػا اكػت ه دػؿ)
يػػ  ملػػاؿ الومػػؿ ياػػت اشػػا  الػػى اف نمػػط الش  ػػيا لػػي واهميػػا كديػػ م يػػ  ملػػاؿ المهػػف 

انماطها وميولهػا و ػت اتها ومػتا م  متهػا لمهنػا موينػا والوظا ؼ يت اسات الش  يا و 
وادوػػػات مهػػػف ا ػػػ ا م ت  مهػػػا يسػػػهـ يػػػ  تطػػػوي  الش  ػػػيا و ياسػػػها وا تيا اتهػػػا ويػػػ  

 (Hurbal, 2000: p153ظهو  ت   يف وم اكز لمتوليي .)
( يػػ  ت اسػػتي الػػى اف امنطػػواك وامندسػػاط مو فػػاف كػػؿ 0331واشػػا   ياطػػا )

اساسيًا دثكـ السياؽ النفس  دكاممي يهناؾ ي ا مػف النػاس يػ  لثظػا منهما يون  مييً  
اسػػػػتلاداتهـ لمو ػػػػؼ موػػػػيف ينسػػػػثدوف يػػػػ  الدتايػػػػا وكػػػػانهـ يهمسػػػػوف دكممػػػػا )م( ريػػػػ  
مسمو ا يـ دوت دلؾ يدت وف ي   ت الفوؿ وهنػاؾ ي ػا مػف النػاس ياػادموف المو ػؼ نفسػي 

ف سػػموكهـ  ػػواط دتاهػػا و مػػى دا ػػتاـ واسػػتوتات اولػػ  ل سػػتلادا وكػػانهـ واياػػيف مػػف ا
دلػػؾ يػػاف  ت يوػػؿ المنطػػوي يت ػػؼ دالسػػمديا دمػػا يت ػػؼ  ت يوػػؿ المندسػػط داميلاديػػا 

 (80: 2110والياا والل  م .) اسـ  
( يػ  ت اسػتي  مػى اف نمػط الش  ػيا الػتو  Plytt, 1971كما اكتت د يت )

ا تو  كدي  ي   مؽ الكدي  ي   ت م الف ت  مى الثكـ ي  انفوامتي كما اف الو اديا له
: 0338شػ ك مػػف الاػػت م يػػ  السػػدو م  مػػى الػػتثكـ يػػ  انفوامتػػي الداتيػػا .) دػػت الفتػػان  

248) 
( الػى تو  انمػاط الش  ػيا يػ  ا ػد Pattusonو ت اشػا ت ت اسػا داتوسػوف )

الموا ػػػل الوظيفيػػػا ياػػػت ولػػػت اف هنػػػاؾ ا ػػػت ؼ يػػػ  انمػػػاط الش  ػػػيا ضػػػمف الهيكميػػػا 
تو  الػنمط يػ  الم كػز امتا ي لمفػػ ت يضػً   ػف ا ػت يهـ يػػ  امتا يػا ممػا ينكػت  مػػى 

 (Petterson, 1986: 74نمط الش  يا الت و ي ونمط الش  يا التاميتي .)
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(  مػػػى اهميػػػا نمػػػط الش  ػػػيا يػػػ  التث ػػػيؿ 0322واكػػػتت ت اسػػػا نشػػػوان  )
امكػػػػاتيم  ثيػػػػل يتدػػػػيف اف امنطػػػػوا ييف لممسػػػػتوييف هػػػػـ امكيػػػػ   ادميػػػػا  مػػػػى موا ػػػػما 

 تي.ت اس
 (200: 0322)نشوان   

( الػػى اف نمػػط الش  ػػيا الػػدي تمتمكػػي يػػني  يػػ  اسػػموط Ballو ػػت اشػػا  دػػاؿ)
التوا ػػؿ الػػدي تنتهلػػي مػػل ام ػػ يف ويشػػي  دػػاؿ مػػف  ػػ ؿ ت اسػػتي الػػى اف امشػػ اص 
مػف نمػط الش  ػيا امنطوا يػا يميمػوف الػى اسػتوماؿ وسػا ؿ امت ػاؿ املكت ونػ  ميػؿ 

كس اكيػػػػ  مػػػػف دوي الش  ػػػػيا امندسػػػػاطيا المػػػػديف يفضػػػػموف الد يػػػػت املكت ونػػػػ  والفػػػػا
 (Ball, 1997: 18امت اؿ المداش  ولهًا لولي . )

وتد ز اهميا الدثل الثال    ؿ تاكيػت الداثيػا  مػى شػ يثا التما يػا مهمػا 
تتطمػػل مػػف   لهػػا الػػى النهػػوض دػػالملتمل مف الشػػداط مػػف الطا ػػات الدشػػ يا المهمػػا 

اك المسػػتادؿ وم ثمػػا مهمػػا يػػ  ثيػػام الفػػ ت اد يتثػػتت دهػػدا و ن ػػ  مهػػـ يػػ   مميػػا دنػػ
المسػا  ومػػف الموػ وؼ مػػف هػػد  الم ثمػا امنتااليػػا لػدا تاػػل  مػػى  ػاتاهـ مسػػنوليا دنػػاك 

 المستادؿ ونثف ي  م ثما نثف دثالا الى الدثل ي  هدا الملاؿ .
 

 أهذاف انبحث .
 -يهتؼ الدثل الثال  الى :

 -الم ثما ام تاتيػا وتدوػًا لمتغيػ  اللػنس )دكػو التو ؼ  مى امث اج لتا طمدا  -2
 انال(.

التوػػ ؼ  مػػى نمػػط الش  ػػيا لػػتا طمدػػا الم ثمػػا ام تاتيػػا وتدوػػًا لمتغيػػ  اللػػنس  -3
 انال(. -)دكو 

 التو ؼ  مى الو  ا ديف امث اج ونمط الش  يا لتا طمدا الم ثما ام تاتيا . -4



 
 

   

 

ه بنمط الذخصيظ اإلحراج ورالقت 
 لدى طلبظ المرحلظ االرداديظ

 

 وفاء كنطان خضير م.
  3122أيـلــول   (9) الطــدد

  535 

 

 الفراهيدي آداب جملة

 حذود انبحث .
ال ادػػل الوػػػاـ يػػ  مػػػتا س مثايظػػػا يات ػػ  الدثػػػل الثػػال   مػػػى طمدػػا ال ػػػؼ 

 . 2101 -2113  ن التيف/  ضاك تك يت لمواـ الت اس  
 حتذيذ ادلصطهحاث .

 اإلحراج . -أوالً:
 . Babcock, 1988تعريف بابكوك  -2

" سموؾ ري  م روط ييي يدتوت  ف الموايي  الش  يا الت  ي ضناها  مى 
 (Bennett, 1999: 115نتنا " )داتنا ثتى واف لـ تكف مو ويا مثت ياط مو ويا  

 ( .( Parrott & Smith, 1991تعريف باروت وسمث -3
" ثالا مف ام دػاؾ التػ  تواػط الثػواتل التػ  تزيػت مػف تهتيػت التاسػيمات ريػ  

 (Parrott &Smith, 1991, p.12الم روط ييها .)
 ( .(Leary, 1995ليري  -4

 (Leary, 1995: 961" ثامت مف الكت  ل اك مازؽ م ن رط ي  ثتويي.)
 ( .(Klass, 1997كالس  -5

" شوو  الف ت دام تداؾ و تـ ام تيان ي اثدي تغي  ي  لوف الولي وتوميـ ي            
 (Klass, 1997: p.104الك ـ .)

 التعريف اإلجرائي لإلحراج .
"الت لا التػ  يث ػؿ  ميهػا المسػتليط مػف  ػ ؿ الادتػي  مػى المايػاس الموػت 

 لهدا الغ ض"
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 ي لإلحراج .نظر التعريف ال
( ل ثػ اج Modiglian, 1968" نظ ًا الى  ف الداثيػا  ػت اسػت تمت مايػاس )

 ميي يذنها تدنت تو يفي الدي ينص  مػى  ف امثػ اج هػو : ياػت اف تاػتي  داتػ   ػاص 
 (Modigliani, 1968, p.19  ي  اممت ولكف ثات التذيي  " .)

 منط انشخصيت . -ثانيًا :
 ( .(Eyzenek, 1964ايزنك تعريف  -2

"هو تلمل ممثوظ او سما ممثوظا مػف السػمات   وهػو نػوع مػف التاػويـ اكيػ  
 (432: 0310 موميا وشموًم والسما لزك مف امنماط " .) هوؿ وكالفف  

 ( .2:77تعريف يونس ) -3
 (84: 0300"  اتات التكيؼ الت  اكتسدها الف ت ي  ايناك نمو  " . )يونس  

 ( .2:96اكوني )تعريف م -4
" ي ا مف الناس لهـ طديوا  ا ا تلوؿ كؿ ي ت ي  هد  الف ا يشدي ريػ   يػ  

: 2110نفػػس الف ػػا   وتفػػ ؽ ديػػنهـ ودػػيف ريػػ هـ مػػف اميػػ ات يػػ  ي ػػا ا ػػ ا " .) اسػػـ  
04) 
 ( .3112تعريف عبد اهلل ) -5

 " تلمل السمات امساسيا النظ يا او اللسميا الت  تكونت يػ  مسػتهؿ الثيػام
 (20: 2110وم ت ضل لتغي  اساس  " .)  دت اهلل  

 ( .3114تعريف المالح ) -6
" مفهػػـو يشػػػي  الػػػى ي ػػػا او  ػػػنؼ مػػػف النػػػاس او اميػػػ ات الػػػديف يشػػػت كوف يػػػ  
ال فات الوامػا واف ا ػت ؼ دوضػهـ  ػف دوػض يػ  ت لػا اتسػامهـ دهػد   ال ػفا ".) 

 (8: 2118الم ن   
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 التعريف النظري لنمط الشخصية .
" تدنػػػػت الداثيػػػػا لتو يػػػػؼ ايزنػػػػؾ ل نمػػػػاط : دو ػػػػفي تلموػػػػًا ممثوظػػػػًا او سػػػػما 
ممثوظا مف السمات  مى اسػاس اف ل نمػاط مػا هػ  ام  دػا م  ػف  ػتت مػف السػمات 

 تلموت يشكمت ال ط المويف لش  يا الف ت  " .
 

 التعريف اإلجرائي لنمط الشخصية .
س انمػػػاط الش  ػػػيا " هػػػو الت لػػػا التػػػ  يث ػػػؿ  ميهػػػا المسػػػتليط  مػػػى مايػػػا

 الدي ا ت مر اض هدا الدثل " .
 انفصم انثاني

 اإلطار اننظري ودراصاث صابمت
 اإلطار اننظري . -أوالً :

 وخهاث نظر يف اإلحراج .
 . Goffmanاالحراج من وجهة نظر كوفمان  -

يظهػػ  امثػػ اج دوػػض ال  ػػا ص الوامػػا لمتفا ػػؿ يػػ  كػػؿ موالهػػا او  ػػتاـ 
ث اج  نػتما يشػو  الفػ ت انػي اسػاط التوػا يؼ المتضػا دا لنفسػي ولهًا لولي إد يظه  ام

 دؿ ظهو ها . م تظه  هد  امسااطات  شوا يًا او مسداط نفسي دؿ تظه  ي  موا ػل 
موينػا مػػف الموا ػػؼ املتما يػػا اد تنتشػػ  المدػػات  المتضػػا دا لمتنظػػيـ املتمػػا    نػػت 

ثػ اج وظيفتػي املتما يػا ال ا ػا امت اؾ المسدؽ لم  اع دػيف هػد  المدػات  يكػوف ام
 دي .

و ػػػت ي ثػػػظ الفػػػ ت امثػػػ اج الشػػػتيت  نػػػت ام ػػػ يف اويػػػى يػػػ  نفسػػػي مػػػف  ػػػ ؿ 
الو  ػػات الظػػاه م ل ضػػط اط امنفوػػال  ميػػؿ امثمػػ ا  وام تلػػاؼ والتمتمػػا وان فػػاض 
او ا تفاع نغما ال وت دشكؿ ري  ا تياتي والك ـ الم توش والتو ؽ وشػثوط الولػي 



 
 

   

 

ه بنمط الذخصيظ اإلحراج ورالقت 
 لدى طلبظ المرحلظ االرداديظ

 

 وفاء كنطان خضير م.
  3122أيـلــول   (9) الطــدد

  533 

 

 الفراهيدي آداب جملة

لوػػػيف وا توػػػاش اليػػػتج والتػػػ تت والث كػػػا المتددددػػػا وشػػػ وت الػػػدهف وال طػػػذ يػػػ  وتطػػػ ؼ ا
 ػػف  Mark Baldon, 1955اسػػتوماؿ املفػػاظ .... الػػ  وكمػػا دكػػ  مػػا ؾ دالػػتف 

ال لؿ اف مف   ماتي )رػض الد ػ    انثنػاك الػ  س   وضػل اليػتيف  مػؼ الظهػ    
ـ ي  الكػ ـ او  ػتـ مسؾ الم دس دشكؿ   د    شدؾ ام ادل مل دوضها   التموي

 (Goffman, 1956 :p. 264ت ادط اميكا   نت التودي  .) 
 . Modiglianiوجهة نظر مودغميني  -

( ا دوػػا ي ضػػيات مػػف اطػػا   النظػػ ي الػػدي يودػػ   ػػف Modigilianiاسػػتنت  )
امث اج كشػوو  دوػتـ الػت  ـ مسػتندط مػف ام تاػات اف الػدات التػ  ياػتمها الفػ ت تظهػ  

 ام  يف وهد  الف ضيات ه  :نا  ا اماـ 
 يمكف اف يظه  امث اج ياط ي  ولوت ام  يف . -2
يمكػػػف اف يضػػػوؼ امثػػػ اج مػػػف  ػػػ ؿ اف شػػػوو  دػػػاف سػػػموكي ريػػػ  نػػػا ص امػػػاـ  -3

 ام  يف .

 ( .Execontactي تدط امث اج دامت اؿ الد  ي ) -4

يػػػ تدط امثػػػػ اج دػػػاللهوت المددولػػػػا لتطػػػػوي  دات الفػػػ ت الماتمػػػػا مػػػف  ػػػػ ؿ تملػػػػا  -5
 ( .Face Workالتوادي  )

و ت تـ ا تيا  هد  الف ضيات داسػت تاـ انمػودج تل يدػ  الػدي سػدط الفشػؿ او 
 النلان لوينات التل دا سواك كاف دلؾ ي  مكاف  اـ او  اص .

( لكنهػػػا اشػػػا ت الػػػى اف الشػػػكؿ 0ود ػػػو م  امػػػا اكػػػتت النتػػػا   ي ضػػػيا   ػػػـ )
لػػػوت المتو ػػػل ل  ػػػ يف لػػػـ يلػػػ ي الموتػػػتؿ )امثػػػ اج الموتػػػتؿ( يمكػػػف اف يظهػػػ  يػػػ  الو 

( ودلؾ دسدط الفشؿ اللز ػ  الػدي ثػتل اينػاك التل دػا لكػف دػال رـ 2ا تدا  الف ضيا )
مف هدا الفشؿ ام اف لهد  الف ضيا مضاميف تتومؽ دالات م  مى تطديؽ الف ضيا   امػا 

( ياػػػت ث ػػػمت  مػػػى ت ػػػـ واضػػػو لكػػػف التثمػػػي ت المستفيضػػػا دينػػػت اف 8الف ضػػػيا )
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المل دػػػػا رضػػػػوا ا ػػػػدهـ  نػػػػت موالهػػػػا اثػػػػت ايػػػػ ات الملمو ػػػػا ام ػػػػ ا منهػػػػـ الوينػػػػات 
( دشػػػػػكؿ واضػػػػػو 4يمتوضػػػػػوف مػػػػػف ناػػػػػت  متا هػػػػػـ الضػػػػػويؼ كمػػػػػا تػػػػػـ ت ػػػػػـ ي ضػػػػػيا )

(.Modiglianio, 1971, p.15) 
 امناط انشخصيت .

 . Hipocratامناط هيبىلراط  -1
لػػت (ؽ.ـ مػػف النظ يػػات امولػػى التػػ  ثاو 811 -401توػػت نظ يػػا هيدػػو  اط )

ت ػػنيؼ النػػاس الػػى انمػػاط مزاليػػا  مػػى اسػػاس اف هنػػاؾ ا دوػػا سػػوا ؿ لسػػميا م تمفػػا 
 -تني  ي  ا دوا انماط اساسيا وه  :

 ػػػاثدي متفا ػػػؿ ومػػػ ن ونشػػػيط وممتمػػػ  اللسػػػـ وسػػػهؿ  Sangyineالػػػنمط الػػػتموي  -
 امستيا م وس يل امستلادا ويهتـ دالمثظا الثاض م .

ميز دي هدا النمط س  ا الغضط والوتوانيا اهـ ما يت Cholericeالنمط ال ف اوي  -
 والتشاـن ويكوف متامط المزاج .

يلػػػػت  ػػػػوودا يػػػػ  التوامػػػػؿ مػػػػل النػػػػاس ويكػػػػوف  Malahcholicالػػػػنمط السػػػػوتاوي  -
 منطوي  مى نفسي ويكوف دط ك التفكي  وم ي مو مف الامؽ واللتيا .

يا م يكػػػػػوف هػػػػػدا الػػػػػنمط دطػػػػػ ك امسػػػػػت Phlegmuticالػػػػػنمط الدمغمػػػػػ  او الممفػػػػػاوي  -
 وامستلادا ويميؿ الى الش   وسمد  ويكوف م اٍع لشوو  ام  يف .

 (11: 0318) الويسى   
 . Kretschmerامناط كرحشمر  -2

 - سـ الناس الى ي يا انماط :
 النمط الواهف /  دطا دالمزاج الو اديا لسمي نثيؿ ومم ك دالثيويا . -أ 
 هوس .النمط السميف / لسمي متدايف و ت تـ  دطي ددهاف ال -ب 

 النمط ال ياض  / يمتاز داوم اللسـ وتااسيمي ثاتم و ويا . -ج 

 (03: 0331( )شاهيف  41: 0323) نادمس  
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 امناط شهذون . -3
  سـ امنماط الى :

 النمط الثشوي / يتميز سموكي دالهتوك امنفوال  ومتسامو و وم اللهاز الهظم  . -2
تػي وكػدلؾ يتميػزوف دمنشػاط النمط الوظم  او الوام  /  وم الهيكؿ الوظم  وم  م -3

 الوام  والسيط م .

 النمط ال  و / ويتميز دالطوؿ ونووما اللسـ و ها ا الثس . -4

 (00: 2110) مثموت   
 امناط يىنك . -4

 -استطاع اف يميز ديف نمطيف اساسييف هما:
ويتلػػي الشػػ ص نثػػو الوػػالـ ال ػػا ل  يهػػو يميػػؿ  Exgrrarsionنمػػط امندسػػاط  - أ

ولي    ات واسوا مل الناس ويثاوؿ اف يلت  مً  ملتماع مف يكوف التما يًا 
 دام  يف .

يميػؿ الشػ ص الػى الوزلػا نو ػًا مػف مػا ويميػؿ  In troveslonالػنمط امنطػوا    - ب
 الى  المي الدات  ويوطيي اهميا اكد  .

ويشػػي  يوزنػػؾ كػػؿ شػػ ص يثمػػؿ امتلػػاهيف موػػًا ريػػ  اف اثػػتهما يكػػوف هػػو 
 (884: 2111لف ت . ) تس وتوؽ   امكي  سيط م  مى ش  يا ا
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 دراصاث صابمت . -ثانيًا :
 دراصاث حناونج االحراج . -1
 دراسات عربية . -أ
 ( .8::2( دراسة االنصاري )2

" قياس االحراج الموقفي لدى طالب المرحمة الجامعية من الجنسين وعالقته ببعض 
 المتغيرات في المجتمع الكويتي "

ديوا الو  ا ديف الث ج المو ف  ودوض المتغيػ ات هتيت الت اسا الى تثتيت ط
)ال لػػػػػػؿ  الامػػػػػػؽ التفػػػػػػا م    الػػػػػػتثكـ املتمػػػػػػا    التلنػػػػػػط املتمػػػػػػا    الو ػػػػػػديا 

( 841 امندسػػاط   ال ػػفاوم  الطديػػا   الضػػل    الػػدنط( .ثيػػل تكونػػت الوينػػا مػػف )
ج الػػدي طالدػػًا وطالدػػا مػػف الم ثمػػا اللامويػػا   وكانػػت اتوات الت اسػػا هػػ  مايػػاس الثػػ  

ياػػػػ م  و ػػػػت اسػػػػت تمت الوسػػػػا ؿ امث ػػػػا يا التاليػػػػا :  02ا ػػػت  الداثػػػػل المتكػػػػوف مػػػػف 
ام تدػػػػا  التػػػػا    موامػػػػؿ ا تدػػػػاط دي سػػػػوف  مواتلػػػػا سػػػػدي ماف   موامػػػػؿ الفػػػػا ل لتفػػػػاؼ 
الػػتا ؿ   واظهػػ ت نتػػا   الت اسػػا  الػػى ولػػوت يػػ وؽ لوه يػػا دػػيف اللنسػػيف يػػ  الثػػ ج 

يػػ وؽ يػػ  السػػمات الش  ػػػيا دػػيف اميػػ ات امكيػػػ   المػػو ف  ول ػػالو الطالدػػات وولػػػوت
ث لػػػًا  ػػػف اميػػػ ات ام ػػػؿ ث لػػػًا اد يتسػػػـ اميػػػ ات المث لػػػوف دال لػػػؿ والامػػػؽ التفػػػا م  

 والتكتـ املتما   والو ديا .
 (1181: 0331)امن ا ي 

 ( .3113( دراسة عبد الرحمن )3
 " عالقة االحراج بمراقبة الذات لدى طمبة الجامعة "

 ت اسا الى :هتيت ال
 التو ؼ  مى    ا امث اج وم ا دا الدات . .0
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التو ؼ  مى الف وؽ الف تيا ي  مستوا امثػ اج تدوػًا لمتغيػ  اللػنس والت  ػص  .2
 الومم  .

( طالدػػًا وطالدػػا موز ػػا  ػػؿ سػػت كميػػات يػػ  111تكونػػت  ينػػا الت اسػػا مػػف )
مػوتريمن  الػى لاموا دغتات والمستن  يا   وكانػت اتوات الت اسػا هػ  تو يػط مايػاس 

المغػػػػػا الو ديػػػػػا واسػػػػػتوماؿ مايػػػػػاس م ا دػػػػػا الػػػػػدات ل يػػػػػ ي .ومػػػػػف الوسػػػػػا ؿ امث ػػػػػا يا 
المست تما ه  : ام تدا  التا     موامؿ ا تدػاط دي سػوف   مواتلػا سػدي ماف دػ اوف   
وموامؿ الفا ل تسػاؽ الػتا م  . وتو ػمت نتػا   الت اسػا الػى اف مسػتوا امثػ اج لػتا 

ا ا مػػى مػػف مسػػتوا الطمدػػا الػػدكو  وهنػػاؾ    ػػا ا تداطيػػا دػػيف الطالدػػات يػػ  اللاموػػ
 امث اج وم ا دا الدات .

 (200 -001: 2118) دت ال ثمف  
 -دراسات اجنبية : -ب
 (. Brown & Graland, 1991دراسة برون وكارالند ) -

 " اثر ممارسة الفرد نشاط اجتماعي لدى طمبة الجامعة "
مما سػػا الفػػ ت نشػػاط التمػػا   كػػاف يكػػوف  اسػػتهتيت الت اسػػا الػػى مو يػػا ايػػ 

( طالط مف طمدا اللاموا الغناك ماادؿ الػ  310رناك  مى ولي التثتيت وطمط مف )
 ال  يتيل لهـ  ا تدا  اف اطػوؿ ارنيػا هػ  التػ  ستث ػؿ  مػى الػ  ا مػى ياػت كػاف 
 الطمدػا مثػػ ليف مػػف ا ػواتهـ السػػي ا وكػػاف دلػؾ كاييػػًا لػػيلومهـ ياطوػوا ارػػانيهـ ودػػدلؾ
اظه ت النتا   ي  هد  التل دا مثاولػا الطمدػا الهػ وط مػف  ػ ؿ التظػاه  دامنشػغاؿ 

 دسموؾ التما   دتيؿ .
(Brown & Garland, 1997 p. 30) 
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 ( .Garpenter ,1998دراسة كاربينتر)  -
 " بعض الخصائص المشتركة بين االحراج والمبادأة االجتماعية "

كا دػػػػػػيف امثػػػػػػ اج والمدػػػػػػات م هػػػػػػتيت الػػػػػػى ولػػػػػػوت دوػػػػػػض ال  ػػػػػػا ص المشػػػػػػت  
 املتما يا مف ثيل :

  تـ المات م  مى اكتساط ا ت اك لتت سهولا . (2
الشػػػوو  دػػػػامث اج  نػػػت الػػػػت وؿ متػػػا  ًا الػػػػى  ا ػػػا املتمػػػػاع دوػػػت ت ػػػػوؿ لميػػػػل  (3

 امي ات.

 امثساس دالتوت   نت الثتيل مل الغ داك او ش ص مف ا ثاط السمطا . (4

(Garpenter, 1998 p: 461) 
 (.Miller, 2000سة ميممر )درا -

 " العالقة بين االحراج والقمق االجتماعي لدى طمبة الجامعة "
هػػػتيت الت اسػػػا الػػػى مو يػػػا الو  ػػػا دػػػيف امثػػػ اج والامػػػؽ املتمػػػا     ثيػػػل 

( طالدػػػًا وطالدػػػا لامويػػػا   اظهػػػ ت نتػػػا   هػػػد  388اظهػػػ ت نتػػػا   هػػػد  الت اسػػػا مػػػف )
ث اج )الامؽ املتما  ( مف الوينات التػ  سػمت الت اسا دولوت    ا ايلاديا ديف ام

نفسػػها مث لػػا هػػ  يػػ  الثاياػػا  ماػػا التما يػػًا   كمػػا ظهػػ ت النتػػا    انػػي لػػيس هنػػاؾ 
 :Miller, 2000يػػ وؽ دات تملػػا اث ػػا يا لمتغيػػ  اللػػنس يػػ  هػػد  الت اسػػا . )

p.141) 
 دراصاث حناونج منط انشخصيت . -2
 -دراسات عربية : -أ

 ( .3113)دراسة ناصر  -
االنطددددواال وعالقتهددددا باشددددطراب الشخصددددية  -الشخصددددية االنبسدددداط بعددددد" 
 التجنسية "
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هػػتيت الت اسػػا الػػى التوػػ ؼ  مػػى الفػػ وؽ يػػ  امندسػػاط وامنطػػواك  مػػى ويػػؽ 
متغي  اللنس وكدلؾ التو ؼ  مى الو  ا دػيف امضػط ادات الش  ػيا التلنديػا ودػيف 

( طالدػػًا 411ت  ينػػا الت اسػػا مكونػػا مػػف )امنطػػواك( والو ػػاديا .  وكانػػ –)امندسػػاط 
وطالدا موز ا  مى لاموػا دغػتات   وكانػت اتوات الت اسػا هػ   ا مػا ايزنػؾ لمش  ػيا 
ومايػػػػاس اضػػػػط اط الش  ػػػػيا التلنديػػػػا  ومػػػػف الوسػػػػا ؿ امث ػػػػا يا المسػػػػت تما يػػػػ  

 الت اسا موامؿ ا تداط دي سوف   ام تدا  التا   لوينتيف مستامتيف   مواتلا كوت  .
% مػف 02اظه ت النتا   اف نسدا الم اديف داضػط اط الش  ػيا التلنسػيا 

امنطػواك( وولػوت    ػػا  -طمدػا اللاموػا ولػوت    ػا سػالدا دػيف الو ػاديا )امندسػاط
ا تداطيػا تالػػا دػػيف الو ػاديا واضػػط اط الش  ػػيا التلنسػيا وم تولػػت    ػػا ا تداطيػػا 

 (2112التلنسيا .)نا    وامنطواك والش  يا  –واضثا ديف امندساط 
 ( .3118دراسة رويج ) -

 " اساليب التعامل مع الصراع وعالقتها بانماط الشخصية "
هػػػتيت الت اسػػػا الػػػى التوػػػ ؼ  مػػػى اسػػػاليط التوامػػػؿ مػػػل ال ػػػ اع لػػػتا طمدػػػا 
اللاموا   والكشؼ  ف الف وؽ ي  اساليط التوامؿ مل ال  اع تدوًا منماط الش  يا 

( طالدًا وطالدا يػ  اللاموػا المستن ػ يا وكانػت 811 اسا مف )  و ت تكونت  ينا الت
اتوات الت اسا ه  ماياس اساليط التوامؿ مل ال  اع وماياس انماط الش  يا والت  

 ا تها الداثل .
واظه ت النتا   الى اف هناؾ    ا ديف اسػاليط التوامػؿ مػل ال ػ اع وانمػاط 

دً  لػػػتا الػػػنمط التفكيػػػ ي وكػػػدلؾ الش  ػػػيا ثيػػػل اسػػػموط ام رػػػاـ اكيػػػ  امسػػػاليط مػػػ
 ( 2111اسموط التلنط اكي  امساليط ثيً  لتا النمط الشوو ي .) وي   
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 دراسات اجنبية . -ب
 ( .Milropy & Smith ,1985دراسة ميمير روبي وسميث )  -

"  ساليط التوامؿ مل ال  اع و   تي دانماط الش  يا  مى ويؽ 
 ت نيؼ يونؾ "

التوػ ؼ اسػاليط التوامػؿ مػل ال ػ اع و   تهػا دانمػاط الش  ػيا هتيت الت اسا الى 
وتومػاس لايػاس  ( متي ًا   وشممت اتوات الت اسا ماياس كاتؿ21  وتكونت  ينا الدثل مف )

وتو ػمت الت اسػا الػى  .( منمػاط الش  ػيا.M.B.T.Iال ػ اع ومايػاس)اساليط التوامػؿ مػل 
لديف يتسموف دػالتفكي )م( يػ  ط ياػا الثكػـ يميمػوف ولتت الت اسا اف المت اك ا النتا   التاليا:

  وكػػدلؾ اف المػػت اك امندسػػاطيوف يميمػػوف لمتكامػػؿ ( لمموا مػػاFلمتوكيػػت دينمػػا يميػػؿ الشػػوو يوف)
 ي  ثيف يميؿ امنطوا يوف لمتلنط .

 (22:  2111)  وي   

 انفصم انثانث
 إخراءاث انبحث

ا التثاػػؽ مػػف اهػػتاؼ يتضػػمف هػػدا الف ػػؿ   ضػػًا ل لػػ اكات التػػ  تمػػت دغيػػ
الدثل الثال  والػدي يتضػمف و ػفًا لملتمػل الدثػل والوينػا مػل تػويي  امتوات لايػاس 

 متغي اتي والت  تتسماف دال تؽ واليدات والتمييز وتمت  مى النثو امت  :
 جمخمع انبحث . -أوالً :

لاػػػت تثػػػتت ملتمػػػل الدثػػػل الثػػػال  دطمدػػػا ال ػػػؼ ال ادػػػل ام ػػػتاتي يػػػ  متينػػػا 
( و ػػػػت دمػػػػغ الملمػػػػوع الكمػػػػ  لملتمػػػػل الدثػػػػل 2101 -2113موػػػػاـ الت اسػػػػ  )تك يػػػػت ل

(241)()  (  طالػط وطالدػا يػ  ثػيف  832إد دمغ  تت الطمدا ي  الت  ػص الوممػ )
( طالػػط طالدػػا وتوز ػػت ا ػػتات الطمدػػا  441دمػػغ  ػػتت الطمدػػا يػػ  الت  ػػص امتدػػ  ) 

( 0نػػػال   واللػػػتوؿ )( ل 2( لمػػػدكو  و )2( مت سػػػا منهػػػا )00لملتمػػل الدثػػػل  مػػػى )
 يوضو دلؾ .

                                                      
() .ث مت الداثيا  مى ام تات مف ت ديا   ن التيف / الت طيط الت دوي 
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 (0لتوؿ )
 -2113  تات طمدا ال ؼ ال ادل ام تاتي ي  م كز متينا تك يت لمواـ الت اس  

 موز يف ثسط المتا س 2101
 العدد اسم المدرسة اإلعدادية والثانوية ت
 21 ا تاتيا  م  دف لنتط لمدنيف 0
 12 ا تاتيا الف  اف لمدنيف 2
 11 طو م لمدنيفيانويا تك يت الم 8
 010 يانويا  ادا دف نايل لمدنيف 4
 10 يانويا  الت دف الوليت لمدنيف 1
 3 يانويا اللاموا لمدنيف 0
 22 يانويا المغي م لمدنيف 1
 02 يانويا التوثيت لمدنيف 2
 12 يانويا تك يت المطو م لمدنات 3
 13 يانويا ال نساك لمدنات 01
 01 يانويا الميسموف لمدنات 00
 10 يانويا الدياف لمدنات 02
 21 يانويا سميا لمدنات 08
 88 يانويا المستن  يا لمدنات 04
 82 يانويا اـ المنمنيف لمدنات 01
 21 يانويا الوايتم لمدنات 00

 241 الملموع
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 عينت انبحث . -ثانيًا :
دوػت اف تػـ تثتيػػت ملتمػل الدثػػل الثػال    تػـ سػػثط  ينػا  شػػوا يا مػف طمدػػا 

( مػتا س تػـ 0( طالدًا وطالدا وتوز ت  مػى )021المتا س ام تاتيا واليانويا دمغت )
(طالدػػػا تػػػـ ا تيػػػا هـ مػػػف طمدػػػا  01( طالدػػػًا و )01ا تيا هػػػا دشػػػكؿ  شػػػوا   ودوا ػػػل )

%( مػػف ملتمػػل 04ال ػػؼ ال ادػػل ام ػػتاتي ويػػؽ متغيػػ ي اللػػنس ويميػػؿ هػػدا الثلػػـ )
 ( يديف دلؾ .2الدثل الثال  واللتوؿ )

 (2توؿ )ل
 توزيل  ينا الدثل وياًا لمتغي  اللنس

 المجموع إناث ذكور اسم المدرسة اإلعدادية والثانوية ت
 01 01 - يانويا تك يت المطو م لمدنات 0
 01 - 01 يانويا تك يت المطو م لمدنيف 2
 21 21 - يانويا المستن  يا لمدنات 8
 21 - 21 ا تاتيا  م  دف لنتط لمدنيف 4
 01 01 - ا ال نساك لمدناتيانوي 1
 21 01 21 يانويا  ادا دف نايل لمدنيف 0
 01 01 - يانويا الوايتم لمدنات 1

 231 71 71 المجموع

 أداحا انبحث . -ثانثًا :
 لغ ض تثايؽ اهتاؼ الدثل ا تمتت الداثيا  مى اتاتيف هما :

 مقياس اإلحراج . -االداة االولى :
س امث اج  مى الت اسات والدثول الت  تناولػت ا تمتت الداثيا لإل تات مايا

 موضوع امث اج سواك الو ديا او املنديا ومنها ماياس:



 
 

   

 

ه بنمط الذخصيظ اإلحراج ورالقت 
 لدى طلبظ المرحلظ االرداديظ

 

 وفاء كنطان خضير م.
  3122أيـلــول   (9) الطــدد

  533 

 

 الفراهيدي آداب جملة

2- Modiglani . موتريم  ل ث اج 
 ل ث اج . 0330ماياس امن ا ي  -3

 ل ث اج . 2110ماياس  دت الوزيز  -4

 ل ث اج . 2111ماياس الكود   -5

( 80  ا تػـ الث ػوؿ  مػى )ودوت امط ع  مى المااييس والت اسات دات الو
 ( .0يا م تميؿ يا ات الماياس د و تي اموليا ممثؽ )

 صالحيت انفمراث .
يشػػػكؿ  ػػػتؽ امتام مػػػف الشػػػ وط الوالػػػط توي هػػػا يػػػ  امتام و ػػػتؽ ام تدػػػا  
 نػتما يكػػوف ام تدػػا   ػات ًا  مػػى  يػػاس السػما او الظػػاه م التػػ  وضػل مػػف المهػػا ومػػف 

ي هو   ض الماياس  مى ملمو ا مف ال د اك لمثكـ الط ؽ المفضما لم تؽ الظاه  
: 0320 مػػػى  ػػػ ثيتها يػػػ   يػػػاس السػػػما او ال ا ػػػيا المػػػ ات  ياسػػػها . )الزودوػػػ    

83) 
ودناًك  مى ما تاتـ تػـ  ػ ض المايػاس  مػى ملمو ػا مػف ال دػ اك دمػغ  ػتتهـ 

دناًك ( ي  ملاؿ الت ديا و مـ النفس لمثكـ  مى متا    ثيا الفا ات و 2( ممثؽ)2)
( 2  02  04  20  23  82( ياػػ ات والتػػ  تثمػػؿ ام  ػػاـ ) 0 مػػى دلػػؾ تػػـ ثػػدؼ )

( يا م 81%   وددلؾ ا دو  تت يا ات الماياس )21مف نسدا امتفاؽ  ميها ا ؿ مف 
 ثازت  مى اتفاؽ ال د اك .

 حتهيم انفمراث حلضاب انمىة انخمييزيت .
ك  مػػى الفاػػ ات المميػػزم يػػ  يشػػي  ايدػػؿ الػػى اف الهػػتؼ مػػف التثميػػؿ هػػو امداػػا

( وم تدػا  Ebel, 1972: 322المايػاس واسػتدوات الفاػ ات ريػ  المميػزم يػ  المايػاس )
الفاػػ ات المميػػزم اسػػت تمت الداثيػػا اسػػموط الملمػػو تيف المتطػػ يتيف وكمػػا موضػػو  يػػ  

 امت  :
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 اسموب المجموعتين المتطرفتين . -2
( اسػػػػتما م تػػػػـ ا تيػػػػا  211)دوػػػت اف تػػػػـ ت ػػػػثيو امسػػػػتما ات والدػػػالغ  ػػػػتتها 

( 14% الوميا والدالغ  ػتتها )21( استما ات ل ا ت تيدها دشكؿ تنازل  وا دت 012)
 ( استما م .14% التنيا والدالغ  تتها )21استما م يـ ا دت 

( لوينتيف مستامتيف لماا نا تملػا الفػ وؽ T.testودوت تطديؽ ام تدا  التا   )
 ا التنيا وتديف اف لميل الفا ات مميزم مف الايمػا التا يػا ديف الملمو ا الوميا والملمو 

( وكمػػا موضػػو يػػ     1011المثسػػودا اكدػػ  مػػف الايمػػا التا يػػا اللتوليػػا دمسػػتوا تملػػا )
 ( .8اللتوؿ )

 (8لتوؿ )
 موام ت تميز يا ات ماياس الث ج داسموط الوينتيف المتط يتيف

 الفقرة
يمة التائية الق المجموعة الدنيا المجموعة العميا

الوسط  المحسوبة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

2 5.27 1.72 3.83 1.92 21.944 
3 5.22 1.62 4.5 1.83 8.19 
4 5.7 1.42 5.2 1.: 4.18 
5 5.9 1.62 5.22 1.57 7.62 
6 5.3 1.66 4.9 1.:8 5.15 
7 5.82 1.33 4.88 1.92 :.77 
8 4.83 1.93 3.8 1.: 8.22 
9 4.9 1.23 5.18 1.54 :.5: 
: 4.22 1.32 5.44 2.19 3.36 
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21 5.82 1.6 5.49 1.39 9.58 
22 5.22 1.6 5 1.3: 4.42 
23 4.12 2.2 3.23 1.82 6.:2 
24 5.23 1.6 4.8 1.67 6.61 
25 5.33 1.62 4.2: 1.99 9.24 
26 2.7 1.7 1.:8 1.95 6.22 
27 4.: 1.21 3.: 1.9 21.47 
28 5.61 1.52 5.7 1.7 6.6 
29 3.9 1.8 3.6 1.92 3.6 
2: 3.36 1.36 3.2 1.68 3.27 
31 4.:9 1.17 4.32 1.95 8.42 
32 5.2 1.57 4.15 1.6 7.13 
33 5.39 1.6 4.1: 1.55 6.24 
34 5.31 1.2 5.17 1.7 3.23 
35 3.4 1.77 3.2 1.56 3.42 
36 5.22 1.24 4.:: 1.33 5.52 
37 4.52 1.27 3.61 1.91 5.53 
38 4.27 1.24 3.33 1.44 3.9: 
39 5.22 1.33 3.24 1.32 3.89 
3: 4.52 1.28 3.69 1.96 5.52 
41 3.92 1.52 2.:: 1.81 9.23 
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 مؤشراث صذق ممياس اإلحراج وثباحه .
 . Validityمؤشرات الصدق 

المايػاس ياػيس يوت ال تؽ مف   ا ص الاياس النفس  الت  تكشؼ  ػف اف 
الغػػ ض الػػدي ا ػػت مػػف المػػي وتونػػى  ػػت م المايػػاس  مػػى  يػػاس السػػما او الظػػاه م التػػ  

 (021: 0320وضل مف المها . )  ـ  
 . Face Validityالصدق الظاهري 

تػػـ التثاػػؽ مػػف هػػدا النػػوع مػػف ال ػػتؽ مػػف  ػػ ؿ  ػػ ض ياػػ ات المايػػاس  مػػى 
ل سػػتفاتم مػػف ت ا هػػـ ييمػػا  ملمو ػػا مػػف ال دػػ اك المت   ػػيف يػػ  ملػػاؿ  مػػـ الػػنفس

يتومػػؽ دم  مػػا ياػػ ات مايػػاس الثػػ ج وتػػـ هػػدا املػػ اك يػػ   ػػ ثيا الفاػػ ات يػػ  )ص 
02 . ) 

 . Construct Validityصدق البناال 
يا ت د تؽ الدناك تثميؿ ت لات الماياس يػ  ضػوك مفهػـو نفسػ  موػيف و ػت 

 تـ التثاؽ مف دلؾ مف   ؿ :
 ية لممقياس .عالقة الفقرة بالدرجة الكم -أ

تـ است تاـ موامؿ ا تداط دي سوف دػيف ت لػا كػؿ ياػ م والت لػا الكميػا لممايػاس 
( وكمػػػػا يػػػػ  1.11وتدػػػػيف اف لميػػػػل الفاػػػػ ات كانػػػػت تالػػػػا مونويػػػػًا  نػػػػت مسػػػػتوا تملػػػػا )

 ( .4لتوؿ)
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 (4لتوؿ )
 موام ت ا تداط يا ات ماياس امث اج دالت لا الكميا

 معامل االرتباط الفقرة
2 1.55 
3 1.42 
4 1.38 
5 1.43 
6 1.62 
7 1.51 
8 1.53 
9 1.61 
: 1.54 
21 1.44 
22 1.63 
23 1.49 
24 1.66 
25 1.4: 
26 1.47 
27 1.53 
28 1.53 
29 1.62 
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2: 1.42 
31 1.56 
32 1.38 
33 1.58 
34 1.61 
35 1.41 
36 1.48 
37 1.51 
38 1.44 
39 1.33 
3: 1.65 
41 1.58 

 اس اإلحراج بصىرحه اننهائيت .ممي
( ياػػػ م تتػػػ اون الت لػػػا مػػػف 81تكػػػوف مايػػػاس امثػػػ اج د ػػػو تي النها يػػػا مػػػف )

)ال اشعر بديي  (  ممًا داف دتا ؿ الماياس ه 31( ودمتوسط نظ ي  ت   )011 -81)
إحراج، اشعر بإحراج طفيف، اشعر بإحراج معتدل، اشدعر بدإحراج تدام، اشدعر بدإحراج 

 (  مى التوال   .1  4  8  2  0لات )وتذ د الت  شديد( 
 اخخبار انشخصيت . -ثانيًا :

كػػػاف مػػػف اهػػػتاؼ الت اسػػػا الثاليػػػا التوػػػ ؼ  مػػػى الو  ػػػا دػػػيف الثػػػ ج المػػػو ف  
ونمػػط الش  ػػيا لػػتا طمدػػا الم ثمػػا ام تاتيػػا ولتثايػػؽ هػػدا الهػػتؼ تػػـ ا تيػػا   ا مػػا 

ديػػا و ػػت  ػػاـ )لػػاد   ي ػػ  ايزنػػؾ لمش  ػػيا )ال ػػو م  ( اد تػػـ اسػػتومالها يػػ  الػػتوؿ الو  
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امس ـ( دتو يدها ي  الو اؽ وطداها  مػى طمدػا اللاموػا   والداثيػا ا تػذت تطديػؽ هػدا 
المايػػػػػػػػاس منػػػػػػػػي ياػػػػػػػػيس دوػػػػػػػػتيف اساسػػػػػػػػييف مػػػػػػػػف ادوػػػػػػػػات الش  ػػػػػػػػيا همػػػػػػػػا امندسػػػػػػػػاط 

Extraversion  والو ادياNeuroticisin : وييما يم  توضيو دلؾ 
 . Extraversion In Trorevsionsاداة االنبساط واالنطواال  -أواًل:

ياػػػيس ت لػػػا ميػػػؿ الفػػػ ت الػػػى امنػػػتياع نثػػػو الت ػػػ ؼ اكيػػػ  منػػػي الػػػى الت يػػػل 
ونلاثػػػػي مػػػػف  ػػػػ ؿ توػػػػتت    اتػػػػي املتما يػػػػا يػػػػ  ماادػػػػؿ الت يػػػػل وت كيػػػػز الو  ػػػػا 

(ياػػ م ودػػتا ؿ املادػػا 24املتما يػػا وتفضػػؿ الومػػؽ ييهػػا  مػػى امتسػػاع ويتكػػوف مػػف )
يط الدي يذ د ت لا  اليا تػتؿ  مػى امندسػاط والمن فضػا الػى ه  )نوـ  م( والمستل

 امنطواك .
 . Neavoticiticisnاالتزان  –اداة العصابية  -ثانيًا :

تاػػػػيس مػػػػا لػػػػتا الفػػػػ ت مػػػػف مظػػػػاه  الشػػػػوو  دػػػػالامؽ والػػػػناص و ػػػػتـ امسػػػػتا ا  
( ياػػػػػ م ودػػػػػتا ؿ املادػػػػػا )نوػػػػػـ   م( والت لػػػػػا الواليػػػػػا تشػػػػػي  الػػػػػى 24ويشػػػػػتمؿ  مػػػػػى )

 (04: 2112 اديا والت لا المن فضا الى امتزاف .) امزي لاوي   الو
 صذق االخخبار .

( مػػػػف دوي  4تػػػػـ  ػػػػ ض ياػػػػ ات الايػػػػاس  مػػػػى ملمو ػػػػا مػػػػف ال دػػػػ اك ممثػػػػؽ)
ام ت ػػػاص يػػػ  الت ديػػػا و مػػػـ الػػػنفس لمثكػػػـ  مػػػى  ػػػ ثيا الفاػػػ ات والػػػ ت الداثيػػػا 

 ات لميوػًا منهػا ث ػمت  مػى دوض التوتي ت الت  اشا  اليها ال د اك وتػـ اداػاك الفاػ
 ( يا م .42%( مف ا اك ال د اك ودمغ  تتها )21)

 ثباث االخخبار .
يشي  اليدات الى اف الداثل يث ؿ  مى النتا   نفسها تا يدًا ادا مػا تػـ ا ػاتم 

: 0330ام تدػػػا  ويوػػػت هػػػدا املػػػ اك ضػػػ و يًا لمتطمدػػػات ا ػػػتات  ي مايػػػاس .)  مػػػ   
011) 
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 اعادة االخخبار .
مػػت الداثيػػا دتطديػػؽ المايػػاس  مػػى  ينػػا مػػف طمدػػا المػػتا س ام تاتيػػا تػػـ  ا

( طالػط وطالدػا وكػاف الفا ػؿ الزمنػ  دػيف 81ا تيػا هـ دشػكؿ  شػوا   ودمػغ  ػتتهـ )
( الػػػى اف Adems( سػػػدوا  شػػػ  يومػػػًا   إد يشػػػي  اتمػػػز)01التطديػػػؽ اموؿ واليػػػان  )

وز امسػػػػػػدو يف او الي يػػػػػػا المػػػػػػتم الزمنيػػػػػػا لمطديػػػػػػؽ اموؿ واليػػػػػػان  يلػػػػػػط اف م يتلػػػػػػا
(.Adems, 1966: 85) 

وداستوماؿ موامؿ ا تداط دي سوف ميلات الو  ا ديف التطديايف ولتت الداثيػا 
 (12: 0321( ويوت هدا الوامؿ مادوؿ .)الويسوي   1.20اف موامؿ اليدات يساوي )

ودوػػػػت هػػػػد  املػػػػػ اكات ا ػػػػدو المايػػػػػاس لػػػػاهزًا لتطدياػػػػي  مػػػػػى  ينػػػػا الدثػػػػػل 
 ( .4ممثؽ)

 انخطبيك اننهائي .
دوت اف تاكػتت الداثيػا مػف املػ اكات ال زمػا ل تاتػيف  امػت الداثيػا دتطديػؽ 

( طالػػػػط وطالدػػػػا وتػػػػـ توزيػػػػغ 021ام تدػػػػا يف  مػػػػى  ينػػػػا الدثػػػػل امساسػػػػيا الدالغػػػػا )
 ام تدا يف دالتناوط  مى اي ات الوينا .

 انىصائم اإلحصائيت .
 -تاـ :تـ مواللا الديانات اث ا يًا داست 

 موامؿ ا تداط دي سوف :ثيل تـ است تامي ي : -2
 ايلات الو  ا ديف امث اج ونمط الش  يا .  -أ 

اسػػػت  اج تثميػػػؿ الفاػػػ ات المتميػػػؿ دا تدػػػاط ت لػػػا كػػػؿ ياػػػ م مػػػف ياػػػ ات امثػػػ اج  -ب 
 دالت لا الكميا ل  تدا  .

 ثساط موامؿ اليدات . -ج 
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اج لػػتا طمدػػا الم ثمػػا ام تدػػا  التػػا   لوينػػا واثػػتم : ثيػػل اسػػتومؿ لايػػاس امثػػ   -3
 ام تاتيا .

 ام تدا  التا   لوينتيف مستامتيف : ثيل است تـ مست  اج  ينا التمييز . -4

( يػ  تثميػؿ SPSSو ت است تمت الداثيا الثايدا امث ا يا لمومـو الت دويػا )
 النتا   .

 انفصم انرابع
 عرض اننخائح ومنالشخها

 نخائح انبحث .
تػػا   التػػ  تو ػػمت اليهػػا الداثيػػا وتفسػػي ها يػػ  يتضػػمف هػػدا الف ػػؿ   ضػػًا لمن

ضوك األهتاؼ المثػتتم ومنا شػا هػد  النتػا   ومػف يػـ ال ػ وج دالتو ػيات والمات ثػات 
 المتوماا دالدثل الثال  .

 الهدف االول . -أواًل:
 التعرف عمى مستوى االحراج لدى طمبة المرحمة الرابعة . -أ

ام اف متوسػط ت لػات امثػ اج لػتا ( 1تشي  الديانات المولوتم يػ  اللػتوؿ )
( و نػػت ماا نػػا هػػدا 28.0( ت لػػا ودػػانث اؼ مويػػا ي )31.22طمدػػا الم ثمػػا ال ادوػػا )

( وا تدػػػا  تملػػػا الفػػػ ؽ داسػػػتوماؿ ام تدػػػػا  31المتوسػػػط دالمتوسػػػط الف ضػػػ  الدػػػالغ )
( ممػػػا 2.02( لوينػػػا واثػػػتم ظهػػػ  اف الايمػػػا التا يػػػا المثسػػػودا كانػػػت )T.testالتػػػا  )
( ودت لػػػػا ث يػػػػا 1.11الػػػػى اف هنػػػػاؾ ي  ػػػػًا تاؿ اث ػػػػا يًا  نػػػػت مسػػػػتوا تملػػػػا ) يشػػػػي 

 ( .1( وكما موضو ي  لتوؿ )002)
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 (1لتوؿ )
 الايما التا يا وتملا الف ؽ ديف المتوسط النظ ي والمتوسط الثساد  لت لات امث اج

 لتا  ي ات الوينا
 

 الوينا
المتوسط 
 الثساد 

امنث اؼ 
 المويا ي

المتوسط 
  ض الف

الايما 
التا يا 
 المثسودا

الايما 
التا يا 
 اللتوليا

مستوا 
 التملا

021 31.22 28.0 31 2.02 0.30 1.11 
وهد  النتيلا تشي  الى الطمدا ي  م ثمػا الم اهاػا يتو ضػوف الػى امثػ اج لمػا 
ما يتو ضوف لي مف موا ؼ التما يا  ت تكوف لها تايي  سمد   مى نمط ثيػاتهـ وهػد  

( و Bussl, 1980تفػػؽ مػػل مػػا اشػػا ت اليػػي دوػػض الت اسػػات منهػػا ت اسػػا )النتيلػػا ت
(Modligliani, 1974( وميم )Miller, 1995. ) 

 اناث( . –متغير الجنس )ذكور  -ب
(  نػػػػت اسػػػػت تاـ 0امػػػػا ييمػػػػا يتومػػػػؽ متغيػػػػ  اللػػػػنس يتدػػػػيف مػػػػف  ػػػػ ؿ لػػػػتوؿ)

( اف الايمػػػا التا يػػػا امنػػػال -ام تدػػػا  التػػػا   لوينتػػػيف مسػػػتامتيف لمماا نػػػا دػػػيف )الػػػدكو 
(  نػت 0.30( وه  اكد  مف الايما التا يػا اللتوليػا الدالغػا )4.32المست  لا كانت )

(  مما يشي  الى اف هناؾ ي  ًا يػ  امثػ اج 1.11( ومستوا تملا )002ت لا ث يا )
 ول الو امنال .
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 (0لتوؿ )
 ام تدا  التا   لمو يا الف ؽ ديف الدكو  وامنال

 الجنس
وسط المت

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

القيمة 
التائية 
 المحسوبة

القيمة التائية 
 الجدولية

مستوى 
 الداللة

 01.22 30 دكو 
4.32 0.30 1.11 

 20.21 014 إنال
اف هد  النتيلا تشي  الى اف امنال اكي  تو ضًا ل ث اج مف الدكو  وهدا ما 

م ت ط دام  يف ا ؿ ماا نا دالػدكو  تتو ض لي امنال ي  ملتمونا لسدط التوامؿ وا
وكدلؾ النشػاطات املتما يػا تكػوف لمػدكو  ن ػيط ا ػ  مػنهف وهػدا مػا يلوػؿ امنػال 

يػػػػ  ت طػػػػ  كييػػػػ  مػػػػف الموا ػػػػؼ اكيػػػػ  توػػػػ ض ل ثػػػػ اج واثيانػػػػًا يػػػػوالهف  ػػػػوودات 
 .المث لا

( ومػػػػا اشػػػػا ت اليػػػػي دوػػػػض 0333وتتفػػػػؽ هػػػػد  النتيلػػػػا مػػػػل ت اسػػػػا الوديػػػػتي)
 (.Sharkey, 1997( و )Miller, 1990الت اسات ميؿ )
 التعرف عمى نمط الشخصية لدى طمبة المرحمة االعدادية . -الهدف الثاني:

 المجموعة االنبساطية العصابية/ -أ 

( طالدػػًا يتسػػموف دهػػدا الػػنمط اد 21دوػػت يػػ ز النتػػا   تو ػػمت الداثيػػا الػػى اف )
( طالػط يػ  2و )امنطػواك(  -( ياكي  ي  دوت )امندساط24(طالط  مى )01ث ؿ )

%( اد يمتاز 21امتزاف( و ت دمغت هد  الملمو ا و ت دمغت نسدتها )–دوت )الو اديا 
الفػػ ت يػػ  هػػدا الػػنمط اف يكػػوف يػػاًم ونشػػطًا الػػى اف سػػ يل الغضػػط و ػػتوان  كمػػا يػػ  

 ( .1لتوؿ )
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 االتزانية / –المجموعة االنبساطية  -ب 

( ت لػػا 24طالػػط  مػػى )( طالدػػًا اد ث ػػؿ كػػؿ 41دمػػغ  ػػتت ايػػ ات هػػدا الػػنمط )
 –( ت لػػػا يا ػػؿ يػػػ  دوػػػت الو ػػػاديا 24امنطػػػواك( و مػػػى ) -يػػاكي  يػػػ  دوػػػت )امندسػػاط

%( . ويمتػػاز الفػػ ت يػػ  هػػدا الػػنمط 88.8امتػػزاف و ػػت دمغػػت نسػػدتهـ الػػى ثلػػـ الوينػػا )
داني يايـ    ات التما يا كيي م ويكوف وتي ي  مواممتي ام اف لتيي نوع مف امهماؿ 

 ( .1مو  الثياتيا وكما ي  لتوؿ )ي  دوض ام

 العصابية / -المجموعة االنطوائية  -ج 

( طالػػػط وطالدػػػا اد ث ػػػؿ كػػػؿ يػػػ ت  مػػػى 28دمػػػغ  ػػػتت ايػػػ ات هػػػد  الملمو ػػػا )
( ت لػػػا يػػػاكي   مػػػى دوػػػت 21( ت لػػػا يمػػػا توف يػػػ  دوػػػت امندسػػػاط وامنطػػػواك و )28)

نا الدثل وكما ي  %( ثلـ  ي03.0امتزاف   و ت دمغت النسدا الم ويا ) –الو اديا 
 ( .1لتوؿ)

 المجموعة االنطوائية المتزنة/ -د 

يمتػػػػاز هػػػػدا الػػػػنمط دالهػػػػتوك والياػػػػا دػػػػالنفس وا تػػػػتاؿ المػػػػزاج وتكػػػػوف مشػػػػا كتي 
( طالػط وطالدػا اد 82املتما يا  ميما الى ثت مػا   ثيػل دمػغ  ػتت ايػ ات هػدا الػنمط )

ف و ػت دمغػت نسػدتهـ امتػزا –( ت لا يما توف  مػى دوػت امنطوا يػا 28ث ؿ كؿ ي ت )
 ( .1( وكما ي  لتوؿ )20.0)

 (1لتوؿ )
 امنماط ام دوا لمش  يا والوتت والنسدا الم ويا مي ات الوينا

 النسبة المئوية العدد النمط ت
 %21 21 الملمو ا امندساطيا الو اديا أ
 %88.8 41 الملمو ا امندساطيا امتزانيا ب
 %03.0 28 الممو ا امنطوا يا الو اديا ج
 %20.0 82 الملمو ا امنطوا يا امتزانيا د
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التعرف عمى نمط الشخصية لدى طمبة المرحمدة االعداديدة عمدى  -الهدف الثالث :
 وفق متغير الجنس .

 العصابية بحسب متغير الجنس . –المجموعة االنبساطية  -2
( ونسػػدا م ويػػا 08( اف  ػػتت الػػدكو  يػػ  هػػد  الملمو ػػا )2يتدػػيف مػػف لػػتوؿ)

( طالػط ييمػا دمػغ  ػتت امنػال يػػ  01%( مػف ثلػـ الػدكو  الدػالغ  ػػتتهـ )21 ػت ها )
%( مػػػف ثلػػػـ امنػػػال الدػػػالغ 21( طالدػػػا ودنسػػػدا م ويػػػا  ػػػت ها )02هػػػد  الملمو ػػػا )

( ت لػػا تدػػيف انػػي ا ػػؿ مػػف 8.2( طالدػػا ودوػػت اسػػت  اج م دػػل كػػاي الدػػالغ )01 ػػتتهف )
م يولػػػت يػػػ ؽ دو تملػػػا اث ػػػا يا دػػػيف ( وهػػػدا يونػػػ  8.24الايمػػػا اللتوليػػػا الدالغػػػا )

( والت  تشػي  الػى 2111الدكو  وامنال وهد  النتيلا تتفؽ مل كؿ مف ت اسا ) وي   
  تـ ولوت ي وؽ دات تملا اث ا يا ي  انماط الش  يا ويؽ متغي  اللنس .

 االتزانية بحسب متغير الجنس  –المجموعة االنبساطية  -3
%( مػف 81( طالط ودنسدا م ويا  ت ها )20ط )يدمغ  تت الدكو  ي  هدا النم

( 03( طالدػػػًا دمػػػغ  ػػػتت امنػػػال يػػػ  هػػػد  الملمو ػػػا )01ثلػػػـ الػػػدكو  الدػػػالغ  ػػػتتهـ )
( و ػػت دمغػػت  يمػػا 01( مػػف ثلػػـ امنػػال الدػػالغ  ػػتتهف )80.0طالدػػا دنسػػدا م ويػػا )
و ( م يولت ي ؽ د8.24( وه  ا ؿ مف اللتوليا الدالغا )2.12م دل كاي المثسودا )

 تملا اث ا يا ديف الدكو  وامنال ي  هد  الملمو ا دثسط متغي  اللنس .
 االتزانية بحسب متغير الجنس  –المجموعة االنطوائية  -4

( طالدػػػػػًا ونسػػػػػدا م ويػػػػػا  ػػػػػت ها 01يدمػػػػػغ  ػػػػػتت الػػػػػدكو  يػػػػػ  هػػػػػد  الملمو ػػػػػا )
نسػدا ( ود01( طالدػًا دينمػا دمػغ  ػتت امنػال )01%( مف  ينػا الػدكو  الدالغػا )22.8)

( وهػ  اكدػ  مػف 8.38%( و ت تدػيف اف  يمػا م دػل كػاي المثسػودا )21م ويا  ت ها )
( وهدا يتؿ  مػى ولػوت يػ ؽ دا تملػا اث ػا يا ول ػالو 8.24الايما اللتوليا الدالغا )

التػ  تو ػمت الػى يػ وؽ يػ  انمػاط  2114الدكو  وتتفؽ هد  النتيلا مل ت اسػا يػام  
 .2ال ول الو الدكو  وكما ي  اللتوؿالدكو  وامن تملا اث ا يا ديف دات الش  يا
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 المجموعة النطوائية العصابية بحسب متغير الجنس  -5
%( مػف ثلػـ  ينػا 01( ونسدا م ويا )3دمغ  تت الدكو  ي  هد  الملمو ا )

( طالدػا ونسػدا 04( طالدًا ييما دمغ  تت امنال ي  هػد  الملمو ػا )01الدكو  الدالغ )
( طالدا ودوت التو ؿ الى  يما م دل 01ثلـ  ينا امنال الدالغ ) ( مف28.8م ويا )

( تديف  تـ ولوت 8.24( وه  ا ؿ مف الايما اللتوليا الدالغا )1.22كاي المثسودا )
يػػػػػ  هػػػػػد  الملمو ػػػػػا وكمػػػػػا يػػػػػ   يػػػػػ وؽ دات تملػػػػػا اث ػػػػػا يا دػػػػػيف الػػػػػدكو  وامنػػػػػال 

 ( .2)اللتوؿ
 (2لتوؿ )

 دثسط متغي  اللنس امتزانيا –الملمو ا امنطوا يا 
النسبة  العدد الجنس النمط

 المئوية
قيمة كاي 
 المحسوبة

القيمة 
 الجدولية

مستوى 
 الداللة

اندساط  
   اد 

 دكو 
 انال

08 
02 
21 

21% 
21% 8.2 8.24 1.11 

 %21 مجموع

اندساط  
 متزف

 دكو 
 انال

20 
03 
41 

81% 
80.0% 2.12 8.24 1.11 

 %88.8 مجموع

انطوا   
 زفمت

 دكو 
 انال

01 
01 
82 

22.8% 
21% 8038 8.24 1.11 

 %20.0 مجموع

انطوا   
   اد 

 دكو 
 انال

3 
04 
28 

01% 
28.8% 1022 8.24 1.11 

 %03.0 مجموع
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 التعرف عمى العالقة بين االحراج وانماط الشخصية  الهدف الثالث :
امنطوا يا الو اديا تشي  النتا   الى موامؿ ام تداط ديف امث اج والملمو ا 

ودمستوا  0.30( وه  ا مى مف اللتوليا 4.28والايما التا يا المثسودا ) 1.84هو 
( والايمػػا 1.40( وكػػدلؾ نمػػط النطوا يػػا المتزنػػا اف موػػاؿ ام تدػػاط كػػاف )1.11تملػػا )

( 1.11( ودمسػػتوا تملػػا )0030( والايمػػا التا يػػا اللتوليػػا ) 8.22التا يػػا المثسػػودا )
مػف اف هػد  الو  ػا ط تيػا  ي اف امثػ اج يػزتات  نػت هػديف النمطػيف ثيػل اف ويتديف 

هنمك امي ات يتسموف دانهـ يكونوا متشا ميف وكدلؾ    اتهـ املتما يػا المثػتوتم وم 
يويػػ وف اهتمامػػًا لممشػػا كات اللتما يػػا ممػػا لوػػؿ تفػػا مهـ املتمػػا   مثػػتوت وكػػدلؾ 

 هـ امث اج .يموظمهـ يتو ضوف الى موا ؼ تسدط ل
( والايمػػا التا يػػا 1.40-امػػا الػػنمط امندسػػاط  المتػػزف كػػاف موامػػؿ ام تدػػاط )

 ( .1.11( ودمستوا تملا )0.30( والايما اللتوليا )1.22المثسودا )
امػػا دالنسػػدا لمػػنمط امندسػػاط  الو ػػاد  مػػل امثػػ اج  يكػػاف موامػػؿ ام تدػػاط 

( ودمسػػتوا تملػػا 0.30ايمػػا اللتوليػػا )( وال4.20( والايمػػا التا يػػا المثسػػودا )1.84)
(1.11. ) 

وتدػػػػػيف اف هػػػػػد  الو  ػػػػػا  كسػػػػػيا دػػػػػيف امثػػػػػ اج ونمػػػػػط الش  ػػػػػيا الػػػػػى كػػػػػوف 
اماش اص المندسطيف سواك النمط الو اد  او امتزان  يكػوف  ػات ًا  مػى التفا ػؿ مػل 

وامػؿ ام  يف ويشا كهـ ي  انفوامتهـ سواك السا م او ري ها مما تلوػؿ الاػت م  مػى الت
مػػل الموا ػػؼ اؿ م تمفػػا وهػػدا يكسػػدي تفموػػؿ التمػػا   يت طػػى امثػػ اج دسػػدط  د تػػي 

 ( يديف دلؾ.3و   اتي مل ام  يف واللتوؿ )
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 (3لتوؿ )
 الو  ا ديف امث اج و نماط الش  يا

معامل  العدد االنماط
 االرتباط

القيمة التائية 
 المحسوبة

القيمة التائية 
 الجدولية

مستوى 
 الداللة

نطوا     اد  ا
 4.28 1.84 28 مل الث ج

0.30 1.11 

انطوا   متزف مل 
 8.22 1.40 82 الث ج

اندساط  متزف مل 
 امث ج

41 -1.40 1.22 

اندساط    اد  
 مل امث اج

21 -1.84 4.20 
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 انفصم اخلامش
 انخىصياث وادلمرتحاث

 انخىصياث . -أوالً:
 -دما يم  :ي  ضوك النتا   الساداا تو   الداثيا 

ضػػػ و م تفويػػػؿ  مػػػؿ للػػػاف ام شػػػات الت دػػػوي لتا ػػػد تو هػػػا دشػػػكؿ يوػػػاؿ لمسػػػا تم  -2
 الطمدا الطمدا الديف يوانوف مف مشك ت سواك دامث اج او امنطواك .

التوػػػػ ؼ مػػػػػف  ػػػػػ ؿ هػػػػػد  الماػػػػػاييس  مػػػػى الطمدػػػػػا الػػػػػديف يوػػػػػانوف مػػػػػف امنطػػػػػواك   -3
 والو اط .

و  الطمدػا والمت سػا لمسػا تم الطمدػا ض و م اف يكوف هنػاؾ تفا ػؿ دػيف اوليػاك امػ -4
 الديف يثتالوف ل  شات .

 ادلمرتحاث . -ثانيًا:
 ايلات    ا ديف اساليط الموامما الوالتيا وامث اج . -2
دنػػاك دػػ ام  ا شػػاتيا لمسػػا تم الطمدػػا الػػديف يوػػانوف مػػف امنطػػواك وامثػػ اج لطمدػػا  -3

 الم ثما ام تاتيا .

 دم ا دا الدات . ايلات    ا ديف امث اج و   تي -4
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 ادلصادر
(  ػػاؽ المػػوت و   تػػي دػػنمط الش  ػػيا 2112امزي لػػاوي   اثمػػت  دػػت الثسػػف ) -2

لػػػػتا طمدػػػػػا اللاموػػػػا    سػػػػػالا مالسػػػػػتي  ريػػػػ  منشػػػػػو م   لاموػػػػا دغػػػػػتات / كميػػػػػا 
 الت ديا)ادف  شت( .

(  يػػػػاس الثػػػػ ج المػػػػو ف  لػػػػتا طمدػػػػا اللاموػػػػا 0331امن ػػػػا ي   دػػػػت  مثمػػػػت ) -3
 ات الش  ػػيا يػػ  الملتمػػل الكػػويت    ملمػػا ثوليػػات كميػػا و   تػػي دػػدوض متغيػػ

 ( لاموا الكويت .0331امتاط )

( التفضػػػػؿ اللمػػػػا   و   تػػػػي دانمػػػػاط الش  ػػػػيا 2112 يػػػػواف   سػػػػوات  دػػػػاس ) -4
لم كػػز المشػػا   ويػػؽ نظػػاـ امينيكػػ اـ لػػتا طمدػػا موهػػت الفنػػوف اللميمػػا    سػػػالا 

 ميا امتاط .مالستي  ري  منشو م   اللاموا المستن  يا / ك

( اسػػػاليط التوامػػػؿ مػػػل ال ػػػ اع و   تهػػػا دانمػػػاط 2111 ويػػػ     دػػػاس ثسػػػف ) -5
الش  ػػػػػيا   اط وثػػػػػػا تكتػػػػػو ا  ريػػػػػػ  منشػػػػػو م   اللاموػػػػػػا المستن ػػػػػ يا / كميػػػػػػا           

 امتاط .

  تا  مكتدػا الهػ ؿ 0(   اكات متوػتتم الش  ػيا   ط0331شاهيف    وزما ي ) -6
 لمطدا ا والنش  .

( الو  ا ديف الطمون وامندسػاط وامنطػواك    سػالا 0318الوهاط ) الويسى   دت -7
 مالستي  منشو م   مطدوا الزه اك   دغتات .

( الاياس والتل يط ي  الت ديا و مـ النفس  0321الويسوي    دت ال ثمف مثمت ) -8
 امسكنت يا   تا  الموا ؼ .

س النفسػيا   لاموػا ( ام تدػا ات والماػايي0320الزودو     دت اللميؿ وت ػ وف ) -9
 المو ؿ   تا  الكتط .
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( م كز الضدط و   تي دتاتي  الش  يا لتا  ينػا 0338 دت الفتان  يوسؼ  ) -:
مػػف اطفػػاؿ الم ثمػػا امدتتا يػػا دتولػػا اممػػا ات   ملمػػا الدثػػول الت دويػػا   لاموػػا 

 ( .80  الوتت )2 ط    السنا 

مم ثمػػػا اليانويػػػا يػػػ  ( السػػػموؾ الت دػػػوي المت سػػػ  ل0330 مػػػ     مػػػـو مثمػػػت ) -21
الت ديػػا وػػا دغػػتات / كميػػا مثايظػػا دغػػتات   اط وثػػا تكتػػو ا  ريػػ  منشػػو م / لام

 )ادف  شت( .

 ( الكويت   مطادل الادس التلا ي .0320  ـ  ) -22

( الش  ػػيا امنسػػانيا   الاػػاه م   تا    يػػط لمطدا ػػا 2110 دػػت اهلل   موتػػز ) -23
 والنش  .

( امثػػ اج و   تػػي دم ا دػػا الػػدات   2118 دػػت الػػ ثمف    ػػ  يوسػػؼ مثمػػت ) -24
  سالا مالستي  ري  منشو م   لاموا دغتات /كميا امتاط .

( المػػػت ؿ الػػػى  مػػػـ الػػػنفس 2111 ػػػتس    دػػػت الػػػ ثمف   ومثػػػ  الػػػتيف تػػػوؽ) -25
   تا  الفك  لمطدا ا والنش    ماف   ام تف .0 ط

وتايػل  ( نمػط الش  ػيا و   تهػا دتثايػؽ الهويػا2110 اسـ   انت ػا  كمػاؿ ) -26
امنلػػاز الت اسػػ  لػػتا طمدػػا اللاموػػا   اط وثػػا تكتػػو ا  ريػػ  منشػػو م   لاموػػا 

 تك يت / كميا الت ديا لمدنات .

( تيناميػػػػات السػػػػموؾ امنسػػػػان  وسػػػػت اتيليات 2110مثمػػػػوت     ػػػػاـ نليػػػػط ) -27
 ضدطي وتوتيمي   تا  الد كا لمنش  والتوزيل   ماف   ام تف .

 .  المنا م0ا   مكتدا الدث يف   طلش  ي( ط ز ا2118الم ن  نات  مثمت ) -28
( دنيا ش  يا وانماطها ي  نظ يا ايزنػؾ وايا هػا 0322نشوان     دت الثميت ) -29

ي  التث يؿ امكاتيم  لتا طمدا لاموا الي موؾ يػ  ام تف   الملمػت الت دػوي 
 ( لاموا الكويت/ كميا الت ديا .01( الوتت )1)
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  طػ ادمس 0دػات  المػ ض النفسػ   ط( ا وؿ وم0323نادمس   مثموت اثمت ) -:2
   دي وت .

( دوػػػػػػػت الش  ػػػػػػػيا )امندسػػػػػػػاط وامنطػػػػػػػواك 2112نا ػػػػػػػ    اشػػػػػػػواؽ  ػػػػػػػد ي  ) -31
والو ػػػاديا( و   تهػػػا داضػػػط اط الش  ػػػيا التلنديػػػا    سػػػالا مالسػػػتي  ريػػػ  

 منشو م   لاموا دغتات / كميا امتاط .

 2الكيػاؿ   ط( مدات   مـ النفس الف ويتي   ت لمػا تثػاـ 0302هوؿ وكالفف ) -32
   مطدوا الوان    دغتات .

( السػػػػػموؾ امنسػػػػػان   المكتػػػػػط الم ػػػػػ ي الثػػػػػتيل   0330يػػػػػونس   انت ػػػػػا  ) -33
 مطدوا لاموا امسكنت يا   م   .

23- Adems G. S. (1966) Measurment and Educational 

Psychology anf Guid ancu New York Holt . 

24- Balls, (1997) The relationship between preferred mode of 

communication and personalty type: Academic pres, New 

York. 

25- Brown, B. R. (1997) saving following experimentally 
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Psychology, 6, 255- 271 . 

26- Buss, A. H. (1980) Self –Consciousness and Social Anxiety 
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27- Capach, W. R. Metts, S. & Hazleton, (1999) coping with 

embavrassing predicaments Remedial strategies and their 

perceived utility Journal of Language and Social 
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28- Costa, (1995) Theneo personality inventory professional 

manual odessa Fl: Psychological Assess ment Resources.ti 

venes Psychonomic Science, 12, 456- 471. 

29- Edel mann, (1997) Self- redorted express and conseauences 
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 (2ملحق )
 جاهعة تكريت / كلية الرتبية

 قسن العلوم الرتبوية والنفسية

 استبيان آراء المحكمين في مدى صالحية فقرات مقياس االحراج.
 

 .....................المحترم ....تاذ الفاضل .....األس

 تثيا طيدا .
" االحراج وعالقتده بدنمط الشخصدية لددى ت وـ الداثيا الاياـ دالدثل الموسػـو 

ولتثايػػؽ اهػػتاؼ الدثػػل تطمدػػت الثالػػا الػػى دنػػاك مايػػاس  طمبددة المرحمددة االعداديددة "
 يايس الث ج المو ف  لطمدا الم ثما ام تاتيا .

" عبددارة عددن خبددرة او اسددتجابة ذاتيددة تنصددب عمددى الشددعور الثػػ ج : ويوػػ ؼ 
بعددددم االرتيددداح واالسدددتثارة الداخميدددة والقمدددق والحساسدددية لمدددذات والتدددردد واعبددداال فدددي 

 . حشور االخرين "
ونظ ًا لما نوهت  ييكـ مف  د م وموضو يا ي لى التفضؿ دا اكم الفا ات ودياف 

  ثيتها والتوتيؿ المات ن  ميها .  يكـ ييها مف ثيل   ثيتها او  تـ  

 مع فائق الشكر والتقدٌر
 

 الباحثة 
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 التعديل غير صالحة صالحة الفقرات ت

0 
اشو  دالث ج  نتما اسمل اثت يتكمـ  ن  

 ثتى ولو تودي 
   

2 
اشو  دالث ج  نتما اثس اف م دس  
 ري  نظيفا  نت ولوتي اما ام  يف

   

    و  اناس ر داكاوالي  وودا  نتما از  8

4 
اث ج  نتما يطمط من  الااك مثاض م 

 اماـ الط ط
   

اشو  دالث ج  نت ثالت  لمدمغ مف الماؿ  1
 وألوؿ م م مف زم   

   

اتث ج  نتما اساط  مى ام ض مف مكاف  0
  اـ

   

اشو  دالث ج  نتما ياوؿ ل  المت س  1
 يات  الطالط الوثيت ال اسط ي  الماتم

   

2 
و  دالث ج  نتما يكوف هناؾ توميؽ اش

    سمد  او ايلاد  اماـ الثضو 

3 
انث ج  نتما اولي سناؿ  مم  اماـ 

    مت س الماتم

01 
انث ج  نتما تكوف م دس  ري  مثتشما 

 ويشاهتن  الغ داك
   

00 
تنث ج  نتما ا مف  ف موضوع  طدت  

 موؿ م م
   

02 
م انث ج  نتما يلمون  المااك موؿ م  

 د طيد 
   

   اشو  دالث ج  نتما يغازلن  ي ت مف  08
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 اللنس ام  

04 
اشو  دالث ج  نتما اتناوؿ ولدا طواـ 

 وثتي ي  ثانوت المت سا
   

01 
اث ج  نتما يكتشؼ المت س دان  ارش 

 ايناك اممتثاف
   

00 
اث ج  نتما م اتمكف مف املادا  مى 

 سناؿ دولي استاد الماتم
   

01 
ج  نتما اكوف الش ص الوثيت ديف انث  

 ملمو ا مف اي ات اللنس ام  
   

02 
اشو  دالث ج  نتما ات ؿ  ا ا المثاض م 

 متذ  اً 
   

03 
اث ج  نتما يطمط من  الت ثيط داثت 

 الضيوؼ اما ام  يف
   

21 
اشو  دالث ج  نتما ات ؿ اثت الاا ات 

 دال طذ
   

20 
اشو  دالث ج  نت  تد  لش ص ولـ 

 ستليط ل ي
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 التعديل غير صالحة صالحة الفقرات ت

ا تدؾ  نتما يلمس دلاند  اثت اي ات اللنس  22
    ام  

انث ج  نتما اضثؾ د وت  ال  ييي  انتدا   28
    ام  يف

اشو  دالث ج  نتما يطمط من  الكتادا  مى  24
    السدو م ايناك المثاض م

كمما الطمدا اماـ اث ج  نتما يطمط من  الااك  21
    اللمهو 

    اث ج  نتما المس  مى ما تم الطواـ مل الغ داك 20

اشو  دالث ج  نتما يتهمن  ام  وف دانن   21
    ش ص م اتع

    اشو  دالث ج  نتما اتمويـ دالك ـ اماـ ام  يف 22

اث ج  نتما يتثتل المثاض  ي  اممو  اللنسيا  23
    او الثساسا

 ج  نتما يت ؾ ام  وف دانن  ا تتي م دس اتث 81
    اثت ا وت 

اث ج  نتما يو ؼ ام  وف دان  م ت  ال وت  80
    المز   ي  المثاض م

    اتث ج  نتما الا  دنكتا ولـ يضثؾ ام  يف 82

اث ج  نتما يساط كوط الو ي   مى يياط اثت  88
    الضيوؼ ايناك تاتيم  لي

د وت  ال   نت  نيا يذ  اتث ج  نتما   خ  84
    وثيواف م يؼ

اتث ج  نتما اضط  الى است تاـ الثماـ واللميل  81
     مى ما دا مني

اث ج  نتما اضط  الى است تاـ الداص وادا دي  80
    يغات  المكاف  دؿ و ول  اليي
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 (3ملحق )

 أسماال الخبراال الذين عرشت عميهم األداتين
 فس املتما  / لاموا تك يت كميا الت ديا. .ت.وايؽ  م  موسى / مـ الن -2
  .ـ.ت.  نوؼ مثموت الايس  /  مـ النفس الت دوي/لاموا تك يت / كميا الت ديا. -3
  .ـ.ت. طا ؽ هاشـ  ميس/ يمسفا الت ديا / لاموا تك يت كميا الت ديا . -4
  .ـ.ت.  تيط مثمت نات  /  ثا نفسيا/ لاموا تك يت كميا الت ديا . -5
 س / ط ا ؽ تت يس /لاموا تك يت كميا الت ديا. .ـ.ت. ا ت إت ي -6
   .ـ.ت.كاظـ  م  اثمت /  مـ النفس الت دوي/ لاموا تك يت كميا الت ديا . -7
  .ـ.ت.ثميت سالـ  مؼ / مـ النفس املتما  / لاموا تك يت كميا الت ديا. -8
  .ـ. طا ؽ  دت الوهاط /ت ديا  ا ا/  لاموا تك يت كميا الت ديا. -9
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 (4ملحق )
 تكريت / كلية الرتبية جاهعة

 قسن العلوم الرتبوية والنفسية
 مقياس الحرج بصورته النهائية

 عزيزي الطالب .... عزيزتي الطالبة
ييما يذت   دا ات تتضمف موا ؼ التما يػا  ػت تسػدط لػؾ امثػ اج د  ػوص 
نفسػػػؾ او مػػػل شػػػ ص ا ػػػ  موػػػؾ توػػػ ض لمو ػػػؼ تثػػػ ج وامثػػػ اج هػػػو شػػػوو  الفػػػ ت 

 تيان .دام تداؾ و تـ ام  
تفضػػؿ داػػ اكم الفاػػ ات وت ػػو  اف امثػػتال الػػدي تتضػػمنها الفاػػ ات  ػػت ثػػتيت  
لػػؾ ودشػػكؿ ثاياػػ  ن لػػو املادػػا  مػػى الفاػػ ات لميوػػًا ود ػػ اثا ودلػػؾ دوضػػل اشػػا م 

(  اماـ الودػا م المناسػدا  ممػًا دػاف دلػؾ لغػ ض الدثػل الوممػ  ياػط وم ثالػا لػدك )
 وها .امسـ ... مل شك  الداثيا لتواونكـ م

 
 
 

                                                           
 

 الباحثة
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 الفقرات ت
ال اشعر 
بيي 
 إحراج

اشعر بإحراج 
 طفيف

اشعر 
بإحراج 
 معتدل

اشعر 
بإحراج 

 تام

اشعر 
بإحراج 
 شديد

0 
اشو  دالث ج  نتما اسمل 
اثت يتكمـ  ن  ثتى ولو 

 تودي 
     

2 
ثس اشو  دالث ج  نتما ا

اف م دس  ري  نظيفا  نت 
 ولوتي اما ام  يف

     

اوالي  وودا  نتما ازو   8
      اناس ر داك

اث ج  نتما يطمط من   4
      الااك مثاض م اماـ الط ط

1 
اشو  دالث ج  نت ثالت  
لمدمغ مف الماؿ وألوؿ م م 

 مف زم   
     

اتث ج  نتما اساط  مى  0
      ام ض مف مكاف  اـ

1 
اشو  دالث ج  نتما ياوؿ 
ل  المت س يذت  الطالط 
 الوثيت ال اسط ي  الماتم

     

انث ج  نتما اولي سناؿ  2
       مم  اماـ مت س الماتم

3 
انث ج  نتما تكوف م دس  
ري  مثتشما ويشاهتن  

 الغ داك
     

تنث ج  نتما ا مف  ف  01
      موضوع  طدت  موؿ م م

يلمون  المااك انث ج  نتما  00
      موؿ م م د طيد 
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اشو  دالث ج  نتما يغازلن   02
      ي ت مف اللنس ام  

اث ج  نتما يكتشؼ المت س  08
      دان  ارش ايناك اممتثاف

04 
اث ج  نتما م اتمكف مف 
املادا  مى سناؿ دولي 

 استاد الماتم
     

01 
انث ج  نتما اكوف الش ص 

ا مف الوثيت ديف ملمو 
 اي ات اللنس ام  

     

00 
اث ج  نتما يطمط من  
الت ثيط داثت الضيوؼ اما 

 ام  يف
     

اشو  دالث ج  نتما ات ؿ  01
      اثت الاا ات دال طذ

ا تدؾ  نتما يلمس دلاند   02
      اثت اي ات اللنس ام  

03 
انث ج  نتما اضثؾ 
د وت  ال  ييي  انتدا  

 ام  يف
     

21 
شو  دالث ج  نتما يطمط ا

من  الكتادا  مى السدو م 
 ايناك المثاض م

     

20 
اث ج  نتما يطمط من  
الااك كمما الطمدا اماـ 

 اللمهو 
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 الفقرات ت
ال اشعر 
 بأي إحراج

اشعر 
بإحراج 
 طفيف

اشعر 
بإحراج 
 معتدل

اشعر 
بإحراج 

 تام

اشعر 
بإحراج 

 شديد

22 
احرج عندما اجلس 

الطعام مع  على مائدة
 الغرباء

     

22 
اشعر بالحرج عندما 
ٌتهمنً االخرون 

 باننً شخص مخادع
     

22 
اشعر بالحرج عندما 
اتلعثم بالكالم امام 

 االخرٌن
     

22 
اتحرج عندما ٌدرك 

االخرون باننً ارتدي 
 مالبس احد اخوتً

     

22 

احرج عندما ٌعرف 
االخرون بانً مصدر 
الصوت المزعج فً 

 حاضرةالم

     

22 

احرج عندما ٌسقط 
كوب العصٌر على 
ثٌاب احد الضٌوف 

 اثناء تقدٌمً له

     

22 

اتحرج عندما صرخ 
بصوت عالً عند 
رؤٌة فأر وحٌوان 

 مخٌف

     

22 

اتحرج عندما اضطر 
الى استخدام الحمام 
والجمٌع على مقربة 

 منه

     

23 

احرج عندما اضطر 
الى استخدام الباص 

ٌغادر المكان واذا به 
 قبل وصولً الٌه
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 (5ملحق )
 جاهعة تكريت / كلية الرتبية

 قسن العلوم الرتبوية والنفسية
 استبانة الخبراء حول صالحية مقياس نمط الشخصية

 

 األستاذ الفاشل ..................................المحترم
صددية لدددى طمبددة ) اإلحددراج وعالقتدده بددنمط الشختػػ ـو الداثيػػا الػػ اك ت اسػػا 

( امنطػواك –وياًا لنظ يا ايزنؾ الت  تتكوف مف ماياس )امندساط المرحمة اإلعدادية ( 
( 2112 تـ امتزاف( و ت تدنت الداثيا مايػاس ) طيػا   –وماياس الو اديا) امتزاف 

والت  تـ تطدياي  مى طمدا اللاموا   ونظ ًا لما تتمتووف دي مػف  دػ م يػ  هػدا الملػاؿ 
داثيا   اكم ياػ ات المايػاس دت ػا وادػتاك الػ اي ثػوؿ مػا ت ونػي مناسػدًا مػف ثيػل ت لو ال

( 24 -0  ثيا الفا ات    ممًا داف يا ات ماياس امندساط وامنطواك تسمسمها مف )
وامندسػػػاط / هػػػـ اميػػػ ات الػػػديف تكػػػوف لػػػتيهـ ا ػػػت اك وكييػػػ وف وهػػػو متفا ػػػؿ يت ػػػ ؼ 

  م .دس  ا ودتوف ت تت وينتيل ي  امو  كيي
امػػػا المنطػػػوي / يهػػػو هػػػات  متذمػػػؿ ومثػػػايظ وا ػػػت ا ي  ميمػػػيف وهػػػو يميػػػؿ الػػػى 
الت طػيط ويا ػػد الثيػػام دلتيػػا وم ينفوػػؿ دسػهولا ويميػػؿ الػػى التشػػاـن   وا ػػدت الفاػػ ات 

 ( تتومؽ دالو اديا .42 -21)
  ممًا داف دتا ؿ الماياس ه  )نوـ  م( .

 وتادموا يا ؽ شك ي وتاتي ي
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 التعديل غير صالحة صالحة الفقرات ت
    هؿ تا د اممو  ددساطا وتودي  ت يؽ 0

2 
هؿ تتو ؼ وتفك  كيي ًا  دؿ ام تاـ  مى 

  مؿ  ي ش ك
   

8 
هؿ مف  اتتؾ اف تاوؿ وتومؿ دس  ا 

 توف تو ؼ لمتفكي 
   

4 
  اثياف  مى نثو هؿ تاـو دا ماؿ ي

 مداش  ودتوف ت تت
   

1 
هؿ تفضؿ الا اكم وامط ع  مى التثتل 

 مل ام  يف
   

0 
هؿ انت  مى استوتات لومؿ  ي ش ك 

 لك  تدتو مغام اً 
   

    هؿ تشتاؽ ل يا م ي  اكي  امثياف 1
    هؿ تثط ال  وج مف المنزؿ كيي اً  2

3 
هؿ تفضؿ اف يكوف دلؾ  تت  ميؿ مف 

     ت اك دش ط اف يكونوا م م يفام

01 
ادا   خ الناس ي  ولهؾ هؿ ت ت  ميهـ 

    د   ا ميمها

00 
هؿ تت ؾ نفسؾ  مى طديوتها  اتم ي  

    الثفؿ وتستمتل دي

    هؿ توتات ام  يف انؾ ممموك دالثيويا 02

08 
هؿ يغمط الهتوك  نتما تكوف مل 

 ام  يف
   

04 
ت اف تو يي ادا كاف هناؾ موضوع ت ي

يهؿ تفضؿ مو يتي مف كتاط  مى اف 
   



 
 

   

 

ه بنمط الذخصيظ اإلحراج ورالقت 
 لدى طلبظ المرحلظ االرداديظ

 

 وفاء كنطان خضير م.
  3122أيـلــول   (9) الطــدد

  533 

 

 الفراهيدي آداب جملة

 تساؿ ش  ًا ا    ني

01 
هؿ تثط الومؿ الدي يتطمط منؾ الى 

 امنتدا  الت يؽ
   

00 
هؿ تك   اف تكوف ي  ملمو ا ينكت 

 الواثت منهـ  مى ام  
   

01 
هؿ تثط  مؿ امشياك الت  تتطمط منؾ 

 الت  ؼ الس يل
   

    تؾهؿ انت دط ك ي  ث ك 02

03 
هؿ تثط كيي ًا التثتل مل الناس لت لا 
انؾ م تضل ي  ا لمثتيل مل ش ص 

 ر يط
   

21 
هؿ تشو  دتواسا شتيتم ادا لـ ت ا كيي ًا 

 مف الناس ي  موظـ امو ات
   

20 
هؿ توتات انؾ وايؽ مف نفسؾ د فا 

  اما
   

22 
هؿ ي وط  ميؾ امستمتاع ي  ثفؿ 

 م ن
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 التعديل غير صالحة حةصال الفقرات ت

28 
هؿ يسهؿ  ميؾ ات اؿ الثيويا ي  ثفؿ 

 ممؿ
   

    هؿ تثط اف توط  ام  يف ماالط 24

21 
هؿ تثتاج ي  اثياف كدي م م ت اك 

    يفهمونؾ لك  تشو  دام تيان

    هؿ يضاياوؾ لتًا اف يلاط طمدؾ دال يض 20
    هؿ يتوك  مزالؾ وي وؽ كيي ا 21

22 
دات م م اف شو ت دالتواسا توف هؿ ثتل 

 سدط وليي لدلؾ
   

23 
هؿ تشو  دال لؿ ادا ا تت التثتل الى 

 ش ص ر يط
   

81 
هؿ يغمط اف تامؽ  مى  وؿ او  مؿ لـ 

 يكف مف الوالط اف ي ت   نؾ
   

    هؿ يسهؿ ل ن اثساسؾ 80

82 
هؿ تشو  دنشاط زا ت اثيانًا ويغمط  ميؾ 

    ال موؿ ي  او ات ا  ا

    هؿ تكي  مف اث ـ الياظا 88
    هؿ يضاياؾ الشوو  دالدنط كيي اً  84
    هؿ يوتات انؾ متوت  ام  اط 81

هؿ تشو  كيي ًا دوت امنتهاك مف  مؿ مهـ  80
 انؾ كنت تستطيل الاياـ دي  مى نثو ايضؿ

   

هؿ تتو  الفكا  ي   اسؾ لت لا م تستطيل  81
 موها النوـ

   

    لؾ  فااف ي  الامط وتس ع ت اتيهؿ يثتل  82
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    هؿ تنتادؾ   شا او  لفا 83
    هؿ انت ش ص تسهؿ ايا تي وارضادي 41
    هؿ تاماؾ اشياك م يفا  ت تثتل لؾ 40
    هؿ ت ا اث مًا مز لا )كواديس( كيي م 42
    هؿ تاماؾ امولاع واممـ 48
    هؿ توتات نفسؾ ش  ًا   دياً  44

41 
يسهؿ اي مؾ ادا كشؼ الناس  ف هؿ 

  يط ييؾ او  ممؾ
   

    هؿ يضاياؾ شوو  دالناص 43
    هؿ تامؽ  مى  ثتؾ 41
    هؿ توان  مف  ما النـو 42

 


