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ملخص:
هدفت الدرا�سة احلالية �إىل التعرف �إىل مدى فعالية برنامج �إر�شادي نف�سي (معريف
– �سلوكي) يف خف�ض ال�شعور باخلجل لدى عينة من الطالبات املوهوبات املراهقات يف
املجتمع ال�سعودي ،وتكونت العينة من ( )16طالبة من طالبات ال�صف الثالث املتو�سط،
ترتاوح �أعمارهن بني (� 16 - 14سنة ) ،وطبقت الباحثة مقيا�س اخلجل الذي �أعدته لهذه
الدرا�سة على العينة احلالية ،وبعد ذلك ق�سمت هذه العينة �إىل جمموعتني وهما املجموعة
ال�ضابطة وعددها ( )8طالبات واملجموعة التجريبية وعددها ( )8طالبات من املوهوبات
وطبق الربنامج الإر�شادي النف�سي (معريف – �سلوكي) على املجموعة التجريبية
املراهقاتّ ،
فقط  .و�أثبتت النتائج ما ي�أتي :
1 .1توجد فروق دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى داللة ( )0.05بني متو�سطي رتب درجات
�أفراد املجموعة التجريبية بني القيا�سني القبلي و البعدي على مقيا�س اخلجل (ك�أبعاد
ودرجة كلية) ُتعزى للربنامج الإر�شادي النف�سي (معريف – �سلوكي) .
2 .2توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى داللة ( )0.01بني متو�سطي رتب
درجات �أفراد املجموعتني (ال�ضابطة والتجريبية ) ،حيث يت�ضح االنخفا�ض يف متو�سطات
رتب درجات املجموعة التجريبية على مقيا�س اخلجل (ك�أبعاد ودرجه كلية) ُتعزى للربنامج
الإر�شادي النف�سي (معريف – �سلوكي) .
3 .3ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية بني متو�سطي رتب درجات �أفراد
املجموعة التجريبية بني القيا�سني البعدي والتتبعي على مقيا�س اخلجل (ك�أبعاد
ودرجه كلية) .
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The Effectiveness of Counseling Psychological Program
(Cognitive - Behavioral) to Reduce the Feeling of Shyness
among a Sample of Gifted Adolescents Females in Saudi Society

Abstract :
This study aims to determine the effective of counseling psychological
program (cognitive - behavioral) in reducing the feeling of shyness among
a sample of gifted adolescent female students in Saudi society. The sample
consisted of 16 female students from the third grade and their ages are
between 14 to 16 years. The researcher applied the shyness measure
which was prepared for this study on the current sample, and then divided
the sample into two groups: the control group which consisted of 8 female
students and the experimental group which consisted of 8 female students
from gifted adolescent female students. The counseling psychological
program (cognitive - behavioral) was applied on the experimental group
only. The results showed the following:
1. There are statistically significant differences in the level of significance
(0.05) between the averages ranks degrees of members of the experimental
group related to shyness attributable to psychological guidance program
(cognitive - behavioral) .
2. There are statistically significant differences at the level of significance
(0.01) between the averages ranks of members of the two groups (control
and experimental), where the decline is evident in the experimental group
averages ranks degrees on the scale of shyness (sub- dimensions and
total degree) attributable to counseling psychological program (cognitive
- behavioral) .
3. No statistically significant differences between the averages ranks degrees
of members of the experimental group between what comes after and
what and what follows the measurements on a scale of shyness (subdimensions and total degree).
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مقدمة :
املوهبة كنز ثمني ال يقدر قيمته �إال جمتمع متقدم متح�رض ي�سعى لالرتقاء يف �سلم
التقدم العلمي (جملي )1 : 2011 ،و املوهوب يعد ثروة وطنية وكنزاً للمجتمع ،وعام ًال من
عوامل نه�ضته يف جماالت احلياة العلمية واملهنية والفنية (اجلبوري )151 :1985 ،؛ لأن
الطفل املوهوب ميتلك القدرة على الأن�شطة العلمية والأدبية والقدرة العقلية العامة والتفوق
التح�صيلي (�سليمان و منيب) 23 : 2008 ،
�أ�صبح تقدم ال�شعوب يف الع�رص احلديث يقا�س مبا متلكه الأمم من ثروات ب�رشية قادرة
على الإنتاج والإبداع وعليه يعد املوهوبون يف كل �أمة هم الدعامة التي تعتمد عليها يف
تقدمها وازدهارها ومواجهة حتديات الع�رص احلديث ،ولذلك �أ�صبح من ال�رضوري االهتمام
باملوهوبني (علي )112 : 2011 ،وتوفري الظروف املنا�سبة للتعرف عليهم ،وتنمية مواهبهم
ومهاراتهم ،وتقدمي الربامج الإر�شادية ملواجهة م�شكالتهم (بدر)11 : 2002 ،
ومن امل�شكالت التي يعاين منها بع�ض املوهوبني واملوهوبات اخلجل الذي يعد م�شكلة
حقيقية يعاين منها كثريون ،و�أنها تعوق الفرد عن الأداء اجليد يف املواقف االجتماعية ،كما
�أن اخلجل يرتبط بخوف الفرد من التقومي ال�سلبي و�إح�سا�سه بافتقاده املهارات االجتماعية
املنا�سبة ،وقد ي�ؤدي �إىل �ضعف ثقته بنف�سه وانخفا�ض تقديره لذاته الذي ي�ؤدي �إىل �شعوره
بالقلق واخلوف من املواقف االجتماعية (عثمان) 15 – 14 : 1995 ،
و�أكدت �إحدى الدرا�سات الأجنبية �أنه يوجد كثري من الطالب املوهوبني واملبدعني
ال ي�ستطيعون ا�ستثمار قدراتهم الإبداعية بال�شكل املطلوب لأنهم ي�صطدمون دائم ًا بعائق
اخلجل ،وبعد درا�سة حالة ه�ؤالء الطالب ب�شكل فردي تبني �أنهم ال ميلكون و�سائل االت�صال
والتوافق االجتماعي من ناحية ،وخوفهم من ال�شعور بالف�شل لعدم �إدراكهم لذاتهم ب�صورة
كاملة من ناحية �أخرى (العلي والعنزي )84 : 2010،
واملراهقة مرحلة عمرية ي�شعر الفرد خاللها مب�شاعر و�أحا�سي�س ،ويعاي�ش ظروف ًا
حتيطه ،ويحتاج يف هذه املرحلة �إىل من يقدم له امل�ساعدة والعون ليعي�ش ويندمج مع
الآخرين ،ويتمكن من مواجهة م�شكالته بنجاح من خالل ا�ستثمار قدراته وتدعيم الآخرين
(حمرم )455 – 454 :
ويعد الإر�شاد و العالج املعريف ال�سلوكي منهج ًا تف�سريياً ،عالجي ًا لال�ضطرابات
االنفعالية كاخلجل واخلوف االجتماعي واالكتئاب والقلق � ..إلخ ،نظراً لأنه يقوم على فكرة
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�أ�سا�سية تتمثل يف �أن الأفكار ال�سلبية و االعتقادات اخلاطئة وما يكمن وراءها من م�شاعر و
انفعاالت حادة ،تخلق اال�ضطرابات االنفعالية والنف�سية لدى الإن�سان .
يف هذا ال�صدد ؛ يذكر (عمر� )47: 2003 ،أن الإن�سان وحده هو امل�سئول عن خلق
اال�ضطرابات االنفعالية ال�سلبية واال�ستجابات ال�سلوكية التخبطية ب�سبب اعتقاداته اخلاطئة
غري العقالنية امل�سببة للم�شاعر ال�سلبية ،و�أن تغيري هذه االعتقادات اخلاطئة يعد قلب العملية
الإر�شادية يف العالج ال�سلوكي االنفعايل العقالين .
وقد جاء يف (�أخر�س ونا�رص� )239 : 2013 ،أن العالج املعريف ال�سلوكي هو حماولة
دمج الفنيات امل�ستخدمة يف العالج ال�سلوكي التي ثبت جناحها يف التعامل مع ال�سلوك
مع اجلوانب املعرفية لطالب امل�ساعدة بهدف �إحداث تغريات مطلوبة يف �سلوكه  .و يعرف
(مليكه  )174 : 1994،العالج املعريف ال�سلوكي ب�أنه منهج عالجي يحاول تعديل ال�سلوك
الظاهر من خالل الت�أثري يف عمليات التفكري لدى العميل ،ومن �أ�ساليبه  :التدريب على
مهارات املواجهة ،التدريب على حل امل�شكلة ،التدريب على التعليم الذاتي ،وقف الأفكار .
�أي�ض ًا يعد اخلجل من اال�ضطرابات التي ت�ؤدي �إيل نتائج �سلوكية ومعرفية �سيئة في�ؤدي
مث ًال �إىل الإحجام امل�ستمر عن االت�صال بالآخرين وعدم االندماج معهم وعدم القدرة على
االت�صال بالآخرين ،وعدم القدرة على التعبري عن الآراء وامل�شاعر وعدم جاذبية احلديث
واخلوف من التقومي ال�سلبي وعدم مواجهة املواقف ،وكنتيجة نهائية ي�ؤدي كل ذلك �إىل
جتنب املواقف االجتماعية برمتها (متويل) 16 : 2010 ،
وي�شري (كروزير� )144 ،143 : 2009 ،إىل �أن اخلجل ي�شتمل على ثالثة مكونات �أ�سا�سية
ومتفاعلة  :معرفية ووجدانية و�سلوكية ،ويبدو �أن ال�صمت هو جوهر اخلجل وبخا�صة عند
وجود الفرد مع �آخرين غرباء �أو غري م�ألوفني بالن�سبة �إليه وهذا دليل على عدم كفاءته
االجتماعية ،و�أن اخلجولني غري مو�ضوعيني يف �إدراكهم وتقوميهم ملواقف التفاعل مع
الآخرين .
وحيث �إن برامج الإر�شاد والعالج النف�سي تعد حجر الزاوية لعلم ال�صحة النف�سية،
ف�أ�صبح من الأمور املهمة �أن تقدم خدمات الإر�شاد والعالج النف�سي لكل فرد ح�سب ما
ينا�سبه من تلك اخلدمات بطرق كثرية وخمتلفة لذا تقوم الباحثة يف الدرا�سة احلالية
بت�صميم برنامج �إر�شادي نف�سي (معريف – �سلوكي) مل�ساعدة عينة من الطالبات املوهوبات
واملتفوقات املراهقات يف املجتمع ال�سعودي على التخل�ص من م�شاعر اخلجل با�ستخدام
�إ�سرتاتيجيات معرفية و�سلوكية تنا�سب ه�ؤالء املوهوبات (وبخا�صة يف مدينة �أبها ،يف
جامعة امللك خالد التي تقوم بتنفيذ برنامج موهبة ال�صيفي املحلي  -برعاية م�ؤ�س�سة
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امللك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع – نظراً ؛ لأن الباحثة كانت مكلفة مبهمات
املر�شدة النف�سية من قبل جامعة امللك خالد يف برنامج موهبة ال�صيفي املحلي مبدينة �أبها
مدة ثالثة �أ�سابيع) .
ويف هذا ال�صدد ؛ ُتعرف (العطيوي و اخلالدي )448 - 443 : 2010 ،برامج موهبة
ال�صيفية املحلية ب�أنها برامج �إثرائية جمانية للطلبة املتميزين ُتعقد مع مطلع الأ�سبوع
الثاين من بداية الإجازة ال�صيفية ،ومتتد بني �أ�سبوعني �إىل �أربعة �أ�سابيع يتلقى الطلبة
�أثناءها ن�شاطات علمية متخ�ص�صة ومهارات نوعية متقدمة لتنمية جميع اجلوانب ال�شخ�صية
لديهم املعرفية والعقلية والنف�سية واالجتماعية والبدنية ؛ كما �أن الفئة امل�ستفيدة تتمثل
يف الطالب املتميزين والطالبات املتميزات من خمتلف مناطق اململكة العربية ال�سعودية
ومدنها يف املراحل الدرا�سية املختلفة من املرحلة االبتدائية �إىل املرحلة الثانوية ،والذين
ُر�شحوا للم�شاركة يف برامج موهبة ال�صيفية بعد اجتيازهم اختبارات الذكاء والإبداع
والقدرات اخلا�صة ومقايي�سها التي �أعدت و ُقننت على البيئة ال�سعودية واجتيازهم املعايري
التي و�ضعتها اجلهة امل�رشفة ،وهي م�ؤ�س�سة امللك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع تلك
امل�ؤ�س�سة الوطنية احل�ضارية التي حتظى بدعم خادم احلرمني ال�رشيفني ،وتتمثل ر�سالتها
يف اكت�شاف املوهوبني ورعايتهم حيث تهدف �إىل رعاية املوهوبني واملبدعني من الذكور
والإناث ،وال�سعي لإيجاد رواد من ال�شباب املبدع واملوهوب يف جماالت العلوم والتقنية،
وتقدمي املنح للموهوبني واملبدعني لتمكينهم من تنمية مواهبهم وقدراتهم و�أفكارهم
االبتكارية ،وتذليل ال�صعوبات التي حتد من منو قدراتهم ومواهبهم .

مشكلة الدراسة :
�أكدت بحوث ودرا�سات كثرية على �أن �أهم العوامل التي ت�ؤثر فى املوهوبني واملتفوقني،
هو ما يرتبط بالبيئة الأ�رسية التي ين�ش�أون فيها وطريقة تعامل الآباء معهم واالجتاهات
الوالدية يف التن�شئة االجتماعية (املجايل)595 : 2011 ،
و�أن عدم ال�شعور بالأمن لدى املراهقني املوهوبني ينتج عن املنزل وقيم الآباء (باظة،
 . )6 ،7 : 1998فالأ�رسة ميكن �أن تكون عائق ًا من عوائق ظهور الإبداع واملواهب ،و�أ�سلوب
املعاملة الذي يتعر�ض له الأفراد يف الأ�رسة �إذا ات�صف بال�سيطرة والق�سوة قد يكون عائق ًا
يحول دون ظهور الإبداع واملواهب ،والعالقات بني الوالدين واختالف �آرائهم يف تربية
الطفل ي�ؤثر �سلبي ًا على تنمية تفكريه االبتكاري (عبد القادر ) 34 : 2010،
ومن خالل مراجعة الباحثة للأدبيات النف�سية ونتائج البحوث ال�سابقة ،ترى �أن
اخلجل يعد م�شكلة من امل�شكالت التي تعوق املراهقني واملراهقات عن التفاعل االجتماعي
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النا�ضج ،و ال توجد �أي درا�سة عربية �أو �أجنبية يف حدود علم الباحثة تناولت متغريات
الدرا�سة احلالية ،من هنا كان اهتمام الباحثة بدرا�سة فعالية برنامج �إر�شادي خلف�ض
ال�شعور باخلجل لدى الطالبات املوهوبات املتفوقات املراهقات (وبخا�صة يف مدينة �أبها،
يف جامعة امللك خالد ،برعاية م�ؤ�س�سة امللك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع) يف
اململكة العربية ال�سعودية  .وتتبلور م�شكلة الدرا�سة يف ال�س�ؤال الآتي * :ما مدى فعالية
برنامج �إر�شادي نف�سي (معريف � -سلوكي) يف خف�ض ال�شعور باخلجل لدى عينة من
املوهوبات املراهقات ؟

أهداف الدراسة :
تهدف الدرا�سة احلالية �إىل التعرف �إىل مدى فعالية برنامج �إر�شادي نف�سي (معريف –
�سلوكي) يف خف�ض ال�شعور باخلجل لدى عينة من الطالبات املوهوبات املراهقات من خالل
تقدمي خدمات الإر�شاد النف�سي (معريف – �سلوكي) العالجية لأفراد العينة التجريبية من
الطالبات املوهوبات املراهقات ،و�إتاحة الفر�صة لهن لتغيري �أفكارهن ال�سلبية ومعتقداتهن
غري العقالنية واال�ستفادة من الفنيات امل�ستخدمة يف الربنامج حتى ينخف�ض �شعورهن
باخلجل ،وتتبع مدى ا�ستمرارية فاعلية ذلك الربنامج فيما �أحدثه من حت�سن يف فرتة
املتابعة .

أهمية الدراسة :
تكمن �أهمية الدرا�سة احلالية فيما ي�أتي:
1 .1التدخل بربنامج �إر�شادي نف�سي (معريف – �سلوكي) للتغلب على م�شكلة اخلجل

لدى عينة من الطالبات املوهوبات املراهقات ،باعتبار �أن املوهوبني هم الرثوة احلقيقية
للمجتمع ،وت�ستحق االهتمام والدرا�سة ،وهم الركيزة التي تعتمد عليها املجتمعات يف
تقدمها وازدهارها ،فهم ميتلكون قدرات ومواهب تفوق �أقرانهم العاديني من العمر نف�سه،
ولكنهم قد يعانون من اخلجل يف الوقت الذي حتتاج فيه جمتمعاتنا العربية �إىل موارد
ب�رشية موهوبة تتميز مبهارات عالية يف التعامل مع الذات ومع الآخرين دون خجل،
والقدرة على التوا�صل االجتماعي ب�شكل �إيجابي وفق متطلبات الع�رص احلايل.

2 .2ت�صميم وبناء مقيا�س اخلجل لفئة املوهوبات املراهقات وت�صميم وبناء برنامج
�إر�شادي نف�سي( معريف – �سلوكي) للتغلب على م�شكلة اخلجل لدى عينة من الطالبات
املوهوبات املراهقات ،وتطبيق هذا الربنامج الإر�شادي (معريف � -سلوكي) من خالل
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جل�سات �إر�شادية وعالجية مبنية على �أهداف حمددة باالعتماد على فنيات الإر�شاد املعريف
ال�سلوكي.
�3 .3أن مرحلة املراهقة مرحلة عمرية مهمة يف حياة الإن�سان ،ومن الأهمية طرح
برنامج ي�ساهم يف حتقيق النمو املتكامل للمراهقات وم�ساعدتهن على مواجهة م�شكالتهن .
4 .4ال توجد �أي درا�سة عربية و ال �أجنبية (يف حدود علم الباحثة) تناولت برنامج
�إر�شادي نف�سي (معريف – �سلوكي) خلف�ض ال�شعور باخلجل لدى املوهوبات املتفوقات يف
مرحلة املراهقة يف البيئة العربية ،وبخا�صة البيئة ال�سعودية.

مصطلحات الدراسة :
◄◄اخلجل :
ُيعرف (العلي و العنزي )90 : 2010 ،اخلجل ب�أنه ردة فعل ي�شتمل على التوتر
واالن�شغال وم�شاعر االرتباك وعدم الراحة ،ومقت التخاطب بالعني ،وكف ال�سلوك ال�سوي
املتوقع اجتماعي ًا .
التعريف الإجرائي للخجل  :هو الدرجة املرتفعة التي حت�صل عليها الطالبة املوهوبة
املراهقة على مقيا�س اخلجل الذي �أعدته الباحثة ال�ستخدامه يف الدرا�سة احلالية .

◄◄املوهوبات :
هن الطالبات الالتي يت�صفن باالمتياز امل�ستمر يف املجاالت الأكادميية ،وغري
الأكادميية وقد مت اختيارهن كموهوبات  -وفق �رشوط واختبارات معينة ،ويحدد (بدر،
 )15 : 2002الطالب املوهوبني ب�أنهم الطالب الذين لديهم ا�ستعدادات وقدرات فطرية غري
عادية جتعلهم عند القيام بن�شاط ما� ،أن يظهر �أدا�ؤهم بالتميز امل�ستمر وامللحوظ يف هذا
الن�شاط عن بقية �أقرانهم العمر نف�سه.

◄◄املراهقة :
مرحلة املراهقة هي مرحلة منو ج�سمي وعقلي �رسيعني ،الأمر الذي قد ينتج عنه
بع�ض اال�ضطرابات االنفعالية وبع�ض امل�شكالت املعقدة (فايد . )238 : 1997 ،لذا تع ّد
فرتة املراهقة من �أهم املراحل التي مير بها الفرد خالل مراحل تطوره وارتقائه و�أخطرها،
لأن الإن�سان عندما يدخل يف مرحلة املراهقة يعاين تغريات ج�سمية وف�سيولوجية �رسيعة
ومتالحقة (يون�س )198 : 2011،
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◄◄الربنامج الإر�شادي النف�سي:
هو برنامج خمطط منظم يف �ضوء �أ�س�س علمية لتقدمي اخلدمات الإر�شادية املبا�رشة
وغري املبا�رشة فردي ًا وجماعياً ،جلميع من ت�ضمهم امل�ؤ�س�سة (املدر�سة مثالً) بهدف
م�ساعدتهم يف حتقيق النمو ال�سوي ،والقيام باالختيار الواعي املتعقل ،ولتحقيق التوافق
النف�سي داخل امل�ؤ�س�سة وخارجها (زهران)499 : 2005 ،
وتعريفه �إجرائي ًا  :ب�أنه الربنامج الإر�شادي النف�سي (املعريف – ال�سلوكي) الذي �أعدته
الباحثة م�ستندة �إىل نظرية “�إلربت �إلي�س  “A.Ellisيف العالج العقالين االنفعايل .

◄◄ الإر�شاد و العالج املعريف– ال�سلوكي:
هو منهج عالجي يعتمد على الدمج بني العالج املعريف والعالج ال�سلوكي بفنياتهما
املتعددة ،ويركز على التعامل مع اال�ضطرابات املختلفة من منظور ثالثي الأبعاد  :معرفياً،
وانفعالياً ،و�سلوكياً ،وذلك من خالل الت�أثري يف عمليات التفكري امل�شوهة لدى العميل
وتعليمه طرق ًا �أكرث مالءمة للتفكري املنطقي املقبول لل�صحة النف�سية (�سهيل) 103 :2013 ،

حدود الدراسة:
♦ ♦مكانياً  :كلية املعلمني �سابق ًا مبدينة (�أبها) – جامعة امللك خالد باململكة العربية
ال�سعودية .
♦

♦زمانياً  :خالل الأجازة ال�صيفية لعام 1432هـ – 2012م

♦ ♦ب�رشياً  :طالبات ال�صف الثالث املتو�سط من املوهوبات الالتي مت اختيارهن -
وفق �رشوط واختبارات معينة – يف برنامج موهبة ال�صيفي املحلي يف جامعة امللك خالد
يف (�أبها) ،حتت رعاية م�ؤ�س�سة امللك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع – الذي ينفذ يف
جامعة امللك خالد مبقر كلية املعلمني �سابق ًا مبدينة �أبها ،و�أمهات بع�ض ه�ؤالء الطالبات
لتوعيتهن برعاية بناتهن املوهوبات املراهقات نف�سي ًا واجتماعي ًا .

املفاهيم النظرية
أوالً  -اخلجل :Shyness
يعرف (ال�سمادوين )166 : 1989 ،اخلجل “ب�أنه جمموعة مت�آلفة من االجتاهات
وامل�شاعر التي تتدخل يف قدرة الفرد وجتعله يت�أثر انفعالي ًا بالآخرين ،وباملواقف
االجتماعية ،وت�شمل تلك االجتاهات وامل�شاعر ،وعدم قدرة اخلجول على جاذبية حديثه،
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وانعدام الثقة بالنف�س ،وبخا�صة يف املواقف االجتماعية اجلديدة وغري امل�ألوفة ،واالن�شغال
الزائد بالذات حال وجوده مع الآخرين ،والقلق ونق�ص املهارات االجتماعية ،وي�صبح اخلجل
– يف كثري من احلاالت – ا�ستعداداً ثابت ًا ن�سبي ًا بالرغم من ت�أثره ببع�ض العوامل املوقفية« .
كما ُيعرف (ال�ضوي و ح�ساين )83 : 2005 ،اخلجل « ب�أنه توتر يت�صل بالنواحي
ال�سلوكية والطبائعية واجل�سمية للطالب يظهر يف عدم الثقة بالنف�س وعدم الثبات االنفعايل
وعدم املقدرة على التحدث والتعبري عن الآراء والإجابة �أمام الآخرين على �أ�سئلة املعلم يف
مواقف التقومي « وي�ضيف (حمرم )454 : 2005 ،ب�أن اخلجل هو اخلوف واحل�سا�سية يف
التعامل مع الآخرين وعدم القدرة على التوا�صل االجتماعي معهم .
وي�شري (العلي و العنزي� )85 ،84 : 2010 ،إىل �أن ال�شعور باخلجل ما هو �إال نوع
من مظاهر حياة الأبناء العاطفية ،وخا�صة �صغار ال�سن ،ولكن �إذا ا�ستمر هذا املظهر حتى
مرحلة املراهقة ،فالبد من التدخل ال�رسيع لعالج هذه الظاهرة ،وخا�صة فيما يتعلق
باخلجل املرتبط باالحتكاك والتفاعل مع بقية �أفراد املجتمع با�ستخدام جملة من املهارات
االجتماعية  .وي�ؤكد (حبيب� )67 : 1992 ،أن اخلجل ظاهرة اجتماعية ونف�سية ت�سيطر على
قدرات الفرد وم�شاعره و�أحا�سي�سه منذ الطفولة ،في�شتت طاقاته الإنتاجية املبدعة ويحد
من �سلوكه االجتماعي النف�سي� ،أي �أن اخلجل يعوق الفرد عن حتقيق التفاعل االجتماعي
الناجح .
ويو�ضح (� )Joseph, W., 2002أن اخلجل هو ال�شكل املعتدل من الفوبيا االجتماعية،
و�رسعان ما ي�شعر ال�شخ�ص اخلجول بانعدام الثقة بالنف�س واخلوف ويتجنب االت�صال مع
الآخرين ،و�أن النظرية املعرفية ال�سلوكية ت�ؤكد �أن ال�سبب يف ذلك تفاعل العوامل الأ�رسية
واالجتماعية مثل التعر�ض لعوامل بيئية �أو خربات �سيئة من النقد يف احلياة وال�شعور بعدم
الراحة وعدم وجود الدعم االجتماعي .
وحتدد (عطار )62 : 2007 ،اخلجل ب�أنه انفعال خا�ص ي�صاحب وجود الفرد يف
موقف ي�شعر خالله بالعجز �أو الدونية ل�صعوبة التكيف مع املوقف �أو ل�شعوره بعدم الثقة،
مما يجعله يتجنب امل�شاركة االجتماعية  .وقد عرف ( )Crosirer, 1979كما ورد يف (�شقري،
 )68 : 1996اخلجل « ب�أنه عجز �أو نق�ص يف ال�سلوك الظاهر م�صحوب ًا مب�شاعر الكف
واالن�شغال بالذات مع �صعوبة االت�صال الفكري « .

◄◄�أنواع اخلجل :
جاء يف درا�سة (حمرم� )454 : 2005 ،أنه يوجد نوعان من اخلجل هما :
1 .1اخلجل العام  : Public Shynessوهو ال�سلوك ال�سييء ،و�أهم ما مييزه الف�شل يف

اال�ستجابة للمواقف االجتماعية املختلفة .
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2 .2اخلجل اخلا�ص  :Private Shynessوهو ال�شعور الذاتي وعدم االرتياح واخلوف
من التقومي ال�سلبي .

وقد ميز
اخلجل هما :

( )Briggs, 1985

كما ورد يف (فايد )238 : 1997 ،بني نوعني من

 اخلجل كحالة  :ويتعلق باحلالة االنفعالية العابرة .
 اخلجل ك�سمة  :وي�شري �إىل ا�ستعداد �شخ�صي ثابت ي�ؤثر يف ال�سلوك عرب املواقف .
وبذلك يكون اخلجل حالة �أو �أزمة عار�ضة ،حيث �إنه من امل�ستحيل �أن يوجد فرد ال
يعرف اخلجل يف خمتلف حياته ويف كثري من املنا�سبات وهو �أمر بديهي ،لكن �أن الأمر غري
الطبيعي حني ي�صبح اخلجل �سمة من �سمات ال�شخ�صية و�أ�سا�س ًا من �أ�س�س ال�سلوك ال�شخ�صي .
و �صنف ( )Eysenck & Eysenckكما ورد يف (فايد )236 : 1997 ،اخلجل �إىل
نوعني هما :
● ●اخلجل االنطوائي  :ويتميز �صاحب هذا النوع من اخلجل بالعزلة ،ولكن مع قدرة
على العمل بكفاءة مع اجلماعة �إذا ا�ضطر ال�شخ�ص لذلك .
● ●اخلجل االجتماعي الع�صابي  :ويتميز �صاحب هذا النوع من اخلجل بالقلق
الناجت عن ال�شعور باحل�سا�سية املفرطة نحو الذات و�إح�سا�س بالوحدة النف�سية ،وهذا النوع
من اخلجل يدفع �صاحبه �إىل الوقوع يف �رصاعات نف�سية بني رغبته يف تكوين عالقات
اجتماعية مع الآخرين وخوفه منها .

◄◄مظاهر اخلجل :
ي�شري (ال�شباب� )62 : 1996 ،إىل �أهم مظاهر �شخ�صية الطفل اخلجول وهي :العزلة
واالنزواء ،وقلة الأ�صدقاء ،واملعاناة من �أحالم اليقظة وكرثة الو�ساو�س والقلق ،وعدم
الثقة بالنف�س ،اخلوف من نقد الآخرين �أو التحدث بح�ضورهم والرد عليهم ،جتنب االحتكاك
الب�رصي ،الإجابة عن الأ�سئلة ب�إجابات ق�صرية .
وتو�ضح (�شقري� )63 : 1994 ،أن اخلجل حالة انفعالية يت�سم �صاحبها بامليل �إىل جتنب
التفاعل وامل�شاركة يف املواقف االجتماعية ،ي�صحبها �شعور بالقلق والتوتر وعدم االرتياح
خا�صة يف مواقف مواجهة الآخرين ،و�صعوبة حتقيق االت�صال الناجح معهم ،وذلك لعدم
جاذبية حديثه ،مع احل�سا�سية الزائدة للذات وانعدام تقدير اخلجول لذاته و�شعوره بالنق�ص
يف مواجهة الذات والآخرين ،وتف�ضيله للعزلة واالن�سحاب بعيداً عن مواقف التفاعل
االجتماعي .
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وت�ضيف (�سليمان  )50: 2012،لهذه املظاهر قلة احلديث يف وجود الأ�شخا�ص
الغريبة وعدم القدرة على التحدث �أمام اجلماعة وعدم النظر �إىل من يتحدث �إليه ،و�أن الفتاة
اخلجولة تت�صف باالنطوائية وقلة العالقات االجتماعية و�ضعف الثقة بالنف�س واحل�سا�سية
الزائدة لالنتقاد وعدم القدرة على التفاعل االجتماعي .

◄◄�أ�سباب اخلجل :
ت�شري( النيال� )213 ،174 :1996 ،إىل �أن العوامل الثقافية و�أ�ساليب التن�شئة
االجتماعية ،تتفاعل مع ًا لتف�سح الطريق ومتهده لرفع درجات اخلجل لدى الإناث يف مرحلة
املراهقة ،بناء على �أن اخلجل �سمة �شخ�صية مقبولة ،ت�شيد به كثري من الثقافات العربية وال
�سيما بالن�سبة للأنثى� ،إذ �إنه معيار لاللتزام ب�ضوابط املجتمع وعاداته وتقاليده .
وت�ضيف الباحثة �أن الفتاة يف املجتمع ال�سعودي منذ ن�ش�أتها الأوىل تقوم الأ�رسة
بتعويدها على احلياء و االعتمادية وعدم �إعطائها احلرية الكافية يف امل�شاركة الإيجابية
يف احلياة العامة ،وتلك �أمور توافق �صفة اخلجل.

ويحدد (ال�شباب� )65 – 63: 1996 ،أ�سباب اخلجل فيما ي�أتي :
♦ ♦التن�شئة الأ�رسية  :حيث تكمن جذور اخلجل يف التن�شئة الأ�رسية ،ذلك لأن بني

الرتبية واخلجل رابطة قوية لها الأثر يف تكوين �شخ�صية الطفل وحتديدها ومنوها  .فالأ�رسة
حتدد بدرجة كبرية �إذا كان الطفل �سينمو منواً نف�سي ًا �سليم ًا �أو غري �سليم ،و�إذا كان الدالل
ال�شديد ي�ؤدي �إىل اخلجل ،ف�إن الت�شدد يف معاملة الطفل والإكثار من زجره وتوبيخه وت�أنيبه
قا�س وبخا�صة �أمام الآخرين يثري فيه
لأتفه الأ�سباب ،وحماولة ت�صحيح �أخطائه ب�أ�سلوب ِ
م�شاعر عدم الثقة بالنف�س ،الأمر الذي ي�ؤدي يف النهاية �إىل اخلجل واالنزواء عن املجتمع .
♦ ♦م�شاعر النق�ص � :إذا كان الطفل يعد نف�سه دائم ًا �أقل من الآخرين ،يخ�شى والديه
ومن هم حوله ويبدي ده�شته و�إعجابه باجنازات الآخرين ،ف�إن م�شاعر النق�ص تزداد لديه
�أكرث ،كما يبدي بع�ض الأطفال ال�شعور باخلجل نتيجة التفاوت الطبقي بينهم وبني غريهم
من الأطفال ،فاالختالف املادي واالجتماعي وما ينتج عنه من م�صادر قد ي�ؤدي ببع�ض
الأطفال �إىل اخلجل ،وقد يعاين الطفل من اخلجل ب�سبب البيئة التي يعي�ش فيها .
ويف هذا ال�صدد ي�ؤكد (دبي�س� )111 : 1997 ،أن الأ�رسة ميكن �أن ت�شجع الطفل على
التحدث بحرية يف خمتلف املواقف االجتماعية �أو قد تعوقه عن طريق منعه من التحدث
�أمام الكبار �أو يف ح�رضة عدد من الأفراد ،مما يجعله يتجنب احلديث ويلتزم ال�صمت ،ويف
نطاق ذلك ؛ تو�ضح (برو�سلي� )96 – 91 : 1999 ،أن التحدث منط من �أمناط التقنية الب�رشية
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املنتجة و�أداة من �أدوات التوا�صل الإن�ساين الوظيفي املعزز لل�سلوك الإن�ساين ،والقادر على
حتقيق التفاعل االجتماعي .
وت�شري (عطار� )59 – 57 : 2007 ،إىل �أن نق�ص املهارات االجتماعية قد ي�ؤدي �إىل
م�شكلة اخلجل ،والذي يعني احل�سا�سية االجتماعية والقلق  .ويذكر (خ�رض)218 : 2000 ،
�أن املهارات االجتماعية تو�ضح ما لدى الفرد من قدرة تعبريية وكفاءة اجتماعية عالية
يف �سياق ميكن �أن يكون حمدداً ل�سلوك الفرد وموجه ًا النفعاالته  .وي�شري (حممد: 2004 ،
� )135أن التعلم التعاوين يعطي فر�صة لتنمية مهارات التالميذ ،ويزيد من التفاعل والعمل
مع الآخرين ،مما يجنبهم اخلجل.
ويو�ضح (�أبو عباءة و عبد الرحمن� )103 ،1995 ،أن التدريب على املهارات االجتماعية
ميثل �أحد الأ�ساليب العالجية الفعالة للعديد من امل�شكالت ال�سلوكية واال�ضطرابات النف�سية
كال�سلوك العدواين واخلجل؛ ويرى (علي� )119 : 2011،أن تدريب املهارات االجتماعية يعد
من الأ�شكال املحببة للعالج النف�سي اجلماعي ،حيث يهدف �إىل حت�سني العالقات االجتماعية
عن طريق تنمية ال�صداقات �أو اجراء املحادثات وت�شجيع ال�سلوكيات اجلديدة .
�صممت الباحثة وبناء مقيا�س اخلجل الذي يتكون من �أربعة
بناء على ما �سبق ؛ فقد ّ
�أبعاد هي (انعدام الثقة بالنف�س ،واحل�سا�سية الزائدة ،وعدم القدرة على االت�صال ،وعدم
القدرة على �إقامة العالقات االجتماعية) ت�شمل ( )40عبارة ،وت�صميم برنامج �إر�شادي
نف�سي (معريف – �سلوكي) يعتمد على الإر�شاد اجلماعي ب�شكل كبري( للموهوبات) مع عدد
من جل�سات الإر�شاد الفردي لبع�ضهن ،والإر�شاد الأ�رسي (لأمهاتهن ) ،بهدف قيا�س اخلجل
لدى املوهوبات من طالبات ال�صف الثالث من املرحلة التعليمية املتو�سطة من ال�سعوديات
 اململكة العربية ال�سعودية ،وتطبيق الربنامج الإر�شادي عليهن لإك�سابهن بع�ض املهاراتاالجتماعية و�إحداث تغيري يف �أفكارهن و�سلوكياتهن با�ستخدام الفنيات العالجية املحددة
يف الدرا�سة احلالية ،و�أي�ض ًا توعية الأمهات ب�رضورة تهيئة البيئة املنا�سبة لتمكني بناتهن
املوهوبات من تنمية طاقاتهن وا�ستثمار �إمكاناتهن من خالل االطالع والتجريب والبحث
وممار�سة الهوايات والأن�شطة الالتي ميلْن �إليها داخل املنزل ،وتب�صريهن ب�أهمية �أ�ساليب
املعاملة الوالديه ال�سوية كالدفء واحلنان والتقبل والتفهم واالهتمام وامل�ساندة والت�شجيع
لنمو ال�شخ�صية املوهوبة ،كذلك �إر�شاد الأمهات لتعديل اجتاهات �أفراد الأ�رسة نحو
املوهوبات مبا يعزز لديهن ال�شعور بالكفاءة والثقة بالنف�س والأمن والطم�أنينة .
ثانياً  -املوهوبات : Gifted

◄◄تعريف املوهبة و املوهوبني :
يو�ضح (�أبو الوفا� )356 : 2010 ،أن املوهبة تكون يف بداية احلياة ا�ستعداداً كامن ًا ثم
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ينمو وين�ضج مع منو الإن�سان وتطوره عرب مراحل حياته �رشيطة وجود البيئة ال�صحية التي
ترعى هذا النمو  .وهناك من يرى �أن ظهور املوهبة عند الب�رش يعد مبثابة حم�صلة ملجموعة
من العوامل الوراثية والبيئية ،معنى ذلك �أن م�ستوى املوهبة غري ثابت ،على اعتبار �أنه
قابل للنماء يف ظل ظروف بيئة �إيجابية .
وي�ؤكد (اخلطيب� )103 : 1998 ،أن املوهبة قدرة فطرية عالية الكت�ساب �إحدى املهارات
�أو لأداء �أعمال �أدبية �أو فنية �أو ريا�ضية � ...إلخ ب�رسعة و�سهولة ن�سبياً ،وتت�سم بالأ�صالة
والتمايز الوا�ضح ،وتختلف من فرد لآخر ح�سب درجة املوهبة  .وي�ضيف (اجلبوري1985 ،
� )154 ،153 :أن املوهبة هي القدرة العقلية العامة ،و�أن املوهوبني املتفوقني هم �أولئك
الطالب البارزون الذين يتمتعون بذكاء عالِ ومواهب �سامية وميتازون عن �أقرانهم مب�ستوى
�أداء مرتفع ي�صلون �إليه يف املجاالت املختلفة للحياة ويرتبط هذا امل�ستوى بالذكاء العام
وم�ستوى التح�صيل الدرا�سي ،بذلك تكون املوهبة نتيجة ذكاء مرتفع وخربات �سابقة ت�ستثمر
القدرات اخلا�صة التي توجد بالفرد ،وهذه القدرات خارقة للعادة لدى ه�ؤالء املوهوبني
املتفوقني ،وقد يكون هذا الفرد خارق الذكاء .
�أي�ض ًا ي�شري (عمرية� )148 : 1997 ،إىل �أن هناك موهوبني يف املجال الأكادميي –
الدرا�سي ،وه�ؤالء ينبغي �أن يجدوا رعاية حتفظ هذا التفوق وتنميه ،كذلك هناك موهوبون
يف غري املجال الأكادميي .
وحتدد الباحثة تعريف املوهوبات يف الدرا�سة احلالية  :هن طالبات ال�صف الثالث
املتو�سط من املوهوبات الالتي مت اختيارهن  -وفق �رشوط واختبارات معينة ودرجاتهن
يف التح�صيل الدرا�سي تبد�أ من  %95فيما فوق ودرجاتهن مرتفعة يف اختبار الذكاء
واملوهبة الذي يطبق عليهن من قبل مركز املوهبة والإبداع من �أجل تر�شيحهن يف برنامج
موهبة ال�صيفي املحلي يف جامعة امللك خالد مبدينة �أبها ،حتت رعاية م�ؤ�س�سة امللك عبد
العزيز ورجاله للموهبة والإبداع بالريا�ض .

◄◄خ�صائ�ص املوهوبني و�صفاتهم:
1 .1التفكري املت�شعب  :يت�صف املوهوبون املتفوقون بالتفكري املت�شعب الذي ي�ساعدهم

على الإبداع واالبتكار .

2 .2ال�صفات العقلية  :يتميز املوهوبون ب�أنهم �أكرث قدرة من العاديني على النقد
ومعرفة ال�سبب والنتيجة ،و�إدراك العالقات بني الأ�شياء وحتمل الغمو�ض ،والتفكري الإبداعي
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و�شدة املالحظة والتعليم ال�رسيع (ال�سواط ،) 848 ،847 : 2010 ،وت�ؤكد (Nicholas, C.,

� )2002أن الطالب املوهوبني �أكرث ح�سا�سية لالحتياجات االجتماعية والعاطفية ،ولديهم
تقلبات هائلة يف قدراتهم املعرفية ،مما يجعلهم يف حاجة ما�سة للإر�شاد .
ويذكر (� )EL- Zraigat, I. A., 2012أن خ�صائ�ص املوهوبني واملتفوقني ت�شمل القدرات
الفكرية العالية والتح�صيل الأكادميي العايل والتحلي بالأخالق وال�شعور باحل�سا�سية،
وبع�ضهم ي�شعرون باالكتئاب والعزلة ويحتاجون خلدمات الإر�شاد النف�سي ،وي�ؤكد �أن
حا�سم يف ت�شجيع مواهب �أبنائهم.
دور
ُ
الإر�شاد الأ�رسي لآباء و�أمهات املوهوبني له ُ
ويرى (� )Baska, J.V. , et al. 2009أن بع�ض املوهوبني لديهم معدل ذكاء عالِ ،
وخا�صة الإناث ولكن ال يوجد من يعرتف مبواهبهم فينعك�س على خ�صائ�صهم بانخفا�ض
الدافعية والثقة بالنف�س وفرط احل�سا�سية واخلجل ،وت�ؤكد درا�سة()Ford, D. Y., et al. 2011
على �رضورة �إزالة احلواجز التي تعوق دافعية املوهوبني حتى يحققوا �أحالمهم .
ثالثاً  -مرحلة املراهقة : Adolescence :

هي مرحلة ت�أهب ملرحلة الر�شد ومتتد يف العقد الثاين من حياة الفرد من الثالثة ع�رشة
�إىل التا�سعة ع�رشة تقريباً� ،أو قبل ذلك بعامني �أي � 21 – 11سنة (خ�رض)220 : 2000 ،
 .وتعرف املراهقة يف درا�سة(  )Shaunessy, Elizabeth, et al. , 2007ب�أنها فرتة منو
حرجة فيها ي�شعر طالب املدار�س املتو�سطة بحرج جتاه الأقران واملعلمني يف املجتمعات
املدر�سية ،وميكن �أن ت�ؤثر على الأداء الأكادميي للمراهقني وتكون احلاجة لالت�صال واالنتماء
هي من �أهم االعتبارات املركزية يف فرتة املراهقة حتى ي�ستطيع املراهق �أن يكون ع�ضواً
يف جماعة ،وبع�ض الطالب املوهوبني يف مرحلة املراهقة ي�شعرون بثقة �أقل يف قدراتهم،
لذا ترى الباحثة �أن الطالب املوهوبون املتفوقني يف مرحلة املراهقة بحاجة ما�سة �إىل
خدمات الإر�شاد يف نواحي كثرية من جوانب حياتهم النف�سية واالجتماعية والتعليمية
ومن �أهم م�شكالت املراهقني والتحديات التي تواجههم م�شكلة اخلجل واالنطواء ،حيث
ي�ؤدي التدليل الزائد والق�سوة الزائدة �إىل �شعور املراهق باالعتماد على الآخرين يف حل
م�شكالته ،لكن طبيعة املرحلة تتطلب منه �أن ي�ستقل عن الأ�رسة ويعتمد على نف�سه ،فتزداد
حدة ال�رصاع لديه ويلج�أ �إىل االن�سحاب من العامل االجتماعي واالنطواء واخلجل وقد يكون
اخلجل ،نتيجة للتغريات اجل�سمية التي تطر�أ عليه يف مرحلة املراهقة (كاظم) 27 : 2009 ،
فاملوهوبون بالرغم من قدراتهم ومتيزهم ف�إنهم يواجهون يف جمتمعاتهم عدداً من
امل�شكالت التي حتد من قدراتهم ،ومن امل�شكالت التي يعاين منها املوهوبون املتفوقون
املراهقون  :قلة الأ�صدقاء الذين يفهمونهم و ال�شعور باخلجل والعزلة (ال�سواط: 2010 ،
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 )849 ،842لذلك يحتاجون �إىل الربامج الإر�شادية املخطط لها ،وب�شكل خا�ص املوهوبات
الإناث الالتي يت�صفن بانخفا�ض الثقة بالنف�س يف حاجة ما�سة خلدمات الإر�شاد النف�سي
مل�ساعدتهن على �إظهار مواهبهن يف مرحلة املراهقة (� .) Jacob,R. J., : 1999أي�ض ًا ت�ؤكد
درا�سة (املجايل )618 : 2011 ،على �أهمية االجتاهات الوالدية يف التن�شئة االجتماعية
للموهوبني واملتفوقني ،مبا ينعك�س �إيجاب ًا على توافقهم ال�شخ�صي واالجتماعي .
�إن ال�شخ�ص املوهوب يحتاج �إىل دعم خا�ص وحتفيز من الأ�رسة واملدر�سة ،و�أن
التقاليد العائلية وتعليم الوالدين ي�ؤثر ت�أثرياً بالغ ًا فى الأبناء املوهوبني ؛ و�أن التفاعل
بني الآباء و�أبنائهم املوهوبني ي�ساعد على تنمية قدراتهم املعرفية ويلبي احتياجاتهم
املتغرية ،وخا�صة الإناث املوهوبات (.)Sekowski & Siekanska, 2008
ونظراً لأن الإر�شاد اجلماعي يفرت�ض جتان�س امل�شكالت التي تواجه املوهوبني ،وهو
�أ�سلوب �إر�شادي اقت�صادي ،حيث يتم من خالله خماطبة الطالب املوهوبني و�أولياء �أمورهم،
و�إر�شادهم ب�صورة عامة و�شاملة ،فيمكن من خالل الإر�شاد اجلماعي ؛ �إر�شاد الأ�رس التي
لديها موهوبون لكي يفهموا معنى املوهبة ،وكيفية رعايتها واال�ستفادة من خرباتها يف
كيفية التعامل مع �أبنائهم ومواهبهم (خوجه والغنامي)207 ،203 : 2006 ،
بناء على كل ما �سبق ؛ فقد قامت الباحثة بت�صميم برنامج �إر�شادي نف�سي (معريف –
�سلوكي) تكون من جل�سات عديدة� ،شملت جل�سات �إر�شاد جماعي لعينة الدرا�سة من الطالبات
املوهوبات املراهقات ،وجل�سات �إر�شاد جماعي �أ�رسي لأمهات ه�ؤالء املوهوبات املتفوقات
املراهقات ،لتوعية ه�ؤالء الأمهات بطبيعة مرحلة املراهقة التي متر بها بناتهن ،و�أهمية
املوهبة وكيفية رعايتها وتنميتها ،و كيفية م�ساعدة بناتهن على التخل�ص من الإح�سا�س
باخلجل� ،أي�ض ًا �شمل الربنامج جل�سات فردية (لبع�ض احلاالت التي تعاين من عدم القدرة
على التعبري عما بداخلها ،وعدم القدرة على التعبري عن ر�أيها و�أ�سلوب احلوار) .
رابعـاً  -اإلرشاد املعريف السلوكي :
يذكر (علي� )121 : 2011 ،أن الإر�شاد املعريف ال�سلوكي هو �إر�شاد ق�صري املدى ،وعلى
الرغم من ذلك ف�إن �آثاره الإيجابية ت�ستمر لفرتات طويلة بعد انتهاء الإر�شاد ،وهو ما ال
يتوافر يف كثري من �أنواع الإر�شاد والعالجات الأخرى ،فهو يعتمد على تعليم امل�سرت�شد
الفنيات التي ميكن بها تغيري �سلوكياته وانفعاالته ال�سلبية ،وهي خربة ميكن اال�ستفادة
منها على املدى البعيد ،ومن �أهم مناهج الإر�شاد املعريف ال�سلوكي منهج “ �ألربت �إلي�س “
للإر�شاد العقالين االنفعايل  .ويو�ضح (�سهيل� )101 ،100 : 2013 ،أن العالج املعريف يعد
منحى عالجي ًا ي�ؤكد على �أهمية العمليات املعرفية يف حتديد وت�شكيل ال�سلوك الإن�ساين،
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فاملعاجلون املعرفيون يجمعون على �أن ال�سلوك واالنفعال هما �إىل حد كبري نتاج تقومي
املرء للأحداث وللمواقف وللعامل ولذاته ،وهذا التقومي يت�أثر مبعتقداته وافرتا�ضاته وال�صور
املتخيلة لديه ،وهذه العمليات املعرفية وفق ًا لهذا االجتاه ت�صبح هي امل�ستهدفة يف العملية
العالجية� ،أما العالج ال�سلوكي فينظر لعالج اال�ضطرابات النف�سية والتكيف النف�سي من زاوية
قدرة الفرد على اكت�ساب العادات الفعالة اجليدة والتي ت�ساعد على التعامل مع الآخرين
والت�صدي للمواقف والقدرة على اتخاذ القرارات املنا�سبة ،فالإن�سان من وجهة نظر العالج
ال�سلوكي يقوم ب�سلوك معني ،وكل �أنواع ال�سلوك متعلمة وميكن تعديلها وتغيريها للأف�ضل .

ويذكر (غامن� )188 : 2008 ،أن العالج ال�سلوكي عالج متعدد املحاور ،ومن �أهم هذه
املحاور العالجية ما ي�أتي:
�أ�ساليب العالج الذهني �أو املعريف  :والتي تركز على تعديل الأ�ساليب اخلاطئة من
التفكري ،والتدريب على حل امل�شكالت  -الأ�ساليب االجتماعية  :مثل التدريب على املهارات
االجتماعية ،والتفاعل االجتماعي اجليد من خالل العديد من الأ�ساليب والفنيات ،وت�ؤكد
(العمرو�سي� )18 : 2010 ،أن العالج املعريف هو الأ�سا�س الذي ين�سحب ت�أثريه على العالج
االنفعايل والعالج ال�سلوكي� ،أي �أن حدوث �أي تغيري يف اجلانب املعريف ي�ؤدي �إىل تغيري يف
املنظومة العالجية ككل.
و ُيعرف الإر�شاد النف�سي املعريف ال�سلوكي �إجرائي ًا يف هذه الدرا�سة ب�أنه جمموعة من
الإجراءات وال�سلوكيات التي حددتها الباحثة ،واتبعتها يف جل�سات الربنامج الإر�شادي
الذي �أعدته بهدف عالج �أفراد العينة من اخلجل  ,وا�ستخدمت فنيات متعددة منا�سبة لذلك .
وبناء على ما �سبق ؛ جاءت فكرة الدرا�سة احلالية كمحاولة ملعرفة مدى فعالية
الربنامج الإر�شادي النف�سي (املعريف – ال�سلوكي) خلف�ض ال�شعور باخلجل لدى عينة من
الطالبات املوهوبات املراهقات يف املجتمع ال�سعودي ،حيث يعد اخلجل ا�ضطراب ًا انفعالي ًا
يهدد ال�شخ�صية الإن�سانية وخا�صة لدى الإناث املوهوبات يف مرحلة املراهقة .

الدراسات السابقة:
أوالً  -دراسات تناولت اخلجل واملوهوبني :
درا�سة (ال�سمادوين � )1989،أثبتت �أن خجل املراهقني والرا�شدين يرتبط �سلب ًا ب�سمات
ال�شخ�صية ال�صحية كال�سيطرة والقدرة على بلوغ املكانة االجتماعية ،وتقبل الذات ،وال�شعور
بالر�ضا ،والن�ضج االجتماعي ،بينما يرتبط خجل املراهقني والرا�شدين �إيجابي ًا ب�سمات
ال�شخ�صية غري ال�صحية مثل نقد الذات وال�شعور بالذنب والقلق .
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درا�سة (النيال� )1996 ،أو�ضحت �أن التغريات اجل�سمية والف�سيولوجية التي تعرتي
الإناث يف مرحلتي الطفولة املت�أخرة واملراهقة املبكرة ،قد ت�ؤدي �إىل زيادة معدل اخلجل
عندهن ،بالتايل يت�أثر اجلانب االنفعايل لديهن وت�صاحبهن م�شاعر القلق االجتماعي
واخلوف من املواجهة .
درا�سة (� )Nicholas, C. , 2002أظهرت �أن الطالب املوهوبني �أكرث ح�سا�سية
لالحتياجات االجتماعية والعاطفية من �أقرانهم العاديني ،و�أن الطالبات املوهوبات لديهن
حاجة ما�سة للإر�شاد التنموي والعالجي مل�ساعدتهن على حل امل�شكالت و اتخاذ قرارات
على �أ�سا�س الكمال املثايل والعمل اجلماعي مع الآخرين يف مدار�سهن .
(ال�ضوي و ح�ساين )2005 ،تو�صلت �إىل نتائج منها �أهمية التعرف �إىل م�ستويات
اخلجل لدى الطالب يف جميع املراحل الدرا�سية ،و اتخاذ الأ�رسة واملعلم االحتياطات
الالزمة كافة ملراعاة ذلك ،و �أهمية �إعداد برامج �إر�شادية متعددة املداخل للتخفيف من
الآثار ال�سلوكية ال�سلبية للم�ستويات املرتفعة من اخلجل ،حيث ي�ؤثر اخلجل على التوافق
النف�سي واالجتماعي للطالب ،وعلى املهارات املت�صلة بالتفاعل االجتماعي .
درا�سة (حمرم� )2005 ،أثبتت فعالية برنامج التدخل املهني يف الت�أثري على اخلجل
وتخفيف مظاهر اخلجل لدى اجلماعة التجريبية عينة الدرا�سة من املراهقني باملرحلة
الإعدادية مبملكة البحرين .
درا�سة (� )Maxwell, M. , 2007أثبتت �أن الطالبات املوهوبات املراهقات يف حاجة
ما�سة �إىل الإر�شاد والدعم خا�صة يف املجال املهني والإجناز والتح�صيل الدرا�سي ،من �أجل
م�ستقبل وظيفي يجعلهن فئة م�ؤثرة يف املجتمع الأمريكي .
درا�سة (� )Sekowski & Siekanska 2008أثبتت �أن املوهوبني الذين يعي�شون
ظروف ًا عائلية فريدة من نوعها بني النا�س ،يرتفع م�ستوى حت�صيلهم الدرا�سي ويحققون
جناح ًا و�إجنازات �إبداعية يف جوانب حياتهم كلّها ،و�أكدت �أن التفاعل بني الآباء و�أبنائهم
املوهوبني ي�ساعد على تنمية قدراتهم املعرفية ويلبي احتياجاتهم املتغرية وخا�صة الإناث
املوهوبات .
درا�سة (� )Ingrid, L. , 2008أثبتت �أن الإناث �أعلى م�ستوى يف القلق والإحباط
ويت�صفن بنق�ص املهارات الأكادميية مما يدل على �شدة خجلهن ،و�أن الأفكار ال�سلبية ت�ؤدي
�إىل ال�سلوك اخلجول لدى املراهقني ويعانون من ال�صمت واالنطواء.
درا�سة (� )Baska, J.V. , et al. 2009أو�ضحت نتائجها الأثر الإيجابي لربنامج
املوهوبني على الطالب املوهوبني و�أولياء �أمورهم ،و�أ�شارت النتائج �إىل �أن بع�ض الطالب
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املوهوبني كافحوا من �أجل االعرتاف مبواهبهم ،مع انخفا�ض م�شاعر الثقة ،وانخفا�ض
الدافعية ،وفرط احل�سا�سية وال�سلوكيات ال�سلبية ،رغم �أن لديهم معدل ذكاء عال ،ولكن ال
�أحد يعرتف مبواهبهم
درا�سة (� )Miller, S. R. , 2010أثبتت �أن تدخل الآباء والأمهات يف حل م�شكالت
املراهقني له �أهمية كبرية خا�صة مع ال�شباب اخلجولني �أو املنبوذين من زمالئهم .
درا�سة (� )Ford, D. Y., et al. 2011أكدت على �رضورة �إزالة احلواجز التي تعوق
حت�صيل املوهوبني الأمريكيني الفقراء وت�ضعف دافعيتهم ،و�رضورة �إلغاء التمييز العن�رصي
يف برامج تعليم املوهوبني الأمريكيني .
درا�سة (� )Liu, J., et al. , 2012أو�ضحت �أن الأطفال واملراهقني �أكرث رف�ض ًا من
نظرائهم يف املهام املدر�سية واالجتماعية و�أكرث ح�سا�سية اجتماعية ،و�أن خجل الأطفال
الإناث ي�ؤثر على كفاءتهن الأكادميية .
درا�سة (� )EL- Zraigat, I. A. , 2012أثبتت �أن الطالب املوهوبني واملتفوقني
يواجهون عقبات تتحدى قدراتهم على الإجناز الأكادميي العايل ،وحتدي ًا من مواهبهم
يف �أثناء تعلمهم يف املدار�س العادية ،لأنهم يختلفون عن الطالب العاديني ،بالتايل فهم
يحتاجون �إىل برامج �إر�شادية متخ�ص�صة يف املجاالت الأكادميية واملهنية .
ثانياً  -دراسات تناولت برامج إرشادية وعالجية :
درا�سة (� )van- der- M., H. 1990أثبتت نتائجها وجود حت�سن وا�ضح وملمو�س يف
النواحي االجتماعية واملعرفية وانخفا�ض م�ستوى اخلجل لدى �أفراد عينة الدرا�سة .
درا�سة (� )Kelly, L. , et al. , 1990أظهرت وجود فروق دالة �إح�صائي ًا بني الذكور
والإناث على مقيا�س التقومي الذاتي للخجل ل�صالح الإناث بجامعة بن�سلفانيا ،مما يدل على
فعالية الربنامج يف احلد من اخلجل والقلق يف التوا�صل.
درا�سة (�شقري� )1994 ،أثبتت �أن العالج النف�سي عن طريق جمموعة املواجهة قد �ساعد
يف خف�ض متو�سطات اخلجل والوحدة النف�سية والع�صابية لدى طالبات املجموعة التجريبية
بكلية الرتبية – تبوك باململكة العربية ال�سعودية.
درا�سة (�أبو عباءة و عبد الرحمن� )1995 ،أ�سفرت عن وجود حت�سن وا�ضح لدى �أفراد
عينة الدرا�سة يف الأبعاد املختلفة ملقيا�س اخلجل ،مما يدل على فعالية برنامج التدريب
على املهارات االجتماعية يف حت�سن م�ستوى اخلجل لدى طالب اجلامعة بالريا�ض .
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درا�سة ( )Jacob,R. J. , 1999تو�صلت �إىل �أن املوهوبات الإناث يف حاجة ما�سة
خلدمات الإر�شاد النف�سي لأنهن �أكرث عر�ضة لالكتئاب وا�ضطرابات الأكل ،وال�شعور بال�رصاع
الداخلي يف مرحلة املراهقة .
درا�سة (حممد )2001 ،تو�صلت �إىل وجود فروق دالة �إح�صائي ًا بني القيا�سني القبلي و
البعدي للمجموعة التجريبية يف الثقة بالنف�س واخلجل ل�صالح القيا�س البعدي ،ويرجع ذلك
�إىل الربنامج التدريبي.
درا�سة (مر�شد� )2003 ،أثبتت حدوث انخفا�ض يف اخلجل لدى �أطفال املجموعة
التجريبية بعد تطبيق الربنامج الإر�شادي للتدريب على املهارات االجتماعية ،وهذا يو�ضح
�أن نق�ص املهارات االجتماعية ي�ؤدي �إىل ظهور اخلجل لدى الأطفال وخا�صة الإناث ،كما
�أو�ضحت فعالية الربنامج وا�ستمرار ت�أثريه رغم مرور فرتة �شهرين من القيا�س البعدي .
درا�سة (� )Joseph, W. , 2002أثبتت �أن جل�سات العالج الفردي واجلماعي �ساعدت
على انخفا�ض �أعرا�ض القلق االجتماعي واخلجل لدى الأطفال الذين حققوا م�ستوى �أعلى
من املهارات االجتماعية .
درا�سة (�إبراهيم و حممد� )2010 ،أ�سفرت عن وجود فروق دالة �إح�صائي ًا بني نتائج
التطبيق القبلي و البعدي لأفراد العينة على �أبعاد مقيا�س ال�شخ�صية الإ�سقاطي اجلمعي مبا
ي�ؤكد فاعلية الربنامج امل�ستخدم .
درا�سة (متويل� )2010 ،أظهرت حت�سن ًا ملحوظ ًا لدى �أفراد املجموعة التجريبية يف
مواجهة خجلهم ب�صورة �إيجابية و يف مهارات التوا�صل مع الزمالء واملعاجلني والأهل،
و�أي�ض ًا حت�سن تقديرهم لذواتهم .
درا�سة (علي� )2011 ،أثبتت �أن تطبيق الربنامج على املجموعة التجريبية �أدى �إىل
�شعور الأطفال املوهوبني بالثقة ب�أنف�سهم وتقليل ميوله العدوانية وخف�ض �سلوكياتهم
االن�سحابية واالكتئابية ،وا�ستمرار �أثر الربنامج بعد االنتهاء منه .
درا�سة (بديوي� )2011 ،أثبتت �أن طالب وطالبات املجموعة التجريبية من املوهوبني
ذوي �صعوبات التعلم – بجدة  -حققوا حت�سن ًا حقيقي ًا يف مهارات( :الوعي بالذات –
�ضبط الذات – حفز الذات) بدرجة �أف�ضل من املجموعة ال�ضابطة ب�سبب الت�أثريات الأ�سا�سية
للربنامج التدريبي .
درا�سة (حممد و حماد� )2012 ،أثبتت جناح الربنامج بفاعلية ب�سبب تدريب الطالب
والطالبات املوهوبني على مهارات الذكاء االنفعايل حتى مرحلة االتقان ،و�أكدت ا�ستمرار
الت�أثري الإيجابي للربنامج بعد االنتهاء من تطبيقه .
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تعقيب على الدراسات السابقة :
من خالل عر�ض الدرا�سات ال�سابقة �أو�ضحت نتائجها �أن هناك كثرياً من الدرا�سات
قدمت برامج �إر�شادية وعالجية و�إثرائية لعينات من الأطفال واملراهقني والرا�شدين من
الذكور والإناث لتدريبهم على مهارات التفاعل االجتماعي تنمية �شعورهم بالثقة بالنف�س،
وتنمية الذكاء االنفعايل لديهم ،وكانت العينات امل�ستخدمة يف معظم الدرا�سات من الأفراد
العاديني وبع�ض الدرا�سات ا�ستخدمت عينة من املوهوبني ،ولكن ال توجد �أي درا�سة
عربية �أو �أجنبية – يف حدود علم الباحثة – تناولت مو�ضوع الدرا�سة احلالية ،وهو تقدمي
برنامج �إر�شادي نف�سي (معريف – �سلوكي) خلف�ض ال�شعور باخلجل لدى عينة من الطالبات
املوهوبات املراهقات يف املجتمع ال�سعودي ،مما يعطي �أهمية كبرية للبحث احلايل .

فروض الدراسة :
يف �ضوء الإطار النظري والدرا�سات ال�سابقة �أمكن للباحثة �صياغة الفرو�ض
الآتية :
1 .1توجد فروق ذات داللة �إح�صائية بني متو�سطي درجات �أفراد املجموعة التجريبية

يف القيا�سني القبلي و البعدي (�أي قبل تطبيق الربنامج الإر�شادي وبعد تطبيقه) على مقيا�س
اخلجل (ك�أبعاد ودرجة كلية ) ،ل�صالح القيا�س البعدي .
2 .2توجد فروق ذات داللة �إح�صائية يف ال�شعور باخلجل بني متو�سطات درجات �أفراد
املجموعة التجريبية ودرجات �أفراد املجموعة ال�ضابطة بعد تطبيق الربنامج على مقيا�س
اخلجل ،ل�صالح �أفراد املجموعة التجريبية .
3 .3ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية بني متو�سطي درجات �أفراد املجموعة التجريبية
على مقيا�س اخلجل (ك�أبعاد ودرجة كلية) يف القيا�سني البعدي و التتبعي .

إجراءات الدراسة
أوالً  -منهج الدراسة :
تعتمد الدرا�سة احلالية على منهج البحث �شبه التجريبي يف التعرف �إىل فاعلية
الربنامج الإر�شادي النف�سي خلف�ض ال�شعور باخلجل لدى الطالبات املوهوبات املراهقات
مبرحلة التعليم املتو�سطة ،وذلك با�ستخدام ت�صميم املجموعة التجريبية واملجموعة
ال�ضابطة ،وت�صميم القيا�س القبلي و البعدي للمجموعة التجريبية ،ثم التطبيق التتبعي
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للمجموعة التجريبية ،ولكن مل ت�ستطع الباحثة �أن تتحكم يف جميع العوامل التي ميكن �أن
ت�ؤثر يف ال�شعور باخلجل .
ثانياً  -عينة الدراسة :
تكونت عينة الأ�سا�سية للدرا�سة التجريبية من ( )16طالبة من طالبات ال�صف الثالث
املتو�سط ،ترتاوح �أعمارهن بني (� 16 - 14سنة) مبتو�سط عمري ( )15.00وانحراف معياري
( )0.63من املوهوبات الالتي مت اختيارهن بناء على تر�شيح مركز املوهبة والإبداع
 وفق �رشوط واختبارات معينة (حمفوظة يف �سجالت خا�صة به�ؤالء الطالبات) – يفبرنامج موهبة ال�صيفي املحلي يف جامعة امللك خالد مبدينة �أبها ،حتت رعاية م�ؤ�س�سة
امللك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع – الذي ينفذ يف جامعة امللك خالد مبقر كلية
املعلمني �سابق ًا مبدينة �أبها ،و�أمهات ه�ؤالء الطالبات لتوعيتهن برعاية بناتهن املوهوبات
املراهقات نف�سي ًا واجتماعي ًا .
طبقت الباحثة مقيا�س اخلجل الذي �أعدته لهذه الدرا�سة على العينة احلالية،
وقد ّ
وبعد ذلك ق�سمت هذه العينة �إىل جمموعتني هما :املجموعة ال�ضابطة وعددها ( )8طالبات
واملجموعة التجريبية وعددها ( )8طالبات من املوهوبات  .وقد راعت الباحثة جتان�س
عينة الدرا�سة يف املجموعتني ال�ضابطة والتجريبية من حيث العمر الزمني ودرجة اخلجل،
وعولج ذلك �إح�صائي ًا با�ستخدام اختبار «مان وتني» حل�ساب داللة الفروق بني املجموعات
امل�ستقلة (العينات ال�صغرى) لتعرف �إىل مدى التجان�س بني جمموعتي عينة الدرا�سة
(ال�ضابطة والتجريبية) واجلدول ( )2( ،)1يو�ضح ذلك التجان�س :
الجدول ()1
يوضح تجانس عينة الدراسة من حيث العمر الزمني

جمموعة املقارنة العدد

املتو�سط االنحراف املعياري متو�سط الرتب جمموع الرتب قيمة

ال�ضابطة

8

15.13

0.64

9.31

74.50

التجريبية

8

14.87

0.64

7.69

61.50

z

م�ستوى الداللة

 0.79غري دالة 0.43

يت�ضح من اجلدول ال�سابق ( )1عدم وجود فرق دال �إح�صائي ًا بني املجموعتني
(ال�ضابطة والتجريبية) يف متغري العمر الزمني ،مما يدل على جتان�س عينة الدرا�سة من
حيث العمر الزمني .
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الجدول ()2
يوضح تجانس عينة الدراسة من حيث درجة الخجل

العدد

املتو�سط

االنحراف
املعياري

متو�سط
الرتب

جمموع
الرتب

جمموعة
املقارنة
ال�ضابطة

8

38.38

2.26

8.00

64.00

التجريبية

8

38.75

1.91

9.00

72.00

ال�ضابطة

8

29.0

2.33

8.44

67.50

التجريبية

8

29.12

2.32

8.56

68.50

ال�ضابطة

8

36.88

4.36

8.81

70.50

التجريبية

8

36.38

3.38

8.19

65.50

عدم القدرة على �إقامة ال�ضابطة
العالقات االجتماعية التجريبية

8

19.75

2.76

.7

56.00

8

21.50

2.39

10.00

80.00

ال�ضابطة

8

124.00

8.10

7.19

57.50

التجريبية

8

125.75

4.40

9.81

78.50

الأبعاد
انعدام لثقة بالنف�س
احل�سا�سية الزائدة
عدم القدرة على
االت�صال

الدرجة الكلية

قيمة

z

م�ستوى الداللة

 0.42غري دالة 0.67
 0.05غري دالة 0.96
 0.27غري دالة 0.79
 1.27غري دالة 0.20
 1.11غري دالة 0.27

يت�ضح من اجلدول ( )2عدم وجود فروق دالة �إح�صائي ًا بني املجموعتني (ال�ضابطة
والتجريبية) من حيث درجة اخلجل (ك�أبعاد و درجة كلية ) ،مما يدل على جتان�س عينة
الدرا�سة يف املجموعتني على مقيا�س اخلجل قبل تطبيق الربنامج .
ثالثاً  -أدوات الدراسة :

◄◄مقيا�س اخلجل (�إعداد الباحثة) :
 الهدف من املقيا�س  :يهدف املقيا�س احلايل �إىل قيا�س اخلجل لدى طالبات ال�صف

الثالث من املرحلة التعليمية املتو�سطة من املوهوبات املراهقات ال�سعوديات  -اململكة
العربية ال�سعودية .


و�صف املقيا�س :

قامت الباحثة احلالية باالطالع على الرتاث النف�سي والأدبيات والدرا�سات التي
تناولت مو�ضوع اخلجل ومقايي�س اخلجل مثل درا�سات كل من (ال�سمادوين ،)1989،
(( ،)Kelly, L. , et al. , 1990عثمان( ،)1995 ،النيال( ،) 1996 ،فايد�( ،)1997 ،أبوزيد
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والنيال ( ،) 1999مر�شد( ،) 2003 ،ال�ضوي و ح�ساين،) 2005 ،
)( ،العلي والعنزي )2010 ،وغري ذلك من الدرا�سات ،و�أمكن اال�ستفادة من كل ما �سبق يف
بناء مقيا�س اخلجل احلايل للطالبات املوهوبات املراهقات ،وتكون املقيا�س يف �صورته
املبدئية من �أربعة �أبعاد هي( :انعدام الثقة بالنف�س ،واحل�سا�سية الزائدة ،وعدم القدرة على
االت�صال ،وعدم القدرة على �إقامة العالقات االجتماعية) و ت�شمل ( )40عبارة تت�ضمن
عبارات موجبة وعبارات �أخرى �سالبة وهي (،) 40 – 38 – 37 - 36- 30– 26 – 9
ثم ح ّددت الباحثة الأوزان املتدرجة اخلا�صة بالإجابة على عبارات املقيا�س كما يلي :
تنطبق متام ًا ( 4درجات ) ،تنطبق �أحيان ًا ( 3درجات) ،نادراً ما تنطبق ( 2درجتان) ،ال
تنطبق ( 1درجة) ،بحيث تكون الدرجة العليا على املقيا�س هي ( )160ت�شري �إىل ارتفاع
م�ستوى اخلجل لدى الطالبات املوهوبات املراهقات ال�سعوديات ،وتكون الدرجة ال�صغرى
( )40ت�شري �إىل انخفا�ض م�ستوى اخلجل لدى ه�ؤالء الطالبات املوهوبات .
وق ّننت الباحثة هذا املقيا�س يف البيئة ال�سعودية على عينة مكونة من ( )60طالبة
من املوهوبات يف مدن عدة مثل�( :أبها ،وخمي�س م�شيط ،وتندحه ،و�أحد رفيدة) مبنطقة
ع�سري – اململكة العربية ال�سعودية – يف مرحلة التعليم املتو�سطة ،وتراوحت �أعمارهن بني(
�16 -13سنة) مبتو�سط عمري ( )14.40وانحراف معياري( . )0.72
(Miller, S. R. , 2010

 �صدق املقيا�س :
1 .1ال�صدق الظاهري  :للتحقق من �صدق االختبار عر�ض يف �صورته الأولية (املبدئية)

على جمموعة املحكمني من اخلرباء واملتخ�ص�صني لإبداء الر�أي يف عبارات املقيا�س
وبناء على �آرائهم وتعليماتهم نفذت الباحثة كل الإجراءات الالزمة حتى خرج
و�أبعاده،
ً
املقيا�س ب�صورته النهائية للتطبيق على عينة الدرا�سة احلالية .
�2 .2صدق معامالت االرتباط :
وهو ي�شري �إىل مدى ارتباط البعد باملقيا�س وارتباط البعد بالبعد ،و تتلخ�ص هذه
الطريقة يف ح�ساب معامل االرتباط بني الأبعاد وبني الدرجة الكلية للمقيا�س (فرج1980 ،
 )315 :واجلدول الآتي يو�ضح ذلك :
الجدول ()3
يوضح مصفوفة معامالت ارتباط بين األبعاد بعضها ببعض وبين الدرجة الكلية

الأبعاد
انعدام الثقة بالنف�س
احل�سا�سية الزائدة

انعدام الثقة احل�سا�سية عدم القدرة عدم القدرة على �إقامة الدرجة
الزائدة على االت�صال العالقات االجتماعية الكلية
بالنف�س
1
1

0.73
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انعدام الثقة احل�سا�سية عدم القدرة عدم القدرة على �إقامة الدرجة
الزائدة على االت�صال العالقات االجتماعية الكلية
بالنف�س

الأبعاد
عدم القدرة على االت�صال

0.72

0.68

1

عدم القدرة على �إقامة العالقات االجتماعية

0.73

0.69

0.75

1

الدرجة الكلية

0.88

0.79

0.85

0.74

**دالة عند 0.01

يت�ضح من اجلدول (� )3أنه يوجد ارتباط دال �إح�صائي ًا بني الأبعاد بع�ضها ببع�ض
وبني الأبعاد والدرجة الكلية ،وذلك عند م�ستوى داللة ( )0.01مما يدل على �صدق مقيا�س
اخلجل .


ثبات املقيا�س :

فقد اعتمدت الباحثة على معادلة �ألفا كرونباخ  Alpha - Cronbachفى ح�ساب ثبات
املقيا�س ،حيث قامت بح�ساب
قيمة �ألفا لكل بعد ومقارنتها بقيمة �ألفا الكلية يف حالة حذف قيمة كل بعد من القيمة
الكلية ،واجلدول الآتي يو�ضح ذلك:
الجدول ()4
يوضح قيمة معامل ألفا لكل بعد والدرجة الكلية

�أبعاد مقيا�س اخلجل

قيمة �ألفا

انعدام الثقة بالنف�س

0.83

احل�سا�سية الزائدة

0.74

عدم القدرة على االت�صال

0.79

عدم القدرة على �إقامة العالقات االجتماعية

0.76
0.88

الدرجة الكلية

يت�ضح من اجلدول ال�سابق (� )4أن قيمة معامالت �ألفا عند حذف قيمة البعد جلميع
الأبعاد �أقل من قيمة �ألفا الكلية ،مما يدل على عدم وجود �أي بعد يقلل �أو ي�ضعف من ثبات
املقيا�س ،وقد بلغت قيمة �ألفا الكلية ( ،)0.88وهذا يعد معامل ثبات مرتفع ،مما ي�ؤكد �أن
املقيا�س يتمتع بدرجة عالية من الثبات .
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◄◄برنامج �إر�شادي نف�سي (�إعداد الباحثة) :
 �أهداف الربنامج الإر�شادي النف�سي :
1 .1م�ساعدة الطالبات املوهوبات على تغيري وتعديل �أفكارهن ال�سلبية واعتقاداتهن

الالعقالنية اخلاطئة وا�ستبدالها ب�أفكار عقالنية جديدة ت�ساهم يف تخفي�ض ال�شعور باخلجل
لديهن .
2 .2تعلم مهارات التحدث واحلوار الفعال يف مواقف التفاعل االجتماعي و تنمية القدرة
على التوا�صل بفاعلية مع الآخرين .
3 .3تخفيف احل�سا�سية النف�سية واالجتماعية الزائدة ،وتدعيم الذات وحت�سني �صورتها
ب�شكل �إيجابي .
�4 .4إك�سابهن معلومات عن طبيعة مرحلة املراهقة الالتي ميررن بها واخلجل و�آثاره
ال�سلبية من خالل �إ�سرتاتيجيات معرفية
5 .5حت�صني ه�ؤالء الطالبات املوهوبات نف�سي ًا ووقايتهن من الأفكار اخلاطئة
واملعتقدات غري املنطقية الالعقالنية امل�سببة ل�شعورهن باخلجل من خالل تعليمهن
وت�شجيعهن على ممار�سة الفنيات املعرفية وال�سلوكية التي يحتويها الربنامج الإر�شادي
النف�سي احلايل .


�أهمية الربنامج الإر�شادي النف�سي :

�إن �أهمية الربنامج احلايل ت�أتي من �أهمية الهدف الذي ي�سعى لتحقيقه ،من حيث
تخفيف م�شاعر اخلجل لدى الطالبات املوهوبات املراهقات ال�سعوديات ،وم�ساعدتهن على
اكت�ساب مهارات اجتماعية ت�ساهم يف خف�ض �شعورهن باخلجل من خالل هذا الربنامج
الإر�شادي العالجي املعريف ال�سلوكي الذي يعتمد على نظرية « �ألربت �إيلي�س « يف الإر�شاد
والعالج العقالين االنفعايل .

 الطريقة التي يقوم عليها الربنامج :
�1 .1إر�شاد نف�سي جماعي للموهوبات  :لأنه يعد من �أ�ساليب الإر�شاد والعالج الناجحة،

حيث تتيح للفرد �أن يالحظ الآخرين يف نف�س عمره وهم يناق�شون ب�رصاحة م�شكالتهم ،وقد
يكون منها م�شكلته ،كذلك يجد يف جو الإر�شاد النف�سي اجلماعي الت�أييد املتبادل والت�شجيع
الذي ي�سهل مناق�شة م�شكلته ب�رصاحة بكل �أبعادها ،وتنمو لديه الثقة يف القيام بال�سلوك
املقبول واتخاذ الطريق نحو زيادة تقبل الذات وتطويرها للو�صول �إىل �أرقى م�ستويات
ال�صحة النف�سية ،بالإ�ضافة �إىل عدد من جل�سات الإر�شاد الفردي لبع�ض احلاالت �شديدة
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اخلجل وم�ساعدتهن على التفاعل الإيجابي يف جل�سات الإر�شاد اجلماعي الأ�سا�سية يف
الربنامج احلايل .
�2 .2إر�شاد �أ�رسي جماعي لأمهات ه�ؤالء الطالبات املوهوبات :وذلك لتوعيتهن بطبيعة
متر بها بناتهن وهي مرحلة املراهقة و�رضورة �إ�شباع مطالب
املرحلة العمرية التي ّ
واحتياجات تلك املرحلة ،و �إر�شادهن لأهمية ت�شجيع بناتهن املوهوبات ب�شكل �إيجابي
وفعال .

 عدد جل�سات الربنامج :
1 .1عدد( )12جل�سة للطالبات املوهوبات املراهقات ،بواقع جل�سة واحدة كل يوم

مدتها �ساعة( 60دقيقة) ملدة(12يوم) .

2 .2عدد ( )4جل�سات لأمهات ه�ؤالء الطالبات لتوعيتهن من خالل الإر�شاد الأ�رسي
ب�أهمية رعاية بناتهن املوهوبات وفهم طبيعة مرحلة املراهقة التي متر بها كل فتاة
يف حياتها العمرية ،و من بني تلك اجلل�سات الأربعة جل�سات مواجهة الأمهات ببناتهن
املوهوبات ال�ستفادة كل من الطرفني .


احلدود الإجرائية للربنامج :

Ú Úاحلدود الزمانية  :ا�ستغرق تطبيق الربنامج فرتة ثالثة �أ�سابيع بواقع جل�سة واحدة
كل يوم مدتها �ساعة ملدة ( 12يوم).
Ú Úاحلدود املكانية  :طبق الربنامج يف غرفة املناق�شات الن�سائية وغرفة املر�شدة
النف�سية بكلية املعلمني �سابق ًا ب�أبها
Ú Úاحلدود الب�رشية  :طالبات ال�صف الثالث املتو�سط من املوهوبات املراهقات الالتي
مت اختيارهن  -وفق �رشوط واختبارات معينة – يف برنامج موهبة ال�صيفي املحلي يف
جامعة امللك خالد مبدينة �أبها ،حتت رعاية م�ؤ�س�سة امللك عبد العزيز ورجاله للموهبة
والإبداع – الذي ينفذ يف جامعة امللك خالد مبقر كلية املعلمني �سابق ًا مبدينة �أبها ،و�أمهات
بع�ض ه�ؤالء الطالبات لتوعيتهن برعاية بناتهن املوهوبات املراهقات نف�سي ًا واجتماعي ًا .

 �إ�سرتاتيجيات وفنيات الربنامج :
 1 .1املحا�رضة واملناق�شة الهادفة  :املحا�رضات تعد عن�رصاً �أ�سا�سي ًا يف الربنامج

الإر�شادي النف�سي لأفراد املجموعة التجريبية من الطالبات املوهوبات املراهقات ،ويتبعها
مناق�شات جماعية للم�ساهمة يف تغيري اجتاهاتهن و�أفكارهن .
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2 .2الإقناع  :يق�صد �إقناع الطالبات املوهوبات املراهقات ب�رضورة تغيري �أفكارهن
ال�سلبية وغري املنطقية ،وا�ستبدالها ب�أفكار جديدة تت�سم باملنطقية واملعقولية يف جل�سات
الإر�شاد اجلماعي للمجموعة التجريبية .
3 .3النمذجة  :تعني مناذج ل�سلوكيات �أو مواقف �أو �صفات �أو �شخ�صيات بهدف تو�صيل
معلومات لأفراد املجموعة التجريبية ،بق�صد �إحداث تغيري يف �أفكارهم و�سلوكياتهم
وت�رصفاتهم ،لذا �رضبت الباحثة الأمثلة التو�ضيحية ل�شخ�صيات خجولة ومواقف خمتلفة
لت�ستفيد منها طالبات املجموعة التجريبية يف تعديل �أفكارهن ومعتقداتهن و�سلوكياتهن.
�4 .4أداء الدور  :وهو عن طريقة تتيح لطالبات املجموعة التجريبية متثيل مواقف
حمتملة ومتقاربة للمواقف التي يتعر�ضن لها يف الواقع ،وبالفعل �أدت بع�ض الطالبات
�أدواراً للتخل�ص من خجل التفاعل مع الآخرين وتنمية مهارات اجتماعية مثل :الدخول على
جمموعة من الطالبات ،و�إلقاء التحية مع االبت�سام واملجاملة وغري ذلك .
5 .5ال�سو�سيودراما  :وهو عن متثيل م�رسحي مل�شكلة اجتماعية بحرية يف جو نف�سي
�آمن يف موقف جماعي ،وقد و ّزعت الباحثة �أدواراً على الطالبات وفق �إمكانياتهن وقدراتهن
وتدريبهن �أيام ًا عدة وبالفعل نفذت طالبات املجموعة التجريبية م�رسحية بعنوان “ �شتاتي
يف �أ�رستي “ مل�شكلة اجتماعية يعانني منها يف حياتهن ،ثم عر�ض بع�ض الأمور امل�ستفادة
من ذلك امل�شهد امل�رسحي من خالل تعليق تابع للم�رسحية .
�6 .6أ�سلوب التنف�س العالجي واال�سرتخاء  :ا�ستخدمت الباحثة �أ�سلوب التنف�س العالجي
ال�سليم واال�سرتخاء الع�ضلي التدريجي وممار�سة التخيل مع طالبات املجموعة التجريبية
يف نهاية كل جل�سة ؛ لأنه يتيح لهن الهدوء النف�سي والتوازن.
�7 .7أ�سلوب ال�ضحك العالجي � :أو�ضحت الباحثة لطالبات املجموعة التجريبية �أهمية
ال�ضحك يف املحافظة على الذات وحالتها الإيجابية ،وفائدته لل�صحة بالتخل�ص من التوتر
وتقوية جهاز املناعة ،و �ساعدتهن على تنفيذ �أ�سلوب ال�ضحك العالجي يف كل جل�سة .
دربت الباحثة الطالبات على مهارة
8 .8التدريب على بع�ض املهارات االجتماعية ّ :
التحدث وااللقاء ،وكذلك على تقوية نربة ال�صوت ،وحماولة التغلب على اخلجل الذي يحول
دون الكالم والتحدث مع تالميذ الف�صل الآخرين من خالل لعبة ا�سمها “ :قوليها ب�صوت
�أعلى “ ،و�أي�ض ًا ت�شجيعهن على �إجراء حوار مع بع�ض الأ�شخا�ص الآخرين يف بيئتهم
االجتماعية والنظر �إىل ال�شخ�ص عند التحدث ،و تعزيز توا�صل كل طالبة مع الآخرين يف
املجموعة التجريبية والتعبري عن �أحا�سي�سها وم�شاعرها �أمام الأخريات دون خجل بتمثيل
دور مثل « :لقاء طالبة مع �صديقتها انقطعت عنها منذ فرتة طويلة يف حفل زفاف �أحد
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الأقارب « وكانت كل طالبة يف املجموعة التجريبية تختار زميلة ت�ستطيع �أن ت�ؤدي �أمامها
دوراً خمتلف ًا  .كل هذا من �أجل �إك�ساب طالبات املجموعة التجريبية مهارات اجتماعية
والتعلم التعاوين ؛ لكي ت�ساعد يف خف�ض �شعورهن باخلجل .
9 .9ت�صورات امل�ستقبل وحتديد الأهداف  :دربت الباحثة طالبات املجموعة التجريبية
يف �إحدى اجلل�سات على مترين «جرب م�ستقبلك» ب�أن تتخيل كل طالبة �صوراً عن ذاتها
و�أحالمها وكيف حتققها وعندما جتد �شيئ ًا منا�سب ًا تتوقف وتقوي تلك ال�صورة ،وتقوم
با�ستدعائها دائم ًا يف ذاكرتها ؛ لأن ذلك ي�ساهم يف الإح�سا�س باال�ستقرار النف�سي ،و�أو�ضحت
لهن �أهمية حتديد الأهداف يف احلياة وال�سعي لتحقيقها يف امل�ستقبل ،حتى ت�شعر كل طالبة
بذاتها وقيمتها وتقدرها �إيجابي ًا فيتولد داخلها الإح�سا�س بالأمل والتفا�ؤل وال�سعادة .
1010تدريب الثقة بالنف�س  :من خالل حوار كل طالبة مع ذاتها ومع الأخريات يف
املجموعة التجريبية مل�ساعدتهن على زرع الثقة بالنف�س ،و�أي�ض ًا من خالل �إلقاء الباحثة
حما�رضة للطالبات وحما�رضة لأمهاتهن عن احلوار و�أهميته يف مرحلة املراهقة ؛ لأنه من
املهارات االجتماعية املهمة .
�أما فنيات جل�سات الإر�شاد الأ�رسي لأمهات املوهوبات فتمثلت يف حما�رضات
ومناق�شات عن املناخ الأ�رسي و�أ�ساليب املعاملة الوالدية ومهارات التفاعل االجتماعي
بني �أفراد الأ�رسة و�أهمية احلوار مع الأبناء و�أهمية رعاية بناتهن املوهوبات والتعريف
ميررن بها ،وت�شجيع مواهبهن وتعزيز الثقة
باملوهوبات و طبيعة مرحلة املراهقة التي ْ
بالنف�س لديهن .


تقومي الربنامج :

من خالل القيا�س القبلي ملقيا�س اخلجل (�إعداد  /الباحثة 2012م) ،و القيا�س
البعدي للمقيا�س نف�سه بعد االنتهاء من تطبيق اجلل�سات الإر�شادية والعالجية للربنامج
ملعرفة مدى جناح الربنامج وفاعليته يف خف�ض �شعور الطالبات املوهوبات باخلجل،
طبقت قامت الباحثة ا�ستمارة تقومي الربنامج الإر�شادي النف�سي على طالبات املجموعة
التجريبية ،وبعد تفريغ �إجابتهن تبني �أن طالبات املجموعة التجريبية جميعهن �أكدن
ا�ستفادتهن الكبرية من معارف ومعلومات تتعلق باخلجل ،وتطبيقهن للإ�سرتاتيجيات
ال�سلوكية امل�ستخدمة يف الربنامج يف خمتلف جماالت حياتهن ،وقمن بتعليمها
لأقاربهن و�أ�صدقائهن ،بالإ�ضافة �إىل ت�أكيد �أمهاتهن ب�أنهن الحظن تغريات كثرية
�سلوكية ومعرفية لدى بناتهن بعد تطبيق الربنامج عليهن ،ثم القيا�س التتبعي للمجموعة
التجريبية بعد مرور �شهرين لإجراء القيا�س التتبعي لتقومي مدى ا�ستمرارية فاعلية هذا
الربنامج الإر�شادي النف�سي (املعريف – ال�سلوكي) .
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أساليب املعاجلة اإلحصائية :

ا�ستخدمت الباحثة الأ�ساليب الإح�صائية التالية :
1 .1املتو�سطات واالنحرافات املعيارية .
2 .2معامل ارتباط «بري�سون» حل�ساب ال�صدق .
3 .3معامل «�ألفا كرونباخ» لتحليل التباين وذلك حل�ساب الثبات .
4 .4اختبار «ويلكوك�سون  »wilcoxonلإيجاد الفروق بني جمموعتني غري م�ستقلتني

(القبلي و البعدي) و(البعدي و التتبعي).
5 .5اختبار «مان ويتني» حل�ساب الفروق بني جمموعتني م�ستقلتني (املجموعة
التجريبية – املجموعة ال�ضابطة) .

نتائج الدراسة ومناقشتها :
اختبار صحة الفرض األول :
ين�ص الفر�ض الأول على� « :أنه توجد فروق ذات داللة �إح�صائية بني متو�سطي رتب
�أفراد املجموعة التجريبية يف القيا�سني القبلي و البعدي (�أي قبل وبعد تطبيق الربنامج
الإر�شادي النف�سي ) ،على مقيا�س اخلجل (ك�أبعاد ودرجة كلية ) ،ل�صالح القيا�س البعدي
طبقت الباحثة مقيا�س اخلجل
لأفراد املجموعة التجريبية » .وللتحقق من �صحة هذا الفر�ض ّ
على �أفراد املجموعة التجريبية قبل تطبيق الربنامج وبعد تطبيقه ،ومتت املقارنة بني
متو�سطي درجات املجموعة التجريبية يف القيا�سني القبلي و البعدي على مقيا�س اخلجل
(ك�أبعاد ودرجة كلية) با�ستخدام الأ�سلوب الإح�صائي (اختبار ويلكوك�سون )Wilcoxon
لدرا�سة الفروق بني القيا�سني القبلي و البعدي للمجموعة التجريبية ،واجلدوالن ()6( )5
يو�ضحان النتائج املتعلقة بهذا الفر�ض :
الجدول ()5
يوضح المتوسط و االنحراف المعياري للمجموعة التجريبية قبل وبعد تطبيق البرنامج على مقياس الخجل

�أبعاد مقيا�س اخلجل
انعدام الثقة بالنف�س

القيا�س القبلي

القيا�س البعدي

املتو�سط االنحراف املعياري املتو�سط االنحراف املعياري
38.75
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�أبعاد مقيا�س اخلجل

القيا�س البعدي

القيا�س القبلي

املتو�سط االنحراف املعياري املتو�سط االنحراف املعياري

احل�سا�سية الزائدة

29.12

2.32

12.37

1.51

عدم القدرة على االت�صال

36.38

3.38

15.88

2.64

عدم القدرة على �إقامة العالقات االجتماعية

21.50

2.39

8.38

1.06

الدرجة الكلية

125.75

4.40

53.38

4.56

الجدول ()6
يوضح نتيجة اختبار «ويلكوكسون « لقياس داللة الفروق بين متوسطي رتب درجات أفراد المجموعة
التجريبية (قبل/بعد) تطبيق البرنامج على مقياس الخجل (ن =  8طالبات )

�أبعاد مقيا�س اخلجل

انعدام الثقة بالنف�س

احل�سا�سية الزائدة

عدم القدرة
على االت�صال

اجتاه الرتب

العدد

متو�سط الرتب جمموع الرتب قيمة

الرتب ال�سالبة

8

4.50

36.00

الرتب املوجبة

0

0.00

0.00

الرتب املت�شابهة

0

املجموع

8

الرتب ال�سالبة

8

4.50

36.00

الرتب املوجبة

0

0.00

0.00

الرتب املت�شابهة

0

املجموع

8

الرتب ال�سالبة

8

4.50

36.00

الرتب املوجبة

0

0.00

0.00

الرتب املت�شابهة

0

املجموع

8

الرتب ال�سالبة
عدم القدرة على �إقامة الرتب املوجبة
العالقات االجتماعية الرتب املت�شابهة
املجموع

8

4.50

36.00

0

0.00

0.00

0
8
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2.53

2.53

2.52

2.55

م�ستوى الداللة

دالة عند 0.05

دالة عند 0.05

دالة عند 0.05

دالة عند 0.05
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�أبعاد مقيا�س اخلجل

الدرجة الكلية

اجتاه الرتب

العدد
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متو�سط الرتب جمموع الرتب قيمة

الرتب ال�سالبة

8

4.50

36.00

الرتب املوجبة

0

0.00

0.00

الرتب املت�شابهة

0

املجموع

8

«”z

2.52

م�ستوى الداللة

دالة عند 0.05

يت�ضح من اجلدولني ( )6( )5وجود فروق دالة �إح�صائي ًا بني متو�سطي رتب درجات
�أفراد املجموعة التجريبية بني القيا�سني القبلي و البعدي على مقيا�س اخلجل (ك�أبعاد
ودرجة كلية) حيث بلغت قيمة ( )2.52 - 2.55 - 2.52 - 2.53 - 2.53( )Zعلى التوايل،
وهي جميع ًا قيم دالة عند م�ستوى داللة ( ،)0.05وهذه قيم مرتفعة ل�صالح القيا�س البعدي
للمجموعة التجريبية ،مما يدل على مدى ت�أثري الإ�سرتاتيجيات والفنيات امل�ستخدمة يف
جل�سات الربنامج الإر�شادي النف�سي على طالبات املجموعة التجريبية املوهوبات بالتح�سن
والتغيري للأف�ضل ،وهذا ي�ؤكد حتقق الفر�ض الأول كلي ًا .
وميكن تف�سري هذه النتيجة ب�أن الربنامج الإر�شادي النف�سي القائم على الإر�شاد
والعالج املعريف ال�سلوكي� ،ساعد الطالبات املوهوبات املراهقات على تعديل �أفكارهن
ال�سلبية ومعتقداتهن اخلاطئة غري العقالنية ،وما يكمن وراءها من م�شاعر جتعلهن خجوالت،
وتعليمهن طرق ًا و�أ�ساليب �أكرث مالءم ًة للتفكري املنطقي الإيجابي من خالل الفنيات التي
ا�ستخدمتها الباحثة يف هذا الربنامج ،عندما قامت بالإر�شاد اجلماعي للطالبات املوهوبات
يف املجموعة التجريبية ،وبع�ض جل�سات الإر�شاد الفردي لبع�ضهن من �أجل ت�شجيعهن على
التفاعل الإيجابي مع بقية �أفراد املجموعة يف جل�سات الإر�شاد اجلماعي ،وجل�سات الإر�شاد
الأ�رسي لأمهاتهن ،وقد َد َّربت الباحثة طالبات املجموعة التجريبية يف جل�سات الإر�شاد
اجلماعي على �أ�سلوب الإلقاء وتقوية نربة ال�صوت والنظر �إىل ال�شخ�ص عند التحدث معه
واملناق�شة يف مو�ضوعات متنوعة لإك�سابهن مهارات التحدث ،و ت�شجيعهن على �إجراء
حوارات خمتلفة مع كثري من الأفراد والتعبري عن �آرائهن ،مما �أدى �إىل تنمية قدراتهن على
االت�صال ب�شكل �إيجابي وتكوين عالقات اجتماعية ناجحة وتخفيف احل�سا�سية النف�سية
واالجتماعية لديهن و�أ�صبحن ي�شعرن بالثقة بالنف�س ب�شكل كبري ،بالتايل انخف�ض �شعورهن
باخلجل ب�شكل ملحوظ� ،أي�ض ًا جل�سات الإر�شاد الأ�رسي لأمهات ه�ؤالء الطالبات ،كان لها
ت�أثري كبري يف توعية �أمهاتهن و�إر�شادهن �إىل �أهمية تعديل اجتاهات �أفراد الأ�رسة نحو كل
موهوبة وت�شجيعها وم�ساندتها ،وتعزيز �شعورها بالكفاءة والثقة بالنف�س ،وتفهم حاجاتهن
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النف�سية واالجتماعية ،وتوفري املناخ الأ�رسي الذي يوفر لها الأمن والطم�أنينة ،وكان لذلك
مردود �إيجابي من الأمهات مع بناتهن املوهوبات �ساهم يف زيادة �شعور طالبات املجموعة
التجريبية بالثقة بالنف�س ،وازدادت قدراتهن على االت�صال مع الأفراد املحيطني بهن
وتكوين �صداقات و�إقامة عالقات اجتماعية طيبة ،وانخف�ض �شعورهن باحل�سا�سية الزائدة
�أثناء تعاملهن مع الآخرين ،وذلك ي�ؤكد �أن الأ�رسة لها دور رئي�س يف �شعور الأبناء باخلجل
�أو م�ساعدتهم على التخل�ص من هذا ال�شعور وخا�صة الإناث يف مرحلة املراهقة  .وهذا ما
�أكدته درا�سة كل من (Jacob,R. J. , 1999) (Miller, S. R. , 2010) (EL- Zraigat, I. A. ,
 )2012ودرا�سة (� )Joseph, W. , 2002أن الأم ت�ساعد ابنتها املوهوبة يف مرحلة املراهقة
وت�شجعها على التفكري امل�ستقل وتعزيز مواهبها .
وهذه النتيجة تتفق مع درا�سة كل من (ال�سمادوين( )1989 ،حبيب�( )1992 ،شقري،
( )1994النيال( )1996 ،حمرم( )2005 ،ال�ضوي و ح�ساين( )2005 ،عطار )2007 ،يف
�أن اخلجل يظهر يف عدم الثقة بالنف�س ،وعدم القدرة على التحدث �أمام الآخرين واحل�سا�سية
يف التعامل معهم ،ونق�ص املهارات االجتماعية لدى املراهقني ويعوقهم عن التفاعل
االجتماعي الناجح ويكفهم عن االت�صال بالآخرين و�أن العوامل الثقافية و�أ�ساليب التن�شئة
االجتماعية ت�ؤدي �إىل زيادة اخلجل لدى الإناث يف مرحلة املراهقة ،كما تتفق مع درا�سة
كل من (�أبو عباءة و عبد الرحمنNicholas, C. , 2002) (Maxwell, M. , 2007)( )1995 ،
 )(Ingrid, L. , 2008) (Sekowskia & Siekanska 2008) (Liu, J., et al. , 2012يف �أن
الطالب املوهوبني �أكرث ح�سا�سية لالحتياجات االجتماعية والعاطفية ،وبع�ضهم يعانون
من انخفا�ض الثقة بالنف�س وفرط احل�سا�سية رغم ذكائهم العايل ،وخا�صة املوهوبات
املراهقات يف حاجة ما�سة للإر�شاد والدعم ،كما �أن خجل املراهقني يجعلهم يرف�ضون
التحدث والأفكار ال�سلبية ت�ؤدي بالإناث �إىل ال�صمت واالنطواء االجتماعي ،و�أن التفاعل
بني الآباء و�أبنائهم املوهوبني ،خا�صة الإناث ي�ساعد على تنمية قدراتهن املعرفية يلبي
احتياجاتهن املتغرية ،وتدعم نتائج درا�سة كل م ن ( )Kelly, L. , et al. , 1990و (�Jo
 )seph, W. , 2009يف �أن تقدمي برنامج �إر�شادي وعالجي معريف �سلوكي ي�ؤدي �إىل ارتفاع
م�ستوى الثقة بالنف�س ،وانخفا�ض اخلجل لدى املراهقني .
اختبار صحة الفرض الثاني :
ين�ص الفر�ض الثاين على� « :أنه توجد فروق ذات داللة �إح�صائية بني متو�سطات رتب
درجات �أفراد املجموعة التجريبية و�أفراد املجموعة ال�ضابطة يف ال�شعور باخلجل بعد
تطبيق الربنامج ل�صالح �أفراد املجموعة التجريبية» .
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طبق مقيا�س اخلجل على �أفراد العينة ككل(املجموعة
وللتحقق من �صحة هذا الفر�ض ّ
ال�ضابطة واملجموعة التجريبية) بعد االنتهاء من تطبيق الربنامج الإر�شادي النف�سي،
ثم املقارنة بني متو�سطي رتب درجات املجموعتني على �أبعاد مقيا�س اخلجل ودرجته
الكلية ،وذلك با�ستخدام اختبار «مان وتني» لدرا�سة الفروق بني املجموعات غري املرتبطة،
واجلدول التايل يو�ضح ذلك :
الجدول ()7
يوضح نتيجة اختبار «مان وتني» لداللة الفروق بين متوسطات رتب درجات أفراد المجموعتين
(الضابطة والتجريبية) على أبعاد مقياس الخجل ودرجته الكلية بعد تطبيق البرنامج (ن = ) 16

القائمة

جمموعة املقارنة

العدد

االنحراف متو�سط
املتو�سط
املعياري الرتب

جمموع
الرتب

ال�ضابطة

8

40.38

1.51

100.00 12.50

التجريبية

8

16.75

1.39

4.50

36.00

ال�ضابطة

8

29.0

1.60

100.00 12.50

التجريبية

8

12.38

1.51

4.50

36.00

ال�ضابطة

8

37.50

3.33

100.00 12.50

التجريبية

8

15.88

2.64

4.50

36.00

عدم القدرة على �إقامة ال�ضابطة
العالقات االجتماعية التجريبية

8

20.13

1.46

100.00 12.50

8

8.38

1.06

4.50

36.00

ال�ضابطة

8

127.00

4.34

100.00 12.50

التجريبية

8

53.78

4.56

36.00

انعدام الثقة بالنف�س
احل�سا�سية الزائدة
عدم القدرة على
االت�صال

الدرجة الكلية

4.50

z

م�ستوى
الداللة

3.38

0.01

3.40

0.01

3.37

0.01

3.36

0.01

3.37

0.01

قيمة

يت�ضح من اجلدول ( )7وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني متو�سطي رتب �أفراد
املجموعتني (ال�ضابطة والتجريبية ) ،حيث يت�ضح االنخفا�ض يف متو�سطات رتب املجموعة
التجريبية على �أبعاد مقيا�س اخلجل ودرجته الكلية ،وقد بلغت قيمة (3.40 - 3.38( )Z
  )3.37 - 3.36 - 3.37على التوايل ،وتلك القيم جميعها مرتفعة ودالة �إح�صائي ًا عندم�ستوى داللة ( ،)0.01مما ي�ؤكد وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني طالبات املجموعة
التجريبية الالتي تعر�ضن للربنامج الإر�شادي النف�سي وبني طالبات املجموعة ال�ضابطة
التي مل يتعر�ضن لهذا الربنامج  .وهذا ي�ؤكد �صحة الفر�ض الثاين كلي ًا  .وتو�ضح نتيجة هذا
الفر�ض �أن الفنيات امل�ستخدمة يف الربنامج الإر�شادي النف�سي املعريف ال�سلوكي احلايل
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كان لها ت�أثري فعال يف �إحداث تغريات كبرية وحت�سن ملحوظ يف املجموعة التجريبية ،فقد
وفر الربنامج لطالبات املجموعة التجريبية فر�صة كبرية للتعبري احلر عن امل�شاعر والأفكار
ال تتوافر لهن يف مواقف احلياة العامة ،مع �إعطائهن فر�صة لت�صحيح �أفكارهن اخلاطئة،
وتعديل �سلوكياتهن ال�سلبية ،وت�شجيع تفاعلهن االجتماعي ،وتعليمهن �سلوكيات جديدة من
خالل النمذجة و�أداء الدور والتنفي�س االنفعايل من خالل ال�سو�سيودراما ،وت�شجيع احلوار
الذي يزرع فيهن الثقة بالنف�س و�إك�سابهن مهارات التحدث وكيفية التعامل مع الآخرين
ب�شكل �إيجابي ،والتخل�ص من احل�سا�سية الزائدة ولإك�سابهن بع�ض املهارات االجتماعية
لتنمية القدرة على االت�صال مع �أ�شخا�ص يعرفونهن �أو يف ظل الغرباء عنهن ،و كيفية �إقامة
عالقات اجتماعية ناجحة مع املحيطني بهن من الأ�صدقاء والزميالت والأقارب� ،أي�ض ًا
ممار�سة بع�ض التمرينات النف�سية و�أ�سلوب اال�سرتخاء والتخيل ،كل هذه الفنيات �أدت �إىل
خف�ض �شعورهن باخلجل ،بينما طالبات املجموعة ال�ضابطة الالتي مل يتعر�ضن للربنامج،
مل يحدث لديهن �أي تغريات ،ومازلن يعانني من ارتفاع �شعورهن باخلجل املتمثل يف انعدام
الثقة بالنف�س واحل�سا�سية الزائدة ،وعدم القدرة على التوا�صل مع الآخرين ،وعدم القدرة
على �إقامة عالقات ناجحة مع الأ�شخا�ص املحيطني بهن  .وكل ما �سبق ي�ؤكد الفروق بني
املجموعة التجريبية التي �شهدت حت�سن ًا كبرياً يف انخفا�ض ال�شعور باخلجل الذي جتلي يف
انخفا�ض متو�سطات درجات �أبعاده ودرجته الكلية على مقيا�س اخلجل ،وبني املجموعة
ال�ضابطة التي ما زالت تعاين من ارتفاع ال�شعور باخلجل .
وهذه النتيجة تتفق مع ما تو�صلت �إليه درا�سة كل من درا�سة
 )1990يف وجود فروق دالة �إح�صائي ًا بني املجموعة ال�ضابطة واملجموعتني التجريبيتني
يف القيا�س البعدي من تطبيق الربنامج امل�ستخدم للحد من اخلجل والقلق يف التوا�صل،
(بديوي )2011 ،يف �أن املجموعة التجريبية من املوهوبني كانت �أف�ضل من املجموعة
ال�ضابطة ب�سبب الت�أثريات الأ�سا�سية للربنامج التدريبي امل�ستخدم .
(Kelly, L. , et al. ,

اختبار صحة الفرض الثالث :
ين�ص الفر�ض الثاين على� « :أنه ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية يف ال�شعور باخلجل
بني متو�سطي رتب �أفراد املجموعة التجريبية على مقيا�س اخلجل (�أبعاد ودرجة كلية) يف
القيا�سني البعدي والتتبعي»  .وللتحقق من �صحة هذا الفر�ض ،طبقت الباحثة مقيا�س اخلجل
على �أفراد املجموعة التجريبية بعد االنتهاء من تطبيق الربنامج ب�شهرين كقيا�س تتبعي،
ومتت املقارنة بني متو�سطي رتب درجات �أفراد املجموعة التجريبية على �أبعاد مقيا�س
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اخلجل ودرجته الكلية يف القيا�سني البعدي والتتبعي ،با�ستخدام اختبار( ويلكوك�سون)
لدرا�سة الفروق بني (املجموعات املرتبطة) يف القيا�سني البعدي والتتبعي للمجموعة
التجريبية ،واجلدوالن ( )9( )8يو�ضحان النتائج املتعلقة بهذا الفر�ض :
الجدول ()8
يوضح المتوسط و االنحراف المعياري للمجموعة التجريبية
في القياسين البعدي والتتبعي على مقياس الخجل

�أبعاد مقيا�س اخلجل

القيا�س التتبعي

القيا�س البعدي

املتو�سط االنحراف املعياري املتو�سط االنحراف املعياري

انعدام الثقة بالنف�س

16.75

1.39

16.63

1.59

احل�سا�سية الزائدة

12.37

1.51

12.13

1.13

عدم القدرة على االت�صال

15.88

2.64

15.37

2.66

عدم القدرة على �إقامة العالقات االجتماعية

8.38

1.06

8.12

1.12

53.38

4.56

52.25

4.97

الدرجة الكلية

الجدول ()9
يوضح نتيجة اختبار «ويلكوكسون» لقياس داللة الفروق بين متوسطي رتب درجات أفراد المجموعة
التجريبية في القياسين (البعدي والتتبعي) لتطبيق البرنامج
على أبعاد مقياس الخجل ودرجته الكلية (ن =  8طالبات)

�أبعاد مقيا�س اخلجل

انعدام الثقة بالنف�س

احل�سا�سية الزائدة

اجتاه الرتب

العدد

متو�سط الرتب جمموع الرتب قيمة

الرتب ال�سالبة

1

1.00

1.000

الرتب املوجبة

0

0.00

0.00

الرتب املت�شابهة

7

املجموع

8

الرتب ال�سالبة

1

1.00

1.000

الرتب املوجبة

0

0.00

0.00

الرتب املت�شابهة

7

املجموع

8
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1.02

1.09

م�ستوى الداللة

غري دالة

غري دالة
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�أبعاد مقيا�س اخلجل
عدم القدرة على
االت�صال

عدم القدرة على اقامة
العالقات االجتماعية

الدرجة لكلية

اجتاه الرتب

العدد

متو�سط الرتب جمموع الرتب قيمة

الرتب ال�سالبة

2

1.50

3.00

الرتب املوجبة

0

0.00

0.00

الرتب املت�شابهة

6

املجموع

8

الرتب ال�سالبة

2

1.50

3.00

الرتب املوجبة

0

0.00

0.00

الرتب املت�شابهة

6

املجموع

8

الرتب ال�سالبة

3

2.00

6.00

الرتب املوجبة

0

0.00

0.00

الرتب املت�شابهة

5

املجموع

8

«”z

1.14

1.16

1.60

م�ستوى الداللة

غري دالة

غري دالة

غري دالة

يت�ضح من اجلدول ( )8عدم وجود فروق يف متو�سطات القيا�سني البعدي والتتبعي
للمجموعة التجريبية على �أبعاد مقيا�س اخلجل ودرجته الكلية ،كما يت�ضح من اجلدول
( )9عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني متو�سطي رتب درجات �أفراد املجموعة
التجريبية بني القيا�سني البعدي والتتبعي على �أبعاد مقيا�س اخلجل ودرجته الكلية،
حيث بلغت قيمة ( )1.60 - 1.16 - 1.14 - 1.09 - 1.02( )Zعلى التوايل ،وجميعها
قيم غري دالة �إح�صائياً ،مما ي�ؤكد عدم وجود اختالفات تذكر يف متو�سطي رتب درجات
طالبات املجموعة التجريبية على مقيا�س اخلجل ك�أبعاد ،ودرجة كلية يف القيا�سني البعدي
والتتبعي ،وهذا ي�ؤكد �أن التح�سن الذي حققته طالبات املجموعة التجريبية حافظن عليه
حتى بعد االنتهاء من تطبيق الربنامج ب�شهرين ،مبعنى ثبات ت�أثري الربنامج الإر�شادي
النف�سي (معريف – �سلوكي) وا�ستمرار هذا الت�أثري يف ه�ؤالء الطالبات ب�شكل �إيجابي ،وذلك
بزيادة ثقتهن ب�أنف�سهن وانخفا�ض ح�سا�سيتهن الزائدة ب�شكل ملحوظ جتلّى يف زيادة قدرتهن
على االت�صال الفعال وعلى �إقامة عالقات اجتماعية ناجحة مع الآخرين واملحيطني بهن،
مما ي�شري �إىل فاعلية الربنامج الإر�شادي النف�سي ،وجناحه يف خف�ض ال�شعور باخلجل لدى
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الطالبات املوهوبات املراهقات عينة الدرا�سة احلالية  .كل ما �سبق ي�ؤكد �صحة الفر�ض
الثالث كلي ًا .
وهذه النتيجة تتفق مع ما تو�صلت �إليه درا�سة كل من( :مر�شد )2003 ،يف حدوث
انخفا�ض يف م�ستوى اخلجل بعد التدريب على املهارات االجتماعية ،وا�ستمرار ت�أثريه بعد
�شهرين من القيا�س البعدي( ،متويل )2010 ،التي �أثبتت فعالية الربنامج التدريبي يف
تخفيف حدة اخلجل بعد تطبيق الربنامج بثالثة �شهور( ،علي )2011 ،التي �أو�ضحت ت�أثري
الربنامج الإر�شادي املعريف ال�سلوكي يف خف�ض بع�ض اال�ضطرابات االجتماعية واالنفعالية
لدى الأطفال املوهوبني ،وا�ستمرار �أثره بعد االنتهاء من تطبيقه( ،حممد و حماد)2012 ،
التي �أثبتت جناح الربنامج الإر�شادي امل�ستخدم مع الطالبات املوهوبات لتنمية ذكائهن
االجتماعي وا�ستمرار ت�أثريه بعد �شهرين من القيا�س البعدي .

توصيات الدراسة :
�1 .1رضورة توفري الإر�شاد التنموي والعالجي للطالب املوهوبني( :ذكور و�إناث) يف
املدار�س مل�ساعدتهم على حل امل�شكالت و�إدارة الأزمات .
2 .2الإهتمام بالإر�شاد الأ�رسي لأولياء �أمور الطالب املوهوبني( :ذكور و�إناث) لتوفري
الدعم النف�سي واالجتماعي الذي ميكن �أبناءهم املوهوبني من تنمية طاقاتهم وا�ستثمار
�إمكاناتهم للإ�ستفادة من مواهبهم .
�3 .3رضورة توثيق ال�صلة بني الأ�رسة واملدر�سة ملتابعة �إجنازات الأبناء املوهوبني
واملوهوبات وتذليل العقبات التي تعوق ا�ستثمار مواهبهم ،وخا�صة يف مرحلة املراهقة .
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املصادر واملراجع :
أوالً  -املراجع العربية:
.1

.2
.3
.4
.5
.6
.7

.8

�1إبراهيم ،عطيات حممد ي�س و حممد ،حممد �أحمد �صديق ( . )2010مدى فاعلية برنامج
�إر�شادي لتنمية ال�سمات الإيجابية يف ال�شخ�صية لدى الطالبات املوهوبات يف مقرر
العلوم  .امل�ؤمتر العلمي (اكت�شاف ورعاية املوهوبني بني الواقع وامل�أمول) – م�رص :
515 – 463
�2أبو الوفا ،جمال ( )2010دور وحدة اجلودة يف تنمية املواهب الطالبية (الواقع
وامل�أمول ) .امل�ؤمتر العلمي لكلية الرتبية بجامعة بنها (اكت�شاف ورعاية املوهوبني
بني الواقع وامل�أمول) 371 – 353 :
�3أبو عباءة� ،صالح عبد اهلل و عبد الرحمن ،حممد ال�سيد ( . )1995فاعلية برنامج �إر�شادي
للتدريب على املهارات االجتماعية يف عالج اخلجل وال�شعور بالذات لدى طالب اجلامعة
 .جملة الإر�شاد النف�سي ،جامعة عني �شم�س ،العدد (140 – 103 : )4
�4أخر�س ،نائل حممد و نا�رص ،حممود �أمني ( . )2013تعديل ال�سلوك ،الطبعة الأوىل،
الريا�ض ،مكتبة الر�شد .
5باظة� ،آمال عبد ال�سميع مليجي ( )1998اخل�صائ�ص الوجدانية للأطفال واملراهقني
املوهوبني  .امل�ؤمتر العلمي الثالث لكلية الرتبية بطنطا (التعليم وحتديات القرن
احلادي والع�رشين) 9 - 1 :
6بدر� ،إ�سماعيل ابراهيم حممد  2002برنامج ار�شادي لتح�سني م�ستوى الذكاء االنفعايل
لدى الطالب املوهوبني منخف�ضي التح�صيل الدرا�سي  .جملة كلية الرتبية ،جامعة بنها،
عدد �إبريل 67 – 10 :
7بديوي ،عبد الرحمن علي ( . )2011فعالية برنامج �إثرائي تدريبي لتنمية مهارات
الكفاية ال�شخ�صية لدى املوهوبني ذوي �صعوبات التعلم  .امل�ؤمتر العلمي العربي الثامن
لرعاية املوهوبني واملتفوقني – املوهبة والإبداع منعطفات هامة يف حياة ال�شعوب،
املجل�س العربي للموهوبني واملتفوقني – الأردن ،املجلد (246 – 191 : )1
8بور�سلي� ،سبيكة ح�سني (. )1999التفاعل االجتماعي من خالل مهاراتي اال�ستماع
والتحدث (درا�سة و�صفية حتليلية)  .جملة الرتبية ،الكويت ،ال�سنة ( ،)9العدد (: )31
107 – 90
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9 .9اجلبوري ،حممود �شكر حممود ( )1985من املوهوبون وملاذا نرعاهم؟  .جملة ر�سالة
اخلليج العربي – ال�سعودية ،ال�سنة ( ،)5العدد (163 – 151 : )14
1010حبيب ،جمدي عبد الكرمي ( . )1992اخلجل كبعد �أ�سا�سي لل�شخ�صية  :درا�سة ميدانية
لدى عينتني من طالب املرحلة اجلامعية  .جملة علم النف�س  -م�رص ،ال�سنة ( ،)6العدد
(85 – 66 : )23
1111خ�رض ،عبد البا�سط متويل ( . )2000فعالية الإر�شاد النف�سي الديني والتدريب على
املهارات االجتماعية والدمج بينهما يف خف�ض حدة الغ�ضب لعينة من املراهقني .
جملة كلية الرتبية ،العدد ( ،)24اجلز الثالث 252 – 217 :
1212اخلطيب ،عامر يو�سف ( . )1998ا�سرتاتيجية مقرتحة لرتبية املوهوبني  :درا�سة حالة
– مدر�سة املوهوبني الثانوية النموذجية بغزة  .جملة الرتبية – م�رص ،املجلد (،)1
العدد (117 – 99 : )1
1313خوجه ،خديجة حممد �أمني و الغنامي ،فاطمة حمدي ( . )2006االحتياجات النف�سية
واالجتماعية للموهوبني يف التعليم اجلامعي من منظور الربامج الإر�شادية  .جملة كلية
الرتبية ،جامعة بنها ،املجلد ( ،) 16العدد (222- 192 : )67
1414دبي�س� ،سعيد عبداهلل ابراهيم ( . )1997اخلوف من التحدث �أمام الآخرين وعالقته
بتقدير الذات وبع�ض املتغريات الدميوجرافية (درا�سة ا�ستطالعية على عينة من طالب
املرحلة الثانوية مبدينة الريا�ض)  .جملة كلية الرتبية ،جامعة امللك �سعود ،العدد (،)21
اجلزء (135 – 99 : )3
�1515سليمان� ،سناء حممد ( . )2012م�شكلة اخلجل االجتماعي لدى ال�صغار واملراهقني
والكبار  .الطبعة الأوىل ،القاهرة ،عامل الكتب .
�1616سليمان ،عبد الرحمن و منيب ،تهاين حممد ( . )2008املتفوقون واملوهوبون
واملبتكرون – اجلزء الأول  .الطبعة الأوىل ،القاهرة ،مكتبة الأجنلو امل�رصية .
1717ال�سمادوين ،ال�سيد �إبراهيم ( .)1989اخلجل وعالقته ببع�ض �سمات ال�شخ�صية يف مرحلة
املراهقة والر�شد  .جملة كلية الرتبية ،جامعة طنطا ،العدد( ،)7اجلزء الثاين – 160 :
211
�1818سهيل ،تامر فرح (� . )2013أثر برنامج معريف� /سلوكي خلف�ض القلق لدى الأطفال
امل�صابني مبر�ض الثال�سيميا  .جملة جامعة القد�س املفتوحة للأبحاث والدرا�سات
الرتبوية والنف�سية ،املجلد الأول ،العدد (130 – 97 : )1
150

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية  -اجمللد الثالث  -ع ( - )10نيسان 2015

1919ال�سواط ،و�صل اهلل بن عبداهلل ( . )2010نحو تخطيط متميز لربامج توجيه و�إر�شاد
املوهوبني  .امل�ؤمتر العلمي (اكت�شاف ورعاية املوهوبني بني الواقع وامل�أمول) م�رص :
859 – 841
2020ال�شباب ،حممد خالد ( . )1996اخلجل عند الأطفال – مظاهره و�أ�سبابه وعالجه  .ر�سالة
املعلم – الأردن ،املجلد (، )37العدد (66 – 62 : )4
�2121شقري ،زينب حممود ( . )1996ت�أثري اخلجل على الأداء داخل الف�صل الدرا�سي للطالب
املعلمني  .امل�ؤمتر الدويل الثالث( الإر�شاد النف�سي يف عامل متغري) ،مركز الإر�شاد
النف�سي  -م�رص 92 – 65 :
�2222شقري ،زينب حممود ( . )1994فاعلية الإر�شاد النف�سي يف الت�أثري على �سلوك اخلجوالت
من طالبات اجلامعة يف اململكة العربية ال�سعودية ،جملة الرتبية املعا�رصة – م�رص،
ال�سنة ( ،)11العدد (97 – 61 : )34
2323ال�ضوي ،حم�سوب عبد القادر و ح�ساين ،ممدوح كامل ( . )2005ت�أثري مو�ضع ال�ضبط
و�أ�ساليب العزو واخلجل يف التح�صيل الأكادميي لطالب كلية الفنون اجلميلة (درا�سة
با�ستخدام حتليل امل�سار)  .جملة كلية الرتبية ،جامعة املن�صورة ،العدد ( ،)58مايو-
اجلزء الثاين 122 – 70 :
2424عبد القادر� ،أ�رشف �أحمد ( . )2010االحتياجات الإر�شادية للطفل املبدع يف �ضوء
معوقات الإبداع  .امل�ؤمتر العلمي لكلية الرتبية بجامعة بنها� ،إكت�شاف ورعاية
املوهوبني (بني الواقع وامل�أمول) 48 – 31 :
2525عثمان� ،أحمد عبد الرحمن ابراهيم ( . )1995اخلجل وعالقته بتقدير الذات والتح�صيل
الدرا�سي للأطفال ،جملة كلية الرتبية بالزقازيق ،العدد (45 – 9 : )24
2626عطار� ،إقبال �أحمد ( . )2007املهارات االجتماعية واخلجل وعالقتهما بالتح�صيل
الدرا�سي لدى الطالبات من مراحل درا�سية خمتلفة باململكة العربية ال�سعودية  .جملة
كلية الرتبية ،جامعة عني �شم�س ،املجلد ( ،)2العدد(84 – 57 : )31
2727العطيوي ،رغدة و اخلالدي� ،إنا�س ( . )2010التجربة ال�سعودية يف رعاية املوهبة
والإبداع  :م�ؤ�س�سة امللك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع منوذج ًا  .امل�ؤمتر العلمي
(�إكت�شاف ورعاية املوهوبني بني الواقع وامل�أمول) 462 - 429 :
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2828علي ،حميده ال�سيد العربي ال�سيد ( )2011فعالية برنامج �إر�شادي معريف �سلوكي يف
خف�ض بع�ض اال�ضطرابات االجتماعية  /االنفعالية لدى الأطفال املوهوبني ذوي ع�رس
القراءة  .جملة كلية الرتبية – جامعة بور�سعيد ،العدد (160 – 111 : )10
2929العلي ،ماجد م�صطفى و العنزي ،خديجة فزيع ( )2010الذكاء الوجداين وعالقته بكل
من دافعية حب اال�ستطالع ودافعية الإجناز واخلجل لدى طالب املرحلة الثانوية بدولة
الكويت  .املجلة الرتبوية – الكويت ،املجلد ( ،) 24العدد (120 – 79 : )94
3030عمر ،ماهر حممود ( . )2003العالج ال�سلوكي االنفعايل املعريف « ر�ؤية حتليلية ملدر�سة
�ألربت �إلي�س الإر�شادية ،الطبعة الأوىل ،اال�سكندرية ،مركز الدلتا للطباعة .
3131العمرو�سي ،نيللي ح�سني ( . )2010فاعلية برنامج �إر�شادي نف�سي يف تخفيف حدة
م�شاعر الغ�ضب وبع�ض املتغريات النف�سية لعينة من طالبات اجلامعة (درا�سة جتريبية
– �إكلينيكية)  .ر�سالة دكتوراه ،معهد البحوث والدرا�سات العربية ،جامعة الدول العربية
بالقاهرة .
3232عمرية� ،إبراهيم ب�سيوين ( . )1997املوهوبون ورعايتهم  :ر�ؤية تربوية  .جملة ر�سالة
اخلليج العربي – ال�سعودية ،ال�سنة ( ،)18العدد (165 – 137 : )65
3333فايد ،ح�سني علي ( . )1997العالقة بني اخلجل والأعرا�ض ال�سيكوباثولوجية يف
املراهقة  .جملة درا�سات نف�سية ،املجلد ( ،)7العدد (275 – 233 : )2
 3434فرج� ،صفوت ( . )1980الإح�صاء يف علم النف�س  .القاهرة  :دار الفكر العربي .
3535كاظم ،علي مهدي (� . )2009أهم التحديات التي تواجه املراهقني من وجهة نظر
الرتبويني  .جملة ر�سالة الرتبية� ،سلطنة عمان ،العدد (35 – 24 : )24
3636كروزير ،راي ( . )2009اخلجل  .ترجمة (عبد اهلل ،معتز �سيد ) ،الكويت ،عامل املعرفة
(. )361
3737متويل ،عبد املجيد حممد �سيد �أحمد ( . )2010فاعلية برنامج للتخفيف من حدة اخلجل
لدى عينة من املراهقني املدمنني  .جملة درا�سات الطفولة  -م�رص ،املجلد  ،13العدد
(39 – 15 : )46
3838املجايل ،ح�سني خازر �صالح ( )2011العالقة بني االجتاهات الوالدية يف التن�شئة
االجتماعية والتوافق ال�شخ�صي واالجتماعي لعينة من طالب ال�صف العا�رش املوهوبني
واملتفوقني يف عمان  .جملة كلية الرتبية ،جامعة عني �شم�س ،العدد ( )35اجلزء الثاين
626 – 595 :
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3939جملي ،رفقة مكرم ( . )201تربية ورعاية الأطفال املوهوبني  .الطبعة الأوىل ،الدمام،
مكتبة املتنبي .
4040حمرم ،علي �إبراهيم ( )2005التدخل املهني با�ستخدام حمتويات الربنامج ومواجهة
بع�ض مظاهر اخلجل لدى املراهقني ،جملة درا�سات يف اخلدمة االجتماعية والعلوم
االن�سانية  -م�رص ،املجلد ( ،)2العدد (478 – 449 : )19
4141حممد� ،آمال ال�سيد مر�سي ( . )2001ت�أثري االرجتال احلركي على اخلجل والثقة بالنف�س
لتلميذات املرحلة الإعدادية (مرحلة املراهقة)  .املجلة العلمية للبحوث والدرا�سات يف
الرتبية الريا�ضية (كلية الرتبية الريا�ضية ببور�سعيد) -م�رص ،العدد (140 – 107 : )3
4242حممد ،عادل يحي �أحمد ( )2004مدى فاعلية برنامج التعلم التعاوين والفردي
باحلا�سوب عل التح�صيل الدرا�سي لتالميذ املرحلة االبتدائية  .جملة كلية الرتبية –
جامعة املن�صورة ،العدد (165 – 131 : )56
4343حممد ،هدى �شعبان و حماد ،حممد �أحمد ( . )2012فاعلية برنامج �إر�شادي لتنمية
الذكاء االنفعايل لدى الطالب املوهبني منخف�ضي التح�صيل الدرا�سي يف منطقة جنران
 .جملة كلية الرتبية ببنها ،العدد (150 – 97 : )92
4444مر�شد ،ناجي عبد العظيم �سعيد ( . )2003فعالية برنامج �إر�شادي للتدريب على
املهارات االجتماعية يف خف�ض اخلجل لدى الأطفال  .جملة كلية الرتبية بالزقازيق –
م�رص ،العدد (113 – 81 : )45
4545مليكه ،لوي�س كامل ( . )1994العالج ال�سلوكي وتعديل ال�سلوك ،الطبعة الثانية ،القاهرة،
دار النه�ضة امل�رصية .
4646النيال ،ماي�سة ( . )1996اخلجل وبع�ض �أبعاد ال�شخ�صية (درا�سة ارتقائية وارتباطية) .
جملة درا�سات نف�سية ،جملد ( ،)6العدد (� )2إبريل 230 – 173 :
4747النيال ،ماي�سة �أحمد و �أبو زيد ،مدحت عبد احلميد ( . )1999اخلجل وبع�ض �أبعاد
ال�شخ�صية درا�سة مقارنة يف �ضوء عوامل اجلن�س ،والعمر ،والثقافة ،الأ�سكندرية ،دار
املعرفة اجلامعية .
4848يون�س ،ربيع �شعبان ( . )2011علم نف�س النمو (الطفولة واملراهقة ) ،الطبعة الثانية،
الدمام – اململكة العربية ال�سعودية ،النا�رش مكتبة املتنبي .
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