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  ... النصري  ونعمنه نعم املوىلإوينفع به 

  
  
  
  
  
  
  

  :الباحث    
  مروان سليمان سالم الددا 
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ج  

  ر وتقديرشك
الحمد هللا رب العالمين الذي علم بالقلم علم اإلنسان ما لم يعلم والصالة والـسالم علـى                 

  البشرية والهادي األمين وبعد ،،،سيدنا محمد معلم 
في البداية أتقدم بالشكر الجزيل إلى الجامعة اإلسالمية هذا الـصرح العلمـي الـشامخ               

ية التربية على إتاحة الفرصة لي إلكمـال دراسـتي   وعمادة البحث العلمي للدراسات العليا في كل      
  .العليا 

عـاطف األغـا الـذي      / كما أتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى األستاذ الفاضل الدكتور          
  .جيه ونصح حتى أكملت هذه الدراسةكرمني باألشراف على هذه الدراسة وما قدمه لي من تو

قدم لي يد العون والمساعدة خـالل       مؤمن األغا الذي    / كما ال يفوتني أن أشكر صديقي       
  .هذه الدراسة 

للبنـين واخـص بالـذكر      ) ب(كما أسجل شكري وتقديري إلى مدرسة المتنبي الثانوية         
مديرها ومعلميها األفاضل على ما بذلوه من جهد ومساعدة لي في دراستي وتطبيقـي لمقيـاس                

  .الخجل وجلسات البرنامج اإلرشادي 
فان إلى األساتذة والمرشـدين النفـسيين والمعلمـين الـذي          وأتقدم بالشكر الجزيل والعر   

  .تفضلوا بتحكيم المقياس والبرنامج اإلرشادي 
وأتقدم بالشكر إلى الطالب الذين وافقوا وتعاونوا على تطبيق البرنامج اإلرشادي علـيهم             

  .أظهروا كل انضباط واهتمام وتعاون خالل تنفيذ جلسات البرنامج اإلرشادي 
بنائي فلهم منى كل االحترام والتقدير على ما أبدوه مـن دعـم وتـشجيع               أما زوجتي وأ  

  . وتهيئة األجواء الدراسية لي حتى خرجت هذه الدراسة بأفضل صورة 
كما أتقدم بخالص شكري وعظيم امتناني لكل من مد لي يد العون والمساعدة فـي هـذه                 

  .الدراسة 

ا واآلخرة وجيعل هذا العمل خالصا وأخريا أسأل اهللا أن يوفقني إىل ما فيه خري الدني
  .لوجهه الكريم 

  
  

  الباحث 
  مروان سالم الددا 
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  الفصل األول 
   أهميتها وأهدافها–راسة مشكلة الد

  : مقدمة 
يعتبر اإلنسان من أهم مقومات الحياة التي تسعى البشرية إلى بذل الجهـود مـن أجـل                 

  .إسعاده واالهتمام به 
وتعتبر مرحلة الطفولة من أهم المراحل في حياة اإلنسان ألنها تحتاج إلى رعاية خاصـة   

 األخرى ومـع تعقيـدات الحيـاة اليوميـة          حتى ينمو نمواً سليماً خاٍل من األمراض والمعوقات       
 ومدارس من بذل المزيد     ومربينوالصعوبات كان الزما على القائمين بالطفولة سواء كانوا أسراً          

  . لتوفير الحياة الكريمة لهؤالء األطفال ة المضنيمن الجهود
 ولقد أهتم العديد من الباحثين والمربين بمراحل الطفولة المختلفة وتشخيص خصائـصها           

   .وسماتها
 صانعة المستقبل ، وإذا ما وفرنا لها كل ما يمكنها من تحمـل المـسؤولية       فالطفولة هي   

والقيادة بنجاح ضمنا مستقبالً مطمئناً إلفراده في تكوينهم معافين في صحتهم النفسية فـي ظـل                
   )7 : 2001  يعبد المعط  (.النظم القائمة في المجتمع وقيمة وعاداته وتقاليده 

يان السماوية اهتمت بتربية الناشئة وإعدادها إعداداً جيداً لتتأهل لتحمل المـسؤولية            األدو
وكان حظ اإلسالم النصيب األوفر لهذه العناية فقد روي أبن عباس أن النبي صلى اهللا عليه وسلم                 

   )3 : 2000 ، الرواجبه ( ) .ألزموا أوالدكم وأحسنوا أدبهم ( قال 
اهتمامات الدين اإلسالمي واالتجاهات المعاصرة      ) 101 : 2005 ،  الكندري  (ويوضح

 للحياة الزوجية ويتضح ذلك في قوله       ةوجالدين اإلسالمي األبناء ثمرات مر    بالطفولة فيقول يعتبر    
لنـا لهـم   عوج(  ، وقوله تعـالى     46سورة الكهف آية     ) االمال والبنون زينة الحياة الدني    ( تعالى  
  . ) 38ية  الرعد آ (سورة)  وذرية أزواجا

 عشرة قرناً الفضل في التأكيد على االهتمام بالطفل ووضـعه           أربعةفقد كان لإلسالم منذ     
االجتماعي وحدد مبادئ شاملة لرعاية الطفولة وحمايتها بدء بمرحلة تكوين األسرة ثـم الحمـل               

  .والوالدة حتى بداية مرحلة الشباب 
بارهـا جـوهراً للرعايـة اإلنـسانية        وتهتم كافة الدول والمنظمات الدولية بالطفولة باعت      

  .للعنصر البشري في مجتمعنا المعاصر 
ولقد استتبع ذلك العمل على تحديد حاجات الطفل ومشكالته وحقوقه ورسـم الـسياسات              
والخطط والبرامج لتنمية الطفل ورعايته في ظروف التغيرات السريعة المتالحقة التي تمر بهـا              

  .البشريةالمجتمعات 
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 الدالة على تقدم الشعوب ورقيها وازدهارها سـعادة األطفـال وأمـنهم             ومن المؤشرات 
 التنشئة االجتماعية ضرورة المزيد مـن حـبهم         أطرافواستقرارهم األمر الذي يتطلب من كافة       

واحترامهم وتهيئة المناخ التعليمي المناسب لهم والذي يؤدي إلى تحقيق النمـو الـسيكواجتماعي              
  .السليم لديهم 

 قطاعاً هاماً وكبيراً من السكان في        يمثلون    األطفال والمراهقون  احثون ان   حيث يري الب  
كل دول العالم ومما الشك فيه أن األطفال هم أمل كل أمة فهم شباب الغد ورجال المستقبل وهـم          

 ويديرون دفتها مستقبالً ومن هنا فإن دول العالم علـى اخـتالف   األمورالذين سيمسكون بناصية    
اهتماماً كبيراً لدراسة الطفولة وتهتم تنشئة هؤالء الصغار بما يضمن لها هذا الغد             توجهاتها تولي   

المنتظر وللوصول إلى هذا الغد فإن الطفل يسلك طرقاً طويلة قد تكون وعره وقد تكون ممهـدة                 
ويتوقف هذا على مدى تقدم كل أمة ورقيها حيث يرى البعض أن مقدار االهتمام بالطفولـة مـن       

   )1 : 1991 ، محمد عبدا هللا ( .يعكس مدى رقيها وتقدمها جانب الدولة 
بأن الحضارة هي مجموعة قيم تتنـامى وتنتـشر فـي            ) 1 : 2002 ، مرتضى  (وترى

المجتمعات وتشكل المخزون الثقافي والفكري والعلمي لهذه المجتمعات وهي فـي حالـة تغيـر               
لة منتجة حضارياً وقادرة علـى  ديناميكي ومستمر فإن معضلة الشعوب هي في تخريج أجيال فعا         

مواجهة تحديات عصرها سواء مادياً أو معنوياً أو تحديات سياسية وثقافية وعـسكرية ومعظـم               
األهل يسعون ألن يكون ولدهم فعاالً منتجاً أو حافظاً لكرامته متعلماً منتجاً وباختصار أن يقـدموا    

بخاصة في حياته واليوم ونحن نـدخل  له خالصة خبراتهم في الحياة واقصى أمانيهم في فعاليته و  
عصر المعلوماتية والمعرفة وتحدياته الكبيرة وهذا العصر الذي يتطلـب مرونـة تعلـيم دائمـة        
ومستمرة ويتطلب حرية في الخيار وفي تكوين الشخصية الذاتية ، ويتطلب توازناً في النفسية في               

  مع األطفال في طفولتهم عصر ضاغط اقتصادياً ومتوسع استهالكياً ومتنوع في أساليبه 
ولقد أهتم المسئولون عن رعاية األطفال وتربيتهم في الدول المتقدمة بإعـداد التربيـات              

 التربوية والعالجية المناسـبة ومـع       باألساليبالخاصة بتزويد ذوي االضطرابات السلوكية منهم       
داد البـرامج التربويـة      األخيرة فإن ذلك يستلزم إع     اآلونةتزايد مشكالت األطفال كماً وكيفاً في       

 يالـسر طـاو    ( .والعالجية المناسبة لمواجهة الحاجات التربوية والنفـسية لهـؤالء األفـراد            
   )3 : 1999 ،والشخصي 

 عن مرحلة التعليم األساسي فيؤكد على أنهـا مـن            )215 : 2002 ، زهران  (ويتحدث
  .أبرز معالم سياسة تطوير وتحديث التعليم في مصر 

بوية للطالب في مرحلة التعليم األساسي تعتبر ركناً أساسـياً فـي العمليـة             فالرعاية التر 
لتعليمية وتتضمن الرعاية التربوية مختلف األنشطة التربوية والنفـسية واالجتماعيـة والدينيـة             

   .والوطنية والرياضية والفنية وتوفير التغذية والرعاية الصحية واإلرشاد النفسي
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 هامة وحرجة وخطيرة لما يحدث فيها من تغيـرات          ألساسي التعليم ا  تعتبر مرحلة   حيث  
  .تغيرات نفسية ومزاجية واضطرابات سلوكية واجتماعية   جسمية عديدة يترتب عليها 

والتي يسعى الباحث في دراسته ومن خالل البرنامج المقترح تنمية الكفاءة االجتماعية عن هؤالء              
  .األطفال الذين يعانون من الخجل

، زهران  ( التي تناولها الباحث بالدراسة  إلي مرحلة المراهقة حيث وصف           وتعود الفئة   
هذه المرحلة بأنها فترة عواصف وتوتر وشدة تكتنفها األزمات النفـسية وتـسودها             ) 417:1980

، المعاناة واإلحباط والصراع والضغوط االجتماعية والقلق والمـشكالت وصـعوبات التوافـق             
ولكن قد يتخللها اضطرابات ومشكالت يـسببها       ، حلة نمو عادي    ويصفها البعض األخر بأنها مر    

 من ضـغوط ويـري الـبعض إن    عما يتعرض له الشباب في األسرة وفي المدرسة وفي المجتم        
الشباب ال تظهر لدية مشكالت عديدة ما دام نموه يسير في اتجاهه الطبيعي ويرون في مرحلـة                 

 كـل  ومرحلة نمو الشخصية وصقلها ، وعلى الشباب مرحلة تحقيق الذات ومرحلة الحب والمرح    
      .حال فان مرحلة الشباب مرحلة فيها الكثير من النمو وفي نفس الوقت فيها الكثير من المشكالت

وقد الحظ الباحث من خالل عمله في المدارس كمرشد تربوي أهمية التربيـة الـسليمة               
 عند األطفـال الـذين يعـانون مـن          واالهتمام بالنشء وتنمية الكفاءة االجتماعية لديهم وخاصة      

اضطرابات اجتماعية وخاصة الخجل الذي ينعكس على حياتهم االجتماعيـة داخـل المدرسـة              
والذي بدوره يعرقل مسيرة التقدم لدى هؤالء األطفال ويحد من نشاطاتهم ويجعلهـم             . وخارجها  

شكلة االجتماعيـة   تلك الم . أشخاص غير قادرين على أن يكونوا فاعلين بشكل جيد في المجتمع            
  .التي تجعل الطفل يفقد ثقته بذاته وباآلخرين الغير قادر على االتصال والتواصل معهم 

فالحديث عن تنمية الكفاءة االجتماعية لدى األطفال في مرحلة التعليم األساسي الذين يعانون مـن       
ث يـصبحوا قـادرين   الخجل تهدف في المقام األول إلى زيادة كفاءة هؤالء األطفال اجتماعياً بحي   

على التكيف االجتماعي والتواصل مع أفراد المجتمع وتعزيز ثقتهم بأنفسهم وبالتـالي يـشعرون              
 عن أنفسهم وعن عالقاتهم باآلخرين وحسن تطويرها إلى األفضل فقد هدفت مـن وراء               بالرضا

نغالق علـى   زيادة الكفاءة االجتماعية لدى األطفال الخجولين تشجيعهم إلى الخروج من دائرة اال           
أنفسهم إلى االنفتاح على اآلخرين والتواصل معهم في كافة المجاالت الحياتية ليصبح لهم هـدف               

  .في الحياة ودور ال يمكن أن يتخلوا عنه أمام اآلخرين 
وتبرز أهمية الدراسة من خالل الموضوع الذي تناوله حيث أن العديد مـن الدراسـات               

في بناء شخصية الطفـل مـن       ) الخجل  ( ة واالجتماعية   أكدت على أهمية االضطرابات السلوكي    
  .الناحية النفسية واالجتماعية واالنفعالية وأثرها في التكيف لدى األطفال 

ومن خالل اطالع الباحث على الدراسات السابقة التي تناولت هذا الموضوع عند أطفال مرحلـة               
  .ب علمه  فأنها قليله حس)العاشر (  وتحديدا  الصف التعليم األساسي
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 موضوع الكفـاءة االجتماعيـة       التي تناولت   العديد من الدراسات السابقة    ومع ذلك هنالك  
  .والتغلب على اضطراب الخجل

فعالية برنـامج    ) 132 – 103 : 1955 ، أبو عباه وعبد الرحمن     ( تناولت دراسة  حيث
ـ             دى طـالب   إرشادي للتدريب على المهارات االجتماعية في عالج الخجل والشعور بالـذات ل

الجامعة وقد أظهرت نتائج هذه الدراسة على وجود تحسن واضح في أفراد عينة الدراسـة فـي                 
األبعاد المختلفة لمقياس الخجل أي حدوث انخفاض في الشعور الشخصي بعـدم االرتيـاح فـي                
مواقف التفاعل الشخصي والهروب من المواقف االجتماعية وتحسن في القدرة على التعبير عـن     

  .الذات 
فعالية برنامج أرشـادي لتنميـة   :بعنوان  ) 153 : 2003 ، المزروع (وأوضحت دراسة 

المهارات االجتماعية في تخفيض حدة الشعور بالوحدة النفسية لدى عينة من طالبات جامعـة أم               
  .القرى 

وأظهرت نتائج الدراسة استهداف المراهقين من الجنسين لخبرة الشعور بالوحدة النفـسية        
ث فقد يخبرن شعوراً بالوحدة النفسية أعلى منـه لـدى الـذكور وأن أعـراض أو              وخاصة اإلنا 

 والكـسل  Sadness والحزن  Depressionمصاحبات الشعور بالوحدة النفسية تشمل االكتئاب 
 واتضح كذلك وجود عالقة سلبية بين الشعور المرتفع بالوحـدة  Self Steenوالشعور بالخمول 

  .ت االجتماعية الناجحة والفعالة لعقد عالقات إيجابية مع اآلخرين النفسية والقدرة على المهارا
وجود فروق بـين متوسـطات رتـب         ) 81 : 2003 ، مرشد    (وأظهرت نتائج دراسة  

المقياس القبلي والقياس البعدي وذلك لصالح القياس البعدي وهذا يعنـي حـدوث تحـسن فـي                 
  .جة الكلية المهارات االجتماعية للصغار في أبعاد المقياس والدر

ويوصي الباحث بضرورة إعداد برامج إرشادية باستخدام فتيات إرشادية أخرى لخفض الخجـل             
لدى األطفال العمل على تنمية المهارات االجتماعية لدى األطفال ومعرفـة أثرهـا فـي عـالج       

  مشكالت أخرى 
ة أهمية برنامج األنـشط   ) 194 : 2005 ، منى لطفي محمد      (كما وضحت نتائج دراسة   

 فـي تنميـة المهـارات    إحـصائيا الترويحية الحركية االجتماعية المقترح له تأثير إيجـابي دال     
االجتماعية وخفض درجة الشعور بالخجل لدى األطفال لمؤسسات الرعاية االجتماعية في مرحلة            

  .الطفولة المتأخرة 
ة االجتماعية  ومن هنا جاءت أهمية هذه الدراسة في استخدام برنامج مقترح لزيادة الكفاء             

  .عند الطالب الخجولين في مرحلة التعليم األساسي 
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  : مشكلة الدراسة 
 االجتماعيـة واالضـطرابات الـسلوكية       الظـواهر لقد برزت أمام الباحث العديد مـن        

واالجتماعية واالنفعالية وكذلك المشكالت السلوكية لدى الطالب في مرحلة التعليم األساسي وذلك            
  .ث كمرشد تربوي في المدارس الحكومية من خالل علم الباح

فقد شغلت تلك االضطرابات السلوكية واالنفعالية واالجتماعية اهتمـام الباحـث كونهـا             
  .تعكس سلوكيات الطالب داخل المدرسة وخارجها ومعامالتهم مع مدرسيهم وزمالئهم الطالب 

ونفسية وانفعالية ومزاجيـة  وتعتبر مرحلة التعليم األساسي هامة لما يصاحبها من تغيرات جسيمة    
عقلية ، ويمكن القول أنه من خالل مالحظات الباحث لتلك االضطرابات الـسلوكية واالنفعاليـة               

كالخجل والعدوان والسرقة والكذب ومص األصابع وضعف الدافعيـة للدراسـة           ( واالجتماعية  
 علـى االتـصال     وفقدان الثقة بالنفس كل ذلك انعكس على سلوك األطفال فأصبحوا غير قادرين           

  .والتواصل الجيد مع معلميهم وبعضهم البعض 
ومال البعض إلى االنزواء واالنطواء على نفسه بعيداً عن اآلخـرين وكـذلك شـكاوي               
المعلمين من طالبهم بأنهم غير فاعلين في الصف وخارجه ويفتقدون إلى المهارات االجتماعيـة              

إقامة عالقات ناجحة مع اآلخرين وفقـدانهم       وعدم القدرة على التكيف االجتماعي مع اآلخرين و       
  .للكفاءة االجتماعية التي تؤهلهم للتعاون والتفاعل والتخاطب مع اآلخرين 

كل ذلك األحداث دفعت الباحث إلى االهتمام بتلك االضطرابات الـسلوكية واالجتماعيـة     
م فـي مرحلـة     وخاصة ضعف الكفاءة والمهارة االجتماعية لدى الطالب وتحديداً الخجولين منه         

التعليم األساسي ، حيث سيستخدم الباحث برنامج أرشادي من أجل ذلك وبالتالي تتحـدد مـشكلة               
  : الدراسة في التساؤل التالي 

ما مدى فاعلية برنامج مقترح لزيادة الكفاءة االجتماعية للطالب الخجولين في مرحلـة        
   .التعليم األساسي

 االجتماعية لدى الطالب الخجولين فـي مرحلـة التعلـيم           ما البرنامج المقترح لزيادة الكفاءة    . 1
  ؟األساسي 

  لدى طالب مرحلة التعليم األساسي ؟ما مستوى الخجل . 2
  ؟ الكفاءة االجتماعية لدي الطالب الخجولين في مرحلة التعليم األساسيما مستوى. 3
تجريبية علـى   هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات أفراد المجموعة ال           . 4

  مقياس الخجل قبل وبعد تطبيق البرنامج المقترح ؟
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات أفـراد المجموعـة التجريبيـة               . 5

  ومتوسطات درجات المجموعة الضابطة على مقياس الخجل بعد تطبيق البرنامج المقترح ؟
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  :أهداف الدراسة 
  .لكفاءة االجتماعية بناء وإعداد برنامج لزيادة ا §
  . للطالب الخجولينمدى فاعلية برنامج مقترح في زيادة الكفاءة االجتماعيةالكشف عن .2 §
  .زيادة الكفاءة االجتماعية لدى الطالب الخجولين  §
  .إفادة العاملين بحقل الصحة النفسية على استخدام برامج في زيادة الكفاءة االجتماعية  §
كية واالجتماعية واالنفعالية السابقة لدى طـالب المرحلـة         التعرف على االضطرابات السلو    §

  .التعليم األساسي 
  .استخدام مقياس الخجل لتحديد الطالب الخجولين  §

  :أهمية الدراسة 
استخدام برنامج مقترح لزيادة الكفاءة االجتماعية لدى الطالب الخجولين في مرحلـة التعلـيم        . 1

 حياة الطالب وخاصة طالب مرحلة التعليم األساسـي        األساسي والبرنامج يعتبر أسلوب جديد في     
  .حيث يستمتعون بأنشطة البرنامج 

الدراسة تركز على مرحلة التعليم األساسي وهي مرحلة اعتنى بهـا المربـون والبـاحثون                . 2
وأكدوا على أهميتها فالدراسات التي تناولت مرحلة التعليم األساسي قليلـة ونـادرة فـي هـذا                 

  .م الباحث الموضوع حسب علمه
يمكن االستفادة من هذا البرنامج في المدارس والمؤسسات الخاصة لزيادة الكفاءة االجتماعيـة    . 3

  .لدى الطالب وخاصة الخجولين منهم 
 الفرصة أمام العاملين فـي حقـل اإلرشـاد النفـسي            طرح أنشطة متعددة في البرنامج تتيح     . 4

  .باالستفادة منها 
  :مصطلحات الدراسة 

هو مخطط منظم في ضوء أسـس علميـة لتقـديم            ) 439 : 1980 ،زهران   (  يعرفه البرنامج
  .الخدمات المباشرة وغير المباشرة فردياً وجماعياً 

 هي المرحلة الدراسية التي تبدأ من الصف األول األساسي وحتى نهاية            :مرحلة التعليم األساسي    
  ) .عالي تصنيف وزارة التربية والتعليم ال( الصف العاشر األساسي 
  :برنامج إرشادي مقترح 

يعرف الباحث البرنامج إجرائياً بأنه مجموعة مـن األنـشطة المتنوعـة واإلجـراءات              
والخدمات اإلرشادية المباشرة وغير المباشرة المخطط لها والتي سوف يقوم الباحث باسـتخدامها          

ديهم والتغلب على حالة    مع الطالب الخجولين بهدف تعديل سلوكهم في زيادة الكفاءة االجتماعية ل          
 التمـارين واأللعـاب     - سرد القصة    – التمثيل   –لعب األدوار   ( الخجل مستعينا بأنشطة متنوعة     

  ) .الرياضية 
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  Social Competence: الكفاءة االجتماعية 

بأنها اإلحساس باالرتيـاح فـي المواقـف         ) 480 – 479 : 2004 ، المغازي  (يعرفها
قيق الرضا في العالقات االجتماعية والشعور بالثقـة تجـاه الـسلوك           االجتماعية وبذل الجهد لتح   

 إلشباع الحاجات الشخصية واالجتماعيـة      تهاالجتماعي وتحقيق التوازن المستمر بين األفراد وبيئ      
  .للفرد 

  -: التعريف اإلجرائي 
هي مجموعة المهارات اللفظية وغير اللفظية التي ينميها البرنـامج اإلرشـادي المـراد              

يقه في هذه الدراسة والتي يأمل الباحث أن تقلل مستوي الخجل لدي طالب مرحلـة التعلـيم                 تطب
  األساسي الخجولين   

 Shyness: الخجل 

الخجل بأنه سلوك مكتسب ونتاج للتفاعل بين        ) 131 : 1996 ، طاحون وخليل     (يعرف
هذا السلوك يتكـون  و. بعض خصائص الشخصية والخبرات الذاتية بالمواقف االجتماعية السابقة       

فقـدان  / الخوف من مواجهـة األخـر   / النفور االجتماعي  / الميل للعزلة   ( من أربع خصائص    
  ) .الحضور االجتماعي 

  : التعريف اإلجرائي للخجل 
هو التصرفات التي تصدر عن الفرد في بعض المواقف         : يعرف الباحث الخجل إجرائيا     

وعـدم  ) اإلحساس بالـضيق  (عبر عن عدم االرتياح     التي تشمل علي تفاعالت اجتماعية والتي ت      
المقدرة علي التحدث والتعبير عن اآلراء أمام اآلخرين وعدم الثقة بالنفس وصعوبات التعبير عن              

  . الذات وتجنب المواقف االجتماعية والهروب االجتماعي 
  :حدود الدراسة 

لدى الطالب الخجـولين فـي     الدراسة ستكون حول زيادة الكفاءة االجتماعية        :الحد الموضوعي   
  .مرحلة التعليم األساسي 

 يعتبر قطاع غزة الحد المكاني لهذه الدراسة وتقصر هذه الدراسة علـى طـالب               :الحد المكاني   
   .سمرحلة التعليم األساسي في المدارس الحكومية في مدينة خان يون

  .م 2007/2008 أجريت هذه الدراسة في العام الدراسي :الحد الزماني 
أجريت هذه الدراسة على طالب الصف العاشر من مرحلة التعليم األساسـي  : لحدود البـشرية   ا

  . عاماً 16 – 15 والتي تتراوح أعمارهم ما بين سفي محافظة خان يون
  سوف يتبع الباحث في دراسته المنهج التجريبي : منهج الدراسة 

 للشروط المحددة لحـدث     هو تغير عمدي ومضبوط    ) 360 – 359 : 2000 ، ملحم  (وقد عرفه 
  .ما مع مالحظة التغيرات الواقعة في ذات الحدث وتفسيرها 
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  الفصل الثاني
  اإلطار النظري

  
   Social competenceالكفاءة االجتماعية : أوالً 
v  مقدمة  
v  مفهوم الكفاءة االجتماعية  
v  عالقة الكفاءة االجتماعية ببعض المفاهيم األخرى  
v ة االجتماعية النظريات المفسرة للكفاء 
v ةأنواع المهارات االجتماعي   
v  للمهارات االجتماعية األساسيةالعناصر   
v للمهارات االجتماعية األساسية األبعاد   
v المهارات االجتماعية  طرق وأساليب اكتساب  
  الخجل : ثانيا 
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   Social competenceالكفاءة االجتماعية :أوالً 
  :المقدمة 

عات تحقيق الرعاية االجتماعية والتربوية لألطفال وتـوفير        لعل من أهم أولويات المجتم    
  .تكامل متنشئة اجتماعية واعية وقادرة على األخذ بيد األطفال نحو النمو السليم وال

  .وعلى ذكر التنشئة االجتماعية فإن العديد من علماء التربية والنفس تحدثوا في هذا المجال 
شئة االجتماعية بأنها عملية يتم فيها نقـل        التن ) 154-150 : 2002 ، شفيق  (فقد عرف 

التراث الثقافي للصغير وخاصة في السنوات األولى من عمره بتحقيق التطبيع االجتمـاعي مـن               
  .خالل التوفيق بين دوافع ورغبات الفرد الخاصة ومطالب ومعايير المجتمع السائدة 

 إلـى   وأ إلى الـسوء     وتؤثر التنشئة االجتماعية في تشكيل شخصية الطفل وتوجيهها أما        
  .الخير والتوافق االجتماعي والنفسي والجسمي في كافة مواقف الحياة أو عكس ذلك 

 عادات واتجاهات وقيم ومعتقدات وعواطف يـصعب تغيرهـا          أثنائهاوهي فترة تفرض    
  .على مر السنين 

ولقد كانت األسرة وستظل أقوى مؤثر يستخدمه المجتمع في عملية التنشئة االجتماعيـة             
  :  ، ويتوقف أثر األسرة على عدة عوامل منها األجيالونقل التراث عبر 

الوضع االقتصادي واالجتماعي ومستواها الثقافي وحجمها وتماسكها واستقرارها وجوها         
العاطفي ومعاملة الوالدين للطفل وعالقة األخوة وتوافق الوالدين والـسلوك الـسوي والالسـوي      

 والثواب والعقاب منها فضالً عن الثقافـة الـسائدة والطبيعـة            داخل األسرة والمستوى التعليمي   
  .االجتماعية وتأثير الجيرة ثم الدراسة ووسائل اإلعالم 

  :  )152 : 2002شفيق ، ( وهناك عدد من القواعد واألسس المرتبطة بالتنشئة االجتماعية 
ائعة فـي أسـرته دون       والمشاعر واالتجاهات والمعتقدات الش    اآلراءيتشرب الطفل كثيراً من     . 1

  قصد منه 
  .الطفل في حاجة أشد من الراشد لألمن والحماية نظراً لضعفه . 2
  . الشديد يجعل الطفل متوجاً من الناس ومن المنافسة والمغامرة اإلحباط. 3
  .االنتماء لألسرة المتماسكة يزيد والء الطفل لها ولمجتمعه . 4
  .ع البيئة البعد عن األم يؤدي إلى مشكالت تكيف م. 5
 تجاه كل ما هو سلطة في       االبنتتولد تجاه األب شديد القسوة شحنة انفعالية عدائية مضادة من           . 6

  .المجتمع 
  . الخاصة يشعره بالنقص والدونية وإمكاناتهعجز الطفل عن تحقيق ذاته باستخدام قدراته . 7
 أنانيـا واألخذ والعطاء فينشأ    الطفل الوحيد يجد نفسه غالباً بين كبار يعجز عن التعامل معهم            . 8

  .غير اجتماعي 
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  . والمتعة في صلة الطفل بأمه يشعره باألمن والتقدير االجتماعي اإلشباع. 9
 وموت أحد الوالدين فـي      قواالنشقاتزداد عوامل الجناح في البيوت المتصدعة من الطالق         . 10

سري بوجه عام يجعل مـن      البيوت المنحرفة فضالً عن العقاب الصارم أو التراخي والتصدع األ         
  .الصعب على الطفل أن ينمي عالقات سوية أو يتقبل معايير المجتمع ويتشجع دوافعه 

 له وعدم احترامهم وتقديرهم لـه يترتـب عليـه           اآلخرين إهمالأن افتقار الطفل للحب مع      . 11
   .باإلحباطانسحاب الطفل من المجتمع الذي يعيش فيه وشعوره 

 : 2002 ، شفيق  ( وقد تحدث عنها   ة الغير سوي  للتنشئة االجتماعية وهناك أساليب متنوعة    
  : ذكر منها  ) 161

  .التسلط بفرض الرأي على الطفل والتدخل في شئونه وهو ما يضعف من شخصيته   -أ 
  . بتركه دون تشجيع أو متابعة سلوكه اإلهمال  -ب  
  .صة تدليل الطفل والخضوع لكل مطالبه وتشجيعه على تأدية رغباته بطريقته الخا  -ج 
  .التساهل في العقوبات أو القسوة الزائدة   -د 
  . بالذنب وأشعاره في لوم الطفل وتأنيبه وعقابه اإلسراف  -ه 

على أن المهارات االجتماعية تؤدي دوراً كبيراً في         ) 195 : 2003،  الحسانين  (ويؤكد
ن مختلف المواقف االجتماعية التي يتفاعل خاللها الفرد مع اآلخرين وعلـى الـرغم مـن تبـاي                

وجهات النظر بين الباحثين فيما يتعلق بالتفرقة بين المهارات االجتماعية وغيرها مـن المفـاهيم              
مثل الذكاء االجتماعي والكفاية االجتماعية اللذان يتضمن مجموعة مـن متآلفـة مـن مهـارات           
التواصل االجتماعي األساسية التي تمثل األساس النظري لقياس المهارات االجتماعيـة وعليـه             

لمهارات االجتماعية التي نحن بصددها هي عادات وسلوكيات مقبولة اجتماعياً يتـدرب عليهـا       فا
 والتمكن من خالل التفاعل االجتماعي الذي يعد عمليـة مـشاركة بـين      اإلتقانالطفل إلى درجة    

 عالقـات ناجحـة مـع       اإلقامةاألطفال من خالل مواقف الحياة اليومية التي من شأنها أن يفيده            
  . في محيط مجاله النفسي اآلخرين

عن المهارات االجتماعية بأنها تعكـس جـودة         ) 146 : 1955 ، معصوبة  (كما تحدث 
 الفرد في كل من المواقف السلوكية بصورة عامة كما أن اتفاق حول مختلف أنواع الـسلوك               أداء

ـ                 ل الصادر من األطفال الذي يؤدي إلى تعميق وتكوين الكفاءة االجتماعيـة والتـي تتـضمن ك
األشكال الالزمة لالستراتيجيات االجتماعية من حيث الطريقة المستخدمة للبدء في اللعـب مـع              

                      ولقد ذكر كل مـن دكتـروف ومـاكفوي          األقران ومعرفة كيفية اكتساب مودة أو رضا        األقران
 )Doctoroff & Mecvoy (  ال بـد مـن   أنه من أجل تكوين المهارة االجتماعية لدى األطفال

تشجيع األطفال على االختالط باألقران وإقامة عالقات اجتماعية متبادلة فيما بينهم تساعدهم على             
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 ويعتادوا على رؤية أنفسهم من منظور واقعي ويكتـسبوا األمـن ويـشعروا بزيـادة            يتعلمواأن  
  . وتحقيق انسجامهم وتألفهم مع المجموعة وإمكاناتهمقدراتهم 

 فاألصـدقاء  بين األطفال كلما كان هناك تقارب وتشابه في الطباع           وتنمو عالقة الصداقة  
نماذج اجتماعية يتعلم فيها الطفل العديد من الخبرات والمهارات فيجب أن تتاح لألطفال فـرص               

 فيجب أن نشجع األطفال الذين يفتقدون عالقات الـصداقة علـى            األقرانالتفاعل االجتماعي مع    
 لكي تقوي ثقته في نفسه ويكتسب المهـارات االجتماعيـة           رينآخالدخول في عالقات مع أطفال      

األساسية ولنحقق المهارات االجتماعية أيضاً يجب على األطفال إال يكتـسبوا هـذه المهـارات               
األساسية في وحدتهم فقط ولكن يجب عليهم أن يتعلموا كيفية تطبيق هذه المهـارات االجتماعيـة     

ها فـي مختلـف المواقـف       بة التـي يجـب اسـتخدام      من خالل عملية فهمهم للتصرفات المناس     
  .االجتماعية

حدى سمات الشخصية   إ تبرأن الكفاءة االجتماعية تع    ) 470 : 2004 ، المغازي    (ويرى
ومن أهم موضوعات علم النفس االجتماعي حيث تعتبر مظهر من مظاهر القوة االجتماعية للفرد              

اً داخلياً لإلنسان يكمن في الرغبة في حفظ الـذات         فالقوة االجتماعية تمثل من الناحية النفسية دافع      
 فهذه القوة االجتماعية تعطي لمـن يمتلكهـا         اآلخرينوتأكيدها عن طريق التأثير والسيطرة على       

مكاسب وامتيازات فالكفاءة االجتماعية تعتبر أحد جوانب القوة االجتماعية التي تمثل نـواة علـم               
  .االجتماع السياسي 

ة االجتماعية عنصراً حيوياً مهماً في تنـشئة        رأن المها  ) 47 : 1996 ،يالو ابل   (ويؤكد
 حيث يكتسب معظم األطفال العاديين مهـاراتهم االجتماعيـة          Socializationالطفل االجتماعية   

السلوكيات اللفظية وغير اللفظية التي يتم من خاللها التفاعل مع اآلخرين مـن خـالل المحاكـاة      
خالل التعلم العرضي وهذا يعـزز فرصـتهم فـي التكيـف والتفاعـل               اليومية أو من     لألحداث

  .االجتماعي مما يساعد بدوره في رفع مستوى كفايتهم االجتماعية 
  
المهارات االجتماعية يمكن تعلمها من خالل طرق متعددة مثل األلعاب ، والمجموعات            و

 األخـرى ن والهيئـات  وتعديل السلوك وتمارين حل المشكلة باإلضافة إلى المدرسين والمرشـدي         
 طـرق   أيـضاً ونستطيع أن نتعلم فنيات إضافية مثل المشاركة وقص القصص وتبادلها وهنـاك             

 وتعليم المهارات االجتماعيـة وتكـوين   فاعلةال الخجولين مثل المالحظة ال   متعددة لمساعدة األطف  
اب المجموعات والتشجيع والنقص في المهارات االجتماعية يكـون نتيجـة الفـشل فـي اكتـس               

المهارات االجتماعية بسبب ندرة الفرص لتعلم المهارة أو ندرة الفرص لتعلم النماذج من السلوك              
   )86 : 2003 ،مرشد   (.االجتماعي المقبول 
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   Social Competence -: مفهوم الكفاءة االجتماعية 
  :تعريفات الكفاءة االجتماعية 

ارة عندما دعت المجلة األمريكيـة لعلـم        بدأ االهتمام بتعريف الكفاءة االجتماعية أو المه      
  .ليدلي بوجهة نظره في المهارة  ) Pearبيير ( النفس الصناعي عالم النفس البريطاني 

   ) 14 : 2004 ، أبو هاشم وحسن  (وهذا ما ذكره
( أي حذق واالسم منـه      ) مهر  (  يرجع إلى الفعل     Skillوأكد على أن مصطلح المهارة ٍٍ     

  .أي كان حاذقاً عالماً به متقناً له ) مهر في العلم ( ويقال فالن ) ماهر 
وقد تعددت تعريفات المهارة حيث يرى أبو بكر عابدين أن التعدد في المهارة يرجع إلى               

  : عدة أسباب منها 
  .عدم التفرقة بين المهارات النفسحركية والمهارات العقلية . أ

  .اللبس بين مفهوم المهارة ومستوى األداء المهاري . ب
أن مفهوم المهارة ليس له معنى واحد بل عدة معايير مترابطة فيما بينهـا وتـشمل جوانـب                 . ج

  : وتنقسم تعريفات المهارة إلى ثالثة اتجاهات  ) 15 : 2004 ، أبو هاشم وحسن (متعددة
  : االتجاه األول . 1

 هـذه  أصـحاب ويعرف المهارة على أنها القدرة على األداء تحت ظروف معينة ومـن             
  : تجاه في تعريف المهارة اال

أن المهارة هي القدرة على أداء مجموعة من األعمال          ) 1989(  أبو بكر عابدين     يعرف
  .بشكل متناسق 

اهللا  المـنعم الـشناوي ونـصر    الشناوي عبد ) 1982( ويتفق كال من أحمد زكي بدوي      
 علـى أنهـا     )1998(الحميد جابر    وجابر عبد ) 1993(الرحمن عيسوي    وعبد) 1991(محمود  

القدرة على األداء المنظم المتكامل لألعمال الحركية المعقدة وبدقة وسهولة وسرعة مع التكيـف              
  للظروف المتغيرة المحيطة بالعمل 

أنها القدرة على القيام بنشاط عقلـي أو انفعـالي أو           ) 1996(السميع   ويعرفها جمال عبد  
  .حركي أو كالهما 

أنها قدرة الفرد على تنفيـذ عمـل معـين مـن     ) 1997(ويرى مجدي إبراهيم إسماعيل  
  .األعمال المختلفة في أقل زمن ممكن وبسهولة ودقة وكفاءة 

   : اآلتية هذه االتجاه بأن المهارة تنقسم بالسمات أصحابويرى 
   .اإلنتاجاألداء المنظم والمتناسق مع زيادة . 1
  .السرعة والدقة والسهولة والتناسق في األداء . 2
  .الجهد والوقت والخامات توفير . 3
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   .اإلنتاجالكفاءة والفهم من أجل مزيد من . 4
  .حسن التصرف في مواقف العمل . 5
  .التكيف مع مواقف العمل المتغيرة . 6

   ) 16-15 : 2004 ،أبو هاشم وحسن  (
  :  االتجاه الثاني -2

 ونعرض هـذا    وفيه يعرف المهارة على أنها السرعة والدقة والبراعة والجودة في األداء          
  : االتجاه في العديد من التعريفات أهمها 

بأنها براعة تنمو بالتعليم وقد تكـون حركيـة أو           ) 1981( يعرفها محمد علي الخولي     
  . لفظية أو عقلية أو مزيجاً من أكثر من نوع 

  .بأنها سلوك أو أداء يتم بالفاعلية والدقة والسرعة ) 1998(ويعرفها وليم عبيد وآخرون 
 التـي   األدائيـة بأنها مجموعة استجابات الفرد     ) 1990(ها إبراهيم إسماعيل فراج     ويصف

  .يمكن قياس نتائجها من حيث السرعة والدقة واالقتصاد في الجهد والوقت 
 يتم في سرعة وإن تنوع األداء وكيفيته يختلـف  أداءبأنها ) 1990(ويعرفها حسن شحاته  

  .والهدف من تعلمها  وخصائصها اوطبيعتهباختالف نوع المهارة 
أن المهارة هي السرعة والدقة والبراعة في       ) 1993(القادر وآخرون    ويضيف فرج عبد  

  . نشاط معين وبسرعة أداء
في أنها نمط عام من السلوك أو االسـتجابة يـستلزم     ) 1997( ويحددها حسني الجبالي    

بينما يرى أحمد إبـراهيم     استخدام العضالت الكبيرة أو الصغيرة بطريقة متآزرة وسهلة وبسرعة          
 بدرجـة معقولـة مـن       باألداءبأن المهارة هي تلك العمليات التي تزيد من القيام          ) 1998(أحمد  

بأنهـا األداء العـضلي   ) 1998( مع االقتصاد في الجهد ويصفها هشام الحسيني   واإلتقانالسرعة  
  .والفعلي الهادف والسرعة الدقة والتدريب 

  : ء تنقسم كالتالي والمهارة من وجهة نظر هؤال
  .أنها استجابة محددة لعمل معين . 1
  .مجموعة استجابات مستمرة تنمو بنمو التعلم . 2
افياً مـن النمـو والتنظـيم       أن المهارات اليدوية االجتماعية واللغوية تتطلب كل منها قدراً ك         . 3

  .العقلي
  . ومع الظروف السائدة توافر عناصر الدقة والسرعة واالقتصاد في الجهد والوقت والتكيف. 4
  :  االتجاه الثالث -3

وفيه تعرف المهارة على أنها نشاط أو فعل حركي هادف ويغلب علـى هـذا التعريـف          
  .المهارة الحركية التي يستخدم فيها العضالت 
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بأنها تلك النشاطات التـي تـستلزم اسـتخدام         ) 1981(الحميد جابر    ويعرفها جابر عبد  
  .رة متأزرة معاً العضالت الكبيرة أو الصغي

بأنها أنشطة قادرة على أحداث تنظـيم داخلـي بـين           ) 1990(وتعرفها رمزية الغريب    
  . الحركية واألعصاب الحسية األعصاب

بأنها سلوك متعلم يكتب خالل مراحل مختلفة ويمكن أن          ) Lock ) 1990ويعرفها لوك   
وقدرته على معالجة البيانـات  تتحسن بالممارسة وتتوقف درجة اكتسابها على مستوى ذكاء الفرد   

  .والمعلومات المطلوبة 
بأنها نشاط سلوكي يجب على المتعلم فيه أن يكتسب         ) 1991(المجيد نشواتي    ويرى عبد 

  .سلسلة من االستجابات الحركية الدقيقة 
بأنها حركة إرادية تتضمن توافق العـضالت       ) 1998(بينما يرى أمين الخولي وآخرون      

  .تنفيذ نشاط هادف 
أن المهارة تنظيم معقد للـسلوك الفيزيقـي أو         ) 1996( المجيد   يضيف هشام سيد عبد   و

  .اللفظي تطور من خالل التعليم 
أن المهارة هي نظام     ) 1998( العال الجبري ومحمد مصطفى الديب        عبد أسماءوترى  

ـ                شاط متناسق من النشاط يستهدف تحقيق هدف معين ، وأصحاب هذا االتجاه يرون أن المهارة ن
يقوم به الفرد من أجل تحقيق هدف معين والعمل على استخدام العـضالت الكبيـرة والـصغيرة      

   )18 : 2004 ،أبو هاشم وحسن   (.متآزرة معاً والممارسة من أجل تحسن مستوى هذا النشاط 
المهارة بأنها ذلك الشيء الذي تعلم الفرد أن يؤديه عـن فهـم              ) 406 : 1996 ، عفانه  (وعرف
  . ويسر ودقة وقد يؤدي بصورة بدنية أو عقلية بسهولة

 عمل مـن    أداءالمهارة بأنها السرعة والدقة في       ) 15 – 14 : 1981، شحاتة  (وعرف
  .األعمال مع االقتصاد في الجهد المبذول 

المهارة بأنها قدرة اإلنسان على القيام بأنشطة تستند         ) 66 : 2001 ، الغزاوي    (وعرف
  .فية صلبة تدعمها الخبرة االستعدادات الخاصة أساساً إلى قاعدة معر

  :  بعدة صفات هي  المهارة تتصف: خصائص المهارة واألداء الماهر 
المهارات نمائية فالتالميذ يتعلمونها عبر الزمن عن طريق الجمع بين التعليم والممارسة وهـم   . 1

  . نحو تدريجي  من مستويات منخفضة جداً من حيث الكفاءة ويتقدمون علىيبدءونعادة 
معظم المهارات تتعدى كونها عادات تؤدي آليا تم تعلمها عن طريق التدريب والمـران أنهـا      . 2

  .ببساطة أنماط من السلوك معقدة ومنظمة تنظيماً عالياً 
الهادي  بعض المهارات معقدة بحيث يختلف الخبراء في طبيعتها الدقيقة ويضيف كل من عبد            . 3

  .  على الخصائص السابقة أصناف) 1995(د عثمان السيد عبده وفاروق السي
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  .أن األداء التلقائي للمهارة ينشأ عن استعداد الفرد الستقباله كمثير متسلسل من األحداث . 4
 المـستقبلية   باألحـداث يعتمد هذا االستعداد للقيام بعمل ما على درجة كبيرة على تنبؤ الفرد             . 5

  .ضوء ما سبق من أحداث في الماضي والتنبؤ هو قدرة الفرد على الحديث في 
  .ن السلوك يتصف بالتعقيد والتكامليتطلب نمطاً م) المهارة القرائية ( أن أداء مهارة ما مثالً . 6
  .أن الشخص ذي المهارة القرآئية يستطيع أن يقوم بهذا السلوك المعقد بتلقائية وعفوية . 7
ين النواحي المختلفة للسلوك المطلوب في الـنمط  التلقائية في السلوك نتيجة التنسيق والتكامل ب . 8

  .المعقد 
  .الفرد يستطيع أن يطور المهارة بحيث ينتقل من مستوى بسيط إلى مستوى معقد . 9

   )25 – 24 : 2004،هاشم وحسن أبو(
  

  : خصائص األداء الماهر عن األداء العادي 
   ) 31 – 26 : 2004،هاشم وحسن   أبو (فقد أورد تلك الخصائص

  :تسلسل االستجابة وتنظيمها . 1
يتضمن األداء الماهر سلسلة من االستجابات وعادة ما تكون هذه االستجابات من النوع الحركـي         
وتختلف االستجابات اللفظية في أنها حركات عضلية مثل حركات األطراف وكل حركـة يمكـن       

   .واستجابةاعتبارها ارتباطاً بين مثير 
  :  االستجابة أنماط. 2

 النهـائي  واإلتقان أكبر مع التغير أنماطلوك الماهر تنظيماً لسالسل المثيرات واالستجابات في        الس
 األولي مضافاً إليه عنصر السرعة بل أنه أداء قد يختلـف عـن              األداءللمهارة وهو ليس مجرد     

  :األداء المبدئي 
  

  : وتميز بالعديد من التغيرات أهمها 
  .المحاوالت األولى نقص التوتر العضلي الذي يصاحب . أ

  .حذف الحركات الزائدة عن الحاجة . ب
  .زيادة التوافق لظروف األداء . ج
  .زيادة المرونة في األداء . د
  .زيادة الثقة بالنفس وعدم الظهور النسبي للتردد . ه
  .زيادة الرغبة في تحسن الجهد ونمو اتجاه الرضا عن العمل . و
   .أجزائهالعالقات بين زيادة االستبصار بالعمل وإدراك . ز
  .االنتظام في األداء بحيث يعطي انطباعاً بعدم التسرع . ح
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  : التغذية المرتدة الداخلية . 3
تلعب التغذية المرتدة دوراً هاماً في اكتساب المهارة حيث أن معرفة الفرد بنتـائج أدائـه      

  . تكوين المهارة تساعده على تكوين اإلدراك للمهارة وذلك بتصحيح األداء بحيث يقود إلى
  : الدقة مع السرعة . 4

يمتاز األداء الماهر بالسرعة في األداء فالكاتب الماهر على الحاسب اآللي يكتب عـدداً              
  .كبيراً من الكلمات في الدقيقة إذا قورن بغيره 

  : القدرة على األداء تحت الضغوط . 5
لـزمن أو التعـب أو      فالرياضي الكفء والحرفي الماهر قادر على األداء تحت ضغط ا         

  .اللحظات الحرجة أو مع وجود مشاهدين يتتبعون ما يعمله كل منهما 
  : التوقيت . 6

وهو هام من ناحية التكامل أو التنظيم لنمط السلوك المرتبط بالمهارة وعمليـة التوقيـت               
حـول  عملية معقدة وال يستغرق نشاط ما وقتاً للقيام به فقط وإنما يتطلب وقتاً التخـاذ القـرار                  

  .التعامل مع المعلومات 
   اإلستراتيجية. 7

يتضمن األداء الماهر جانباً معرفياً هاماً فالمـصارع المـاهر هـو الـذي يـستطيع أن               
  .يستخلص أسلوب خصمه ويستطيع أن يصدر النمو السلوكي المناسب للسباق وأن يتفوق عليه 

  التآزر واالنسجام . 8
ني حسن التناسق بين العضالت فـتعلم مهـارة         ويعنى استخدام العضالت الجسم معاً ويع     

يحتاج إلى تعاون وتضافر عدد كبير من العضالت وتنظيم عملها كما يحدث لراكب الدراجـة أو                
  .السيارة 

  : Social Competence االجتماعية الكفاءةتعريفات 
 مـن قبـل علمـاء التربيـة     اهتمامتعتبر الكفاءة االجتماعية من الموضوعات التي تلقى     

  .لماء النفس حيث أنها ترتبط بالمهارات والتقبل االجتماعي وع
أن السلوك االجتماعي في المدرسة على عـدة أشـكال فيهـا             ) 1 : 2003 ، الترتوري  (ويرى

العصيان والمخالفة وعدم االستجابة لما يطلبه المعلم باإلضافة للسلوك العدواني وتعتبـر عمليـة              
 أثناء مرحلة الطفولة تعتبر عمالً حاسماً في نجاح الفرد في           تطوير كفاءة اجتماعية مناسبة مالئمة    

   .مرحلة طفولته 
 باالرتيـاح   اإلحـساس الكفاءة االجتماعية بأنها     ) 480 – 479 : 2004 ، المغازي    (وقد عرف 

في المواقف االجتماعية وبذل الجهد لتحقيق الرضا في العالقات االجتماعية والشعور بالثقة اتجاه             
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 الحاجـات الشخـصية     إلشـباع تماعي وتحقيق التوازن المستمر بين الفرد وبيئتـه         السلوك االج 
  .واالجتماعية للفرد 

ما عرف هوبز الكفاءة االجتماعية بأنها مصطلح ملخص يعكـس الحكـم االجتمـاعي              ك
المتعلق بالنوعية العامة ألداء الفرد في موقف معين وعرفها جريشام وريشلي بأنهـا المهـارات               

   )2 : 2003 ، الترتوري  (لالستجابة في مواقف اجتماعية محددة تعريفات أوردهاالتي تستخدم 
المهارات االجتماعية بأنها القدرة على التفاعل  ) Gombs & Slaby( وعرف كومبس وسالبي 

مع اآلخرين في البيئة االجتماعية بطرق تعد مقبولة اجتماعياً أو ذات قيمة وفي الوقت نفسه تعـد      
   ) .220 : 2000 ، خضر  (رد واآلخرينذات فائدة للف

 بأنهـا المهارات االجتماعية  )    Newman & Doby( وعرف كل من نيومان ودوبي 
الـو    (.القدرة على االنسجام مع تلك المتغيرات الثقافية واالجتماعية في عالم الفرد االجتمـاعي   

   ) .52 : 1996 ، يابل
جتماعية بأنها عادات وسلوكيات مقبولـة   المهارات اال  ) 221 : 2001 ، بحش  (ويعرف

 والتمكن من خالل التفاعل االجتماعي الذي يعـد         اإلتقاناجتماعياً يتدرب عليها الطفل إلى درجة       
  .عملية مشاركة بين األطفال من خالل مواقف الحياة اليومية 

 المهارات االجتماعية بأنها مهارات التحدث بطالقـة مـن خـالل            Rookوعرف روك   
 أو اإلصـغاء  وتلقي التحية وكيفية البدء بالحـديث ومهـارة حـسن    أعطاءومهارة كيفية  الهاتف  

   ) .158 : 2003 ، المزروع  (.االستماع ومهارة االتصال 
تعريفاً للمهـارات االجتماعيـة بأنهـا نظـام          ) 461 : 1994 ،يالسماد ون   (كما أورد 

هارة االجتماعية عندما يتفاعـل     متناسق من النشاط الذي يستهدف تحقيق هدف معين وتصبح الم         
فرد مع فرد آخر ويقوم بنشاط اجتماعي يتطلب منه مهارات ليوائم بين ما يقوم به الفرد وبين ما                  

  .يفعله هو 
 المهارات االجتماعية قـدرة الفـرد علـى التعبيـر االنفعـالي      Riggioويعرف ريجيو  

   ) .462 : 1994 ، يالسماد ون  (.االجتماعي 
الكفاءة االجتماعية بأنها ترتبط بالمهـارات االجتماعيـة    ) 37 : 1999 ، داود    (وعرف

وهي مهارات سلوكية محددة تستخدم في موقف اجتماعي معين وبالتقبل االجتماعي للفرد والذي             
  .يشير إلى وضع الفرد بالنسبة لمجموعة الرفاق 

 Socialالمهـارات االجتماعيـة    ) 151 – 149 : 2004 ، أبو هاشم وحسن  (وعرف

Skills     بأنها قدرة الفرد المسئول عن المؤسسة على التعامل مع األفـراد والجماعـات داخـل 
المؤسسة وتنسيق جهودهم أثناء العمل وخلق روح العمل الجماعي بينهم والقـدرة علـى القيـادة     

  واالتصال مع األفراد النجاز أهداف محددة 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 19

 وتوجيهها وتتـضمن المهـارات      وهي مهارات خاصة بالتعامل مع األفراد وفهم سلوكهم       
االجتماعية تلك السلوكيات التي تنمي العالقات االجتماعية الناجحة وتمكن الشخص من أن يعمل             

 وحيث أن المهارة نظام متناسق من النشاط الذي يستهدم تحقيق هدف معـين          اآلخرينبفاعلية مع   
ط اجتمـاعي وعـرف ريـن    فأنها تصبح مهارة اجتماعية عندما يتفاعل فرد مع آخر ويقوم بنشا        

 المهارات االجتماعية بأنها مجموعة األنمـاط الـسلوكية اللفظيـة    Rinne & Markllوماركل 
 ،الـرحمن    أبو عباه وعبد   (. وغير اللفظية التي يستجيب بها الفرد لآلخرين في مواقف التفاعل           

1955 : 113. (   
ل على المبادأة بالتفاعـل     وعرف محمد عبدالرحمن المهارات االجتماعية بأنها قدرة الطف       

 تضبط انفعاالته في مواقف التفاعل      إزاءهممع اآلخرين والتعبير عن المشاعر السلبية وااليجابية        
   ) .203 : 2005 ، لطفي محمد  (.االجتماعي وبما يتناسب مع طبيعة الموقف 

  : عالقة الكفاءة االجتماعية ببعض المفاهيم األخرى 
  .الجتماعية وبعض المفاهيم األخرى الخلط بين تعريف الكفاءة ا

  .الكفاءة االجتماعية . 1
  .المهارات االجتماعية . 2
  .التفاعل االجتماعي . 3
  .الذكاء االجتماعي . 4
  .التوكيد . 5
  .تبادل العالقات . 6
  

  : الكفاءة االجتماعية : أوالً 
 والكفـاءة   عن العالقة بين المهارات االجتماعيـة      ) 53 – 52 : 2003 ، فرج    (يتحدث

االجتماعية بقوله بأن الكفاءة االجتماعية مرادفة للمهارات االجتماعية وأن كان هناك من ينظـر              
 أن الكفـاءة االجتماعيـة    Spitzbergetalإليها على أنها أكثر عمومية من المهارات حيث أكد 

شر لمـستوى    هو النظر إلى الكفاءة على أنها مؤ       األقرب المهارات االجتماعية والتوجيه     تتضمن
  .المهارة أي أنها حكم يصدره آخر وفق معايير معينه 

ـ     وبخصوص العالقة بين   ن التوكيـد أخـذ المهـارات       إ المهارات االجتماعية والتوكيد ف
   ) .52 : 2003فرج ، ( االجتماعية الفرعية فالعالقة بينها عالقة الجزء بالكل 

مجموعة متكاملـة مـن   فاءة هي   فالكويرى البعض أن هناك تفريق بين المهارة والكفاءة         
المعارف والمهارات الوظيفية المحددة تحديداً دقيقاً والمتعلقة بمجال تعليمـي أو تـدريبي معـين          

  .بحيث يمكن تحقيقها وقياسها من خالل البرنامج 
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أما المهارة وبخاصة المعقدة منها فهي نواتج مركبة تتضمن معارف وعمليـات عقليـة              
تطلب تحليالً اجرائياً أو بنائيا وترتيب مكوناتها ترتيبا منطقيـاً يكـشف   ونفسية حركية لذلك فهي ت 
  .عن العالقات القائمة بينها 

ومما سبق يتضح أن الكفاءة أشمل واعم من المهارة وبخاصة عندما ينظر إلـى الكفـاءة      
في شكلها الكامن والذي يعني أنها مجموعة المهارات والمعارف التي تلتزم ألداء أي عمل مـن                

   ) .21 : 2004 ، أبو هاشم وحسن  (.األعمال 
أن مصطلح كفاءة مرادف لمصطلح مهارة عندما ينظر إليها في شكلها           البعض  كما يرى   

الظاهر والذي يعني أنها األداء الذي يمكن مالحظته وتحليله وتفسيره وقياسه أي أنها مقدار مـا                
  .يحققه الفرد في عمله 

ن يشتمل على قدر معـين مـن الكفـاءة والـتمكن             أن أي أداء البد وأ     آخرونويضيف  
والسيطرة على األدوات واألساليب والوسائل والمهارات التي يتم من خاللها هذا األداء فـاألداء              
هو سلوك يتم بقدر معين من المهارة في مجال معين وهو يتطلب قدراً مناسـباً مـن التـدريب                   

 : 2004 ، أبو هاشم وحـسن  (.كفاءة لكن واواالستعداد والتهيؤ حتى يصل المرء إلى مرحلة التم     
21. (   

وهكذا يتضح لنا مفهوم الكفاءة االجتماعية بأنها مجموعة من المهارات تكون في مجملها             
السمة الكلية وهي الكفاءة االجتماعية وهي جزء من الكفاءة الكلية للشخصية فإذا ما أضفنا إليهـا                

  .نفسية أصبحت لدينا شخصية متكاملة المهارات األكاديمية والمهارات الجسمية وال
  

أن الكفاءة تقوم على أساس تقييم االستجابة الماهرة اجتماعياً من قبـل            ) راكوز  ( ويرى  
 في حين وصف المهارات االجتماعية بأنها قدرات نوعية تمثل الفرد من األداء الكـفء               اآلخرين

  .لمهام اجتماعية معينة 
   : Social Skills: المهارات االجتماعية : ثانياً 

المهارات االجتماعية هي تلك الفنون االجتماعية التي يـستخدمها اإلنـسان مـع أفـراد          
 يالمجتمع فيؤثر فيهم ويتأثر بهم ويحقق من خاللها المـستوى المناسـب مـن التكيـف النفـس                 

  .واالجتماعي 
ات علم  وتعد دراسة المهارات االجتماعية لدى تالميذ المرحلة االبتدائية من أهم موضوع          

النفس االجتماعي فهي نمط من أنماط السلوك الذي يرتبط بحياة الطفل وتنشئته االجتماعية ويؤثر              
في حياته االجتماعية بصفة عامة وحياته المدرسية بصفة خاصة ألنه في هذه المرحلة يكتـسب                

مكن الطفل  مختلف المهارات والعادات السلوكية واالتجاهات األساسية الالزمة لتكوينه كإنسان ويت         
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في هذه المرحلة من تنمية قدراته واستعداداته العقلية والعالقات االجتماعية الـصحيحة وكيفيـة              
   ) 138 : 1993عبدالمنعم الدردير ، ( ممارستها 

ولتوضيح مفهوم المهارات االجتماعية البد أن نورد مجموعة من التعريفات للمهـارات            
  .االجتماعية 

   : تعريف المهارات االجتماعية
يتضمن التراث النفسي العديد من التعريفات التي تناولت المهارات االجتماعية ويعـرف            

المهارات االجتماعية بأنها تلك العناصـر مـن    ) Westwood, 1989 : 36(         ويستود 
  .السلوك التي تمثل أهمية لكي يبدأ الطفل ويحافظ على التفاعل مع اآلخرين 

بأنها القدرة على التعامل مع اآلخـرين والدرايـة          ) 1 : 1990 ، السمادوني    (ويعرفها
  .بالقواعد التي تحكم السلوك االجتماعي 

بأنها حركات متتابعة متسلسلة ويتم أكتسابها عادة عن         ) 28 : 1992 ، بهادر    (وتعرفها
طريق التدريب المستمر وهذه إذا اكتسبت وتم تعلمها أصبحت عادة متأصلة في الـسلوك حيـث                

  . بها الطفل بدون سابق تفكير في خطواتها ومراحلها يقوم
المهارات االجتماعية بأنها تلك العناصر من الـسلوك         ) 37 : 1994 ، أحمد    (ويعرفها

  .التي تمثل أهمية للشخص لكي يحافظ على التفاعل اإليجابي مع اآلخرين 
ـ       ) 33 : 1996 ، ميهوب    (ويعرف ري ينمـو   المهارات االجتماعية بأنها اسـتعداد فط

   .بالتعلم ويصقل بالتدريب والممارسة ويصبح الذي يتمتع بالمهارة قادراً على األداء السليم 
بأنها مجموعة من الخبرات المنظمة التي يـتم اكتـسابها    ) 8 : 1998 ، محمد  (ويعرفها

  .بقصد أو بدون قصد عن طريق المشاهدة المتكررة للنماذج والمواقف 
بأنها قدرة األطفال على ترتيب وتنظـيم أفكـارهم    ) Mize & Ladd ) 1990ويعرفها 
ريهـام  (  متكامل بهدف تحقيق أهداف اجتماعية ثقافية مقبولة لدى اآلخرين           أداءوسلوكياتهم إلى   
   ) 50 : 2000محمد فتحي ، 

 والتفاعـل   المبادأةبأنها قدرة األطفال على      ) 17 : 1999 ، وعبدا هللا  الدردير    (ويعرفها
 والتعاون مع الزمالء واتباع التعليمات في المدرسة وضبط انفعاالته فـي مواقـف              مع اآلخرين 

  .التفاعل االجتماعي وحل الصراعات بين الزمالء وتقبل الزمالء ومساعدتهم له 
على أنها قدرة الفرد على أن يعبر بـصورة لفظيـة            ) 52 : 2003 ، فرج  (قد عرفها و

آلخرين وأن ينتبه ويدرك في الوقت نفسه الرسـائل         وغير لفظية وعن مشاعره وآرائه وأفكاره ل      
اللفظية وغير اللفظية الصادرة عنهم ويفسرها على نحو يسهم في توجيه سـلوكه وأن يتـصرف              
بصورة مالئمة في المواقف االجتماعية معهم ويتحكم في سلوكه اللفظي وغيـر اللفظـي فيهـا                

   .دافهأهويعدله كدالة لمتطلباتها على نحو يساعده على تحقيق 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 22

 الـوظيفي   األداءبأنها مـصطلح يـستخدم لوصـف         ) 2 : 2006 ، المخطي  (وعرفها
االجتماعي ليتضمن الصداقة ، والمكانة االجتماعية والمهارات االجتماعية والكفاية االجتماعيـة           

  .والسلوك التكيفي 
المهارة االجتماعيـة بأنهـا الوظـائف المعرفيـة          ) 245 : 2003، سرحان    (وعرف

ية اللفظية وغير اللفظية المعنية التي تصدر عن الفرد عنـدما يتفاعـل مـع اآلخـرين                 والسلوك
  .وتتضمن كل المهارات اللفظية وغير اللفظية 

 المهارة االجتماعية بأنها تشير إلى تكوين السلوك االجتمـاعي          Spenceوعرف سبنس   
  .الالزمة لتحقيق رغبات وأهداف األفراد من التفاعل االجتماعي 

 على أنها سلوكيات متعلمه يـستخدمها األفـراد فـي مواقـف التفاعـل       Kelleyا كيلي   وعرفته
  .للحصول على تدعيم من البيئة 

 بأنها سلوك مكتسب مقبول اجتماعياً يمكن الفرد من التفاعل          Morganوعرفها مورجان   
   ) .245 : 2003 ، سرحان  (.مع اآلخرين تفاعالً إيجابياً 
   ) : 93 – 92 : 2004 ، عطية (ت للمهارات االجتماعية أوردهاوهناك مجموعة من التعريفا

توصف المهارات االجتماعية بأنها القدرة على استخدام المعلومات بفاعليـة والتنفيـذ واألداء             * 
  .بسهولة ويسر 

المهارات االجتماعية هي أجراء ديناميكي يشمل قدرات األفراد اللغوية والمعرفية واالجتماعية           * 
  .ه القدرات بحيث تصبح استراتيجيات أكثر فعالية في بيئات متعددة وتطوير هذ

المهارات االجتماعية ينظر إليها على أنها قدرة مركبة على التفاعل اإليجابي مع اآلخرين فـي     * 
سياق اجتماعي معين بطرق مقبولة من المجتمع وتعود بالفائدة على الفرد واآلخرين الذين يتفاعل              

  .معهم 
 السلوك الناتجة عنها ويمكـن تـدعيمها   أنماطاالجتماعية هي قدرات يمكن مالحظة      المهارات  * 

  .سلباً أو إيجاباً وال يصدر عنها سلوك يستحق العقاب 
المهارات االجتماعية هي االستجابة التي تحدث في مواقف معينة وتؤدي إلى زيادة عمليـات              * 

  . السلوك االجتماعي ماطألنالتدعيم اإليجابي وانخفاض عمليات العقاب المتوقع 
المهارات االجتماعية هي نظام متناسق من النشاط الذي يستهدف الفرد فيه تحقيق هدف معين              * 

  .عندما يتفاعل مع اآلخرين 
المهارات االجتماعية هي قدرة الفرد على التعبير االنفعالي واالجتماعي بطـرق لفظيـة إلـى      * 

عاالت اآلخـرين وقدرتـه علـى القيـام بـأدواره           جانب مهارته في ضبط انفعاالته وتفسير انف      
  .االجتماعية 
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ومن خالل استعراض الباحث للتعريفات التي تناولت المهارات االجتماعية يـستخلص الباحـث       
   -: النقاط اآلتية 

  . المهارات االجتماعية سلوك مكتسب أي يمكن تعلمها -
  . المهارات االجتماعية هي فنون التعامل مع اآلخرين -
  . تقوم المهارات االجتماعية على استعداد نظري بمعنى أن الفرد مهيأ لتعلمها -
  . تقوم على العالقة بين طرفين هما الفرد وبقية أفراد المجتمع -
  . تحدث المهارات االجتماعية في أطار يرتضيه المجتمع الذي يعيش فيه الفرد -

 : 2006 ، المخطي   (األخرى ، يذكر  أما بخصوص عالقة المهارات االجتماعية ببعض المفاهيم        
  : أن هناك مفاهيم مختلطة بالمهارات االجتماعية  ) 2

   . Interpersonalتبادل العالقات الشخصية * 
   . Social Competenceالكفاءة االجتماعية * 
   .Assertivenessالسلوك التوكيدي * 

   -:ولذلك يجب الوقوف على هذه المصطلحات للتفريق بينها 
 تفاعلـه مـع     أثنـاء هارات االجتماعية هي سلوكيات يمكن قياسها ويستخدمها الفرد         فالم

 لدى الفرد أصبحت تعبر عن سمة       اجتمعتاآلخرين وهي سلوك وليست سمه هذه السلوكيات إذا         
  .عليا وهي الكفاءة االجتماعية وبالتالي فالمهارات االجتماعية مهارة وليست سمة 

 المشكالت التعليمية التي يعـاني منهـا الطـالب تـرتبط          ويعتقد الباحثون أن الكثير من    
باكتسابهم للمهارات االجتماعية السلوكية وأشارت الدراسات إلى أن افتقـار الطالـب للمهـارات       

  .االجتماعية قد يؤدي إلى عدم كفائته في التعليم وتدني تحصيله وانخفاض مفهوم الذات لديه 
األطفال الذين يظهرون سلوكاً اجتماعياً غالبـاً       إلى أن    ) 22 : 1999 ، داود    (وقد أشار 

ما يعانون من تدني التحصيل الدراسي وصعوبة في القراءة وتأخر لغوي ومشكالت في االنتبـاه               
دودج ركـوي   ( وهذا بدوره يزيد من احتمال تدني تقدير الذات عند هـؤالء األطفـال ويؤكـد                

 الهام الذي يؤدي إلى عالقات      باألساسالفرد  على أن الكفاءة االجتماعية المناسبة تزود       ) وبراكي  
قوية مع الرفاق وإلى النجاح المدرسي وأن الكفاءة االجتماعية غير المناسبة اثناء مرحلة الطفولة              

  .ترتبط بعدد من النتائج السلبية 
 نظرية التعلم االجتماعي أن السلوك العدواني واالنـسحاب االجتمـاعي           أصحابويرى  

نتيجة افتقار الفرد إلى المهارات االجتماعيـة والفـشل االجتمـاعي يحفـز           والخجل الشديد ينشأ    
 أو تعاونية ويفتقرون إلـى      إنتاجية يتميزون بعادات غير     أفرادهالسلوك غير المرغوب به بما أن       

  .السمات االجتماعية اإليجابية 
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  : األطفال دالمهارات االجتماعية عن
ند األطفال هو ما يتعلمونه في عمر سـنتين         لعل من أهم أوليات المهارات االجتماعية ع      

من تفاعل مع اآلخرين من خالل الكالم والتواصل وخاصة باإليماءات ويتعلم كيف يجيب علـى               
  .تساؤالت اآلخرين 

  : صفات الطفل صاحب المهارة االجتماعية  ) 141 : 1993 ، الدردير  (ويورد
  . يحترم مشاعر اآلخرين -
  .ية  يشارك في األنشطة المدرس-
  . يبادر بالمشاركة والحديث -
  . يكون له أصدقاء بسهولة -
  . القدرة على التحدث واالستماع الجيد -
  . يتبع التعليمات المدرسية -
  . يتقبل اقتراحات زمالئه -

   ) 111 : 1993 ، إبراهيم وآخرون  (ويذكر
طفـال علـى    أن المعالجون السلوكيون المعاصرون يهتمون اهتماماً كبيراً بتـدريب األ         

اكتساب المهارات االجتماعية وخاصة القدرة على التحدث مع اآلخرين والتفاعل فـي عمليـات              
البيع والشراء فضالً عن تدريبه على ممارسة بعض المهارات االجتماعية الـضرورية لتكـوين              
صالت اجتماعية طويلة المدى بما فيها تدريب األطفال على االحتكاك البصري وتبـادل التحيـة            

  .لمناقشات واالحاديث وا
عن الفروق بين الجنسين فـي المهـارات    ) 191 – 190 : 2000 ، جولمان   (ويتحدث

االجتماعية فالبنات يتعلمن اللغة بسهولة وسرعة عن األوالد وقد يشترك البنات واألوالد في سن              
بـون معـاً   العاشرة في العدوان الصريح والمواجهة المفتوحة في حالة الغضب والبنات عندما يلع  

يحرصن على اللعب في مجموعات صديقة قليلة العدد مع التركيز على التقليل الخالفات وزيـادة            
التعاون فيما بينهن أليس أقصى درجة وعندما يلعب األوالد في مجموعات أكبر مع التركيز على               

 وفي التعبير   المنافسة وقد نجد البنات خبيرات في قراءة اإلشارات العاطفية اللفظية وغير اللفظية           
عن مشاعرهن وتوصيلها لآلخرين أما األوالد فيصبحون خبراء في الحد من االنفعـاالت التـي               

  .تعرضهم لالنتقاد أو انفعاالت الشعور بالذنب أو الخوف أو األذى 
أن الطفل في مرحلة الطفولة لديه فاعلية ومرونـه     ) 43 : 1997 ، قاسم رفاعي   (ويؤكد

عية بسهولة ويكون متحمساً للعمل والتعاون والمشاركة وتحمل المسؤولية         لتعليم المهارات االجتما  
التي تساعده على االعتماد على النفس والتفاعل االجتماعي مع المحيطين به فيخرج الطفل مـن               
البيت إلى العالم األوسع واألرحب فيلتقي بالزمالء واألصدقاء والمدرسـين والغربـاء والطفـل              
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طور المهارات االجتماعية التي اكتسبها في المنزل ويكتسب المهـارات         السوي في هذه المرحلة ي    
  .الجديدة التي تناسب هذه المرحلة من العمر 

أن الطفل في المرحلـة االبتدائيـة يـسعى نحـو            ) 244 : 1990 ، زهران    (ويوضح
االستقالل كما تظهر معان وعالقات جديدة في المواقف االجتماعية فينمـو الـضمير وفمـاهيم               

  .لصدق واالمانة كما ينمو الوعي االجتماعي والمهارات االجتماعية ا
أن الطفل يقل اعتماده على والديه بشكل ملحوظ وتنمو ذاتيتـه            ) 222 : 1993 ، دويدار  (ويرى

نتيجة استقالله ونتيجة مقدرته على القيام بالكثير من األمور التي كانت تقدم له من قبل البـالغين                 
  .ممن حوله 

أن الطفل يبدأ في االتصال واآلخرين ويكـون قاعـدة         ) 309 : 1993 ، بهادر    (وتؤكد
  .اجتماعية أوسع ممن بيئته المنزلية المحدودة ويبدأ في تكوين الصداقات 

أن الطفل في المدرسة يبـدأ متفـاعالً مـع       ) 336 – 335 : 1997 ، كفافي    (ويوضح
طة ونظم ومواقف جديدة على الطفل كـل  المعلمين واآلقران وما تضمه المدرسة من مناهج وأنش       

ذلك يضع الطفل وأمكانياته موضع التقيم من قبل المعلمين واآلقران كما أن الطفـل فـي هـذه                  
المرحلة يكون قد تشرب القيم والمعايير الخاصة بالسلوك الخاص بجنسه فالطفـل الـذكر نجـده         

لن إلى التعاون والنشاط المنـسق  حريصاً على التنافس والتفوق الرياضي واالستقالل ، والبنات يم  
  .والدقيق 

أن طفل المرحلة االبتدائيـة يتميـز بمهـارات          ) 50 – 48 : 1994 ، بهادر    (وتورد
  .التعاون واالستقالل الذاتي والمشاركة والتقليد والتنافس الحر 

فيرى أن هناك بعض االنماط التي يفضلها المعلمون عنـد           ) 345 : 1997 ، كفافي  (أما
ل المدرسة وهي االلتزام بالنظام واالخالقيات والنظم المدرسية واالنضباط فـي المواعيـد             األطفا

  .والتعاون مع الزمالء ومراعاة مشاعرهم 
ويمكن القول أنه من خالل العرض السابق الذي قدمناه للمهـارات االجتماعيـة لـدى األطفـال         

  : نستخلص اآلتي 
  .تعدد وتنوع أنماط المهارات االجتماعية . أ

  .تشير نتائج بعض الدراسات إلى وجود فروق بين الجنسين في المهارات االجتماعية . ب
يتصف أطفال مرحلة التعليم األساسي بمجموعة من المهارات االجتماعية وهي المـسؤولية           . جـ

، واالستقالل ، التقليد ، الضبط الذاتي ، اتباع القواعد والتعليمات ، تكوين الـصداقات مواجهـة                 
  .قف الصعبة الموا
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  : الكفاءة في المهارات االجتماعية 
أنه حتى يصبح الفرد ذا كفاية اجتماعية عليه أن يكـون            ) 129 : 2000 ، عدس  (يرى

قادراً على االتصال مع الغير وعلى أقامة صالت معهم يستطيع بها أن يتفاهم معهم ويفهمهم بلغة                
ريق لغة العيون وما يبدوا على وجوههم       الحوار كما يفهم ما عندهم من مشاعر وأحاسيس عن ط         

من مالمح وأمارات تدل بما توحي به للرائي على شعور اآلخرين وأحاسيسهم وعليه أن يكـون                
قادراً كذلك على المشاركة الجماعية والمبادرة في الحديث والمشاركة فيه وأن يكون عنـده فـي             

سـائل اللفظيـة المباشـرة أم    الوقت نفسه أسلوب يستميل به الغير ويـصغون إليـه سـواء بالو      
  .باإليحاءات والدالالت المعنوية وقادراً على استخدام اللغة بشكل سليم مؤثر في نفوس السامعين 

  : القصور في المهارات االجتماعية 
أن األبحاث اظهرت أن هناك واحد من كل         ) 179 – 178 : 2000 ، جولمان    (يوضح

المهارات االجتماعيـة وقـد يكـون عـدم الكفـاءة           عشرة أطفال يعاني من مشكلة أو أكثر في         
االجتماعية أو العجز االجتماعي أكثر إيالماً ووضوحاً عندما يقترب الطفل من مجموعـة مـن                
األطفال بهدف االنضمام إليهم وإنها حقاً لحظة خطيرة ، لحظـة أن يكـون المـرء محبوبـاً أو                  

نتصور منظر طفل يحـوم فـي مـؤخرة         مكروهاً من اآلخرين ينتمي إليهم أو ال ينتمي ولنا أن           
مجموعة من األطفال يلعبون معاً ويريد االشتراك معهم ولكنهم يتركونه خـارج مجمـوعتهم أن              

  .هذا المنظر مؤثر ويمثل مأزقاً 
يقول فيجئ القصور في المهارات االجتماعيـة        ) 105 – 104 : 1993 ، إبراهيم    (أما

ر الدور األساسي كما هو الحال في حاالت القلـق          مستقالً في شكل اضطرابات يلعب فيها القصو      
كالعجز عـن إظهـار الحـب والمـودة        ( االجتماعي والخجل والتعبير عن االنفعاالت اإليجابية       

  ) .كالعجز عن التعبير عن االحتجاج أو رد العدوان ( أو السلبية ) واالهتمام 
ال بما فيها االضـطرابات     ويبين أيضاً أنواعاً كثيرة من االضطرابات السلوكية بين األطف        

العصبية والذهنية والسيكوفزيولوجية ، يصاحبها قصور واضح في المهارات االجتماعية بما فيها            
العجز عن االحتكاك البصري أو تبادل الحوار والجمود الحركـي وعـدم االسـتجابة للتفاعـل                

  .االجتماعي 
 االجتماعية يؤدي إلـى  فيرى أن القصور في المهارات     ) 41 : 1996 ،الحميد  عبد  (أما

االضطراب النفسي وعدم المشاركة في محاوالت النشاط المدرسـي ممـا يـؤثر علـى األداء                
  . للطفل األكاديمي

أن التراث السيكولوجي يؤكد على االرتباط بـين         ) 124 : 2001 ، حسيب    (فيما يؤكد 
صاً االكتئـاب   القصور في المهارات االجتماعية والعديد من االضطرابات الوجدانيـة وخـصو          

  والشعور بالوحدة النفسية 
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  : خصائص األطفال ذوي القصور في المهارات االجتماعية 
تلك الخصائص فيـذكر أن مـن تنقـصهم          ) 179 – 177 : 2000 ، جولمان  (يوضح

المهارات االجتماعية يتسمون بالسخف ليس فقط في السلوكيات االجتماعية بل أيضاً في التعامـل         
  .بلون معهم مع مشاعر من يتقا

يقحمون أنفسهم ويتطفلون على اآلخرين باألسئلة وحين يتكلمون ال يقولـون إال كالمـاً              
فارغاً وسطحياً ويشعرون دائماً باالحباط وانهم ضعفاء مكتئبون ومهملون فضالً عن ذلـك فهـم              

  .يعانون من العزلة االجتماعية وفي الفصل يسيء فهم معلمه واالستجابة له 
أن القصور في المهارات االجتماعية يعني العجز        ) 104 : 1993،راهيم وآخرون    إب  (فيما يرى 

والخيبة والفشل والخجل والكتئـاب واألهمـال واالحبـاط والعزلـة وكـل هـذه المـشكالت                 
  .واالضطرابات لها أثارها العنيفة والمدمرة على الشخصية 

جتماعية وراء العديـد    أن القصور في المهارات اال     ) 41 : 1996 ، عبد الحميد   (وتؤكد
  .من االضطرابات السلوكية والنفسية 

ويحاول الباحث في هذه الدراسة فحص هذا الموضوع المتعلق بالمهـارات االجتماعيـة             
  .وتنميتها من خالل برنامج إرشادي 

ويحاول الباحث في هذه الدراسة ومن خالل البرنامج اإلرشادي المقترح تنمية القـصور             
اعية للتغلب على حاالت الخجل لدى تالميذ التعليم األساسي فـي المـدارس             في المهارات االجتم  

  .الحكومية 
والقيام بدارسة فاعلية هذا البرنامج في خفـض االعـراض المختلفـة للخجـل سـواء                
االجتماعية أو النفسية أو المعرفية أو الجسمية وعدم اقتصار فاعلية برنامج تـدريب المهـارات               

  .فقط ) السلوكية ( االجتماعية االجتماعية على االعراض 
  : التفاعل االجتماعي : ثالثاً 
  : ) 32 – 88 : 1995 ، الحفني (يذكر

أن علم النفس االجتماعي يعني بالعالقات االجتماعية التي عليها تقوم التنشئة االجتماعية            
  .والتطبيع وتلك العالقات هي التي تؤدي إلى حدوث التفاعل االجتماعي 

جتماعية قد تكون عالقات تبادلية بمعنى أن األفراد الداخلين فيها يتبـادلون            والعالقات اال 
التأثير والتأثر وهي أرقى أنواع العالقات االجتماعية وتقاس العالقـات االجتماعيـة بالطريقـة              

  .الوسيومترية أي القياس االجتماعي 
المتبـادل  التفاعل االجتماعي بأنه يتـضمن التـأثير         ) 223 : 2001 ، وحيد    (ويعرف

لسلوك األفراد والجماعات الذي هم عن طريق االتصال وبمعنى آخر التفاعل االجتمـاعي هـو               
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 في موقف عالقة اجتماعية وهو يحدث بشكل مباشر بـين           لألشخاصالتنبيه واالستجابة المتبادلة    
  .شخصين أو أكثر 
سـلوك  التفاعل االجتماعي بأنـه التقـاء        ) 135 – 120 : 2003 ، الجبالي    (ويعرف

شخص أو مجموعة أشخاص مع سلوك شخصي آخر أو مجموعة أشخاص آخرين فـي عمليـة               
توافق تبادلية يترتب عليها أن يتأثر سلوك كل طرف بسلوك اآلخر ويجدى هذا التفاعـل عـادة                 

والتفاعل االجتماعي داخل المؤسسات التعليمية يخـرج       )  ، أشياء  أعماللغة ،   (عبر وسيط معين    
الصمت إلى ثقافة الحوار التي يكون التعلم فيها عنصراً فعاالً في محاولته فيهم             الطالب من ثقافته    

الكون والحياة وتتضح أهمية التفاعل االجتماعي في ضوء التعريف السابق كأساس لعملية التنشئة             
 السلوك المتنوعة واالتجاهات التي تنظم العالقـات        أنماطاالجتماعية حيث يتعلم الفرد والجماعة      

راد وجماعات المجتمع الواحد في أطار القيم السائدة والثقافة والتقاليد االجتماعية المتعارف            بين أف 
  .عليها 

التفاعل االجتماعي مـن أهـم عناصـر العالقـات           ) 203 : 1984، زهران    (ويعتبر
االجتماعية حيث أنه يتضمن مجموعة توقعات من جانب كل المشتركين فيه كما أنـه يتـضمن                 

الجتماعي وسلوك الفرد في ضوء المعايير االجتماعية التي تحدد دوره االجتماعي           إدراك الدور ا  
وأدوار اآلخرين باإلضافة إلى أنه يتضمن التأثير المتبادل لسلوك األفراد والجماعات الـذي يـتم          

  .عادة عن طريق األتصال الذي يتضمن بدوره العديد من الرموز 
ملية التي يرتبط بها أعضاء الجماعة بعـضهم  ويعرف زهران التفاعل االجتماعي بأنه الع 

  .مع بعض عقلياً ودافعياً و في الحاجات والرغبات والوسائل والغايات والمعارف وما شابه ذلك 
  .كما عرفه اجرائياً بأنه ما يحدث عندما يتصل فردان أو أكثر ويحدث نتيجة ذلك تعديل السلوك 

  : وسائل التفاعل االجتماعي 
  : تلك الوسائل على النحو التالي  ) 122 : 2003 ،الجبالي  (قدم 

  : مختلفة ومتنوعة هي  ) Media( تتم عمليات التفاعل االجتماعي عبر وسائط 
   ) : Verbal Media( الوسائط اللفظية . أ

أعطـاء  (  المختلفـة    وأنماطـه  بإشكالهوتضم الكالم المحكى في نطاق اللغة المستخدمة        
ويتـأثر هـذا الوسـيط     )  نقد وهجـاء     – مدح وثناء    – معلومات   اءألق – أسئلة طرح   –تعليمات  

  . واأللفاظ والمعنى واإلصغاءبالصوت والنبرة والسرعة والوقت والصمت 
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   ) : Non Verbal Media( الوسائط غير اللفظية . ب
وتضم كل ما هو غير لفظي وبشكل مثيراً أو منبهاً الستجابات سلوكيات مختلفـة تـسهم            

 – األطـراف    –حركات الجسم   ( لية التفاعل االجتماعي وتنشيطها ومن أمثلة ذلك        في أحداث عم  
  ) . ير الوجه والمالبس ب بالجسم والرأس واليدين وتعااإليماءات

وتختلف ودالالت وقيمة هذه الوسائط بالنسبة لعمليات التفاعل االجتماعي ونتائجها مـن            
 إلى فرد في الجماعة الواحـدة ، ويـتم          ثقافة إلى أخرى ومن جماعة إلى جماعة وحتى من فرد         

تقدير مدى كفاءة التفاعل بين األشخاص من خالل مكونات االستجابة اللفظية وغير اللفظية للفرد              
ويعتمد نجاح التفاعل على مهارات الفرد اللفظية وغير اللفظية في التواصـل أو التخاطـب مـع     

  .اآلخرين 
 االجتماعي كما يختلـف مـسارها تبعـاً          موقف التفاعل  باختالفوتختلف هذه المهارات    

  .الختالف أهدافها واالستراتيجيات التي يتم من خاللها تحقيق األهداف 
على أن الكلمتين تفاعـل واتـصال    ) Shel don Strykerشيل دون سترايكر ( ويقول 

أساسي التفاعل االجتماعي أي ال يحدث التفاعل في غياب االتصال الذي يشمل التواصل اللفظـي     
   ) Paralinguistic السلوك ما وراء اللغوي –السلوك اللغوي ( 

  : أما في مجال التواصل غير اللفظي وجدت الجوانب اآلتية 
   . Facial expressionsالتعبيرات الوجهية . 1
   .Eye – Contactاالتصال بالعينين . 2
  .لغة الجسم وتشير إلى أوضاع وحركات الجسم المختلفة . 3

أن كالً من مهارات التواصل غيـر        ) Riggio – 1986 – 1989يجيو  ر( ولقد وضح   
  : اللفظي أو االنفعالي ومهارات التواصل اللفظي أو االجتماعي تشمل ثالث مهارات أساسية هي 

  . وتعنى قدرة األفراد على التواصل Sendingمهارات اإلرسال . أ
استقبال الرسـائل مـن اآلخـرين        وتعني قدرة األفراد على      Receivingمهارات االستقبال   . ب

  .والقدرة على تفسيرها 
 على تنظـيم عمليـة   األفراد وتشير إلى مهارة  Controllingمهارات التنظيم أو الضبط . جـ

  .التخاطب في الموقف االجتماعي 
  : االتصال اإلنساني ودوره في التفاعل االجتماعي 

هو عمليـة تفاعـل اجتمـاعي        اإلنسانيبأن االتصال    ) 124 : 2003 ، الجبالي  (يرى
يستخدمها الناس لبناء معان تشكل في عقولهم صوراً ذهنية للعالم ويتبادلون هذه الصورة الذهنية              

  .عن طريق الرموز
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  : وظائف االتصال 
  . وتهدف إلى تزويد الناس بالمعلومات النابعة في جميع نواحي حياتهم :الوظيفة التثقيفية . 1
يعد االتصال عملية تفاعل اجتماعي والتعلم يعني التغير المـستمر فـي             :الوظيفة التعليمية   . 2

  .سلوك الفرد من خالل تزويد المتعلم بالخبرات 
ويتمثل ذلك في التفاعل االجتماعي الذي يتم من خالله نقل المعلومـات   : الوظيفة االجتماعية   . 3

           ين العالقات اإلنسانية ، ويرى     التي تهدف إلى تغير السلوك اإلنساني فاالتصال أداء فعالة في تكو          
أن االتصال البشري يمكن رؤيته أبان حدوثه من خالل مراحـل معينـة قـدمها                ) Lineلين  ( 
  : هي  ) 125 : 2003 ، الجبالي(
   .En Counterالمواجهة . أ

   . Ex Changeالتبادل . ب
   . Influenceالتأثير . ج
   .Adaptaion & Controalالتكيف والتحكم . د
 وتكون العالقة مباشرة بين الشخصين أو مجموعـة األشـخاص    :En Counterالمواجهة . أ

  .المتفاعلين وهي المرحلة األولى لالتصال البشري وهي أحدى شروط التفاعل االجتماعي 
 وهي مرحلة تدفق المعنى المشترك وهي تمثل الجهد الـذي يبذلـه    : Ex Changeالتبادل . ب

  . على المعنى المشترك من خالل مجموعة من الرموز لإلبقاءالتصال المشاركون في ا
 وهو شرط لحدوث ظاهرة التفاعل االجتماعي فبدون االستمرار يكون الموقـف            :االستمرار  . ج

  .السلوكي فعل ورد فعل 
  . حيث يكون سلوك كل شخص استجابة لسلوك آخر :التداخل . د
 لمرحلة المواجهة والتبادل وهي مرحلة تمثل التـأثير   وهي نتيجة هامة : Influenceالتأثير . ه

  .السيكلوجي أو السلوكي لالتصال 
  : أسس التفاعل االجتماعي كما يلي  ) 130 : 2003 ، الجبالي (ويقدم

   .Communicationاالتصال . 1
   .Expectation Predicationالتوقع . 2
   . Role Realization and Actingإدراك الدور وتمثيله . 3
   . Symbols of Significanceالرموز ذات الداللة . 4
   .Evaluationالتقويم . 5
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   : Communicationاالتصال . 1
ال يتم تفاعل بين فردين دون أن يكون هناك اتصال بينهما بوسيلة أو بـأخرى ويـساعد                 

 أساسـياً وراً  االتصال في الوصول إلى وحدة التفكير وظهور للسلوك التعاوني ويعلب االتصال د           
  . القرارات بصورة جماعية واتخاذلحل المشكالت 

   : Expectation Predicationالتوقع . 2
هو االتجاه واالستعداد لالستجابة لمنبه معين فسلوكنا يصاغ شكله طبقاً لما نتوقعـه مـن       

  .اآلخرين 
   :  Role - Playingإدراك الدور وتمثيله . 3

يقاً وأداؤه جيداً كلما ازداد نجاحه في عمليـات التفاعـل           كلما كان إدراك الفرد لدوره عم     
  .االجتماعي 

   :  Symbols of Significanceالرموز ذات الداللة . 4
يتوقف التفاعل االجتماعي وأداء األدوار على وجود رموز ذات داللة بين األفراد كاللغة             

    .جوهرية وتعبيرات الوجه وحركة اليدين وغيرها وكلها من وسائل االتصال ال
   : Evaluationالتقويم . 5

 تعتبر من مـضمون األسـس       وأفعالهمأن عملية التقييم لسلوك الفرد واآلخرين دوافعهم        
 لألشياء قيمة أو تقدير     أعطاءالوسائل التي تتكامل بها عملية التفاعل االجتماعي ، ويقصد بالتقييم           

  . السلوك أنماطأو الظواهر أو األفكار أو 
  : مظاهر التفاعل االجتماعي وأبعاده كما يلي  ) 132 : 2003 ،ليالجبا (وحدد 

  .تقيم الذات . أ
  .تقيم اآلخرين . ب
  .يم ي التقأعادة. ج
   .مالتقيياستمرارية . د

 التـي تنـدرج تحتهـا سـائر     األساسيةويمكن القول بأن التفاعل االجتماعي هو العملية        
  : العمليات االجتماعية 
   : Social Operationالعمليات االجتماعية 

مفهوم العمليات االجتماعية وكذلك أهـم تلـك         ) 231 – 229 : 2001 ، وحيد  (وضح
  : العمليات 

فقد عرف العمليات االجتماعية بأنها األساليب التي تتغير بها العالقات االجتماعيـة بـين     
ـ  ) تعـاون  ( األفراد والجماعات فتكون العالقة بين أفراد مجموعة عالقة          ر الظـروف  ثـم تتغي
  .االجتماعية فتتحول تلك العالقة إلى عالقة تنافس أو صراع 
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  : أهم العمليات االجتماعية 
   : Cooperationالتعاون . 1

التعاون يعد واحد من العمليات االجتماعية اإليجابية وهو عملية تقوية واتحـاد وكـذلك              
  . الخير أو الهدف عملية بناء وتدعيم وهو مجاهدة مشتركة مع اآلخرين من أجل تحقيق

والتعاون مظهر إيجابي للتفاعل االجتماعي يعكس التأثير المتبادل لألفراد في أداء عمـل             
  .معين أو السعي للحصول على هدف مشترك وينقسم التعاون إلى مباشر وغير مباشر 

  . متشابها أعماالً النشاط التي يؤدي فيها األفراد أوجهيشمل : فالتعاون المباشر 
فاألفراد يؤدون أعماالً غير متشابها لكنها تهدف إلى تحقيـق          : عاون غير المباشر    أما الت 

  .هدف واحد 
   : Conflictالصراع . 2

هو عملية اجتماعية يسعى األفراد والجماعات من خاللها إلى تحقيق أهدافهم باسـتخدام             
 أمـره   التحدي المباشر أو العنف والطرف األضعف في الصراع هو الذي يسحق ويغلب علـى             

  . خاصة عندما يحدث الصراع بين قوى غير متكافئة 
  : وهناك أنواع من الصراع منها 

  .الصراع على المصالح المتشابهة . أ
  .الصراع بين االتجاهات غير المتشابهة . ب
  .الصراع بين المصالح المشتركة . ج
  : التنافس . 3

 غايـة أو هـو نـضال    وهو عملية تنازع بين طرفين فردين أو جماعتين حول هدف أو        
شخصين أو جماعتين أو أكثر من أجل تحقيق هدف أو غاية معينة لكن االنتباه أثناء ذلك يكـون                  

  . أو سلبي إيجابيمركزاً على الثواب أساساً ال على التنافس ، والتنافس أما أن يكون 
نـافس  فالتنافس اإليجابي يظهر في المناقشات المنظمة بين أعضاء الفريق الواحد أما الت           

  .السلبي فهو هداماً يهدف إلى كسب الموقف من اآلخرين وأشعارهم بالهزيمة 
  : التوافق أو المواءمة . 4

وهي عملية تقوم على أساس التسامح مع اآلخرين والتصالح والتوفيـق بـين مختلـف               
الرغبات أساسها األخذ والعطاء الودي ويتم ذلك من خالل إيقاف الصراع جعل العالقات أكثـر                

  . في األفكار والقيم واالتجاهات واالنسجامساعاً والعمل على زيادة مظاهر التوحد ات
  : أهمية التفاعل االجتماعي 

 األقـران بأن التفاعل االجتماعي يلعب دوراً هاماً مع       ) 198 : 2001 ، الخطيب    (يذكر
الخاصة فهـذا   في عملية النمو االجتماعي لدى كل من األطفال العاديين واألطفال ذوي الحاجات             
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التفاعل يزود الطفل بخبرات تعليمية عديدة تساعده على تعلـم المهـارات االجتماعيـة وتعلـم                
  .المهارات اللغوية والحركية وطرق التعبير عن المشاعر العواطف وتعرفه بالقيم األخالقية 
ن فـي  ولما كان مدى قبول المجتمع للفرد يعتمد جزئياً على كفايته االجتماعية فإن العاملي     

ميدان التربية الخاصة يبدون اهتماماً كبيراً لتطوير المهارات االجتماعية والكفايـة االجتماعيـة             
لألفراد المعوقين لكي يتسنى لهم االندماج في المجتمع وتبين الدراسات أن األطفـال المعـوقين               

سـباب التـي   يفتقرون إلى المهارات االجتماعية والكفاية االجتماعية وأن ذلك يعتبر من أهـم األ       
تكمن وراء فشل محاوالت دمجهم ، أما األطفال المعوقين يلتحقون بمدارس خاصة تحرمهم مـن             
فرص التفاعل مع األطفال العاديين وتعلم المهارات االجتماعية وذلك بسبب عدم توافر النمـاذج              

م المناسبة وكذلك فإن عزل هؤالء األطفال عن األطفال العاديين وعدم اخـتالطهم مـع بعـضه               
  .البعض يؤدي إلى التخوف من أقامة العالقات فيما بينهم 

   : Social Intelligentالذكاء االجتماعي : رابعاً 
يمكن القول بأن مفهوم الذكاء االجتماعي يمتد بأصوله إلى أبحاث ثورنديك المبكرة عـام            

  .ي  وتمييزه الشهير بين الذكاء االجتماعي والذكاء المجرد والذكاء الميكانيك1920
أنه يوجد ثالثة محكات يـتم تنـاول    : Ford & Tisak ) 1983( ويذكر فورد وتيزاك 

اعتبار الذكاء االجتماعي هو القدرة على حل شـفرة  : الذكاء االجتماعي من خاللها المحك األول      
 فهم التلميحـات غيـر   –قدرة القراءة  ( المعلومات االجتماعية بدقة وذلك يمثل بمجموعة قدرات        

 ويعني القـدرة  Effectivenessمحك الفعالية : المحك الثاني   )  االستبصار االجتماعي    – اللفظية
  .على التكيف في األداء االجتماعي 

اعتبار الذكاء االجتماعي القدرة على األداء في أي اختبـار للمهـارات            : المحك الثالث   
الذكاء االجتمـاعي   ) Juilford 1965(  وقد عرف جيلفورد    اإلجرائيةاالجتماعية وهذه النظرية    

   .لآلخرين والمشاعر والغايات والحالة النفسية األفكاربأنه القدرة على فهم 
بأنه القدرة على التكيف مع مهام العالقـات         ) Weinstein 1969( كما عرفه وينستين    

  .االجتماعية باآلخرين 
بـأن الـذكاء    ) Piageta & Charleswoth ) 1976وعرفـه بياجيـه وكـارلورث    

الجتماعي يعني القدرة على تحقيق األهداف االجتماعية المناسبة في محـيط اجتمـاعي خـاص     ا
  .باستخدام وسائل مناسبة

   ) : 225 – 5 : 1984 ، زهران (ويعرف
الذكاء االجتماعي بأنه القدرة على إدراك العالقات االجتماعية وفهم الناس والتفاعل معهم            

ما يؤدي إلى التوافق االجتماعي ونجاح الفـرد فـي          وحسن التصرف في المواقف االجتماعية م     
  حياته االجتماعية 
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 أن مفهوم الـذكاء    ) Wongetal، 1995 : 45 – 113 – 117 ونج وآخرون     (ويرى
  : االجتماعي مكون من جانبين هما 

 يعني القدرة الفرد على فهم أو حل رموز الـسلوك اللفظـي وغيـر اللفظـي         :الجانب المعرفي   
    .لآلخرين

  . ويعني مدى فاعلية الفرد وتأثيراته الشخصية حالة التفاعل مع اآلخرين :انب السلوكي الج
  : أهم العمليات التي تسهم في الذكاء االجتماعي 

  : باإلجابة على هذا السؤال  ) Ford ، 1983 : 21 – 323 – 340 فورد  (وقد أهتم
تخطيط من المحتمـل أن تكـون       وأشار فورد أن عمليات ال    القدرة على التخطيط االجتماعي     . 1

  .المالمح األساسية للذكاء االجتماعي 
  .إدراكات الضبط وإدراكات الكفاءة . 2

 والكفـاءة المدرسـة    Self Efficacyوقد أظهرت موضع الضبط والفعاليـة الذاتيـة   
Perceved Competence.   

ـ         أنفسهمأن األفراد الذين يدركون      ن غيـرهم    على أنهم أكفاء ويضبطون العمل أكثـر م
يكونوا من ذوي الضبط الداخلي وينزعون إلى بدل جهد كبير للتحكم في بيئاتهم ويكونـوا أكثـر               

  .فاعلية وأكثر استقاللية وأقل قابلية للتأثير االجتماعي 
   :  Empathyالتعاطف . 3

ويقصد به درجة المشاركة الوجدانية لآلخرين عد رؤيتهم في وضع غير سـار أو فـي                
ت التعاطف تدعم الكثير من الدوافع وراء السلوك االجتماعي اإليجابي وهو مكون            مشكلة وانفعاال 

  .مهم من مكونات الذكاء االجتماعي 
   :Goal Directnessتوجيه األهداف . 4

وتشير إلى نزعة الفرد لتهيئة األهداف والوعي بها ومحاولة الوصول إلى تحقيقها ويرى             
يعطون أولوية لألهداف االجتماعية وتوجيههـا يكونـوا        أن األبحاث أثبتت أن الذين       Fordفورد  

  .أكثر كفاءة اجتماعية وذكاء اجتماعياً من الذين يعطون أولوية لألهداف غير االجتماعية 
نموذجاً للذكاء  ) Riggio et al ، 1991 : 35 – 695 – 702 ريجيو وآخرون  (وقدم

 ، يرون فيـه بـان مهـارات    Social Competenceاالجتماعي تحت أسم الكفاءة االجتماعية 
 للذكاء االجتماعي وأشاروا إلى أن مهـارات التواصـل   األساسيةاالتصال االجتماعي تمثل البنية     

  : ثالث مهارات أساسية هي االجتماعي تنقسم إلى 
   .Sendingمهارة اإلرسال . أ

   .Receivingمهارة االستقبال . ب
   . Controllingاء التواصل مهارة تنظيم وضبط المعلومات الشخصية اثن. ج
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  : وتشغل تلك المهارات الثالثة مجالين أساسين هما 
  .التواصل اللفظي أو االجتماعي . 1
  .التواصل غير اللفظي أو الوجداني . 2

   ) 227 – 225 – 5 : 1984 ، زهران  (ويرى
 أن السلوك الذي يدل على الذكاء االجتماعي سلوك مركب ويتضمن عدة قدرات تعبر كل             

 النجـاح   –التوافـق االجتمـاعي     : ( منها عن أحد مظاهره وتتلخص تلك المظاهر العامة فـي           
  ) . المسايرة االجتماعية – الكفاءة االجتماعية –االجتماعي 

  : مظاهر الذكاء االجتماعي الخاصة فتشمل 
  .حسن التصرف في المواقف االجتماعية * 
  .التعرف على الحالة النفسية للمتكلم * 
درة على تذكر األسماء والوجوه وصحة الحكم على الـسلوك اإلنـساني وقـدم مـارلوي                الق* 

Marlowe ) 1986 : 28 – 52 – 58 (         تصوراً للذكاء االجتماعي يتكون من خمسة عوامـل
   :هي

والذي يشير إلـى مـستوى ميـل الفـرد      : Pro-Social – Attitudeاالتجاه االجتماعي . 1
  .الذاتية واهتمامه باآلخرين وفعاليته 

 والتي تشير إلى الدرجة التي عنـدها يـستثار الفـرد     :Empty Skillsمهارات التعاطف . 2
 في وضع غير سار أو في مشكلة وهي بذلك تساعد الفرد على فهـم           اآلخرينانفعالياً عندما يرى    

  .مشاعر وأفكار اآلخرين 
السلوكية المالحظـة والتـي    األفعال والتي تشير إلى Social Skillsالمهارات االجتماعية . 3

  .تنشئ التفاعل االجتماعي 
 وتشير إلى التعبير االنفعالي والحـساسية العاليـة النفعـاالت     : Emotionalityاالنفعالية . 4

  .اآلخرين 
يمثل هذا العامل في ضـعف الثقـة بـالنفس وعـدم      : Social Anzietyالقلق االجتماعي . 5

  .االرتياح في حضور اآلخرين 
مفاهيم النـاس   ) Ford & Tisak، 1983 : 22 – 196 – 206ورد وتيزاك  ف (وضح

  .حول الكفاءة االجتماعية مرتبطة بالذكاء االجتماعي 
 بمشاعر اآلخرين واحترام    اإلحساسأن يكون الشخص اجتماعياً أي أن يكون لديه القدرة على           . أ

  . ويبدي اهتماماَ ومسئولية اجتماعية تجاههم وأرائهمحقوقهم 
   : Social Ease السهولة االجتماعية .ب

  .بمعنى االنفتاح على الناس والتمتع بالنشاط االجتماعي 
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 جيدة وقدرات قياديـه تـساعده    Instrumental Skillsأن يمتلك الشخص مهارات وسائليه . ج
  .في التواصل االجتماعي مع اآلخرين 

   :  Self Efficacyالفعالية الذاتية . د
الذات العالي والنظرة الواسعة للحياة واالستعداد الجيد لدى الفرد لبـذل    وتشير إلى مفهوم    

  .الجهد في المواقف المختلفة 
  : السلوك التوكيدي : خامساً 

يعتبر السلوك التوكيدي احد المهارات االجتماعية الفرعية فالعالقة بينه وبين المهـارات            
   ) .52 : 2003 ، فرج  (االجتماعية عالقة الجزء بالكل كما وضح ذلك

    Social Relation) تبادل العالقات ( العالقات االجتماعية : سادساً 
أن العالقات االجتماعية هي تلك العالقـات التـي          ) Weiss ،1974 : 17 ويز    (يذكر

 اجتماعية للشخص وعندما تفقد عالقة اجتماعيـة        إمداداتتقابل حاجات شخصية مختلفة أو تتبع       
 Socialلعالقات االجتماعية يتوقف علـى مقـدار الـنظم االجتماعيـة     معينة فإن النقص في ا

Provision هذه العالقة وقد حدد ويز أتاحتها التي Weiss هي اجتماعية إمدادات ست نظم أو :  
 الذي يقدم عن طريق عالقات يـشعر فيهـا الـشخص بـاألمن               :Attachmentاالرتباط  . 1

  .والطمأنينة
 والذي يتاح من مجموعة عالقـات اجتماعيـة    :Social Integratingاالندماج االجتماعي .2

  .تجمع األفراد على مصالح واهتمامات مشتركة 
والمنبثقة عن عالقـات يـشعر فيهـا     :  Opportunityor unvturanceفرصة العطاء . 3

  . آخرين أشخاصالشخص بمسؤولية عن زعامة 
ينشأ عـن عالقـات يمكـن فيهـا      والذي  :Reliable allinatnceاالئتالف الموثوق به . 4

  .الشخص أن يعتمد على مساعدة ما تحت أي ظرف 
والذي يظهر في عالقـة تكـون فيهـا    :  Reassurance of Worthأعادة تأكيد األهمية . 5

  .مهارات الشخص وقدراته مثيرة لالهتمام 
   Guidanceالتوجيه . 6

كانه ويـستطيعون تقـديم النـصح       الذي تتجه العالقات مع األشخاص الموثوق بهم والذين لهم م         
  .والعون

 أن لكل نوع من هذه اإلمدادات االجتماعية مصدراً أو مصادر معينة            Weissويرى ويز   
  .توفرها يختلف بين نوع وآخر 

 إلى اآلخرين واالستمتاع بالتعـاون  االنجذابويمكن النظر إلى العالقات االجتماعية بأنها  
يطين بالفرد والتودد إلى ما هو محبوب لدى الفـرد مـع   معهم ومحاولة إدخال السرور على المح   
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 لهم والشعور بالتقدير واالحترام في وجودهم وعلى ذلـك يكـون            واإلخالص باألصدقاءالتمسك  
الفرد االجتماعي هو القادر على االرتباط باآلخرين من حوله وأنه يستطيع مخالطة الناس والعمل              

  .معهم 
ل على اإليجابي داخل هذا المجتمع ويـشعر باأللفـة          ويشعر بالرغبة في التجمع والتفاع    

والمودة والتعاطف مع اآلخرين ، يحظى بالقبول ويشعر أنه شخص يستحوذ على مكانة متميـزة               
  .في الوسط االجتماعي ويشعر بتقدير لنفسه وثقته في ذاته 

  .النظريات المفسرة للكفاءة االجتماعية 
   : Social Learning theoryنظرية التعلم االجتماعي . 1

يؤكد التراث السيكلوجي على أنه يوجد ارتباط بـين نـواحي الـضعف فـي الـسلوك                 
االجتماعي بما فيها الخجل والقصور في المهارات االجتماعية لذلك من الضروري التدريب على             

  .المهارات االجتماعية كأحد األساليب العالجية لمشكلة الطفولة 
 Social Learningخرون أن نظرية التعلم االجتماعي الستار إبراهيم وآ كما يرى عبد

theory               من أخصب النظريات في الوقت الحالي التي تسمح لنا بتدريب المهـارات االجتماعيـة 
) الـتعلم بالقـدرة   ( وقد تطورت منها أساليب متعددة من أهمها التعلم من خالل مالحظة النماذج  

   ) .86 : 2003 ، مرشد  ( .تدريب القدرة على توكيد الذات ولعب األدوار
  : وتعرف نظرية التعلم االجتماعي بأسماء عديدة مثل 

   .Learning by observing & Limitingنظرية التعلم بالمالحظة والتقليد . أ
   .Learning by Modelingنظرية التعلم بالنمذجة . ب

 : 2003 ،زغلول ال ( ويرجحEclectic Theoryوهي من النظريات االنتقائية التوفيقية 
ذلك ألن نظرية التعلم االجتماعي حلقة وصل بين النظريات المعرفية والـسلوكية    ) 126 – 125

ويرجع الفضل في تطوير الكثيـر مـن أفكـار هـذه     )  المثير واالستجابة –نظريات االرتباط   ( 
ن أن وفيهـا يؤكـدا   ) Bandura & Waltersالبرت باندورا وولترز ( النظرية إلى عالم النفس 

مبدأ الحتمية التبادلية في عملية التعلم من حيث التفاعل بين ثالث مكونات رئيسية هـي الـسلوك          
  والمحددات المرتبطة بالشخص والمحددات البيئية 

وتنطلق هذه النظرية من أساس رئيسي مفاده أن اإلنسان كائن اجتماعي يعـيش ضـمن               
ها وبذلك فهو يالحظ سـلوكيات وعـادات        مجموعات من اإلفراد ويتفاعل معها ويؤثر ويتأثر في       

واتجاهات األفراد اآلخرين ويعمل على تعلمها من خالل المالحظة والتقليد وترى هذه النظريـة              
أن هناك عمليات معرفية معينة تتوسط بين المالحظة لألنماط السلوكية التـي تؤديهـا النمـاذج                

  .وتنفيذها من قبل الشخص المالحظ 
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  : عي آليات التعلم االجتما
  : آليات التعلم االجتماعي على النحو التالي  ) 129 – 127 : 2003 ،الزغلول  (يورد 

  :  أن التعلم بالمالحظة يتضمن ثالث آليات رئيسية هي Banduraيرى باندورا 
   : Reciprocal Processesالعمليات األبدالية : أوالً 

اشرة إلى الخبرات المتعددة كـي      ووفقاً لهذه اآللية ليست بالضرورة أن يتعرض الفرد مب        
يتعلمها ولكن يمكن له مالحظة النماذج المختلفة وهي تمارس مثـل هـذه الخبـرات ، أن تعلـم       

 السلوكية المختلفة يمكن اكتسابها على نحو بديلي من خالل مالحظة اآلخـرين        واألنماطالخبرات  
ن هذه المبدأ فإن الكثيـر مـن        دون الحاجة إلى مرور الفرد المالحظ بهذه الخبرات ، وانطالقاً م          

األنماط السلوكية والخبرات التي تظهر لدى الفرد في بعض المواقف لم يتم تعلمها باألصل مـن                
خالل التجربة الشخصية والخبرة المباشرة ولكن جاءت نتيجة مالحظة نماذج تمارس مثل هـذه              

نحو بديلي ومن األمثلة عليها     السلوكيات وهناك العديد من األنماط السلوكية التي يتم تعلمها على           
  . كالحيوانات والحشرات وغيرها من األحداث األشياءالخوف من بعض 

   : Cognitive Processesالعمليات المعرفية : ثانياً 
 أن عمليات التعلم لألنماط السلوكية من خالل المالحظة ال تـتم            Banduraيرى باندورا   

من العلميات المعرفية لدى الفرد المالحظ أن عملية تعلم         على نحو اتوماتيكي ولكنها تتأثر بالعديد       
 يخضع إلى عمليـات وسـيطية مثـل         االستجابةاستجابة ما من خالل المالحظة وأداء مثل هذه         

  .االستدالل والتوقع والقصد واإلدراك وعلميات التمثل الرمزي 
   : Self Regularity Processesعمليات التنظيم الذاتي : ثالثاً 

ذا المبدأ إلى قدرة اإلنسان على تنظيم األنماط السلوكية في ضوء النتائج المتوقعة             يشير ه 
 أن األفراد يعملون على تنظيم سلوكياتهم وتحديد آلية تنفيذها فـي            Banduraمنها ويرى باندورا    

  .ضوء النتائج 
  : خصائص التعلم بالمالحظة 

  .ة المرور بالخبرات المباشرة تعلم العديد من األنماط السلوكية ال يتطلب بالضرور. 1
دوراً هاماً فـي زيـادة      ) العقاب أو التعزيز    ( تلعب النتائج المترتبة على سلوك النماذج مثل        . 2

  . في تعلم مثل هذا السلوك أضعافهاالدافعية عند الفرد أو 
  .أن عمليات التعلم بالمالحظة لبعض األنماط السلوكية تتم على نحو انتقائي . 3
  .مليات معرفية وسيطية تحكم حالة االنتقائية هناك ع. 4
ليس بالضرورة أن يتم أداء كل ما يتم تعلمه من خالل المالحظة مباشرة أي بعد االنتهاء من                 . 5

  . يتم تمثله وتخزينه في الذاكرة رمزياً وإنماعملية المالحظة 
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ز والعقاب في السلوك     ولكن يتوقف تأثير كل من التعزي      اإلجرائيالتعلم االجتماعي هو النوع     . 6
  .على طبيعة العمليات المعرفية التي يجريها الفرد 

 التجريبيـة علـى     األبحـاث  وتلميذه والترز العديد مـن       Banduraولقد اجرى باندورا    
األطفال واألفراد الراشدين الختبار صحة فرضيات نظريتهما في التعلم االجتماعي وكان محـور         

 االجتماعية والعدوانية واالعتمادية وكـذلك عمليـات تعـديل          اهتمامها يتركز حول تعلم األدوار    
  .السلوك 

  : نواتج التعلم االجتماعي 
  : ثالثة أنواع من نواتج التعلم هي  ) 135 – 133 – 2003 ، الزغلول  (وضح

  .تعلم أنماط سلوكية جديدة . أ
أنمـاط  أن التعرض إلى سلوك النماذج وعمليات التفاعل مع اآلخرين ينتج عنهـا تعلـم             

سلوكية متعددة مثل المهارات والعادات والممارسات واأللفاظ ، ويمكن القول أن هنـاك أشـكاالً               
متعددة من األنماط السلوكية يمكن اكتسابها من خالل المالحظة والمحاكاة مثل اللغـة واللهجـة               

  .والقواعد الثقافية واالتجاهات واالنفعاالت وأساليب حل المشكالت 
الدراسات التجريبية على أن األطفال يتعلمـون الكثيـر مـن األنمـاط             ولقد دلت نتائج    

السلوكية من خالل مراقبة أفالم تليفزيونية أو كرتونية كما أشارت نتـائج دراسـات أخـرى أن                 
األطفال هادئوا الطباع يتعلمون السلوك العدواني من جراء تفاعلهم من األطفال العدوانيين ويعـد             

ديد من المهارات الحركية والقواعد االجتماعية دليالً على تعلـم البـالغين     تعلم اللغة األجنبية والع   
  .لمثل هذه الجوانب من خالل مالحظة النماذج المختلفة في البيئات التي يتفاعلون فيها 

  :كف أو تحرير السلوك . ب
أن مالحظة سلوك اآلخرين وما يترتب عليه من نتائج ربما تعمل على كـف أو تحريـر    

األفراد فمالحظة نموذج يعاقب على سلوك ما ربما يشكل دافعاً لآلخرين للتوقف عن             سلوك لدى   
ممارسة مثل هذا السلوك أو كفه في حين أن مشاهدة نماذج تعزز على سلوك ما قد تثير الدافعية                  

فعلى سبيل المثال أن معاقبة طالب بشدة أمـام اآلخـرين           . لآلخرين للممارسة مثل هذا السلوك      
في االمتحان قد يؤدي ذلك إلى قمع أو كف سلوك الغش لدى اآلخرين وهنا تتـضح                نتيجة الغش   

الحكمة من تنفيذ العقوبات اإلسالمية على الجرائم أمام أكبر عدد ممكن من الناس بهـدف كـف                 
مثل هذه السلوكيات لديهم وردعهم عن ممارستها ومن جهة أخرى أن مكافأة شخص معين علـى    

  .يشكل دافعاً لهم لممارسة هذا السلوك سلوك ما أمام اآلخرين قد 
  : تسهيل ظهور السلوك . ج

أن مالحظة سلوك النماذج ربما تعمل على أثارة وتسهيل ظهور سلوك متعلم على نحـو               
 أخرى فعند مالحظـة نمـاذج       ألسبابسابق لدى األفراد ولكنهم ال يستخدمونه بسبب النسيان أو          
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ودته من جديد وخير مثال على ذلك المدخن الـذي          تمارس مثل هذا السلوك ربما يسهل عملية ع       
توقف عن التدخين وانقطع عه لفترة طويلة فمن المحتمل أن يعود لمثل هذا السلوك عندما يتعامل                

  .مع مجموعة من المدخنين 
  : عوامل التعلم االجتماعي 

  : أربعة عوامل للتعلم االجتماعي هي  ) 137 – 135 : 2003 ، الزغلول (يذكر
   : Attention & Interestاالنتباه واالهتمام : أوالً 

 سلوكية ليس كافيا لحدوث التعلم بالمالحظة ما لـم          أنماطأن مجرد وجود نماذج تعرض      
  .يتم االنتباه لما تعرضه مثل هذه النماذج من أنماط سلوكية 

ط بالتعلم  فاالنتباه يعد عملية مدخلية أولية لحدوث التعلم االجتماعي ويعتمد االنتباه المرتب          
  : االجتماعي بمجموعة من العوامل هي 

 أن انتباه الفرد إلى نموذج معين وما يعرضه من أنماط سلوكية يتأثر إلى              :خصائص النموذج   . أ
  .درجة كبيرة بخصائص النموذج من حيث الجاذبية المتبادلة والرعاية 

تتفاوت من فـرد إلـى    أن درجة االنتباه إلى سلوكيات النماذج      :خصائص الشخص المالحظ    . ب
  .آخر تبعاً لعدد من الخصائص مثل مستوى مفهوم الذات واالستقاللية 

 تلعب ظروف الباعث دوراً بارزاً فـي عمليـة االنتبـاه إذ أن مثـل هـذه      :ظروف الباعث  . ج
الظروف ربما تعزز أو تعيق عملية االنتباه وعموماً فإن وجود باعث لدى الفرد لتعلم سلوك مـا                 

  . يزيد في درجة االنتباه إلى سلوك النماذج من شأنه أن
   : Retentionاالحتفاظ : ثانياً 

يتطلب التعلم بالمالحظة توفر قدرات لدى المالحظ تتمثل في القدرة على التمثيل الرمزي             
 السلوكية وتخزينها على نحو لفظي أو حركي أو تعبيري في الذاكرة فعدم توفر مثل هذه                لألنماط

  .ظة سلوك النماذج عديمة النفع القدرة تجعل مالح
   Production ormotor electing: اإلنتاج أو االستخراج الحركي : ثالثاً 

للكشف عن حدوث التعلم بالمالحظة لدى األفراد يتطلب توفر قدرات لفظية أو حركيـة              
لديهم لترجمة هذا التعلم في سلوك أو أداء خارجي قابل للمالحظـة والقيـاس أن عـدم تـوفر                   

هارات الحركية أو القدرات اللفظية ينطوي على عدم تـوفر الفـرد علـى أداء االسـتجابات                 الم
المتعلمة وهذا األمر يتطلب توفر عوامل النضج من جهة وتوفير فرص المالحظـة والممارسـة            

  .من جهة أخرى 
   : Motivationالدافعية : رابعاً 

 نمط سلوكي معـين أن غيـاب        يعتمد التعلم بالمالحظة على وجود دافع لدى الفرد لتعلم        
الدافعية من شأنه أن يقلل مستوى االنتباه واالهتمام بما يعرضه اآلخرون من نماذج سلوكية كمـا         

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 41

يتوقف الدافع على عدد من العوامل مثل التعزيزية والعقابية وكذلك العمليات المنظمـة ذاتيـاً أي      
  .التعزيز الداخلي 

  : مصادر التعلم االجتماعي 
  : مصادر التعلم االجتماعي على النحو اآلتي  ) 139 – 138 : 2003 ،لول الزغ (يورد

  . الحقيقيين في الحياة الواقعية األشخاصالتفاعل المباشر مع . 1
يمكن أن يتم تعلم العديد من الخبرات واألنماط السلوكية مـن خـالل التفاعـل اليـومي        

  .ان وأفراد المجتمع الذي تعيش فيه المباشر فنحن نتعلم من خالل التفاعل مع الوالدين واألقر
وتعلم اللغة واللهجة والمهارات اللفظية األخرى فهي يتم تعلمها من قبل األفراد على نحو مباشـر     

  .من خالل التفاعل االجتماعي مع أفراد المجتمع الذي يعيشون فيه 
)  الراديو   –يفزيون   التل –السينما  ( التفاعل غير المباشر ويتمثل في وسائل األعالم المختلفة         . 2

، ومن خالل هذه الوسائل يتم تعلم الكثير من األنماط السلوكية إذ أن مثل هذه الوسائل تعد أدوات                  
 مؤثرة في السلوك ويصنف التعلم الذي يتم من خالل التليفزيون والسينما بالتمثيـل مـن                إعالمية

  .خالل الصور 
 على المادة المحسوسة أو الـصور       هذا وتشير الدالئل على أن أشكال التوضيح المعتمدة       

هي أكثر قدرة على نقل حجم معلومات أكبر مقارنة باألشكال المعتمدة علـى الوصـف اللفظـي       
وأشارت نتائج العديد من الدراسات أن التلفزيون يشكل مصدراً مهماً لتعلم األنماط الـسلوكية وال         

  .سيما العنف والسلوك العدواني 
  : مكن من خاللها تمثل بعض األنماط السلوكية مصادر غير مباشرة أخرى ي. 3

وذلك على اعتبار أن مثل هذه األنماط يتم تمثلها رمزياً على نحـو معـين ومـن هـذه               
المصادر القصص والروايات األدبية والدينية وكذلك من خـالل عمليـات تمثـل الشخـصيات               

  .األسطورية والتاريخية 
  : أنواع المهارات االجتماعية 

بعض المفاهيم التي أضافها كال من جونسون        ) 70 – 69 : 1998 ،الجبري والديب   (لقد اورد 
وجونسون الخاصة بالمهارات الشخصية واالجتماعية التي يمكن االستعانة بهـا فـي المواقـف              

  : التعاونية وهي 
 وتعني قدرة الفرد على التعبير عن أفكاره وآرائـه بوضـوح والتـي يتقبلهـا           :مهارة الثقة   . 1

  : ه بالتأييد والترحيب وتتضمن مهارة الثقة نوعين من السلوك هما زمالئ
   Trustingالوثوقية : األول 

علومـات بحريـة وتأييـد مـن        وتعني القدرة على االنفتاح والمشاركة في األفكار والم       
  .اآلخرين
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  : Trust Worthinessالجدارة بالثقة : الثاني 
عن أفكارهم بوضوح والتي تنال التأييـد       وتعنى أن يكون اآلخرون قادرون على التعبير        

   .واالطمئنانوالتشجيع من اآلخرين في جو يسوده المرح 
 وتعني قدرة الفرد على أن يتصل بزمالئه ويبادلهم أفكاره ويـشاركهم فـي              :مهارة االتصال   . 2

المعلومات التي يحتاجون إليها ويحاول كل فرد فهم أفكار اآلخرين وأشعارهم حتى يتمكنوا مـن               
  .الوصول إلى الهدف المشترك 

  : Taking Turnsمهارة تتالي األدوار . 3
وتعني السماح الي عضو في الجماعي بالقيام بدوره ألداء مهمته وينتظر زمـالءه مـدة          

  .دي اآلخرون دورهم بالطريقة نفسهامعينة عند أداء دورهم ويعطونه فرصة إلنجاز مهمته ثم يؤ
  :مهارة القيادة . 4

رة على المحافظة على العالقات االجتماعية بين األفـراد داخـل الجماعـة              وتعني القد 
  .بفعالية كما تعني التأثير المتبادل بين أفراد الجماعة من أجل تحقيق الهدف المشترك 

  : Conflict Resolutionمهارة حل الصراع . 5
 إلى اتفاق    داخل الجماعة والوصول   األعضاءوتعني القدرة على حل اآلراء المتباينة بين        

  .يرضي جميع أفراد الجماعة 
  :  Group Processingمهارة تشغيل الجماعية . 6

وتعني قدرة أعضاء الجماعة على استخدام اإلجراءات التجريبية الخاصة بالتعاون أثنـاء            
  .تعلم المادة الدراسية 
مجموعة أخـرى مـن أهـم        ) 151 – 150 : 2004 ، أبو هاشم وحسن    (وقدم كذلك 

  :  االجتماعية هي المهارات
حيث نجد بعض التالميذ ذوي مهارات اجتماعية قد ال يكون اآلخـرون            : مهارات المشاركة   . 1

 يكـون التالميـذ الـذين يتجنبـون العمـل           وأحياناًعلى استعداد أو غير قادرين على المشاركة        
دهم مع شخص   االجتماعي خجولين وكثيراً ما يكون الخجولين أذكياء جداً ولكنهم قد يعملون بمفر           

آخر وهؤالء يجدون صعوبة في العمل مع الجماعة وهناك التلميذ النمطي الذي يختار بـسبب أو                
  .آخر أن يعمل بمفرده ويرفض المشاركة في المشروعات الجماعية التعاونية 

 تتوفر لدى معظم الناس خبرات العمل في جماعـات كـان أعـضاءها              :المهارات الجمعية   . 2
ارات اجتماعية جيدة ولكي يكون عمل الجماعـة جيـدة يجـب أن يتعلمـوا              مريحيين ولديهم مه  

  .المهارات االجتماعية ليتفاعلوا بنجاح مع الجماعة 
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 يعد التعاون أسلوباً من أساليب السلوك االجتماعي وتقتضي طبيعته التفاعـل بـين              :التعاون  . 3
نهم وروح الصداقة ومشاعر    األفراد لتحقيق هدف مشترك وينتج عن ذلك االهتمامات المشتركة بي         

  .السعادة وزيادة االتصال والمساعدة وتنسيق الجهود 
  ) الكفاءة االجتماعية ( عناصر المهارات االجتماعية : أوالً 
  : تلك العناصر للمهارات االجتماعية على النحو اآلتي  ) 51 : 2003، فرج  (قدم

لمشاعر ، واآلراء والدفاع عن الحقـوق   وتتعلق بمهارات التعبير عن ا :مهارات توكيد الذات    . 1
  .وتحديد الهوية وحمايتها ومواجهة ضغوط اآلخرين 

 مثل المشاركة الوجدانية والتعاطف التي تعمل على تيسير أقامة عالقـات            :مهارات وجدانية   . 2
  .وثيقة وودية مع اآلخرين وإدارة التفاعل معهم 

  : المهارات االتصالية وتنقسم إلى قسمين . 3
 وتعبر عن قدرة الفرد على توصيل المعلومات التـي يرغـب فـي نقلهـا       :مهارات اإلرسال   . أ

لآلخرين لفظياً أو غير لفظي من خالل عمليات نوعيـة مثـل التحـدث والحـوار واإلشـارات         
  .االجتماعية 

 وتعنى مهارة الفرد في االنتباه وتلقي الرسائل والهاويات اللفظية وغيـر            :مهارات االستقبال   . ب
  .للفظية من اآلخرين وإدراكها وفهم مغزاها والتعامل معهم في ضوئها ا
 وتشير إلى قدرة الفـرد علـى الـتحكم    :مهارات الضبط والمرونة االجتماعية واالنفعاليـة   . ج

بصورة مرنة في سلوكه اللفظي وغير اللفظي االنفعالي خاصة في مواقف التفاعـل االجتمـاعي         
 مع ما يطرأ على تلك المواقف من مستجدات لتحقيـق أهـداف             مع اآلخرين وتعديله بما يتناسب    

  .الفرد 
  األبعاد األساسية للمهارات االجتماعية : ثانياً 
  : تلك األبعاد على النحو األتي  ) 7 – 2 : 2006 ، المخطي  (يذكر

ـ        :المهارات االجتماعية العامة    . 1 ها  وتشمل السلوكيات المختلفة المقبولة اجتماعياً والتي يمارس
  .الفرد بشكل لفظي أو غير لفظي أثناء التفاعل مع اآلخرين 

 ويقصد بها التعامل بشكل إيجابي مع األحداث والمواقـف          :المهارات االجتماعية الشخصية    . 2
  .االجتماعية 

  . وتشمل المبادرة بالحوار والمشاركة والتفاعل :مهارات المبادأة التفاعلية . 3
 وتشمل القدرة على االستجابة لمبادرات الغير من الحوار وطلب          :ة  مهارة االستجابة التفاعلي  . 4

  .المساعدة أو المشاركة 
 وتتمثل في إظهار المهارات الالزمـة  :المهارات االجتماعية ذات العالقة بالبيئة المدرسـية   . 5

  رة للتفاعل مع أفراد وأحداث البيئة المدرسية وتشمل التعاون مع الطالب والمعلمين وطاقم اإلدا
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  .وتشمل جميع العالقات داخل األسرة : المهارات االجتماعية المتعلقة بالبيئة المنزلية . 6
  :  عدد آخر من األبعاد األساسية للمهارات االجتماعية هي Riggioفقد قدم ريجيو 

  .والذي يتضمن مهارة االتصال بالمشاعر واالتجاهات : العبير االنفعالي . 1
  . والذي يتضمن مهارة التعبير اللفظي كالعالقة اللفظية وبدء المحادثات :التعبير االجتماعي . 2
  .ويتضمن القدرة على تنظيم المظاهر غير اللفظية : الضبط االنفعالي . 3
  .والذي يتضمن القدرة على تنظيم السلوك ولعب االدوار االجتماعية : الضبط االجتماعي . 4
  .قراءة انفعاالت وتتضمن : مهارة الحساسية االنفعالية . 5
  .والتي تتضمن وعياً بقواعد السلوك االجتماعي وآدابه : الحساسية االجتماعية . 6
وتتضمن مهارة أحداث تغيرات فـي عناصـر الموقـف التفـاعلي            : المراوغة االجتماعية   . 7

للحصول على نتائج مقبولة هذه المهارات األساسية ينظر إليها في أطـار مهـارات االسـتقبال                
  : سال والتحكم في عملية االتصال االجتماعي والبينشخصي وذلك من خالل مجالين هما واإلر

  .المجال االجتماعي أو النطاق اللفظي . أ
  .المجال االنفعالي أو النطاق غير اللفظي . ب
   ) 13 – 12 – 2005 ،الدليم(

  :وظائف المهارات االجتماعية 
العملية والبيئة ومـن ثـم يـصبح مـن          تتجسد المهارات االجتماعية في جميع األنشطة       

الصعب حصر تلك األنشطة في تقسيم واحد وبدالً من ذلك يمكن عرض قائمة ألحد عشر وظيفة                
   ) 245 – 2003 ، سرحان (:للمهارات االجتماعية هي 

  .ألحداث تفاعل مستمر أو بداية لتفاعل جديد  : المبادأة. 1
  . تعليمات من قبل اآلخرين إتباعي دون بمعنى إدارة السلوك الذات: تنظيم الذات . 2
  . القواعد واإلرشادات واألنشطة اليومية إتباعأي :  القواعد أتباع. 3
  .تقديم تغذية عكسية إيجابية من خالل تقديم الدعم لآلخرين . 4
  .تقديم تغذية عكسية سلبية من خالل تصحيح اآلثار السلبية . 5
  .لوصول إلى دالئل واستجابات مرتبطة بالموقف الوصول إلى الحلول الموقفية ، أي ا. 6
  .الحصول على معلومات وتقديم مساعدة لآلخرين . 7
  .الطلب والقبول أي قبول المساعدة من اآلخرين وطلب المساعدة . 8
   .أتاحتهاالوصول إلى خيارات أي الوصول إلى البدائل المختلفة المتاحة أو التي يمكن . 9

  .بية بمعنى ابتكار استراتيجيات بديلة لمواجهة المواقف السلبية مواجهة المواقف السل. 10
  .اإلنهاء بمعنى االنسحاب من التفاعل أو النشاط . 11

  : أهمية المهارات االجتماعية على النحو اآلتي  ) 48 : 1990 ، بهادر (وتذكر
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تـي ينتمـون    المهارات االجتماعية عامل مهم في تحقيق التكيف االجتماعي داخل الجماعات ال   -
  .إليها

 المهارات االجتماعية تفيد األطفال في التغلب على مشكالتهم وتوجيـه تفـاعلهم فـي البيئـة                 -
  .المحيطة 

 يساعد اكتساب األطفال لتلك المهارات على استمتاع هؤالء األطفال باألنشطة التي يمارسونها             -
  .وتحقيق الحاجات النفسية لهم 

طفال على تحقيق قدر كبير من االستقالل الـذاتي واالعتمـاد            تساعد المهارات االجتماعية األ    -
  .على النفس واالستمتاع بأوقات الفراغ 

 تساعد المهارات االجتماعية على اكتساب الثقة بالنفس ومشاركة اآلخرين في األعمـال التـي            -
   .وإمكانياتهمتتفق وقدراتهم 

  .حدود طاقاتهم الذهنية الجسمية  تساعد على التفاعل مع الرفاق واالبتكار واإلبداع في -
 المهارات االجتماعية تجعل التعامل مع اآلخرين فعاالً تجعل اإلنسان قـادراً علـى مواجهـة                -

اآلخرين وتحريكهم وإقامة العالقات الناجحة وعلى إقناع اآلخرين والتأثير فيهم وجعلهم راضـين     
   ) .166 : 2000دانييل جولمان ، ( عن تصرفاتهم 

مهارات االجتماعية على تحقيق التوافق النفـسي واالجتمـاعي مـع أحـداث الحيـاة            تعمل ال  -
   ) .58 : 2001  ،علي عبد السالم( الضاغطة بصورة إيجابية 

ومن خالل العرض السابق تتضح األهمية الكبرى للمهارات االجتماعية علـى مختلـف      
   -: المستويات كما يلي 

 من خالل المهارات االجتماعية أن يحظـى بقبـول           حيث يستطيع الطفل   :المستوى األسري   . أ
  .اآلباء واألخوة فيتفاعل معهم ويتفاعلون معه بشكل مثمر في جو من األلفة والمودة 

 حيث يواجه الطفل عالم جديد أوسع من محيط األسرة فال           :المستوى التعليمي في المدرسة     . ب
فن المهـارات االجتماعيـة يـستطيع    احترام إال من خالل فن التعامل مع اآلخرين ، فمن خالل           

  .الطفل أن يفهم معلمه وأن يستجيب له 
 فالمهارات االجتماعية بالنسبة للطفل هي األداه التي تمكن الفرد من التعامل            :المستوى العام   . ج

  مع اآلخرين 
  : آلية تعلم المهارات االجتماعية 

ماعية وهي علـى النحـو      آليات تعلم المهارات االجت    ) 87 – 86 : 2003 ، مرشد  (قدم
  : التالي 

   Instructions: التعليمات . 1
  .وفيها يتم تقديم التعليمات الخاصة بكل مهارة التي يريد أن يقدمها المعالج إلى العميل 
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   Modeling: النمذجة . 2
تستخدم النمذجة لمساعدة العميل في تعلم السلوكيات الجديدة ويستطيع المرشد النفسي أن            

نماذج السمعية أو النماذج الفيلمية أو نماذج الحياة ليكون العميل قادر علـى مالحظـة               يستخدم ال 
  السلوك المرغوب 

   : Role Playingلعب األدوار . 3
لعب األدوار في حد ذاته ليس غريباً أو فريداً من السلوك فكل العالقات بي األشـخاص                

  . التعبير عن المشاعر واألفكار تتضمن لعب األدوار ولعب األدوار ينمي القدرة والثقة في
   Reinforcementالتدعيم . 4

أن يـزداد احتمـال     ) سلوك  ( تعقب اتمام استجابة    ) نتيجة  ( إذا كان من شأن حدث ما       
حدوث هذه االستجابة مرة أخرى يسمى هذا الحدث الالحق مدعماً أو معززاً وقد يشمل النتيجـة                

و على استبعاد حدث منفر ويطلق علـى التـدعيم   التي تعقب استجابة ما على ظهور حدث سار أ       
  ) .التدعيم السلبي ( في الحالة األولى التدعيم اإليجابي وفي الحالة الثانية 

  : الممارسة . 5
 لممارسـة المهـارات التـي    Home Work العميل الواجبات المنزلية أعطاءوفيها يتم 

عده على الممارسة خارج جلـسات  تعلمها حيث يكون العميل قد اكتسب بعض المهارات التي تسا        
  .العالج ومناقشة ذلك قبل الجلسة الجديدة 
نظرية للمهارات في التعاون أشـارا   ) 1988 – 1982( كما وضع جونسون وجونسون     

  : فيها إلى عدة مفاهيم يمكن االستفادة منها في المواقف التعاونية 
  : هيم على النحو التالي تلك المفا ) 70 – 68 : 1998 ، الجبري والديب  (وقد أورد

   : Positive Interdependenceمفهوم االعتماد اإليجابي المتبادل . أ
 اآلخرين في الجماعة وبذلك يـدرك األفـراد         األعضاء بأفعالويعني أن كل عضو يكون متأثراً       

  .أنهم يعملون معاً ويساعد بعضهم البعض لتحقيق هدف مشترك 
   : Resource Interdependenceلمصدر مفهوم االعتماد المتبادل في ا. ب

  .ويهتم بتقسيم المواد التعليمية والمصادر والمعلومات بين أعضاء الجماعة 
 Task Interdependence , Roleمفهوم االعتماد المتبـادل فـي أداء المهـام واألدوار    . ج

Interdependence :   
ضو في الجماعة بـدور     ويعتمد على تقسيم العمل بين أعضاء المجموعة كي يقدم كل ع          

  .مختلف عن زميله 
   :  Reward Interdependenceمفهوم االعتماد المتبادل في المكافأة . د

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 47

ومعناه أن المكافأة توزع على أعضاء الجماعة التعاونية بالتساوي بناء على إسهام كـل              
  .عضو بمهمته في الهدف العام 

   : Face to Face Interaction للوجه –مفهوم تفاعل الوجه . هـ
وينشأ هذا التفاعل من خالل االعتماد اإليجابي المتبادل ويتمثـل فـي تبـادل الحـوار                

  .والمناقشة بين التالميذ والذي يؤثر في النواتج المعرفية بالوجدانية 
   : Individual Account Abilityوركزا في هذه النظرية على القابلية للمساءلة الفردية 

  .ةجماعة يكون مسئوالً عن تعلمه وتعلم األعضاء اآلخرين في الجماعوتعني أن كل عضو في ال
  : طرق وأساليب اكتساب المهارات االجتماعية 

تلك األساليب بطريقـة واضـحة     ) 76 – 75 : 1998 ، الجبري والديب     (يقدم كالً من  
 أوالً مـاذا     االجتماعية فمن المنطقي أن نفهم     تللمهارا األطفال   إكسابولكن بداية عد التفكير في      

نعني بكلمة اكتساب وهل لها عالقة بالتعلم وثانياً ما معنى كلمة مهارة ومن ثم نتعرف بعد ذلـك                  
 ثم كيفيـة اكتـساب   إكسابها ، وما هو أهمية Social Skills المهارات االجتماعية إكسابكيفية 

  .المهارات التعاونية وما هي متطلبات التعاون بصفة خاصة 
ية تدريب الفرد على القيام بعمل شيء ما وممارسته له لتنمية بعـض أنـواع    هو عمل  :االكتساب  

  .من التفاعل بين األفراد 
وقد يستخدم مصطلح االكتساب بمعنى التعليم حيث أن التعلم هو عملية تغير شبه دائم في             
سلوك الفرد ينشأ نتيجة الممارسة أو اكتساب خبرة معينة ويظهر في تغيـر األداء لـدى الكـائن         

 شرط من شروط التعلم ولذلك ال يتحقـق الـتعلم           Practiceالحي ولذلك فالتدريب أو الممارسة      
دون تدريب لالستجابة وممارستها حتى تحقيق اكتساب المهارة المطلوبة ويساعد التدريب علـى             
األداء وممارسته وعلى استمرار االرتباط بين االستجابة والمثير ولفترة أطول ليؤدي إلى تحقيـق     

  .علم الت
وبعد عرض تعريفات للتعلم واألداء يمكن أن نقول بأن المهارة تعني السهولة والدقة في              

  . المهارة اكتسابأداء أي عمل من األعمال نتيجة لعملية التعلم لذلك نقول بأن التعلم يساعد على 
يـن  أنه من المفيد أن نميز بين التعلم واكتـساب الـسلوك و            ) 1982( وأوضحت فيال البيالوي    

ممارسته أو أدائه فتعلم استجابة جديدة أو اكتسابها يخضع للتنظـيم بواسـطة عمليـات حـسية                 
ومعرفية ، وهناك من عرف المهارة بأنها نظام متناسق من النشاط الذي يستهدف تحقيق هـدف                
معين وتصبح هذه المهارة اجتماعية عندما يتفاعل فرد مع آخر أو يقوم بنشاط اجتماعي يتطلـب                

يوائم بين ما يقوم به الفرد اآلخر وبين ما يفعله هو وليصحح مسار نشاط لتحقيـق بـذلك          مهارة ل 
  .هذه الموائمة 
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تلك الخطوات والتدريبات التي يمـر بهـا الطفـل          ) المهارة  ( والبعض اآلخر عرفها على أنها      
  . التعاون اكتساب في وكفاءته أدائهلتحسين 

 ؟ أو لماذا يـتعلم الطفـل المهـارة       االجتماعية وتثار أسئلة كثيرة عن كيفية تعلم المهارة      
  االجتماعية ؟ 

أن تعلم المهارات االجتماعية لألطفـال   ) 1982( وبخصوص ذلك يرى ستيفز وآخرون  
  . األخرى األكاديمية األساسيةمثل تعلم القراءة والحساب والعلوم 

 يمـل ذلـك ألن      كما ينبغي أن يكون تعليم المهارات جزءاً من المناهج الدراسية وأن ال           
  . التي تنشأ بين التالميذ في الفصل الدراسي االجتماعيةتعلمها مهم في عالج المشكالت 

ويضاف إلى ذلك أنه ال توجد مهارة مهمة لإلنسان أكثر من المهارة التعاونيـة فمعظـم                
 البـشر   التفاعالت اإلنسانية ناشئة من التفاعالت التعاونية فالتعاون له أهمية ألنه أساس التفاعـل            

  .ولذلك فالمهارات التعاونية ضرورية لألفراد وينبغي أن يتقنوها وبناء على ذلك 
  : أسلوبان لتعلم المهارات االجتماعية هما  ) 77 : 1998 ، الجبري والديب  (قدم

  . نفسه األكاديميةوفيه تعلم المهارات االجتماعية بأسلوب تعلم المهارات : التعلم المباشر . أ
  : وله ثالثة استراتيجيات في تعلم المهارات االجتماعية وهي : غير المباشر التعلم . ب
  .التعزيز االجتماعي . 1
  .التوقعات المتعلقة بالنواتج المستقبلية . 2
  .التوقعات المدركة للنواتج والنموذج االجتماعي . 3

  : خطوات العمليات اإلستراتيجية 
المراد تعليمـه وذلـك بتعريفـه ومراحـل تطـوره         تحديد السلوك االجتماعي     : الخطوة األولى 

  .والظروف التي تثير حدوثه 
تقدير األهداف السلوكية له وذلك بتقديم المهارة وتقدير مـستوى أداء التالميـذ              : الخطوة الثانية 

  .فيها والتي تكون ناشئة من احتياج التالميذ لها في المواقف االجتماعية 
   تعلم المهارات االجتماعية إستراتيجيةة تقيم مدى فاعلي : الخطوة الثالثة

  : أساليب اكتساب المهارات االجتماعية 
أسـاليب اكتـساب المهـارات       ) 80 – 79 : 1998 ، الجبري والـديب      (قدم كالً من  

  : االجتماعية على النحو التالي 
   : Social Reinforcement Strategies   التعزيز االجتماعي إستراتيجية. 1

 إلى أن المعززات االجتماعية ذات فعالية فـي دراسـة االشـتراط            Skinerيشير سكنر   
 ويركز على التغيرات السلوكية التي يحدث نتيجة المباشـرة والتـي تعقبهـا مكافـأة                اإلجرائي

  .لالستجابات التي تبرهن على نجاحها وتميل إلى التكرار بينما تميل الخبرات إلى لتضاؤل 
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  .ترب من الهدف ولو جزئياً حتى تحقق األداء المطلوب ويتم تعزيز االستجابة التي تق
  : وقدم سكنر جدوالً للتعزيز ميز فيه بين نوعين من التعزيز 

  ) : التعزيز المستمر ( النوع األول . أ
  .ويقصد به تعزيز االستجابة في كل مرة يصدر منها 

  ) : التعزيز المتقطع ( النوع الثاني . ب
  .في بعض مرات حدوثها دون البعض اآلخر ويقصد به تعزيز االستجابة 

ويتم التعزيز على فترات زمنية ثابتة أو متغيرة ويسمى ذلـك جـدول النـسب الثابتـة                 
  .والمتغيرة وقد يكون التعزيز هنا وتعزيزاً إيجابياً أو سلبياً 

 أن اإلقناع اللفظي أكثـر فاعليـة        Banduraوبخصوص تلك التعزيزات يقترح باندورا      
األداء الناجح فعندما يستطيع فرد القيام بنشاط معين وينجح في أداء هـذا النـشاط               حيث يرتبط ب  

  .الذي اقترن بمكافأة لفظية فيمكن أن نزيد فعالية هذا األداء في المستقبل 
   : Contingency Contracting  Strategies  توقع النواتج إستراتيجية. 2

سابقة فقد يتوقع الطفل أن تصرفات أدائية       تدور فكرة توقع النتائج حول نتيجة الخبرات ال       
 Rotterمحددة له ستكافأ بناء على التوقعات السابقة وهذه الفكرة هي ما قامت عليه نظرية روتر                

في التعليم االجتماعي حيث أكد على التوقعات الذاتية لدى الفرد بشأن النواتج المـستقبلية وعلـى    
ي الذي يمر به الفرد وتتوقف عملية احتمـال حـدوث           القيمة الذاتية للتدعيمات في الموقف النفس     

نوع معين من السلوك على توقعات الفرد التي تتعلق بالنواتج أو المترتبات الناشئة عـن سـلوكه     
  .وعن القيم المدركة لتلك النواتج 

 تعتمد على استخدام مفهوم األداء والتفاعل والتوقع معاً لتفـسير         اإلستراتيجيةكما أن هذه    
  . االجتماعية داخل الجماعة العمليات

   : Social Modeling  Strategies   النموذج االجتماعي إستراتيجية. 3
 األسلوبين السابقين في تعلم المهـارات االجتماعيـة وعـرض           Banduraانتقد باندورا   

أسلوباً آخر من خالل نظريته في التعليم االجتماعي واعتقد أن المعـززات العقبـات ال يحققـان         
 أوتوماتيكياً وأن التعزيز ال يفسر على نحو تام واألساليب التي تم بهـا              أضعافه للسلوك أو    تقوية

اكتساب السلوك والمحافظة عليه أو تعديله ويرى أن سلوك اإلنسان ال يـسيطر عليـه التعزيـز               
الخارجي المباشر بل يمكن أن تكون هناك خبرات سابقة تميل إلى توقع أنواع معينة من الـسلوك   

ن له إثر في حدوثها ويؤدي سلوك آخر إلى نتائج ال يرغب فيها اإلنسان وأخرى ثابتـة أو                  سيكو
  .تأثيرها ضئيل أو ثابت
 أن السلوك يمكن اكتسابه دون اسـتخدام التعزيـز الخـارجي           Banduraويرى باندورا   

على لـه   فيمكن أن يتعلم الفرد كثيراً من سلوكه الذي يظهره من خالل القدرة الحسنة أو المثل األ               
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ويمكن مالحظة ذلك في سلوك اآلخرين في أفعالهم كما يمكن أن يكتسب السلوك عـن طريـق                 
  .التعلم بالمالحظة 

وافترض في نظريته أن الفرد يعمل كي يحصل على مكافأة ويتجنب أي عقوبـة وفقـاً                
الفـرد  لتنشئة الذات ويمكن أن تكون المكافآت نابعة من الذات ولكنها تكون غير كافية الحتيـاج              

  .إلى حوافز تصدر عن العوامل الخارجية 
 بين توقعات الفعالية وتوقعات النتيجة وأوضـح أن الفعاليـة        Banduraكما ميز باندورا    

تشير إلى ثقة الفرد في قدرته على أداء سلوك معين بينما توقعات النتيجة تشير إلى تنبـؤ الفـرد             
  .بالنتيجة المحتملة لهذا السلوك 

  .يتم بالتعزيز في حد ذاته بل يتوقع تعزيزها في األداء فهذا األداء ال 
  :  أربع عمليات أساسية للتعلم بالمالحظة Banduraوقدم باندورا 

  .فلكي يتعلم األطفال ينبغي أن يراقبوا النموذج مراقبة دقيقة : االنتباه . أ
هنية يختزنهـا   ويمجد حينما يتعين على الطفل تحويل السلوك المالحظ إلى صورة ذ          : الحفظ  . ب

  .في الذاكرة 
قـادراً علـى تقليـد النمـوذج     وتوجد حينما يتعين على الطفل أن يكون      : األداءات الحركية   . ج

  .حركياً
  .وتوجد حينما يكون لدى الطفل الميل إلى تقليد النموذج : الدافعية . د

  : اآلتي  ثالثة أنواع من تأثيرات النموذج التي تحدث على النحو Banduraوذكر باندورا 
  .وذلك بتقبل النموذج أو زيادة االستجابة المعرفية عن الطفل : الكف أو عدم الكف . 1
وذلك بتشجيع الطفل على استخدام المهارات التي يملكهـا فعـالً عنـد مالحظـة               : التسهيل  . 2

  .اآلخرين له 
 لألجـزاء الدقيق وفيها يحرص الطفل على االستجابة الجديدة واالختبار       : تعلم استجابة جديدة    . 3

التي يمكن تقليدها من السلوك الذي يشاهده ويتوقف هذا على خبرات الطفل المعرفيـة الـسابقة                
وعلى مهاراته الجسمية المتاحة له وعلى درجة انتباهه واهتمامه وهناك صـفات تتـساوى فـي               

لمكانـة   في تحديد الدرجة التي سوف يقلد بها الطفل وهي خصائص النموذج كالعمر أو ا              أهميتها
  .االجتماعية والجنس والدفء والكفاءه 

  : أساليب أخرى أطلق عليها  ) 132 – 131 : 1999 ، السرطاوي والشخصي  (وأضاف
  : أساليب التدخل األكاديمي والمعرفي ونذكر منها ما يلي 

   : Cognitive – Behavioral Strategiesاالستراتيجيات السلوكية المعرفية . 1
 السلوكية المعرفية إلى زيادة القدرة على ضبط النفس من خالل           راتيجيةاإلستوتهدف هذه   

  .مراقبة الذات والتقييم الذاتي والتعزيز الذاتي 
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   : Self – Monitoringمراقبة الذات . أ
ويتضمن أسلوب مراقبة الذات تعليم الطالب فحص سلوكياتهم بصورة واعية ومقـصودة      

ادة معدل ممارسة الطالب للـسلوكيات المرغوبـة مثـل          وقد استخدم هذا األسلوب بنجاح في زي      
االستذكار واالشتراك في المناقشة داخل غرفة الفصل ، أن مراقبة الذات تحقق أقصى فاعلية في               
التأثير على السلوك وبالنسبة لمعظم التطبيقات في غرفة الدراسة فإن أسلوب مراقبة الذات يعـد               

  .م المهارات االجتماعية أحد الجهود المتعددة المستخدمة في تعلي
   :  Self – Evaluationالتقييم الذاتي . ب

يعد أسلوب التقييم الذاتي برنامجاً يتضمن تعليم الطالب مقارنة سلوكياتهم مـع المعـايير        
السلوكية التي تم تحديدها مسبقاً وهنا يتم تعليم الطالب كيفية مقارنـة أدائهـم للـسلوك موضـع       

  .بل التعلم االهتمام مع معدل حدوثه ق
   :  Self – Reinforcementالتعزيز الذاتي . ج

لتعليم الطالب تزويد أنفسهم بتغذيـة      ) أو العقاب الذاتي    ( يستخدم أسلوب التعزيز الذاتي     
  .راجعة سواء إيجابية أو سلبية 

   : Social Skills Trainingالتدريب على المهارات االجتماعية 
   القليلـة الماضـية علـى أهميـة تـدريب المهـارات             لقد تزايد التأكيد خالل السنوات    

  .االجتماعية 
أن هذا التوجه يستند إلى االعتـراف        ) 128 : 1999 ، السرطاوي والشخصي     (ويؤكد

 المهارات األكاديمية في تحقيق النجاح سواء فـي         أهميةبأن المهارات االجتماعية قد تحتل نفس       
لفة ويبدو أن بعض األطفال يفتقرون إلـى المهـارات          المدرسة أو غيرها نم المواقف البيئة المخت      

المناسبة التي تجعل اآلخرين يتقبلونهم تقبالً إيجابياً وتنطوي عملية تدريب المهارات االجتماعيـة             
 الوجدانيـة   يةعلى تركيبة تضم بعض التوجهات النفسية التربوية التقليدية حول التأثيرات المعرف          

يات تعديل السلوك الحديثة ، كما توجد عالقة بـين تـدريب            على السلوك باإلضافة إلى بعض فن     
المهارات االجتماعية وبرامج أخرى مثل التربية التقدمية والتربية األخالقية باإلضافة إلى التربية            

  .الوجدانية 
كما أن مناهج المهارات االجتماعية تميل إلى التأكيد على تعليم الطفل السلوك الذي يمكن              

  .ن ويعززونه أن يتقبله اآلخرو
وغالباً ما تستخدم استراتيجيات سلوكية معينة مشتقة من نظرية التعلم االجتمـاعي فـي              

علـى دور    ) Bandoraبانـدورا   ( تعليم المهارات االجتماعية وتؤكد نظرية التعلم االجتماعي        
  .التعلم العرضي من خالل مالحظة النماذج السلوكية 
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  :  التدريب على النحو اآلتي آليات ) 4-3 : 2006 ،المخطي  (وضح 
  :التدريب على المهارات االجتماعية كإستراتيجية عالجية . 1

حيث أن العديد من االضطرابات النفسية والسلوكية والتربويـة تـرتبط بالقـصور فـي        
المهارات االجتماعية وهذا ما أثبتته الدراسات النفسية التي أجريت حيث تبـين مـن النتـائج أن             

ضطرابات النفسية مثل االكتئاب والخجل والخوف واالنسحاب مرتبط بقصور فـي           العديد من اال  
  .الخ ... المهارات االجتماعية وكذلك العديد من االضطرابات السلوكية مثل النشاط الزائد 

  : استخدام المهارات االجتماعية كإستراتيجية نمائية . 2
 األفـراد وتقويـة صـحتهم       يمكن استخدام المهارات االجتماعية بهدف استغالل قدرات      

النفسية أي قد ندرب الطالب الذين ال يعانون من أي اضطرابات سـلوكية أو نفـسية والهـدف                  
االسمي هو تحسين السلوكيات االجتماعية لديهم مثل مهارة حل المشكالت ومهارة ضبط الـنفس              

  الخ ... ومهارة التعاون 
  :  وقائية استخدام برامج المهارات االجتماعية كإستراتيجية. 3

وتقع هذه اإلستراتيجية على عاتق المرشد النفسي في المدرسة ليحصر الطالب المهيئين            
للمشكالت النفسية والسلوكية ولديهم استعداد لالنحراف فيسعى المرشد لتدريبهم على تأكيد الذات            

  .والتعبير عن الرفض لرغبات اآلخرين 
يب علـى المهـارات االجتماعيـة       آليات للتدر  ) 88-85 : 2003 ، فرج  (وقدم كذلك 
  :وجزءها في اآلتي

  :التدريب على تعديل اإلدراك االجتماعي . 1
أن اإلدراك االجتماعي يعنى القدرة على االلتقاط وتفسير الهاديات غيـر اللفظيـة التـي       
يصدرها اآلخرون في موقف التفاعل االجتماعي وأن تمييز الهاديات والتقاطهـا يعـد عنـصراً               

  .هرين اجتماعياً مميزاً للما
  :التدريب على عمليات الغزو . 2

ونقصد بالغزو هنا عمل استدالالت واستنتاجات حول أسباب سـلوك الفـرد واآلخـرين            
واألحداث فالفرد يهدف إلى مساعدة الفرد على تعديل تصوراته في وجهة إيجابية حول أسـباب               

  .فيها ومعاني الظواهر االجتماعية وزيادة وعي الفرد بعدم الوقوع 
  :التدريب على االستدالل االجتماعي . 3

هناك العديد من مصادر الخطأ في عمليات االستدالل االجتماعي المعيارية والمختـصرة            
من شأن الوعي بها وتدريب األفراد على تالفيها أن يجنب الفرد الوقوع في العديد من المشكالت                

  .ال التغلب عليها في حالة حدوثها في العالقات الشخصية الناجمة عن تلك األخطاء واحتم
  .الخ ... ومن بين تلك األخطاء التفكير السحري التفاؤل والتشاؤم غير الواقعي 
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  : التركيز على تغيير البنية المعرفية . 4
ويتم ذلك من خالل إعادة التشكيل في االتجاه الصحيح للبنية المعرفية وتعديل المعتقـدات   

إحالل أخرى منطقية حتى تساعد الفرد على التوافق فـي عالقاتـه            غير المنطقية أو استبعادها و    
  .االجتماعية وتدريب الفرد على إصدار المزيد من العبارات االيجابية بدالً من السلبية 

ويرى الباحث من خالل العرض السابق لإلطار النظري للكفاءة االجتماعية أهمية دورها            
كهم ، ولقد أكد الكثير من علماء النفس والتربية انـه           في حياة األطفال وإسهاماتها في تشكيل سلو      

من األسس الرئيسية لالضطراب النفسي لدى األطفال القصور في المهارات االجتماعية بكل مـا              
  . يرتبط به من جوانب ضعف في التفاعل االجتماعي االيجابي 

ـ                ي ولعل الكثير من مشكالت طالبنا التي الحظتها من خالل عملي كمرشـد تربـوي ف
المدارس الحكومية تعود لفقدانهم المهارات االجتماعية مثل حاالت القلق االجتمـاعي والخجـل             
والعدوان واألرق والصداع التي تنعكس بدورها على سلوك الطالب داخـل المدرسـة بحيـث               
يظهرون عند التعبير االيجابي نحو زمالئهم قبل إظهار الحـب والمـودة واالهتمـام ومعالجـة                

  .عامل معها بطريقة صحيحة وسليمة وآمنة في نفس الوقت مشكالتهم والت
ومن هنا يرى الباحث أهمية الدراسة التي قام بها في تنمية المهارات االجتماعيـة لـدى                
الطالب الخجولين حتى يستطيعون التكيف مع زمالئهم اآلخرين داخل المدرسة وخارجها وذلـك             

وتبادل الحوار وتشجيع التفاعل االجتمـاعي      من خالل تعليمهم وتدريبهم على االحتكاك البصري        
  .فيما بينهم من خالل أنشطة البرنامج وكذلك أنشطة المدرسة المختلفة 
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  اخلجل: ًثانيا 
  مقدمة الخجل

v  وتعريفاته (مفهوم الخجل  (   

v  الفرق بين الخجل وبعض االضطرابات المتداخلة معه.  

v  مكونات الخجل.  

v نظريات التنشئة االجتماعية  

v  الخجل وأشكاله أسباب.  

v  أعراض الخجل  

v  النظريات واالتجاهات المفسرة للخجل.  

v  الوقاية والعالج من الخجل.  
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   :مقدمة الخجل

ن الخجل لدى األطفال يالحظه الكبار بسهوله ، فيدفع الخجل األطفـال إلـى اجتنـاب                إ
لخجـل عنـدما   األلعاب واالنزواء وال يميلون إلى المشاركة في المواقف االجتماعية ويشعرون با 

  .يتحدثون إلى اآلخرين 

على أن الخجل مشكلة حقيقية يجـب أن تحظـى بمـا             ) 82: 2003  ، مرشد( ويؤكد  
تستحق من البحث واالهتمام وخاصة بالنسبة لألطفال حتى ال تصبح مرضاً يـصعب عالجـه ،                

يرة في  فالخجل يمكن أن يترتب عليه مشكالت عدة منها تجنب التواصل واالرتباط بصداقات والغ            
  .األعماق أو الحسد عندما يجد الطفل أقرانه يلعبون بصورة طبيعية وكذلك ضعف الثقة بالنفس 

أن الخجل من المشكالت النفسية الهامة في        ) 198 : 2005 ،   الفتاح منى عبد ( وترى  
مرحلة الطفولة ألن الطفل الخجول يفتقد المهارات االجتماعية ولذا ال يستطيع االندماج بـسهولة              

 مما يؤدي إلـى اضـطراب       سوأاألفة إلى أن الخجل قد يتطور إلى        في الحياة االجتماعية باإلضا   
شخصية ويصبح عاله على نفسه وعلى مجتمعه إذا لم يتوافر له األمان وتقدم له المساندة ال سيما                 

  .المساندة الترويحية للتخلص من خجله 

ألطفال الخجـولين فتقـول     ا ) 199 : 1989 ،نسيمة ، داود ونزيه ، حمدي       ( وتصف  
غالباً ما يتجنب هؤالء األطفال غيرهم وهم عـاده جبنـاء يخـافون بـسهولة وغيـر واثقـين                   

 واالتـصال  األلفـة  بأي شيء وهم يتجنبون نفسهمأومتواضعين ومتحفظون ومترددون في التزام    
ألغلـب  باآلخرين وفي المواقف االجتماعية ال يقومون بالمبادرة أو التطوع بـل يبقـون علـى ا    

  .صامتين أو يتحدثون بصوت خافت 

 شهور وفي عمر سنتين وانتشاره واسـع  6 أو 5والخجل يظهر بشكل طبيعي في أعمار      
من المراهقين والراشدين يصفون أنفسهم بأنهم خجولون وغير قـادرين          % 40جداً إذ أن حوالي     

  .على االتصال المناسب مع اآلخرين 

يعبرون على أفكارهم وحقوقهم دون أن ينكـروا         Assertiveإن األطفال األكثر جرأة     
حقوق اآلخرين ويتصفون على النحو الذي يحقق لهم الفائدة أما األطفال الخجولين منهم حاسـون            
من أنفسهم ضعيفوا االتصال وال يقدمون أنفسهم بشكل جيد أنهم يشعرون بعدم االرتياح الـداخلي        

يرغبون في االبتعاد عن المواقف االجتماعيـة   القلق وغير مستقرين و  أعراضويعانون غالباً من    
كما أنهم غالباً ما يشعرون باالختالف والنقص معتقدين بأن اآلخرين يفكرون بهم على نحو سيئ               
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م السالب غالباً مـا  يوبأن االتصال االجتماعي سوف ينتهي بخبرة سلبية جداً فهذا الخوف من التقي         
من االرتباك وعدم البراعة ومحدوديـة اللغـة        يكون مصحوباً بسلوك اجتماعي غير مناسب يتض      

فون على  روكثير من األطفال الخجولين ال يشاركون في المدرسة أو المجتمع المحلي لكنهم يتص            
نحو مختلف في البيت إال أن الوضع يصبح أكثر صعوبة عندما يكون هؤالء خجولين في البيـت           

  .أيضاً 

ات االجتماعية فهـم ال يبـدون اهتمامـاً         أن األطفال الخجولين غالباً ما تعوزهم المهار      
 واستقباالً وال يظهرون تعاطفاً أو اعتباراً للغير مما يحول دون           إرساالباآلخرين وال يتصلون بهم     

  .أن يرى اآلخرين الصفات الجيدة لديهم 

إلى أن الطفل الخجول طفل بائس ليس لديه القـدرة           ) 90 : 2001 ،الشربيني  (ويشير  
تماعي أو األخذ والعطاء مع الزمالء أو الكبار ويعاني الشعور بالنقص حينمـا             على التفاعل االج  

ينظر إلى غيره أو يكون أمامه وربما كان هذا الطفل على مستوى مرتفع من النـشاط والتفاعـل       
مع األخوة واألقارب وهنا نقول بأن الطفل خجول وليس لديه انزواء مرضي ، ويبدو على الطفل                

جنبي مثالً وضوح االنكماش من إقامة عالقة أو االحتكاك بالغرباء لدرجـة    الذي لديه اضطراب ت   
  .تؤثر على دوره االجتماعي وتبدو عليه عالمات االنسحاب االجتماعي واالرتباك 

أن اضطراب التجنب لدى بعض األطفال في الفئـة          ) 91 : 2001 ،الشربيني  ( ويؤكد  
ق من الغرباء المميزة لتلـك الفتـرة العمريـة           سنوات عقب انتهاء ظاهرة القل     3 – 2  العمرية  
 يستمر لدى بعضهم حتى المدرسة االبتدائية لدى بعض األطفال حينما يـزداد االحتكـاك               وأحيانا

والتفاعل االجتماعي وقد يتحسن تلقائياً بعض األطفال بعد فترات من الشدة ولكن البعض اآلخـر               
إلى إرهاب اجتماعي يؤدي إلى نقـص فـي         يستمر معهم الحال حتى وهم بالغون ويتحول وقتها         

  .المهارات االجتماعية 

  .اإلناث أعلى من نسبته لدى الذكورواضطراب التجنب غير شائع وأن كانت نسبته لدى 

أن الطفل الخجول طفل غير آمـن تنقـصه المهـارات            ) 51 : 2004 ،على  ( ويؤكد  
، متردد وغير مبالي وكـذلك منطـوي   االجتماعية ويفتقر إلى الثقة بالنفس واالعتماد على الذات    

 والمبـادرة والـدخول فـي المغـامرات         األلفـة على نفسه وغير مستقر يخاف بسهولة يتجنب        
  .االجتماعية واالتصال مع اآلخرين 
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أن الطفل الذي يستبد به الخجل تكـون حياتـه الـسلوكية           ) 123 : 2000 ،فرحه  ( فيما يرى   
 ويصبح مشلول اإلرادة والتفكير ويقع في قلق وبلبلـه ،      مضطربة وتسوء سيرته فيفقد الثقة بنفسه     

إما بخصوص عقده الخجل فأنها تختلف من فرد آلخر ذلك لتعدد األحوال والعوامل والظـروف               
  .الموضوعية التي تحيط بحياة كل إنسان 

أن الطفل الخجول يجد صعوبة في تكـوين عالقـات           ) 89 : 2003 ،فوده  ( ويوضح  
عقد صداقات سريعة مع أقرانه واحياناً قد يفضي الخجـل بالطفـل إلـى              طيبة مع من حوله أو      

الخوف والرهبة واضطراب األعصاب وكذلك إلى الخوف من القيام بأي عمل خـشية اإلخفـاق               
  .وقد يجد صعوبة في التركيز فيما يجري حوله وال يعرف كيف يواجه الحياة 

  عن السؤال لماذا نخجل ؟  ) 207 : 1973،عاقل  (ويجيب 

فيقول أن خجلنا ناتج دوماً عن الحياة االجتماعية وسواء أكان السبب المباشـر لخجلنـا               
نقصاً في جسدنا أو سواء في سلوكنا أو تقصيراً من قبلنا إياً كان نوعه خيالياً أو حقيقياً ويرى أن                   

خل سبب الخجل انتباه الناس الموجه إلينا ولعلي ال أبالغ حين أقول أن أكثر النـاس خجـالً يـد                  
اجتماعاً دون خوف أو خجل إذا تأكد أن ما من أحد ينتبه إليه أن الخجل يرتبط بوجود أشـخاص            

  .ال نعرفهم أو نعرفهم معرفة بسيطة أو نعلق أهمية على رأيهم فينا 

 اآلبـاء على خجل األطفـال بقـولهن أن         ) 46 : 2004 ،المخزومي ورضا   ( وتعلق  
 باضطرابات في السلوك منها الخجل وال يدرون بـأنهم           أطفالهم إصابةواألمهات يشكو كثيراً من     

 فالطفل الذي يتعرض النتقادات من قبل الكبـار         أطفالهمساهموا في زرع هذا السلوك في نفوس        
 رأيـه أو التحـدث أمـام    إبداءينشأ ضعيف الثقة في النفس ، ويسيطر عليه الخوف والخجل من      

الصغيرة والكبيرة في لهو الطفـل ولعبـه وال         اآلخرين كما أن من اآلباء من يتدخل في األمور          
  .النفس  يتركون ألطفالهم حرية اللعب واالعتماد على 

وينشأ بعض األطفال في بيئة عائلية تفتقد الدفء والحب والحنان مما يـؤدي بـه إلـى                 
ـ               ه البرود العاطفي الذي يقود بالتالي إلى قلة التعاون أو انعدامه والتفاعل االجتماعي االيجابي بين

  .وبين اآلخرين 

 على أداء أعمال    وإجبارهمونجد بين اآلباء من يستغل الشدة والقسوة في معاملة األطفال           
ال طاقة لهم بها ، مما يجعلهم بالتالي يفقدون الثقة في أنفسهم وفي قدراتهم كما يـستعمل بعـض                 

لـم جوبـه بـالمنع       الرأي أمام الكبار حتى إذا ما تك       وإبداءاآلباء أسلوب منع الطفل من التحدث       
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ء منه والضحك عليه وهذا ما يؤدي إلى انعزال الطفل عن المجتمع والخوف من االنضمام               زواله
  .إلى الجماعة 

أن الخجل ظاهرة طبيعية تظهر في فتـرات معينـة    ) 35 : 1996 ،مدانات ( كما ترى 
ففـي  . من العمر وتحت ظروف خاصة في حياة اإلنسان وخصوصاً فترتي الطفولة والمراهقـة          

 بالخجـل خاصـة مـن       واإلحساسمرحلة الطفولة نالحظ أن األطفال يمرون بفترة من الشعور          
  .االختالط بالغرباء 

وخالل فترة المراهقة يظهر على المراهق الخجل بسبب بعض المشاعر التـي يتعـرض     
ق فترة  لها في هذه المرحلة من النمو ويرجع ذلك إلى التغيرات الفسيولوجية والجسمانية التي تسب             

 في زيادة الحساسية والشعور بالخجل عند       أثارهالبلوغ بسبب نشاط الغدد الصماء وهذا النشاط له         
  .المراهقين 

والخجل من السلوكيات الخطيرة التي تصيب اإلنسان وتسبب في انطوائه وبعـده عـن              
المواقـف  الناس وعدم القدرة على المعاشرة والمخالطة ويصبح الفرد الخجول كثير التردد يهاب             

والمجابهة سريع االرتباك فاقد الثقة بالنفس يالزمه الخوف دائماً لديه شعور بـالنقص مـشغول               
  .بنظرات الناس ورأيهم فيه 

أن األطفال الخجولين واعون لمشكلتهم ولكن       ) 156 – 155 : 2002 ،العزه  (ويذكر  
احة من الداخل وعنـدهم   بشكل جيد أنهم يشعرون بعدم الر  أنفسهماتصاالتهم ضعيفة وال يبرزون     

 القلق وهم دائماً متململون ويريدون التهرب من المواقف االجتماعيـة أنهـم يـشعرون               أعراض
باالختالف عن اآلخرين ويعتقدون بأن اآلخرين يسيئوا الظن بهم ويعتبرون االتصال االجتماعي             

ك االجتمـاعي غيـر      السالب عندهم غالباً ما يكون مصحوباً بالـسلو        مالتقييتجربة سالبة أن هذا     
  .المتكيف 

ن األطفال الخجولين ال يشاركون في المدرسة أو في المجتمع ولكنهم ليسوا كذلك فـي               إ
  .البيت والمشكلة تكون اخطر إذا كان هؤالء األطفال خجولين كذلك في البيت 

 وهـم ال    اهتماماًأن األطفال الخجولين يفتقرون للمهارات االجتماعية وأنهم ال يظهرون          
قلون وال يعطون االتصال وال يظهرون الشفقة االحترام نحو اآلخرين وال يتمتعون بالخبرات             يست

الجديدة لذلك فهم نادراً ما يتقلون المديح االجتماعي وأن الرفاق والمعلمين ال يبحثون عنهم كمـا                
  .أن الحفالت هي مواقف صعبة بالنسبة لألطفال الخجولين 
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أن المواقف االجتماعية عنـدما تـصبح مثيـرة          ) 295 – 294 : 1999 ،الخطيب  ( ويرى  
للخوف والقلق للطفل الخجول فأنه كثيراً ما يلجأ إلى االبتعاد عن المشاركة فيها لكي يخفف عـن            

  . التي يرى من الممكن أن تلحق به األخطارنفسه 

ويظهر على الطفل الخجول أيضاً عالمات وأعراض اضطرابية تدل على أنه في عزلـه         
  .باره بديالً لالنسحابات الواقعيةر حوله من أحداث فكثيراً ما يلجأ إلى أسلوب التخيل باعتعما يدو

 دوافعه في الواقع وقد يرجع سلوك الخجل لدى الطفـل  إلشباعحيث لم يجد الطفل وسيلة   
إلى سوء تقدير الذات بحيث يعجز الطفل عن دمج نفسه داخل مجتمعه مما يحول دون اكتـسابه                 

اعي وذلك عندما يواجه كثير من االحباطات النفسية واالجتماعية واألكاديميـة فـي      لدوره االجتم 
  .المواقف االجتماعية المختلفة 

أو عندما يتعرض الطفل الزمات نفسية أو انفعالية سواء في المدرسة أو األسـرة وقـد                
 يجد الطفل   يكون لالضطرابات النفسية واالجتماعية داخل األسرة دوراً رئيساً في ذلك ، حيث ال            

  . للتعبير الذاتي الفرصة

أن حاله الخجـل الـشديد هـو انكمـاش           ) 166 – 165 : 2003 ،عيروط  (ويؤكد  
 والطفل الخجول عادة يتجنب اآلخرين ويخـاف بـسهولة   باآلخريناجتماعي مفرط من االختالط   

ـ         إلزاموال يثق بنفسه أو بالغير متواضع ومتحفظ متردد في           ف  نفسه بـأي شـيء وفـي المواق
االجتماعية ال يقوم بالمبادرة أو التطوع بل يبقى على األغلب صامتاً ويتجنب اآلخرين كما يتميز               
بأنه أكثر حساسية من األطفال العاديين وأكثر عصبية نتيجة شعوره بالنقص كما يجعلـه خجلـه                

ـ                دوانياً سهل االستثارة وكثير الحركة والتشاؤم والحذر وأن كان أحياناً يظهر عدم المبـاالة أو ع
  . األسباب ألتفه
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  :  Shynessمفهوم الخجل . 1
يعتبر الخجل ظاهرة طبيعية تظهر في فترات معينة من العمر وتحت ظروف خاصة في              

  .حياة اإلنسان وخصوصاً في فترتي الطفولة والمراهقة 
 بأنه الذي نالحظه على األطفال في مرحلـة         الخجل  )90 : 2001 ،الشربيني   ( عرف

 وعدم االنخراط فـي     األلعابوضة وبدايات المدرسة االبتدائية فيدفعهم إلى االنزواء واجتناب         الر
  .أغلب المناشط االجتماعية 

 بأنـه يكـون مـصحوباً       الخجل  )Crosier ، 1979 : 121 – 123 كرويزر   (وعرف
رغبـة  بالشعور بالقلق وعدم االرتياح في مواقف اجتماعية معينة مثل الظهور أمام السلطة مـع               

  .الخجول في الصمت واالنسحاب من المشاركة االجتماعية 
الخجل بأنه عدم ارتياح الفرد فـي وجـود    ) Draver، 1961 : 265 درافر ( ويعرف 

  .اآلخرين وينتج ذلك شعور ذاتي قوي ينتاب الفرد 
فيعرف الخجل بأنه معدل الحالة االنفعالية التي قد تصاحب          ) 293 : 1975 ،البهي  (أما  

  .خوف عندما يخشى الفرد الموقف الراهن المحيط به وأنه ينشأ من الشعور المرهف بالذات ال
بأنه الميل إلى تجنـب التفاعـل االجتمـاعي مـع      فيعرف الخجل  ) 6 : 1981 ،الدريني ( أما  

  .المشاركة في المواقف االجتماعية بصورة غير مناسبة 
بصورة مرضية يعتبر أحد األسباب     بأن الخجل إذا كان      ) 67 : 1992 ،حبيب  (وعرفه  

التي تعوق الفرد عن إشباع حاجاته وعن تحقيق التوافق المنشود ، وذلك ألنه يعوق الفـرد عـن        
  .تحقيق التفاعل االجتماعي الناجح 

بأن الخجل ناتج عن االستهزاء والسخرية       ) 154 : 1996 ،حواشين وحواشين   ( ويرى  
  .جتماعي ويميل إلى الشعور بالخوف واالرتباك بالطفل مما يجعله يتحاشى االتصال اال

الخجل بأنه اتجاه لتجنب التفاعالت االجتماعية       ) Pilkonis ،   1977 ، بيلكونز    (يعرف
 B 1977، 595-611( والعجز عن المشاركة بصورة مناسـبة فـي المواقـف االجتماعيـة              

Pilkonis. (   
نفعالية معقـدة تنطـوي علـى       بأنه حالة عاطفية أو ا     ) 122 : 2000 ، فرحة    (عرفهو

  .شعور سلبي بالذات أو على شعور بالنقص والعيب ال يبعث باالرتياح واالطمئنان في النفس 
على أنه حالة من حاالت العجز عـن التكيـف مـع المحـيط               ) 209 : 1973 ،عاقل  (وعرفه  

  .االجتماعي ، أنه عجز عن التكيف مع الناس 
 الخجل من السلوكيات الخطيرة التـي تـصيب         بأن ) 36 : 1996 ،مدانات  ( وأشارت  

اإلنسان وتتسبب في انطوائه وبعده عن الناس وعدم القدرة على المعاشرة والمخالطـة ويـصبح               
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سريع االرتباك فاقد الثقة بالنفس بالزمة الخوف دائماً لديه شعور بالنقص مشغول بنظرات الناس              
  .ورأيهم فيه 

بأنه الميل إلى تجنب التفاعل االجتماعي مـع         ) 331 : 2001 ،عبد المعطي   ( ويعرفه  
  .المشاركة في المواقف االجتماعية بصورة غير مناسبة 

ويرى البهي أن الخجل أحد الحاالت االنفعالية التي قد تصاحب الخوف عنـدما يخـشى               
  .الفرد الموقف الراهن المحيط به 

اعر التي تتدخل في     الخجل بأنه مجموعة متآلفة من االتجاهات والمش       يونالسمادويعرف  
ـ   ( قدرة الفرد وتجعله يتأثر انفعالياً باآلخرين والمواقف االجتماعيـة            : 2001 ،   يعبـد المعط

324(.  
الخجل بأنـه حالـة      ) 111 – 110 : 1979 ،رزق  ( وفي موسوعة علم النفس يعرف      

ـ                ب ال  عاطفية أو انفعالية معقدة ، تنطوي على شعور سلبي بالذات أو على شعور بالنقص والعي
  . النفسي واالطمئنانيبعث على االرتياح 

جونز ( وفي دراسة  ) Zimbardo & Radl ، 1982 : 469زيبماردو ورادل ( ويقدم 
يعرف الخجـل بأنـه عـدم     ) Jones & Briggs & smith ، 1986 : 626وبريجز وسميث 

ف وكـذلك    ينبعان من طبيعة العالقات الشخصية للموق      ingibition وكف   Discomfortارتياح  
 : Hornby ، 1990هورنبـاي   (  يقدم   Oxfordمصادر التهديد األخرى وفي قاموس أكسفورد       

 والخوف والقلق في حضور اآلخرين والتحفظ فـي  Timidityتعريفاً للخجل بأنه الجبن   ) 1180
  .الكالم معهم واالكتفاء باستخدام اإلرشادات واالبتسام في المواقف االجتماعية 

تعريفاً للخجل بأنـه     ) 1361 : 1990 ،دسوقي  ( م  ة علوم النفس يقد   وفي قاموس ذخير  
 انـدماج عدم ارتياح في حضرة اآلخرين من الناس ينتج عن فرط الشعور بالذات وهـو مـشقة              

وكف جزئي للصور المعتادة من السلوك في حضور اآلخرين خصوصاً وهو في معرض االنتباه              
   . اآلخرينبأنظارأي عندما يكون الفرد محاط 

  :  حول مفهوم الخجل بقوله اآلراءمجموعة من  ) 3 – 2 : 1992، الشناوي ( ويقدم 
 أعراض سلوكية متصلة بخبرات الفرد تتميز باضـطراب فـي معرفـة     ةأن الخجل زمل  

الفرد عن ذاته وفي أدراك الذات والخوف من التقدير السلبي من اآلخرين وكذلك الذات ، وكـدر        
  .مثل في صورة تهديد شخص واستعداد دائم لالستجابة للقلق في المواقف االجتماعية يت

ومن خالل التعريفات السابقة للخجل يتضح أنه متصل نفسي عريض يمتد فيشمل            
األحاسيس والمشاعر المتفادية والغريبة التي تنجم من حالة االرتباك والحيرة في وجـود             

 الذي يعوق تقدم الفرد ويمكـن       اآلخرين ونقص تقدير وتأكيد الذات منتهياً بالشعور بالقلق       

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 62

اعتبار الخجل نهاية لمتصل آخر يبدأ طرفه اإليجابي بتمتع الفرد بثقة عالة تقـوده إلـى                
الشجاعة واألقدام في حين أن قطبه السلبي يتميز بالخوف والتردد من اآلخـرين ونقـص         

  .س المهارات االجتماعية والخوف من التقدير السلبي من اآلخرين ونقص الثقة بالنف
بأنه القلق واالنزعاج في حضور الغيـر        ) 123 : 2000 ،فرحة  ( أما الحياء فقد عرفه     

  .من الناس وينشأ عن وعي للذات شديد الحدة 
  .ومن وجهة النظر اإلسالمية فإن هناك فرق بين الخجل والحياء 
  .فالخجل هو انكماش الفرد وانطوائه وتجافيه عن مالقاة اآلخرين 

  .اللتزام الفرد منهاج الفضيلة وآداب اإلسالم أما الحياء فهو ا
ومن خالل التعريفات السابقة يمكن القول بأن الخجـل يعنـي الفـشل فـي العمليـات                 
االجتماعية وخاصة التفاعل االجتماعي مع اآلخرين وكما أن التعريفات تعكس مفهوم الذات لدى             

  .الفرد واضطرابه وسوء تكيفه مع اآلخرين 
نسان كائن اجتماعي يسعى إلى أن يعيش وسـط الجماعـة يـؤثر             ومن المعروف أن اإل   

  .ويتأثر فيا ولكن لخجل يعطل هذه الخاصية 
أن الخجل مرضاً اجتماعياً ونفسياً يسيطر على قدرات         ) 122 : 2000 ،فرحة  ( فيذكر  

 الفرد ويشل طاقاته اإلنتاجية ويحد من سلوكه االجتماعي والنفسي نتيجة ما يصيبه من انفعـاالت              
  . طبيعية وصناعية يكتسبها الفرد من األسرة والبيئة والمجتمع الذي يعيش فيه أثاراتبسبب 

ولقد ركز البعض على دور التربية والتنشئة االجتماعية في بناء شخصية الفـرد وحمايتـه مـن        
  .االضطرابات وخاصة اضطراب الخجل 

في بيئـة عائليـة   أن بعض األطفال ينشأون      ) 46 : 2004 ،المخزومي ورضا   ( فترى  
تفتقد الدفء والحب والحنان مما يؤدي إلى البرود العاطفي الذي يقود إلى قلة التعاون أو انعدامه                
والتفاعل االجتماعي اإليجابي بينه وبين اآلخرين وبالتالي فقدان االطمئنان واألمان وهنـاك مـن         

طفال عـن التحـدث وإبـداء    اآلباء من يستعمل الشدة والقسوة في معاملة أطفالهم وكذلك منع األ          
 انعـزال  عليه وهذا يـؤدي إلـى        ك منه والضح  الهزأ  و الرأي أمام الكبار وإذا تكلم جوبه بالمنع      

  .الطفل عن المجتمع والتخوف من االنضمام للجماعة 
أن األطفال الخجولين دائماً يتجنبون اآلخـرين وهـم          ) 155 : 2002 ،   العزة( ويؤكد  

ومتواضعين وخجولين ومهزومين ومتـرددين وال يعرضـون أنفـسهم    دائماً خائفين غير واثقين    
للمواقف أنهم منكمشون من األلفة أو من االتصال مع اآلخرين يسيطر عليهم السكوت ويتجنبون              

  .وسائل االتصال واألطفال الخجولين نادراً ما يسببوا مشاكل في المدرسة 
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إنسان مضطرب يـسيطر    ومن خالل العرض السابق يرى الباحث بأن الشخص الخجول          
عليه التوتر والقلق واالنسحاب كل ذلك ينعكس على شخصيته فيفقده الثقة بنفسه ويصبح ضعيف              
اإلرادة والمبادرة وبالتالي يتجنب المواقف االنفعالية ألنها هي سبب الخجل مثل القلق والخـوف               

  .والشعور بالضعف 

  : الفرق بين الخجل وبعض االضطرابات المتداخلة معه 

  : تلك الفروق على النحو اآلتي  ) 333-332 : 2001،عبد المعطي ( كر ذ

  : الحياء والخجل . 1
الحياء هو سلوك إرادي يقصد به احترام الطرف اآلخر في التفاعل أما الخجـل فينتـاب           

  .الفرد بصورة ال إرادية في معظم الظروف التي يحدث فيها 

  : الخجل واالنطواء . 2
ي االحتكاك والتفاعل مع غيره ولكنه يشعر بعدم االرتياح إذا          فالشخص الخجول يرغب ف   

  .ما فعل ذلك األمر الذي قد يجعله يتفادى الغير في مناسبات معينة 
  .أما االنطواء فأنه يشتمل على ميل الفرد إلى توجيه االهتمام إلى الداخل 

  : الخجل وقلق الجمهور . 3
لق الجمهور مرتبط بالمواقف التـي تعتمـد        فالخجل مرتبط بالتفاعل بين اآلخرين بينما ق      

على الفرد أكثر ، قياساً على ما يحدث خالل االجتماع باآلخرين من تفاعل مثل إلقاء خطبـة أو                  
  .تمثيل دور في مسرحية 

  : الخجل والقلق االجتماعي . 4
الخجل يختلف عن القلق االجتماعي ولكن هناك خالف حول عالقة كل منهمـا بـاآلخر               

ضهم أن القلق االجتماعي يشمل الخجل بينما يرى آخرون أن القلق االجتماعي أحد             حيث يرى بع  
  .عناصر الخجل 

  : الخجل والشعور بالعار واالرتباك واحمرار الوجه . 5
الخجل يحدث في الطالب الن الفرد يتوقع أنه لن يستطيع إظهار نفسه بالـصورة التـي                

  .يتمنى أن يظهر بها أمام اآلخرين 
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فقد يشعر به الفرد عندما يحدث هذا التناقص بالفعل ويتلـوه االرتبـاك عنـد               أما العار   
انكشاف التناقض لآلخرين أما احمرار الوجه فهو عبارة عن اعتذار يقدمه الفرد كمحاولة لمنع أو               

  .تخفيف حدة التقييم السلبي من قبل اآلخرين 
  

  :عالقة العزلة االجتماعية بالخجل 
أن  ) 299 : 2005 ،الهـادي والعـزه    عبد ( يرى Social Soluteالعزلة االجتماعية 
 العالقات المشوشة بين األطفال أن سبب العزلة هو عدم تفاعل           أشكالالعزلة االجتماعية هي أحد     

  . مع اآلخرين وربما يعود إلى الخجل أنه سلوك تجنبي لآلخرين األطفال
اسي المتدني له في المدرسـة      أن العزلة االجتماعية عند الطفل لها عالقة بالتحصيل الدر        

وعدم تكيفه أن هؤالء األطفال سيطورون سلوكات مثل سلوكات الجانحين ، أن معظم األطفـال               
من األطفـال فـي     % 100 وغير مفهومين ومرفوضين ومتراجعين      بأنفسهمالمعزولين ال يثقون    

لة األطفال  المدارس األساسية معزولين ألن اآلخرين يرفضونهم ويتجاهلون أن بعض أسباب عز          
تعود إلى خياالتهم واالستغراق بها أن هؤالء األطفال يفتقرون إلى التعليم االجتماعي ويفتقـرون              
إلى التجربة والتمرين على خلق عالقات مع اآلخرين أن األطفال المعـزولين ال يتعلمـون قـيم            

ون اآلخرين وال يشاركونهم وجهات نظرهم أن سمات الشخصية هي التـي يتقبلـون أو يرفـض               
  .اآلخرين 
  

   : Reasons whyأسباب العزلة االجتماعية 
أن  ) 300 – 299 : 2005 ،الهادي والعزه د عب(  Fear of Othersالخوف من اآلخرين . 1

 اآلبـاء أحد أسباب العزلة هي خوف األطفال من اآلخرين أنه تجنب لمشاعر اآلخرين السالبة أن              
الخوف منهم أن هؤالء اآلباء يرتبطون فـي ذهـن          الغاضبون يجعلون أطفالهم يتجنبونهم بسبب      

  . والسرور لألمانالطفل على أنهم مصدر لأللم لذلك يهربون طلبا 
   : Lack of Social Skillsقلة المهارات االجتماعية . 2

 التحـدث أو  أبنـاؤهم يجب على اآلباء التعرف على أية مهارات تنقص أطفالهم ربما ال يعـرف     
  أن أطفالهم ال يختلطون باآلخرين لذلك يجب تعليمهم أن يكونوا اجتماعيين  أو أنفسهمالتعبير عن 

   : Parental Rejection to Pressرفض الوالدين لألصدقاء . 3
 أطفالهم يقود اآلباء إلى رفض أبنائهم ومنعهم من أن يكونوا اجتمـاعين  ألصدقاءأن رفض اآلباء   

  .وأن النتيجة سوف تقود إلى عزلتهم االجتماعية 
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   : How to Preventطرق الوقاية من العزلة االجتماعية 
  : طرق الوقاية  ) 303 – 300 : 2005 ،الهادي والعزه  عبد(قدم 

   : Early Exposure to Othersالتعرض المبكر لآلخرين . 1
يجب تعريض األطفال للتجارب اإليجابية مع اآلخرين أن التجـارب الـسالبة لألطفـال              

  .آلخرين ويجب تعاون اآلباء مع أطفالهم لتشجيع عدم العزلة تجعلهم يتجنبون ا
 Model Teach and discuss Group وعلم وناقش انتماءات الجماعة اإليجابية ةنمذج. 2

belongings :   
يجب نمذجة المهارات االجتماعية أمام الطلبة خالل الطفولة ، األطفال يتعلمـون كيـف              

هم لك ، علم األطفال كيف يختلطوا مع األطفال اآلخـرين           تتعامل مع اآلخرين من خالل مشاهدت     
وكيف يتجنبوا الشجار والتذمر المستمر ، شجع األطفال على االسترخاء وعلى التكيف واللياقـة              

 االجتمـاعي وأن بإمكانهم أن يكونوا قادة في بعض المهارات فيجب تشجيع األطفال على التفاعل         
  .الجتماعية ألن ذلك يساعدهم على تعلم المهارات ا

   : Promote Self-Confidence and Risk Takingشجع الثقة بالنفس والمخاطرة . 3
يجب أن يشعر األطفال باألمن النسبي واللياقة وأن عليهم أن يطوروا مهاراتهم وسيادتهم             

  .شجع هوايات الطفل وثقته بنفسه ومكانته االجتماعية بين اآلخرين 
   ) : 303 - 302 : 2005 ،ادي والعزه اله عبد( What to Do: العالج 

   : Actively Encourage Group Participation كافئ أي تفاعل اجتماعي. 1
 على عزلتهم االجتماعية وبدالً من ذلك قدم لهم الجوائز المادية وقدم لهم             أطفالكال تنتقد   

لوك االجتمـاعي  الجوائز المادية وقدم لهم المديح على كل سلوك اجتماعي يقومون به عزز الـس    
  .لديهم فوراً 

شجع األطفال المعزولين أن يأكلوا وأن يدرسوا مع أطفـال غيـرهم ، شـجعهم علـى                 
  .ممارسة األلعاب الرياضية المشتركة 

 Actively Encourage Group شــجع المــشاركة فــي جماعــات بــشكل فاعــل. 2
Participation   

 مـن خـالل االشـتراك فـي         شجع األطفال على التفاعل االجتماعي في ظروف عديدة       
رحالت جماعية ومشاهدة األلعاب الرياضية وأحياء المناسبات االجتماعية والوطنيـة وشـجعهم            

  .على مشاركة اآلخرين في ألعابهم 
   : Teach Specific Social Skills علم األطفال المهارات االجتماعية المحددة. 3

ات االجتماعية لذلك يجب تعليمهم علـى       األطفال المعزولين اجتماعياً يفتقرون إلى المهار     
  : السلوكيات المناسبة وتحفيز األنشطة اآلتية 
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   .األصدقاءعلمهم مهارات االتصال وخاصة . 1
  .علمهم كيف يكونوا صداقات بما فيها تقديم التحية واالستئذان . 2
ون وتقـديم   والتعـا  واإلصـغاء علمهم استقبال ردود أفعال اآلخرين اإليجابية مثل االهتمـام          . 3

  .المساعدة 
ناقش مع األطفال جميع مشكالتهم وشجعهم على التفاعل االجتماعي وشجعهم على االنخراط            . 4

  .في جماعات اجتماعية 

  :مكونات الخجل 

  : مكونات الخجل كاآلتي  ) 16-14 : 1999،  دوأبو زيالنيال ( تورد 
 ويتـضح فـي زيـادة إفـراز      ويسميه الباحثان الوميض الـداخلي     : مكون فيزلوجي للخجل  . 1

  .األدرينالين واحمرار الوجه وإفراز العرق وزيادة النبض وجفاف الحلق ، وبرودة اليدين 
يتمثل في زيادة االنتباه للذات وزيادة الوعي بها وعدم التوقـع وقـد    : مكون معرفي للخجـل  . 2

الـسلوك   إلى المكون المعرفي بوصفه نقـص  Eysenck & Eysenckنك ، وايزنك يزأشار ا
  .الظاهر فضالً عن انتباه مفرط للذات ووعي زائد بالذات وصعوبات في اإلقناع واالتصال 

أن الخجل يتضمن صعوبات في األداء فضالً عن ضعف         ) بيلكونز ، زيمباردو    ( وأورد  
   .ألتوكيديفي السلوك 

تـردد  يتمثل في حالة من عـدم االرتيـاح واالرتبـاك والحيـرة وال           : مكون سلوكي للخجل  . 3
  .والتذبذب والصمت 

 النرجـسية ويتمثل في الحساسية وضعف الثقة بـالنفس واالسـتثارة          : مكون وجداني للخجل  . 4
  .واضطراب المحافظة على الذات 

  .ويتمثل في الخوف والرعب والقلق  : مكون انفعالي للخجل. 5

  :الوراثة والبيئة والخجل 
  : خجل ال بد أن نطرح السؤال التالي قبل أن نخوض في ذكر األسباب التي تؤدي إلى ال

  من المسئول عن الخجل الوراثة أم البيئة ؟ 
ذلك حيث يؤكد أن هناك عامل وراثـي وراء          ) 167-166 : 2003 ،عيروط  (يوضح  

الخجل وأساسي جيني للخجل كما بنيت الدراسات على التوأم فالخجل من الخصائص المرنة فـي         
  شخصية اإلنسان

 تأثير الطـالق علـى الحيـاة        –تراكم خبرات الفشل    ( لحياة األليمة   ويذكر بأن خبرات ا   
  .قد تجعل من ولد شجاع في السابق ولداً خجوالً منزوياً ) العائلية 
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  .وهذا يؤكد دور البيئة في تعزيز وجود الخجل 
% 65وخلص الباحث إلى أن الجنس يلعب دوراً كبيراً في تكون الخجل حيث أن حوالي               

ولين في عمر عشر سنوات هم من البنات وذلك ألننا نشجع بناتنا على التصرف              من األوالد الخج  
 وعدم اخذ المبادرات وإبداء الرأي بـل نـشجعهن علـى الـصمت              واالتكالالهادئ والمتسامح   

  .والتصرف الخجول 
  :نظريات التنشئة االجتماعية 

م القـوانين  أن عملية التنـشئة االجتماعيـة تعنـي بـتعل     ) 28 : 1989 ،مليكه ( يذكر  
 بأنها العملية التي بواسطتها يوجه الفرد إلى تنميـة سـلوكه            Childاالخالقية ويعبر عنها تشيلد     

الفعلي في مدى أكثر تحديداً وهو المدى المعتاد والمقبول طبقاً للمعايير التي ينـشأ فيهـا وهـي                  
  .عملية تمتد مدى الحياة 

 ال بد أن نتحـدث عـن التفاعـل    وقبل أن نخوض في شرح نظريات التنشئة االجتماعية  
على أهميـة التفاعـل      ) Allport ) 1961البورت    حيث يؤكد  واألبناءاالجتماعي بين الوالدين    

 وانعكاسه على رسم مالمح شخصيتهم ويرى أن هناك ارتباطاً بين أسـاليب            واألبناءبين الوالدين   
التي يشعر بها األبنـاء تجعلهـم      التنشئة االجتماعية وشخصية األبناء فاتجاهات األمن والطمأنينة        

يميلون إلى تكامل بنية شخصيتهم ، فسمة الخجل تتشكل من خالل أساليب التنـشئة االجتماعيـة                
  . أثناء مرحلة الطفولة والمراهقة اآلباءالتي يستخدمها 

  
  : إلى وجود أنماط للسلطة الوالدية المتمثلة في اآلتي  ) Barmind ) 1971ويشير بيرمند 

  :  االستبدادي النمط. 1
 الذين ال يمسحون ألبنائهم أن يعبروا عن وجهات نظرهم فـي          اآلباءيعبر هذا النمط عن     

الموضوعات المرتبطة بأنماط سلوكية ، كما يسمحون بتعديل أو ضبط سلوكهم الخاص بهم فـي               
  .أي اتجاه ما عدا المرسوم لهم 

  : النمط المتساهل . 2
 أبنائهم عند اتخاذ القرارات التي تهمهـم دون تـدخل            يتركون اآلباءيتسم هذا النمط بأن     

 لألبناء أن ينظموا أنشطتهم وال يتدخل اآلباء في استخدام القوة في فـرض              اآلباءمنهم حيث يتيح    
  .معايير معينة بل يستخدمون العقل 

  : النمط الديمقراطي . 3
اقـشات المرتبطـة    في النمط الديمقراطي بتشجيع أبنائهم باالشتراك فـي المن     اآلباءيتسم  

 علـى   اآلباءبأنماط سلوكهم على الرغم من المناقشات المرتبطة بأنماط سلوكهم وعادة ما يصدق             
  .قراراتهم النهائية 
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  : النمط الحازم . 4
 بتوجيه أنشطة أبنائهم بأسلوب عقالني موجه من داخلهـم حيـث يـشجعون              اآلباءيتسم  

: الحميـد    عبد(  الذاتية والمساعدة المنضبطة     ادةاإلرالعطاء اللفظي وهم يقدرون     أبنائهم األخذ و  
1987 – 36 ( .  

ونعود إلى الحديث عن نظريات التنشئة االجتماعية حيث أن تلك النظريات األساليب التي يـتم               
  .من خاللها تكوين األطر النفسية لألفراد وسمات الشخصية واالتجاهات النفسية 

   :النظريات التي تفسر التنشئة االجتماعية 
   ) : 56 – 53 : 1978كالفيدهول ، جاردنر لينذري ( نظرية التحليل النفسي . 1

ينظر فرويد إلى ارتقاء الشخصية يوصفها عملية دنيامية تتضمن صراعاً بـين عزائـز              
الهو واألنا واألنـا    : الفرد ومطالب المجتمع ويفترض فرويد أن الشخصية تتكون من أجهزة هي            

     .األعلى 
   : Id الهو. أ

وهو النظام األصلي للشخصية ويتكون من كل ما هو موروث وموجود سيكلوجية وهـو              
عبارة عن مستودع الطاقة النفسية كما أنه وثيق الصلة بالعمليات التي يقـوم بهـا األنـا واالنـا          

  .األعلى وهو يمثل الخبرة الذاتية للعالم الداخلي وال تتوفر أية معرفة بالواقع الموضوعي 
   : Ego األنا. ب

 عـالم الواقـع   إزاءينبثق االنا من الوجود ألن حاجات الفرد تتطلب تعـامالت مناسـبة      
الموضوعي فهو يطيع مبدأ الواقع الذي يرجى مبدأ اللذة مؤقتاً واألنا هو الجهاز المسيطر علـى                

  .الشخصية وهو يوفق بين مطالب الهو واالنا األعلى والعالم الخارجي 
   : Super Ego األنا األعلى. ج

وهو الجزء الثالث في الشخصية وهو يمثل القيم التقليدية للمجتمع وهو يمثل ما هو مثالي               
وليس ما هو واقعي وهو ينزع إلى الكمال بدالً من اللذة ويعمل األنا األعلى على كـف دفعـات                   

  . محل األهداف الواقعية األخالقية األهداف بإحالل األنا وإقناعالهو 
بقوله يعتقد فرويد أن السيطرة التامة على الهـو          ) 32 : 1990 ،ريتشاردلن  ( ويوضح  

هي طريقة تلعب فيها أساليب التنشئة االجتماعية دوراً هاماً في التحكم في الرغبات وذلـك عـن         
  .طريق تعلم الفرد القلق 

 خاطئا فأنهم يظهرون امتعاضهم وعدم رضـاهم        اآلباءفعندما يقوم الطفل بأي عمل يعده       
عبرون عن ذلك عن طريق التوبيخ أو الضرب ويعد هذا النوع من العقاب غير سار               بطريقة ما في  

ويجعل الطفل يشعر بالقلق ونتيجة لهذا التدريب المبكر يكتسب األطفال قلقاً عاماً نتيجة التواجـد               
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مع شخص يمثل مركز سلطة بالنسبة لهم وفي مرحلة الطفولة المتأخرة يقوم المعلم بـدور األب                
  .صل للطفل قلقاً وذلك للحفاظ على النظام وقد يتم ذلك عن طريق التوبيخ ويمكن أن يح

  : نظريقة االرتقاء المعرفي . 2
أن هذه النظرية تحدث عنهـا كـالً مـن بياجيـه             ) 31 – 30 : 1989 ،   ملكية (يورد

  في نظرية بياجيه عبارة عن مجموعة من المفاهيم األخالقية واالرتقاء          األخالقيوكولبرج فالنمو   
المعرفي يحدث نتيجة التقدم إلى األمام وتلعب أساليب التنشئة االجتماعية دوراً كبيراً في تطـوير             
عمليات التفكير المنطقي وتوصل بياجيه إلى أن تغيراً كبيراً يحدث االستقالل الخلقي في مرحلـة               

ود الخلقيـة    أو الحـد   اإللزام ألخالقياتالطفولة الوسطى فالطفل الصغير في اعتقاده يعمل طبقاً         
المقيدة وينصاع بهذه القواعد على أساس احترام من جانب نماذج الـسلطة التـي تـرتبط بهـذه          
القواعد ، ويساوي الطفل في هذه المرحلة بين الطفل السيئ والعقوبة فالفعل السيئ هو ما يعاقـب      

أقل إلـى   عليه الطفل ويحكم على مدى انحراف الفعل بمقدار ما يحدثه من ضرر ويوجه اهتماماً               
 هـذا  وأخالقيـات مقاصد صاحب الفعل والطفل األكبر فيرى بياجيه أنه يعمل طبقاً لمبدأ التعاون            

  .العمل فيستخدم نوعاً من االستقالل الخلقي 
  : نظرية االشتراط . 3

فذكر أن ايزنك طور نظريـة فرويـد مـن       ) 35 – 34 : 1990 ،ريتشاردلن  ( تحدث  
شتراط وقد افترض ايزنك أن عملية االشتراط تحدث عنـدما          خالل ربطها بنظرية بافلوف في اال     

يتعلم األطفال القلق من أي موقف يثير االستذكار أو الرفض ويمكن اسـتخدام أسـلوب العقـاب          
البدني مما يسبب المسا للطفل مما ينتج عنه استجابة القلق وذكر ايزنك أن الطفل الـذي يـسلك                  

ابه بالبقاء بمفرده في غرفته أو أي نـوع مـن العقـاب    سلوكاً خاطئاً ينبغي ضربه مباشرة أو عق    
ومن خالل العقاب تتكون الرابطة ين القلق والسلوك المرفوض ولهذا يؤكد كل من فرويد وايزنك               

  .على أن العقاب يقوم بدور أساسي في التنشئة االجتماعية للطفل 
  : نظرية التعلم االجتماعي . 4

را يعتقد أن الكثير من الـسلوك مكتـسب مـن           أن باندو  ) 32 : 1989 ،ملكية  ( وضح  
 النموذج ويتضمن   ألفعالخالل التعلم عن طريق المالحظة وأن ما يتعلمه الفرد هو تمثيالً رمزياً             

التعلم عن طريق المالحظة أربع عمليات مترابطة وهي االنتباه إلى سلوك النموذج ويتأثر االنتباه              
لتعلم عمليات الـذاكرة والعمليـات الحركيـة        بخصائص كل من النموذج والمالحظة ويتضمن ا      

والجانب الدافعي في التعلم عن طريق المالحظة ويتعلم الفرد الكثير مـن القواعـد االجتماعيـة                
  .للسلطة عن طريق المالحظة وعن طريق مالحظة عواقب سلوك اآلخرين 
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  النظرية االيثولوجيه . 5
 ترى أن الفرد مبنياً بيولوجياً لتعلم       أن هذه النظرية   ) 34 – 33 : 1989 ،ملكيه  ( يرى  

أنماط معينة من السلوك لقيمتها في المواءمة ونظراً لطول التاريخ التطـوري لإلنـسان فأنـه ال         
  .يمكن تجاهل الدور الذي تلعبه ضغوط المواءمة في تشكيل السلوك االجتماعي 

وليـة للـسلوك وفـي     هذه النظرية أن التأثيرات التطورية هي األسـباب األ  أنصارويرى بعض   
محاولة للجمع بين مفاهيم األيثولوجية ومفاهيم التحليل النفسي لشرح طبيعة ووظـائف العالقـات    

 حاجاته يحدث نتيجـة  إشباعاالجتماعية للفرد حيث اعتقد علماء تلك النظرية أن بقاء الطفل على            
  .صية الفرد ارتباطه بالوالدين وتلعب أساليب التنشئة االجتماعية دوراً في تشكيل شخ

وأخيراً يمكن القول أنه بالنظر إلى نظريات التنشئة فإن جميعها تتفق فـي أنهـا ليـست                 
عملية ذات وجهة واحدة حيث أن هذه النظريات لم تستوعب استيعاباً كامالً هذه العملية التفاعليـة     

اعلـه مـع   في التنشئة فالتحليل النفسي ينظر إلى المجتمع بوصفه يشكل سلوك الفرد من خالل تف            
النماذج الخارجية واالنتقاء المعرفي يصف الفرد ويمر هذا االنتقاء في مراحـل وربمـا كانـت                
النظرية االيثولوجية أكثر النظريات اهتماماً بعملية التفاعل في التنشئة إال أنها تقدم صورة عـن                

  .الفرد بوصفه موجهاً بقوى خارج نطاق تحكمه 

  : أسباب الخجل 

  : عوامل التي تؤدي إلى الخجل ومن أهمها توجد مجموعة من ال
كأن يكون الفرد مصاباً بعاهة وتشوه أو يعاني من سمنه شديدة أو ضـعف               : العامل الجسمي . أ

   ) 124 : 2000: فرحة ( وهزال وهذه تعرضه للشعور بالنقص وعدم ثقته بنفسه 
اً هامـاً ومـؤثراً إذ      حيث تلعب ظروف التربية والتنشئة االجتماعيـة دور        : العامل النفسي . ب

تخضع نفس الفرد لصراعات متعارضة تجعله في حالة قلق واضطراب قليل االنتبـاه وتخـتلط               
   ) .36 : 1996مدانات ، ( عليه الحقائق ويحرص على عبارات الثناء في كل مناسبة 

ثر بمـا   حيث تلعب مرحلة الطفولة دوراً هاماً في حياة األفراد فالطفل يتأ           : العامل االجتماعي . ج
يسمعه من كالم األقارب والمعارف عن خجله وعجزه أو قصر قامته هذه األقوال تترسـب فـي       
مخيلته وتتحول مع األيام إلى ذكريات فيرى من خاللها نقصاً وعجزاً في نفسه وقدرته ويؤدي به                

 : 1996مـدانات ،    ( ذلك إلى أن يتخذ من االنطواء والعزلة وسيلة للهروب من مواجهة الناس             
ومن خالل العوامل الرئيسة السابقة يمكن التعرف على أهم أسـباب الخجـل وهـي                 ) 36-37

  : كاآلتي 
  .االنتقادات والتحكم التي تضعف ثقة الطفل في نفسه وتشعره بنواحي النقص لديه . 1
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  . لدفع األبناء للتقدم اإلباءمقارنة الطفل باألطفال اآلخرين وهي وسيلة . 2
 تعتمد على الحب والعطف والرعاية التي يكون الطفل في أمس الحاجـة             ضعف العالقة التي  . 3

  .إليها 
المخزومـي  (  تصدر منه مما يؤدي به إلى التراجع      هفوة وزمالئه ألقل    إخوتهنقد الطفل أمام    . 4

   ) .47 : 2004، ورضا 
ـ              / عدم االهتمام   . 5 ام اإلهمال أن بعض اآلباء يظهرون قلة اهتمـام بأطفـالهم أن الـنقص الع

  .باالهتمام باألطفال يؤدي إلى شعورهم بالدونية والنقص 
  .الشعور بعدم األمان األطفال الذين يشعرون بقلة األمن ال يستطيعون المغامرة . 6
  .األطفال الذين تقدم لهم حماية زائدة يصبحون سلبيين وخجولين : التدليل والحماية الزائدة . 7
 الثبات في معاملة الطفل وتربيته يـساعد علـى وجـود            أسلوب التناقض وعدم  : عدم الثبات   . 8

  الخجل 
  .يتقبل بعض األطفال أنفسهم بأنهم خجولين كصفة مالزمة لهم : اللقب بالخجل . 9

بعض األطفال يبدون خجولين منذ الوالدة ، وكذلك اإلعاقـات          : المزاج أو اإلعاقة الجسدية     . 10
  .نية الجسدية غالباً ما تسبب الخجل والشعور بالدو

أن اآلباء الخجولين غالباً ما يكون لديهم أطفـاالً خجـولين إذ أن هنـاك               : النموذج األبوي   . 11
-156 : 2002 ،   العـزة ( ارتباط بين الخجل الوراثي والعيش مع نماذج خجولة مـن النـاس             

159(.  

   ) 20-16 : 1999 ، أبوريدالنيال و ( أشكال الخجل كما بينته 

  : Introverted social Shynessائي الخجل االجتماعي االنطو  -أ 
  .ويتميز الفرد فيه بالعزلة مع قدرته على العمل بكفاءة مع الجماعة 

   : Neurotic Social Shynessالخجل االجتماعي العصابي   -ب 
  .ويتميز صاحبه بالقلق الناتج عن الشعور بالحساسية المفرطة نحو الذات 

  : Public Shynessالخجل العام   -ج  
 بعيوب في أداء المهارات كالحرج والفشل في بعض األحيان أثناء االستجابة فـي            ويتميز صاحبه 

  .الموقف االجتماعي 
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   : Private Shynessالخجل الخاص   -د 
  وهذا النوع من الخجل يتعلق بالعالقات الشخصية الحميمة التي يطلق عليها اصطالح االستحياء 

  : Positive Shynessالخجل الموجب   -ه 
  . المستحسنة اجتماعياً مثل الهدوء والحساسية ويشير إلى الصفات

   : Negative Shynessالخجل السالب   -و 
  .يشير إلى الصفات غير المستحسنة مثل العزلة والخوف 

   : Balanced Shynessالخجل المتوازن   -ز 
  .ويشير إلى الصفات السابقة بوصفها متوازنة دون إفراط أو تفريط وبشكل مقبول اجتماعياً 

   : Temperamental Shynessجي الخجل المزا  -ح  
  وهو المرتبط بالمزاج وتقلباته 

   : Social Evaluative Shynessالخجل التقويمي االجتماعي   -ط  
  .ويقصد به الخجل المرتبط بتقويم المواقف االجتماعية 

   : Excessive Shynessالخجل المفرط   -ي  
  .ويعنى ظهور أعراض الخجل بصورة زائدة وشديدة 

   :Non-Excessive Shynessط الخجل غير المفر  -ك  
  .ويعنى ظهور بعض أعراض الخجل بصورة بسيطة وخفيفة ومؤقتة 

   :Self – Shynessالخجل من الذات   -ل 
  .ويعنى أن يخجل الفرد من نفسه دون تدخل اآلخرين 

   :Social Shynessالخجل من اآلخرين    -م 
  .اعله معهم ويعنى أن يشعر الفرد بالخجل من اآلخرين وبسبب اآلخرين ونتيجة تف

   :Realistic Shynessالخجل الحقيقي   -ن  
  .ويعنى الخجل الفعلي الواقعي في المواقف المثيرة فعالً للخجل دون مبالغة 
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   :Non-Realistic Shynessالخجل الوهمي   -س 
وتعني الخجل من أشياء أو أمور ال تسبب الخجل لدى معظم الناس وهو خجل مبنـي علـى              

  .الوهم أو تصورات خاطئة 

   :Artifacial Shynessجل المتصنع الخ  -ع  
  .ويعنى الخجل المفتعل ويلجأ إليه الفرد تحقيقاً لهدف ما 

   :Sex Shynessالخجل الجنسي   -ف 
  .ويقصد به الخجل المتعلق بالموضوعات الجنسية والتناسلية والشهوية 

   :Congnitive Shynessالخجل المعرفي   -ص 
  .ويقصد به الخجل من التعبير عن أفكار معينة 

   :Sentimental Shynessالخجل العاطفي 
  .وهو الخجل المتعلق بالموضوعات العاطفية مثل الحب ، والعشق 

   :Varbal Shynessالخجل اللفظي 
  .ويقصد به التعابير اللفظية التي يتلفظ بها الفرد حين شعوره بالخجل 

  :Non-Verbal Shynessالخجل غير اللفظي 
  .ضلية والسلوكيات التي ال يمكن التعبير عنها لفظياً يقصد به التعابير الحركية والع

  :أعراض الخجل 

   ) 48 : 2004 ،المخزومي ، ورضا ( تظهر على الطفل الخجول أعراض مختلفة ذكرتها 
  .فقدان الثقة في النفس . 1
  .االبتعاد عن اآلخرين مما يؤدي إلى العزلة واالنطواء . 2
  .التوتر الشديد والعصبية . 3
قيام بسلوك ال يعد حسناً مثل مص اإلبهام وقضم األظافر أو تكسير األشياء التي تقـع بـين              ال. 4

  .يديه وبشكل ال إرادي 
  .الحسد وبغض اآلخرين وكراهيتهم والحقد عليهم . 5
  .النكوص إلى المراحل السابقة . 6
  .التأخر الدراسي . 7
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  .التراجع أمام المشاكل والهرب من حلها . 8
العالمات الجسمية كاحمرار الوجه والرعشة وارتجاف األطراف عند الـشروع          ظهور بعض   . 9

  .في التحدث 
  .فقدان القدرة على الدفاع عن النفس . 10
  .االتكال على الغير . 11
  .الخوف من التقاء عينيه بعيون اآلخرين . 12
  .فقدان القدرة على التعبير عن أفكاره . 13
  .المشي منكس الرأس . 14
  ) .اللغة األم أو اللغة الثانية ( ر في تعلم اللغة التأخ. 15

  : صفات الطفل الخجول 

  :صفات الطفل الخجول  ) 46 : 2004 ،المخزومي ورضا( تذكر 
  .هو الطفل الفاقد لثقته بنفسه . 1
  .عدم القدرة على التواصل اللفظي وغير اللفظي مع اآلخرين . 2
  .عدم القدرة على التفاعل االجتماعي . 3
  . فقدان اآلمان واالطمئنان .4
  .يسيطر عليه القلق والتوتر مع اآلخرين . 5

  : معدالت انتشار الخجل 
 عن توصل كل من مايسه أحمد النيـال ومـدحت عبـد            ) 85 : 2003 ،مرشد  ( يورد  

إلى أن اإلناث أكثر شعوراً بالخجل من الذكور وهذا يتفق مع دراسة مجـدي               ) 1999( الحميد  
   ) 1979( وكروزير  ) 1992( حبيب 

ويفسران أن السبب في ذلك يرجع إلى طبيعة التركيب االنفعالي والوجداني لألنثى بصفة             
 فضالً عـن أن األنثـى فـي أغلـب          واألحاسيسعامة الذي يتميز بالحساسية والرقة والمشاعر       

ـ              األحيان ط التنـشئة    أكثر التزاماً وأكثر قيوداً وأكثر اتكالية وأقل تشجيعاً على المواجهة فـي نم
الحميـد   مايسه أحمد النيال ومدحت عبد( االجتماعية الذي يفرض عليها أن تتجنب مواقف معينة    

   ) .188 : 1999 ،زيد  أبو
 توصل  واإلعداديةوفي مسح قام به زيمباردو على عينات من أطفال المدارس االبتدائية            

يسه أحمد النيـال ومـدحت      ما( من البنات يعانون من الخجل      % 60من البنين ، و   % 50إلى أن   
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إلـى أن    ) 106 : 1994 ،زكريا الـشربيني    ( ويشير بذلك    )  3 : 1999 ،الحميد أبوزيد    عبد
  . أعلى من نسبته لدى الذكور اإلناثنسبة الخجل لدى 

النيـال  ( أما بخصوص الدراسات التي تناولت الفروق بين الجنسين في الخجـل فقـد أوردت               
  : ت هذه الدراسا ) 216 : 1996،

وجـونز   ) Cheek & Buss : 1981(  وشيك وبص Zimbardo 1977زيمباردو 
 ) Stoppard & Kalin 1978( وسـتوبارد وكللـين    ) Joness & Russell(     وراسل 

ومايـسه   ) 1994( وعلى السيد خضر     ) 1995( ، وأحمد عثمان     ) 1981(        وزيمبارد  
 فـي حـين   اإلنـاث بين الجنسين في الخجل لـصالح  ، على وجود فروق دالة  ) 1996( النيال  

على طالب الجامعة وجـود فـروق    ) Booth etal ، 1992(  أظهرت دارسة بوث وآخرون 
  . في الخجل لصالح الذكور واإلناثدالة بين الذكور 

عـن أهـم     ) 27-26 : 1999 ،النيال و أبو زيـد      ( فقد تحدثت    :النظريات المفسرة للخجل    
  :ة للخجل وهي كاآلتياالتجاهات المفسر

    Analytic Perspective: االتجاه التحليل . 1
ويفسر الخجل على أساس أن االنا مشغول بذاته ليأخذ شكل النرجسية والشخص الخجول             

  .من وجهة النظر هذه يتميز بالعدائية والعدوان 

    Social Learning Perspective: االتجاه التعلم االجتماعي . 2
تجاه أن الخجل راجع إلى القلق االجتماعي والذي بـدوره يثيـر أنماطـاً              ويؤكد هذا اال  

متباينة من السلوك االنسحابي على الرغم من أن االنسحاب يعمل على خفض القلـق ومـن ثـم            
  .الخجل إال أنه يمنح فرصة تعلم المهارات االجتماعية المالئمة 

    Environmental Perspective: االتجاه البيئي األسري . 3
ويرجع البعض الخجل إلى عوامل بيئية أسرية تتمثل فيما يمارسه الوالدان مـن أسـاليب    
معاملة مثل الحماية الزائدة التي قد تنتج عنها اعتماد كلي على الوالدين كما أن النقـد المـستمر                  

  .الموجه نحو الطفل فقد يؤدي إلى نشأة أسلوب التردد وتنمية المخاوف لديه 

    Genetic Perspective: ثي االتجاه الورا. 4
حيث يعزى فيه الخجل إلى الشق الوراثي التكويني فيميل بعض األطفال إلـى التعـرض     

  .للضوضاء والرغبة في االنطالق ويميل البعض إلى لسكون واالنفراد 
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ومن خالل العرض السابق نالحظ أن التربية والتنشئة االجتماعيـة تلعـب دوراً هامـاً               
شخصية األطفال والحظنا من خالل التقديم السابق لمفهوم الخجل وأعراضـه      وحاسماً في تشكيل    

وأسبابه وطرق الوقاية والعالج أن االعتدال في التربية واالهتمام بالنشئ قضية هامة جداً فيكون              
كما وضح اإلسالم ليناً دون إهمال وشدة دون إيذاء فال يهمل ويترك وعلى النقـيض اآلخـر ال                  

  .صغيرة وكبيرة فال حماية زائدة وال ترك مطلق يعنف وينقد في كل 
فال بد لألسرة أن تقوم بدورها التربوي في تربية األطفال وخاصة تنمية جميع المهارات              
لديهم وخاصة المهارات الشخصية واالجتماعية واألكاديمية والمصرفية لتخرج شخصية متكاملة          

ل التواصل والتفاعل االجتمـاعي مـع        في جميع جوانب الحياة قادرة على العيش بأمان من خال         
  .اآلخرين 

كل ذلك يحدث في مرحلة الطفولة المبكرة حيث أن الحاجة إلى تكوين عالقات اجتماعية              
تبدأ في السنة األولى من حياة الطفل وتنمو الحاجة االجتماعية وتتطور عاماً بعـد عـام وفـي                  

  .بالشعور بالحاجة إلى االنتماء مرحلة المراهقة يزداد وعيه االجتماعي ويتطور حيث يبدأ 
وعليه يحب المربين واآلباء االهتمام بالنشئ وإعداده إعداداً جيـداً لمواجهـة متطلبـات الحيـاة             

  .اليومية 
   ) 85 – 83 : 2003: مرشد : ( النظريات المفسرة للخجل 

   Social Avoidance Theory: نظرية التجنب االجتماعي . 1
جتماعي من خالل سلسلة من الدراسات قـام بهـا زيمبـاردو    تطورت نظرية التجنب اال 

Zimbardo وبيلكونز Pilkonis وأثناء جهودهم لدراسة الخجل ، Shyness   
  ( Zimbardo , Pilkonis , Norwoodوأثناء جهود كل من زيمباردو وبيلكونز ونـوروود  

من عينـه   % 80 ظهر أن    1976 في عام    Pilkonis وكذلك درساتات بيلكونز     1974في عام   ) 
 النتائج العملية من دراسة     أظهرتجامعية اعترفوا أن لديهم خجالً في نقطة ما في حياتهم وكذلك            

 Shy and non Shy أن كالً من الناس الخجولين وغير الخجولين Pilkonis 1976بيلكونز 

People   يختلفون في مجالين هما الـسلوك اللفظـي Verbal behovior   والمـشاعر التـي 
   ) .Pilkonis ، 1976 : 51 بيلكونز  (ا الفرد ذاتياً أثناء تجربة البحثيظهره

 أنه في مجال السلوك الشفوي استعداداً قليالً من         Pilkonis 1976والحظ كذلك بيلكونز    
جانب األفراد الخجولين لبدء المحادثات أو لقطع فترات الصمت أثناء المحادثة وقد تكلم األفـراد               

ر ولمدد أقصر في الزمن وسمحوا بحدوث فترات صـمت أكثـر أثنـاء              الخجولون أقل باستمرا  
التفاعالت العادية وقد شعر األفراد الخجولين بمزيد من قلق الكالم وذلك بعـد عـرض شـريط               

  .بتسجيل كان يشمل على تسجيل للجلسات التي تمت من خالل البحث 
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 Social Sensitivity and : نظرية الحساسية االجتماعية واالتجاه إلى االنعزال الـذاتي . 2

Self-tendency Theory :   
 بأنـه  Shyness الذي عرف الخجل Ishiyamaتنسب هذه النظرية إلى الباحث إيشياما  

حساسية اجتماعية قلقة واتجاه لالنعزال الذاتي ومعظم الناس الخجولين يميلون إلى الشعور بـأن              
بة التي كانت لديهم ويشير إيـشياما أن  مشاكلهم فريدة وأنه ال يوجد شخص آخر لديه نفس الصعو   

ذلك يرجع إلى نزعة ذاتية خاصة بين الناس الخجولين ويشير إلى أن االتجاه التخصصي الـذاتي       
 لخجل اآلخرين لكونم مفرط الحساسية تجاه الخجـل         إدراكايرجع إلى كون الناس الخجولين أقل       

ياتهم وبالتالي يقللـون مـن       الخجولين سبب خجلهم إلى شخص     لألشخاصالخاص بهم وقد ينسب     
   ) .Ishiyama ، 1984 : 909إيشياما (ثقتهم بأنفسهم 

   : Anxious Self-preoccupation Theory : نظرية انشغال البال الذاتي القلق. 3
 الذي قدم تعريفاً للخجل بأنه قابليـة        Grozierتنسب هذه النظرية إلى صاحبها كروزير       

 : Grozier ، 1979كروزيـر   ( تجابة لمواقف اجتماعية مهددة     النشغال البال الذاتي القلق كاس    
 باعتباره مكوناً هاماً للخجل ويشير إلى       Self-esteemوقد وصف كروزير تقدير الذات       ) 960

 Socialأن األفراد الخجولين ذوي تقدير الذات المنخفض ربما مدخلون في المواقف االجتماعية 
Situationلمهارات االجتماعية  خائفين من االفتقار إلى اSocial Skills  ومن التقويم الـسلبي 

Negative Evaluation    من اآلخرين وربما يتميز الخجل باعتباره القلق الـذي يـشعر بـه 
  .) Grozier ، 1979 : 960كروزير (الشخص فيما يتعلق بالتقويم من قبل اآلخرين 

   :  Shyness and sociability Theory نظرية الخجل االجتماعية. 4
 ، يعرف الخجـل مـن   Cheek and Bussتشيك وبص : أصحاب هذه النظرية هما 

وجهة هذه النظرية بأنه توتر وكبت عندما يكون مع اآلخرين والخجل لـيس مجـرد اجتماعيـة                 
 تشيك  (منخفضة عندما تعرف االجتماعية بأنها تفضيل لالندماج أو الحاجة إلى التواجد مع الناس            

ويشير تشيك وبص إلى وجود عنـصر وراثـي    ) Cheek and Buss، 1981 : 330وبص 
   ) .Cheek and Bussتشيك وبص . (للخجل 

  : نظرة اإلسالم وتفسير السلوك اإلنساني . 5
أن المسلم المؤمن ال يشعر بالهوان والقلق ألنه يعلم أن اهللا معه ويستجيب لـه إذا دعـاه          

أن الذين قالوا ربنا اهللا ثم استقاموا فـال خـوف           ( وهو يرتبط دائماً بربه في أعماله ، قال تعالى          
   . 13سورة االحقاف آية ) عليهم وال هم يحزنون 

أن اإليمان يجعل صاحبه ال ينشغل بهموم الدنيا من فقر وال يخشى الموت واآلخـرة الن        
(  مصيبة يذكر اهللا ويؤمن بقوله تعـالى         أصابتهلديه ذخيرة كبيرة من األعمال الخيرة كما أنه إذا          

ومع هذا يتعرض المسلم في بعض األحيان لعـدم تـوازن القـدرة     ) إال بذكر اهللا تطمئن القلوب      
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العقلية والعقائدية لديه ويقع فريسة لالضطرابات النفسية ، وذلك يتصل بالشعور بالذنب والضالل             
خيـه  والشعور بعدم الرضا والخوف والقلق واالكتئاب والميل لالعتداء وهنا يحتاج المسلم إلـى أ        

المسلم القادر على المساعدة ليساعده على احتواء مشاعره وقد جاءت الديانات السماوية على مر              
العصور تحث على استخدام العقل وتفهم العقائد بهدف تنمية القدرة العقلية التي تستطيع أن تحقق               

ن مبادئه الدينية   التوازن داخل الفرد وتسيطر على النواحي االنفعالية والغريزية التي تبعد الفرد ع           
واإلنسانية وقد وضع االنبياء عليهم الصالة والسالم طريق الهداية والفالح في هذه الدنيا وسـبل               
الشعور بالطمأنينة والتكامل والتوازن بين القوى الروحية والعقلية والنفسية والجسمية وقد تميـز             

  .ة في الدنيا واآلخرة الدين اإلسالمي عن الديانات السماوية السابقة باالهتمام بالحيا
( وجاء اإلسالم ليؤكد دور اإلنسان في الحياة الدنيا ويؤكد بأنه طريق الفالح إلى اآلخرة               

   ) .187 – 186 : 1997أبو عيط ، 

   :الوقاية من الخجل

  : طرق الوقاية من الخجل كاآلتي  ) 339 – 338 : 2001 ،عبد المعطي (ذكر 
  .الحرص على تشجيع الثقة بالنفس . 1
  .عدم مقارنة األطفال بمن هم أكثر حظاً في االستعدادات الجسمية أو الوسامة أو الذكاء . 2
  .أن يوفر اآلباء والمربين ألبنائهم مقداراً معقوالً من العطف والمحبة . 3
   ) 160-159 : 2002العزه ، ( شجع وكافئ أن يكون األطفال اجتماعيون . 4
  .شجع السيادة ومهارات النمو . 5

  :عالج الخجل 

  : طرق عالج الخجل  ) 165-161 : 2002 ،العزه (فقد أورد 
  .علم وكافئ المهارات االجتماعية . 1
  .أضعاف الحساسية بالخجل . 2
  .تشجيع توكيد الذات . 3
  .شجع التحدث مع النفس . 4
   ) 49 : 2004  ،المخزومي ورضا( إشعار األطفال باآلمان واالطمئنان . 5
  .صة للطفل باالختالط باآلخرين إتاحة الفر. 6
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   :التعقيب علي اإلطار النظري
يمكن القول بأنة من خالل العرض السابق لإلطار النظري لكال من المهارات االجتماعية             
والخجل يتضح جليا دور التربية والتنشئة االجتماعية في تشكيل شخصية األطفـال مـن خـالل              

  لطفل   الدور الذي يؤديه الوالدين والمحيطين با
وهنا البد لألسرة أن تقوم بدورها التربوي في تربية األطفـال وخاصـة تنميـة جميـع              

 ميـة يواألكادالمهارات االجتماعية لديهم التـي تتـضمن المهـارات الشخـصية واالجتماعيـة              
والمصرفية لتخرج شخصية متكاملة في جميع جوانب الحياة وقادرة علي العيش بأمان من خالل              

  .صل والتفاعل االجتماعي مع اآلخريناالتصال والتوا
ومن خالل عرضنا السابق لمفهوم المهارات االجتماعيـة وأنواعهـا واليـة اكتـسابها              

نا ما للمهارات من دور هام جدا في صقل شخصية األطفال وجعلهم قادرين             ظوالتدرب عليها الح  
  . أللفة واالنسجام علي العيش والتفاعل مع اقرأنهم والمحيطين بهم في جو يسوده التعاون وا

 إلية كل ما يحتاج     وإكسابهة جميع جوانب شخصية الطفل      فالمهارات االجتماعية قادرة علي تغطي    
في تفاعله مع اآلخرين الن اإلنسان بطبيعته مخلوق اجتماعي  يميل الي العيش وسـط جماعـة                 

  . معهاأهدافه ويحقق هالستقرار والطمأنينة ويشبع حاجاتر معها باألمن واعيش
وتبرز شخصيته من خالل تلك الجماعة ويقيم مع الجماعة عالقات متبادلة ومن ثم يحقق              

 أفـراد  يقيم تلك العالقات المتبادلة مـع        أنفق النفسي واالجتماعي وحينما ال يستطيع الفرد        االتو
 وينسحب بعيدا عنهم ويشعر بالخجل والـنقص وعـدم الثقـة         يتأثر فأنةالجماعة الذي يحيا معها     

وهذا يوضح دور المهارات االجتماعية في جعل شخصية الطفل قوية ومستقيمة ومـؤثرة             بالنفس  
  .وقادرة علي التواصل مع اآلخرين في جو هادي وامن 

كما أن نقص تلك المهارات االجتماعية ينعكس علي شخصية الطفل فتبدوا شخصية غير             
 مشكالت نقص المهـارات     متوافقة وعدم قدرتها علي االتصال والتواصل مع اآلخرين ولعل أهم         

االجتماعية الشعور بالخجل واالنزواء بعيدا عن اآلخرين وعدم التواصل معهم كما ويعد الخجـل         
كما  ) Shaffer.1993(شارفمن أكثر المشكالت النمائية شيوعا بين الجنسين كما وضح ذلك           

 وأنـة  ) 1999 .محمد قاسم( يعتبر من االضطرابات النفسية المنتشرة في مختلف المجتمعات  أنة
زيمباردوا وهند رسـون    (منتشر بين نسبة كبيرة من األفراد وخاصة المراهقين وذلك كما وضح            

.zimpardo & Henderson 2000 (   انتشارا في مجتمعاتنا الـشرقية مـن   أكثروالخجل 
ور  التنشئة االجتماعية في مجتمعاتنا الشرقية والتي تساعد ظه        ألساليب نظرا   األجنبيةالمجتمعات  

ومـن خـالل    ) 1992فاروق السيد   ( الخجل وانتشاره بصفة عامة وعند اإلناث  بصفة خاصة          
 بـالنشء  م االعتدال في التربية واالهتما    إن وعالجه نالحظ    وأسبابهم الخجل   تقديمنا السابق لمفهو  

 وشـدة   إهمال  لينا دون     األتي التربية تقوم علي     أنقضية هامة جدا كما وضح ذلك ديننا الحنيف         
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 ويترك وعلي النقيض ال يعنف وينقد في كل صغيرة وكبيـرة مـال حمايـة               همل ي  فال إيذاءون  د
  .زائدة وال ترك مطلق 

 في مرحلة الطفولـة المبكـرة حيـث ان          لألطفال نقول بان كل ذلك يحدث       األخيروفي  
 مـن حيـاة الطفـل وتنمـو الحاجـة      األولي في السنة تبدأ تكوين عالقات اجتماعية   إليالحاجة  

 االجتماعي ويتطـور حيـث   وعيهعاما بعد عام وفي مرحلة المراهقة يزداد       جتماعية وتتطور اال
  . االنتماء إلي بالشعور بالحاجة يبدأ

 جيـدا لمواجهـة     أعـداداً  وإعـداده  ءىبالنش االهتمام   واإلباءوعلية يجب علي المربين     
  .  متطلبات الحياة اليومية 
 الكثيـر مـن     أني المدارس الحكوميـة      من خالل عمله كمرشد تربوي ف      ويرى الباحث 

الطالب يعانون نقصا في المهارات االجتماعية وخاصة الخجولين منهم ، هذا الـنقص يـنعكس               
الـسلوكية  على سلوكهم وتصرفاتهم داخل المدرسة وخارجها مما يخلق لهم العديد من المشكالت             

  . التي تسبب لهم عدم التكيف والشعور بالضيق وعدم االستقرار 
كد الباحث من خالل مشاهداته اليومية أن الكثير من الطالب ال يحسنون التـصرف              ويؤ

مع زمالئهم ومعلميهم وخاصة فن التخاطب وتبادل الحوار والتفاعل االجتماعي مما يعكر صفوة             
  . العالقات االجتماعية فيما بينهم 

ولين علـي   ومن هنا فان الباحث يسعي من خالل هذه الدراسة إلي مساعدة الطالب الخج            
االتصال والتواصل مع اآلخرين من خالل إعداد برنامج إرشادي لتنمية الكفاءة االجتماعية لديهم             
حيث أنة يأمل في أن ينجح هذا البرنامج اإلرشادي ومن خالل جلـساته المتعـددة فـي صـقل                   
 شخصيتهم وإبرازهم بصورة جديدة قادرة علي التفاعل واالنسجام مع اآلخرين كمـا أن الباحـث        
يأمل في أن يستفيد الكثيرين من هذا البرنامج اإلرشادي في المدارس والمؤسـسات والجمعيـات             

          .التي تعني بالطفولة لما فيه مصلحة أبناءنا األطفال 
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  الفصـل الثالـث
  الدراسات السابقة

   : مقدمة 

v  ًهارات االجتماعية الم( الدراسات التي تناولت الكفاءة االجتماعية : أوال. (  

v  ًالدراسات التي تناولت الخجل : ثانيا.  

v   ًالدراسات التي تناولت برامج إرشادية لتنمية الكفاءة االجتماعية        : ثالثا

.  
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   :مقدمة 
يرى الباحث أهمية الدراسات السابقة كونها تشكل ضـرورة لالطـالع علـى خبـرات               

الجتماعية وأساليب اكتسابها والتدريب عليها     وتجارب اآلخرين في بحث مواضيع تتعلق بالكفاءة ا       
لتنميتها لدى الطالب الخجولين وكذلك للوقوف عند آخر ما توصل إليه الباحثون في هذا المجـال     

  .إلعطاء دفعة جديدة للبحث والدراسة والعمل على أكمال ما ابتدأه اآلخرون 
هتمـت بدراسـة الكفـاءة      ومن هنا فقد رأى الباحث ضرورة تقسيم الدراسات الـسابقة التـي ا            

  -: االجتماعية وما يتعلق بها من برامج إرشادية إلى محاور ثالثة هي 
 ويتعلق بالدراسات التي اهتمت بدراسة الكفاءة االجتماعية عند األطفال حيث تـم          :المحور األول   

مرشـد  (،  ) 2001منصور ، ( االطالع على بعض الدراسات السابقة في البيئة العربية كدراسة         
التي أظهرت جميعها أهمية الكفاءة االجتماعية وآثارهـا علـى الجوانـب الـسلوكية            ) 2003،  

  .والشخصية عند األطفال 
كما تم التطرق لبعض الدراسات العالمية التي أظهرت هي األخرى أهمية تنمية الكفـاءة              

   ..Van-der-Molen,H ) 1990( االجتماعية لدى األطفال 
دراسات أجريت في هذا الموضوع في البيئة الفلسطينية مما يعطي هـذه       وللعلم لم يالحظ الباحث     

  .الدراسة أهمية خاصة 
 ويتناول هذا المحور دراسات اهتمت بالخجل حيث تم االطالع على العديد مـن              :المحور الثاني   

الدراسات التي تناولت الخجل عند األطفال ومحاولة تشخيصه والوقوف عند مـسبباته وطـرق              
العنـزي ،  (،  ) 2000يوسف وخليفـة ،  ( سمت تلك الدراسات إلى دراسات وصفية     عالجه وانق 

وأخـرى اسـتخدمت     ) Crozier   ، 1995 Miller ،   1995( في تناولها لهذه الظاهرة     ) 2001
من خالل إعداد برنـامج   ) Allan & Rogers 1994( ،  ) 2006عنتر ، ( المنهج التجريبي 

  .على التفاعل االجتماعي مع غيرهمإرشادي لمساعدة الطالب الخجولين 
 حيث ركزت هذه الدراسات على البرامج اإلرشادية لتنمية الكفاءة االجتماعيـة            :المحور الثالث   

عند األطفال حيث صممت العديد من البرامج اإلرشادية لتناسب المشكلة التي وجدت من أجلهـا               
المخالفـي ،  ( وبات الـتعلم  وصع ) 2001شاش ، ( ،   ) 2005محمد ،   ( كالخجل عند األطفال    

  .وتنمية المهارات االجتماعية لدى األطفال المعاقين  ) 2005
( Verduyn . et . al , 1995 , Haynes & Avery, 1984 )   
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  : المحور األول 
  ) .المهارات االجتماعية ( الدراسات التي تناولت الكفاءة االجتماعية : أوالً 

  : ) 1994 ( ي دراسة السمادون-1
  .مفهوم الذات لدى أطفال ما قبل المدرسة في عالقته بالمهارات االجتماعية للوالدين 

هدفت هذه الدراسة إلى دراسة العالقة بين مكونات المهارات االجتماعية ومفهوم الـذات             
  .ألطفال وهم في سن ما قبل المدرسة 

أمـاً   ) 408 (أبـاً و   ) 408( قام الباحث بتطبيق مقياس المهارات االجتماعيـة علـى       
  .بنتاً  ) 204( ولداً و ) 204( ومقياس مفهوم الذات المصور على 

  .من أهالي مدينة طنطا وضواحيها بجمهورية مصر العربية 
  : نتائج الدراسة 

  .وجود فروق دالة بين األوالد والبنات في مفهوم الذات لصالح األوالد . 1
لدى األطفال وبين كل مكـون مـن مكونـات        وجود عالقات إرتباطية دالة بين مفهوم الذات        . 2

  .المهارة االجتماعية للوالدين 
   ) 1995(  دراسة إبراهيم -2

العالقة بين اكتساب المهارات االجتماعية وبعض المتغيرات لدى طفل الروضـة بدولـة         
  .الكويت 

تهدف هذه الدراسة إلى معرفة العالقة التي تربط بين المهارات االجتماعيـة واكتـسابها              
  .بعض المتغيرات لدى طفل الروضة بدولة الكويت و

   طفل 226 تم اختيار عينة من أطفال الروضة حيث تم اختيار عشوائي لعدد :عينة الدراسة 
 استخدم الباحث مقياس كوهن للمهارات االجتماعية المكون من اختيـار للكفـاءة             :أداة الدراسة   

  .االجتماعية وآخر لمواجهة المشكالت 
استخدمت الباحثة المتوسط والوسيط واالنحراف المعياري لكل متغير مـن     : حصائيةالمعالجة اإل 

  .متغيرات الدراسة في حالة العينة الكلية 
واستخدمت تحليل التباين وكذلك معامل االرتباط بـين متغيـري الكفـاءة االجتماعيـة              

  .ومواجهة المشكالت لدى أطفال الروضة 
  : نتائج الدراسة 

تصحيح مقياس الدرجات التي وضحت الطفل ذو المهارات االجتماعيـة العاليـة     لقد تبين من    . 1
  .وذو المهارات االجتماعية المنخفضة 

 بين درجات العينة لصالح اإلناث فيتضح       0.01هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى        . 2
  .أن اإلناث يعتبرون أفضل في اكتساب المهارات االجتماعية 
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 بين درجـات العينـة أطفـال الروضـة     0.01داللة إحصائية عند مستوى هناك فروق ذات  . 3
  .المستويين ، لصالح المستوى الثاني في اختبار الكفاءة االجتماعية ومواجهة المشكالت 

 وبين مجموعـات الترتيـب المـيالدي        0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى        . 4
لح المجموعة الرابعة وهي الطفل الوحيد فقد ظهـر         ألطفال العينة في المهارات االجتماعية لصا     

  .تفوقه في مجال مواجهة المشكالت في البند الثاني من المقياس 
   ) : 1998( الرحمن   دراسة عبد -3

  .المهارات االجتماعية وعالقتها باالكتئاب واليأس لدى األطفال 
جتماعية لدى األطفـال    استهدفت الدراسة البحث عن كم واتجاه العالقة بين المهارات اال         

  .من جانب وكل من االكتئاب واليأس من جانب آخر 
ودراسة التأثير المشترك لكل من مستوى االكتئاب والجـنس والـسن علـى المهـارات        

  .االجتماعية للصغار ودراسة الفروق بين أطفال الريف وأطفال الحضر في متغيرات الدراسة 
 – 9رحلة التعليم األساسي تتراوح أعمارهم ما بـين         طفالً بم  ) 252( تكونت عينة الدراسة من     

  . سنة 12
  : األدوات التي استخدمها الباحث 

  . اختبار الذكور المصور -
  . ماتسون وآخرون أعده مقياس المهارات االجتماعية للصغار الذي -
  . كوفكس أعدته مقياس االكتئاب لألطفال -
  . كازدين وآخرون أعده مقياس اليأس لألطفال -

  : نتائج الدراسة 
 مقيـاس المهـارات   أبعـاد  بـين  0.01 عند  إحصائيةتوجد عالقة ارتباطية سالبه ذات داللة       . 1

  .االجتماعية للصغار 
 بين بعدي الضبط االجتماعي االنفعال والتعبيـر عـن    إحصائية ذات   ارتباطيهال توجد عالقة    . 2

  . اإلناث والذكور والعينة الكلية المشاعر اإليجابية واالتجاه السالب نحو الحاضر لدى كل من
ه الـسالب نحـو      بـين االتجـا    0.05 عنده   إحصائيةتوجد عالقة ارتباطية سالبة وذات داللة       . 3

  .شاعر السلبية لدى الذكور  بالتفاعل لدى اإلناث التعبير عن المالحاضر وكل من المبادأة
   : Kenneth & Thomas ) 1998(  دراسة كينث وتوماس  -4

 الدراسة إلى دراسة العالقة بين اضطراب المهارات االجتماعية واضـطراب           هدفت هذه 
 طفالً مـن العـاديين   95طفالً مصابين باضطراب االنتباه ،  ) 95( االنتباه ، وتكونت العينة من    

 سنوات وشملت األدوات مقياس المهارات االجتماعيـة ومقيـاس          6 -5وتراوحت أعمارهم من    
فت الدراسة عن تفـوق العـاديين علـى األطفـال المـصابين             وكش/ سلوكي ألطفال الروضة    

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 85

باضطراب االنتباه في المهارات االجتماعية حيث يعاني األطفال ذوو اضـطراب االنتبـاه مـن               
نقص في مهارات التعاون االجتماعي والقدرة على اتباع األدوار والتوقعات االجتماعية الهامـة              

 العالي يعانون من النقص في المهارات االجتماعيـة  كما أن األطفال المصابين باضطراب االنتباه     
  .أكثر من األطفال ذوي اضطراب االنتباه المنخفض 

   ) 1998(  دراسة داود  -5
عالقة الكفاءة االجتماعية والسلوك الالجتماعي المدرسي بأساليب التنشئة الوالدية والتحـصيل            ( 

  ) ثامن الدراسي لدى عينة من طلبة الصفوف السادس والسابع وال
واستهدفت هذه الدراسة التعرف على الكفاءة االجتماعية والسلوك الالجتمـاعي لطلبـة            

  .الصفوف السادس والسابع والثامن بأساليب التنشئة الوالدية والتحصيل الدراسي 
 طالبة موزعين على الصفوف الثالثة تم       158 طالباً و    144وقد تألفت عينه الدراسة من      

 مدرسة أساسية من مديرية تربية عمان األولى والثانيـة ، واسـتخدام             20 احتيارهم عشوائياً من  
  : لجمع البيانات واألدوات اآلتية 

الصورة المعربة من مقياس السلوك االجتماعي المدرسي بجزأيه مقياس الكفاءة االجتماعيـة            . 1
  .ومقياس السلوك االجتماعي 

  مقياس التنشئة األسرية . 2
  

 أفراد عينة الدراسة أن يقدروا على سلم خمـس درجـات          حيث طلب إلى مربي صفوف    
وجود أو عدم وجود السلوكيات التي يتضمنها مقياس السلوك االجتماعي المدرسي بجزأيه لـدى              
كل طالب من أفراد عينة الدراسة ثم الطلب إلى كل طالب من أفراد عينة الدراسـة االسـتجابة                  

  .الطالب التحصيلي من السجالت المدرسية لمقياس التنشئة األسرية وثم الحصول على معدل 
وقد اظهر تحليل التباين األحادي فروقاً دالة إحصائية في الكفاءة االجتماعيـة والـسلوك            
االجتماعي بين الطلبة عائد لنمط التنشئة األسرية إذا أظهر الذين أفادوا بأنهم تلقوا نمـط تنـشئة                 

اعياً أقل من الطلبة الذين أفادوا بأنهم تلقوا نمـط          ديمقراطياً كفاءة اجتماعية أعلى وسلوكاً ال اجتم      
تنشئة تسلطاً كما أظهر تحليل التباين األحادي أن هنالك فروقاً ذات داللة إحصائية فـي الـسلوك       

 إذا أظهر الذكور مستوى أعلى من السلوك االجتماعي بالمقارنـة       واإلناثاالجتماعي بين الذكور    
   .اإلناثمن 

فروقاً ذات داللة في الكفاءة االجتماعية أو الـسلوك االجتمـاعي           هذا ولم يظهر التحليل     
عائد للصف وقد خلصت الدراسة إلى عدة توصيات لآلباء والمعلمين والمرشدين العـاملين فـي               

  .المدارس 
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  : ) 1998(  دراسة العدل -6
دراسات مقاربة بين التالميذ العاديين وذوي صعوبات الـتعلم فـي بعـض المهـارات               

  . واالجتماعية المعرفية
  : عينة البحث 

تلميـذاً وتلميـذه     ) 427( تلميذ وتلميذة مـوزعين كـاآلتي        ) 912( تكونت العينة من    
  .تلميذاً وتلميذه بالصف الخامس ) 485(بالصف الثالث و

  : واستخدم الباحث األدوات اآلتية 
  . مقياس وكسلر لذكاء األطفال -
  .سنة  11 – 9 اختبار القدرة العقلية مستوى -
  . اختبار اإلدراك البصري -
  . مقياس المهارات االجتماعية -
  : استخدام الباحث األساليب اإلحصائية -
   ) .2 × 2( تحليل التباين ذي التصميم * 
  ) .ت ( اختبار * 

  : نتائج الدراسة 
  .يوجد تأثير لصعوبة التعلم على الذكاء اللفظي واإلدراك البصري والمهارات االجتماعية . 1
يوجد تأثير للمستوى الدراسي على الذكاء اللفظي فقط وال يوجد تأثير على اإلدراك البصري              . 2

  .أو المهارات االجتماعية 
يوجد تأثير للتفاعل الثنائي بين صعوبة التعلم والمستوى الدراسي على المهارات االجتماعيـة             . 3

مستوى الدراسي على الذكاء اللفظي أو      فقط وال يوجد تأثير للتفاعل الثنائي بين صعوبة التعلم وال         
  .اإلدراك البصري 

توجد فروق دالة إحصائياً بين التالميذ ذوي صعوبات التعليم والعاديين في كل مـن الـذكاء                . 4
اللفظي واإلدراك البصري والمهارات االجتماعية لصالح العـاديين بالنـسبة للمـستوى الثالـث              

  .وللمستوى الخامس 
حصائية بين تالميذ المستوى الثالث وتالميذ المستوى الخامس فـي الـذكاء   توجد فروق دالة إ  . 5

عـاديين لـصالح المـستوى      اللفظي واإلدراك البصري لذي التالميذ ذوي صعوبات الـتعلم وال         
  .الخامس

ال توجد فروق دالة إحصائياً بين المستوى الثالث وتالميذ المستوى الخامس فـي المهـارات               . 6
  .ميذ ذوي صعوبات التعلم والعاديين االجتماعية لدى التال
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   ) : 2002( اهللا   دراسة عبد-7
  .العالقة بين المهارات االجتماعية وتقدير الذات لدى عينة من األطفال السوريين 

  .ات لدى عينة من األطفال السوريين مستوى المهارات االجتماعية وتقدير الذوكشفت عن
  : عينة الدراسة 

طفالً من مرحلة الطفولة المتأخرة تتراوح أعمارهم        ) 225( لى  اشتملت عينة الدراسة ع   
من اإلنـاث وتـم االسـتعانة بمقيـاس      ) 110( من الذكور  ) 115(  سنة بواقع 12 إلى   9بين  

  .المهارات االجتماعية لألطفال ومقياس تقدير الذات لألطفال 
الجتماعية وتقدير الـذات    وأظهرت النتائج وجود عالقة ارتباطية موجبة بين درجات المهارات ا         

  .لدى األطفال كما لم تظهر فروق ذات داللة إحصائية في تمغيري البحث الذكور واإلناث 
  : ) 2003(  دراسة السيسي  -8

  . السلوك القياسي وعالقتها بالمهارات االجتماعية لدى المدير المصري أنماط
  : نتائج الدراسة 

حيث حـصل الـذكور    ) إناث –ذكور (  حسب الجنس  القياديةاألنماطيوجد فروق في هيكل   . 1
على درجات أعلى في النمط الموجه وحصل اإلناث على درجات أعلى في النمط المرتبط حيـث   

  . بالعالقات اإلنسانية اإلناثزاد اهتمام الذكور بالعمل وزاد اهتمام 
  . المستوى اإلداري يث القيادية حاألنماطيوجد فروق في هيكل . 2
حيـث كانـت    )  إنـاث    –ذكور  ( روق في هيكل المهارات االجتماعية حسب الجنس        توجد ف . 3

 والضبط االجتماعي يمثال أولوية في هيكل المهارات االجتماعية لـدى           االنفعاليمهارتي الضبط   
الذكور بينما كانت مهارتي التعبير االنفعالي والتعبير االجتماعي يمثال أولوية في هيكل المهارات             

  .دى اإلناث االجتماعية ل
 بين الذكور واإلناث فـي المهـارات        إحصائيةبالنسبة للمهارات االجتماعية توجد فروق دالة       . 4

  .االجتماعية وكانت الفروق لصالح الذكور 
مهارة الضبط االنفعالي والضبط االجتماعي لدى الذكور أعلى منها لدى اإلناث بينما مهارات             . 5

  . منها لدى الذكور التعبير والحساسية لدى اإلناث أعلى
ومن التوصيات ينبغي عند اختيار القادة يجب اختيار وانتقاء األفراد الذين يتوافر لديهم قـدراً               . 6

  .كبيراَ من المهارات االجتماعية المختلفة 
ينبغي تدريب الرجال من القادرين على تنمية مهارات التعبير االنفعالي والتعبير االجتمـاعي             . 7

لية والحساسية االجتماعية وكذلك تدريب المرأة التي تشغل مناصب قيادية علـى            الحساسية االنفعا 
  .تنمية مهارات الضبط االنفعالي والضبط االجتماعي 

  .عند انتقاء القادة أو تدريبهم يجب االهتمام بمهاراتهم االجتماعية . 8
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   ) : 2003(  دراسة رجيعة وإبراهيم  -9
راسي وعالقتهما باالكتئاب لدى طالب الجامعـة فـي         المهارات االجتماعية والتوافق الد   

  " دراسة تنبؤية " ضوء بعض المتغيرات 
 هذه الدراسة إلى بحث عالقة كل من التوافق الدراسي بإبعاده الفرعيـة ودرجتـه               هدفت

الكلية والمهارات االجتماعية بإبعادها الفرعية والدرجة الكليـة باالكتئـاب فـي ضـوء بعـض         
  : هي المتغيرات األخرى و

التخصص والفرقة الدراسية والجنس ثم بحث مدى إمكانية التنبؤ باالكتئاب مـن خـالل              
متغيرات التوافق الدراسي والمهارات االجتماعية وذلك على عينة مـن طـالب الجامعـة مـن                

من طالب الفرق الدراسية األولى والرابعة والدراسات العليا وقد استعين           ) 250= ن  ( الجنسين  
 ومقياس المهارات االجتماعيـة ومقيـاس       –مقياس التوافق الدراسي    :  األدوات وهي    بالعديد من 

  .االكتئاب الصورة المختصرة 
وبعد معالجة البيانات إحصائياً من خالل معامل االرتباط لبيرسون وتحليـل التبـاين ذي              

 التوصـل   لداللة الفروق تم  ) ت  (  وكذلك تحليل االنحدار واختبار      3 × 2 × 2التصميم العاملي   
  : إلى النتائج التالية 

  .توجد عالقة ارتباطيه سالبة دالة بين التوافق الدراسي واالكتئاب . 1
  .توجد عالقة ارتباطيه سالبة دالة بين المهارات االجتماعية واالكتئاب . 2
يوجد اثر دال إحصائياً لكل من التخصص والفرقة الدراسية منفـردين أو متفـاعلين علـى                . 3

  .االكتئاب 
  .ال يوجد اثر دال إحصائياً للجنس على االكتئاب . 4

ويمكن التنبؤ باالكتئاب من خالل التوافق الدراسي والمهارات االجتماعية وأن المهـارات أكثـر              
  .تنبؤاً من التوافق الدراسي 

   ) 2003(  دراسة قاسم -10
ت القيادية لـدى    دور الخدمة االجتماعية في تنمية المهارات االجتماعية المرتبطة بالسما        

  .أعضاء الطالئع 
 هذه الدراسة على التعرف على العالقة بين التدخل المهني للخدمة االجتماعية فـي   هدفت

  .تنمية المهارات االجتماعية المرتبطة بالسمات القيادية لدى الطالئع بمراكز الشباب 
خدمة االجتماعيـة   استخدام الباحث المنهج التجريبي لمعرفة العالقة بين التدخل المهني لل         

كمتغير مستقل وتنمية المهارات االجتماعية المرتبطة بالسمات القيادية لـدى الطالئـع بمراكـز              
  .الشباب كمتغير تابع 
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  : عينة الدراسة 
  .طالباً  ) 34(  من أجمالي اًطالب ) 20( اشتملت عينة الدراسة على 

  : نتائج الدراسة 
 المهني فـي تنميـة المهـارات االجتماعيـة          أكدت الدراسة على أهمية برنامج التدخل     

  .المرتبطة بالسمات القيادية لدى أعضاء الطالئع 
وتؤكد الدراسة على أن هناك تغيرات قد حدثت في درجة المهارات االجتماعية المرتبطة             
بالسمات القيادية لدى أعضاء الطالئع لكل موقف على حده في القياس القبلي عنها فـي القيـاس                 

 نتيجة برنامج التدخل المهني والذي استخدم فيه شرح للمواقف الصحيحة والخاطئة            البعدي وذلك 
وأهمية التصرف السليم وكذلك من خالل ورش العمل والذي ناقشت قضايا وموضوعات القيـادة             

  .لى عالقاتهم ببعض وإنجاز األهدافوالموضوعات والتصرفات الصحيحة لألعضاء وتأثيرها ع
  : ) 2003(  دراسة الحسانين -11

ب وبعـض المتغيـرات النفـسية       المهارات االجتماعية كدالة لكل من الجنس واالكتئـا       
  .األخرى

فترض هذه الدراسة أن المهارات االجتماعية تتطلب قدراً من االتساق بـين المكونـات              ت
  .الوجدانية التي تسهم في أنماط السلوك المعبر عن المهارات االجتماعية 

طالباً وطالبة من طـالب كليـة     ) 220( لى عينة مكونة من      هذه الدراسة ع   أجريتوقد  
  ) .  من اإلناث 112 من الذكور ، 108( اآلداب جامعة طنطا بواقع 

مقـاييس  / جميعهم من طالب الفرقة الثانية وتم تطبيق مقاييس المهـارات االجتماعيـة             
  .مقاييس التوكيدية / مقاييس الشعور بالوحدة النفسية / االكتئاب 

  .ت النتائج إلى عدم تحقق الفرض األساسي بشكل تام وأشار
كما أن هنالك أدلة على وجود فروق بين الجنسيين في المتغيرات المزاجية وبعض إبعاد              

  .المهارات االجتماعية 
  .كما أكدت النتائج أن متغيري االكتئاب والتوكيدية لهما أثر كبير في المهارات االجتماعية 
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  : الخاصة بالمحور األول سات السابقةتعقيب على الدرا
معظم الدراسات السابقة التي تناولت المهارات االجتماعية وعالقتها بمتغيرات الدراسـة            . 1

أكدت على وجود عالقة ارتباطيه بين الكفاءة االجتماعية والمتغير الذي يراد دراسته كما             
 االجتماعيـة والـسلوك   التي تناولت العالقة بين الكفاءة   ) 1999نسيمة داود   ( في دراسة   

التي بحثت عالقـة المهـارات االجتماعيـة     ) Robeson 1998( الالجتماعي ودراسة 
  .بالضبط الوالدي 

هناك بعض الدراسات التي تناولت عالقة المهارات االجتماعية بالمرض النفسي كما في             . 2
ـ        ) 2005فهد بن عبد اهللا الدليم      ( دراسة   ة التي درسـت عالقـة المهـارات االجتماعي

التـي تناولـت عالقـة       ) 2005محمد محمد الحسانين    ( بالمرضى الفصاميين ودراسة    
محمد السيد عبد الـرحمن  ( المهارات االجتماعية بمرض االكتئاب النفسي وكذلك دراسة  

التي بحثت عالقة المهـارات     ) 2003احمد محمد جاد الرب أبو زيد       ( ودراسة   ) 1998
 .)Kenneth & Thomas 1998( ضافة إلى دراسة االجتماعية باضطراب االنتباه باإل

 هناك دراسات بحثت في العالقة بين المهارات االجتماعية والقيادة اإلدارية مثل دراسـة              . 3
   حول عالقة المهارات االجتماعية بالسلوك القيـادي ودراسـة     ) 2003شعبان السيسي   ( 
ى  القيادات الشعبية    التي بحثت المهارات االجتماعية لد    ) 2003محمد محمود سرحان    ( 

 االجتماعية المرتبطة بالـسمات     تحول المهارا  ) 2003مصطفى قاسم   ( وكذلك دراسة   
 .القيادية للطالئع 

هناك دراسات اهتمت بدراسة العالقة بين المهارات االجتماعية والتحصيل الدراسي مثل            . 4
 االجتماعيـة   التي بحثت العالقة بين المهارات     ) 2004إبراهيم محمد المغازي    ( دراسة  

 ) 2003شامخي إبـراهيم     ال عبد الحميد رجيعة ، إبراهيم    ( والتحصيل الدراسي ودراسة    
التي تناولت عالقة المهارات االجتماعية بالتوافق الدراسي وعالقتها باالكتئـاب وكـذلك            

التي اهتمت بدراسة المهارات االجتماعية وعالقتهـا      ) 1998عادل محمد العدل    ( دراسة  
 .اديين وذوي صعوبات التعلم بالطالب الع

   هناك دراسات بحثت في العالقة بين المهارات االجتماعية ومفهوم الذات مثـل دراسـة               . 5
التـي بحثـت    ) 2002محمد قاسم عبد اهللا     ( ودراسة  ) 1994ي  السيد إبراهيم السمادون  ( 

 .العالقة بين المهارات االجتماعية وتقدير الذات 
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  :المحور الثاني
   :دراسات التي تناول الخجلال: ثانياً 

  : ) Feher & Stamps , 1979( دراسة . 1
 والكشف عن Guilt Sensهدفت هذه الدراسة بحث العالقة بين الخجل والشعور بالذنب 

(  بعض السمات التي تقسم به الطالبات الجامعيات الخجوالت وكانت عينة الدراسة تتكون مـن               
 للشعور بالـذنب    Mosherتخدم الباحثان مقياس موشير     طالبة من طالبات الجامعة وقد اس      ) 54

  : والذي يتكون من ثالثة أبعاد 
الجنس ، العداء ، القيم باإلضافة إلى استخدام مسح استانفورد بينه وقائمة القلـق كحالـة وسـمة      
ومقياس كوبر سميث لتقدير الذات وتوصلت الدراسة عن ارتبـاط موجـب دال بـين الخجـل                 

عاده الثالثة حيث تتميز الخجوالت بالشعور بالذنب واإلثم تجـاه مـشاعرهن            والشعور بالذنب بإب  
 في حيث كان االرتباط سالباً ذا داللة بين الخجل وتقدير الـذات حيـث أن الخجـوالت       وأفعالهن

  .يتميزون بانخفاض مستوى تقدير الذات مما يجعلهن يشعرن بعدم الكفاءة في األداء 
بينما كان االرتباط موجباً وداالً بين الخجل والقلـق بـشقيه            . كما يتميزون بضعف الثقة بالنفس    

  .الحالة والسمة 
   :  )Ludwing , 1981( دراسة . 2

  .دراسة بعنوان العالقة بين الخجل والتحكم المعرفي لعينة من تالميذ المرحلة االبتدائية 
 وكـان المتغيـر     وكان هدف الدراسة الحالية الكشف عن عالقة الخجل ودرجة التحكم المعرفي          

المستقل عبارة عن الخجل الجنس أما المتغير التابع فهو عبارة عـن درجـات األداء التـي تـم             
  .الحصول عليه من تطبيق اختبار ستروب للكلمة واللون 

تلميذ وتلميذة بالصف الرابع والخامس االبتدائي وكانت أهـم          ) 103( وتكونت عينة الدراسة من     
  : ا يلي التي توصل إليها الباحث م

  .0.01ن الذكور عند مستوى الداللة  أن الطالبات في المرحلة االبتدائية أكثر إحساساً بالخجل م-
 ال يوجد فرق دال إحصائياً في  األداء المعرفي بين التالميذ مرتفعي ومنخفضي الخجل عينـة                 -

  .الدراسة 
  : ) Owen , 1982( دراسة . 3

 الدراسة إلى اختبار العالقة بين الخجل وكـل         تهدفالقلق االجتماعي وعالقته بالخجل و    
طالباً وطالبة فـي المرحلـة    ) 73(  وتحقيق الذات وتكونت عينة الدراسة من    إلثباتمن الحاجة   

على مقياس القلق االجتماعي وتعرضت المجوعتـان األعلـى          % 25الجامعية وتم اختيار أعلى     
ية األولى عبارة عـن موقـف االسـترخاء    واألدنى في القلق االجتماعي إلى ثالثة مواقف تجريب       

  .والموقف الثاني عبارة عن موقف ضاغط والموقف الثالث عبارة عن موقف مقابلة الجمهور
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  : وتوصلت الدراسة إلى النتائج اآلتية 
 الموقف الضاغط أدى إلى انخفاض درجة تقدير الذات أما موقف االسترخاء إدى إلى ارتفـاع                -

  % .25وأدنى % 25من عينة أعلى في درجة تقدير الذات لكل 
 المجموعة التي تعرضت لمقابلة الجمهور وكانت أكثر إحساساً بالقلق االجتماعي من مجموعة             -

  .األفراد في هذا الموقف االجتماعياالسترخاء ويعزو ذاك إلى اإلحساس بالخجل الذي تولد عنه 
أنه يوجد فرق بـين المجموعـة        يوجد ارتباط إيجابي بين الخجل والقلق االجتماعي المرتفع و         -

  .األولى واألدنى في القلق االجتماعي على مقياس الخجل ولصالح المجموعة األعلى قلقاً 
  : ) Traub , 1983( دراسة . 4

استهدفت هذه الدراسة بحث االرتباطات بين الخجـل واالكتئـاب والقلـق والتحـصيل              
طالباً من طالب الجامعة طبـق    ) 187(األكاديمي لدى طالب الجامعة وتكونت عينة الدراسة من         

عليهم مقياس ستانفورد للخجل ومقياس سمة القلق ومقياس لقياس االكتئاب وثم قياس التحـصيل              
الدراسي بالمعدل األكاديمي للطالب ودلت نتائج الدراسة على وجود ارتباط موجب دال إحصائياً              

 دال إحـصائياً بـين الخجـل      بين الخجل وكل من القلق واالكتئاب ووجود ارتباط موجب غيـر          
  .والتحصيل األكاديمي 

  : ) Lownesteing , 1983( دراسة . 5
هدفت دراسة لونستاين إلى عالج الخجل الزائد بواسطة التفجيـر الـداخلي واإلرشـاد              

  .واالتجاهات االشتراطية 
من األطفال الذين يعانون من خجل زائد وتتـراوح   ) 22( وقد تكونت عينة الدراسة من    

سنة وتم تقسيم إلى مجمـوعتين مجموعـة تجريبيـة ومجموعـة             ) 16 – 9( مارهم ما بين    أع
  .طفالً  ) 11( ضابطة وكل مجموعة تشتمل على 

واستخدمت القائمة الشخصية لمودسلي وكان من أساليب التفجير الداخلي إجبـار الفـرد             
ك لتنمية االتصال مـع  على التفاعل عن طريق انفعال الغضب مثال ليتصل باألطفال اآلخرين وذل      

غيره من األطفال وكذلك إجبار األطفال على السباحة واأللعاب ذات الضوضاء العالية باسـتخدام     
  .الموسيقى والمشاركة في العالج الدرامي 

والتشجيع عن مخالطة األطفال من الجنس اآلخر والعالج السلوكي الذي اشـتمل علـى              
  .التشكيل وزيادة االستجابة التوكيدية 

  : تشير نتائج الدراسة إلى و
  . حدوث انخفاض في الخجل بين أطفال المجموعة التجريبية مقارنة بالمجموعة الضابطة -
  . حدوث تحسن في القدرة على القراءة في المجموعة التجريبية -
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  :  )Stott , 1984( دراسة . 6
الب المرحلة  دراسة بعنوان استخدام المعالجة المعرفية في تخفيض درجة الخجل لدى ط          

الثانوية وقامت الدراسة بتصميم برنامج يساعد على تخفيض اإلحساس بالخجل وكان يقاس عـن              
  : طريق العوامل التالية 

 المعرفة السلبية ، اإلحساس بالقلق ، رد الفعل الفسيولوجي ، السلوك غير المنطقي أمـا               
 ،عية ، األسـاليب المعرفيـة     البرنامج العالجي فكان يحتوي على مجموعة من المهارات االجتما        

طالبـاً وطالبـة     ) 30( االسترخاء ، وطبق البرنامج على مجموعة من الطالب مرتفعي الخجل           
  .طالباً وطالبة  ) 30( وأطلق عليهم المجموعة التجريبية أما المجموعة الضابطة 

ـ               دير لم يطبق عليهم البرنامج العالجي ، واستخدم الباحث القياس القبلي والبعدي فـي تق
الخجل حيث كان الطالب بعد البرنامج العالجي أقل درجة في الخجل من الطـالب الـذين لـم                  
يتعرضوا للبرنامج كما أثبت الدراسة أنه توجد فرق بـين المجموعـة التجريبيـة والمجموعـة                

تقدير الذات ، وجهة التحكم أو الضبط ودرجة        : الضابطة ولصالح المجموعة التجريبية في اآلتي       
يوصي الباحث أن الخجل يمكن تعديله باستخدام برامج العالجية وهذا يعنـي أن البيئـة               الخجل و 

  .الخارجية تلعب دوراً في تخفيض اإلحساس بالخجل 
   ) : 1987( دراسة البكري . 7

عالقة الخجل بالتحصيل األكاديمي والتخصص الدراسي ودراسة البنية العاملية لمفهـوم           
  الخجل 

طالباً من كلية التربية بجامعة الملك سـعود         ) 317( مكونة من   وتم الدراسة على عينة     
تم اختيارهم عشوائياً طبق عليهم مقياس الخجل من إعداد الباحث وقد دلت النتـائج علـى أنـه                  

الـشعور  : باستخدام التحليل العاملي لدرجات الخجل وجد أنه يتكون من عـشرة عوامـل هـي      
ية وتجنب االتصال باإلفراد ، وتفضيل فقدان الحقـوق         بالدونية ، والخوف من المواقف االجتماع     

في سبيل عدم االتصال باآلخرين والتعبير الجسمي عن الخجل والرغبة في الوحـدة واالنعـزال               
واالنزواء والتواري داخل الجماعة وسلبية التفاعل في مواقف التحصيل والخوف من االمتحانات            

  .الشفوية وعدم التفاعل مع األصدقاء 
 موجب ودال إحصائية بين الخجل وكل مـن  ارتباطصلت الدراسة إلى عدم وجود   كما تو 

التحصيل الدراسي والمستوى الدراسي وتدريب  الفرد بين أخوته ووجـود فـروق ذات داللـة                
  .إحصائية في الخجل بين طالب القسم العلمي وطالب القسم األدبي لصالح طالب القسم العلمي 

ادي المنخفض أقل مـن الخجـل مـن الطـالب ذوي الـدخل              وأن الطالب ذوي الدخل االقتص    
  .االقتصادي المرتفع 
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  :) Booth, et al , 1992( دراسة . 8
 واإلحـساس استهدفت هذه الدراسة بحث العالقة بين الخجل والشعور بالوحدة النفـسية            

طالبـاً   ) 100( لدى طالب الجامعة وكانت عينة الدراسـة تتكـون مـن          Happinessبالسعادة  
  .لبة من طالب الجامعة وطا

  : وقد دلت نتائج الدراسة على 
 وأكثر شعوراً بالوحـدة النفـسية وأقـل إحـساساً           Moreshy أن الطالب الذكور أكثر خجالً       -

  . مقارنة بالطالبات  Less Happyبالسعادة 
  . وجود عالقة ارتباطية موجبة دالة إحصائياً بين الخجل والشعور بالوحدة النفسية -
  .عالقة ارتباطية سالبة دالة إحصائياً بين الخجل والشعور بالسعادة  وجود -
   : Lawrence & Bennett ) , 1992( دراسة . 9

استهدفت هذه الدراسة بحث العالقة بين مستويات الخجل االجتمـاعي والقلـق وبعـض            
اهقـة  مراهقاً ومر) 650(متغيرات الشخصية لدى المراهقين حيث كانت عينة الدراسة تتكون من     

 عاماً وقد طبق على عينة الدراسة بعض مقاييس التقدير الـذاتي            18 – 11تتراوح أعمارهم بين    
  ) .حالة وسمه ( متضمنة استخبار إيذنك للشخصية وقائمة القلق 

  : وقد توصلت الدراسة إلى 
 أن المستويات المرتفعة من الخجل بشقيه التالزمي والموقفي يرتبطان بمستويات مرتفعة مـن              -

  .القلق والعصابية 
 أن المستويات المنخفضة من الخجل التالزمي والموقفي يرتبطان بمستويات التقـدير الـذاتي              -

  .واالنبساط 
   ) : 1994( دراسة عثمان . 10

  .سمة الخجل وعالقتها بأساليب التنشئة االجتماعية لدى طالب الجامعة 
تنـشئة االجتماعيـة للطـالب      تهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن الفروق بين أساليب ال         

الذكور واإلناث القاطنين بالمدينة والقرية كما يحاول الباحث التعـرف علـى نوعيـة العالقـة                
  .االرتباطية بين أساليب التنشئة االجتماعية والخجل لدى طالب الجامعة 

ة من الطالب اإلناث وكانت عين     ) 93( الطالب الذكور    ) 82( وقد تكونت من     : عينة الدراسة 
طالبة وطالب من القرية وكانت العينـة   ) 106( طالبة وطالب من المدينة ،    ) 69( الدراسة من   

  .طالب وطالبة  ) 175( الكلية مكونة من 
وأكدت نتائج الدراسة على أن عينة القرية ترى أن أساليب التنـشئة االجتماعيـة مثـل                

بناء لها عالقة بالخجل حيـث عنـدما        التسامح والثبات واالستقالل والديمقراطية والتقرب من األ      
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تزداد أساليب التنشئة االجتماعية تتناقص سمة الخجل ولذا فإن استخدام األساليب السوية يـؤدي              
  .إلى تكوين شخصية   متكاملة 

  : ) Allan & Rogers , 1994( دراسة . 11
هدفت دراسة آلن وروجرز إلى تصميم برنامج لألطفال الـذين لـديهم صـعوبات فـي           

توافق المدرسي مثل الخجل والعدوان وقد مارس كل طفل في المجموعة التجريبيـة جلـسات               ال
 في حجرة لعب خاصة بالمدرسة باسـتخدام        أسبوعيادقيقة  ) 40-30(اللعب لمدة تتراوح ما بين      

فنيات اللعب واالستماع التأملي ورسائل تساعد األطفال على استخدام التعامـل مـع مـشكالت               
  . والعدوان Shynessمثل الخجل التوافق المدرسي 

  : وتشير نتائج الدراسة إلى 
  . خفض الخجل لدى أفراد المجموعة التجريبية بعد البرنامج -

  : ) 1994(  دراسة السمادوني -19
  الخجل لدى المراهقين من الجنسين 

  دراسة تحليلية لمسبباته ومظاهره وآثاره 
 المـراهقين مـن الجنـسين ومعرفـة     تهدف هذه الدراسة إلى تحليل ظاهرة الخجل لدى      

مراهقاً مـن    ) 1375(  الدراسة على عينة مكونة من       أجريتوقد  . مسبباتها ومظاهرها وآثارها    
الجنسين ومن مختلف المراحل التعليمية طبق عليها مسح استانفورد للخجل بعد أن تـم إعـداده                

  . البيئة المصرية ليالءم
  : ج من أهمها وقد توصل الباحث إلى العديد من النتائ

يختلف المراهقون عن المراهقات بالتعليم الثانوي في درجة شعورهم بالخجـل فـي معظـم               . 1
  .الوقت ولكن ال يعتبرونه مشكلة 

  .فة للخجل على أنه سمه غير مقبولةيختلف تقبل المراهقين والمراهقات بمراحل التعليم المختل. 2
 بمختلف أنواعها مـن أهـم العوامـل         واإلعاقاتأن فقدان الثقة ونقص المهارات االجتماعية       . 3

  .المسببة للخجل 
يختلف كل من المراهقين والمراهقات في مراحل التعليم المختلفة مـن إدراكهـم للمواقـف               . 4

  .المسببة للخجل 
 الذين  لألشخاصتوجد فروق دالة إحصائية بين المجموعات المختلفة من الخجل في تقديرهم            . 5

  . سبباً في استثارة الخجل لديهم يؤثرون عليهم ويكونوا
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  : ) 1994(  دراسة خضر -13
الفروق بين الجنسين في الخجل وبعض خصائص الشخصية األخـرى فـي المـرحلتين     

  ) .المتوسطة والثانوية 
 في متغيرات تتصل بالـصحة  واإلناثهدفت هذه الدراسة إلى معرفة الفروق بين الذكور    

عور بالوحدة واالكتئاب والميل العـصابي والميـل الـذهاني          النفسية والمرضى مثل الخجل والش    
  .واالنبساطية والعالقات االجتماعية 

 تتألف عينة الدراسة من طالب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية بمدنيـة            :عينة الدراسة   
  .م 92/93أبها السعودية في العام 

)  من المدرسة الثانويـة    60 ،    من المدرسة المتوسطة   59( طالباً   119وتتألف العينة من    
ومجموع أفـراد  )  من المدرسة الثانوية65 من المدرسة المتوسطة ، و    65(طالبه   ) 130( وعدد  
  .فرداً ) 249(العينة 

  : واستخدم الباحث أدوات الدراسة اآلتية 
مقياس الخجل ، مقياس الشعور بالوحدة ، مقياس بيك للحالة المزاجيـة قائمـة إيزنيـك                

  .كبار ، مقياس تبادل العالقات االجتماعية للشخصية لل
  .نتائج الدراسة 

بين متوسطات درجات الطالب والطالبات      ) 0.01< عن مستوى   (  الخجل توجد فروق دالة      -1
 بدرجة أعلى من الخجل والقلق االجتماعي عن الـذكور          اإلناثعلى مقياس الخجل وذلك لصالح      

  .نة الدراسة في مرحلة المراهقة التي يمر بها أفراد عي
بين متوسـطات درجـات    ) 0.01< عند مستوى الداللة (  الشعور بالوحدة توجد فروق دالة  -2

  .الطالب والطالبات على مقياس الشعور بالوحدة وذلك لصالح اإلناث 
بين متوسطات درجات الجنسين على      ) 0.05< مستوى الداللة   (  االكتئاب توجد فروق دالة      -3

  .مزاجية وذلك لصلح اإلناث بسبب التغيرات التي تمر بها الفتاة مقياس بيك للحالة ال
بين متوسطات درجات الذكور واإلناث علـى        ) 0.01< (  الميل العصابي توجد فروق دالة       -4

مقياس الميل العصابي في قائمة ايزنيك للشخصية لصالح اإلناث أي أن الميل العصابي أكثر لدى               
  .اإلناث عنه لدى الذكور 

بين الذكور واإلناث على مقياس االنبساطية وقائمة        ) 0.01< ( نبساطية توجد فروق دالة      اال -5
  .ايزنيك للشخصية وذلك لصالح الذكور 

 الميل الذهاتي ال توجد فروق دالة بين درجات الذكور ودرجات اإلناث على مقياس الذهانيـة        -6
  .في قائمة أيزتيك للشخصية 
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، ال توجد فروق دالة بين درجات الذكور واإلناث علـى مقيـاس    تبادل العالقات االجتماعية     -7
  .تبادل العالقات االجتماعية 

وتوضح هذه الدراسة أن هناك اتساقاً في وجود فروق دالة لصالح اإلناث بالنسبة لدرجاتين علـى   
ـ        . العصابية  مقياس الخجل والشعور بالوحدة واالكتئاب و      هن مـن   يروهو ما يتفق مـع مـا يعت

نمائية في مرحلة العمر التي يمرون بها وما تسببه لهن من معاناة وضغوط ممـا يولـد    متغيرات  
  .لهن االنعزال والخجل واالكتئاب والعصابية 

  ) : Crozier , 1995( دراسة  . 14
هدفت دراسة كروزير إلى بحث العالقة بين الخجل وتقدير الذات وبحث الفـروق بـين               

 سـنة   12 – 9ألطفال من أعمار مختلفـة تمتـد مـن          الجنسين في الخجل لدى مجموعات من ا      
طفل وطفلة وطبق عليهم جميعاً مقياس الخجل من إعـداد           ) 137( واشتملت عينة الدراسة على     

   .Coopr Smith كروزير ومقياس كوبر سميث –الباحث 
  : نتائج الدراسة 

ت لدى أفراد عينة     بين الخجل وتقدير الذا    0.01 وجود ارتباط سالب دال إحصائياً عند مستوى         -
  .البحث 

  . عدم وجود فروق دالة إحصائياً بين األطفال في األعمار المختلفة في الخجل -
  . وجود فروق غير دالة إحصائياً بين الذكور واإلناث في الخجل -

   : )Miller , 1995 ( دراسة . 15
مهـارات  هدفت الدراسة إلى بحث العالقة بين كل من الخجل والتقـويم االجتمـاعي وال             

طالب وطالبـة    ) 310( االجتماعية لدى عينة الدراسة من طالب المرحلة الجامعية تبلغ قوامها           
 Cheek مستعيناً بمقياس تشيك وبص – الدراسات المسحية –واستخدم الباحث المنهج الوصفي 

& Buss ) 1981 (    لقياس الخجل ومقيـاس ريجيـوRiggio ) 1986 (    لقيـاس المهـارات
  .باإلضافة إلى مقاييس أخرى لقياس أبعاد التقويم االجتماعي االجتماعية 

  : نتائج الدراسة 
  . وجود ارتباط سلبي بين الخجل والمهارات االجتماعية لدى طالب الجامعة -
  . ال توجد فروق دالة إحصائياً بين الجنسين في هذين المتغيرين -

   ) 1996(  دراسة شقير -16
  . الفصل الدراسي للطالب المعلمين تأثير الخجل على األداء داخل

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على بعض عوامل الشخصية التي قد يكون لهـا تـأثير                
( على أداء الطالب المعلم أثناء موقف التربية العملية داخل حجرة الدراسة ومن بين هذه العوامل                

  ) .الجنس ، الغرفة الدراسية ، الخجل 
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  . استمارة تقديم التربية العملية –لباحث مقياس الخجل  استخدم ا:أدوات الدراسة 
طالب وطالبـة بكليـة التربيـة بالمملكـة        ) 400(  اشتملت عينة الدراسة على      :عينة الدراسة   

  .العربية السعودية 
  .واستخدمت الباحثة األساليب اإلحصائية للتأكيد من صحة الفروض 

  .واختبار داللة الفروق بين المتوسطات  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية -
  . معامل االرتباط البسيط -
  2 × 2 × 2 تحليل التباين -

  نتائج الدراسة 
في األداء في مادة التربية العملية حيـث        ) ذكور وإناث   (  عدم وجود فروق دالة بين الجنسين        -

  .دراسة غير دالة إحصائية وبذلك تحقق الفرض األول من ال ) 0.05( كانت قيمة ف 
 توجد فروق دالة بين طالب وطالبات الغرفة الثالثة وطالب وطالبات الغرفة الرابعة في األداء               -

   ) .0.05( هي دالة عند مستوى  ) 4.70( في مادة التربية العملية حيث كانت قيمة ف 
 توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الطالب والطالبات مرتفعـي الخجـل وبـين الطـالب                 -

  .بات منخفضي الخجل في األداء في مادة التربية العملية والطال
 ال يوجد أثر لتفاعل الجنس مع المستوى الدراسي أو لتفاعل الجنس مـع الخجـل أو التفاعـل          -

لمستوى الدراسي مع الخجل أو التفاعل الجنسي مع المستوى الدراسي ومع الخجل علـى األداء               
  .في مادة التربية العملية 

الة بين طالبات الغرفة الثالثة وطالبات الغرفة الرابعة في مستوى الخجل لصالح             توجد فروق د   -
طالبات الغرفة الثالثة أي يرتفع مستوى الخجل لدى طالبات الغرفة الثالثـة أي يرتفـع مـستوى                 
الخجل لدى طالبات الغرفة الثالثة عند لدى طالبات الغرفة الرابعة أثناء األداء في موقف التربيـة            

   .العملية
لصالح عينة الطالبات حيـث ارتفـاع        ) 0.05(  عند مستوى    إحصائية تبين وجود فروق دالة      -

مستوى الخجل لدى طالبات الغرفة الثالثة عند مستوى الخجل لدى طالب الغرفة الثالثـة إثنـاء                
  .األداء في موقف التربية العملية 

يث ارتفاع مـستوى الخجـل      لصالح الطالبات ح   ) 0.01(  وجود داللة إحصائية عند مستوى       -
لدى طالبات الغرفة الرابعة عند مستوى الخجل لدى طالب الغرفة الرابعة أثناء األداء في موقف               

  .التربية العملية 
وهذا االرتباط سالب حيـث انخفـاض مـستوى          ) 0.01(  وجود داللة إحصائية عند مستوى       -

  .بل ارتفاع مستوى الخجل لديهن األداء لدى الطالبات في مادة التربية العملية وفي المقا
   ) .0.01(  وجود ارتباط دال إحصائيا  وسالباً عند مستوى -
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 في التربية العملية وعدم حدوث تفاعـل       األداءوتشير نتائج الدراسة إلى انعدام تأثير الجنس على         
بين الجنس والمستوى الدراسي أو الجنس والخجل أو المستوى الدراسي أو الخجل وعدم حدوث              

  .تفاعل بين الجنسين والمستوى الدراسي والخجل 
   ) : 1996( دراسة حبيب . 17

دراسة بعنوان الكشف عن العالقة بين سمات الخجل المختلفة والخجـل المـوقفي لـدى          
الجنسين وقد هدفت الدراسة إلى الكشف عن العالقة بين سمات الخجل المختلفة والخجل الموقفي              

طالب وطالبة بالمرحلتين الثانويـة والجامعيـة       ) 400(راسة من   لدى الجنسين وتكونت عينة الد    
الخجل الموقفي ، وخجل مكروسكي ، والتقدير الـذاتي  : طبق عليهم خمسة اختبارات للخجل هي  

  .للخجل  ) ACL( لقلق االتصال ، الكفاءة االجتماعية ، اختبارات 
  : ودلت النتائج على اآلتي 

  .لجنسين في مواقف الخجل لصالح اإلناث  وجود فروق دالة إحصائياً بين ا-
 توجد فروق دالة إحصائياً بين طالب المرحلة الثانوية والمرحلة الجامعية في بعـض مواقـف        -

  الخجل 
  . اختالف ترتيب المواقف المحدثة للخجل بين الجنسين حسب شدتها ودرجة شعورهم بها -
فـضي المـستوى االقتـصادي       ال توجد فروق دالة إحصائياً بـين الطـالب مرتفعـي ومنخ            -

  .واالجتماعي في مواقف الخجل 
وكل مـن اختبـارات     ) حالة الخجل   (  يوجد ارتباط موجبي دال إحصائيا بين الخجل الموقفي          -

  .الخجل مكروسكي وقلق االتصال الجمعي والثنائي والعام 
يـة لـدى   االجتماع يوجد ارتباط سالب دال إحصائياً بين الخجل الموقـف واختبـار الكفـاءة              -

  .الجنسين
  : ) 1996(  دراسة النيال -18
  .دراسة ارتقائية وارتباطية ) الخجل وبعض إبعاد الشخصية ( 

هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن مدى ارتقاء الخجل من مرحلة عمرية إلـى أخـرى                
  .وعلى وجه التحديد في نهاية مرحلة الطفولة المتأخرة وحتى مرحلة المراهقة المبكرة 

الدراسة إلى فحص االرتباط بين الخجل وبعدي االنبساط والعصابية وقد وضعت الباحثة            وهدفت  
 بنداً ، يقسم بثبات مرتفع ويـشمل علـى سـبعة    28مقياساً عربياً يشمل في صيغته النهائية على      

التبعات السلبية للخجل االكتئاب والقلق االجتمـاعي       / العزلة  / واالنسحاب  / عوامل هي التفادي    
نقص الثقة بالنفس الحساسية الفرطة والتبعـات الفـسيولوجية للخجـل           / ف المثيرة للخجل    المواق

  .مظاهر الخجل الفسيولوجية والسلوكية ، اضطرابات الكالم وتشتت األفكار 
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  : عينة الدراسة 
 واإلعداديـة تلميذاً وتلميذه من المدارس االبتدائية       ) 494( طبق المقياس على عينة من      

 مدارس دولة قطر من مراحل عمرية متباينة وكشفت الدراسة عن أن الفئة العمرية              والثانوية في 
 سنة حصلت على أعلى المتوسطات في متغير الخجل لدى عينات الذكور في حين أن الفئـة                 14

  . سنة حصلت على أعلى المتوسطات في متغير الخجل لدى عينات اإلناث 16العمرية 
من اإلنـاث وكـشفت عـن        ) 100( من الذكور و     ) 75 ( وقد تكونت الدراسة االرتباطية من    

 أسـفرت ارتباطات جوهرية موجبة بين الخجل والعصابية لدى عينتي الـذكور واإلنـاث كمـا               
  .الدراسة العاملية عن عاملين لدى عينة الذكور ومثلهما لدى عينة اإلناث 

  استخدم الباحث : أدوات الدراسة 
   .لألطفالمقياس الخجل . 1
  بار ايزنك للشخصية استخ. 2

  : ) 1996(  خليل طاحون و دراسة -19
  دراسة الخجل وعالقته ببعض المتغيرات النفسية واالجتماعية 

تهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن العالقة بين الخجل وبعض جوانب الشخـصية لـدى      
  .الفرد من خالل مالحظة المتغيرات النفسية واالجتماعية 

  : لباحث األدوات التي استخدمها ا
  .بناء مقياس للخجل . 1
  .اختبار االستقالل الذاتي . 2
  .مقياس الشعور بالوحدة . 3
  .اختبار الذكاء االجتماعي . 4
  .مقياس تبادل العالقات االجتماعية . 5
  .اختبار تبادل العالقات االجتماعية . 6

  عينة الدراسة 
 ) 20.4( اً متوسط أعمارهم    طالباً جامعي  ) 146(  الدراسة على عينة مكونة من       أجريت

  .ومن تخصصات علمية مختلفة وتم اختيارهم عشوائياً 
  : نتائج الدراسة 

يرى الباحثان أن األفراد المتصفين بالخجل قد يحققون درجات مرتفعـة مـن النجـاح                
 جميع هذه الدراسات تتأثر بالخجل المرتبط بهذا الـسن ويـرى            أنى  المهني والجماهيري ، وير   

ن من الصعب اعتبار الخجل أحد صور السلوك المرضي االجتماعي أو دلـيالً علـى               الباحثان أ 
 لألخـر عدم التكيف السوي في الحياة االجتماعية وخاصة إنسان هذا العصر أصبحت صـاحبة              
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واالرتباط الوثيق بالعالقات االجتماعية الحميمة أصبحت ضعيفة في هـذه الحيـاة االجتماعيـة              
 الباحثان  أرادالباحثان وهي الخاصة بمتغير االستقالل تعتبر مدعماً لما         والنتيجة التي توصل إليها     

  .التأكد منه وهذا األمر يحتاج إلى دراسة جديدة لرصد هذه الظاهرة االجتماعية 
  : ) 1997(  دراسة فايد -20

  : السيكوباثولوجية واألعراضالعالقة بين الخجل 
فروق جوهرية بين الذكور واإلناث فـي   استهدفت هذه الدراسة معرفة ما إذا كانت هناك         

 واألعـراض  السيكوباثولوجية كما هدفت إلى معرفة العالقـة بـين الخجـل           واألعراضالخجل  
 وتم تطبيق مقياس التحفظ االجتمـاعي وقائمـة         واإلناثالسيكوباثولوجية لدى مجموعتي الذكور     

مـن   ) 105( وية ،   من طالب المدارس الثان    ) 210(  على عينة مكونة من      األعراضمراجعة  
  . سنة 18 – 15إناث تراوحت أعمارهم بين  ) 105( الذكور 

  أدوات البحث التي استخدمها الباحث 
  .مقياس الخجل االجتماعي . 1
  .قائمة مراجعة اإلعراض . 2

  : نتائج الدراسة 
  .وجود فروق بين الذكور واإلناث في الخجل في جانب اإلناث . 1
الذكور واإلناث في الحساسية التفاعلية واالكتئاب في جانب بينمـا          وجود فروق جوهرية بين     . 2

  .لم توجد فروق جوهرية بين الذكور واإلناث في كل من اإلعراض الجسمانية 
  .الوسواس القهري ، القلق ، قلق الخوف ، البارانويا التخيلية ، الذهانية 

 مجموعة اإلناث فقط ووجـود   وجود ارتباط موجب دال بين الخجل والحساسية التفاعلية لدى       -3
 موجب دال بين الخجل وكل من العدائية والبارانويا التخيلية لدى مجموعة الـذكور فقـط               ارتباط

ووجود ارتباط موجب دال بين الخجل وكل من االكتئاب والقلق والذهانية لدى مجموعتي الذكور              
  .واإلناث 

   ) : 1997( دراسة متولي . 21
  .الجتماعية المرتبطة بالخجل لدى طالب الجامعة بعض المتغيرات النفسية وا

تهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن العالقة بين الخجـل وبعـض المتغيـرات النفـسية                
 الوالـدي    والقبـول والـرفض    األنـا واالجتماعية لدى طالب الجامعة وهي تقدير الذات وقـوة          

  والتخصص الدراسي 
  :عينة الدراسة 

طالباً وطالبة من الغرفة الثالثة بكلية       ) 246(  من عدد    حيث تكونت عينة الدراسة الكلية    
 ) 21 – 19( التربية بدمياط من العشب العلمية واألدبية وتتراوح أعمار عينة الدراسة ما بـين              
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( وكان عدد الطالبـات   ) 21 – 19( طالباً ومتوسط أعمارهم     ) 120( عاماً وكان عدد الطالب     
  ) .20-19 (أعمارهنطالبة ومتوسط  ) 126

  : نتائج الدراسة 
تؤكد الدراسة على وجود فروق دالة إحصائياً بين الذكور واإلناث في الخجـل لـصالح               

 والدفء  األنا سالبة دالة إحصائية بين الخجل وكل من تقدير الذات وقوة            ارتباطاتاإلناث وتوجد   
  .المحبة / 

ـ            / العـداء   / دوان  وكذلك وجود ارتباطات موجبة دالة إحصائية بين الخجل وكل من الع
  . والالمباالة والرفض غير المحدد اإلهمال

  . درجات الخجل لدى الذكور واإلناث وجود تأثير دال للتفاعل بين الجنسين وتقدير الذات على-
  . وجود تأثير دال للتفاعل بين الجنس وقوة األنا على درجات الخجل لدى الذكور واإلناث -
  .الرفض الوالدي لدى الذكور واإلناث / جنس وإدراك القبول  وجود تأثير دال للتفاعل بين ال-
 ال توجد فروق دالة إحصائياً بين طالب وطالبات الشعب العلمية وطالب وطالبـات الـشعب                -

  . على درجات الخجل األدبية
   ) : 2000( دراسة يوسف و خليفة . 22

 طـالب الجامعـة   الخجل والتوافق االجتماعي دراسة ثقافية مقارنة بين مجموعتين مـن    
  .السعوديين والكويتيين 

هدفت هذه الدراسة إلى بحث العالقة بين الخجل والتوافق االجتماعي لدى مجموعتين من            
طالـب   ) 400) = ( ن ( طالباً وطالبة ، الكويتيين  ) 320) = ( ن  ( طالب الجامعة السعوديين    

  .وطالبه 
 كل من الخجل والتوافق والكشف      كما هدفت الدراسة إلى فحص الفروق بين الجنسين في        

  : عن البنية العاملية لمقياس الخجل في كل من المجموعتين واستخدم الباحث مقياسين هما 
  .مقياس الخجل االجتماعي . 1
  .مقياس التوافق االجتماعي . 2

  .وتم التحقق من ثبات هذين المقياسين وصدقهما 
  :ة نتائج الدراس

 بشكل جوهري من الطالب الكويتيين بينما حـصل الطـالب           الطالب السعوديين أكثر خجالً   . 1
  .الكويتيين على درجات أعلى جوهرياً من الطالب السعوديين على مقياس التوافق االجتماعي 

  .وجود عالقة سلبية ذات داللة إحصائية بين الخجل والتوافق االجتماعي . 2
جل والتوافق سواء لدى الطـالب      ال توجد فروق جوهرية بين الذكور واإلناث في كل من الخ          . 3

  .السعوديين والكويتيين 
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وكشفت نتائج التحليل العاملي لمقياس الخجل عن انتظامه في سـبعة عوامـل لـدى الطـالب                  
  .السعوديين وأربعة عوامل الطالب الكويتيين 

   ) : 2001( دراسة العنزي . 23
  ) ليه دراسة ارتباطية عام( المكونات الفرعية للثقة بالنفس والخجل 

 هذه الدراسة إلى الكشف عن المكونات الفرعية للثقة بالنفس والخجـل وتكونـت              هدفت
كليـة التربيـة    ( من طالب الهيئة العامة للتعليم التطبيقي وطالباتها من         ) 342(عينة البحث من    

  .من اإلناث ) 167(من الذكور و) 175(بواقع ) األساسية 
  : أدوات الدراسة 

  .فس مقياس الثقة بالن. 1
  .مقياس الخجل . 2

  : نتائج الدراسة 
أسفرت نتائج الدراسة عن وجود أربعة عوامل فرعية مكونة للثقة بـالنفس وثالثـة عوامـل             . 1

  .فرعية مكونة للخجل 
  .عدم وجود فروق دالة إحصائية في الثقة بالنفس بين الجنسين . 2
  .ث وجود فروق دالة إحصائية على مقياس الخجل إلى جانب اإلنا. 3
كشفت المصفوفات االرتباطية عن عالقات موجبة بين متغيرات الثقة بالنفس بعضها بـبعض             . 4

  .ومتغير االجتماعية في مقياس الخجل وكذلك عالقات موجبة بين متغيرات الخجل 
  .وجود عالقات سالبة بين متغيرات الثقة بالنفس والخجل . 5

ما للثقة بالنفس واآلخر للخجل عند عينـات        وكشفت التركيب العاملي عن استخراج عاملين أحده      
  .الذكور واإلناث والجنسين معاً 

   ) 2002( دراسة خوج . 24
الخجل وعالقته بكل من الشعور بالوحدة النفسية وأساليب المعاملة الوالدية لدى عينة من             

  .طالبات المرحلة المتوسطة بمدينة مكة المكرمة 
  : عينة الدراسة 

  .طالبة من طالبات المرحلة المتوسطة بمدينة مكة المكرمة  ) 484 (شملت عينة الدراسة 
  : أدوات الدراسة 

  : استخدمت الباحثة األدوات التالية 
  .مقياس الخجل للدريني . 1
   .1998مقياس الشعور بالوحدة النفسية للدسوقي . 2
   ) 1997( مقياس أساليب المعاملة الوالدية للنفيعي . 3

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 104

  : نتائج الدراسة 
توجد عالقة ارتباطية موجبة ذات داللة إحصائية بين الخجل والشعور بالوحدة النفـسية لـدى             -

  .عينة من طالبات المرحلة المتوسطة بمدينة مكة المكرمة 
  .  توجد عالقة ارتباطية موجبة ذات داللة إحصائية بين األسلوب العقابي لألب والخجل -

  : ومن توصيات الدراسة 
برامج التوعية اإلعالمية والدينية على استخدام الوالدين ألسـلوب التوجيـه     التركيز من خالل     -

  . بالخجل والشعور بالوحدة إحساسهنواإلرشاد في التعامل مع بناتهن المراهقات للحد من 
 خلق جو اجتماعي سليم في المدرسة تسوده المحبة والتعاون والصراحة والعطـف والتركيـز              -

  .د التلميذات على تنمية ثقتهن بأنفسهن على العمل الجماعي مما يساع
ويجب التعاون بين الوالدين والمعلمين إليجاد بيئة صالحة فـي المنـزل تبعـث علـى الرضـا            

  .والسرور 
   ) : 2005(  حساني ودراسة الضوي . 25

تأثير موضع الضبط وأساليب العزو والخجل في التحصيل األكاديمي لطالب كلية الفنون            
  " .باستخدام تحليل المسار دراسة " الجميلة 

هدفت الدراسة إلى الكشف عن تأثير موضع الضبط وأساليب العزو والخجـل علـى التحـصيل            
  .األكاديمي لطالب كلية الفنون الجميلة باألقصر 

  .طالباً وطالبة  ) 218( وبلغ حجم عينة الدراسة األساسية 
نيين مقياساً لموضع الـضبط واسـتبيان       بكلية الفنون الجميلة باألقصر وقام الباحثان بتعريب وتق       

  .ألساليب العزو والخجل ومقياس الخبرة بالخجل 
  : نتائج الدراسة 

وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائية بين درجات تحصيل العينة ودرجـاتهم فـي متغيـرات               . 1
/ الـتحكم   / الخارجي  / الداخلي  ( والخجل وأساليب العزو    ) خارجي  / داخلي  ( موضع الضبط   

  ) .الدرجة الكلية / العام / الخاص / المستقر / غير المستقر / دم التحكم ع
متغيرات موضع الضبط الداخلي والخجل والدرجة الكلية للعزو ومنبئات جيـدة بالتحـصيل             . 2

  .األكاديمي لطالب كلية الفنون الجميلة باألقصر 
وب العـزو غيـر     متغيرات موضع الضبط الداخلي والخجل وأسلوب العزو الخـاص وأسـل          . 3

  .التحكمي منبئات جيدة بالتحصيل األكاديمي لطالب كلية الفنون الجميلة باألقصر 
متغيرات موضع الضبط الداخلي والخجل والدرجة الكلية للعزو لها تأثيرات مباشـرة وغيـر              . 4

  .المباشرة على التحصيل األكاديمي لطالب الفنون الجميلة باألقصر 
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داخلي والخجل وأسلوب العزو الخـاص وأسـلوب العـزو غيـر            متغيرات موضع الضبط ال   . 5
التحكمي لها تأثيرات مباشرة وغير مباشرة على التحصيل األكاديمي لطالب كلية الفنون الجميلـة   

  .باألقصر 
 % 17.1( تسهم متغيرات موضع الضبط الداخلي والخجل والدرجة الكلية للعزو في تفـسير             . 6
  .اديمي لطالب كلية الفنون الجميلة باألقصر من التحصيل األك% ) 4، % 9.9، 
تسهم متغيرات موضع الضبط الداخلي والخجل وأسلوب العزو الخاص وأسلوب العزو غيـر             . 7

من التحصيل األكاديمي لطـالب     % ) 5.6،  % 5.4،  % 6.00،  % 6.00( التحكمي في تفسير    
  .كلية الفنون الجميلة باألقصر 

   ) : 2005( دراسة محرم . 26
دخل المهني باستخدام محتويات البرنامج ومواجهـة بعـض مظـاهر الخجـل لـدى            الت
  .المراهقين 

تهدف الدراسة إلى اختيار ما يمكن أن يسهم به التدخل المهني فـي إطـار ممارسـات                 
  .البرامج الجماعية في أطار خدمة الجماعة ومواجهة بعض مظاهر الخجل لدى المراهقين 

وصل إلى بعض المؤشرات لتدعيم التعامل مع مـشكلة الخجـل           وتستهدف الدراسة كذلك إلى الت    
  .وبعض مظاهرها من خالل تطبيق بعض محتويات البرنامج مع الجماعات 

  : عينة الدراسة 
 تلميـذاً وهـم أكثـر    19تالميذ تم اختيارهم من بين     ) 10( اشتملت عينة الدراسة على     

 مقياس الخجل لمعرفة الطـالب الـذين        التالميذ الذين يعانون من سلوك الخجل واستخدم الباحث       
  .يعانون من ظاهرة الخجل 

  : نتائج الدراسة 
أكدت النتائج على فاعلية البرنامج على األفراد المطبق عليهم وعلى قـدراتهم وزيـادة              
خبراتهم واختفاء بعض المظاهر المصاحبة للخجل وأكـدت الدراسـة علـى أهميـة االتـصال                

 والحركي والبصري بشكل خاص في التخفيـف مـن حـدة          والتواصل وخاصة التواصل اللغوي   
الخوف والخجل وبدأت تختفي المظاهر النفسية والجسمية السلبية المصاحبة للتفاعل مع اآلخرين            

  .مما يعني قدرة برنامج خدمة الجماعة في التعامل مع أبعاد ومواقف الخجل االجتماعي 
   ) : 2006( دراسة عنتر . 27

 المهارات االجتماعية وفاعلية تدريب المهارات االجتماعيـة فـي          الخجل وعالقته بإبعاد  
  .خفض الشعور بالخجل 

هدفت الدراسة إلى جعل العمل على خفض الشعور بالخجل لدى طالب كلية التربية مـن     
  .خالل إعداد برنامج تدريبي على المهارات االجتماعية 
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 الثانيـة بكليـة التربيـة       طالبة من طالبات الغرفـة     ) 427( وتكونت عينة الدراسة من     
-17م تتراوح أعمارهم بـين      2004/2005باإلسماعيلية بجامعة قناة السويس في العام الجامعي        

طالبـة   ) 50(  سنة وتم تطبيق مقياس الخجل والمهارات االجتماعية وتم اختيار عينة عددها            18
  .حيث تم تقسيمهم إلى مجموعتين تجريبية وأخرى ضابطة 

اسة على حدوث تحسن للمهارات االجتماعيـة واسـتمرار انخفـاض           وأكدت نتائج الدر  
الشعور بالخجل وكذلك زيادة قدرة الطالبات على التحكم فيما يشعرن به مـن خجـل وإدارتـه                 

  .بصورة جيدة 
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  : سابقة الخاصة بالمحور الثاني تعقيب على الدراسات ال
  .رامج إرشادية لعالج الخجل لدى األطفال قلة الدراسات العربية التي تناولت ب . 1
            هناك بعض الدراسات التي تناولت بـرامج إرشـادية لعـالج الخجـل مثـل دراسـة                  . 2

 )Lownesten 1983 (  التي عالجت الخجل الزائد ودراسة )    سـالي صـالح عنتـر
 Allan( التي تناولت التدريب على المهارات االجتماعية لعالج الخجل ودراسة ) 2006

& Rogere 1994  (   التي تناولت معالجة التوافق المدرسي مثل الخجل وكذلك دراسـة
 )Stott 1984  (  التي عالجت اإلحساس بالخجل . 

جمعـة  ( هناك بعض الدراسات التي العالقة بين الخجل والتوافق االجتماعي مثل دراسة           . 3
) 1994سيد عثمـان    فاروق ال ( ودراسة  ) 2000سيد يوسف وعبد اللطيف محمد خليفة       

( التي تناولت سمة الخجل وعالقتها بأسـاليب التنـشئة االجتماعيـة وكـذلك دراسـة                
Grozier 1995  ( التي بحثت عالقة الخجل بتقدير الذات . 

هناك دراسات اهتمت بدراسة تأثير الخجل على التحصيل الدراسي كما ورد في دراسـة               . 4
زينب محمود شـقير    ( ودراسة   ) 2005محسوب عبد القادر الصفدي وممدوح حسان       ( 

علي البكري  ( التي تناولت تأثير الخجل على األداء داخل الفصل وكذلك دراسة           ) 1996
 . التي بحثت عالقة الخجل بالتحصيل األكاديمي والتخصص الدراسي ) 1987

حنان بنت اسعد خوج    ( هناك دراسات بحثت متغير الخجل والصحة النفسية مثل دراسة           . 5
( ي بحثت عالقة الخجل بالوحدة النفسية وأساليب المعالجة الوالدية ودراسـة            الت ) 2002
التي بحثت بعض المتغيرات النفسية واالجتماعية المرتبطة       ) 1997 متولي   إبراهيمعباس  

التي تناولـت الخجـل والـشعور بالوحـدة      ) Booth , el al 1992( بالخجل ودراسة 
حثت االرتباطات بـين الخجـل واالكتئـاب    التي ب )  Traub 1983( النفسية ودراسة 
التي بحثت العالقة بين مـستويات   )  Lawence & Bennett 1992( والقلق ودراسة 

حول العالقة بين الخجـل والقلـق   )  owen1982( الخجل االجتماعي والقلق ودراسة 
التي بحثت العالقة بين الخجل  )  Fehr & Dtamps 1979( االجتماعي وكذلك دراسة 

 . شعور بالذنب وال

هناك دراسات تناولت الفروق في الخجل بين الجنسين حيث أكدت تلك الدراسـة علـى                . 6
حسين علي  ( وجود فروق بين الذكور واإلناث في الخجل لصالح اإلناث كما في دراسة             

  ) .2001فايد 

إن مشكلة الخجل تظهر بوضوح لدى األطفال عند مواجهة اآلخرين والتفاعل معهم وهذا              . 7
 .  أهمية الخجل وعالجه لدى األطفال يؤكد
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  :المحور الثالث 
  :الدراسات التي تناولت برامج إرشادية لتنمية الكفاءة االجتماعية : ثانياً 

  : ) Demmers , 1981( دراسة . 1
هدفت دراسة ديمرز إلى معرفة مدى فاعلية برنامج التدريب على المهارات االجتماعيـة        

  .افقي لدى األطفال في تعديل السلوك الالتو
 والممارسات السلوكية الغير سـوية لـدى        األنماط هذه الدراسة إلى تعديل بعض       هدفتو

طفـل مـن     ) 18( األطفال ممن يعانون من بعض االضطرابات السلوكية واشتملت العينة على           
  تتضمن اختبار  سومقايي استخدم الباحث عدة أدوات      9 – 6 تتراوح أعمارهم من     واإلناثالذكور  

التفاعل االجتماعي وبرنامج التدريب على المهارات االجتماعية والمنزلية والمهارات الشخـصية           
وخاصة الضرورية للمبادرة في الدخول في عالقات وتفاعالت وصداقات اجتماعية مع محاولـة             
ممارسة أساليب التدريب على المهارات االجتماعية في مواقف الحياة اليوميـة والتـي أعـدت               

  .هذا الغرض خصيصاً ل
وتوصل الباحث إلى نتائج تؤكد فعالية استخدام التدريب على المهارات االجتماعية فـي             
تعديل األساليب العدوانية كما أسهم البرنامج في تكوين بعـض سـمات الشخـصية اإليجابيـة                
كاالعتماد على النفس والمبادأة والسلوك االستقاللي كما اتضح فاعلية البرنامج في تعديل بعـض              

  .أنماط األساليب السلوكية 
  : ) Haynes & Avery , 1984( دراسة . 2

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة اتجاه العالج السلوكي المعرفي للتدريب على المهـارات             
  .االجتماعية مع األشخاص الخجولين 
من األشخاص الخجولين وتم تقسيمهم إلى مجموعـة         ) 12( وتكونت عينة الدراسة من     

أطفال وهدف برنامج    ) 6( من األطفال ومجموعة ضابطة مكونة من        ) 6( ونة من   تجريبية مك 
التدريب على المهارات االجتماعية إلى تعليم األطفال بعض المهارات االجتماعية التي تـساعدهم     
في التغلب على الخجل وتشير النتائج إلى خفض مستوى القلق االجتماعي لدى أفراد المجموعـة               

ة بالمجموعة الضابطة وكذلك زيادة القـدرة علـى المـشاركة فـي المواقـف               التجريبية مقارن 
  .االجتماعية في المجموعة التجريبية 

   : )Christoff , et al , 1985( دراسة . 3
هدفت دراسة كرستوف وآخرون إلى التـدريب علـى المهـارات االجتماعيـة وحـل               

  .المشكالت االجتماعية لصغار المراهقين الخجولين 
 ) 12 – 6( ونت عينة الدراسة من مجموعة من األطفال تتراوح أعمارهم ما بين            وقد تك 

سنة وقد تم تدريب المجموعة التجريبية على إيجاد حلول لمـشكالتهم مـع األقـران ولتحـسين           
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 أن يكملوا   ةالتجريبيالمهارة السلوكية أثناء محادثاتهم مع اآلخرين وقد طلب من أفراد المجموعة            
اليومية ومقياس تقدير الذات وقائمة التفاعل االجتماعي بـين الطـالب وتـشير             محادثات الحياة   

النتائج إلى التحسن في المحادثة مع اآلخرين والتفاعـل االجتمـاعي بـين الطـالب ووالـديهم                 
  .ومدرسيهم في المجموعة التجريبية 

   : )Verduyn, et al , 1990( دراسة . 4
) دراسة تقويمية   ( ات االجتماعية في المدرسة     وهدفت الدراسة إلى التدريب على المهار     

طفالً تم اختيارهم من مدرسة متوسطة وتم تقـسيم عينـة            ) 34( وقد تكونت عينة الدراسة من      
 ) 17( طفالً ومجموعة ضابطة تتكـون مـن         ) 17( الدراسة إلى مجموعة تجريبية تتكون من       

الجتماعيـة دون أفـراد المجموعـة       طفالً وقد تم تدريب المجموعة التجريبية على المهـارات ا         
الضابطة وقد تم التقويم والقياس لمعرفة أثر التدريب على المهارات االجتماعية في المجموعـة              

  . والتقارير الذاتية واآلباءالتجريبية من خالل المدرسين 
وتشير النتائج إلى التحسن في المجموعة التجريبية وظهر هـذا التحـسن فـي النـشاط               

  . عن السلوك االجتماعي اآلباءطفال من خالل تقارير االجتماعي لأل
  : ) Shafer , 1993( دراسة . 5

: هدفت هذه الدراسة إلى معرفة فاعلية برنامج لتنمية مهارتين من مهارات االتصال هما              
تعلم المحافظة على استمرارية الحديث ، وتصور فهم اآلخرين في المحادثة وتأثير ذلـك علـى                

  .خجل والقدرة على عمل صداقات لدى عينة من طالب المرحلة الثانوية مستوى الشعور بال
وتشير النتائج إلى تحسن المهارات االجتماعية وخفض مستوى الخجل بعد تعلـم هـاتين      

  .المهارتين كما زادت القدرة على تكوين الصداقات الجديدة 
   ) 1995( الرحمن   دراسة أبو عباة و عبد-6

لتدريب على المهارات االجتماعية في عالج الخجـل والـشعور          فعالية برنامج إرشادي ل   
  .بالذات لدى طالب الجامعة 

تهدف هذه الدراسة إلى معرفة مدى فعالية البرنامج في خفض مستوى الخجل والـشعور           
بالذات غير السوي على عينة من طالب الجامعة المترددين على أحدى العيادات الجامعية بمدينة              

  .نون من أحدى مشكالت االنطواء االجتماعي الرياض والذين يعا
  

طالباً جامعياً مـن المتـرددين علـى     ) 14( تكونت العينة المبدئية للدراسة من     : عينة الدراسة 
العيادة النفسية بالجامعة والذين تم تشخيص شكواهم على أنهم يعانون مـن مـشكلة الخجـل أو                 

  .الخوف االجتماعي المقترن بالشعور بالذات 
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  :استخدم الباحث : ت الدراسة أدوا
 بنداً موزعة على ثالثة أبعاد ثـم الحـصول عليهـا مـن       25مقياس الخجل الذي يتكون من      . 1

  .طالباً وطالبة بالمرحلتين الثانوية والجامعية  ) 770( التحليل العاملي للمقياس على عينة قوامها 
وكان الهدف من المقياس قياس مستوى الخجل لدى طالب الجامعة الذين يتقدمون لتلقي خـدمات          

  .اإلرشاد أو العالج النفسي 
   ) 1994ترجمة وتعريب الباحثين ( مقياس الشعور بالذات . 2

 وكـان   1975 وآخـرون    ن بنداً وقد أعده فينج شتي     23تتكون الصورة األجنبية من المقياس من       
داد المقياس استخدامه في التمييز بين األشخاص في مستوى الشعور بالذات وفـي             الهدف من إع  

  .األغراض العالجية 
  .لداللة الفروق بين المتوسطات المرتبطة ) ت ( استخدام الباحث اختبار : األساليب اإلحصائية 

  : نتائج الدراسة 
مقياس الخجل وأبعاده ، أي     وجود فروق ذات داللة إحصائية بين التطبيق القبلي والبعدي في           . 1

أن متوسط درجات عينة الدراسة في القياس البعدي كانت أقل من متوسط درجتان فـي القيـاس                
القبلي وتدل هذه النتيجة على وجود تحسن واضح في أفراد عينة الدراسة في اإلبعـاد المختلفـة                 

واقـف التفاعـل    لمقياس الخجل أي أنه حدث انخفاض في الشعور الشخصي بعدم االرتياح في م            
الشخصي والهروب من المواقف االجتماعية وتحسن في القدرة على التعبير عن الذات مما يـدل               
على فاعلية برنامج التدريب على المهارات االجتماعية في تحسن مستوى الخجل لـدى طـالب               

  .كما وأضحت نتائج الفرض الثاني . الجامعة 
ق القبلي والبعدي في أبعاد مقياس الشعور بالذات        وجود فروق ذات داللة إحصائية بين التطبي      . 2

والدرجة الكلية له ، واتضح أن متوسط درجات العينة في القياس البعدي كانت أقل من متوسـط                 
درجتان في القياس القبلي بمستوى دال إحصائية ويدل ذلك على تحسن فـي مـستوى الـشعور                 

 القلق االجتماعي لدى طـالب      –م بالذات    الشعور العا  –الشعور الخاص بالذات    ( بالذات بإبعاده   
  ) .الجامعة 

   ) 2000(  دراسة القحطاني -7
فاعلية برنامج تدريبي في تنمية بعض المهارات االجتماعية للتالميذ ذوي التخلف العقلي            

  .البسيط بالمملكة العربية السعودية 
 بعض المهارات   تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على أثر استخدام برنامج تدريبي لتنمية          

لدى األطفال المتخلفين عقلياً مـن تالميـذ        )  االعتذار   – قول شكراً    – التحية   إلقاء( االجتماعية  
 التالميـذ   إكسابالتربية الفكرية بالمنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية وذلك عن طريق            
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ثم تعميمها فـي مختلـف      لهذه المهارات الثالث ومدى االحتفاظ بها وقدرتهم على استخدام ومن           
  .المواقف االجتماعية داخل المعهد 

  : عينة الدراسة 
تكونت عينة الدراسة من عشرة تالميذ ينتسبون إلى الصف الخامس من معهـد التربيـة               
الفكرية للبنين بالدمام بالمنطقة الشرقية مصنفين على أنهم مـن ذوي التخلـف العقلـي البـسيط             

  .نة  س16 – 12وتراوحت أعمارهم بين 
واستخدم في الدراسة برنامج للمهارات االجتماعيـة مـن إعـداد شـوماكر وآخـرين                                      

 )1988 Schumake etal  (  وتعريب الباحث.  
البعدي باستخدام مجموعـة واحـد   / استخدم الباحث المنهج التجريبي ذو التصميم القبلي    

(  المتغير التجريبي    ألثر االجتماعية المذكور مؤشراً      التالميذ في المهارات   أداءويمثل التغير في    
  ) .البرنامج 

  : وأسفرت النتائج عن 
) االعتـذار   (  التالميذ المهارات االجتماعية المحـددة       إكسابيوجد فاعلية للبرنامج في     

) أسبوع واحد   ( وكذلك تنمية قدرتهم على االحتفاظ بمضمون تلك المهارات على المدى القصير            
  ) . يوماً 37( الطويل   والمدى 

وتشير النتائج إلى إمكانية بناء برامج تدريبية مشابهة في مجال التعامل مع حاالت التأخير العقلي               
  وفي مجاالت أخرى 

  : ) Cottraux et al , 2000( دراسة . 8
هدفت هذه الدراسة لمعرفة أثر برنامج عالجي سلوكي معرفي وبرنامج للعالج التدعيمي            

  ) .الخجل الشديد(مهارات االجتماعية للتغلب على الخواف االجتماعي لتنمية ال
  :عنية الدراسة 

الخجـل  ( مراهق بطريقة عشوائية من ذوي الخـواف االجتمـاعي           ) 67(  تم اختيار   
 الفردي لمدة ستة أسـابيع      األسلوبوالبرنامج العالجي السلوكي المعرفي كان يستخدم       )  الشديد  

لمدة ستة أسابيع من أجل التدريب على المهـارات االجتماعيـة ، بينمـا         يتبعه األسلوب الجمعي    
 أسبوع بين األسلوب الجمعي والفردي وتشير النتـائج النهائيـة     12برنامج التدعيمي استمر لمدة     

 بصورة أفـضل مـن      ةكي المعرفي حققوا األهداف المرجو    إلى أن العمالء ببرنامج العالج السلو     
يمي الذين حققوا أيضاً انخفاضاً في مستوى الخواف االجتماعي ولكن          عمالء برنامج العالج التدع   

  .أقل من عمالء برنامج العالج السلوكي المعرفي 
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   ) 2000(  دراسة خضير -9
فعالية اإلرشاد النفسي الديني والتدريب على المهارات االجتماعية والدمج بينهمـا فـي             

  .خفض حدة الغضب لعينة من المراهقين 
 الدراسة لمعرفة أثر برنامج إرشادي ديني في اختزال حدة الغضب وكـذلك             وهدفت هذه 

  . للمراهقين بهدف خفض حدة الغضب لديهم االجتماعيةإعداد برنامج للتدريب على المهارات 
 طالباً مـن طـالب الـصف األول    20 العينة تكونت عينة البحث المبدئية من     :إجراءات البحث   

  .نوية المشتركة الثانوي بمدرسة القنايات الثا
  .وهم جميع الطالب الذكور الذين أكملوا االستجابة على مقياس الغضب كسمة المستخدم 

  : األدوات 
  :  Anger trait scaleمقياس الغضب كسمة . 1

يقيس الغضب كسمة شخصية لها صفة الثبات النسبي وهو مقياس أجنبي لكال مـن سـبيلبيرجر                
    .Spielberger & Londonولندن 

  .بتعريب المقياس وتقنينه  ) 1998 ( دام محمد السيد عبدالرحمن وفوقية حسن عبدا لحميوق
   ) .1983(  خضر طإعداد عبدا لباس: مقياس المستوى الثقافي لآلسرة . 2

استخدم هذا المقياس لمجانسة أفراد المجموعات التجريبية والمجموعة الـضابطة وذلـك        
  .ثقافي المتوسط نة من المستوى الباختيار أفراد العي

  : نتائج الدراسة 
أكدت نتائج الدراسة على عدم وجود فروق دالة بين متوسطات المجموعـات التجريبيـة    
الثالث والمجموعة الضابطة في القياس القبلي وهذا يؤكد نجـاح المجانـسة بـين المجموعـات          

  .التجريبية والمجموعة الضابطة 
  .في خفض حدة الغضب والسيطرة عليه كما وضحت الدراسة فاعلية اإلرشاد الديني 

وأظهرت النتائج فاعلية البرنامج المعد للتدريب على المهارات االجتماعية فـي خفـض             
حدة الغضب لدى المراهقين فزيادة المهارات االجتماعية للمراهقين أظهرت قـدرة أكبـر علـى             

  .التحكم في حاالت الغضب والسيطرة لديهم 
  : ) ,.Martin, V. & Thomas M.C  2000( دراسة . 10

هدفت الدراسة إلى معرفة أثر برنامج للتدريب على المهارات االجتماعية للتغلب علـى الخجـل               
وتشير الدراسة إلى أن طالب الجامعة الخجولين وتعد مواقف التفاعل االجتمـاعي مـن أكثـر                

نـامج لـذلك   المشاكل الخاصة بهم لهذا ال بد من التدريب على المهارات االجتماعية وصـمم بر         
  : يسعى إلى تحقيق بعض األهداف لدى المجموعة التجريبية هي 

  . يجب تعلم كيف يكون الفرد أكثر استرخاء وراحة في المواقف االجتماعية المخيفة -
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  . يجب تطوير وتلعم سلوكيات جديدة -
  . تغير العادات الخاصة بانكسار الذات والمفهوم السلبي للذات -
  . الفرد بإرادته أن يكون خجول أو اجتماعي وسعيد  يضع في اعتباره أن-

واستخدم الباحثان هنا فنيات خاصة مثل التفاعل فـي أزواج ، االسـترخاء تـدريب المهـارات                 
  .االجتماعية العالج المعرفي الكتابة في المجالت 

  : ) Suarez, M , 2000( دراسة . 11
  .بعنوان تعزيز الكفاءة االجتماعية لدى الطالب الصمم 

وهدفت الدراسة إلى تقييم أثر برنامج تدريبي على المهارات االجتماعية لـدى الطـالب              
  .الصم في المرحلة االبتدائية بالمدارس العادية 

طفالً من الصمم تتراوح أعمارهم ما بين        ) 18( وأجريت الدراسة على عينة مكونة من       
  .سنة  ) 12 – 9( 

تحسين مهارات حل المشكالت االجتماعيـة      وتوصلت الدراسة إلى أن التدخل عمل على        
والمهارات التوكيدية وأن كانت الفروق غير دالـة فـي التكامـل بـين المهـارات األكاديميـة                  

  .واالجتماعية كما قدرها األقران في استبيان العالقات االجتماعية 
  : ) 2001(  دراسة بخش -12

ـ    ألداءفاعلية برنامج تدريبي مقترح      ة علـى تنميـة المهـارات        بعض األنشطة المتنوع
  . المعاقين عقلياً القابلين للتعلم لألطفالاالجتماعية 

وهدفت هذه الدراسة إلى التعرف إلى مدى إمكانية تحسن مستوى المهارات االجتماعيـة             
 بعـض  ألداءلألطفال المعاقين عقليا القابلين للتعلم من خالل تصميم برنـامج تـدريبي مقتـرح           

  ) . فنية – ثقافية – رياضية – اعيةاجتم( األنشطة المتعددة 
   ) 1988السالم ومليكه  إعداد عبد(  بينية للذكاء –وتم استخدام مقياس ستانفورد 

   ) 1988العزيز الشخصي  إعداد عبد( ومقياس تقدير المستوى االقتصادي االجتماعي لألسرة 
ن للتعلم داخـل حجـرة   ومقياس تقدير المهارات االجتماعية لألطفال المعاقين عقلياً القابلي  

  ) .م 1996إعداد صالح هارون ( الدراسة 
  عينة الدراسة 

 المعاقات عقلياً القابالت للتعلم من معهد التربية        اإلناث طفلة من    40ضمت عينة الدراسة    
الفكرية للبنات ، بجدة وتم تقسيمها إلى مجموعتين تجريبية وضابطة وتم مجانستها في متغيـرات          

  .كاء والمستوى االقتصادي االجتماعي والمهارات االجتماعية العمر الزمني والذ
  .وأجريت ثالثة قياسات مختلفة للمهارات االجتماعية 

  .القياس القبلي ، البعدي ، التتبعي 
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ودلت النتائج أن البرنامج المستخدم له فاعلية في تحسين مستوى المهارات االجتماعيـة             
 وبـين المجمـوعتين الـضابطة       0.01 دالـة عنـد      لألطفال المعاقين عقلياً حيث وجدت فروق     

  .والتجريبية بعد تطبيق البرنامج لصالح المجموعة التجريبية 
 بين القياسين القبلي والبعدي للمهـارات االجتماعيـة للمجموعـة       0.01ووجدت فروق دالة عند     

  .التجريبية لصالح القياس البعدي 
بالنسبة للمجموعة الضابطة أما بالنسبة للقيـاس  ودلت أنه ال توجد فروق دالة بين هذين القياسيين    

  .التتبعي فلم توجد فروق دالة بينه وبين القياس البعدي للمجموعة التجريبية 
  : ) 2001( دراسة منصور . 13

فعالية الدراما للتدريب على بعض المهارات االجتماعية وأثره في تنمية الثقة بالنفس لدى             
  .ل المدرسة األطفال المكفوفين بمرحلة ما قب

وهدف البحث إلى دراسة فعالية الدراما للتدريب على بعض المهارات االجتماعية وأثره            
  .في تنمية الثقة بالنفس لدى األطفال المكفوفين في مرحلة ما قبل المدرسة 

    : عينة الدراسة 
 طفالً قسمت إلى سـت أطفـال        12اختيرت عينة الدراسة من األطفال المكفوفين قوامها        

وعة تجريبية ، وست أطفال كمجموعة ضابطة وأعدت قائمة لتقدير المهارات االجتماعيـة             كمجم
لهؤالء األطفال واستخدام الباحث اختبار الثقة بالنفس وبرنامج الدراما كمـا اسـتخدم اختبـاري               

  .ويلكسون ومان 
  : نتائج الدراسة 

االجتماعيـة  توصلت الدراسة إلى فعالية الدراما في التدريب علـى بعـض المهـارات              
  .وارتفاع ثقة هؤالء األطفال بأنفسهم 

   :  )Margital , 2001( دراسة . 14
 االحتماالت والمعنـى لنمـو األطفـال    –هدفت دراسة مارجيتا إلى دراسة المهارات االجتماعية      

المهملين ومعرفة أثر برنامج تدريبي لتسهيل اكتساب المهارات االجتماعية  لألطفـال المهملـين              
   .تعليمياً

من األطفال وتم تصنيفهم بواسطة المدرسـين والوالـدين          ) 24( وقد تكونت عينة الدراسة من      
واألقران على أنهم أطفال لديهم مشكالت اجتماعية وتم تصميم البرنامج لتنميـة مهـارات مثـل           
االستماع ، عمل محادثات ، توجيه األسئلة ، تقديم الطفل لنفسه ولآلخرين ، طلـب المـساعدة ،                 

  .ارة االتصال باآلخرين وكذلك االعتذار مه
 ، Role Playing ، لعـب األدوار  Modelingوقد اشتملت طرق التدريب علـى النمذجـة   

   .Training Of Transfer ، التدريب التحويلي Feedbackالتغذية المرتدة 
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ـ           تماع وتشير النتائج إلى تحسن واضح في المهارات االجتماعية لألطفال خاصة في مهارات االس
  .وتقديم الطفل لنفسه وطلب المساعدة واالعتذار 

    : )2001( دراسة شاش . 15
فعالية برنامج لتنمية بعض المهارات االجتماعية بنظامي الدمج والعزل وأثره في خفض            

  .االضطرابات السلوكية لدى األطفال المتخلفين عقلياً 
هارات االجتماعية بنظامي الدمج    استهدفت الدراسة التعرف على فعالية برنامج لتنمية الم       

والعزل وأثره في خفض االضطرابات السلوكية لدى األطفال المتخلفين عقلياً ، واستخدمت أربـع   
الدمج والعزل مجموعتان ضابطتان وتم تطبيق البرنامج على مجمـوعتي الـدمج            : مجموعات  

  .والعزل 
  : نتائج الدراسة 

تماعية لدى المجموعتين ولم توجد فروق بينهما بعد         النتائج عن تحسن المهارات االج     أسفرت. 1
  . السلوكية لدى المجموعتين في القياس البعدي تاالضطراباالبرنامج مع خفض 

عدم وجود فروق بين القياسين البعدي والتتبعي لدى مجموعة الدمج في حين وجدت فروقـاً               . 2
  .بين القياس لدى مجموعة العزل 

   ) : 2003( دراسة مرشد . 16
فعالية برنامج إرشادي للتدريب على المهارات االجتماعية فـي خفـض الخجـل لـدى               

  .األطفال 
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على مدى فعاليـة برنـامج إرشـادي للتـدريب علـى           

  .المهارات االجتماعية في خفض الخجل لدى األطفال 
  : نتائج الدراسة 

 والقياس البعدي وذلك لصالح القياس البعدي       وجود فروق بين متوسطات رتب المقياس القبلي      . 1
  .وهذا يعني حدوث تحسن في المهارات االجتماعية للصغار في أبعاد المقياس والدرجة الكلية 

وجود فروق بين متوسطات رتب القياس القبلي والقياس البعدي وذلك لصالح القياس البعـدي              . 2
لية للخجل وأنه حـدث انخفـاض فـي         وهذا يعني حدوث انخفاض في أبعاد الخجل والدرجة الك        

  .الخجل بالنسبة لألطفال بعد تطبيق البرنامج اإلرشادي للتدريب على المهارات االجتماعية 
أكدت الدراسة على أن متوسط رتب المجموعة التجريبية أعلى من متوسط رتب المجموعـة              . 3

 المهارات االجتماعيـة    الضابطة وهذا يعني ارتفاع درجات المجموعة التجريبية في أبعاد مقياس         
للصغار والدرجة الكلية وهذا يعني حدوث تحسن فـي المهـارات االجتماعيـة لألطفـال فـي                 

  .المجموعة التجريبية عند مقارنتها بالمجموعة الضابطة 
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متوسط رتب المجموعة التجريبية أدنى من متوسط رتب المجموعة الـضابطة وهـذا يعنـي     . 4
 مقياس الخجل والدرجة الكلية وهذا يعكس انخفـاض فـي           انخفاض درجات المجموعة في أبعاد    

  .الخجل لدى األطفال في المجموعة التجريبية على المهارات االجتماعية 
 بين القياس البعدي والقياس التتبعي فـي أبعـاد مقيـاس            إحصائيةال توجد فروق ذات داللة      . 5

  .المهارات االجتماعية للصغار والدرجة الكلية 
 مقيـاس   إبعـاد  بين القياس والبعدي القياس التتبعي فـي         إحصائية ذات داللة    ال توجد فروق  . 6

  .الخجل لألطفال والدرجة الكلية بعد مرور شهرين من القياس البعدي 
يوصي الباحث بضرورة إعداد برامج إرشادية باستخدام فنيات إرشادية أخرى لخفض الخجل            . 7

اعية لدى األطفال ومعرفة أثرهـا فـي عـالج          لدى األطفال والعمل على تنمية المهارات االجتم      
  .مشكالت أخرى 

   ) 2003(  دراسة المزروع -17
فعالية برنامج إرشادي لتنمية المهارات االجتماعية في تخفيف حـدة الـشعور بالوحـدة              

  .النفسية لدى عينة من طالبات جامعة أم القرى 
منتقاة من دراسـة  أيمـن   هدفت هذه الدراسة لمعرفة فاعلية بعض األساليب اإلرشادية ال    

والتي تناسب مع البيئة العربية كمحاولة لخفض الشعور بالوحدة النفسية لدى           ) 1990 (شروعا ت 
  .عينة من طالبات الجامعة 

طالبة من طالبات جامعة أم القرى وتتـراوح   ) 20(  اشتملت عينة الدراسة على :عينة الدراسة  
  .سنة  ) 24 – 18( أعمارهن ما بين 

 بالوحدة النفـسية واختبـار المـصفوفات        اإلحساسالدراسة حيث استخدم الباحث مقياس      أدوات  
  .المتتابعة لرافن 

  
ومقياس المستوى االجتماعي واالقتصادي الثقافي لألسرة السعودية إعداد سهير عجـالن         

  .، والبرنامج اإلرشادي إعداد الباحثة 
حصاء الالبارامتري للكشف عـن     واستخدم الباحث األساليب اإلحصائية المناسبة من اإل      

  : فاعلية البرنامج اإلرشادي وتمثلت هذه األساليب 
  .مجانسة أفراد المجموعتين التجريبية الضابطة وبعض المتغيرات الوسيطة . 1
  .اختبار ولككسن لألزواج المتشابهة . 2
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  : ) 2003( دارسة زيد . 18
ة في تنمية المهـارات االجتماعيـة       فعالية التدريب على استخدام جداول النشاط المصور      

  .وآثرها في خفض السلوك االنسحابي لدى األطفال المتخلفين عقلياً 
هدفت الدراسة إلى التعرف على فعالية تدريب األطفال المتخلفين عقلياً علـى اسـتخدام              
جداول النشاط المصورة في تنمية بعض مهاراتهم االجتماعية وأثر ذلك فـي خفـض سـلوكهم                

  .ي واختيرت العينة من عشرة أطفال تم تقسيمهم إلى مجموعتين متجانستين اإلنسحاب
 9أحداهما تجريبية واألخرى ضابطة قوام كل منها خمسة أطفال تتراوح أعمارهم بـين              

 واستخدام مقياس سـتاتنفرد وبينيـه للـذكاء ، مقيـاس       67 – 56 سنة ونسب ذكائهم بين      12 –
  . المطور لألسرة المستوى االقتصادي االجتماعي الثقافي

ومقياس المهارات االجتماعية لألطفال المتخلفين عقلياً القابلين للتعلم ومقيـاس الـسلوك            
  .اإلنسحابي لألطفال إلى جانب البرنامج التدريبي 

أظهرت النتائج حدوث تحسن دال احصائياً في أبعاد المهارات االجتماعية كما انخفـض             
ريبية فـي القيـاس البعـدي مقارنـة بالقيـاس القبلـي             السلوك االنسحابي لدى المجموعة التج    

وبالمجموعة الضابطة من جهة أخرى في حين لم يطرأ تحسن دال في ذات المتغيرات لدى أفراد                
  .المجموعة الضابطة 

  : ) 2004( دارسة سعود . 19
فعالية برنامج لإلرشاد األسري في تنمية المهارات االجتماعية للطفـل األصـم هـدفت              

لى إعداد برنامج لإلرشاد األسري والتحقق من فعاليته في تنمية المهارات االجتماعيـة             الدراسة إ 
  .لدى عينة من األطفال الصم 

تكونت كـل  )  ضابطة –تجريبية ( اختيرت عينة متجانسة مكونة من مجموعتين   : عينة الدراسة   
البتـدائي مـن   منها من ثمانية أطفال صما وأسرهم من تالميذ الصفوف الخامس إلـى الثـامن ا        

مدرسة األمل للصم وضعاف السمع بالزقازيق ممن لديهم صم كلي والدي أو مكتسب قبل سـن                
  .سنة  ) 12 – 9( خمس سنوات وتراوحت أعمارهم بين 

 واسـتمارة   إحـداهما واستخدمت الباحثة مقياس المهارات االجتماعية صورة الوالدين أو         
  .مالحظة المسلمين لسلوك الطفل األصم 

  : الدراسة نتائج 
توصلت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي رتب درجـات المهـارات               
االجتماعية للمجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية من األطفال الصم بعـد انتهـاء برنـامج              

  .اإلرشادي األسري لصالح المجموعة التجريبية مما يؤكد فعالية البرنامج 
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   ) : 2004(  دراسة الحميضي -20
فعالية برنامج سلوكي لتنمية بعض المهارات االجتماعية لدى عينة من األطفال المتخلفين            

  .عقلياً القابلين للتعلم 
استهدفت هذه الدراسة تنمية المهارات االجتماعية لألطفال المتخلفين عقلياً داخل حجـرة            

  .الدراسة في المملكة العربية السعودية 
  : نتائج الدراسة 

 وجود فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات رتب درجات المهارات االجتماعية لدى عينة              .1
بعد تطبيق البرنامج الـسلوكي  ) المجموعة التجريبية   ( من األطفال المتخلفين عقلياً القابلين للتعلم       

  .لصالح القياس البعدي 
رات االجتماعية لدى   عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات رتب درجات المها          . 2

ابطة بعـد تطبيـق البرنـامج    عينة من األطفال المتخلفين عقلياً القابلين للتعلم المجموعـة الـض       
  .السلوكي

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات رتب درجات إفراد المجموعـة التجريبيـة              . 3
لـسلوكي لـصالح   والضابطة على مقياس تقدير المهارات االجتماعية بعـد تطبيـق البرنـامج ا            

  .المجموعة التجريبية 
  :عينة الدراسة 

 سنة من المتخلفـين عقليـاً   13 – 8طفالً تتراوح أعمارهم بين  ) 16( تكونت عينة الدراسة من  
  .القابلين للتعلم 

  : أدوات الدراسة 
استخدم الباحث اختبار دلكوكسون للكشف عن الفروق بين القياسين القبلي والبعـدي للمجموعـة              

  .ريبية والمجموعة الضابطة وذلك للتحقيق من صحة الفرض األول التج
استخدم الباحث اختبار مابدوتني للكشف عن الفروق بين المجموعتين التجريبية والضابطة بعـد             

  .االنتهاء من تطبيق البرنامج للتحقق من صحة الفرض الثالث 
  : ) 2005(  دراسة محمد -21

ي مقترح على تنمية المهارات االجتماعية وخفض       فعالية برنامج ترويحي حركي اجتماع    
  .الشعور بالخجل لدى األطفال في مرحلة الطفولة المتأخرة بمؤسسات الرعاية االجتماعية 

يهدف هذا البحث إلى بناء برنامج أنشطة ترويحية حركية واجتماعيـة بـالتعرف علـى         
 األطفال بمؤسسات الرعايـة     فعاليته في تنمية المهارات االجتماعية وخفض الشعور بالخجل لدى        

  .االجتماعية في مرحلة الطفولة المتأخرة من الجنسين 
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كما يهدف البحث إلى التعرف على وجود أو عدم وجود فروق دالة إحصائياً بين كل من                
البنات والبنين في تنمية المهارات االجتماعية وخفض الشعور بالخجل كنتيجة لتطبيق البرنـامج             

  .المقترح قيد البحث 
  : عينة الدراسة 

 سنة مرحلة الطفولـة     12 – 9أجرى هذا البحث على األطفال في المرحلة العمرية من          
المتأخرة بمؤسستين تربية البنات وتربية البنين بمدينة الزقازيق التابعة لمحافظة الشرقية والبـالغ             

إلساسـية   ولد وتم اختيار عينـة البحـث ا        16 بنت و    15 طفالً مجتمع البحث بواقع      31عددهم  
 ولد وذلـك بعـد اسـتبعاد الحـاالت     16 بنت و12 طفالً بواقع 28بالطريقة العمرية بلغ قوامها    

 درجة  72المتطرفة عن الربيع األعلى لدرجات استجابة األطفال على مقياس الخجل األعلى من             
  . أطفال كلهن من البنات 3وهم الحاالت شديدة الخجل وعددهم 

  : نتائج البحث 
ألنشطة الترويحية الحركية واالجتماعية المقترح له تأثير إيجابي دال إحـصائياً فـي         برنامج ا . 1

تنمية المهارات االجتماعية وخفض درجة الشعور بالخجل لدى األطفـال بمؤسـسات الرعايـة              
  .االجتماعية في مرحلة الطفولة المتأخرة 

تنمية المهارات االجتماعية   ال توجد فروق دالة إحصائيا بين كل من البنات والبنين في درجة             . 2
  .ودرجة خفض الشعور بالخجل كنتيجة لتطبيق البرنامج الترويحي المقترح قيد البحث 

  : التوصيات 
تطبيق برنامج األنشطة الترويحية الحركية واالجتماعية المقترح على األطفـال بمؤسـسات            . 1

الجتماعيـة وخفـض شـعورهم      الرعاية االجتماعية لماله من تأثير إيجابي في تنمية مهاراتهم ا         
  .بالخجل 

اهتمام المسئولين بمؤسسات الرعاية االجتماعية بتنظيم البرامج الترويحية لألطفال في فترات           . 2
  .الصيف 

   ) : 2006( الخزعلي و دراسة الصمادي -22
فاعلية العالج الواقعي في تنمية المهارات االجتماعية وتعديل مركز الضبط لدى األطفال            

  . للخطر المعرضين
هدفت الدراسة إلى تقصي أثر برنامج إرشاد جمعي مستند إلى العالج الواقعي في تنميـة     
المهارات االجتماعية وتعديل مركز الضبط لدى األطفال المعرضين للخطر وقد حاولت الدراسة             

  : اإلجابة على السؤالين التاليين 
ارات االجتماعية وتعديل مركز الضبط     ما أثر برنامج اإلرشاد الجمعي الواقعي في تنمية المه        . 1

  .لدى األطفال المعرضين للخطر 
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هل يختلف أثر برنامج اإلرشاد الجمعي الواقعي في تنمية المهارات االجتماعية وتعديل مركز             . 2
  .الضبط باختالف العمر 

تـر  لرو( تم تطبيق مقياس المهارات االجتماعية الذي قام الباحثان بإعداده ومقياس مركز الضبط       
طفالً من األطفـال المعرضـين       ) 60( الذي عربه برهوم على أفراد عينة الدراسة وعددهم         ) 

عاماً وجميعهم من الذكور وتم توزيع أفراد الدراسة عشوائياً          ) 18 – 12( للخطر أعمارهم بين    
طفالً والمجموعـة الـضابطة      ) 30( إلى مجموعتين متساويتين ، المجموعة التجريبية وعددها        

طفالً ثم قسمت المجموعتان التجريبية والضابطة إلى أربع مجموعـات حـسب             ) 30( دها  وعد
طفالً وخضعت التجريبية إلـى برنـامج إرشـادي          ) 15( الفئة العمرية تألفت كل مجموعة من       

  .جمعي واقعي في حين لم تخضع الضابطة ألي برنامج إرشادي 
جلسة إرشادية تدريبيـة علـى مـدى         ) 14( وطبق البرنامج اإلرشادي الجمعي الواقعي خالل       

  .شهرين لتدريب األطفال المعرضين للخطر وبناء على استخدام أسلوب تحليل التباين الثنائي 
وأظهرت النتائج وجود أثر لبرنامج اإلرشاد الجمعي الواقعي في تنميـة المهـارات االجتماعيـة      

  . الذين اخضعوا للبرنامج وتعديل مركز الضبط نحو الداخل لدى األطفال المعرضين للخطر
وأظهرت النتائج عدم وجود تفاعل بين العمر الزمني والبرنامج اإلرشادي فيمـا يتعلـق بتنميـة             
المهارات االجتماعية وتعديل مركز الضبط وهذا يشير إلى فعالية برنـامج اإلرشـاد الجمعـي                

  .الواقعي ال تتأثر بالعمر 
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  :ابقة الخاصة بالمحور الثالث عام على الدراسات الستعقيب 
هناك دراسات قامت بدراسة فعالية البرامج اإلرشادية لتنمية الكفاءة االجتماعيـة لـدى              . 1

منـى  ( ودراسة   ) 2003ناجي عبد العظيم سعيد مرشد      ( الطالب الخجولين مثل دراسة     
( راسـة   ود ) 2006سالمي صـالح عنتـر      ( ودراسة  ) 2005عبد الفتاح لطفي محمد     

-Van( وكذلك دراسـة    ) 1995 ومحمد السيد عبد الرحمن      ن عبد اهللا أبو عباة    صالح ب 

der-molean H 1995  (  ودراسة )Haynes & Avery 1984  . (   
هناك بعض الدراسات التي استخدمت مجموعات تجريبية ومجموعـات ضـابطة مثـل              . 2

 وهناك دراسات أخرى لـم تـستخدم مجموعـة    )  Verduyn , et .al 1995( دراسة 
  ). Bem mers 1981( وكذلك دراسة  )  Margit al 2001( ضابطة مثل دراسة 

هناك بعض الدراسات التي اهتمت باستخدام أكثر من أسلوب إرشادي وعالجي لزيـادة               . 3
 Christoff , et al(وتنمية المهارات االجتماعية لدى الطالب الخجولين مثـل دراسـة   

( ودراسـة   )  Beidel Turner & Morris 2000( وكـذلك دراسـة    )  1985.
Cottraux , et al . 2000 . (  

لم يعثر الباحث في البيئة الفلسطينية على دراسات لبرامج إرشادية تعمـل علـى زيـادة         . 4
وتنمية المهارات االجتماعية للطالب الخجولين وكذلك شح الدراسات التي تناولـت هـذا      

  . الموضوع في البيئة العربية المحيطة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 122

  :تعليق عام على الدراسات السابقة
  -:من حيث الموضوع 

شملت الدراسات السابقة ثالث أقسام رئيسية من حيث الموضوع بحيث اهتم القسم األول             
وعالقتها بمتغيرات وخاصة الخجـل وقـد        ) االجتماعيةالمهارات   ( االجتماعية بدراسة الكفاءة 

التـي بحثـت     ) Robeson( جنبية مثل دراسة    من الدراسات العربية واأل    عرض الباحث العديد  
التـي   ) 2005اهللا الـدليم     فهد بن عبـد   ( بالضبط الوالدي ودراسة     االجتماعيةعالقة المهارات   

 2005محمد محمد الحـسانين     ( بالمرض الفصامين ودراسة     االجتماعيةتناولت عالقة المهارات    
محمد السيد عبـد    ( ودراسة كالً من     نفسي ال باالكتئاب االجتماعيةالتي بحثت عالقة المهارات     ) 

حيث بحثـا عالقـة المهـارات      )Kenneth & Thomas 1998( ودراسة  ) 1998الرحمن 
 االجتماعيـة المهـارات    وهناك دراسات بحثت في العالقـة بـين     االنتباه باضطراب االجتماعية

 االجتماعيـة  المهارات التي تناولت عالقة ) 2003شعبان السيسي   ( والقيادة اإلدارية مثل دراسة     
  بالسلوك القيادي

 لدى القيادات الشعبية    االجتماعيةالتي بحثت المهارات     ) 2003محمد محمود سرحان    ( ودراسة  
 المرتبطـة بالـسمات     االجتماعيـة التي بحثت دور المهارات       )2003مصطفى قاسم   ( ودراسة  

  .القيادية للطالئع 
( حصيل الدراسي مثـل دراسـة      ت بال جتماعيةاالوهناك دراسات تناولت عالقة المهارات      

 بالتحـصيل الدراسـي   االجتماعيةالتي تناولت عالقة المهارات   ) 2004 محمد المغازي  إبراهيم
التي بحثت عالقـة    )2003 إبراهيم الشافعي وإبراهيمعبد الحميد رجيعة ( لدى الطالب ودراسة  

التي اهتمـت   ) 1998 عادل محمد العدل (المهارات اإلجتماعية بالتوافق الدراسي وكذلك دراسة   
 وعالقتها بالطالب العاديين وذوي صعوبات التعلم وهناك دراسـات     االجتماعية بدراسة المهارات 

 إبـراهيم الـسيد   ( دراسـة     بمفهوم الذات وتقـديرها مثـل      االجتماعيةتناولت عالقة المهارات    
   ) .2002محمد قاسم عبد اهللا ( ودراسة  ) 1994 مادونيالس

أخيراً فقد كانت جميع هذه الدراسات عربية وأجنبية بحيث لم يعثر الباحث على دراسة              و
المتواصل الذي قام به الباحث مما يعطي هذه الدراسـة   محلية اهتمت بهذا الموضوع رغم البحث 

  .نوع من التميز بحيث تكون الدراسة األولى في المجتمع الفلسطيني 
 اهتم بدراسة الخجل حيث يرى الباحث قلة الدراسـات      القسم الثاني من هذه الدراسات     أما

مثل هذه الدراسـات فـي   وانعدام لعالج الخجل لدى األطفال   العربية التي تناولت برامج إرشادية    
  .المجتمع الفلسطيني على حد علم الباحث 

( وهناك بعض الدراسات التي تناولت برامج إرشـادية لعـالج الخجـل مثـل دراسـة        
Lownestsn 1983(  التي عالجت الخجل الزائد .  
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التي تناولت التدريب على المهارات اإلجتماعيـة        ) 2006سالي صالح عنتر    ( ودراسة  
التـي تناولـت معالجـة عـدم التوافـق        )Allan & Rogers 1994( لعالج الخجل ودراسة 

  .التي عالجت اإلحساس بالخجل  ) Stott 1984( المدرسي مثل الخجل وكذلك دراسة 
 مثل دراسة   االجتماعيعض الدراسات التي تناولت العالقة بين الخجل والتوافق         وهناك ب 

 ) 1994فاروق السيد عثمان    ( ودراسة    )2000جمعة سيد يوسف وعبد اللطيف محمد خليفة        ( 
 Grozier 1995(  وكذلك دراسة االجتماعيةالتي تناولت سمة الخجل وعالقتها بأساليب التنشئة 

خجل بتقدير الذات وهناك دراسات اهتمت بتأثير الخجل علـى التحـصيل            التي بحثت عالقة ال    )
 ) 2005محسوب عبد القادر الصفدي و ممدوح كامـل حـساني          (  الدراسي كما ورد في دراسة    

التي تناولت تأثير الخجل علـى األداء داخـل الفـصل             )1996زينب محمود شقير    ( ودراسة  
ـ   ) 1987علي البكري   ( وكذلك دراسة    األكـاديمي   ت عالقـة الخجـل بالتحـصيل        التي بحث

  .والتخصص الدراسي 
حنان بنـت اسـعد   ( وهناك دراسات بحثت متغير الخجل مع الصحة النفسية مثل دراسة    

 Booth’el al( الخجل بالوحدة النفسية وكذلك دراسـة   التي بحثت عالقة ) 2002محمد خوخ 

التي بحثـت   ) Traub 1983(  راسة التي تناولت الخجل والشعور بالوحدة النفسية ود ) 1992
التـي    )Lawrence & Benntt 1992(  والقلـق ودراسـة   واالكتئاب بين الخجل االرتباطات

   .االجتماعي والقلق االجتماعيبحثت العالقة بين مستوى الخجل 
 لتنميـة المهـارات   إرشـادي  القسم الثالث من هذه الدراسات فقد اهتم بإعداد برنامج         أما
من الدراسات العربيـة      مجموعة   القارئللطالب الخجولين وقد قدم الباحث بين يدي         االجتماعية

واألجنبية ولم يعثر على أي دراسة في المجتمع الفلسطيني وهناك دراسات قامت بدراسة فعاليـة               
ناجي عبد العظيم   ( للطالب الخجولين مثل دراسة      االجتماعيةالبرامج اإلرشادية لتنمية المهارات     

سـالي صـالح   (  ودراسة ) 2005منى عبد الفتاح لطفي محمد    ( ودراسة   ) 2003د  سعيد مرش 
وكـذلك    )1995عباه ومحمد السيد عبد الرحمن      أبوصالح بن عبد اهللا     ( ودراسة   ) 2006عنتر  

وهنـاك    )Haynes & Avery 1984( ودراسـة   ) Van-der-moleanh.1990( دراسـة  
   )Verduyn.et al 1990( ضابطة مثل دراسة  وأخرىدراسات استخدمت مجموعات تجريبية 

وكذلك دراسـة   ) Margital 2001( وهناك دراسات لم تستخدم مجموعات ضابطة مثل دراسة 
 )Demmers 1981(   إرشـادي  أسلوب أكثر من باستخداموهناك بعض الدراسات التي اهتمت 

 christoff,et al . 1985( مثل دراسة   للطالب الخجوليناالجتماعيةوعالجي لتنمية المهارات 
   . )cottraux,et al .2000( ودراسة ) 
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  -:من حيث األهداف 
 االجتماعيـة جاءت معظم الدراسات بهدف استراتيجي وهو الكشف عن نقص المهارات           

   )1995 عباه ومحمد السيد عبد الرحمن أبوصالح عبد اهللا ( الناتجة عن الخجل مثل دراسة 
ناجي عبد العظيم سعيد مرشـد      ( ودراسة   ) 2005تاح لطفي محمد    سالي منى عبد الف   ( ودراسة  

( ودراسـة   ) shafer 1993( وكذلك دراسـة   ) 2006سالي صالح عنتر ( ودراسة   )2003
Martin,v. & Thomasn .c  ،2000( .   

 مثـل   أخرى ومتغيرات   االجتماعيةوهناك بعض الدراسات جاءت لدراسة العالقة بين المهارات         
وهناك دراسات جـاءت   )  2002محمد قاسم عبد اهللا ( ودراسة   )Robeson 1998( دراسة 

 ) 2004فاطمة عبـد الـصمد علـى سـعود        ( على شكل برامج إرشادية وعالجية مثل دراسة        
 أخرىوهناك دراسات تناولت مشكلة الخجل وعالقتها بمتغيرات   )Margital 2001( ودراسة 

زينـب  ( ودراسـة    )Grozier 1995( ودراسـة  )  1994فاروق السيد عثمان ( مثل دراسة 
   ).Traub 1983( ودراسة  ) 1996 ريمحمود شق

  -:من حيث الفروض 
 على تـساؤالت وهـذه   لإلجابةتكاد تكون معظم الدراسات فروضها صفرية ألنها هدفت     
 االجتماعيـة  المهـارات    إلـى التساؤالت هدفت للكشف عن الطالب الخجولين والذين يفتقـدون          

سـالي  ( دراسة  و ) 2003جي عبد العظيم سعيد مرشد      نا( د زيادتها وتنميتها مثل دراسة      والمرا
 & Haynes( ودراسة  ) Van-der-moleanh.1990( وكذلك دراسة  ) 2006صالح عنتر 

Avery 1984(      وهناك بعض الدراسات الحالية لم توضح ماهية الفـروض المـستخدمة فـي
  .سوف يستخدم الباحث الفروض الصفرية من الدراسة  في الدراسة الحالية فأماالدراسة 

  -:من حيث العينة 
 وهناك دراسـات    اإلناث معظمها كان من الذكور و       أن عينات الدراسات السابقة     أظهرت
احمد بن عبـد اهللا     (  ضابطة مثل دراسة     وأخرى تجريبية   إحداهما مجموعتين   إلىقسمت  العينة    

 & Haynes( ودراسـة   ) 2004 عقيل عنقـادي  حنان عبد اهللا( ودراسة   )2004الحميضي 

Avery 1999  (  ودراسة )Verduyn,et.at 1990(     وهناك دراسات كانت قـد اسـتخدمت
 Margital( ودراسة   )Christoffet at.1985( مجموعة واحدة في عينة الدراسة مثل دراسة 

  )2005حمـد  منى عبد الفتـاح لطفـي م  ( ودراسة  ) Dem mers 1981( ودراسة  ) 2001
مجـدي  (  المكان  مثل دراسـة       الختالف للمقارنة بين عينتين مختلفتين      أجريتوهناك دراسات   

  . ) 2000جمعة سيد يوسف وعبد اللطيف محمد خليفة ( ودراسة  ) 1996عبد الكريم حبيب 
(  للمقارنة بين عينتين مختلفتين في المرحلة التعليمية مثل دراسة           أجريتوهناك دراسات   

وكانـت    )1998عادل محمد العـدل     ( ودراسة   )  2003 الشافعي   وإبراهيملحميد رجيعة   عبد ا 
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 في الدراسة الحالية فقـد      أما،   في المدارس وطالب الجامعات      طفالأمعظم الدراسات قد تناولت     
(  بـين    أعمـارهم  والتي تتراوح    األساسي على طالب الصف العاشر من مرحلة التعليم         أجريت

  .عاماً   ) 15-16
  -:من حيث األدوات 
  التي تم استخدامها في الدراسات السابقة حـسب موضـوع الدراسـة               دواتتعددت األ 

 وعالقتها بمتغيـرات الدراسـة حيـث        االجتماعيةوهدفها ففي الدراسات التي تناولت المهارات       
 ومقياس التنشئة األسـرية     االجتماعيمقياس السلوك    ) 1998نسخة داود   (  استخدم في الدراسة  

اختبارات توكيد الـذات وحـل المـشكالت         ) 2003 محمد الغريب    أسامة( استخدم في دراسة    و
مقياس كـوهن للمهـارات      )  1995 إبراهيممعصومة احمد   ( م في دراسة    واستخد،   االجتماعية
  االجتماعيةمقياس المهارات  ) 2005فهد بن عبد اهللا الدليم (  واستخدم في دراسة االجتماعية

 ومقيـاس  االجتماعيـة مقياس المهارات    ) 1994 السمادوني   إبراهيمالسيد  ( اسة  واستخدم في در  
  .مفهوم الذات المصور 

 بمتغيرات الدراسة حيـث اسـتخدم   وعالقته في الدراسات التي تناولت دراسة الخجل  أما
  مقياس الخجل ومقياس الشعور بالوحدة ) 1994علي السيد خضر ( في دراسة 

جية وقائمة ايزنك للشخصية ومقياس تبادل العالقات الشخـصية         ومقياس بيك للحالة المزا   
مقياس الخجل واستمارة تقديم التربية العمليـة   ) 1996زينب محمود شقير ( واستخدم في دراسة  
 وقائمـة مراجعـة   االجتمـاعي مقياس الخجـل   ) 1997حسين علي فايد   ( واستخدم في دراسة    

مقياس الخجل لألطفال واستخبار ايزنـك    ) 1996 ماييسة النيال ( األعراض واستخدم في دراسة     
  .للشخصية 
 فقد استخدم في    االجتماعية في الدراسات التي تناولت برامج إرشادية لتنمية المهارات          أما

مقياس الخجل ومقياس      )1995ة ومحمد السيد عبد الرحمن  عباأبوصالح بن عبد اهللا ( راسة د
مقياس الغضب كسمة ومقياس     ) 2000 الباسط خضر    عبد( الشعور بالذات واستخدام في دراسة      

  .المستوى الثقافي لألسرة 
 بينية للذكاء ومقياس     -مقياس استانفورد    ) 2001 بخش   ه ط أميرة( واستخدم في دراسة    

  . االجتماعيةالمهارات   لألسرة ومقياس تقديرواالجتماعي االقتصاديتقدير المستوى 
  -:اسة األدوات اآلتية أما الباحث فقد استخدم في هذه الدر

   من إعداد الباحث االجتماعيةبرنامج إرشادي لزيادة الكفاءة * 
  ) زيد أبومايسة النيال ومدحت (  الخجل من إعداد أعراضمقياس * 
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  -:من حيث األساليب اإلحصائية 
 التي تم استخدامها في الدراسات السابقة ما بين المتوسطات          اإلحصائية األساليبتنوعت  

واختبـار مـان   ) ت ( واختبار   ابية والنسب المئوية ومعامالت االرتباط واختبار ويلككسون      الحس
 احمـد   أيمـن ( ودراسة   ) 1998عادل محمد العدل     ( مثل دراسة  وتحليل التباين    ) U( وتني  

  . )2001المحمدي منصور 
  - :اآلتية اإلحصائية األساليبإال أن الباحث استخدم 

ات واختبار ألفا كرونباخ واختبار التجزئـة النـصفية ومعامـل           النسب المئوية والتكرار  
واختبـار   one sample t test سـمرنون واختبـار    -ارتباط بيرسون واختبار كولو مجروف 

Independent sampel t test  
  -:من حيث النتائج 

على  على فعالية تنميتها للتغلب      االجتماعيةاتفقت غالبية الدراسات التي تناولت المهارات       
 Haynes & Avery( ودراسة   )2006سالي صالح عنتر ( الخجل لدى األطفال مثل دراسة 

 ) Beide turner & Morris 2000( ودراسة   )Christoff et al 1985( ودراسة  ) 1984
  .وكل هذه الدراسات  اتفقت مع الدراسة الحالية للباحث 

  -: على الدراسات السابقة ليقتع
 لتنمية المهارات االجتماعيـة   اإلرشادية على فعالية البرامج     أكدتات السابقة    معظم الدراس  إن. 1

  .للطالب الخجولين 
معظم العينات في الدراسات السابقة التي تناولت المهارات االجتماعية وآلية تنميتهـا للتغلـب        . 2

  على الخجل للطالب كانت تتركز حول طالب ما قبل المدرسة واالبتدائية  والجامعة 
 أهميـة  طالب الصف العاشر على وجه الخصوص مما يعطي هـذه الدراسـة              إلىم تتطرق   ول

  .خاصة 
استفد الباحث من الدراسات السابقة التي تعرض إليها حول تنمية المهارات االجتماعية لـدى              . 3

ومشكلة الدراسـة     الدراسة أسئلة وكذلك صياغة    اإلرشاديالطالب الخجولين وفي بناء البرنامج      
 ومقيـاس   واإلحـصائية  واألساليب واألدوات اإلجراءات النظري المتعلق بها وفي      إلطاراوكتابة  
  . الخجل وفي تفسير النتائج أعراض

  - المشتركة مثل المناقـشات      واألساليب عدد من المحاور     إلى تستند   اإلرشاديةمعظم البرامج   . 4
الزيـارات  - ية الرياضـية   الترفيه األلعاب - المحاضرات   - المناقشة الجماعية    - األدوارلعب  

  .والرحالت وسرد القصص والرسم والسيكودراما 
 فـي الخجـل ترجـع       واإلناث هناك فروق جوهرية بين الذكور       أن نتائج الدراسات    أشارت.  5

   .اإلناثلصالح 
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الحظ الباحث قلة في الدراسات التي تناولت المهارات االجتماعية وتنميتهـا للتغلـب علـى               . 6
   في الدول العربية وانعدامها في المجتمع الفلسطيني وهذا ما دفعالخجل لدى الطالب

  .الباحث للقيام بهده الدراسة 
ندرة الدراسات العربية التي تناولت موضوع الدراسة الحالية خاصة الدراسات التي تناولـت             . 7

   .األطفالعالج الخجل لدى 
 لن هؤالء لديهم قصور     األطفال التدريب على المهارات االجتماعية لخفض الخجل لدى         أهمية. 8

  .واضح في المهارات االجتماعية 
 والتفاعل معهـم وهـذا      اآلخرين عند مواجهة    األطفال مشكلة الخجل تظهر بوضوح لدى       إن. 9

   .األطفال مشكلة تستحق الدراسة وخاصة عالج الخجل لدى أنهايؤكد 
  

  فروض الدراسة 
على  ) 0.05( ئية عند مستوي الداللة      ال توجد فروق ذات داللة إحصا      :الفرضية األولى   -ق 

  .  بين القياس القبلي والقياس البعدي للمجموعة التجريبيةمقياس الخجل 
على  ) 0.05(  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي الداللة           :الفرضية الثانية   -ر  

  . الخجل بين القياس القبلي والقياس البعدي للمجموعة الضابطةمقياس 
 على   )0.05(  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي الداللة           :الثةالفرضية الث   -ش 

 الخجل بين القياس القبلي للمجموعـة الـضابطة والقيـاس القبلـي للمجموعـة               مقياس
  . التجريبية

على  ) 0.05(  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي الداللة           :الفرضية الرابعة   -ت  
بعدي للمجموعة الـضابطة والقيـاس البعـدي للمجموعـة     الخجل  بين القياس ال   مقياس  

  . التجريبية
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  الفصل الرابع
   الدراسةإجراءات

v  منهج الدراسة  
v  مجتمع الدراسة  
v  عينة الدراسة  
v الدراسة أدوات   
v  اإلحصائيةالمعالجة   
v خطوات الدراسة  
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  : مقدمة 
  :  الدراسة مثل تمامإل إتباعها التي تم اإلجراءاتيتناول هذا الفصل 

ـ         ة الدراسـة ومواصـفاتها ، ثـم األدوات        منهج الدراسة المتبع ، مجتمع الدراسة وعين
 المستخدم في تحليل واستخالص النتائج وغير ذلـك         اإلحصائي واألسلوب،  المستخدمة ووصفها   

   - : اإلجراءات ، وفيما يلي عرض لهذه اإلجراءاتمن 
  

  : منهج الدراسة  : أوال
 الوصـفي    منهجـين التجريبـي و     تحقيق أهداف الدراسة قام الباحث باستخدام     من اجل   

والذي يعرف بأنه طريقة في البحث تتناول إحداث وظواهر وممارسات موجودة متاحـة           التحليلي  
للدراسة والقياس كما هي دون تدخل الباحث في مجرياتها ويستطيع الباحـث أن يتفاعـل معهـا            

(" وتهدف هذه الدراسة إلى إجراء دراسـة بعنـوان            )324 : 2000ملحم ،   (،فيصفها ويحللها   
  .)فعالية برنامج مقترح لزيادة الكفاءة االجتماعية للطالب الخجولين في مرحلة التعليم األساسي 

وقد تم الحصول على البيانات الالزمة  من خالل المصادر الثانوية المتمثلة فـي الكتـب      
 المتعلقة بموضوع البحث والـدوريات والمجـالت العلميـة    والمراجع العلمية والدراسات السابقة 

والمهنية المتخصصة، كما سيتم الحصول على البيانات والمعلومات األولية عن طريق االسـتبانة        
)Questionnaire (             التي تم إعدادها لهذا الغرض وتحليلها باسـتخدام  البرنـامج اإلحـصائي

SPSS (Statistical Package for Social Science) .  
  

والذي يقصد به معاملة عينتين بالتساوي عنـد        تعتمد هذه الدراسة على المنهج التجريبي       
 ، وهذا يمكن الباحـث مـن   األخرى لمتغيرات ال تتعرض لها  إحداهماثم تعريض   بدء التجربة ،    

  .  العينتين في نهاية التجربة أوصافتحديد اثر المتغيرات االيجابية حيث انه سيقارن بين 
هذه  يترتب عليها وعلى ضوء      أنبصياغة عدة فروض يحق له بان يتنبأ بما يمكن          وم الباحث   ويق

 ، ولمنهجه ،    وألدواته عينته ،    ألوصافالفروض يصمم مخططاً تجريبياً يتضمن شروطاً محددة        
 : 1986حقـي ،    ( ولنوع المتغيرات التي ستخضع لها عينته التجريبية وتتفاداها عينته الضابطة           

86-90 (.  
 المحاضـرة   أسـلوب  جمعي ، يعتمـد علـى        إرشاديحيث قام الباحث بتصميم برنامج      

 وإدارة والتمثيـل  األدوار الجماعية والزيارات والـرحالت ولعـب   واأللعابوالتخاطب والحوار  
   . واإللقاءالحوار 
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  : مجتمع الدراسة  : ثانيا
بالمدارس الحكوميـة    األساسي من طالب مرحلة التعليم      األصلييتكون مجتمع الدراسة    

) 2971( عـددهم  والبـالغ ) 2008-2007(في محافظة خان يونس المسجلين في العام الدراسي         
  .  وزارة التربية والتعليم إحصائيةطالباً وفق 

  : عينة الدراسة : ثالثا 
  : وتتكون عينة الدراسة من قسمين 

   :  Study Sampleالعينة االستطالعية    - أ
طالباً من طـالب مدرسـة المتنبـي      ) 60(عينة استطالعية قوامها     حيث قام الباحث باختيار   

من صالحيتها   الدراسة عليها للتحقق     أداةللبنين في منطقة خان يونس بغرض تقنين        ) ب(الثانوية  
  .  المالئمة اإلحصائيةلالستخدام في البيئة الفلسطينية عن طريق حساب صدقها وثباتها بالطرق 

  : العينة الفعلية   - ب
للبنين بمحافظـة خـان     ) ب(ينة الدراسة الفعلية من طالب مدرسة المتنبي الثانوية         تكونت ع 

طالبـاً قـام    ) 200(من طالب الصف العاشر بلغ عـددها        يونس حيث تم اختيار عينة عشوائية       
طالبا ممن حـصلوا علـى   ) 30(عليها ومن ثم تم اختيار      الخجل   أعراضالباحث بتطبيق مقياس    

 الخجل المستخدم ليمثلوا العينة الحقيقيـة       أعراض على فقرات مقاس     ةاإلجاب الدرجات عند    أعلى
 مجموعتين ، مجموعة تجريبيـة طبـق عليهـا          إلىبعد ذلك تم تقسيم الطالب      والنهائية للدراسة   

طالب مـع   ) 15(طالب ومجموعة ضابطة تم تحييدها وعددها       ) 15( وعددها   اإلرشاديالبرنامج  
) العمر ، الجنس ، الخجـل     ( لعينة فيما بين المجموعتين من      مراعاة عامل التجانس عند اختيار ا     

  .  المقارنات البعدية بين المجموعتين إمكانية من للتأكدوذلك 
  :  الدراسة أدوات: رابعا 

   : اآلتية األدواتاستخدم الباحث 
  :  الخجل أعراضمقياس  . 1

 زيد ويتكـون    بوأ مايسة النيال ومدحت     إعداد الخجل وهو من     أعراضاختار الباحث مقياس    
   . 4 إلى 0فقرة تأخذ الدرجات من ) 40(من 

ثم قام الباحث بعرضه على مجموعة من المحكمين ذوي االختصاص والذين قاموا بـدورهم              
  . وتعديل وحذف ما يلزم  واإلرشادبتقديم النصح 

 الخجل على عينة استطالعية من طالب مدرسة        أعراضبعد ذلك قام الباحث بتطبيق مقياس       
للبنين بغرض تقنينه والتحقق من صالحيته لالستخدام في البيئة الفلـسطينية           ) ب(نبي الثانوية   المت

) 6( المالئمة ، حيـث تـم حـذف          اإلحصائيةصدق وثبات المقياس بالطرق     عن طريق حساب    
  :  رئيسية هي أبعاد أربعة إلىفقرة وتم تقسيمه ) 34(قرات من المقياس وبقيت ف

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 131

  الخجل الشديد  •
 ل ومظاهره توتر الخج •

 العزلة االجتماعية  •

  الشخصية الصامتة والخجولة  •
  :صدق وثبات االستبيان

  :قام الباحث بتقنين فقرات االستبيان وذلك للتأكد من صدقه وثباته كالتالي
  .قام الباحث بالتأكد من صدق فقرات االستبيان بطريقتين : صدق فقرات االستبيان

  :صدق المحكمين ) 1

أعضاء من أعـضاء    ) 9(ستبانة على مجموعة من المحكمين تألفت من        عرض الباحث اال         
  متخصصين فـي  أخرىالهيئة التدريسية في كلية التربية بالجامعة اإلسالمية وجامعات فلسطينية    

علم النفس  واإلحصاء وقد استجاب الباحث آلراء السادة المحكمين وقام بإجراء مـا يلـزم مـن        
بعد تسجيلها في نموذج تم إعداده، وبذلك خرج االستبانة فـي      حذف وتعديل في ضوء مقترحاتهم      

  .صورته شبه النهائية ليتم تطبيقه على العينة االستطالعية
  : صدق االتساق الداخلي لفقرات االستبيان  ) 2

 60وقد قام الباحث بحساب االتساق الداخلي لفقرات االستبانة على عينـة الدراسـة البالغـة      
  . ت االرتباط بين كل فقرة والدرجة الكلية لفقرات االستبانةمفردة، وذلك بحساب معامال

  قياس صدق االتساق الداخلي لفقرات االستبانة  •
والدرجـة الكليـة   االستبانة يبين معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات )  1(جدول رقم  

حيـث أن  ) 0.05(لفقراتها،  والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة        
 0.05 عند مستوى داللـة      0.250 الجدولية  والتي نساوي      r المحسوبة اكبر من قيمة      rقيمة  

 صادقة لما وضـعت لقياسـه باسـتثناء         االستبانة، وبذلك تعتبر فقرات      " 58"ودرجة حرية 
  .الفقرات المظللة في الجدول 
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  )1(جدول رقم 
  الستبانة والدرجة الكلية لفقراتهامعامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات ا

 الفقرة مسلسل
معامل 
 االرتباط

مستوى 
 المعنوية

  0.000  0.591  يشحب لون وجهي عند شعوري بالخجل 1
  0.009  0.336   االنسحاب من الموقف عند شعوري بالخجلأفضل 2
  0.040  0.266  ابكي عند شعوري بالخجل 3
  0.013  0.320  يقل فهمي لبعض األمور عند شعوري بالخجل 4
  0.000  0.527  يحمر لون وجهي عند شعوري بالخجل 5
  0.000  0.509  ارغب في أن أكون بمفردي عند شعوري بالخجل 6
  0.351  0.123  ينخفض صوتي عند شعوري بالخجل 7
  0.000  0.654  اشعر بعدم التركيز عند شعوري بالخجل 8
  0.188  0.172  يجف حلقي عند شعوري بالخجل 9

10 
 اهرب على الفور عند شعوري أنبرغبة في اشعر 
  بالخجل

0.340  0.008  

  0.015  0.313   بالتوتر عند شعوري بالخجلأحس 11
  0.000  0.615  يبقي ذهني غير حاضر عند شعوري بالخجل 12
  0.001  0.418  تزداد ضربات قلبي عند شعوري بالخجل 13
  0.000  0.456  ال استطيع التعامل مع اآلخرين عند شعوري بالخجل 14
  0.005  0.356   بالخوف عند شعوري بالخجلأحس 15
  0.023  0.293  ادرك األمور خطأ عند شعوري بالخجل 16
  0.003  0.381  ترتعش أطرافي عند شعوري بالخجل 17
  0.003  0.379  التزم الصمت عند شعوري بالخجل 18
  0.119  0.203   أني مكبوت عند شعوري بالخجلأحس 19
  0.000  0.579   عند شعوري بالخجليضطرب تفكيري 20
  0.002  0.398  يزداد إفراز العرق عند شعوري بالخجل 21
  0.172  0.179   شعوري بالخجل عن الناسإداري أن أحاول  22
  0.001  0.403   باالرتباك عند شعوري بالخجلأحس  23
  0.000  0.602اشعر بعدم قدرتي على بذل مجهول عقلي عند شعوري   24
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 الفقرة مسلسل
معامل 
 االرتباط

مستوى 
 المعنوية

  بالخجل
  0.000  0.511  رب معدتي عند شعوري بالخجلتضط  25
  0.000  0.487   وجهي في األرض عند شعوري بالخجلأضع  26
  0.012  0.323   بالضيق عند شعوري بالخجلأحس  27
  0.000  0.449  اعجز عن التعبير عن رأي عند شعوري بالخجل  28
  0.000  0.528  ترتعش جفون عيني عند شعوري بالخجل  29
  0.000  0.699   احد أمامي عند شعوري بالخجلال أطيق أن أرى  30
  0.008  0.341  أحس بالغضب داخلي عند شعوري بالخجل  31
  0.000  0.563   األشياء على غير حقيقتها عند شعوري بالخجلأرى  32
  0.001  0.432  ابلع ريقي كثيراً عند شعوري بالخجل  33

ال استطيع أن انظر في عين من أمامي عند شعوري   34
  بالخجل

0.286  0.027  

  0.000  0.482   في الكالم عند شعوري بالخجلأتلعثم  35
  0.000  0.475  تضيع من رأسي الكلمات عند شعوري بالخجل  36
  0.000  0.583  تدمع عيني عند شعوري بالخجل  37
  0.000  0.465   اختفائي من أمام اآلخرين عند شعوري بالخجلأتمنى  38
  0.000  0.780  خجلتقل ثقتي في نفسي عند شعوري بال  39
  0.000  0.661  تضيع من رأسي األفكار عند شعوري بالخجل  40

  0.250 تساوي 58 ودرجة حرية 0.05 الجدولية عند مستوى داللة rقيمة 
  :تحليل العوامل

تم استخدام اختبار تحليل العوامل لمعرفة أهم األبعاد والفرات التابعة لها وقد تـم                
  :ربعة أبعاد كما يليتقسيم فقرات االستبانة إلى أ

  
  .بعد الخجل الشديد .1
  .بعد توتر الخجل ومظاهره . 2
  .بعد العزلة االجتماعية . 3
  بعد الشخصية الصامتة والخجولة. 4
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  :الصدق البنائي ألبعاد االستبانة
يبين مدى ارتباط كل بعد من أبعاد االستبانة بالدرجـة الكليـة لفقـرات              ) 2(جدول رقم   

بين أن محتوى كل بعد من أبعاد االستبانة له عالقة قوية بهـدف الدراسـة عنـد                 االستبانة، ويت 
  ).0.05(مستوى داللة 

  
  )2(جدول رقم 

  الصدق البنائي ألبعاد الدراسة
  مستوى الداللة  معامل االرتباط  البعد

  0.000  0.5245 الخجل الشديد:البعد األول 
 0.000 0.6247 توتر الخجل ومظاهره: البعد الثاني

  0.000  0.5384 العزلة االجتماعية: البعد الثالث
  0.000  0.6104 الشخصية الصامتة والخجولة: البعد الرابع

  0.000  0.6078  جميع الفقرات
  0.233 تساوي 68 ودرجة حرية 0.05 الجدولية عند مستوى داللة rقيمة 

  
  :Reliabilityثبات االستبانة 

ة االستطالعية نفسها بعد تقسيمها إلى أربعة       وقد أجرى الباحث خطوات الثبات على العين      
  .أبعاد  بطريقتين هما طريقة التجزئة النصفية ومعامل ألفا كرونباخ

  
 :Split-Half Coefficientطريقة التجزئة النصفية  •

 تم إيجاد معامل ارتباط بيرسون بين معدل األسئلة الفرديـة الرتبـة ومعـدل األسـئلة                
 االستبانة، وقد  تم تصحيح معـامالت االرتبـاط  باسـتخدام             بعادبعد من أ  الزوجية  الرتبة لكل     

حـسب  ) Spearman-Brown Coefficient(معامل ارتباط سـبيرمان  بـراون للتـصحيح    
  : المعادلة  التالية
= معامل الثبات   

1
2
ر+

يبين أن هناك معامـل     ) 3(  حيث ر معامل االرتباط وقد بين جدول رقم           ر

  .نسبيا لفقرات االستبيانثبات كبير 
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  )3(جدول رقم 
  )طريقة التجزئة النصفية والفا كرونباخ( معامل الثبات 

طريقة الفا   طريقة التجزئة النصفية
  كرونباخ

 البعد
معامل 
 االرتباط

معامل 
 الثبات

مستوى 
 المعنوية

  معامل الثبات

 0.8141 0.000 0.7899 0.6527 الخجل الشديد:البعد األول 

تـوتر الخجـل    :  الثـاني  البعد
 0.8575 0.000 0.8327 0.7134 ومظاهره

 0.8447 0.000 0.8202 0.6952 العزلة االجتماعية: البعد الثالث

ــع ــد الراب ــصية : البع الشخ
 0.8924 0.000 0.8522 0.7425 الصامتة والخجولة

 0.8725 0.000 0.8433 0.7291  جميع الفقرات

 تـساوي  58 ودرجة حريـة  0.05لجدولية عند مستوى داللة    ا r المحسوبة اكبر من قيمة      rقيمة  
0.250  

  
  : البرنامج اإلرشادي  . 2

  :اإلطار النظري للبرنامج 
  :مفهوم البرنامج اإلرشادي 

  : مقدمة 
إن مساعدة األطفال الذين يعانون من الخجل من قبل ذوي االختصاص سواء كانوا أطباء             

اإلضافة إلى أسرهم يعتبر واجباً أخالقيـاً يجـب   نفسيين أو أخصائيين نفسين ومرشدين تربويين ب  
  .أن تشارك فيه الجميع من أجل إنقاذ أطفالنا واألخذ بيدهم إلى بر األمان 

 الطالب يعـانون    ربوي في المدارس الحكومية أن بعض     ويرى الباحث من خالل عمله كمرشد ت      
ية أبذال أقصى الجهـود  من اضطراب سلوكية ونفسية تفرض عليه وعلى القائمين بالعملية التعليم     

لمساعدة هؤالء الطالب من خالل تدريب كوادرهم على أحدث الطـرق والبـرامج اإلرشـادية               
  .المستخدمة في عالج هؤالء األطفال 

وبعد قيام الباحث باإلطالع على األدب المتعلق بهذا الموضوع والعديد من الدراسـات الـسابقة               
ميز من نتائج األبحاث المتعلقـة بهـذا الموضـوع          استطاع الباحث أن يأتي ببرنامج إرشادي مت      
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والتوصيات المقترحة لهذه األبحاث بحيث يؤدي هذا البرنامج اإلرشادي الهدف الذي وضع مـن              
  .أجله وهو زيادة الكفاءة االجتماعية لدى الطالب الخجولين في مرحلة التعليم األساسي 

 األهمية القصوى لدور األسـرة   ومن خالل البرنامج اإلرشادي وآلية تطبيقه يرى الباحث       
من دعم ومساندة لهؤالء األطفال ورعايتهم واستكمال الدور الذي قام به الباحـث خـالل تنفيـذ                 

  .جلسات البرنامج اإلرشادي 
  : ويتكون البرنامج اإلرشادي من ثالثة أقسام رئيسية 

  : اإلطار النظري للبرنامج اإلرشادي : القسم األول 
لحياة التي يعيشها أفراد مجتمع الدراسة وهو المجتمـع الفلـسطيني       ويتضمن تقديم واقع ا   

وانعكاس تلك الحياة على سلوك أفراده من الناحية النفسية واالجتماعية والتربوية وأهمية المرحلة             
  .التي سوف يطبق عليها البرنامج وهي مرحلة المراهقة وأهمية الحاجة إلى برامج إرشادية 

  : التي تدعم البرنامج اإلرشادي النظريات: القسم الثاني 
 –الـسلوكية  ( حيث يعتمد البرنامج اإلرشادي على العديد من النظريات في علم الـنفس    

  ) . كارل روجرز للذات – الجشطلت –التحليل النفسي 
  :ويتضمن مراحل تصميم البرنامج : القسم الثالث 

رنـامج اإلرشـادي وأهدافـه      ويتضمن مراحل تصميم البرنامج اإلرشادي من ناحية أهميـة الب         
والمجموعة اإلرشادية والطريقة التي يقوم عليها البرنامج ومحتويات البرنامج وأبعاده وخدماتـه            

  .وأسلوب تنفيذ جلسات البرنامج وتقييم البرنامج 
  : اإلطار النظري للبرنامج اإلرشادي : أوالً 

ا يعتريها من تغيرات عديدة     تعتبر مرحلة الطفولة من المراحل الهامة في حياة اإلنسان لم         
الخ فالطفل ينمـو    ...وأهمها السرعة في النمو في كافة المظاهر الجسمية والفسيولوجية والعقلية           

  .وتنطلق قواه الكامنة محققاً انجازات كثيرة ويتعلم مهارات عديدة 
وتعد مرحلة الطفولة أساسية في نمو الشخصية وفيها قد تتعرض الشخصية سريعة النمو             

  .ضطرابات هي أساس الخطورة فيما بعد اال
وما دامت الشخصية في نمو فإن عملية التعديل والتغير والتعليم تكون أسهل في مرحلـة             

   ) .125 : 2004( الطفولة عنها في المراحل التالية لها كما يرى دندش 
هـذه المرحلـة    كما أن االهتمام بمرحلة المراهقة يعد من أهم أولويات القائمين على التربية لما ل             

الحرجة من أثار على سلوك وشخصية الفرد فهي مرحلة انتقال من الطفولة إلـى المرشـد لهـا             
  .خصائصها المتميزة عما قبلها وما بعدها 

 هو عليه المساعدة في رعاية األطفـال نفـسياً   Child Conselingوأن إرشاد األطفال 
لل مرحلة الطفولة بعض مـشكالت النمـو   وتربوياً واجتماعياً وحل مشكالتهم اليومية ، حيث يتخ     
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العادي وبعض المشكالت واالضطرابات المتطرفة وهذا يؤكد الحاجة الماسة إلى إرشاد األطفال             
   ) .413 – 412 : 1980(زهران 

وقد تحدث الكثيرون عن مرحلة المراهقة موضحين خصائصها المختلفة حيـث يـصف             
ترة عواصف وتوتر وشـدة تكتنفهـا األزمـات       مرحلة المراهقة بأنها ف    ) 125 : 2004( دندش  

 واإلحباط والـصراع والـضغوط االجتماعيـة والقلـق والمـشكالت            المعاناةالنفسية وتسودها   
وصعوبات التوافق ، ويصفها البعض اآلخر بأنها مرحلة نمو عادي ولكن يتخللها مجموعة مـن               

والمجتمع مـن ضـغوط   اضطرابات ومشكالت يسببها ما يتعرض له الشباب واألسرة والمدرسة       
وهم يقولون أن الشباب ال تظهر لديه مشكالت عديدة ما دام في نمو يسير في اتجاهه الطبيعـي                   
وهؤالء يرون في مرحلة الشباب مرحلة تحقيق الذات ومرحلة الحب والمـرح ومرحلـة نمـو                

 منها  الشخصية وصقلها وعلى أية حال فإن مرحلة الشباب فيها الكثير من النمو وفي نفس الوقت              
  .الكثير من المشكالت 

طالب الصف العاشر المطبق عليهم البرنامج اإلرشادي يمرون بمرحلـة المراهقـة             وذ
  .وبالتالي فهم بأمس الحاجة إلى رعايتهم وإرشادهم 

أن سلوك الطفل يصاب بكثير من مظاهر االضـطراب    ) 53 : 2004( ويرى العيسوي   
حده االنفعال والتمرد والعصيان ورفض كل ما يطلب        والتأزم من ذلك الثورة والتهيج والغضب و      

منه وحتى ال يصاب الطفل بأي من هذه االضطرابات ويظل سلوكه سوياً ويظل متمتعاً بالـصحة     
النفسية الجيدة هناك بعض األمور التي يتعين مراعاتها في التعامل معه سواء من قبل األم واألب                

  .ن ذلك في المدرسة على يد معلميه واألخوة واألخوات في دائرة األسرة أو أكا
والحقيقة أن هناك أنماط إيجابية في التعامل مع الطفل والمراهقة وأخرى سلبية وكـذلك              
هناك مناهج إيجابية في عملية التنشئة االجتماعية وأخرى سلبية وبطبيعة الحال يؤدي األسـاليب              

يجابية إلى نتائج حسنه بشخـصية  السلبية إلى نتائج ضارة بشخصية الطفل كما تؤدي األساليب اإل      
  .الطفل 

ويرى الكثير من علماء التربية وعلم النفس أهمية الصحة النفسية لألطفـال والمـراهقين     
 بأنها حالة دائمة نـسبياً  Mental Healthالصحة النفسية  ) 21 : 1980( حيث يصف زهران 

آلخرين ويكون قادراً على تحقيـق      يكون فيها الفرد متوافقاً نفسياً ويشعر بالسعادة مع نفسه ومع ا          
ذاته واستغالل قدراته وإمكاناته إلى أقصى حد ممكن ويكون قادراً على مواجهة مطالب الحيـاة               
وتكون شخصيته متكاملة سوية ويكون سلوكه عادياً بحيث يعيش في سالمة وسـالم والـصحة                

فال والمراهقين بحاجة إلى    النفسية حالة إيجابية تتضمن التمتع بصحة العقل والجسم  وعليه فاألط          
التوجيه واإلرشاد حيث أن كل فرد خالل مراحل نموه المتتالية يمر بمشكالت عاديـة وفتـرات                
حرجة يحتاج منها إلى إرشاد ولقد طرأت تغيرات أسرية تعتبر من أهم مالمح التغير االجتماعي               
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حـدثت زيـادة فـي    ولقد حدث تقدم علمي وتكنولوجي كبير وحدث تطور في التعليم ومناهجه و           
إعداد التالميذ وحدثت تغيرات في العمل والمهنة ونحن نعيش اآلن في عصر يطلق عليه عـصر   

  .القلق هذه كله يؤكد أن الحاجة ماسة إلى التوجيه واإلرشاد 
وفي ظل هذه التغيرات الجسام ما أحوج طالبنا اليوم لتقديم الدعم والعون لهم من أجـل                

تية التي تعترض طريقهم يومياً وعليه فقد كانت الحاجة ماسة وملحة           التغلب على المشكالت الحيا   
في نفس الوقت إلى التدخل وتقديم الخدمات اإلرشادية لألطفال من خالل برنامج إرشادي مقترح              
يعمل على زيادة الكفاءة االجتماعية للطالب الخجولين في مرحلة التعليم األساسي ومن هنا لجـأ               

لفنيات اإلرشادية خالل تنفيذ جلسات البرنامج اإلرشـادي حتـى يمكـن            الباحث إلى العديد من ا    
هؤالء الطالب من ممارسة تلك األنشطة بهدوء واطمئنان حيث تنوعت األساليب بـين التمثيـل               
ولعب األدوار والرسم وإدارة الحوار والتحدث أمام اآلخرين وسرد القصص واألناشـيد والقيـام             

أن  ) 295 : 1997( رفيهية والرياضية حيث أكدت أبـو غيطـة         بالزيارات والقيام باأللعاب الت   
اللعب وسيلة أساسية في عملية إرشاد األطفال ألنهم ال يستطيعون أن يعبروا عن أنفسهم شـفوياً                
بطريقة سليمة وألنهم يتفاعلون مع البيئة المحيطة بهم من خالل اللعب وذكرت سهام أبو عيطـة                

ن اللعب بأنه يزود األطفال بطريقة أفضل للتفاعل مـع          قال ع  ) Watson 1934( بان واطسن   
البيئة أو التحكم بها كما أنه يعطيهم فرصاً أكبر للتفاعل مع الكبار الذين يمثلون اتجاهات مختلفـة          

  .لديهم 
  : دور نظريات علم النفس في دعم البرنامج اإلرشادي 

  : النظرية السلوكية . 1
في دعم البرنامج اإلرشادي حيث ترى هـذه النظريـة أن           تساهم النظرية السلوكية بنصيب وافر      

معظم السلوك اإلنساني متعلم وبالتالي يمكن تعديله نحو األفضل وبالتالي يستفيد البرنـامج مـن               
  : النظرية السلوكية من خالل اآلتي 

  ) .المحاكاة ( التعليم بالتقليد * 
  .التعلم بالنمذجة * 
  .التعلم بالمالحظة * 

أن موقف الـسلوكية الرئيـسي مـن         ) 157 – 156 : 2002( وآخرون  يذكر القاضي   
اإلنسان هو أن معظم شخصية اإلنسان أن لم تكن كلها تعزى إلى آثار قوانيين التعلم خالل تفاعل                 

  .المرء مع بيئته 
  : التعلم بالمحاكاة 

سـتجابة  فيرى القاضي أن التعلم من خالل المحاكاة هو العملية التي يتعلم المالحظ فيها ا             
معينة عن طريق مشاهدة شخص آخر في البيئة يتخذه مثاال له يقوم بها ولقد سمي دوالرد ميللـر      
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تلك العملية بأنها سلوك معتمد مقارن ففي رأيهما أن الفرد ال يتعلم إال االسـتجابة التـي تماثـل                   
تعلمها بـأن   فيرى أن استجابة المثال يمكن للمالحظ   Mowererأما العالم ماورر    . سلوك المثال   

  .تكافأ أو تثاب استجابة المثال نفسه ال المالحظ 
  : التعلم بالنمذجة 

مفهوم التعلم بالنمذجة بأنه العملية التـي مـن          ) 214 – 212 : 2001( توضح سهير   
خاللها يالحظ الشخص أنماط سلوك اآلخرين ويكون فكره عن األداء ونتائج األنمـاط الـسلوكية       

 هناك شخص فعلي يكون سلوكه قدوة يقتدي به لمـن يالحظـه أي أن   المالحظة بمعنى أن يكون   
الفرد قد يتعلم في موقف ما سلوك ما حتى ولو لم يظهر هذا السلوك المتعلم خـالل المالحظـة                   

  .بصورة فورية 
وأكد باندورا على أنه يجب أن يتوفر في النموذج مجموعة من العوامـل التـي تـساعد         

  : عملية التعلم بالنمذجة وهي 
  .خصائص النموذج . أ

  .التعزيز . ب
  .الدافعية لدى المالحظ . ج

  : التعليم بالمالحظة 
 للـتعلم بالمالحظـة لكـل منهـا         –أربع عمليات معرفية مترابطة     " باندورا  " وقد حدد   

  : محدداتها الخاصة هما 
  . الدافعية – إعادة إصدار المعلومات – التذكير –االنتباه 

ة باندورا للتعليم االجتماعي تقوم على أساس إكساب الطالب مفـاهيم           ونستخلص أخيراً أن نظري   
  : ومهارات اجتماعية جديدة والتخلص من مفاهيم أخرى وقد ركزت على اآلتي 

  .أهمية التفاعل المتبادل بين السلوك اإلنساني * 
  .السلوك ال يتأثر بالبيئة فقط * 

  : وتعتمد تطبيقاتها على اآلتي 
  .ة  التعلم بالمحاكا-
  . اكتساب أنماط تعليمية جديدة -
  . االهتمام بالعوامل الخفية والظاهرة -
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  :  نظرية التحليل النفسي -2
  : تقدم نظرية التحليل النفسي االستفادة للبرنامج اإلرشادي من خالل اآلتي 

   : Catharsis: التفريغ االنفعالي . أ
امه باألدوار التي توكل له بالتعبير عمـا يـدور         ويعتمد هذا األسلوب على قيام المسترشد أثناء قي       

بداخله من هموم وأحزان وصراعات وتوترات ومخاوف وخجـل فـي ظـروف أكثـر أمانـاً                 
  .واستقراراً 

   : Projectionاإلسقاط . ب
اوف وخجـل  وتعتمد هذه النظرية بقيام المسترشد بإسقاط مشاعره من حب وكراهية ومخ      

ثيالً وهي بدورها مواقف لها مدلوالت متعلقة بظـروف سـابقة            تم دائهعلى الموقف الذي يقوم بأ    
  .يمكن أن تكون سبب لمشكالت المسترشد 

  :  نظرية الجشطلت -3
  : تقدم نظرية الجشطلت الدعم للبرنامج اإلرشادي من خالل مفهوم 

   :  Learning By Insight: التعليم باالستبصار 
ار يعني قدرة اإلنسان علـى إعـادة        أن االستبص  ) 222 – 1998( حيث يوضح الزيود    

تنظيم خبراته بحيث يأخذ معنى جديداً غير السابق فكلما كان إدراك الكائن الحي واضـحاً كـان                 
االستبصار للمواقف أكثر فعالية وإمكانية للتوصل للحلول والمشكالت التي قد تواجه الفرد وقـد              

 لدى الناس ناتج عن قلـة    بألعصا أن السبب األساسي وراء سوء التكيف وا       Perlesأشار بيرلز   
الوعي واإلدراك لمشاعرهم وتركز الجشطالية على الوجود الحالي للفرد وتعتبر الماضي أعمـال      

  : ومواقف غير منتهية أو غير مكتملة وتركز على 
  .خلق الوعي المستمر والتواصل لدى الفرد * 
  .توصل للحل إدراك الفرد للخبرات المؤلمة وفهم العالقات فيما بينها لل* 
اإلدراك المفاجئ حيث يقوم الفرد من خالل تركيزه على العالقات المترتبة بالمشكلة فيـدركها              * 

  .من خالل الموقف الكلي 
  : أنواع االستبصار 

  .استبصار بعد حل المشكلة * 
  .استبصار يتمشى مع حل المشكلة وفيه تكتشف الحلول أثناء ممارسة النشاط * 
  .لمشكلة ويقوم على أساس إدراك المسترشد للمشكلة ذهنياً قبل القيام بحلها استبصار قبل حل ا* 

والباحث هنا في البرنامج اإلرشادي يعتمد على االستبصار الذي يتمشى مع حل المشكلة بحيـث               
  .يقوم المسترشدين بالتحدث عن مشكالتهم وإدراكهم لحلولها 
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   نظرية الذات عند كارل روجرز -4
نسان مدفوعاً إلى أهداف إيجابية فاإلنسان عنده كائن يحكـم عقلـه            يرى روجرز أن اإل   

  .واجتماعي يحدد مصيره بنفسه إلى درجة كبيرة 
إن الشخصية عند روجرز تتكون من ثـالث     ) 180 – 179 : 2002( ويذكر القاضي وآخرون    

  : مفاهيم هي 
   Organismالكائن العضوي * 
    Phenomenal fieldالمجال الظواهري * 
   The selfالذات * 

 هو نسق كلي ومنظم للفرد والدافع األساسي لكل نشاط للكـائن الحـسي هـو                فالكائن العضوي 
  .الوصول إلى أقصى نمو والتحرر من كافة القيود التي تعوق هذا النمو 

   يشير إلى كافة ما يخبره المرء من خبرات خارجية وداخلية والمجال الظواهري
  . بأنها من أهم مكونات الشخصية  فيرى روجرزوبخصوص الذات

 التي يقام حولها بناء الشخصية وهي تنشأ من جراء تفاعل الكائن العضوي مع              النواةوالذات هي   
  .البيئة كما يرى روجرز أن الفرد يأتي إلى هذه الدنيا ولديه ميل فطري نحو تحقيق ذاته 

ـ             دعم البرنـامج  ويرى الباحث من خالل العرض السابق أن نظرية الـذات يمكـن أن ت
اإلرشادي من خالل تعزيز وتقوية الثقة بالذات وتأكيدها لدى الطالب المسترشدين مـن خـالل               
األنشطة التي سوف يقومون بتنفيذها أمام بعضهم البعض فالهدف من وراء هذا البرنامج العمـل               

  .على تقوية ثقة الطالب بأنفسهم وتعزيز مفاهيم حول ذواتهم 
    

بأن نظريات علم النفس التي احتوت على أسـاليب متنوعـة مثـل             وأخيراً يمكن القول    
التفريغ االنفعالي واإلسقاط والتعلم بالنمذجة والمحاكاة والمالحظة قد ساهمت في تقـديم الـدعم              
النفسي والعالج للمسترشدين المحتاجين لهذا الدعم وهنا ال يفوتنا أن نؤكد بأن ديننـا اإلسـالمي                

لسنة النبوية قد سبقهم جميعاً في طرح هذه األساليب وعلـى سـبيل             ومن خالل القرآن الكريم وا    
  : المثال نذكر بعض هذه األساليب 

  .التعلم االجتماعي عن طريق المالحظة والتقليد . أ
فبعث اهللا غراباً في األرض ليريه سـوءة        " يحث طرح القرآن الكريم قصة بني آدم عليه السالم          

   ) 31: المائدة ( آخيه 
اشتملت على الكثير من المواقف التي تحث على االقتداء بالرسـول الكـريم             : النبوية  السنة  . ب

  " صلوا كما رأيتموني أصلي " عليه الصالة والسالم قال صلى اهللا عليه وسلم 
  " .يا أيها الناس خذوا عنى مناسككم : وفي حجة الوداع قال 
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بقوا علماء الغرب في العديد مـن اإلراء        والمتتبع ألراء العلماء المسلمين السابقين يالحظ أنهم س       
  ) .ابن سينا والغزالي وابن خلدون ( النفسية والتربوية أمثال 

   ) 439 : 1980( البرنامج اإلرشادي عرفة زهران 
بأنه برنامج مخطط ومنظم في ضوء أسس علمية لتقـديم الخـدمات المباشـرة وغيـر                

بهـدف مـساعدتهم فـي    ) المدرسة مثالً  ( ة  المباشرة فردياً وجماعياً لجميع من تضمهم المؤسس      
تحقيق النمو السوي والقيام باالختيار الواعي المتعقل والتحقيق المتوافق النفسي داخل المؤسـسة             

  .وخارجها ويقوم بتخطيطه وتنفيذه وتقيمه لجنة من المسئولين المؤهلين 
  : أهداف البرنامج : أوالً 

  : الهدف العام 
مج زيادة الكفاءة االجتماعية لدى الطالب الخجولين في مرحلة         الهدف األساسي من البرنا   

  .التعليم األساسي من خالل مساعدتهم على تنمية الثقة بالنفس وتحسين المشاركة
  : األهداف الخاصة المنبثقة عن الهدف العام 

v  تنمية الثقة بالنفس وتدعيم الذات وتحسين صورتها لدى الطالب.  
v  والتواصل بفاعلية مع اآلخرين تطوير القدرة على االتصال.  
v  خفض إعراض االنطواء االجتماعي مثل الخجل.  
v إكساب وتعزيز المهارات الحياتية واالجتماعية لدى الطالب.  
v  تفعيل دور الطالب في المشاركة في جميع األنشطة الجماعية.  
v  تبصير الطالب لمشكالتهم النفسية وعدم كفاءتهم االجتماعية الناتجة عن الخجل.  
v            ـ  ااكتشاف المواقف الحرجة التي تسبب الخجل ومساعدة المسترشد على حس مواجهته

  والتعامل معها 
v وحسن استغالل الفرص في مواقف التفاعل االجتماعي ةالعمل على تنمية التو كيدي .  
v                العمل على تخفيض الحساسية النفسية واالجتماعية المبالغ فيهـا لـدى الطـالب فـي

  .المواقف االجتماعية 
v ريب األطفال علي االحتكاك البصري وتبادل التحية والمناقشات واألحاديثتد  

  : التخطيط للبرنامج : ثانياً 
قام الباحث باستعراض البحوث والدراسات التي اهتمت بمجال الدعم النفسي واالجتماعي           
والبرامج اإلرشادية ثم وضع تخطيط عام للبرنـامج لتحديـد األهـداف والحـدود اإلجرائيـة                 

  .ستراتيجية المتبعة في البرنامج واإل
  .الحدود اإلجرائية للبرنامج 

  : تم تحديد البرنامج زمانياً ومكانياً وبشرياً على النحو التالي 
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  : الحدود الزمانية . 1
  م 2007/2008 هذه الدراسة في العام الدراسي أجريت

  : الحدود المكانية . 2
تقتصر الدراسة على طالب مرحلة التعليم      يعتبر قطاع غزة الحد المكاني لهذه الدراسة و       

   في المدارس الحكومية وخاصة في مدينة خانيونساألساسي
  : الحدود البشرية . 3

 هذه الدراسة على طالب الصف العاشر من مرحلة التعليم األساسي في محافظة              أجريت
  . عاماً 16 – 15 ما بين أعمارهمخانيونس والتي تتراوح 

  .يتم تمويل البرنامج من قبل الباحث بإذن اهللا تعالى سوف  : تمويل البرنامج
  . سوف يتكون فريق العمل من الباحث والمرشد التربوي في المدرسة :فريق العمل 

  : أنشطة البرنامج : ثالثاً 
  .التمثيل ولعب األدوار. 1
  .الرسم والتفريغ االنفعالي . 2
  .األلعاب الترفيهية والرياضية. 3
  .لقصص األناشيد وسرد ا. 4
   الرحالت- الزيارات -5
  المحاضرة-6

  تقويم البرنامج : رابعاً 
  : يمكن تقويم البرنامج على المستوى الفردي أو الجماعي من خالل 

  .االختبارات القبلية والبعدية قبل تنفيذ البرنامج وبعد تنفيذه . 1
  .التقارير الذاتية من الطالب المسترشدين . 2
  .ياء األمور حول تحسن سلوكياتهم أبنائهم الطالبتقارير المعلمين وأول. 3

  : الوسائل المادية لالزمة لتنفيذ البرنامج 
  .جهاز عرض وشفافيات. 1
  .أدوات الرسم واللعب . 2
  . لوحات إيضاحية. 3

  -:طريقة تطبيق البرنامج وفنياته اإلرشادية
ام نمـوذج   الباحث في البرنامج طريقة اإلرشاد الجماعي حيـث يمكـن اسـتخد            ستخدما

اإلرشاد الجماعي مع األطفال لتسهيل التفاعل بينهم ولمـساعدة الطفـل علـي تنميـة مهاراتـه             
االجتماعية وخفض الخجل وهذا النموذج من أصلح النماذج التي يمكن اسـتخدامها فـي حالـة                
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 عالقة الطفل بغيرة من األطفال اآلخرين وسيتم استخدام فنيات إرشادية للتدريب علـي       باضطرا
الممارسـة  * التعزيز  * لعب األدوار   * النمذجة  * تقديم التعليمات   * هارات االجتماعية منها    الم

  .  من خالل جلسات البرنامج 
  : مراحل تطبيق البرنامج

  .مرحلة التحضير للبرنامج . 1
  .مرحلة التنفيذ للبرنامج . 2
  . للبرنامج ممرحلة اإلنهاء والتقيي. 3

  : مراحل البرنامج اإلرشادي وهي 
 وهي مرحلة البدء بالتعارف بين المرشد والطالب المطبـق علـيهم البرنـامج       :مرحلة البدء   * 

  .اإلرشادي 
 وتقوم على أساس إلقاء الضوء على المـشكلة الرئيـسية وهـي تنميـة               :المرحلة االنتقالية   * 

  .المهارات االجتماعية لدى الطالب الذين يعانون من الخجل 
وهي المرحلة التي يتم فيها تطبيق البرنامج اإلرشـادي حيـث يقـوم              :مرحلة العمل والبناء    * 

الطالب بممارسة أنشطة البرنامج المختلفة التي تعمل على تنمية مهاراتهم االجتماعية وتخلـصهم   
  .من الخجل وعدم المشاركة الفعالة مع اآلخرين 

ألهداف التي حققهـا     وهي المرحلة األخيرة والتي تهدف إلى الوقوف على ا         :مرحلة االنتهاء   * 
البرنامج اإلرشادي وذلك من خالل إعادة تطبيق مقياس إعراض الخجل على طـالب البرنـامج             

  .اإلرشادي لمعرفة مدى فعالية البرنامج اإلرشادي 
  

  : أهمية البرنامج 
زيادة ( يمكن القول بأن أهمية البرنامج ترجع إلى أهمية الموضوع الذي يتناوله البرنامج             

جتماعية لدى الطالب الخجولين في مرحلة التعليم األساسي وكذلك اسـتخدام أنـشطة             الكفاءة اال 
  .متنوعة في هذا البرنامج

  : عينة البرنامج 
سيتم تطبيق البرنامج على مجموعة من طالب مرحلة التعليم األساسي الذين يحـصلون             

قسيم الطالب إلى   على أعلى درجات على مقياس الخجل المعد لمعرفة الطالب الخجولين وسيتم ت           
  .مجموعتين تجريبية وضابطة
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  جلسات البرنامج
  وصف الجلسة  موضوع الجلسة  رقم الجلسة

والتعرف ) الطالب  ( تعارف بين الباحث والمسترشدين          لقاء وتعارف  األولى
  .على البرنامج اإلرشادي والقواعد التي تنظم الجلسات

هداف التي يتوقعون تحقيقها من خـالل  يحدد الطالب األ    توقعات المشاركين  الثانية
  .المشاركة في البرنامج اإلرشادي

  الثالثة
تعريف الطالب بدور   
اإلسالم في التنـشئة    

  االجتماعية

عرض لموقف اإلسالم من التنشئة االجتماعية وتقـديم        
  .نماذج لشخصيات إسالمية لإلقتداء بها 

  الرابعة

ــوم  ــف بمفه التعري
الكفاءة االجتماعيـة   

فــي حيــاة وأثرهــا 
  .الطالب 

عرض تعريفات عديدة ونماذج من الحياة اليومية عـن         
  المهارات االجتماعية التي يجب أن يتمتع بها األطفال 

ــه    الخامسة ــل وعالقت الخج
  بالمهارات االجتماعية

الحديث عن الخجل وأسبابه ودوره في تعطيـل كفـاءة          
  .األطفال االجتماعية 

  السادسة
ــالب   ــساب الط إك

ة بـالنفس   مهارة الثق 
  .وتوكيد الذات 

توزيع األدوار بين الطالب ، قيـامهم بـدور المرشـد           
  .التربوي أو المعلم أمام الطالب لمناقشة قضية ما 

  السابعة

ــالب   ــساب الط إك
مهارات إدارة الحوار   
والتــصرف فــي  

المواقف الجماعية               

قيام الطالب بقيادة مجموعة مـن األلعـاب الترفيهيـة          
  . تعليمات اللعبة واإلشراف عليها وتقديم

  الثامنة
عالج الحديث عـن    
ــالتفريغ   ــل ب الخج

  .االنفعالي 

قيام الطالب برسومات لمواقف شعروا بها بالخجل ومن        
  .ثم التعليق من قبلهم على تلك الرسومات 

تنمية مهارة التحـدث      التاسعة
  إمام اآلخرين

  ها قيام الطالب بسرد قصة عايشوها أو أنشودة يحفظو
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  وصف الجلسة  موضوع الجلسة  رقم الجلسة

  العاشرة
ــالب   ــساب الط إك
ــل   ــارات التفاع مه

  االجتماعي 

القيام برحلة خارجية لصقل مهارات التعاون والتفاعـل        
  )زيارة الجامعة اإلسالمية ( االجتماعي بين الطالب

  الحادية عشر
ــالب   ــساب الط إك
ــصال  ــارات االت مه

  .والتواصل 

  حدى مؤسسات المجتمع المحلي القيام بزيارة أل
  ) .المجلس البلدي ( 

  الثانية عشر
ــالب   ــساب الط إك
مهارات التخاطب و    

  التفاعل االجتماعي 

اقامة احتفال بسيط لتكريم جميـع تالميـذ المجموعـة          
  .اإلرشادية 

  الثالثة عشر

ــالب   ــساب الط إك
مهارات المشاركة في   
المواقف التي تتطلب   

  العمل مع الجماعة 

الت عن خجـل األطفـال وقيـام الطـالب          عرض لحا 
  بالتعليق على هذه الحاالت على شكل مجموعات عمل 

ــويم    الرابعة عشر ــاء والتق اإلنه
  للبرنامج 

االستفسار من الطالب عما أحسوا به من تغييـر فـي           
  .سلوكهم وحياتهم ورأيهم في جلسات البرنامج
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  خطة سير البرنامج اإلرشادي
  

  أهداف البرنامج

  .ة الثقة بالنفس وتدعيم الذات وتحسين صورتها تنمي. 1
  .تطوير القدرة على االتصال والتواصل مع اآلخرين تفاعلية . 2
  .خفض إعراض االنطواء االجتماعي مثل الخجل . 3
  .إكساب وتعزيز المهارات الحياتية لدى الطالب. 4
  .تفعيل دور الطالب في المشاركة في األنشطة المختلفة . 5
لطالب بمشكالتهم النفسية وعدم كفاءتهم االجتماعية الناتجة       تبصير ا . 6

  .عن الخجل 
  . اكتساب المواقف الحرجة المسببة للخجل وحسن مواجهتها . 7
   .ةالعمل على تنمية التو كيدي. 8
العمل على تخفيف الحساسية النفسية واالجتماعية لدى الطالب فـي          . 9

  .المواقف االجتماعية 
  .للبنين ) ب(ب الصف العاشر بمدرسة المتنبي الثانوية طال  عينة البرنامج
  الباحث  منفذ البرنامج
  .أحدى الغرف الصفية بالمدرسة  مكان البرنامج
  اإلرشاد الجمعي   نوع اإلرشاد
   جلسة 14  عدد الجلسات
   دقيقة 60  مدة الجلسة

  فنيات البرنامج
ـ  – الرسم والتفريغ االنفعـالي      –التوجيه واإلرشاد    اب الترفيهيـة    األلع

 – الـرحالت    – الـسيكودراما وتبـادل األدوار       –والتمارين الرياضية   
  الزيارات 

  . التقويم الختامي–التقويم التكويني   تقويم البرنامج
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  الخدمات التي يقدمها البرنامج
  : خدمات عالجية. 1

ة يقدم البرنامج خدمات تعمل على التخفيف من الخجل لدى الطالب من خـالل األنـشط              
  .المقترحة في البرنامج

  : الخدمات اإلرشادية. 2
تقديم التوجيه واإلرشاد للطالب للتغلب على مظاهر الخجل من خالل اكتساب مهـارات             

    .جديدة من خالل األنشطة المقترحة في البرنامج
  : الخدمات التربوية. 3

 فـي العمليـة     يقدم البرنامج خدمات تربوية للطالب للقيام بدورهم التربوي في المشاركة         
التعليمية من خالل مشاركتهم في األنشطة المدرسية المختلفة واستبـصارهم بظـروفهم النفـسية     

  . واالجتماعية ومحاولة التغلب عليها 
  

  :المعالجات اإلحصائية
 اإلحـصائي وتـم اسـتخدام       SPSSلقد قام الباحث بتفريغ وتحليل االستبانة من خالل برنـامج           

  :اإلحصائية التالية
  ب المئوية والتكراراتالنس -1
 اختبار ألفا كرونباخ لمعرفة ثبات فقرات االستبانة -2

 اختبار التجزئة النصفية لثبات فقرات االستبانة -3

 معامل ارتباط بيرسون لقياس صدق الفقرات  -4

( سمرنوف لمعرفة نوع البيانات هل تتبع التوزيع الطبيعـي أم ال            -اختبار كولومجروف  -5
1- Sample K-S(   

 "2" للفرق بين متوسط الفقرة والمتوسط المحايد One sample t testاختبار  -6

 الختبار الفروق بـين متوسـطات العينـات    Independent samples t testاختبار  -7
 ) . التجريبية–الضابطة ( المستقلة 

  : النتائج : ثانيا 
 مـن  30= على نتـائج العينـة الحقيقيـة ن       ( لتحليل نتائج الدراسة استخدم الباحث ما يلي        

   ) .15= ن ( وضابطة  ) 15= ن ( الطالب مقسمين علة مجموعتين ، تجريبية 
  ".ح " للفرق بين متوسط الفقرة والمتوسط المحايد  One Sample T testاختبار  . 1
الختبار الفروق بين متوسـطات العينـات      Independent Sample ST testاختبار  . 2

  ) .جريبية ت ال–الضابطة ( المستقلة 
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  : الدراسة خطوات 
 والدراسات السابقة المتعلقة بتنمية المهارات االجتماعية       األدبباالطالع على   قام الباحث    ) 1

 ولم يعثر الباحث على دراسـات فـي   واألجنبيةلدى الطالب الخجولين في البيئة الغربية    
 خاصة كونهـا الدراسـة      أهميةالفلسطينية مما يعطي هذه الدراسة      هذا المجال في البيئة     

  .  في المجتمع الفلسطيني ىاألول
 . النظري لدراسته والمتعلقة بالمهارات االجتماعية والخجل اإلطاربكتابة قام الباحث  ) 2

استفاد الباحث في هذه الدراسة من عمله كونه يعمـل مرشـداً تربويـاً فـي المـدارس         ) 3
ل الحكومية لتشخيص حاالت فقدان المهارة االجتماعية والخجل لدى الطالب والية التعام          

 .معها وعالجها 

لدى الطالب الخجولين فـي     قام الباحث بتصميم برنامج مقترح لزيادة الكفاءة االجتماعية          ) 4
 وقام بعرض هذا البرنـامج علـى مجموعـة مـن المحكمـين              األساسيمرحلة التعليم   

 . الخبرة في هذا المجال أصحابوالمهنيين والمعلمين  األكاديميين

 الخجل لكال من مايسة النيال ومدحت ابو زيد حيث          ضأعراقام الباحث باستخدام مقياس      ) 5
 .قام بعمل صدق وثبات له ليالئم البيئة الفلسطينية 

والتعليم العالي على تطبيـق مقيـاس الخجـل         حصل الباحث على موافقة وزارة التربية        ) 6
 مدارس محافظة خان يونس وهي مدرسة المتنبي الثانوية         إحدى في   اإلرشاديوالبرنامج  

  .للبنين) ب(

 الخجل على عينة عشوائية مـن طـالب مدرسـة           أعراض الباحث بتطبيق مقياس     قام   ) 7
 . طالب ) 200(للبنين وبلغ عددها ) ب(المتنبي الثانوية 

 درجات مقيـاس  أعلىالدراسة منه الطالب الذين  حصلوا على        قام الباحث باختبار عينة      ) 8
 العاشـر لمدرسـة      وتحديداً الـصف   األساسي الخجل من طالب مرحلة التعليم       أعراض

 إلـى للبنين في محافظة خان يونس ، حيـث تـم تقـسيم العينـة               ) ب(المتنبي الثانوية   
طالب والثانية المجموعة الضابطة    ) 15( المجموعة التجريبية وعددها     األولىمجموعتين  

 . طالباً ) 15(وعددها 

 حـدى إ على طالب المجموعـة التجريبيـة فـي    اإلرشاديقام الباحث بتطبيق البرنامج   ) 9
 . الغرف الصفية بالمدرسة 

 اإلرشـادي طبيق البرنـامج    القياس البعدي بعد االنتهاء من ت     قام الباحث بتطبيق     ) 10
 . واستخراج النتائج 
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 التجريبي حيث استخدم الدراسة القبلية والبعدية ثـم         األسلوباعتمد الباحث على     ) 11
ء من تطبيق البرنامج    عمل مقارنة بين نتائج المجموعتين التجريبية والضابطة بعد االنتها        

  .اإلرشادي

 . قام الباحث بتسجيل وتحليل وتفسير ومناقشة نتائج الدراسة  ) 12

 . قام الباحث بوضع عدد من التوصيات والمقترحات  ) 13
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  الفصل اخلامس
v  الميدانية وتفسيرهانتائج الدراسة  
v  اختبار التوزيع الطبيعي 
v  دراسة  الأدواتتحليل فقرات 

v تحليل الفرضيات 

v  مجمل عام لنتائج الدراسة  
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   :)(Sample K-S -1) سمرنوف  -اختبار كولمجروف(اختبار التوزيع الطبيعي
 سمرنوف  لمعرفة هل البيانات تتبع التوزيع الطبيعـي أم           -سنعرض اختبار كولمجروف  

الختبارات المعلمية تـشترط أن  ال وهو اختبار  ضروري في حالة اختبار الفرضيات الن معظم ا       
أن قيمة مستوى الداللة  لكل مجال اكبـر  ) 4(ويوضح الجدول رقم   . يكون توزيع البيانات طبيعيا   

.05.0(  0.05من  >sig (  وهذا يدل على أن البيانات تتبع التوزيع الطبيعي ويجب اسـتخدام
  .االختبارات المعلميه

  )4(جدول رقم 
  )One-Sample Kolmogorov-Smirnov( الطبيعياختبار التوزيع
 قيمة مستوى الداللة Zقيمة   محتوى البعد

  0.144  1.147 الخجل الشديد:البعد األول 
  0.237  1.052 توتر الخجل ومظاهره: البعد الثاني
 0.074 1.284 العزلة االجتماعية: البعد الثالث

  0.122  1.186 الشخصية الصامتة والخجولة: البعد الرابع

  0.135  1.157  جميع األبعاد
   :تحليل فقرات الدراسة

لتحليل فقـرات االسـتبانة   ) One Sample T test(  للعينة الواحدة tتم استخدام اختبار 
والجداول التالية تحتوي على النسبة المئوية لبدائل كل فقرة وكذلك المتوسط الحـسابي والـوزن               

بمعنى أن أفـراد    )يوجد خجل ( ة ، وتكون الفقرة ايجابية       ومستوى الداللة لكل فقر    tالنسبي وقيمة   
 الجدولية والتي تـساوي   t المحسوبة اكبر من قيمة tالعينة يوافقون على محتواها إذا كانت قيمة          

 0.05أو مـستوى المعنويـة اقـل مـن     " ( 0.05"ومستوى داللة " 199"عند درجة حرية   1.97
بمعنـى أن أفـراد     ) خجل ضـعيف  ( لفقرة سلبية   و ، وتكون ا    %) 50والوزن النسبي اكبر من     

 الجدوليـة والتـي     t المحسوبة أصغر من قيمة      tالعينة ال يوافقون على محتواها إذا كانت قيمة           
أو مستوى المعنوية اقل مـن      " ( 0.05"ومستوى داللة   " 199" عند درجة حرية     1.97-تساوي    

إذا )خجل متوسط (  في الفقرة محايدة     ، وتكون آراء العينة    %) 50 والوزن النسبي اقل من      0.05
   .0.05كان مستوى المعنوية اكبر 
   :الخجل الشديد: تحليل فقرات البعد األول 

، %) 50" (2" الختبار الفرق بين متوسط الفقرة والمتوسط الحيـادي   tتم استخدام اختبار    
ايجـابي  " 16" رقـم   والذي يبين أن آراء المستجيبين في الفقرة      ) 5(والنتائج مبينة في جدول رقم      

، كمـا أن آراء  0.05ومستوى الداللة اقل من    % 50حيث أن الوزن النسبي لتلك الفقرة اكبر من         
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محايدة حيـث   " 24،  23،  21،  20،  19،  17،  15،  13،  12،  8،  3،  2"المستجيبين في الفقرات    
ـ        0.05أن مستوى الداللة لكل فقرة اكبر من         رات البعـد   ، ويتبين أن آراء المستجيبين في بقية فق

ومستوى الداللة اقل من    % 50سلبية حيث أن الوزن النسبي لتلك الفقرة اقل من          ) الخجل الشديد (
ال أطيق أن أرى احد أمامي عنـد شـعوري          "   ، بمعنى أن أفراد العينة يوافقون على أن         0.05

 "  أحس بالغضب داخلي عند شـعوري بالخجـل       "  ، وعلى أن    %55.71بوزن نسبي     " بالخجل  
بـوزن نـسبي    "  أحس بالضيق عنـد شـعوري بالخجـل   "  ، وعلى أن  %53.93زن نسبي   بو

بـوزن نـسبي    "  تضيع من رأسي الكلمات عنـد شـعوري بالخجـل           "  ، وعلى أن    53.21%
، %50.00بـوزن نـسبي    "  تقل ثقتي في نفسي عند شعوري بالخجـل "  ، وعلى أن    50.54%

أتلعثم "  ، وعلى أن    %49.64بوزن نسبي    "  ابلع ريقي كثيراً عند شعوري بالخجل     "  وعلى أن   
يحمر لون وجهـي عنـد   "  ، وعلى أن %49.29بوزن نسبي  "  في الكالم عند شعوري بالخجل  

أضع وجهي في األرض عند شـعوري       "  ، وعلى أن    %49.11بوزن نسبي    "  شعوري بالخجل 
 "  الخجـل ترتعش جفون عيني عنـد شـعوري ب       "  ، وعلى أن    %48.57بوزن نسبي   "  بالخجل  

بـوزن نـسبي    "  اشعر بعدم التركيز عند شعوري بالخجل       "  ، وعلى أن    %46.96بوزن نسبي   
، %46.43بـوزن نـسبي     "  يضطرب تفكيري عند شعوري بالخجـل       "  ، وعلى أن    46.61%

، %45.36بـوزن نـسبي     "  أتمنى اختفائي من أمام اآلخرين عند شعوري بالخجل         "  وعلى أن   
، %44.29بـوزن نـسبي     "  ء على غير حقيقتها عند شعوري بالخجل        أرى األشيا "  وعلى أن   
، وعلـى  %43.88بوزن نسبي  "  اعجز عن التعبير عن رأي عند شعوري بالخجل         "  وعلى أن   

، %40.54بوزن نسبي   "  اشعر بعدم قدرتي على بذل مجهول عقلي عند شعوري بالخجل           "  أن  
أدرك "  ، وعلـى أن     %39.82ن نـسبي    بـوز  "  تدمع عيني عند شعوري بالخجل    "  وعلى أن   

يبقـي ذهنـي غيـر      "  ، وعلى أن    %39.29بوزن نسبي   "  األمور خطأ عند شعوري بالخجل      
ال اسـتطيع التعامـل مـع       "  ، وعلى أن    %38.39بوزن نسبي   "  حاضر عند شعوري بالخجل     

نـد  يزداد إفراز العـرق ع "  ، وعلى أن %35.89بوزن نسبي "  اآلخرين عند شعوري بالخجل   
 "  تضطرب معدتي عند شعوري بالخجل    "  ، وعلى أن    %35.89بوزن نسبي   "  شعوري بالخجل   

بـوزن نـسبي     "  أحس بالخوف عند شـعوري بالخجـل      "  ، وعلى أن    %31.07بوزن نسبي   
  %.22.68بوزن نسبي  "  ابكي عند شعوري بالخجل"  ، وعلى أن 26.43%

 1.74يـساوي   " الخجل الشديد " عد  وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لفقرات ب       
 والوزن النـسبي يـساوي      1.97- وهي اقل من     7.541- المحسوبة تساوي    tوقيمة  ) 4من  (

 ، مما يدل على أن      0.05 وهو اقل من     0.05، ومستوى الداللة    % 50وهي اقل من    % 43.48
   .أفراد عينة الدراسة ال يتحلون بالخجل الشديد

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 154

  )5(جدول رقم
  )الخجل الشديد( األولتحليل فقرات البعد

قرة
 الف
رقم

  

طلقا  الفقرة
ال م

%  

ليال
ق

%  

سط
متو

%  

يرا
كث

%  

ئما
دا

بي  %
سا
الح

ط 
وس
لمت
ا

)4(  

بي
نس
ن ال

وز
ال

  

مة 
قي

t اللة
 الد
وى
ست
م

  

 0.000 13.382- 22.68 0.91 2.1 2.9 20.7 32.1 42.1  ابكي عند شعوري بالخجل  1
 0.700 0.386- 49.11 1.96 11.4 17.9 32.1 32.9 5.7  يحمر لون وجهي عند شعوري بالخجل  2
 0.179 1.351- 46.61 1.86 12.1 17.1 26.4 33.6 10.7  اشعر بعدم التركيز عند شعوري بالخجل   3
 0.000 4.664- 38.39 1.54 7.9 10.7 30.7 28.6 22.1  يبقي ذهني غير حاضر عند شعوري بالخجل   4
ال استطيع التعامل مع اآلخرين عنـد شـعوري       5

  بالخجل 
27.1 30.7 21.4 12.9 7.9 1.44 35.89 -5.401 0.000 

 0.000 8.959- 26.43 1.06 6.4 8.6 15.7 22.9 46.4  أحس بالخوف عند شعوري بالخجل  6
 0.000 4.143- 39.29 1.57 7.9 15.0 27.1 26.4 23.6  أدرك األمور خطأ عند شعوري بالخجل   7
 0.162 1.405- 46.43 1.86 11.4 17.9 29.3 27.9 13.6  يضطرب تفكيري عند شعوري بالخجل   8
 0.000 4.752- 35.89 1.44 11.4 14.3 17.9 19.3 37.1  يزداد إفراز العرق عند شعوري بالخجل   9

اشعر بعدم قدرتي على بذل مجهول عقلي عنـد           10
  شعوري بالخجل 

17.9 31.4 30.7 10.7 9.3 1.62 40.54 -3.822 0.000 

 0.000 6.938- 31.07 1.24 7.1 12.9 16.4 24.3 39.3  بالخجلتضطرب معدتي عند شعوري   11
 0.642 0.465- 48.57 1.94 21.4 17.9 14.3 26.4 20.0  أضع وجهي في األرض عند شعوري بالخجل   12
 0.197 1.295 53.21 2.13 13.6 27.1 25.7 25.7 7.9  أحس بالضيق عند شعوري بالخجل  13
وري اعجز عن التعبيـر عـن رأي عنـد شـع       14

  بالخجل 
20.9 24.5 25.2 17.3 12.2 1.76 43.88 -2.216 0.028 

 0.259 1.134- 46.96 1.88 15.7 15.7 20.7 36.4 11.4  ترتعش جفون عيني عند شعوري بالخجل  15
ال أطيق أن أرى احد أمـامي عنـد شـعوري             16

  بالخجل 
10.0 22.1 25.7 19.3 22.9 2.23 55.71 2.081 0.039 

 0.156 1.425 53.93 2.16 20.0 21.4 25.0 21.4 12.1   داخلي عند شعوري بالخجلأحس بالغضب  17
أرى األشياء على غير حقيقتها عنـد شـعوري           18

  بالخجل 
15.7 35.0 22.9 9.3 17.1 1.77 44.29 -2.064 0.041 

 0.895 0.133- 49.64 1.99 13.6 23.6 26.4 20.7 15.7  ابلع ريقي كثيراً عند شعوري بالخجل  19
 0.772 0.291- 49.29 1.97 11.4 20.7 32.1 25.0 10.7  أتلعثم في الكالم عند شعوري بالخجل  20
 0.850 0.189 50.54 2.02 18.6 20.7 18.6 28.6 13.6  تضيع من رأسي الكلمات عند شعوري بالخجل   21
 0.000 3.763- 39.82 1.59 10.0 15.0 23.6 27.1 24.3  تدمع عيني عند شعوري بالخجل  22
أتمنى اختفائي من أمام اآلخرين عند شـعوري          23

  بالخجل 
21.4 26.4 18.6 16.4 17.1 1.81 45.36 -1.573 0.118 

 1.000 0.000 50.00 2.00 14.3 22.9 27.9 18.6 16.4  تقل ثقتي في نفسي عند شعوري بالخجل  24

 0.000 7.541- 43.48 1.74       جميع فقرات البعد  

 1.97تساوي " 0.05"ومستوى معنوية " 199"ند درجة حرية  الجدولية عtقيمة 
  
  
  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 155

   :)توتر الخجل ومظاهره(تحليل فقرات البعد الثاني
، %) 50" (2" الختبار الفرق بين متوسط الفقرة والمتوسط الحيـادي   tتم استخدام اختبار    

محايـدة  " 26 "والذي يبين أن آراء المستجيبين في الفقرة رقـم    ) 6(والنتائج مبينة في جدول رقم      
، كمـا يتبـين أن آراء       0.05 وهو  اكبر من      0.686حيث أن مستوى الداللة لتلك الفقرة يساوي        

سلبية حيث أن الـوزن النـسبي لتلـك    ) توتر الخجل ومظاهره(المستجيبين في بقية فقرات البعد  
" لى أن   ، بمعنى أن أفراد العينة يوافقون ع      0.05ومستوى الداللة اقل من     % 50الفقرات اقل من    

ال اسـتطيع أن  "  ، وعلى أن %51.08بوزن نسبي     " تزداد ضربات قلبي عند شعوري بالخجل     
تـرتعش  "  ، وعلى أن    %46.25بوزن نسبي   "  انظر في عين من أمامي عند شعوري بالخجل         

يشحب لون وجهـي عنـد     "  ، وعلى أن    %41.07بوزن نسبي    "  أطرافي عند شعوري بالخجل   
  %.40.71ن نسبي بوز "  شعوري بالخجل

يساوي  " توتر الخجل ومظاهره  " وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لفقرات بعد         
 والـوزن النـسبي     1.97- وهي اقل مـن      3.265- المحسوبة تساوي    tوقيمة  ) 4من   (1.79

 ،  0.05 وهو اقل مـن      0.01، ومستوى الداللة يساوي     % 50وهي اقل من    % 44.84يساوي  
  اد عينة الدراسة ال يظهر عليهم توتر عندما يصابون بالخجلمما يدل على أن أفر

   )6(جدول رقم
  )توتر الخجل ومظاهره(تحليل فقرات البعد الثاني

قرة
 الف
رقم

  

طلقا  الفقرة
ال م

%  

ليال
ق

%  

سط
متو

%  

يرا
كث

%  

ئما
دا

بي  %
سا
الح

ط 
وس
لمت
ا

)4(  

بي
نس
ن ال

وز
ال

  

مة 
قي

t اللة
 الد
وى
ست
م

  

يشحب لون وجهي عند شعوري       25
  بالخجل

15.0 38.6 26.4 8.6 11.4 1.63 40.71 -3.713 0.000 

تــزداد ضــربات قلبــي عنــد   26
  شعوري بالخجل

10.8 27.3 25.2 20.1 16.5 2.04 51.08 0.405 0.686 

ترتعش أطرافي عند شـعوري       27
  بالخجل

19.3 30.0 24.3 20.0 6.4 1.64 41.07 -3.557 0.001 

ال استطيع أن انظر في عين من         28
  ند شعوري بالخجل أمامي ع

17.9 30.0 17.9 17.9 16.4 1.85 46.25 -1.308 0.193 

 0.001 3.265- 44.84 1.79       جميع فقرات المجال  

  1.97تساوي " 0.05"ومستوى معنوية " 199" الجدولية عند درجة حرية tقيمة 
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 156

   :)العزلة االجتماعية(تحليل فقرات البعد الثالث
، %) 50" (2"ار الفرق بين متوسط الفقرة والمتوسط الحيـادي   الختب tتم استخدام اختبار    

ايجـابي  " 29"والذي يبين أن آراء المستجيبين في الفقرة رقـم         ) 7(والنتائج مبينة في جدول رقم      
، كمـا أن آراء  0.05ومستوى الداللة اقل من    % 50حيث أن الوزن النسبي لتلك الفقرة اكبر من         

، كمـا  0.05محايدة حيث أن مستوى الداللة لتلك الفقرة اكبر من   " 31"المستجيبين في الفقرة رقم     
سلبية حيث أن الوزن النسبي لتلك الفقرات اقـل         "  30"يتبين أن آراء المستجيبين في الفقرة رقم        

ارغب فـي  " ،، بمعنى أن أفراد العينة يوافقون على أن  0.05ومستوى الداللة اقل من     % 50من  
أحس بالتوتر عند   "  ، وعلى أن    %55.18بوزن نسبي     " لخجل  أن أكون بمفردي عند شعوري با     

اشعر برغبة في أن اهرب على الفور عند        "  ، وعلى أن    %47.86 بوزن نسبي    شعوري بالخجل 
  %.42.68بوزن نسبي "  شعوري بالخجل 

يـساوي   " العزلة االجتماعيـة  " وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لفقرات بعد         
 ، مما يدل على أن أفراد       0.05 وهو اكبر من     0.413ستوى الداللة يساوي    ، وم ) 4من   (1.94

  عينة الدراسة ليس عندهم انطواء أو عزلة اجتماعية
  )7(جدول رقم
  )العزلة االجتماعية(تحليل فقرات البعد الثالث

قرة
 الف
رقم

  

طلقا  الفقرة
ال م

%  

ليال
ق

%  

سط
متو

%  

يرا
كث

%  

ئما
دا

ط   %
وس
لمت
ا

بي
سا
الح

بي  )4(
نس
ن ال

وز
ال

  

مة 
قي

t اللة
 الد
وى
ست
م

  

29  
ارغب في أن أكون 

بمفردي عند شعوري 
  بالخجل

9.3 28.6 20.0 16.4 25.7 2.21 55.18 1.817 0.071 

30  
اشعر برغبة في أن 

اهرب على الفور 
  عند شعوري بالخجل

21.4 22.9 30.7 13.6 11.4 1.71 42.68 -
2.736 0.007 

31  
أحس بالتوتر عند 
  شعوري بالخجل

9.3 32.1 29.3 16.4 12.9 1.91 47.86 -
0.865 0.388 

- 48.57 1.94 جميع فقرات المجال
0.820 0.413 

  1.97تساوي " 0.05"ومستوى معنوية " 199" الجدولية عند درجة حرية tقيمة 
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 :)الشخصية الصامتة والخجولة: (تحليل فقرات البعد الرابع

، %) 50" (2"والمتوسط الحيـادي   الختبار الفرق بين متوسط الفقرة  tتم استخدام اختبار    
والذي يبين أن آراء المـستجيبين فـي جميـع فقـرات بعـد              ) 8(والنتائج مبينة في جدول رقم      

، 0.05محايدة حيث أن مستوى الداللة لكل فقـرة اكبـر مـن             )  الشخصية الصامتة والخجولة  (
 بـوزن نـسبي      "التزم الصمت عند شعوري بالخجـل       " بمعنى أن أفراد العينة يوافقون على أن        

بـوزن نـسبي    "  تضيع من رأسي األفكار عنـد شـعوري بالخجـل           "  ، وعلى أن    50.54%
بـوزن نـسبي    "  أفضل االنسحاب من الموقف عند شعوري بالخجـل         "  ، وعلى أن    47.86%
45.54.%    

 " الشخصية الصامتة والخجولة  " وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لفقرات بعد         
 ، مما يدل علـى      0.05 وهو اكبر من     0.253، ومستوى الداللة يساوي     ) 4من   (1.92يساوي  

  .أن أفراد عينة الدراسة ال يتحلون بشخصية صامتة أو خجولة
  )8(جدول رقم

  )الشخصية الصامتة والخجولة(تحليل فقرات البعد الرابع 

قرة
 الف
رقم

  

طلقا  الفقرة
ال م

%  

ليال
ق

%  

سط
متو

%  

يرا
كث

%  

ئما
دا

بي  %
سا
الح

سط 
متو
ال

)4(  

بي
نس
ن ال

وز
ال

  

مة 
قي

t اللة
 الد
وى
ست
م

  

32  
أفضل االنسحاب من 
الموقف عند شعوري 

  بالخجل
17.1 27.1 27.1 13.6 15.0 1.82 45.54 -

1.634 0.105 

33  
التزم الصمت عند 

  شعوري بالخجل
15.0 23.6 23.6 20.0 17.9 2.02 50.54 0.191 0.849 

34  
تضيع من رأسي 

األفكار عند شعوري 
  بالخجل

15.0 27.1 22.9 21.4 13.6 1.91 47.86 -
0.794 0.429 

- 47.98 1.92 جميع فقرات المجال
1.147 0.253 

 1.97تساوي " 0.05"ومستوى معنوية " 199" الجدولية عند درجة حرية tقيمة 
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 فـي   طالب مرحلة التعليم األساسـي      لدى    مستوى الخجل  ما: السؤال الرئيسي للدراسة     -
  ؟محافظات غزة 

وهـو   % 44.48أن الوزن النسبي لظاهرة الخجل لجميع األبعاد يساوي         ) 9(ول رقم   يبين جد 
مـستوى   مما يعني أن 0.05  وهي اقل من     0.000ومستوى الداللة يساوي        % 60"اقل  من    

  %       50الخجل لدي لدى افراد عينة الدراسة ال يصل إلى حد الكفاية وهو 
  

  )9(جدول رقم
  تحليل أبعاد االستبانة

المتوسط   توى البعدمح
  )4(الحسابي

الوزن 
  النسبي

 tقيمة 
مستوى 
  الداللة

- 43.48 1.74 الخجل الشديد:البعد األول 
7.541 0.000 

- 44.84 1.79 توتر الخجل ومظاهره: البعد الثاني
3.265 0.001 

- 48.57 1.94 العزلة االجتماعية: البعد الثالث
0.820 0.413 

متة الشخصية الصا: البعد الرابع
- 47.98 1.92 والخجولة

1.147 0.253 

- 44.48 1.78  جميع فقرات االستبانة
6.403 0.000 

 1.97تساوي " 0.05"ومستوى معنوية " 199" الجدولية عند درجة حرية tقيمة 
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  :عرض نتائج الدراسة وتفسيرها ومناقشتها 
  : مقدمة 

فحـص فـروض     الدراسة وكـذلك      على تساؤالت  باإلجابةيقوم الباحث في هذا الفصل      
 المالئمة على كل من المجموعتين التجريبية       اإلحصائية باستخدام االختبارات    األربعالدراسة  

 أعـراض  علـى مقيـاس      أدائهمطالبا وذلك في     ) 15= ن  ( طالبا والضابطة    ) 15= ن  ( 
  .  وبعده اإلرشاديالخجل موضوع الدراسة قبل تطبيق البرنامج 

  : تساؤالت الدراسة حيث السؤال الرئيسي وهو بالنسبة ل : أوال
ما مدى فعالية برنامج مقترح لزيادة الكفاءة االجتماعية للطالب الخجولين في مرحلة التعلـيم         

   -:  فرعية هي أسئلة ويتفرع منه األساسي
   ؟ األساسي التعليمما مستوى الخجل لدى طالب مرحلة   - أ

  ؟األساسيلة التعليم ما مستوى الكفاءة االجتماعية لدى طالب مرح -  ب

وبخصوص التساؤل الرئيسي حول مدى فعالية برنامج مقترح لزيادة الكفاءة االجتماعيـة       
 من خـالل  األولى عليه فرضية الدراسة أجابت فقد األساسيللطالب الخجولين في مرحلة التعليم   

لخجل قبل   ا أعراض على طالب المجموعة التجريبية وبتطبيق مقياس        اإلرشاديتطبيق البرنامج   
فـي   ) 0.05( عنـد مـستوى   إحصائية هناك فروق ذات داللة أنالبرنامج وبعده اتضح للباحث     

 الفـروق  أنمستوى الخجل بين القياس القبلي والقياس البعدي للمجموعة التجريبية ويرى الباحث          
 عمل على تخفيض الخجل لدى      اإلرشادي البرنامج   أن أي   اإلرشاديالتي وجدت تعزى للبرنامج     

  .  الدراسة فرادأ
  :  الفرعية األسئلةوحول 
   ؟األساسيما مستوى الخجل لدى طالب مرحلة التعليم   ) أ

 الخجـل والتـي     أعراض مقياس   أبعاد على هذا السؤال قام الباحث بعمل تحليل لفقرات          ولإلجابة
 انه يوجد خجل لدى الطالب وان الـوزن النـسبي لظـاهرة             اإلحصائيةاتضح من خالل النتائج     

  . سابقاً وذلك كما هو موضح % 50 يساوي األبعادلجميع الخجل 
  :  وهو األخر السؤال أما

   ؟األساسياالجتماعية لدى طالب مرحلة التعليم ما مستوى الكفاءة   ) ب
ما مستوى الخجل لـدى      وهو   األول عليه السؤال الفرعي     أجاب عن هذا السؤال قد      واإلجابة
تباط قوي بين المهارات االجتماعية والخجل كما       ار هناك   أن حيث   األساسيلة التعليم   طالب مرح 

 يولد لديهم التجنب    األطفال عليه دراسات سابقة عديدة ، فقصور المهارات االجتماعية لدى           أكدت
 وتكون النتيجة عزلة اجتماعيـة ينـتج عنهـا الخجـل ،             اآلخريناالجتماعي وعدم التفاعل مع     

ينأى بصاحبه عن المشاركة الفعالة     لم النفس    الكثيرون من علماء التربية وع     أوضحهوالخجل كما   
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 علـى  األطفـال  المهارات االجتماعية فالعمل علـى تـدريب   إلىفي المواقف الجماعية الفتقاره   
 امتالكهم لمهارات االتصال والتواصل والتخاطب والعيش       إلىالمهارات االجتماعية يؤدي بالطبع     

 عليه جميـع    أكدتوهذا ما    والتواصل معهم    ناآلخريبين الجماعة وبالتالي ال مجال لالبتعاد عن        
 نقص المهارات االجتماعيـة     أن أكدتالتي  ) 2003ناجي مرشد   ( الدراسات السابقة مثل دراسة     

  ).2006سالي صالح عنتر (  دراسة أكدت يولد الخجل لديهم كما األطفاللدى 
بالخجـل ويعمـل     انخفاض الشعور    إلى االجتماعية يؤدي    تللمهارا األفراد زيادة امتالك    إن

(  بصورة جيدة وبينت دراسـة       وإدارته على التحكم فيما يشعرون به من خجل         األفرادعلى قدرة   
 التنشئة االجتماعية في التخفيض من الخجـل فكلمـا          أساليب أهمية ) 1994فاروق السيد عثمان    

دراسة من   عينة ال  أن ، ويوضح الباحث     األفراد التنشئة االجتماعية قل الخجل لدى       أساليبزادت  
للبنين وهم من سكان بلدتي بني سهيال وعبسان الكبيرة التـي      ) ب(طالب مدرسة المتنبي الثانوية     

الصهيونية  بحرفة الزراعة وهي مناطق حدودية مع االحتالل تعرض باستمرار           آباءهميعمل فيها   
 مما يولد لدي هؤالء الطالب مشاعر الخوف والقلـق ويـري الباحـث   أن أسـاليب التنـشئة                   
االجتماعية في هذه المناطق تختلف عن المدن في قطاع غزة حيث يتوفر للطالب في المدينة قدر            

فالطالب بحاجة إلي مـن     ) االنترنت   ( ةاكبر من التواصل مع اآلخرين بفضل الثورة التكنولوجي       
ـ         ي يقف بجوارهم ويقدم لهم التوجيه والنصح واإلرشاد ويعمل علي تنمية مهاراتهم االجتماعية الت

  .غفل عنها أولياء أمورهم
أن علماء النفس واالجتمـاع يعتبـرون أن الخجـل          ) 108 -101:1985،غالب  (يورد  

مرضا اجتماعيا ونفسيا يسيطر علي مشاعر وأحاسيس الفرد منذ الطفولة فيـؤثر علـي بعثـرة                
 سـلوكه  طاقاته الفكرية ويشتت امكاناتة اإلبداعية وقدراته العقلية ويشل قدرته علي السيطرة علي     

وتصرفاته تجاه نفسه ومجتمعة كما يعتقد هؤالء أن الطفل الخجول يمكنـه أن يـستعيد قدراتـه                 
ا المرض النفسي واالجتمـاعي الـذي   دما يكتشف العوامل التي أوجدت هذ   وشجاعته وتماسكه عن  

درة لك باإلرادة الصلبة والثبات القويم والجرأة النـا  وشل قدرته اإلبداعية الخالقة وذ    عطل مواهبه 
وعلية فيجب علي الطالب وأولياء أمورهم عدم االستسالم لهذا العرض الذي يصيب جميع البشر              
علي السواء من رجال ونساء وأطفال وأخيرا يجب تضافر جميع الجهد لالعتناء بالطفولة وتقديم               
 الدعم النفسي واالجتماعي من خالل برامج إرشادية داعمة من اجل تنمية مهاراتهم االجتماعيـة             
والحياتية وتغلبهم علي جميع اضطراباتهم السلوكية والنفسية وخاصـة الخجـل الـذي يعتـري               

                                           .طريقهم نحو التقدم والنجاح    
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  :فروض الدراسة
على مقياس   ) 0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي الداللة          : الفرضية األولى 

  . خجل بين القياس القبلي والقياس البعدي للمجموعة التجريبيةال
القيـاس القبلـي    فـي   الخجل   للفروق بين متوسطي     tالختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار         

والذي يبين أن مستوى    ) 10(والقياس البعدي للمجموعة التجريبية والبيانات مبينة في جدول رقم          
ل الشديد وبعد توتر الخجل و مظاهره وبعد العزلة االجتماعيـة و            الداللة لكل بعد من أبعاد الخج     

 ممـا يعنـي رفـض    0.05بعد الشخصية الصامتة والخجولة ولجميع األبعاد مجتمعة  اقل مـن   
فـي مـستوي     ) 0.05( الفرضية بمعنى  وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي الداللة            

 أي أن البرنامج عمل على تخفيض       مجموعة التجريبية الخجل بين القياس القبلي والقياس البعدي لل      
  .الخجل لدى أفراد الدراسة

  )10(جدول رقم 
القياس القبلي والقياس البعدي لظاهرة الخجل للمجموعة  للفروق بين متوسط tاختبار 

  التجريبية

المجموعة   البعد
  التجريبية

المتوسط   العدد
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  ةمستوى الدالل tقيمة 

  الخجل الشديد 0.301819 2.194 15  القياس القبلي
 0.194288 0.633 15  القياس البعدي

17.251  0.000  

توتر الخجل  0.51131 2.444 15  القياس القبلي
 0.296808 0.533 15  القياس البعدي  ومظاهره

12.773  
  0.000  

العزلة  0.65679 2.444 15  القياس القبلي
 0.382141 0.600 15  القياس البعدي  االجتماعية

9.592  0.000  

الشخصية  0.887458 2.389 15  القياس القبلي
الصامتة 
 0.348845 0.444 15  القياس البعدي  والخجولة

7.971  0.000  

  جميع األبعاد 0.326188 2.263 15  القياس القبلي
 0.182281 0.602 15  القياس البعدي

17.543  0.000  
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  :شة الفرض األولتفسير ومناق

تشير نتائج الدراسة الخاصة بهذا الغرض إلي أن البرنامج اإلرشـادي المـستخدم فـي               
الدراسة كان له أثر فعال حيث أدى إلى تنمية المهارات االجتماعيـة لـدى الطـالب أعـضاء                  

  .المجوعة التجريبية وتخلصهم من الخجل 
ن عينة الدراسة يرجع إلى عدة عوامـل        ويرى الباحث أن الخجل لدى هؤالء الطالب الذين يمثلو        

46:2004(لعل من أهمها دور األسرة في تربية هؤالء األطفال كما يرى المخزومـي ورضـا                

 أطفالهم باضطرابات في السلوك فيها الخجـل        إصابة واألمهات يشكو كثيرا من      فاآلباء)   
ذي يتعرض النتقادات   وال يدرون بأنهم ساهموا في زرع هذا السلوك في نفوس أطفالهم فالطفل ال            
 أذا تحـدث   رأيهإبداءمن قبل الكبار ينشأ ضعيف الثقة بالنفس ويسيطر عليه الخوف والخجل من   

 من يتدخل في األمور الصغيرة والكبيرة في لهو األطفال ولعبـة            اآلباء أمام اآلخرين كما أن من    
  .وال يتركون ألطفالهم حرية اللعب واالعتماد على النفس 

ن في تنمية المهارات االجتماعية لدى      لطريق للتغلب على هذه الظاهرة يكم      ا وبالتالي فإن 
أن المهارات االجتماعية يمكـن تعلمهـا   ) 86:2003(هؤالء الطالب الخجولين حيث يرى مرشد  

وتمارين حل المشكلة ويؤكد    من خالل طرق متعددة مثل األلعاب ، والمجموعات وتعديل السلوك           
 هارة االجتماعية عنصرا حيويا ومهما في تنشئة الطفل االجتمـاعي  أن الم) 47:1996 (الوابلي

Socailization     السلوكيات اللفظيـة  (  حيث يكتسب معظم األطفال العاديين مهاراتهم االجتماعية
  .من خالل المحاكاة لألحداث اليومية ) وغير اللفظية التي تم خاللها التفاعل مع اآلخرين 

 الباحث من وراءه تنمية المهـارات       أراد المقترح الذي    ادياإلرشومن هذا جاء البرنامج     
االجتماعية لدى الطالب الخجولين في مرحلة التعليم األساسي حيث أتاح الباحث الفرصة لهؤالء             
الطالب للقيام بمجموعة من األنشطة المختلفة لم تكن متوفرة لهم من قبل هذا ما يؤكده إبـراهيم                 

ة السلوك قبل الدخول في العالقات االجتماعية من خـالل          من أن ممارس  ) 155:1995(وآخرون  
 من الممارسة والتنويع منها بحيث تشمل على مواقف متنوعـة ،            واإلكثارلعب األدوار المالئمة    

ستمد الطفل برصيد هائل من المعلومات النفسية المالئمة عندما يواجه المواقف التي تتطلب فيـه               
 إلى آفـاق انفعاليـة   بإمكاناته االنطالقنفسه أكثر قدرة على    ثقة بالنفس ، ومثل هذا الطفل سيجد        

واجتماعية أكثر خصوبة وامتدادا مما كانت عليه من قبل والنتائج في عمومها تبين فـضال عـن        
هذا أن األطفال الذين يتعالجون باستخدام هذه األساليب عادة ما يتفقون بعد تدريبهم حتـى علـى             

  . مثل هذه التدريبات األطفال العاديين ممن لم يتلقوا
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  -:هذا باإلضافة إلى األساليب المختلفة التي اتبعها الباحث في البرنامج مثل 
حيث عمل الباحث من خالل المحاضرات علـى توعيـة الطـالب            : التوجيه واإلرشاد    -

بخطورة التجنب االجتماعي واألبعاد عن المشاركة في المواقف الجماعية وحثهم علـى            
عي والتخاطب كما وضح لهم أهمية تنمية وزيادة مهـاراتهم االجتماعيـة     التفاعل االجتما 

 بإتباع األساليب الصحيحة والناجحـة  وإرشادهملكي يمارسوا دورهم دون خجل أو تردد       
  .في التفاعل والتواصل مع زمالئهم الطالب 

برسم حيث طلب الباحث من أفراد المجموعة التجريبية القيام         : الرسم والتفريغ االنفعالي     -
مجموعة من المواقف الخجولة التي تعرضوا لها في السابق أو عايشوها اآلخرين حيـث          
أظهر الطالب ارتياح وشعور باألمان بهذا النشاط الريح وهو الرسم ولم يقف الحد عنـد               
قيامهم بالرسم فقط بل تعدى إلى قيامهم بالتعليق على رسوماتهم ورسـومات زمالئهـم              

ء الطالب فرصة للتحدث أمـام زمالئهـم والتعبيـر عـن            اآلخرين كل ذلك وفر لهؤال    
 االنفعاليمشاعرهم وما يدور بداخلهم من خجل أو خوف وهذا يوفر لهم فرصة للتنفيس              

 .عن كل ما يضايقهم 

حيث طلب الباحث من الطالب القيـام بمجموعـة مـن           : األلعاب الترفيهية والرياضية     -
اضية حيث قاموا بتنفيذها فـي جـو مـن          األنشطة الترفيهية ومجموعة من األلعاب الري     

االرتياح والسعادة والضحك وأظهروا قدرة على المشاركة والتفاعل مع زمالئهم وهـذه            
األلعاب الهدف منها تنمية الحواس واإلدراك من خالل المحاكـاة والتمثيـل والتنفـيس              

 على أن اللعب يستفاد منه فـي تحقيـق        ) 295 ،   1997سهام ،   (االجتماعي حيث تؤكد    
النمو المتوازن لدى الطفل كما يعمل على حماية الطفل ووقايته من الوقوع في مشكالت              

 .انفعالية حادة ويتيح له فرص التخلص من التوتر االنفعالي 

قام الطالب بلعب أدوار ، مختلفة ولشخصيات متعددة طلب منهم الباحـث  : لعب األدوار   -
ت والحركات والمواقف المختلفة وأظهر     القيام بها حيث قاموا بالتقليد عن طريق األصوا       

الطالب خالل ذلك االرتياح واالنسجام والشعور بالسعادة ويؤكد علـى ذلـك إبـراهيم              
بقوله يمثل لعب األدوار منهجا أخر من مناهج التعليم االجتمـاعي يـدرب             ) 99:1995(

هـذا  بمقتضاه الطفل على تمثيل جوانب من المهارات االجتماعية حتى يتقنها وألجـراء             
األسلوب يطلب المعالج من الطفل الذي يشكو من الخجل مثال أن يـؤدي دورا مخالفـا                
لشخصيته أو أن يقوم بأداء دور طفل عدواني أو جرئ وبمقتضى هذا األسلوب نطلـب               

القيام بـدور الخجـول إلـى دور        من الطفل أن يؤدي الدور ونقيضه ، أي أن ينتقل من            
جب والشاكر والمازح لسلوك طفل آخـر وتـدلل          أو من دور الغاضب إلى المع      الجريء
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 بالفعل يمثل طريقة ناجحـة وفعالـة   بأنهتقارير البحوث المجتمعة على فاعلية هذا الدور  
 .في التدريب على أداء كثير من المهارات االجتماعية 

أتاح أسلوب المناقشة الفرصة للطالب أفراد المجموعـة التجريبيـة          : المناقشة الجماعية    -
والمشاركة الفعالة وإبداء الرأي والتعبير عما يدور بداخلهم من مشاعر مختلفـة            بالتحدث  

فالمناقشة الجماعية حثت في أنشطة البرنامج المختلفة مثـل نـشاط الرسـم واأللعـاب               
الترفيهية والرياضية والزيارات والرحالت واألدوار فكل هذه المواقف أتاحت الفرصـة           

اعل معهم دون تردد أو خجل أو خوف وهذا ما أكـد            للطالب بالتحدث إلى زمالئهم والتف    
حيث أكد على أن المناقشات الجماعية تهدف أساسا إلى تعبير           ) 1998زهران ،   ( عليه  

 .االتجاهات كما وتعكس مدى فهمهم للموضوع 

 أن لتلك األساليب المختلفة التي استخدمها في جلـسات البرنـامج اإلرشـادي             ويرى الباحث 
في تنمية المهارات االجتماعية لدى طالب أفراد المجموعة التجريبية كما          ساهمت بقدر كبير    

أنها في نفس الوقت أتاحت لهم الفرصة للتخلص من الخجل واالنطالق نحو المشاركة الفعالة              
مع زمالئهم  الطالب دون خوف أو خجل كما أن تلـك األسـاليب وفـرت للطـالب فـي                    

عة ويالحظـه اآلخـرين واستبـصارهم       المجموالمجموعة التجريبية أن يالحظ نفسه داخل       
هم وطرح مشكالتهم والقدرة على السيطرة على انفعاالتهم كل ذلـك يؤكـد علـى أن                 بذوات

البرنامج الذي طبق على طالب المجمعة التجريبية من داخل زيادة الكفاءة االجتماعية لـديهم         
  .ة وتخلصهم من الخجل قد حقق األهداف المرجوة ووصل إلى نتائج ملموس

أما بالنسبة للمجموعة الضابطة فإنها لم يتاح لها التعرض لمثـل األسـاليب واألنـشطة               
المختلفة التي تضمنها البرنامج اإلرشادي التي تعرضت له المجموعة التجريبية مثل التوجيه            
واإلرشاد والرسم والتفريغ االنفعالي ولعب األدوار واأللعاب الترفيهية والرياضية والزيارات          

حالت والمناقشة الجماعية والقيام بعمل الواجبات المنزلية والتغذية الراجعة حتى يـتمكن         والر
الطالب من تلك المهارات االجتماعية السابقة والعمـل علـى اكتـسابها وترسـيخها فـي                

 إلـى   إضـافة شخصياتهم وضمان أن تنتقل إلى أرض الواقع من خالل تعاملهم مع اآلخرين             
لضابطة لم يجدوا الشخص الذي يقوم بتوجيههم وإرشـادهم نحـو        ذلك فإن أفراد المجموعة ا    

  . مساعدتهم في التخلص من خجلهم وتنمية مهاراتهم االجتماعية 
كل ذلك أدى إلى  وجود فروق دالة إحصائيا بين درجات أفراد المجموعـة التجريبيـة                

لح والضابطة على مقياس أعراض الخجل بعد تطبيق البرنامج اإلرشـادي المقتـرح لـصا             
المجموعة المطبق عليها البرنامج اإلرشادي وهي التجريبية فما يؤكـد علـى أن التحـسن               
الواضح في سلوك طالب المجموعة التجريبية من زيادة كفاءتهم ثم االجتماعيـة وتخلـصهم       

داء أرائهم والتعبير عما يدور     فسهم وزادت قدرتهم على إب    من الخجل أدى إلى زيادة ثقتهم بأن      
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 قدرتهم على التفاعل االجتماعيـة      ازديادكار ومشاعر بصورة صحيحة وكذلك      بداخلهم من أف  
مع اآلخرين وانخفاض حدة الخجل والخوف والتـردد لـديهم مـن المواقـف االجتماعيـة                
والمشاركة الفعالة مع اآلخرين بسبب ما أصبحوا يمتلكونه من مهارات اجتماعيـة وحياتيـة              

و خوف كل ذلك يدلل علـى نجـاح البرنـامج           تمكنهم من التفاعل مع اآلخرين دون خجل أ       
  .اإلرشادي المقترح في تحقيق األهداف المرجوة منه 

التي قامت بدراسة فعالية برنامج      ) 2005منى عبد الفتاح ،     ( وتتفق هذه الدراسة مع دراسة      
ترويحي حركي اجتماعي مقترح على تنمية المهارات االجتماعية وخفض الشعور بالخجـل            

نـاجي  ( ي مرحلة الطفولة المتأخرة بمؤسسات الرعاية االجتماعية ودراسـة          لدى األطفال ف  
الذي قام بدراسة فعالية برنامج إرشادي للتدريب على المهارات االجتماعية          ) 2003مرشد ،   

التي قامت بدراسة الخجـل     ) 2006سالي عنتر ،    ( في خفض الخجل لدى األطفال ودراسة       
ة وفاعلية تدريب المهارات االجتماعية في خفض الشعور        وعالقته بإبعاد المهارات االجتماعي   

اللذان قامـا بدراسـة     ) 1995صالح أبو عباه و محمد السيد عبد الرحمن         ( بالخجل ودراسة   
فعالية برنامج مقترح إرشادي للتدريب على المهارات االجتماعية في عالج الخجل والشعور            

اللذان قامـا بدراسـة أثـر    ) 2000 ، مارتين وتوماس( بالذات لدى طالب الجامعة ودراسة  
كوتروكس ،  ( فعالية برنامج للتدريب على المهارات االجتماعية للتغلب على الخجل ودراسة           

الذي قام بدراسة أثر برنامج عالجي سلوكي معرفي لتنمية المهـارات االجتماعيـة             ) 2000
راسة أثـر برنـامج   الذي قام بد) 1995فان ديرمولين ، (للتغلب على الخجل الشديد ودراسة      

( عالجي لخفض مستوى الخجل لدى عينة من المراهقين والراشدين في هولنـدا ودراسـة               
اللذان قاما بدراسة العالج الـسلوكي المعرفـي للتـدريب علـى            ) 1984هاينس وافيري ،    

  . المهارات االجتماعية مع األشخاص الخجولين 
 على مقياس   ) 0.05( عند مستوي الداللة    ال توجد فروق ذات داللة إحصائية       : الفرضية الثانية 

 . الخجل بين القياس القبلي والقياس البعدي للمجموعة الضابطة

الخجل بـين القيـاس      للفروق بين متوسطي ظاهرة      tالختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار         
ي يبين أن   والذ) 11(القبلي والقياس البعدي للمجموعة الضابطة،  والبيانات مبينة في جدول رقم            

مستوى الداللة لكل بعد من أبعاد الخجل الشديد وبعد توتر الخجـل و مظـاهره وبعـد العزلـة                   
 ممـا   0.05االجتماعية و بعد الشخصية الصامتة والخجولة ولجميع األبعاد مجتمعة  اكبر مـن              

 ) 0.05( يعني قبول الفرضية بمعنى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي الداللـة      
  .في مستوي الخجل بين القياس القبلي والقياس البعدي لظاهرة الخجل للمجموعة الضابطة
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  )11(جدول رقم 
القياس القبلي والقياس البعدي لظاهرة الخجل للمجموعة  للفروق بين متوسط tاختبار 

  الضابطة

  البعد
المجموعة 
  الضابطة

  العدد
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

 tقيمة 
مستوى 
  الداللة

 0.313483  2.225 15  القياس القبلي
  الخجل الشديد

 0.537407 2.169 15  القياس البعدي
0.367056 0.716 

ــل  0.733896 2.625 15  القياس القبلي ــوتر الخج ت
 0.959911 2.550 15  القياس البعدي  ومظاهره

0.254332 0.800 

ــة  0.592865 2.704 15  القياس القبلي العزلــــ
 0.710466 2.867 15  القياس البعدي  االجتماعية

-0.71866 0.477 

ــصية  0.798737 2.574 15  القياس القبلي الشخــ
ــصامتة  الـــ

  والخجولة
 0.78545 2.844 15  القياس البعدي

-0.97553 0.336 

 0.328881 2.345 15  القياس القبلي
  جميع األبعاد

 0.551231 2.335 15  القياس البعدي
0.061147 0.951 

    
  : ة الثانييةرضفمناقشة وتفسير ال  

 التي قام بها الباحـث حـول الفرضـية الثانيـة             اإلحصائيةبعد االطالع على المعالجة     
في ) 0.05  (الداللة عند مستوى      إحصائيةال توجد فروق ذات دالله      (للدراسة والتي تنص على     

 أناتـضح   ) موعـة الـضابطة     مستوى ظاهرة الخجل بين القياس القبلي والقياس البعدي  للمج         
 عـدم   أيوهذا يعني قبول الغرض الـصغرى       ) 0.05(  اكبر من       األبعاد لجميع   الداللةمستوى  

 عدم وجود فروق    أي عند مستوى يعني قبول الفرض الصغرى        إحصائيةوجود فروق ذات داللة     
 البعـدي   في مستوى الخجل ين القياس القبلي والقياس      ) 0.05( عند مستوى      إحصائيةذات دالله   

قيـاس القبلـي     فـي ال   األربعـة   األبعاد قيمة   أنلظاهرة الخجل للمجموعة الضابطة وهذا يؤكد       
 المجموعة  أنهي نفس القيم في القياس البعدي للمجموعة الضابطة مع العلم           للمجموعة الضابطة   
إن  ومع ذلك ف   اإلرشادي تدخل من قبل الباحث ولم يطبق عليها البرنامج          أليالضابطة لم تخضع    

 المجموعة الضابطة لم يحصل لهـا       أن من وراء القياس القبلي والبعدي التأكيد على         أرادالباحث  
  ) .11(تغير بمرور الزمن وهذا ما هو موضح في الجدول رقم 
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أي أن الطالب الدين يمثلون المجموعة الضابطة بقى مستوى الخجل لديهم كما هو وهذا              
 فإن الباحـث يؤكـد      ه في المهارات االجتماعية  وعلي     ور هؤالء الطالب من قص    يعانيهيعكس ما   

 ما يعانون منه من اضطرابات سلوكية        وتشخيص ومراقبة سلوكهم      باألطفال االعتناء   أهميةعلى  
فالخجل يمكن عالجـه    . من اجل وضع العالج المناسب وتوجيه الطالب نحو  الهدف المطلوب            

ة الفعالـة فـي     هم لالنطالق نحـو المـشارك     من خالل تنمية المهارات االجتماعية للطالب ودفع      
 من عزلتهم االجتماعيـة وتـرددهم نحـو االتـصال           يتخلصون ، وبالتالي   المواقف الجماعية     

 فـي   اإلرشادية البرامج   أهمية العديد من الدراسات السابقة على       أكدت ولقد   اآلخرينوالتفاعل مع   
 SHAFER( مثـل دراسـة    تنمية المهارات االجتماعية للطالب من اجل تخلص من الخجـل 

 على فعالين برنامج لتنمية مهارتين من مهارات االتـصال لتخفـيض مـن              أكدتالتي    ) 1993
الشعور بالخجل ودلت النتائج على تحسن المهارات االجتماعية وخفض مستوى الخجل وكـذلك             

  تـدريب المهـارات االجتماعيـة    أهمية  على  أكدت التي   ) (MARGITAL 2001دراسة 
 بعـد   لألطفال المهملين تعليما ودلت النتائج على تحسن واضح في المهارات االجتماعية            اللألطف

 دور فعـال قـد ال يقـوم بـه     لألسـرة  أنوعليه فإن الباحث يرى      . اإلرشاديتطبيق البرنامج   
 ناجحة في التنشئة االجتماعية لخلق  جيـل قـادر  علـى مواجهـه                 أساليب إتباع من   اآلخرون

اليومية والتعايش مع صعوباتها دون االستسالم لها  واالبتعاد عنها والدخول فـي         متطلبات الحياة   
 قادرة من وجهه نظر الباحث على مـساعده         فاألسرة اآلخرينانطواء وعزلة اجتماعية بعيدا عن      

 ألدوارهـم  وتنمية مهاراتهن االجتماعية والحياتية من خالل الممارسات اليومية بتقليـدهم     أطفالها
 الفرصـة   إعطائهم أيرسونها دون التدخل الدائم في المواقف الالزمة وغير الالزمة          وتركهم يما 
 عالقـات اجتماعيـة مـع    إقامـة  الطالب والتفاعل معهم بل وتشجيعهم على أقرانهمللتعامل مع   

  .زمالئهم الطالب 
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 على مقياس )  0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي الداللة          : الفرضية الثالثة 
 بين القياس القبلي للمجموعة الضابطة والقياس القبلـي للمجموعـة           الخجل

  . التجريبية
الخجل بـين القيـاس القبلـي     للفروق بين متوسطي   tالختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار         

) 12(للمجموعة الضابطة والقياس القبلي للمجموعة التجريبية،  والبيانات مبينة في جدول رقـم              
والذي يبين أن مستوى الداللة لكل بعد من أبعاد الخجل الشديد وبعد توتر الخجل و مظاهره وبعد                 

 0.05العزلة االجتماعية و بعد الشخصية الصامتة والخجولة ولجميع األبعاد مجتمعة  اكبر مـن               
( مما يعني قبول الفرضية بمعنى عدم  وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مـستوي الداللـة                  

للمجموعـة  " لظـاهرة الخجـل   " بين القياس القبلي للمجموعة الضابطة والقياس القبلي         ) 0.05
  .التجريبية

  )12(جدول رقم 
  

القياس القبلي للمجموعة الضابطة والقياس القبلي لظاهرة الخجل  للفروق بين متوسط tاختبار 
  للمجموعة التجريبية

  العدد  القياس القبلي  البعد
المتوسط 
  الحسابي

نحراف اال
  المعياري

 tقيمة 
مستوى 
  الداللة

 0.313483 2.225 15  المجموعة الضابطة
  الخجل الشديد

 0.301819 2.194 15  المجموعة التجريبية
0.293389 0.771 

توتر الخجل  0.733896 2.625 15  المجموعة الضابطة
 0.51131 2.444 15  المجموعة التجريبية  ومظاهره

0.856428 0.397 

زلة الع 0.592865 2.704 15  المجموعة الضابطة
 0.65679 2.444 15  المجموعة التجريبية  االجتماعية

1.243163 0.222 

الشخصية  0.798737 2.574 15  المجموعة الضابطة
الصامتة 
  والخجولة

 0.887458 2.389 15  المجموعة التجريبية
0.658035 0.514 

 0.328881 2.345 15  المجموعة الضابطة
 0.326188 2.263 15  المجموعة التجريبية  جميع األبعاد

0.748306 0.459 
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  -:مناقشة وتفسير الفرض الثالث 
 ال(  نصت علـى  ي حول الفرضية الثالثة للدراسة والتاإلحصائية باإلجراءاتقام الباحث       

خجـل بـين   ظـاهرة ال  في مستوى )0.05( عند مستوى الداللة   إحصائيةتوجد فروق ذات داللة     
 اإلحـصائية القياس القبلي للمجموعة الضابطة والقياس القبلي للمجموعة التجريبية ودلت النتائج           

 أفـراد في القياس القبلي لكـالً مـن    على عدم وجود فروق" 12"كما هو موضح في جدول رقم      
وعة  المجم أفراد مستوى نسبة الخجل لدى      أن أي المجموعة التجريبية    وأفرادالمجموعة الضابطة   

 المجموعة التجريبية وهـذا يوضـح مـا يعتـري           أفرادلدى   الضابطة مقارنة من نسبة الخجل    
المجموعتين من خجل وقصور في المهارات االجتماعيـة بـنفس المقـدار تقريبـاً فالـضابطة                

 ومشكلتهم واحدة وهي الـشعور بالخجـل        اإلطالقالقبلي ال يختلفان على      والتجريبية في القياس  
 التي قام بها الباحث مـن معرفـة قيمـة الخجـل لـدى               اإلحصائية المعالجة   ةأهميوهذا يؤكد   

 علـى المجموعـة    اإلرشـادي المجموعتين الضابطة والتجريبية قبل القيام بتطبيـق البرنـامج       
 أحـدثها التجريبية ومن ثم عمل قياس بعدي لها بعد تطبيق البرنامج عليها لمعرفة التغيرات التي               

التجريبية ومن خالل الطرح السابق يؤكد الباحث علـى    المجموعةفرادأ على   اإلرشاديالبرنامج  
 تلك الخطوة من الدراسة قد مهدت الطرق لمعرفة مستوى الخجل المنتشر بين الطـالب مـن           أن

 لهذه الظاهرة   دراسةالمجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية وهذا يوضح للباحث طريقة          خالل
 أفراد على   بتطبيقهسوف يقوم     الذي اإلرشادير البرنامج   وهي الخجل ومن ثم سيتعرف على دو      

 مـدى   أن ) 1985-81-82(المجموعة التجريبية والتغيرات التي سوف يحدثها ويرى غالـب          
 يتمتع بشخصية رائدة متألقة في سلوكها االجتمـاعي         أنفي   نجاح الفرد في التغلب على الخجل       

 رات كشخصية متألقة تعمل بثقة وجد ونشاط      ونضجها العقلي وما يصاحب ذلك من زيادة في الخب        
 أو تحـدث بوجـود شـخص        أن الخجل ال يمكـن      أزمةوسط الجماعة ويرى علماء النفس بأن       

انتباههم إلينا ليعترينـا الخجـل        يوجهوا أن يجب   إنما األشخاص وال يكفي مجرد وجود      أشخاص
  .وهكذا يصبح السبب المباشر للخجل انتباه الناس المسلط على وجودنا 

  
لطفل يتطلـب  توجيهـه لتعـديل         العالج الناجح ل   أن ) 96:1990(  وآخرون   إبراهيمويؤكد      

ون صـر المعا  السلوكية بشتى الوسائل الممكنة ولي المعـالجون الـسلوكيون         وانحرافاته أخطائه
اهتماماً خاصاً لتدريب الطفل على اكتساب المهارات االجتماعية بما فيها القـدرة علـى تبـادل                

 تدريبـه البيع والشراء فضالً عـن    والدخول في عملياتاآلخرين األطفال والتفاعل مع   األحاديث
على ممارسة بعض المهارات االجتماعية الضرورية لتكون صالت اجتماعية  طويلة المدى بمـا      

   .واألحاديثفيها تدريب الطفل على االحتكاك البصري وتبادل التحية والمناقشات 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 170

احمد الـصادي وبـالل الخزعلـي       ( ات سابقة عديدة مثل دراسة       علية دراس  أكدتوهذا ما       
 معرفة فاعلية العالج الواقعي في تنمية المهارات االجتماعيـة وتعـديل           إلىالتي هدفت    ) 2006

 دراسـة   إلـى التي هدفت    ) 2001 منصور   أيمن( ودراسة     للخطر األطفالمركز الضبط لدى    
 في تنميـة الثقـة بـالنفس لـدى          هرثالجتماعية وأ  على بعض المهارات ا    فعالية الدراما للتدريب  

 تنمية المهـارات    أهميةالمكفوفين في مرحلة ما قبل المدرسة وهذه الدراسات تؤكد على           األطفال  
 وأكـدت  االضطرابات المختلفـة كمـا       أصحاب أو العاديين منهم    األطفالاالجتماعية لدى جميع    
 الـذين  األطفالوخاصة عند   رات االجتماعية  تنمية المها  أهمية على   األخرىالعديد من الدراسات    

 لألطفـال  تصميم إلىالتي هدفت  ) Allan & Rogers 1994( يعانون من خجل قبل الدراسة 
 الخجـل   خفـض   إلى  النتائج أشارتوقد  ) الخجل  ( الذين لديهم صعوبات في التوافق  المدرسي        

 إلىالتي هدفت  ) Lownestein 1983 (  المجموعة التجريبية بعد البرنامج ودراسة أفرادلدى 
  .تراطية ش واالتجاهات االواإلرشادالداخلي  عالج الخجل الزائد بواسطة التفجير
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 علـى  ) 0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مـستوي الداللـة            : الفرضية الرابعة  
لبعـدي   الخجل  بين القياس البعدي للمجموعة الـضابطة والقيـاس ا      مقياس

 . للمجموعة التجريبية

بين القيـاس البعـدي     في    للفروق بين متوسطي     tالختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار           
) 13(للمجموعة الضابطة والقياس البعدي للمجموعة التجريبية،  والبيانات مبينة في جدول رقـم             

د توتر الخجل و مظاهره وبعد      والذي يبين أن مستوى الداللة لكل بعد من أبعاد الخجل الشديد وبع           
 0.05العزلة االجتماعية و بعد الشخصية الصامتة والخجولة ولجميع األبعاد مجتمعة  اقـل مـن    
 0.05( مما يعني رفض الفرضية بمعنى  وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي الداللـة            

 دي للمجموعة التجريبية  في مستوي الخجل بين القياس البعدي للمجموعة الضابطة والقياس البع         ) 
  .أي أن البرنامج عمل على تخفيض الخجل لدى أفراد الدراسة

  )13(جدول رقم 
القياس البعدي للمجموعة الضابطة والقياس البعدي لظاهرة  للفروق بين متوسط tاختبار 

  الخجل للمجموعة التجريبية

  العدد  القياس البعدي  البعد
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

 tمة قي
مستوى 
  الداللة

 0.537407 2.169 15  المجموعة الضابطة

المجموعة   الخجل الشديد
  التجريبية

15 0.633 0.194288 
10.41096 0.000  

 0.959911 2.550 15  المجموعة الضابطة
توتر الخجل 
المجموعة   ومظاهره

  التجريبية
15 0.533 0.296808 

7.773587 0.000  

 0.710466 2.867 15  مجموعة الضابطةال
العزلة 
المجموعة   االجتماعية

  التجريبية
15 0.600 0.382141 

10.88207 0.000  

الشخصية  0.78545 2.844 15  المجموعة الضابطة
الصامتة 
  والخجولة

المجموعة 
  التجريبية

15 0.444 0.348845 
10.81546 0.000  

 0.551231 2.335 15  المجموعة الضابطة

المجموعـــــة   جميع األبعاد
 0.182281 0.602 15  التجريبية

11.56272 0.000  
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  :رض الرابعف مناقشة وتفسير ال
لمعرفة الفروق بـين متوسـطي فـي القيـاس البعـدي      ) ت(قام الباحث بتطبيق اختبار   
الـذي بـين أن     ) 13( كما هو موضح في جدول رقم        ةالتجريبيللمجموعة الضابطة والمجموعة    

  هنـاك فـروق ذات داللـه    أن إلـى وذلك يشير ) 0.05(بعاد اقل من   مستوى الداللة لجميع األ   
في مستوى الخجل في القياس البعدي للمجموعة الضابطة القياس         ) 0.05( عند مستوى    إحصائية

 أن هناك تغيرات حدثت بفعـل اثـر         أي ةالتجريبي لصالح المجموعة    ةالتجريبيالبعدي للمجموعة   
 حيث عمد الباحـث     ةالتجريبي المجموعة   أفرادتطبيقه على   البرنامج اإلرشادي الذي قام الباحث ب     

 على المهارات االجتماعيـة لكـي       الطالب على تدريب    اإلرشاديراء تطبيق هذا البرنامج     ومن  
  .يتسنى لهم التغلب على خجلهم 

 في  ةالتجريبي  التغيرات التي حدثت على طالب المجموعة         أن ويفسر الباحث ذلك على     
 والفعاليات وكـذلك فـي القيـاس العمـل          واألنشطةلمجموعة اإلجراءات   القياس البعدي ترجع    

 في الوقت نفسه لم     اإلرشادي من خالل جلسات البرنامج      ةالتجريبي المجموعة   أفرادالمتواصل مع   
 الخجل وقـد  أعراض المجموعة الضابطة الذين يعانون تقريبا من نفس أفراد تدخل مع أييحدث  

 كونهم يعيشون في نفـس المنطقـة        ةالتجريبي المجموعة   أفراد مروا بنفس الظروف التي مر بها     
  .السكنية 

ـ  الأنرشدا تربويا في المدارس الحكوميـة    مويرى الباحث من خالل عمله       ث عـن  يدح
 من قبلهم كونه يعكس صورة غير مريحة عن الطالب الخجـول     دالخجل مع الطالب يواجه بالص    

ر فـي المهـارات      الخجل المبني علـى القـصو       يعانون من  أنهم إنكارتالي يحاول الطالب    بالو
 وإرشادهم من يقف بجوارهم ويعمل على توجيههم        إلىية  وبالتالي فهم بحاجة      تاالجتماعية والحيا 

 اليومية من خـالل الـصراع مـع    الحياةللتغلب  على ما يواجهونه من صعوبات ومشكالت في       
 المجموعـة   إلفـراد   التـي تـوفرت        وهذا الدعم النفسي  والمساندة االجتماعية      الحياةمتطلبات  
ة مجموعة مـن  س المجموعة الضابطة من وجهة نظر الباحث للقيام بممارإلفراد لم يتح    ةالتجريبي

 وسرد القصص التـي      واإللقاء األدوار الترفيهية والرياضية ولعب     واأللعاب واألنشطةالفعاليات  
 والعزلـة الـتخلص مـن الخجـل       تالي  التعمل على تنمية المهارات االجتماعية لدى الطالب وب       

   .ةالتجريبي المجموعة ألفراداالجتماعية وهذا ما توفر 
 ممثلـة  األسـرة  أنويرى الباحث من خالل عمله في المدارس الحكومية كمرشد تربوي      

 الطالب وكذلك عـدم     ألبنائهافي الوالدين ال تعطي اهتماما كبيرا للمهارات االجتماعية والحياتية          
 من اضطرابات سلوكية ونفسية والعمل على عالجهـا بـل           أبنائهاا يعاني منه    قيامها بتشخيص م  

 هـو تـوفير     األهـم  أن اعتقادا منهم    ألطفالهم وخاصة المادية    األساسيةيكتفون بتوفير الحاجات    
 غـي عمليـة     األهـم  للجانب النفسي وهو الجانب      وإغفالهم ألطفالهمالطعام والشراب والمالبس    
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 إلفـراد  الدعم الذي قـدم      أن وهنا يرى الباحث     أطفالهم يقومون بها اتجاه     التربية والتنشئة التي    
 الذي لـم  األسري كان بديل عن الدعم     اإلرشادي من خالل جلسات البرنامج      ةالتجريبيالمجموعة  

فـي   قد لعب دورا هامـا وفعـاال         اإلرشادي البرنامج   أن كما يؤكد الباحث     األسرةيقدم من قبل    
 كما عمل على زيادة الكفاءة االجتماعية لديهم بينما لـم تـتح هـذه               الخجل لدى الطالب  تخفيض  
  . المجموعة الضابطة ألفرادالفرصة 

 بينما لـم  ةالتجريبي المجموعة أفراد هذا يفسر التحسن  الذي طرأ على        أنويعتقد الباحث   
 الخجـل وزيـادة     تخفيض المجموعة الضابطة ويفسر الباحث هذا التحسن في         إلفراديحدث ذلك   

 االلتزام الكامل   إلى األساسمهارات االجتماعية حسب المقياس المستخدم في الدراسة يرجع في          ال
 جلـسات البرنـامج   األنـشطة   في الحضور والمشاركة فـي  ةالتجريبي المجموعة أفرادمن قبل  

 وكذلك قيامهم بعمل الواجبات المنزلية إقبال هؤالء الطالب علـى المـشاركة الفعالـة         اإلرشادي
 األطفـال والتي من خاللها كان يتاح للباحث االطالع والتعرف على حاالت الخجل لدى             للطالب  

ـ  الطـالب للت   أمام  الفرصة    إتاحة أن االجتماعية وكما يرى الباحث      وتصدر مهارات  ر عـن   عبي
تالي ال وب وتشجيعهم بأنفسهم زمالئهم عام هام جدا في تعزيز تحقيقهم         أمامهم ودفعهم للتحدث    تذوا

 وقد عمد   اآلخرينتهم االجتماعية وتخلصهم تدريجا من الخجل واالنطواء والبعد عن          زيادة مهارا 
 البعض من خـالل     هم االستفادة من بعض   إلى ةالتجريبي المجموعة   أفراد توجيه   إلىالباحث كذلك   

 لكي يتسنى لهم االنطالق     اإلرشادي متعددة خالل جلسات البرنامج      وأنشطةقيامهم بادوار مختلفة    
 أن والتفاعل مع بعضهم البعض دون خجال وخوف وتـردد كمـا يـرى الباحـث                نحو الخاطب 

 عظيمـة حيـث كانـت    أهمية ةالتجريبي المجموعة أفرادللواجبات المنزلية التي كانت تطلب من     
 تـردد بـسبب     أوفرصة حقيقية لقيام هؤالء الطالب بالتعبير عن ما يدور بداخلهم دون خـوف              

ن زمالئهم الطالب وهي فرصة للتغذية  الراجعة من قبل بـاقي    قيامهم بهذا النشاط بعيدا عن  عي      
 بحيث كانت تشكل تلك الواجبـات حلقـة         أيضا ومن قبل الباحث نفسه      ةالتجريبي المجموعة   أفراد

 الفرصـة   وإلعطـائهم في المدرسة ووجودهم في البيت       اإلرشاديالوصل بين جلسات البرنامج     
 يؤكـده  على الورق وهـذا مـا        الكتابةن طريق    والتعبير عن مشاعرهم ع    أفكارهمللتحدث عن   

 مثـل دراسـة     اآلخرون قام بها    أخرى نتائج دراسته مع نتائج ودراسات       إتقانالباحث من خالل    
 للتـدريب علـى     إرشـادي  برنـامج    اعلية معرفة اثر ف   إلىالتي هدفت   ) 2003  ، ناجي مرشد (

التـي  ) 2005عبد الفتـاح  منى ( ودراسة األطفالالمهارات االجتماعية  في  خفض الخجل لدى   
قامت بدراسة فعالية برنامج تروحي حركي اجتماعي مقترح على تنمية المهـارات االجتماعيـة              

 لمؤسسات الرعاية االجتماعية    المتأخرة في مرحلة الطفولة     األطفالوخفض الشعور بالخجل لدى     
 المهـارات   والتي قامت بدراسة الخجل وعالقته بأبعـاد      ) 2006سالي صالح عنتر ،     (ودراسة  

االجتماعية وفاعلية تدريب المهارات االجتماعيـة فـي خفـض الـشعور بالخجـل ودراسـة                
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)2000MARTIN,V.__THOMASM.C (   دراسة اثر برنـامج للتـدريب       إلىالتي هدفت 
  .على المهارات االجتماعية للتغلب على الخجل 

نـامج   معرفة اثر برإلىالتي هدفت ) Beidel thener __ morris,2000(ودراسة 
  cottranx(ودراسة ، ارشادي سلوكي يزيد من المهارات االجتماعية ويقلل من الخجل الشديد 

el al 2000 (ول اثـــر برنـــامج عالجـــي ســـلوكي معرفـــي     حـــ
ت اثر برنامج عالجي  مدته ثـالث شـهور        التي بحث ) van_der_molen,H.1990(ودراسة

 & Haynes( هولندا ودراسـة   من المراهقين والراشدين فيةلخفض مستوى الخجل لدى عين

Avery1984 (   معرفة اتجاه العالج السلوكي المصرفي للتدريب على المهارات         إلىالتي هدفت 
  اإلرشـادية  الخجولين ولم يعثر الباحث على دراسات حـول البـرامج   األشخاصاالجتماعية مع  

ها مع نتائج دراسته      تتعارض نتائج   األطفاللتنمية المهارات االجتماعية للتغلب على الخجل لدى        
   .األساسي االجتماعية للطال الخجولين في مرحلة التعليم الكفاءةالتي يقوم بها حول زيادة 

 يـرى  كمـا  النظري للدراسـة  اإلطار ذلك يتفق مع ما ذكر وورد في         أنويرى الباحث   
ت  مجتمعنا الفلسطيني يمر اليوم بمرحله من اخطر المراحل وخاصة في ظل التحـديا             أنالباحث  

والصعوبات التي تواجهه من االحتالل وكذلك تحديات العصر مثل العولمة وصـراع الثقافـات              
 الطفل الجيـد    وإعداد الحياةلذلك يعتبر االكتفاء الذاتي واالعتماد على الذات في مختلف مجاالت           

ـ النجاة الكفاءة االجتماعية العالية هي طريق     ذي ذا  والتغلب على هذه التحديات ومواجهتها وفي ه
 المهارات االجتماعية التي يتفاعل خاللهـا الفـرد مـع           أنعلى  ) 2003الحسانين  (السياق يؤكد   

 ة االجتماعية مؤكده أنها تعكـس جـود       عن المهارات ) 1995معصومة  ( وتحدث كذلك    اآلخرين
 الكفـاءة   إن) 2004المغـازي   ( الفرد في كل المواقف السلوكية بصورة عامة بينما يـرى            أداء

 سمات الشخصية واهم موضوعات علم النفس االجتماعي حيـث تعتبـر             إحدىعتبر  االجتماعية ت 
 األلعـاب مظهر من مظاهر القوه االجتماعية يمكن تعلمها مـن خـالل طـرق متعـددة مثـل                  

 المهـارة   أن) 1996الـوابلي   (عات وتعديل السلوك وتمارين حل المشكلة فيما يـرى          وموالمج
حيـث يكتـسب    socializationة الطفل االجتماعية االجتماعية عنصرا حيويا ومهما في تنشئ

 العاديين مهاراتهم االجتماعية السلوكيات اللفظية وغير اللفظية التي يتم من خاللها            األطفالمعظم  
 من خالل التعلم العرض وهذا يعـزز  أو اليومية لألحداث المحاكاة من خالل اآلخرينالتفاعل مع  

 مما يساعد بدورة في رفع مستوى كفايتهم االجتماعيـة          فرصتهم في التكيف والتفاعل االجتماعي    
 وتـرى   األطفـال  تنمية المهارات االجتماعية لدى      إلىتحتاج  __ وعليه فإن التخلص من الخجل      

 الخجل من المشكالت النفسية الهامة في مرحلة الطفولة الن الطفـل      أن) 2005منى عبد الفتاح    (
 يستطيع االندماج بـسهولة فـي الحيـاة االجتماعيـة     الخجول يفتقد المهارات االجتماعية ولذا ال    

 اضطراب شخصيته ويصبح عالـة      إلى مما يؤدي    األسوأ إلى الخجل قد يتطور     أن إلىباإلضافة  
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 الترويحية للتخلص من خجلـه  المساندة ونقدم له األمان لم تتوافر له إذا وعلى مجتمعة  نفسهعلى  
ن لمشكلتهم ولكـن اتـصاالتهم ضـعيفة وال          الخجولين واعو  األطفال أن) 2002 العزة(ويذكر  

 القلـق  أعـراض  يشعرون بعدم الراحة مـن الـداخل وعنـدهم    أنهم بشكل جيد أنفسهميبرزون  
 في المجتمع ولكن ليـسوا كـذلك فـي البيـت            أو ال يشاركون في المدرسة      الخجولين واألطفال

 الخجـولين  األطفـال  نأ الخجولين كذلك في البيت األطفال كان هؤالء    إذاوالمشكلة تكون اخطر    
لون وال يعطون االتـصال     ب ال يظهرون اهتماما وهم ال يستق      وأنهميفتقرون للمهارات االجتماعية    

 والنـدوات   واأللعـاب حيث تشكل المواقف الجماعية حرجا شديدا لهم مثل  الحفالت والرحالت            
  . مواقف محرجة وصعبة أنهاحيث يرون 

 أهمية من خالل نتائجها تؤكد على       الحاليةدراسة  وعلية فإن  جميع الدراسات السابقة وال      
 هادفة تعمل على تخلـيص هـؤالء   إرشاديةتنمية المهارات االجتماعية للطالب من خالل برامج    

الطالب من خجلهم ومن ثم العمل على قيامهم بالمشاركة الفعالة فـي جميـع جوانـب الحيـاة                  
  . بأنفسهممتسلحين بتلك المهارات وثقتهم العالية 
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  : عام لنتائج الدراسة تفسير
يرى الباحث أن التحسن الواضح الذي ظهر على نتائج الدراسة يرجع ألسـباب عديـدة               

  :منها 
قيام طالب المجموعة التجريبية بااللتزام الكامل بحضور جميع الجلسات اإلرشادية وفي           

قـبلهم بالحـضور والمـشاركة      مواعيدها المحددة التي اتفق عليها الحرص عليها والحرص من          
 لبيتيالفعالة في األنشطة المختلفة للبرنامج وكذلك قيام طالب المجموعة التجريبية بعمل الواجب ا            

الذي كان الباحث يكلفهم القيام به كما أن الباحث يرجع التزام الطالب إلى العالقة اإلرشادية التي                
بادل مما وفر مساحة من الحريـة والـشعور      نشأت بينهم وبين الباحث والتي سادها االحترام المت       

  .باألمن واالطمئنان كل ذلك دفعهم على التفاعل االجتماعي والتخاطب مع زمالئهم 
وهنا ال بد أن نشير أن طالب المجموعة التجريبية أبدوا الرغبة الكاملـة فـي تطـوير                 

ية وظهور عالمات   قدراتهم المختلفة نحو األفضل إلدراكهم بوجود قصور في مهاراتهم االجتماع         
الخجل عليهم وبالتالي قاموا بتنفيذ جميع التعليمات التي أعطيت لهم من قبـل الباحـث وخاصـة      
القواعد العامة للجلسات اإلرشادية التي اتفق عليها في بداية البرنامج اإلرشادي تلـك األنـشطة               

  . تذكر التي كانت متكاملة ومتواصلة ومرنة في االنتقال من نشاط ألخر دون صعوبة 
ومما سهل تنفيذ أنشطة البرنامج المختلفة وتفاعل الطالب مـع هـذه األنـشطة الخبـرة      
المهنية التي تتمتع بها الباحث كونه يعمل مرشدا تربويا في المدارس الحكومية في قطـاع غـزة           
حيث سبق له أن طبق العديد من البرامج اإلرشادية في المدارس وخاصة برنامج الدعم النفـسي                 

  )   .بناء( اعي اجتم
كل ذلك ساعد الباحث في الخروج بأساليب إرشادية ناجحة في برنامجه اإلرشادي الـذي     
طبقه على الطالب بحيث عالج المشكلة التي وضع من أجلها وحقق أهداف وفرضيات الدراسـة               

كما وكذلك اختيار األدوات الالزمة للدراسة الختيار عينة الدراسة التي طبق البرنامج اإلرشادي             
استفاد الباحث من إطالعه على الدراسات السابقة سواء كانت العربية منها أو األجنبيـة وكتابتـه    

  . لإلطار النظري للدراسة كل ذلك ساعد في إخراج برنامج إرشادي متعدد األنشطة واألهداف 
وقد حرص الباحث على تفعيل دور الدين اإلسالمي في عالج الخجل وتنمية المهـارات              

  . البرنامج مع الثقافة العربية واإلسالمية للمجتمع الفلسطيني ليتالءمعية االجتما
كما أن الباحث يرى أن التحسن الذي ظهر من خالل التطبيق البعدي لألدوات الدراسـية            
راجع إلى األنشطة والفعاليات المختلفة التي مر بها أفراد المجموعة التجريبية أثناء تنفيذ جلسات              

ي في الوقت الذي لم يخطى أفراد المجموعة الضابطة بتلك الميزات وبالتالي لم             البرنامج اإلرشاد 
 .  يظهر عليهم أي تحسن بناءا على نتائج القياس البعدي للدراسة 
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  الفصل السادس
v  التوصيات والمقترحات  

  التوصيات  -
 المقترحات  -
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  التوصيات  : أوال
 بتقديم توصياته علها تكون عونـا وسـنداً      الباحث ، يقوم      الدراسة إليهفي ضوء ما توصلت     

من قصور في المهارات االجتماعية والخجل وتكون طريـق          الذين يعانون    األطفاللمساعدة  
  :  والتعامل معهم األطفالهداية لكل من يقوم على تربية 

  :أوال التوصيات 
ي تنفيذ برامج إرشاديه في      العاملين في المدارس الحكومية عل     نتدريب المرشدين التربويي   -1

 مدارسهم مما يحقق الصحة النفسية للطالب 

 تفعيل دور اللجان المدرسية واإلذاعة المدرسية واألنشطة        توعية مدراء المدارس بأهمية    -2
 الثقافية لتحقيق المزيد من فرص التفاعل االجتماعي بين الطالب 

والديـه التـي تتـسم بالعـدوان         أساليب المعاملة أل   إلى عدم اللجوء    إلىتوعيه الوالدين    -3
 زيادة ظاهرة الخجل وحثهم علـي اسـتخدام تتـسم           إلىواإلهمال والرفض ألنها تؤدي     

 .بالتقبل والدفء والمحبة 

االهتمام باألنشطة المدرسية المتنوعة بحيث تـصبح مجـاال حقيقيـا لنمـو العالقـات                -4
 االجتماعية واكتساب المهارات  االجتماعية لدي الطالب 

مين علي تفعيل الطالب بالمشاركة والتفاعل االجتماعي في المناقـشات داخـل     حث المعل  -5
 .الفصل وخارجه وفي أماكن أخري 

استغالل وسائل اإلعالم لتوعيه األسر بخطورة سلوك التجنب االجتماعي فـي مواقـف              -6
 .التفاعل االجتماعي بين اإلفراد وحث الذين يعانون من هذه المشكلة علي العالج 

ت ألولياء األمور من اإلباء واألمهات لتـوعيتهم بأهميـة تنميـة المهـارات              عقد الندوا  -7
 .االجتماعية لدي أبنائهم والحد من ظاهرة الخجل لديهم 
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  :ثانيا المقترحات 
 انه جهد تراكمي مبني علـى       أهمهايمتاز البحث العلمي بمجموعة من الصفات لعل من         

ين في الوقت الحاصر باستكمال ما بدأه السابقون وفي ضوء          جهود الباحثين السابقين ويقوم الباحث    
أخرى في هـذا    يرى ضرورة القيام بدراسات      هذه الدراسة من نتائج فان الباحث        إليهما توصلت   

  .العالم العربي وغير متوفرة في البيئة الفلسطينية  يالمجال كونها قليلة ف
دف الوقوف علي ظـاهرة الخجـل   تنفيذ برامج للتوجيه واإلرشاد النفسي في المدارس به    -1

 .ومعرفه أسبابها والعوامل التي أدت إليها 

يوصي الباحث بضرورة إعداد برامج إرشاديه باستخدام فنيات إرشاديه أخري فـتخفض             -2
  .الخجل لدي األطفال 

تطبيق البرنامج المقترح لتنمية الكفاءة االجتماعية للطالب الخجولين في المدارس لما له             -3
 .بي في تنمية مهاراتهم االجتماعية وخفض شعورهم بالخجل من تأثير ايجا

 برامج إرشاديه لتنميه المهارات االجتماعية لدي األطفال ومعرفه أثرها في عـالج        إعداد -4
 .أخريمشكالت 

إجراءات دراسات حول موضوع الخجل يتصف بالشمولية وتكون أوسـع تمثـيال مـن               -5
  .مختلفة مستويات عمرية وتعليمه 

ت لبرامج إرشاديه لخفض حدة االنطواء لدي األطفال من خالل مـساعدتهم      إجراء دراسا  -6
 علي تنمية الثقة بالنفس وتحسين التوافق النفسي والمشاركة االيجابية 

إجراء دراسات لبرامج إرشاديه تهتم باإلرشـاد الـديني والنفـسي لتنميـة المهـارات                -7
 .االجتماعية وخفض الخجل لدي األطفال 

 . ال والشباب في البيئة الفلسطينيةيه المهارات االجتماعية لدي األطفإجراء دراسات لتنم -8
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  املراجع
  : المراجع العربية  :أوالً
v      العالقة بين اكتساب المهارات االجتماعيـة وبعـض         ) : 1995( إبراهيم ، معصومة أحمد

 ، مجلـة    المتغيرات لدى طفل الروضة بدولة الكويـت      
  ) .4( العدد  ) 1(  المجلد  القاهرة–اإلرشاد النفسي 

v   سلـسلة    العالج السلوكي ونماذج من حاالته    :  ) 1993( الستار ، وآخرون     إبراهيم ، عبد ، 
عالم المعرفة ، الكويت ، المجلـس الـوطني للثقافـة            

 .والفنون واآلداب 

v      ركـز اإلسـكندرية للكتـاب ،        ، م  الصحة النفسية لألطفـال   ) : 2001(أحمد ، سهير كامل
 .القاهرة

v      دور التلفزيون المحلي في أكساب المهـارات االجتماعيـة        : ) 1994( أحمد ، محمد رضا 
رسالة دكتوراه غير منشورة    ،   ألطفال ما قبل المدرسة   ،

 .معهد الدراسات العليا للطفولة جامعة عين شمس 
v       األولـى ، دار الفكـر ،         مبادئ اإلرشاد النفـسي   :  ) 1997( أبو العيط ، سهام درويش ، 

 .عمان

v                فعاليـة برنـامج     ) : 1995( أبو عباة ، صالح بن عبد اهللا ، عبد الرحمن ، محمد الـسيد
إرشادي للتدريب على المهارات االجتماعية في عـالج       

 ، مجلـة    الخجل والشعور بالذات لدى طالب الجامعـة      
 4،العدد  ) 1(رة المجلد  القاه–اإلرشاد النفسي 

v        المهارات االجتماعيـة وعالقتهـا باضـطراب        ) :2003( أبوزيد ، أحمد محمد جاد الرب                                                                  
 االنتباه لدى تالميذ الحلقة األولى من التعليم األساسـي     
رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية التربية ، جامعـة          

 .حلوان ، مصر 

v        1 ، ط  سـيكلوجية المهـارات    ) : 2004 ( أبوهاشم ، السيد محمد وحسن ، فاطمة حلمي  ، 
 .زهراء الشرق ، القاهرة 

v    فعالية برنامج تـدريبي قـائم علـى         ) : 2004( اللطيف   الحليم عبد  البربري ، نشوى عبد
التعلم بالنموذج فـي تنميـة بعـض مـن المهـارات          

دراسة حالة ، رسـالة     : االجتماعية لدى طفل االديتزم     

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 181

لتربية ، جامعة المنوفيـة  ماجستير غير منشورة ، كلية ا    
  .28 – 18شبين الكوم ، مصر ص 

v  دار الفكر العربي ، القاهرة 4 ، طـاألسس النفسية للنمو ) : 1975( البهي ، فؤاد ، . 

v      فاعلية برنـامج تـدريبي مقتـرح ألداء بعـض األنـشطة             ) : 2001( بخش ، أميرة طه
المتنوعة على تنمية المهارات االجتماعيـة لألطفـال        

 ، مجلة مركز البحـوث      اقين عقلياً القابلين للتعلم   المع
  ) .19( العدد ) 1( التربوية ، جامعة قطر المجلد 

v       األولـى دار الثقافـة       سيكلوجية الطفولة المبكرة   ) : 2005( بني يونس ، محمد محمود ، 
 .للنشر والتوزيع ، عمان 

v  دار العرب العالمية الكويت ،،  علم نفس النمو ) : 1992( بهادر ، سعدية محمد علي .  
v         2 ط  ، المرجع في تربية أطفال ما قبـل المدرسـة         ) : 1994( بهادر ، سعدية محمد علي 

 .المدني ، القاهرة 
v  مجلة المعلم ، اإلردن الكفاءة االجتماعية ) : 2003( الترتوري ، محمد عوض ،   
v www.gulfkids . com 
v    ، سـيكلوجية التعـاون     ) : 1998( العال والديب ، محمـد مـصطفى          عبد أسماءالجبري

 .، ط ، عالم الكتب ، القاهرة والتنافس والفردية 

v     االنجلـو    علم النفس االجتماعي بين النظريـة والتطبيـق        ) : 2003( الجبالي ، حسني ، 
 .المصرية ، القاهرة 

v .   سلـسلة عـالم   ) ليلى الجبـالي  : ترجمة ( الذكاء العاطفي :  ) 2000( جولمان ، دانييل
، المجلس الوطني للثقافة والفنـون واآلداب ،        رفة  المع

  .262الكويت ، أكتوبر ، ع 

v مكتبة مدبولي ، القاهرة موسوعة مدارس علم النفس ) : 1995( المنعم  الحفيني ، عبد ، . 

v       فعالية برنامج سلوكي لتنميـة بعـض        ) : 2004( اهللا   الحميضي ، أحمد بن علي بن عبد
نة من األطفال المتخلفين    المهارات االجتماعية لدى عي   

 ، رسالة ماجستير كلية الدراسـات       عقلياً القابلين للتعلم  
  .األمنيةالعليا ، جامعة نايف العربية للعلوم 

v   المهارات االجتماعية كدالة لكل من الجنس واالكتئـاب   ) : 2003( الحسانين ، محمد محمد
 – ، دراسات نفسية     وبعض المتغيرات النفسية االخرى   

   ).1( العدد  ) 13( ة المجلد القاهر
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v    دراسة ميدانية لدى    : الخجل كبعد أساس للشخصية    ) : 1992( الكريم   حبيب ، مجدي عبد
طالب المرحلة الجامعية ، مجلة علم الـنفس ، الهيئـة           
المصرية العامة للكتاب ، العدد الثالـث والعـشرون ،          

  85 –66و، أغسطس، سبتمبر، ص يولي
v •    دار الفكر للنـشر ،       1طـ،النمو االنفعالي عند األطفال      ) : 1996( حواشين ، حواشين ، 

 عمان ، األردن 

v     جامعة األسـكندرية ، دار الفكـر ،          مناهج البحث في علم النفس    ) : 1986(حقي ، ألفت ، 
  .االزاريطة 

v    دراسـة تحليليـة   الخجل لدى عينة من المراهقين:  ) 1996( الكريم   حبيب ، مجدي عبد ، 
م بطارية الموقفي ، المجلـة المـصرية        تنبؤية باستخدا 

للتقويم التربوي المجلد الرابـع العـدد األول القـاهرة          
  .1996ديسمبر 

v      جامعة األزهـر  – ، كلية التربية     في سيكلوجيه الطفولة   ) : 1999( الخطيب ، محمد جواد 
 .، غزة 

v      والمعلمـين  ءاآلبا ، دليل تعديل سلوك األطفال المعوقين ) : 2001( الخطيب ، جمال محمد 
  .، دار حنين للنشر ، األردن 

v      الفروق بين الجنسين فـي الخجـل وبعـض خـصائص            ) : 1994( خضر ، على السيد
 الشخصية األخرى في المرحلتين المتوسطة والثانويـة      

( العدد   ) 4(  القاهرة المجلد    –، مجلة اإلرشاد النفسي     
2. (  

v        القته بكـل مـن الـشعور بالوحـدة         الخجل وع  ) : 2002( خوج ، حنان بنت اسعد محمد
النفسية وأساليب المعاملة الوالدية لـدى عينـة مـن          
طالبات المرحلة المتوسطة بمدينة مكة المكرمة رسالة       

   جامعة أم القرى مكة المكرمة – ماجستير كلية التربية
v       فعالية اإلرشاد النفسي الـديني والتـدريب علـى         :  ) 2000( خضر ، عبد الباسط متولي

ات االجتماعية والدمج بينهما في خفـض حـدة         المهار
 – ، مجلة كليـة التربيـة        الغضب لعينة من المراهقين   

  ) .3 ج 24( العدد  ) 3( القاهرة المجلد 
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v   المهارات االجتماعية لدى التالميذ ذوي صـعوبات        ) : 1993( المنعم أحمد    الدردير ، عبد
تربيـة  مجلة كلية ال  ،  التعلم النمائية بالمرحلة االبتدائية   

 .155 –138جامعة أسيوط ص) 9(باسوان العدد

v دار الفكر العربي القاهرة مقياس الخجل  ) : 1981( العزيز  الدريني ، حسين عبد ،.  
v   الشعور بالوحدة النفـسية     ) : 1999( اهللا ، جابر محمد      المنعم أحمد و عبد    الدردير ، عبد

لدى األطفال المعـوقين وعالقتهـا بـبعض العوامـل          
( مجلة كلية التربية جامعة عين شمس العدد        ،   النفسية

  .58 – 9ص ) 3(الجزء  ) 23
v        المهارات االجتماعيـة لـدى الفـصامين المـراجعين        :  ) 2005( الدليم ، فهد بن عبد اهللا

 القـاهرة   – ، دراسات عربية في علم النفس        والمنومين
  ) .1( العدد  ) 4( المجلد 

v        مشكالت األطفال والمراهقين وأساليب المساعدة      ) : 1989( داود ، نسيمة وحمدي ، نزيه 
 . ، الجامعة األردنية ، عمان 1 ، طفيها

v     عالقة الكفاءة االجتماعيـة والـسلوك الالجتمـاعي المدرسـي           ) : 1999( داود ، نسيمة
بأساليب التنشئة الوالدية والتحصيل الدراسـي لـدى        
، عينة من طلبة الصفوف السادس والسابع والثـامن         

،  ) 26(  عمان المجلد    – دراسات العلوم التربوية     مجلة
  ) .1( العدد 

v      وكالة األهرام للتوزيـع مؤسـسة      ،  ذخيرة علوم النفس     ) : 1990( دسوقي ، كمال محمد
 .القاهرة ) 2(األهرام المجلد 

v   المهـارات   ) : 2003( العظـيم وإبـراهيم إبـراهيم الـشافعي          الحميد عبد  رجيعة ، عبد
وافق الدراسي وعالقتها باالكتئاب لدى     االجتماعية والت 

دراسـة  " طالب الجامعة في ضوء بعض المتغيـرات        
، مجلة اإلرشاد النفسي جامعة عـين شـمس         " تنبؤية  
  ) .16( العدد  ) 1( المجلد 

v  دار العلم للماليين ، بيروت  ،موسوعة علم النفس ) : 1982( رزق ، اسعد . 

v       دى فعالية برنامج إرشـادي فـي تنميـة بعـض            م  ) :1997( رفاعي ، عايده علي قاسم
المهارات االجتماعية لدى عينة من األطفال المعـاقين        

 ، رسالة دكتوراه غير منشورة كلية التربية جامعة         عقلياً
 .عين شمس 
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v  الشروق ، القاهرة نظريات التعلم ) : 2003( الزغلول ، عماد ، . 

v  دار الشروق ، جامعة مؤتة ، عمان ،1 ، طنظريات التعلم ) : 2003( الزغلول ، عماد . 

v      األولى ، دار الفكـر ،        نظريات اإلرشاد والعالج النفسي   :  ) 1998( الزيود ، نادر فهمي ، 
 .عمان

v  عالم الكتب ، القاهرة 5طـ  : علم النفس االجتماعي ) : 1984( زهران ، حامد ، .  
v       م جـداول النـشاط   فعالية التـدريب علـى اسـتخدا      ) : 2003( زيد ، العربي محمد علي

المصورة في تنمية بعض المهارات االجتماعية وأثرها       
متخلفـين  لفي خفض السلوك االنسحابي لدى األطفال ا      

 ،  ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية التربيـة        عقلياً  
 .28 – 25جامعة الزقازيق مصر ص 

v االجتماعية لـدى    السلوك القيادي وعالقتها بالمهارات      أنماط ) : 2003(  ، شعبان    يالسيس
 ، مجلة البحوث اإلدارية القاهرة المجلد       المدير المصري 

  ) .1( العدد  ) 1( 

v      مفهوم الذات لدى أطفال مـا قبـل المدرسـة فـي       ) : 1994( السمادوني ، السيد إبراهيم
، دراسات نفسية   عالقته بالمهارات االجتماعية للوالدين     

  ) .3( العدد  ) 4(  القاهرة المجلد –

v االنتباه الـسمعي والبـصري لـدى األطفـال ذوي           ) : 1990( مادوني ، السيد إبراهيم     الس
المؤتمر الثالث للطفولة   "  دراسة ميدانية    "النشاط الزائد   

مركز دراسات الطفولة ، جامعة عـين شـمس ، ص           
936 – 955.  

v       تربيـة األطفـال     ) : 1999( العزيـز الـسيد      السرطاوي ، زيدان أحمد والشخص ، عبد
) النظرية والتطبيـق  ( ربين سلوكياً   لمراهقين المضط وا

 .ولى ، دار الكتاب العربي الرياضط األ

v      الخجل لدى المراهقين من الجنسين دراسة تحليليـة         ) : 1994( السمادوني ، السيد إبراهيم
لمسبباته ومظاهرة وآثاره ، مجلـة التقـويم والقيـاس          

  ) . 3( العدد ) 1( غزة المجلد –النفسي والتربوي 
v    فعالية برنامج لإلرشاد األسـري فـي تنميـة        ) : 2004( الصمد على    سعود ، فاطمة عبد

 األصم ، رسالة ماجـستير      المهارات االجتماعية للطفل  
غير منشورة ، كلية التربية ، جامعة الزقازيق ، مـصر     

   .28 – 26، ص 
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v    ـ      ) : 2005( سرحان ، محمد محمود محمد ارات طريـق تنظـيم المجتمـع وتنميـة المه
، مجلة دراسات فـي   االجتماعية لدى القيادات الشعبية     

 –الخدمة االجتماعية والعلوم اإلنسانية جامعة حلـوان        
   ) .15( العدد  ) 1( المجلد 

v       الخجل والتوافق االجتمـاعي     ) : 2000( اللطيف محمد    سيد يوسف ، جمعة وخليفة ، عبد
دراسة ثقافية مقارنة بـين مجمـوعتين مـن طـالب           

ــويتينالجامعــ ــسعوديين والك ــوم ة ال ــة العل  ، مجل
  )3( العدد  ) 28( كويت المجلد االجتماعية جامعة ال

v     دار الفكـر العربـي ،      المشكالت النفسية عنـد األطفـال      ) : 2001( الشربيني ، زكريا ، 
 .القاهرة

v      دراسـة باسـتخدام     : بناء وتقنين مقياس الخجـل    :  ) 1992( الشناوي ، محمد محروس
 .عاملي اإلنجلو المصرية القاهرة التحليل ال

v        فعالية برنامج لتنمية المهارات االجتماعيـة    ) :2001( شاش ، سهير محمد سالمة شحاته 
بنظامي الدمج والعزل وأثره في خفض االضـطرابات        

 ، رسـالة    السلوكية لدى األطفـال المتخلفـين عقليـاً       
ماجستير غير منشورة كلية التربية ، جامعة الزقازيق ،         

   .28 – 13 ص مصر
v    ، األلعـاب  فاعلية برنامج مقترح قـائم علـى        ) :2005(  رأفت محمد علي     إسراءشهاب 

التعليمية في تنمية مهارات حـل المـشكلة وبعـض          
، المهارات االجتماعية لدى األطفال المعـاقين عقليـاً         

رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية التربية ، جامعـة          
  .28 – 19ص المنوفية شبين الكوم ، مصر ، 

v      فاعلية برنـامج تـدريب فـي تنميـة بعـض المهـارات             ) : 2000( شقير ، فهد مبارك
االجتماعية للتالميـذ ذوي التخلـف العقلـي البـسيط          

 الكويت  – ، المجلة التربوية     بالمملكة العربية السعودية  
  ) .61( العدد  ) 16( المجلد 

v       رح لألنشطة المدرسية في االقتصاد     برنامج مقت  ) : 2003( شعبان ، فاطمة عاشور توفيق
المنزلي وأثره على تنمية التفكير االبتكـاري وبعـض         
المهارات االجتماعية لدى تلميـذات الـصف الثـاني         

 ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية التربية         االعدادي
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، جامعة جنوب الوادي فرع سـوهاج ، مـصر ، ص            
28-28.  

v  المكتب الجامعي الحديث ، اإلسكندرية وكية لعلوم السلا ) : 2002( شفيق ، محمد ،.  
v     تطور مهارات القراءة الجهرية في مراحل التعلـيم بمـصر          ) : 1981( شحاته ، حسن  ، 

رسالة دكتوراه غير منشورة ، كلية التربيـة ، جامعـة           
 .عين شمس 

v    ي فاعلية العالج الـواقع  ) : 2006( المجيد والخزعلي ، بالل محمود   الصمادي ، أحمد عبد
في تنمية المهارات االجتماعية وتعديل مركز الـضبط        

 ، مجلـة دراسـات      لدى األطفال المعرضـين للخطـر     
 )1(العدد  ) 33(  المجلد –الجامعة اإلردنية 

v    تأثير موضـح الـضبط    ) : 2005( القادر وحساني ، ممدوح كامل     الضوي ، محسوب عبد
وأساليب العزو والخجل في التحصيل االكاديمي لطالب       

دراسة باستخدام تحليل المـسار ،      ية الفنون الجميلة    كل
  ) .58(  جامعة المنصورة العدد –مجلة كلية التربية 

v            دراسة الخجل وعالقته    ) : 1996( طاحون ، حسين حسن حسين ، خليل منير حسن جمال
 ، مجلة مستقبل    ببعض المتغيرات النفسية واالجتماعية   

  ) .8( العدد  ) 2(  القاهرة المجلد –التربية العربية 

v       دراسات مقارنة بـين التالميـذ العـاديين وذوي          ) : 1998( العدل ، عادل محمد محمود
صعوبات الـتعلم فـي بعـض المهـارات المعرفيـة           

 ، مجلة كلية التربية جامعة عـين شـمس          واالجتماعية
 ) .22(العدد  ) 1( المجلد 

v      اإلشعاع مكتبة   ،العمل االجتماعي مهارات الممارسة في     ) : 2001( العزاوي ، جالل الدين 
 +.الفنية ، مصر 

v      المكونات الفرعية للثقة بالنفس والخجل دراسة ارتباطية        ) : 2001( العنزي ، فريح عويد
 ، مجلة العلوم االجتماعية جامعة الكويت المجلد        عاملية

  ) .3( العدد  ) 29( 

v    األولـى ، الـدار العلميـة    سيكلوجيه النمو في الطفولة ) : 2002( العزه ، سعيد حسني ، 
 .الدولية للنشر والثقافة ، عمان 

v االضطرابات النفسية في الطفولة والمراهقـة      ) : 2001( المعطي ، حسن مصطفى      عبد  ، 
  .األولى ، مكتبة القاهرة للكتاب ، القاهرة 
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v      الثالـث ، دار الكتـب     مجلة الطفولـة والتنميـة     ) : 2003( عيروط ، رمضان إبراهيم ، 
 .رية ، القاهرة المص

v     األولى ، دار القلـم للماليـين   ،    أصول علم النفس وتطبيقاته      ) : 1973( عاقل ، فاخر ،
 .بيروت 

v    التدخل المهني واستخدام برنـامج مقتـرح لتنميـة          ) : 2004( الحميد   عطية ، السيد عبد
 ،  وأمهـاتهم المهارات االجتماعية مع جماعة المعاقين      

الجتماعية والعلوم اإلنـسانية  مجلة دراسات في الخدمة ا 
  ) 16( العدد  ) 1( مجلد  جامعة حلوان ال–

v أثـر اسـتخدام األنـشطة     ) : 2001( المقصود ، حسنية غنيمي والزياني وسعاد أحمد    عبد
الموسيقية في أكساب طفل ما قبـل المدرسـة بعـض      

، مجلـة    " دراسـة تجريبيـة   " المهارات االجتماعية   
 ) 1( ة عين شمس المجلـد       جامع -القراءة والمعرفة     

  ) .5( العدد 

v    الـذكاء   ) : 2003( الحميد   الرحمن إبراهيم ، محمد حسن ، عزت عبد        عثمان ، أحمد عبد
االجتماعي وعالقته بكل من الدافعية للـتعلم والخجـل         
والشجاعة والتحصيل الدراسي لدى طـالب وطالبـات        

 ، مجلـة كليـة التربيـة        كلية التربية جامعة الزقازيق   
   ) .44( معة الزقازيق العدد جا

v كليـة    اتجاهات نظرية في سيكلوجية الطفل والمراهق      ) : 1991( اهللا محمد ، عادل      عبد ، 
زيق ، اإلنجلـو المـصرية ،        جامعـة الزقـا    –التربية  
 .القاهرة

v األول ، دار قبـاء       دراسات في الصحة النفـسية    :  ) 1998( الرحمن ، محمد السيد      عبد ، 
 للنشر ، القاهرة 

v تعديل السلوك اإلنساني دليل     ) : 2005( الهادي ، جودت عزت والعزة ، سعيد حسني          عبد
اآلباء والمرشدين التربويين فـي القـضايا التعليميـة      

  . ، دار الثقافة ، القاهرةوالنفسية واالجتماعية
v     الخجل عند األطفال مظاهرة أسبابه وعالجه مجلة جمعية الهـالل          )  2004( علي ، زكريا

  .القدس  ) 351(  العدد  ،)بلسم ( الفلسطيني مر األح
v   3 ، الجامعة اإلسـالمية ط تخطيط المناهج وتقويمهـا :  ) 1996( عفانه ، عز وإسماعيل ، 

  .غزة 
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v      الخجل وعالقته بإبعاد المهـارات االجتماعيـة وفاعليـة       :  ) 2006( عنتر ، سالي صالح
تدريب المهارات االجتماعية في خفض الشعور بالخجل       

 ، جامعـة قنـاة       مجلة كلية التربيـة باإلسـماعيلية      ،
   ) .7 ، 6( العدد  ) 1( السويس المجلد 

v      التنشئة االجتماعية لدى    بأساليبسمة الخجل وعالقتها     ) : 1994( عثمان ، فاروق السيد 
، مجلة البحوث النفسية والتربوية كليـة       طالب الجامعة   

  ) 1( العدد  ) 1( التربية جامعة المنوفية المجلد 
v أثر التدريب على مهارات التفاعل االجتمـاعي علـى          ) : 1996( الحميد ، سهام علي      عبد

عالج السلوك االنطوائي لدى األطفال المحرومين مـن        
(  ، المجلة المصرية للتقويم التربـوي        الرعاية الوالدية 

المركز القومي لالمتحانـات والتقـويم       ) 1 ، ع    4مج  
  .75 : 33التربوي ص 

v   دار الفكر العربـي  اإلحصاء في العلوم النفسية والتربوية   ) : 2000(، صالح الدين    عالم ، 
 .، القاهرة 

v    فاعلية برنامج إرشـادي لتحـسين المهـارات         ) : 2004( اهللا عقيل    عنقادي ، حنان عبد
االجتماعية لدى بعض التالميذ الموهوبين في المملكة        

كلية ،  ة   رسالة دكتوراه غير منشور    ، العربية السعودية 
 .التربية جامعة عين شمس 

v    السلوك التوكيدي والمهارات االجتماعيـة وعالقتهـا        ) : 2001( السالم   علي ، علي عبد
بالسلوك االنفعالي للغضب بين العـاملين والعـامالت        

 ، القاهرة ، الهيئة المـصرية العامـة         مجلة علم النفس  
   .85 – 55 ص 15سند  ) 57( للكتاب العدد 

v   عمان ، األردن دار الفكر العربي        صعوبات التعلم :  ) 2000( الرحيم    عبد عدس ، محمد ، 
 .للطباعة والنشر 

v      بعض مظاهر اضطراب مهارات الكفـاءة االجتماعيـة         ) : 2005( الغريب ، أسامة محمد
، دراسات عربيـة فـي      لدى ذوي التعاطي والكحولين     

   ) .1( العدد  ) 4(  القاهرة المجلد –علم النفس 
v دار ومكتبة الهالل ، بيروت في سبيل موسوعة نفسية) : 1985( ، مصطفى غالب ،  . 

v  األولى ، دار أسامة ، عمان الموسوعة النفسية ) : 2000( فرحة ، خليل ، . 
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v       دار غريـب ،      المهارات االجتماعية واالتصالية   ) : 2003( فرج ، ظريف شوقي محمد ، 
 .القاهرة 

v  الرابع ، مركز اإلشعاع الفكري ، غزة  ،المرافد ) : 2003( فوده ، سعيد .  
v      العالقة بين الخجل واألعراض السيكوباثولوجية في المراهقة      )  1997( فايد ، حسين على 

  ) 2( العدد  ) 7( قاهرة المجلد  ال–، دراسات نفسية 

v      فعالية استخدام لعب الدور في تنمية المهارات االجتماعية        :  ) 2000( فتحي ، ريهام محمد
 ، رسالة ماجـستير غيـر       ى عينة من األطفال الصم    لد

 منشورة كلية التربية جامعة عين شمس

v      األولـى ، دار الجيـل ،          التوجيه واإلرشاد النفسي   ) : 1997( القذافي ، رمضان محمد ، 
 .بيروت 

v  دار المريخ ، الرياضاإلرشاد النفسي والتوجيه التربوي) : 2002(القاضي وآخرون ، . 

v     دور الخدمة االجتماعية في تنمية المهارات االجتماعية        ) : 2003( محمد  قاسم ، مصطفى
 ، مجلة المرتبطة بالسمات القيادية لدى أعضاء الطالئع     

 –دراسات في الخدمة االجتماعية والعلـوم اإلنـسانية         
  ) .15( جامعة حلوان العدد 

v  لنشر ، الكويت  ، الثالثة ، الفالح لعلم النفس األسري ) : 2005( الكندري ، أحمد. 

v      سيكلوجية الطفولـة والمراهقـة ،        علم النفس االرتقائي   ) : 1997( كفافي ، عالء الدين ، 
 .القاهرة ، مؤسسة األصالة 

v     فعالية برنامج ترويجي حركة اجتماعي مقتـرح        ) : 2005( الفتاح   لطفي محمد ، منى عبد
على تنمية المهارات االجتماعيـة وخفـض الـشعور         

طفال في مرحلـة الطفولـة المتـأخرة        بالخجل لدى األ  
، مجلة دراسـات فـي      بمؤسسات الرعاية االجتماعية    

 . ) .9(  جامعة عين شمس العدد –التعليم الجامعي 
v    الخـالق  ، مـايس       مقدمة لدراسة الشخصية ترجمة أحمد عبـد       ) : 1990( لن ريتشارد

 .دار المعارف جامعة اإلسكندرية  ) النيال

v    الكفاءة االجتماعية وعالقتها بالتحصيل الدراسي لدى        ) :2004( مد  المغازي ، إبراهيم مح 
(  القاهرة المجلد    –، دراسات نفسية    طالب كلية التربية    

  ) .3( ، العدد  ) 14

v    فعالية برنـامج إرشـادي فـي تنميـة بعـض      :  ) 2005( المخالفي ، صادق عبده سيف
المهارات الشخصية واالجتماعيـة لـدى عينـة مـن          
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رسالة دكتـوراه  ،  لصم في الجمهورية اليمنية األطفال ا 
 .شورة كلية التربية جامعة عين شمسغير من

v         األولى ، دار العلم      دليل العائلة النفسي   : )2004( المخزومي ، أمل ورضا ، أنور ظاهر ، 
  .للماليين ، بيروت 

v      أطفـال الخلـيج للدراسـات        المهارات االجتماعيـة   ) : 2006( المخظي ، جبران يحي ، 
 .والبحوث 

v         فعالية برنامج إرشادي لتنمية المهـارات      ) : 2003( المزروع ، ليلى بنت عبد اهللا سليمان
االجتماعية في تخفيف حدة الشعور بالوحدة النفـسية        

، مجلة اإلرشاد   لدى عينة من طالبات جامعة أم القرى        
   ) .16( العدد  ) 1(  القاهرة المجلد –النفسي 

v    فعالية برنامج إرشادي للتدريب على المهارات       ) : 2003(  سعيد   العظيم مرشد ، ناجي عبد
 ، مجلة كلية    االجتماعية في خفض الخجل لدى األطفال     

   ) .45( العدد  ) 1( المجلد . التربية بالزقازيق 
v       فعالية الدراما للتـدريب علـى بعـض         ) : 2001( منصور ، أيمن احمد المحمدي

ة الثقة بالنفس   المهارات االجتماعية واثره في تنمي    
 ،  لدى األطفال المكفوفين بمرحلة ما قبل المدرسة      

تربيـة ،   رسالة ماجستير غير منـشورة ، كليـة ال        
 .جامعة الزقازيق ، مصر 

v     تربية الطفل مشكالت وحلول ميـسر لآلبـاء واألمهـات         :  ) 2002( مرتضى ، سلوى  ، 
 .األولى ، دار الرضا للنشر ، سوريا 

v  تربويات ، الثالث ، دار مجدالوي ، عمان ) :  1996( مدانات ، اوجيني. 

v      أثر استخدام النموذج البنائي في تدريس البالغة علـى          ) : 2001( محمد ، هدى مصطفى
تحصيل طالبات الصف األولى الثانوي واكسابهن بعض       

مجلة القراءة   . المهارات االجتماعية وميول نحو المادة    
( العـدد    ) 1( ن شمس ، المجلد     والمعرفة ، جامعة عي   

10. ( 

v      تنمية مهارات التفاعل االجتماعي لـدى عينـة مـن          :  ) 1996( ميهوب ، سهير إبراهيم
 ، رسـالة ماجـستير غيـر        األطفال المتأخرين عقليـاً   
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منشورة معهد الدراسات العليا للطفولة ، جامعـة عـين      
 .شمس 

v      الهيئـة  )  األول   ( الجـزء     ، سيكلوجية الجامعات والقيادة  :  ) 1989( ملكية ، كامل لويس
 .المصرية العامة للكتاب القاهرة 

v      أثر اإلعالنات التلفزيونية في أكـساب طفـل مـا قبـل             ) : 1998( محمد ، محمود أحمد
 ، رسالة دكتوراه    المدرسة بعض المهارات االجتماعية   

غير منشورة معهد الدراسات العليا للطفولة جامعة عين        
 .شمس 

v      بعض المتغيـرات النفـسية واالجتماعيـة المرتبطـة         :   )1997( متولي ، عباس إبراهيم
 مجلة كلية التربية بدمياط      ، بالخجل لدى طالب الجامعة   

) 3-2(   الجـزء  ) 1 (  جامعة المنصورة المجلد   1ط  
 . ) 27( العدد 

v         الخجـل وبعـض أبعـاد        ) :1999( الحميـد    النيال ، مايسه أحمد و أبوزيد ، مدحت عبد 
 .لجامعية ، القاهرة  ، دار المعرفة االشخصية

v     الخجل وبعض أبعاد الشخصية دراسة ارتقائيـة وارتباطيـة         ) : 1996( النيال ، مايسه  ، 
   ) 2( العدد  ) 6(  القاهرة المجلد –دراسات نفسية 

v         ترجمة لطفي فطـيم ،     (  نظريات الشخصية :  ) 1978( هول ، كالفان ، لينذري ، جاردنز
 2لمشايع للنشر ط   دار ا  )قدري حفني ، فرج أحمد فرج       

 .القاهرة 

v   مدى احتواء كتب التربية االجتماعية المقررة على         ) :2004( اهللا بن محمد     الوابلي ، عبد 
طالب معاهد التربية الفكرية بالمملكة العربية السعودية     

 ، مجلة رسالة الخليج العربي      على المهارات االجتماعية  
 .العدد  ) 1( الرياض المجلد –

v    دار المسيرة للنـشر      1 ، ط    علم النفس االجتماعي  :  ) 2001( اللطيف   بدوحيد ، أحمد ع ، 
  .، األردن 
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  أسماء السادة المحكمين لمقياس أعراض الخجل لطالب مرحلة التعليم األساسي
  

  الوظيفة  اسم المحكم  الرقم
   اإلسالمية الجامعة –علم النفس  أستاذ  سمير ابو قوتة . د  1
  اإلسالمية الجامعة – علم النفس أستاذ  جميل الطهراوي. د  2
   اإلسالمية الجامعة – علم النفس أستاذ  نبيل دخان . د  3
   اإلسالمية الجامعة –محاضر في علم النفس   صالح الناقة . د  4
  األقصى جامعة – علم النفس المساعد أستاذ   هينأبوفضل . د  5
   األقصى جامعة – علم النفس أستاذ   مصطفى أبود نظمي .أ  6
  األقصى جامعة – علم النفس أستاذ  محمد النجار . د  7
   األقصى جامعة – علم النفس أستاذ  محمد عليان. د  8
 بمديرية خان   اإلرشاد رئيس قسم    –ماجستير علم النفس      منير شبير. أ  9

  يونس 
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   وجلساته وفنياته المستخدمةاإلرشادي المحكمين للبرنامج  السادةأسماء

  
  الوظيفة  اسم المحكم  الرقم

  اإلسالمية الجامعة – علم النفس أستاذ  سمير قوتة.د  1
   اإلسالمية الجامعة – علم النفس أستاذ  نبيل دخان . د  2
   اإلسالمية الجامعة – علم النفس أستاذ  جميل الطهراوي . د  3
  األقصى جامعة – علم النفس أستاذ   مصطفىبوأد نظمي .أ  4
   األقصى جامعة – علم النفس أستاذ   هينأبوفضل . د  5
  األزهر جامعة – علم النفس أستاذ  محمد عليان. د  6
   اإلسالمية الجامعة – الدين أصول أستاذ  جابر السميري. د  7
 العليـا  سـية األسا مدرسة العـودة     –معلم التربية الفنية       ناموسأبوعطية . أ  8

  للبنين 
 العليـا   األساسـية  مدرسة العودة    –معلم التربية الدينية      محمد عصفور. أ  9

  للبنين 
 معلم التربية الدينيـة مدرسـة       –ماجستير صحة نفسية      طلعت شيخ العيد. أ  10

  العودة األساسية العليا للبنين 
  ن للبني) أ(مدير مدرسة المتنبي الثانوية   جمال أبو عساكر .،أ  11
  مدير مدرسة العودة األساسية العليا  للبنين  محمود الفرا. أ  12
  للبنين ) ب(مدير مدرسة المتنبي الثانوية   خليل أبو إسماعيل. أ  13
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  الصورة األولى للمقياس
    رقم االستمارة        
  
  

  قائمة أعراض الخجل
Shyness's Symptoms list 

 
 

  : البيانات 
  ) / ..................................................اختياري (  االسم -
  / ............................................................... النوع -
  / ............................................................... السن -
  .............../  .................................... الصف الدراسي -
  / ........................................................... المدرسة -
  / ....................................................... محل اإلقامة -
  

  التعليمات 
في أي فئـة مـن       ) ü( فيما يلي عدد من العبارات المطلوب منك اإلجابة عليها بوضع عالمة            

  .ت اإلجابة الخمس حسبما ترى مدى انطباق العبارة عليك فئا
  جملة  م  ن  ج  ف  المقياس
            الدرجة
            المقابل
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  ال  العبارة  م
  دائماً  كثيراً  متوسط  قليالً  مطلقاً

            يشحب لون وجهي عند شعوري بالخجل  1

 االنسحاب من الموقف عنـد شـعوري        أفضل  2
  بالخجل 

          

            د شعوري بالخجلابكي عن  3
            يقل فهمي لبعض األمور عند شعوري بالخجل   4
            يحمر لون وجهي عند شعوري بالخجل  5

ارغب في أن أكون بمفردي عنـد شـعوري           6
  بالخجل 

          

            ينخفض صوتي عند شعوري بالخجل  7
            اشعر بعدم التركيز عند شعوري بالخجل   8
             بالخجليجف حلقي عند شعوري  9

اشعر برغبة في ان اهرب على الفـور عنـد            10
  شعوري بالخجل 

          

             بالتوتر عند شعوري بالخجلأحس  11
            يبقي ذهني غير حاضر عند شعوري بالخجل   12
            تزداد ضربات قلبي عند شعوري بالخجل  13

ال استطيع التعامل مع اآلخرين عند شـعوري          14
  بالخجل 

          

             بالخوف عند شعوري بالخجلأحس  15
             األمور خطأ عند شعوري بالخجل أدرك  16
            ترتعش أطرافي عند شعوري بالخجل  17
            التزم الصمت عند شعوري بالخجل   18
             أني مكبوت عند شعوري بالخجلأحس  19
            يضطرب تفكيري عند شعوري بالخجل   20
            رق عند شعوري بالخجل يزداد إفراز الع  21
             شعوري بالخجل عن الناسأداري أن أحاول  22
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             باالرتباك عند شعوري بالخجلأحس  23

  ال  العبارة  م
  دائماً  كثيراً  متوسط  قليالً  مطلقاً

اشعر بعدم قدرتي على بذل مجهول عقلي عند          24
  شعوري بالخجل 

          

            تضطرب معدتي عند شعوري بالخجل  25
             وجهي في األرض عند شعوري بالخجل أضع  26
             بالضيق عند شعوري بالخجلأحس  27

اعجز عن التعبير عـن رأي عنـد شـعوري            28
  بالخجل 

          

            ترتعش جفون عيني عند شعوري بالخجل  29

ال أطيق أن أرى احد أمامي عنـد شـعوري            30
  بالخجل 

          

            عوري بالخجلأحس بالغضب داخلي عند ش  31

 األشياء على غير حقيقتها عند شـعوري        أرى  32
  بالخجل 

          

            ابلع ريقي كثيراً عند شعوري بالخجل  33

ال استطيع أن انظر في عين من أمامي عنـد            34
  شعوري بالخجل 

          

             في الكالم عند شعوري بالخجلأتلعثم  35
            لخجل تضيع من رأسي الكلمات عند شعوري با  36
            تدمع عيني عند شعوري بالخجل  37

 اختفائي من أمام اآلخرين عند شـعوري     أتمنى  38
  بالخجل 

          

            تقل ثقتي في نفسي عند شعوري بالخجل  39
            تضيع من رأسي األفكار عند شعوري بالخجل   40
            العالمات      
  4  3  2  1  صفر  المعامل      
            الدرجة      
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  صورة النهائية المعدلة للمقياسال
    رقم االستمارة        
  
  

  قائمة أعراض الخجل
Shy ness's Symptoms list 

 
 

  : البيانات
  ) / ..................................................اختياري (  االسم -
  / ............................................................... النوع -
  / ............................................................... السن -
  /  ................................................... الصف الدراسي -
  / ........................................................... المدرسة -
  ............................./ .......................... محل اإلقامة -
  

  التعليمات 
  : تتكون قائمة أعراض الخجل من أربعة أبعاد رئيسية وهي

  .بعد الخجل الشديد . 1
  .بعد توتر الخجل ومظاهره . 2
  .بعد العزلة االجتماعية . 3
  .بعد الشخصية الصامتة والخجولة. 4

في أي فئـة مـن    ) ü( يها بوضع عالمة وفيما يلي عدد من العبارات المطلوب منك اإلجابة عل 
  .فئات اإلجابة الخمس حسبما ترى مدى انطباق العبارة عليك 

  جملة  م  ن  ج  ف  المقياس
            الدرجة
            المقابل
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  الخجل الشديد: البعد األول 

  ال  العبارة  م
  مطلقاً

  دائماً  كثيراً  متوسط  قليالً

            ابكي عند شعوري بالخجل . 1
            هي عند شعوري بالخجليحمر لون وج . 2
            اشعر بعدم التركيز عند شعوري بالخجل  . 3
            يبقي ذهني غير حاضر عند شعوري بالخجل  . 4

5 . 
ال استطيع التعامل مع اآلخرين عند شـعوري        

  بالخجل 
          

             بالخوف عند شعوري بالخجلأحس . 6
             األمور خطأ عند شعوري بالخجل أدرك . 7
             عند شعوري بالخجل يضطرب تفكيري . 8
            يزداد إفراز العرق عند شعوري بالخجل  . 9

10 . 
اشعر بعدم قدرتي على بذل مجهول عقلي عند        

  شعوري بالخجل 
          

            تضطرب معدتي عند شعوري بالخجل . 11
             وجهي في األرض عند شعوري بالخجل أضع . 12
             بالضيق عند شعوري بالخجلأحس . 13

14 . 
ير عـن رأي عنـد شـعوري        اعجز عن التعب  

  بالخجل 
          

            ترتعش جفون عيني عند شعوري بالخجل . 15

16 . 
ال أطيق أن أرى احد أمامي عنـد شـعوري          

  بالخجل 
          

            أحس بالغضب داخلي عند شعوري بالخجل . 17

18 . 
 األشياء على غير حقيقتها عند شـعوري        أرى

  بالخجل 
          

            ابلع ريقي كثيراً عند شعوري بالخجل . 19
             في الكالم عند شعوري بالخجلأتلعثم . 20
            تضيع من رأسي الكلمات عند شعوري بالخجل  . 21

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 203

            تدمع عيني عند شعوري بالخجل . 22

23 . 
 اختفائي من أمام اآلخرين عند شـعوري       أتمنى

  بالخجل 
          

            تقل ثقتي في نفسي عند شعوري بالخجل . 24
 توتر الخجل ومظاهره : البعد الثاني 

  ال  العبارة  م
  مطلقاً

  دائماً  كثيراً  متوسط  قليالً

            يشحب لون وجهي عند شعوري بالخجل . 25
            تزداد ضربات قلبي عند شعوري بالخجل . 26
            ترتعش أطرافي عند شعوري بالخجل . 27

28 . 
ال استطيع أن انظر في عين من أمامي عنـد          

  شعوري بالخجل 
          

 العزلة االجتماعية : البعد الثالث 

  ال  العبارة  م
  دائماً  كثيراً  متوسط  قليالً  مطلقاً

29 . 
ارغب في أن أكون بمفردي عنـد شـعوري         

  بالخجل 
          

30 . 
اشعر برغبة في أن اهرب على الفـور عنـد          

  شعوري بالخجل 
          

            أحس بالتوتر عند شعوري بالخجل . 31
  الشخصية الصامتة والخجولة: البعد الرابع 

  العبارة  م
  ال

  مطلقاً
  دائماً  كثيراً  متوسط  قليالً

            أفضل االنسحاب من الموقف عند شعوري بالخجل  .32
            التزم الصمت عند شعوري بالخجل  .33
            تضيع من رأسي األفكار عند شعوري بالخجل  .34
            العالمات      
  4  3  2  1  صفر  المعامل      
            الدرجة      
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  جلسات البرنامج اإلرشادي
  : ألولىالجلسة ا
   التمهيد والتعارف وتحديد اإلجراءات :العنوان 

  .دقيقة ) 60: ( الزمن
  :أهداف الجلسة 

إتاحة فرصة للتعارف بين الباحث والمسترشدين إلتاحة الفرصة للشعور باألمن واالطمئنـان            . 1
  .وكذلك التعارف بين أفرد المجموعة التجريبية

  .التأكيد على خصوصية وسرية المعلومات . 2
  .توفير جو من اآللفة واألمن بين الباحث والطالب والطالب أنفسهم . 3
  .أقناع الطالب بإمكانية االستفادة من البرنامج . 4
  .االتفاق على عدد الجلسات وموعدها ومدة كل جلسة ثم تحديد موضوع الجلسة القادمة . 5

  :اإلجراءات 
  .قبل الباحث وتعرفهم على بعضهم تبدأ الجلسة بالترحيب بالطالب والتعارف عليهم من . 1
جلستان كل أسـبوع  )  جلسة 15البرنامج مكون من ( يتحدث الباحث عن البرنامج اإلرشادي   . 2

  .وسيتضمن مجموعة من األنشطة المختلفة
  : االتفاق على مجموعة من القواعد التي تنظم الجلسات اإلرشادية واألنشطة والقواعد هي . 3
  .وسرية المعلومات أثناء تطبيق البرنامج التأكيد على خصوصية . أ

  .االلتزام بمواعيد الجلسات اإلرشادية . ب
  .عدم مقاطعة اآلخرين أثناء حديثهم . ج
  .عدم االستهزاء والسخرية من أراء اآلخرين. د

  .تنفيذ ما يطلب من نشاطات خالل الجلسات واألنشطة. هـ
  .اإلصغاء الجيد واالنتباه. و
    .لجلسات إال بعذر مقبولعدم الخروج من ا. ع

  : ) 1( سير الجلسة رقم 
  .يبدأ الباحث بالترحيب بالطالب أعضاء المجموعة المطبق عليها البرنامج اإلرشادي * 
  .يعرف الباحث نفسه للطالب وطبيعة عمله * 
  : يطلب الباحث من إفراد المجموعة التجريبية تقديم أنفسهم على النحو التالي * 

   المستوى – طبيعة عمل الوالد – ترتيب الطالب بين أخوته – أفراد أسرته  عدد–االسم   ( 
  ) .    الدراسي 
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 جلسة كل   15هذا البرنامج مكون من     ( يتحدث الباحث عن البرنامج اإلرشادي بكلمات بسيطة        * 
وسـيتم توزيـع محتـوى      ) أسبوع جلستان وسيتضمن عدد من األنشطة التي سنقوم بها جميعاً           

  .ى جميع أفراد المجموعة التجريبية متضمناً عنوان الجلسات وموعدها ومكان تنفيذهاالبرنامج عل
  .يوضح الباحث للطالب الهدف من تنفيذ البرنامج اإلرشادي والفائدة التي سوف يحققوها* 
  .يناقش الباحث مع الطالب القواعد التي سوف تحكم العالقة بينهم خالل جلسات البرنامج* 

اذكر توقعاتك المستقبلية التي ترجوا تحقيقها من وراء المشاركة في تنفيذ هـذا             : الواجب المنزلي 
  .البرنامج

  : الجلسة الثانية 
  . توقعات المشاركين:العنوان
  -:األهداف

  .تحديد الطالب لألهداف التي يتوقعون تحقيقها من خالل المشاركة في هذا البرنامج. 1
  .تنمية العمل الجماعي عند الطالب . 2
  طوات اإلجرائية للجلسة اإلرشادية الخ
يبدأ اللقاء بالترحيب بين الباحث والطالب والتأكيد على قواعد الجلسات الـسابقة التـي تـم                . 1

  .االتفاق عليها
إعطاء الفرصة لكل طالب للحديث عن توقعاته المراد تحقيقها من البرنامج اإلرشادي وتعليق             . 2

  .من قبل الباحث حول التوقعات
  .يد على أهمية الحضور في الجلسة القادمة التأك. 3
  .تقيم للجلسة وهل حققت أهدافها. 4

  : ) 2( سير الجلسة رقم 
  .يبدأ الباحث الجلسة بالترحيب بالطالب أعضاء المجموعة المطبق عليها البرنامج اإلرشادي

  .يقوم الباحث بتذكير الطالب بما دار في الجلسة السابقة * 
أن موضوع الجلسة اليوم سيكون حـول توقعـاتهم حـول البرنـامج             يوضح الباحث للطالب    * 

  .اإلرشادي
 مجموعات ويطلب من كل مجموعة كتابة األهـداف التـي       3يقوم الباحث بتقسيم الطالب إلى      * 

  .يتوقعون تحقيقها من خالل المشاركة في أنشطة البرنامج
  .يعطي الباحث الفرصة لكل طالب بالحديث عن توقعاته * 
قشة األهداف الواقعية التي يمكن تحقيقها وحذف األهداف غير الواقعية التـي ال يمكـن    يتم منا * 

  .تحقيقها
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  .وضح موقف اإلسالم من تربية األبناء وتقوية شخصيتهم: الواجب المنزلي
   اذكر مواقف شجاعة لشخصيات إسالمية -
  . توزيع الورقة التقويمية-
م ويؤكد على أهمية الحضور فـي الجلـسة          يشكر الباحث الطالب على مشاركتهم وحضوره      -

  .القادمة 
  : الجلسة الثالثة 

  اإلسالم وبناء الشخصية :العنوان
  -:األهداف

   إدراك الطالب لدور اإلسالم في التنشئة االجتماعية-1
   توعية الطالب بالتفريق بين مفهوم الحياء والخجل -2
   اقتداء الطالب بسلوكيات بعض الشخصيات اإلسالمية-3
  خطوات اإلجرائية للجلسة اإلرشاديةال
  يتحدث الباحث عن دور اإلسالم في التنشئة االجتماعية -1
  يتم مناقشة مفهوم الحياء في اإلسالم والخجل-2
  ذكر نماذج لشخصيات إسالمية لالقتداء بها-3

  توزيع أوراق التقويم علي الطالب * 
  التأكيد علي أهمية الحضور في الجلسة القادمة * 

  :) 3(لجلسة رقم سير ا
  .يبدأ الباحث الجلسة بالترحيب بالطالب ويشكرهم على حضورهم * 
  .يقوم الباحث بتذكير الطالب بما جرى في الجلسة السابقة * 
  .يسأل الباحث الطالب هل قمتهم بحل الواجب المنزلي* 
يوضح الباحث للطالب بأن موضوع الجلـسة اليـوم سـيكون دور اإلسـالم فـي التنـشئة                  * 
  .جتماعيةاال
  : يطرح الباحث السؤال التالي * 
  . تحدث عن موقف الرسول من تربية األبناء وتقوية شخصيتهم -

يقوم الباحث هنا بشرح عن دور الرسول الكريم في تربية األبناء وتقوية شخصيتهم مـن خـالل               
يل اهللا  القصص والمواقف التي عايشها الرسول صلى اهللا عليه وسلم مثل حثه على الجهاد في سب              

لروحه في سبيل  أو غدوه ، خيـر         ( ويذكر الحديث الشريف عن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال           
الخ .... من الدنيا وما فيها ، ولقاب قوس أحدكم من الجنة أو موضع قيد خير من الدنيا وما فيها                   

  .صدق رسول اهللا . الحديث الشريف

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 213

األخالقية لدى الناس فلقد جاء في الحـديث        ويتحدث الباحث عن قيام الرسول بغرس قيم الصدق         
الشريف عن عبد اهللا بن عمل قال دعتني أمي يوماً ورسول اهللا قاعداً في بيتنا فقالت تعال أعطك                  
فقل لها الرسول الكريم ما أردت أن تعطيه قالت أردت أن أعطيه تمراً فقال لها أما أنك لم تعطيه                   

  .شيئاً كتبت عليك كذبه 
ن معاملة الرسول الكريم ألوالد علي بن أبي طالب كرم اهللا وجهـه الحـسن               ويتحدث الباحث ع  

  .والحسين ومداعبته لهم 
علمـوا  " ويتحدث هنا الباحث عن مواقف عمر بن الخطاب من تربية األبناء، حيث قال              

  " .أوالدكم السباحة والرماية وركوب الخيل 
 في الطريـق ومـر علـى    ويذكر الباحث أيضاً قصة عمر بن الخطاب عندما كان يسير       

  ) مجموعة من األوالد فهربوا جميعاً إال واحد قال لعمر ماذا فعلت حتى أهرب 
ثم يعرض الباحث مواقف من شخصية إسالمية أخرى وهو القائد البطل صالح الـدين األيـوبي             
وقيامه بتحرير المسجد األقصى ، وكيف للطالب االقتداء بهذه الشخصية اإلسالمية التي ارتـبط              

  .سمها بالمسجد األقصى ا
كما يتطرق الباحث لشخصية علي بن أبي طالب ونومه في فراش الرسول الكريم ليلـة               

  .الهجرة والعبر التي يمكن أن يستفيدها هؤالء الطالب من هذا الموقف الشجاع 
ويعرض الباحث نموذج آخر من الشخصيات اإلسالمية أال وهي شخصية القائد خالد بن الوليـد               

  .ت واالنتصارات التي حققها هذا القائد والبطوال
  .يتيح الباحث اآلن الفرصة للطالب بالحديث عن اإلسالم وموقفه من تربية األجيال * 
يطلب الباحث من الطالب التفريق بين مفهوم الحياء ومفهوم الخجل طالباً من كل واحد مـنهم                * 

  .ذكر موقف تعرض له فيه حياء وآخر فيه خجل
الباحث بالتعليق على جميع الفقرات التي دارت في الجلـسة ويوضـح األشـياء    بعد ذلك يقوم   * 

الغامضة للطالب وكذلك أبين لهم أهمية اإلطالع على موقف اإلسالمي في تـشكيل شخـصياتهم    
وتعزيز وتدعيم مهاراتهم الحياتية واالجتماعية وتطويرها والتخلص من عقدة العزلة االجتماعيـة          

  .خرين واالنطواء والبعد عن اآل
  ماذا تعرف عن المهارات االجتماعية والحياتية ودورها في حياتك اليومية : الواجب المنزلي

  .توزيع الورقة التقويمية* 
تقديم الشكر للطالب على حسن حضورهم ومشاركتهم والتأكيد عليهم بأهمية حـضورهم فـي        * 

  .الجلسة القادمة 
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  : الجلسة الرابعة
  .الكفاءة االجتماعية التعريف بمفهوم :العنوان
  -:األهداف

  .التعرف على مفهوم الكفاءة االجتماعية . 1
  .معرفة دور المهارات االجتماعية في حياتنا . 2
  .آلية اكتساب المهارات االجتماعية. 3

  : الخطوات اإلجرائية للجلسة اإلجرائية 
  .ضورهم المتجددرين ويشكرهم على حفي بداية الجلسة يرحب الباحث بجميع الطالب الحاض. 1
  .يوضح للطالب بأنه سيتم الحديث اليوم عن الكفاءة االجتماعية. 2

  : يسأل الباحث من يجيب عن السؤال التالي 
  .ماذا نقصد بالكفاءة االجتماعية . أ

  .هل الكفاءة االجتماعية هي المهارات االجتماعية . ب
  .كيف يمكن امتالك هذه المهارات االجتماعية . ج
  احث بتقديم شرح مفصل عن الكفاءة االجتماعية وعالقتها بالمهارات االجتماعيةيقوم الب-3

  التقويم للجلسة اإلرشادية * 
  .التأكيد على الطالب بأهمية الحضور في الجلسة القادمة * 

  ) 4(سير الجلسة رقم 
  .تبدأ الجلسة بالترحيب بالطالب من قبل الباحث ويشكرهم لحضورهم * 
  .ير الطالب بما حدث في الجلسة السابقة يقوم الباحث بتذك* 
  .يقوم الباحث بتذكير الطالب بقواعد الجلسات المتفق عليها في الجلسة األولى * 
  .يسأل الباحث الطالب هل قمتم بحل الواجب المنزلي * 
  .يوضح الباحث للطالب بأن موضوع الجلسة اليوم عن المهارات االجتماعية * 
تقديم تعريف للمهارة االجتماعية والحياتية ويتـيح الفرصـة لكـل           يطلب الباحث من الطالب     * 

  .طالب باإلجابة على هذا السؤال 
  .بعد ذلك يقدم الباحث المفهوم العلمي للمهارة االجتماعية 

   -: يسأل الباحث الطالب السؤال التالي * 
  . ما هي إيجابيات امتالك الفرد للمهارة االجتماعية -
 لجميع الطالب باإلجابة وتسجيل إجاباتهم على السبورة بعد ذلك يعلـق             يعطي الباحث الفرصة   -

  .الباحث على تلك اإليجابيات للمهارات االجتماعية
  . بعد ذلك يسأل ما هي مساوئ افتقاد الفرد للمهارات االجتماعية-
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 يعطي الباحث الفرصة لجميع الطالب باإلجابة ويسجل إجابـاتهم علـى الـسبورة ثـم يقـوم        -
  .تها والتعليق عليها مع ذكره للمساوئ العلمية الفتقاد الفرد للمهارات االجتماعيةبمناقش

  عرف الخجل مع ذكر أسبابه وطرق عالجه ؟ : الواجب المنزلي* 
  .توزيع الورقة التقويمية* 
يقدم الباحث الشكر إلفراد المجموعة التجريبية على حـضورهم ويؤكـد لهـم علـى أهميـة        * 

  .قادمة الحضور في الجلسة ال
  :الجلسة الخامسة 

  . الخجل وعالقته بالمهارات االجتماعية :العنوان 
  -:األهداف 

  .تعرف الطالب على مفهوم الخجل . 1
  .اطالع الطالب على األسباب التي تولد الخجل . 2
  .تعرف الطالب على العالقة بين الخجل والكفاءة االجتماعية . 3

  : الخطوات اإلجرائية للجلسة اإلرشادية 
  .يتم الترحيب بجميع الحاضرين من الطالب . 1

  تبدأ الجلسة بسؤال موجه للطالب ماذا نعني بالخجل ؟ 
يتم إعطاء جميع الطالب الفرصة لإلجابة على السؤال ويتم تسجيل إجاباتهم ومناقـشتها مـن         . 2

  .قبل الجميع 
ـ يوزع الباحث على الطالب نشرة تتحدث عن الخجل واألسب    . 3 ه وطـرق التغلـب   اب المولده ل

  .عليه
  يقدم الباحث شرح مفصل عن الخجل.4
  .توزيع أوراق التقويم على الطالب . 5
تقديم الشكر للطالب على حسن مشاركتهم والتأكيد عليهم على أهمية الحضور فـي الجلـسة               . 6

  .القادمة 
  :) 5(سير الجلسة رقم 

  .تبدأ الجلسة بالترحيب من قبل الباحث ويشكرهم على حضورهم * 
  .يقوم الباحث بتذكير الطالب بما جرى في الجلسة السابقة * 
  .يسأل الباحث الطالب هل قمتم بحل الواجب* 
مفهوم الخجل وأسـبابه وطـرق      ( يوضح الباحث للطالب بأن موضوع الجلسة اليوم هو عن          * 

  ) .عالجه 
  .يقوم الباحث اآلن بعرض السؤال التالي على أفراد المجموعة التجريبية * 
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  . ماذا نعني بالخجل أو عرف الخجل -
  .هنا يتيح الباحث لجميع أفراد المجموعة باإلجابة على هذا السؤال وتسجيله على السبورة 

  . يقوم الباحث بمناقشة جميع إجابات الطالب ثم يقدم التعريف العلمي للخجل -
  : يسأل الباحث إفراد المجموعة اإلرشادية السؤال التالي * 
  خجل تعرضت له  اذكر موقف -
 يتيح الفرصة لكل طالب باإلجابة بعد ذلك يقوم بالتعليق على تلك اإلجابـات ثـم ينتقـل إلـى        -

  : السؤال األهم 
  ما هي األسباب التي تولد الخجل ؟ * 
  . يسأل الطالب عن دور األسرة -
  .  يسأل الطالب عن دور الوراثة -

  .ويطلب من الطالب ذكر أسباب أخرى 
  .حث بمناقشة األسباب مع تقديمه لألسباب العلمية للخجل ثم يقوم البا

  .ينتقل الباحث األن لمناقشة الفرق بين الحياء والخجل * 
  :  يطلب من جميع أفراد المجموعة اإلجابة عن السؤال التالي -

  .ماذا نقصد بالحياء وهل هو الخجل وهل تعرضت في حياتك لموقف منه حياء 
د المجموعة التجريبية باإلجابة وتسجيل اجاباتهم على السبورة ثم يقوم           يتيح الفرصة لجميع أفرا    -

  .بناقشتها والتعليق عليها مع تقديم التعريف العلمي للحياء والفرق بينه وبين الخجل 
  .هل هناك عالقة بين المهارة االجتماعية والخجل :  يطرح الباحث السؤال التالي -

ثم يقول بالتعليق على ذلك مؤكداً بأن انتقاد الفرد للمهـارة           يتيح الفرصة لجميع الطالب باإلجابة      
  .االجتماعية يوقعه في الخجل 

يطلب الباحث من كل طالب التفكير في الوظيفة التي يتمنى أن يمارسـها فـي   : الواجب المنزلي  
  .المستقبل 

  .توزيع الورقة التقويمية * 
أهميـة الحـضور فـي الجلـسة     لى يقدم الباحث الشكر للطالب على حضورهم ويؤكد لهم ع        * 

  .القادمة
  :الجلسة السادسة 

  .  إكساب الطالب بعض المهارات االجتماعية :العنوان 
  -:األهداف 

  .قدرة الطالب على ممارسة نشاطات معينة . 1
  .امتالك الطالب القدرة على أدارة نشاط بنجاح . 2
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  .القدرة على مواجهة الطالب اآلخرين والحديث إليهم . 3
  طوات اإلجرائية للجلسة اإلرشادية الخ
  .يطلب الباحث من الطالب القيام بمجموعة من األدوار القيادية . 1
  .يتبادل الطالب مع بعضهم البعض أدوار مختلفة . 2
  .قيام الطالب بتقديم موضوع ما ومناقشته أمام الجميع . 3

  .توزيع أوراق التقويم على الطالب * 
  .ر في الجلسة القادمة التأكيد على أهمية الحضو* 

  ) 6(سير الجلسة رقم 
  .تبدأ الجلسة بالترحيب بالطالب من قبل الباحث ويشكرهم على حضورهم * 
  .يقوم الباحث بتذكير الطالب بما دار في الجلسة السابقة * 
يوضح الباحث للطالب بأن موضوع الجلسة اليوم هو قيامهم بتمثيل أدوار مختلفة على النحـو          * 

   -:التالي 
  .قيام الطالب بتمثيل دور المرشد التربوي في المدرسة مع الطالب * 
  .قيام الطالب بتمثيل دور الطفل الخجول والطفل االجتماعي * 
قيام الطالب بتمثيل دور مذيع التلفاز وهو مقدم نشرة االخبار أو التعليق على مباراة أو يقـدم                 * 

  .برنامج معين 
  .لد في البيت قيام الطالب بتمثيل دور الوا* 
  .قيام الطالب بتمثيل دور الوظيفة التي يرغب في العمل بها في المستقبل * 
يقوم الباحث بعد ذلك بتلخيص فوائد الجلسة والمهارات االجتماعية التي اكتسبها الطالب مـن              * 

  .هذا النشاط 
ب المسلية فـي    يطلب الباحث من الطالب االستعداد للقيام بمجموعة من االلعا        : الواجب المنزلي   
  .الجلسة القادمة 

  .توزيع الورقة التقويمية * 
تقديم الشكر للطالب على الحضور ومشاركتهم في النشاط ويؤكد عليهم بأهمية الحضور فـي              * 

  .الجلسة القادمة 
  الجلسة السابعة  

  .   إكساب األطفال مهارات اتخاذ القرار والتصرف في المواقف :العنوان 
   :األهداف 

  .ة األطفال على امتالك القرار قدر. 1
  .حسن التصرف في مواجهة المواقف االجتماعية . 2
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  .القدرة على قيادة المجموعة لتحقيق هدف معين . 3
  الخطوات اإلجرائية للجلسة اإلرشادية 

  .الترحيب بالطالب لحضورهم هذه الجلسة الجديدة . 1
  )7(سير الجلسة رقم 

   :اللعبة األولى . 2
  .احث من الطالب الوقوف في دائرة والعد إلى عشرة يطلب الب. أ

  .ال يسمح للطالب مناقشة خطة أو التواصل كالمياً إلجراء اللعبة. ب
  .في حال تحدث طالبين في وقت واحد على المجموعة أن تبدأ العد من جديد . ج

والحفـاظ   الطريقة رائعة تعلم الطالب حل المشاكل كمجموعة باالعتماد على أنفـسهم             :فائدتها  
  .على روح المشاركة والصبر ويكونوا مثابرين 

   :اللعبة الثانية . 3
  بناء آلة : لعبة درامية 

  . أطفال 8 – 6يقسم األطفال إلى مجموعات من  •
في كل مرة يقدم أحد األطفال بدور البناء يختار البناء أطفاال كل مـرة ليكونـوا أجـزاء      •

 .اآللة 

) وإيابـاً   ) أحد األذرع يتحرك ذهابـاً      ( كرارية بسيطة   يحرك البناء كتلة البناية حركة ت      •
 .ويسمع صوت يطلب التكرار 

عندما يثبت جزء اآللة في مكانه يختار البناء طفالً أخر لبناء كتلة تضاف على مـا تـم                   •
 .بناءه 

يجب أن تكون األجزاء المتعاقبة قريبة جداً من بعضها البعض بشكل يجعلهـا تالمـس                •
 .بعضها بعضاً 

 . يكون البناء راضياً عن الشكل يبدأ البناء من جديد عندما •

  .ليس من الضروري استخدام جميع الطالب لبناء آله  •
  : فوائد اللعبة 

  .تعزيز مفهوم أهمية اآلخرين بالنسبة للفرد في التعاون والتواصل . أ
  .العمل  على إتاحة الفرصة للطالب للتفاعل والتعامل فيما بينهم . ب
  . مواجهة التحديات والقدرة على اإلبداع القدرة على. ج
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  : اللعبة الثالثة . 4
  حقيقتان وأمنية 

يطلب من الطالب التفكير في ثالثة أشياء يودون الحديث بها عن أنفسهم يجب أن يكون اثنتان                . أ
  .منها حقيقتان والثالثة أمنية 

   .على بقية الطالب أن يكتشفوا ما هي الحقيقتان وما هي األمنية. ب
  : فوائدها 

  .التعرف على اآلخرين  .1
  .تقوية األلفة بين أعضاء المجموعة وعن ظروفهم . 2
  .تساعد في حل المشكالت . 3
  .اكتساب مهارات التواصل مع اآلخرين . 4

  .توزيع أوراق التقويم * 
  .التأكيد على أهمية الحضور في الجلسة القادمة * 

  الجلسة الثامنة 
  .  ل بالتفريغ االنفعالي  عالج الخج:العنوان 
  . يستطيع الطالب التعرف على مواقف الخجل لديهم :الهدف 

  الخطوات اإلجرائية للجلسة اإلرشادية 
  .الترحيب بالطالب لحضورهم الجلسة الجديدة . 1
  .إعطاء كل طالب الفرصة ليرسم موقف خجل تعرض له. 2
  .ارسم موقف خجل تعرضت له في حياتك . أ

   الرسمة  علق على هذه
  .ارسم نفسك بعد زوال هذا الموقف الخجول وتحدث أمام زمالئك عن ذلك . ب

  :)8(سير الجلسة رقم 
  .تبدأ الجلسة من قبل الباحث بالترحيب بالطالب على حضورهم * 
  .يقوم الباحث بتذكير الطالب بما دار في الجلسة السابقة * 
  .يذكر الباحث الطالب بالواجب المنزلي * 
لباحث للطالب بأن موضوع الجلسة اليوم هو القيام بمجموعة من الرسومات المعبـرة       يوضح ا * 

  .وعليهم االستعداد 
  .يقوم الباحث بتوزيع أوراق الرسم واأللوان على الطالب * 
  : يطلب الباحث من الطالب القيام بالرسومات اآلتية * 
  . ارسم نفسك أثناء موقف خجل تعرضت له -
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  .ل هذا الموقف الخجول  ارسم نفسك بعد زوا-
  ) . بيت –مدرسة (  ارسم طفل خجول في مكان معين مثالً -
  ) . البيت – الملعب –المدرسة ( في مكان معين مثالً ) مرح (  ارسم طفل اجتماعي -
  : بعد أن يتأكد الباحث بأن جميع الطالب قد أنهوا رسوماتهم يقوم باآلتي * 
ئه عارضاً رسوماته ، ويقوم بشرح تلك الرسومات وما          يطلب من كل طالب الوقوف أمام زمال       -

  .يحدث فيها والتعليق عليها 
يقوم الباحث بالتعليق على تلك الرسومات ويوضح للطالب أثرها في تعرفهم علـى مواقـف               * 

خجلهم السابقة وآلية التفريغ االنفعالي والشعور بالراحة النفسية والقدرة على التفاعل مع المواقف             
  .المتالكهم مهارات اجتماعية جديدة تؤهلهم لذلك الجديدة 

  يطلب الباحث من الطالب تحضير قصة يعرفونها وأنشودة ؟ : الواجب المنزلي * 
  .توزيع الورقة التقويمية * 
يشكر الباحث الطالب على حسن حضورهم  ومشاركتهم ويؤكد لهم أهميـة الحـضور فـي                * 

  .الجلسة القادمة 
  الجلسة التاسعة 

  .  عالج خجل الحديث أمام اآلخرين  :ن العنوا
  . قدرة الطالب على التحدث أمام زمالئهم الطالب :الهدف 

  الخطوات اإلجرائية للجلسة اإلرشادية 
  .يطلب الباحث من الطالب القيام بذكر قصة عايشها أمام زمالئه . 1
  .يطلب الباحث من الطالب القيام بإلقاء أنشودة يحفظونها . 2
  .رصة لجميع الطالب بالمشاركة والتفاعل تعطى الف. 3

  .توزيع أوراق التقويم على الطالب * 
  .التأكيد على الطالب بأهمية الحضور في الجلسة القادمة * 

  ) 9(سير الجلسة رقم 
  .تبدأ الجلسة بالترحيب بالطالب من قبل الباحث ويشكرهم على حضورهم * 
  .لسة السابقة يقوم الباحث بتذكير الطالب بما دار في الج* 
  .يذكر الباحث الطالب بالواجب المنزلي * 
يوضح الباحث للطالب بأن موضوع الجلسة اليوم سيكون عن قيامهم بعرض قصص وأناشيد             * 

  .وفوازير ونكت وطرائف ومواقف مضحكة 
  : يطلب الباحث من الطالب القيام باآلتي * 
  .ق عليها  قيام الطالب بعرض قصص يعرفونها أو عايشوها والتعلي-
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  . قيام الطالب بإلقاء أناشيد أمام زمالئهم -
  . قيام الطالب بتقديم مجموعة من الفوازير والمواقف المضحكة والنكت -
قيام الباحث بالتعليق على قصص الطالب وأناشيدهم وطرائفهم ويوضح لهم أهمية هذا النشاط             * 

  .سط جماعة من الناسة التحدث وفي تخلصهم من خجل الحديث أمام اآلخرين وينمي لديهم مهار
  :الواجب المنزلي * 
 يتم االتفاق مع أعضاء المجموعة على زيارة جامعة األقصى بمدنية خـانيونس فـي الجلـسة        -

  .القادمة 
  . قيام الطالب بتحضير األسئلة التي سوف يطرحوها على موظفي الجامعة -
  . قيام الطالب بارتداء أجمل المالبس -
  .التقويمية توزيع الورقة * 
  .تقديم الشكر للطالب مشاركتهم الفاعلة والتأكيد على أهمية حضورهم في الجلسة القادمة * 

   :الجلسة العاشرة
 إكساب الطالب مهارات التفاعل االجتماعي والتعاون والمشاركة من خـالل القيـام             -:العنوان  
  برحلة 

  :األهداف 
  لجماعة  قدرة الطالب علي إدراك أهمية التفاعل مع ا-1
   إدراك الطالب أهمية االتصال مع الجماعة والتفاعل معها -2
   توعية الطالب أهمية االتصال والمشاركة في األنشطة -3

   :الخطوات اإلجرائية للجلسة اإلرشادية
   يعد الباحث الطالب للقيام بالرحلة -1
   يتفق الباحث مع الطالب عب المناطق التي سوف يتم زيارتها-2
  مجموعة من األنشطة خالل الرحلة   تنفيذ -3

  توزيع أوراق التقويم علي الطالب  •
  التأكيد علي أهمية الحضور في الجلسة القادمة  •

  :) 10(سير الجلسة رقم 
  .تبدأ الجلسة بالترحيب بالطالب من قبل الباحث ويشكرهم على حضورهم * 
  .يقوم الباحث بتذكير الطالب بما دار في الجلسة السابقة * 
ضح الباحث للطالب بأن موضوع الجلسة اليوم هو قيـامهم بزيـارة إلحـدى الجامعـات                يو* 

للتعرف علـى ظـروف إنـشائها وأقـسامها         ) الجامعة  اإلسالمية    (الفلسطينية بمدينة خانيونس    
  .المختلفة والعلوم التي تدرس فيها 
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ا مسبقاً بالتنسيق مـع  سوف يتم االتفاق مع إدارة الجامعة على هذه الزيارة وأخذ موافقتهم عليه         * 
  .قسم العالقات العامة بالجامعة 

عند الوصول إلى الجامعة ومقابلة مسئول العالقات العامة فيها لالطالع على مرافق الجامعـة              * 
  : المتخلفة ، ويطلب الباحث من الطالب اآلتي 

  . الوقوف بانتظام والتحدث بهدوء ونظام -
  . الزيارة من لقاءات  قيام كل طالب بتسجيل ما يجري في هذه-
  . قيام طالب بتصوير فقرات الزيارة واللقاءات داخل الجامعة -
 قيام الباحث بالتعليق على هذه الزيارة وما دار فيها من لقاءات وحوارات ويؤكد لهـم أهميـة                  -

هذه الزيارة كنشاط يعمل على صقل مهاراتهم االجتماعية فـي التحـدث ومخاطبـة اآلخـرين                
  . مع اآلخرين والتفاعل الجيد

  . يقوم الطالب والباحث بتناول طعام الغذاء في مطعم الجامعة -
يتفق الباحث مع الطالب على أن تكون الجلسة القادمة عبارة عـن زيـارة              : الواجب المنزلي   * 

  .لإلطالع على خدمات هذا المجلس وعالقته بالمجتمع المحلي ) بني سهيال ( للمجلس البلدي 
  .ضير األسئلة التي سوف يطرحوها على القائمين على المجلس البلدي  قيام الطالب بتح-
  . قيام الباحث بالتنسيق مع البلدية ألخذ موافقتها على هذه الزيارة -
  .  الطلب من الطالب بارتداء أجمل المالبس -
  .توزيع الورقة التقويمية * 
ميـة الحـضور فـي      يشكر الباحث الطالب على حسن حضورهم  ومشاركتهم ويؤكد لهم أه          * 

  .الجلسة القادمة 
  :الجلسة الحادي عشر 

   إكساب الطالب مهارات االتصال والتواصل مع المجتمع المحلي من خالل زيـارة               -:العنوان  
  المجلس البلدي 

  -:األهداف 
  قدرة الطالب علي االتصال والتواصل مع المجتمع المحلي  -1
 قرارقدرة الطالب علي طرح بعض القضايا إمام أصحاب ال -2

  قدرة الطالب علي اتخاذ القرار -3
  -:الخطوات اإلجرائية للجلسة اإلرشادية  

  يعد الباحث الطالب للقيام بزيارة المجلس البلدي-1
  قيام الطالب بطرح قضايا مجتمعهم المحلي علي أصحاب القرار-2
  قيام الطالب بالتعرف علي الخدمات التي يقدمها المجلس البلدي -3    
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  التقويم عي الطالب توزيع أوراق  •
 التأكيد علي أهمية الحضور في الجلسة القادمة •

  ) 11(سير الجلسة رقم 
  .تبدأ الجلسة بتقديم الشكر للطالب من قبل الباحث على حضورهم * 
  .يقوم الباحث بتذكير الطالب بما حدث في الجلسة السابقة * 
  .يسأل الباحث الطالب عن الواجب المنزلي * 
لطالب بأن جلسة اليوم عبارة عن زيارة المجلس البلدي لبني سهيال للتعـرف             يوضح الباحث ل  * 

على المجلس البلدي وأقسامه العاملة والخدمات التي يقدمها للمواطنين والصعوبات التي تواجـه             
  .المجلس البلدي 

  .طرحوها على أعضاء المجلس البلدييطلب الباحث من الطالب تحضير األسئلة التي سوف ي* 
  . الباحث من كل طالب تسجيل جميع ما يدور في هذه الزيارة يطلب* 
  .يتيح الباحث الفرصة لكل طالب بتوجيه تساؤالته إلى أعضاء المجلس * 
  .يقوم أحد الطالب بالتقاط صور جماعية تغطي هذه الزيارة * 
يتم في هذا اللقاء التعرف على رئيس وأعضاء المجلس البلـدي والتعـرف علـى أعـضاء                 * 

  .وعة التجريبية والغرض من الزيارة والبرنامج اإلرشادي المنفذ على هؤالء الطالب المجم
  .في نهاية اللقاء يتم تقديم هدية رمزية للمجلس البلدي وأخذ صور تذكارية مع اعضاءه * 
في نهاية اللقاء يجمل الباحث هدف الزيارة والفائدة التي تعود على هؤالء الطالب في قـدرتهم       * 

  .طب والتواصل مع بقية أفراد المجتمع والوقوف أمام اآلخرين والتحدث إليهم على التخا
يطلب الباحث من الطالب االستعداد للجلسة القادمة التي سوف تكـون أقامـة             : الواجب المنزلي   

  .احتفال رمزي 
  . يطلب الباحث من الطالب ارتداء أجمل المالبس * 
  .يتم توزيع الورقة التقويمية * 
  .باحث الشكر للطالب ويؤكد على أهمية الحضور في الجلسة القادمة يقدم ال* 

  :الجلسة الثانية عشر 
إكساب الطالب مهارات التفاعل االجتماعي والتواصل مع اآلخرين والتحدث إليهم من           : العنوان  

  .خالل إقامة احتفال بسيط لتكريم الطالب جميعهم 
  : األهداف 

  .الة مع زمالئهم قدرة الطالب على المشاركة الفع. 1
  .قدرة الطالب على االتصال والتواصل مع زمالئهم . 2
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  .قدرة الطالب على التحدث والتخاطب مع زمالئهم . 3
  : الخطوات اإلجرائية 

  .يقوم االحتفال على أساس تفعيل الطالب وحثهم على االتصال مع اآلخرين . 1
  .الجوائز يقوم االحتفال على أساس تكريم جميع الطالب ومنحهم . 2
  .يقوم الباحث بتوضيح قواعد وفقرات االحتفال للطالب . 3
  .يمثل كل طالب دور المحتفل والمحتفل به . 4

  ) 12(سير الجلسة رقم 
  .تبدأ الجلسة بالترحيب من قبل الباحث بالطالب على حضورهم * 
  .يقوم الباحث بتذكير الطالب بما دار في الجلسة السابقة * 
  .طالب هل قمتم بحل الواجب المنزلي يسأل الباحث ال* 
  .يوضح الباحث للطالب بأن موضوع الجلسة اليوم هو أقامة احتفال رمزي وبسيط لهم * 
يقوم االحتفال على أساس أن هناك طالب متفوق في قضية ما وبالتالي يقوم زمالئه بتكريمـه                * 

  .وتقديم جائزه له 
   -:ا الطالب المتفوق مثالً يوضح الباحث للطالب بأن جميعهم سوف يكون هذ* 
  .أمام المجموعة ويتلقى هدية معينة ) فالن (  يقف -
تفال بزميلهم وتقديم الجـائزة      تقوم المجموعة اإلرشادية بالتصفيق وهم جالسون ثم يقفون لالح         -
  .له
  . يقوم الطالب بتزين المكان الذي سوف يقام فيه االحتفال -
   . يقوم الطالب بتصوير هذا االحتفال-
في نهاية الجلسة يقوم الباحث بالتعليق عليها ويوضح للطالب بأن الهدف كان مـن وراءهـا                * 

  .تنمية مهارة الطالب االجتماعية وتخلصهم من عدم التفاعل االجتماعي مع اآلخرين 
  اذكر موقف خجل تعرضت له ؟ : الواجب المنزلي 

  .توزيع الورقة التقويمية * 
  .حضورهم والتأكيد عليهم بأهمية حضورهم في الجلسة القادمة تقديم الشكر للطالب على * 

  :الجلسة الثالثة عشر 
   إكساب الطالب مهارات المشاركة في المواقف التي تتطلب العمل مع الجماعة   :العنوان 
   :األهداف 

  .قدرة الطالب على مشاركة زمالئهم التفكير والتخطيط . 1
  .مالئهم في بعض األعمال إدراك الطالب أهمية التعاون مع ز. 2
  .إدراك الطالب أهمية العمل الجماعي . 3
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  الخطوات اإلجرائية للجلسة اإلرشادية 
  .يقوم الباحث بتقسيم الطالب إلى مجموعات عمل . 1
يعرض الباحث على كل مجموعة موقف خجل ويطلب من المجموعة التعليـق علـى هـذا                . 2

  الموقف 
  .قشة الموضوع يتبادل الطالب األفكار في منا. 3

  .توزيع أوراق التقويم على الطالب * 
  .التأكيد بأهمية الحضور في الجلسة القادمة * 

  توزيع أوراق التقويم علي الطالب •
  التأكيد علي أهمية الحضور في الجلسة القادمة  •

  ) 13(سير الجلسة رقم  
  .تبدأ الجلسة بالترحيب من قبل الباحث بالطالب على حضورهم * 
  .لباحث بتذكير الطالب بما دار في الجلسة السابقة يقوم ا* 
  .يسأل الباحث الطالب عن الواجب المنزلي وقيامهم بعمله * 
يوضح الباحث للطالب بأن موضوع الجلسة اليوم يتناول عرض لمواقف خجل تعرضوا لـه               * 

  .وكذلك قيامهم بالتعليق على حاالت خجل أخرى 
  .ث مجموعات عمل يقوم الباحث بتقسيم الطالب إلى ثال* 
  . يعرض الباحث على الطالب قصه طفل خجول -

  .ويريد منهم تشخيص هذه الحالة لمعرفة أسبابها وآلية عالجها والتعليق عليها 
  .تقوم كل مجموعة بالحديث عن الحالة وتشخيص أسبابها وظروف عالجها * 
عليه وكيف تصرف   يطلب الباحث من كل طالب التحدث عن موقف خجل تعرض له والتعليق             * 

  .بعد زوال الموقف 
في نهاية اللقاء يقوم الباحث بالتعليق على قصص الخجل ويبين للطالب أهمية الحديث في هذا               * 

  .الجانب ألنه يتيح لهم فرصة التفريغ االنفعالي عما يدور بداخلهم 
  .توزيع الورقة التقويمية * 
  .ور في الجلسة القادمة يقدم الباحث الشكر للطالب ويؤكد على أهمية الحض* 

  الجلسة الرابعة عشر  
  )  القياس البعدي الثاني وإنهاء البرنامج (  ختام البرنامج :العنوان 
   :األهداف 

  . تقيم البرنامج اإلرشادي من وجهة نظر الطالب . 1
  .تقيم مدى التحسن الذي شعر به الطالب بعد االنتهاء من جلسات البرنامج . 2
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   إلى ضرورة االستمرار في تنفيذ ما تم تعليمه وتوظيفه في حياتهم اليومية إرشاد الطالب. 3
  ) .المعلمين ( إنهاء المقابلة وتوديع المسترشدين . 4

  :الخطوات اإلجرائية للجلسة اإلرشادية 
يرحب الباحث بالطالب ويخبرهم بأن هذا اللقاء هو األخير ويعرب لهم عن سعادته بـالفترة                . 1

  .م في أنشطة البرنامج التي قضاها معه
  .القيام بتلخيص لجميع الجلسات البرنامج السابقة من قبل الطالب  وبمشاركة الباحث . 2
  .تطبيق االختبار البعدي . 3
توزيع نشرة تتحدث عن أهمية المهارات االجتماعية وأثرها في التغلب على ظاهرة الخجـل              . 4

  .لدى األطفال 
دخال السرور والمرح على جميع الطـالب ويتنـاولون بعـض           في النهاية يقام حفل بسيط إل     . 5

  .المأكوالت والمشروبات 
  :) 14(سير الجلسة رقم 

  .تبدأ الجلسة بالترحيب بالطالب من قبل الباحث على حضورهم * 
  .يقوم الباحث بتذكير الطالب بما دار في الجلسة السابقة * 
  .ة في جلسات البرنامج اإلرشادي يوضح الباحث للطالب بأن موضوع الجلسة هي النهائي* 
  : يطلب الباحث من كل طالب بالتحدث أمام زمالئه عن اآلتي * 
  . االستفادة التي حصل عليها من وراء مشاركته في جلسات البرنامج-
  . دور البرنامج في تنمية مهاراتهم االجتماعية والحياتية -
  .ليومية شعورهم عما أحسوا به من تغير في سلوكه وتصرفاتهم ا-
 – المكان   – الوقت   –المادة العلمية وموضوعها    (  رأي الطالب في جلسات البرنامج من حيث         -

  ) .آلية التنفيذ 
 يقوم الباحث بالتعليق على أقوال الطالب وعلى جلسات البرنامج والفائدة مـن لقـاءه بهـؤالء      -

  .الطالب من خالل تقديم الدعم النفسي واالجتماعي لهم
جلسة تقام حفلة بسيطة يتم تناول العصير والحلوى ويتم الوداع من قبـل الطـالب                في نهاية ال   -

  .لبعضهم البعض والباحث على أمل اللقاء معهم لمتابعة البرنامج
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 :الجلسة األولى 

  :سير الجلسة 
في بداية الجلسة رحب الباحث بجميع طالب المجموعة التجريبية التـي سـوف يطبـق              

ي حيث بدأ الجلسة بتقديم تعريف عن نفسه للطالب وطبيعة عملـه بعـد              عليها البرنامج اإلرشاد  
ذلك طلب الباحث من كل طالب أن يقف أمام زمالئه ويقدم نفسه لكي يتعرفوا عليه ، حيث يذكر                  
كل طالب االسم وعدد أفراد األسرة وترتيبه بين أخوته وعمل الوالد ، ومـستواه الدراسـي فـي     

لمهنة التي يرغب في ممارستها في المستقبل ، ثـم قـام الباحـث              المدرسة وأمنيته في الحياة وا    
 المختلفة وآلية تنفيذه حيث ذكر بأن البرنـامج اإلرشـادي           وأنشطتهبتعريف البرنامج اإلرشادي    

 جلسة كل أسبوع جلستان وخالل هذه الجلسات سوف يمارس الطالب مجموعـة             15يتكون من   
كر األهداف المـراد تحقيقهـا مـن وراء تطبيـق        ويقومون بالزيارات وذ   واأللعابمن األنشطة   

البرنامج اإلرشادي والفائدة التي سوف يحققها الطالب من وراء المشاركة في هذا البرنامج وهي              
تنمية المهارات االجتماعية والحياتية لدى الطالب وتنمية مهـارة االتـصال والتواصـل مـع               : 

 على ظاهرة الخجل والخوف من مواجهـة        اآلخرين والتفاعل والتخاطب بالمحيطين لهم والتغلب     
  .اآلخرين وإبرازهم في صورة جديدة قادرة على مواجهة اآلخرين والتأثير فيهم 

وأخيراً قدم الباحث للطالب مجموعة من القواعد سوف تحكم العالقة بينهم خالل تنفيذ جلـسات               
  : البرنامج اإلرشادي القادمة وهي 

  .ومات أثناء تطبيق البرنامج التأكيد على خصوصية وسرية المعل. 1
  .االلتزام بمواعيد الجلسات اإلرشادية . 2
  .عدم مقاطعة اآلخرين أثناء حديثهم . 3
  .عدم االستهزاء والسخرية من آراء اآلخرين . 4
  .تنفيذ ما يطلب من نشاطات خالل الجلسات . 5
  . الجيد واالنتباه اإلصغاء. 6
  .بول عدم الخروج من الجلسات إال بعذر مق. 7

  :  الباحث الطالب الواجب المنزلي وهو السؤال التالي أعطىوأخيراً 
 هذا البرنامج بعـد ذلـك تـم         أنشطةما هي توقعاتك التي تتمنى تحقيقها من وراء المشاركة في           

توزيع الورقة التقويمية للطالب وبعد تعبئتها قام الباحث بجمعها وفي النهاية شكر الطالب علـى               
  . في الجلسة وأكد عليهم بأهمية الحضور في الجلسة القادمة حضورهم ومشاركتهم
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  : الجلسة الثانية 
  سير الجلسة 

في بداية الجلسة رحب الباحث بالطالب وشكرهم على الحـضور وذكـرهم بقواعـد الجلـسات         
  .اإلرشادية وأهمية االلتزام بها 

الواجـب المنزلـي وقيـامهم    قام الباحث بتذكير الطالب بما جرى في الجلسة السابقة ثم ذكرهم ب     
  .توقعاتك من المشاركة في البرنامج اإلرشادي وأنشطته : بعمله وهو 

 طالب وطلب من كل مجموعـة  5 مجموعات كل مجموعة بها    3قام الباحث بتقسيم الطالب إلى      
أن يكتبوا توقعاتهم على ورقة كبيرة ويعرضوها على السبورة بعد أن أنتهى الطالب مـن كتابـة    

 قام كل طالب بذكر توقعاتهم من وراء المشاركة في البرنامج وعنـدما انتهـى جميـع                 توقعاتهم
الطالب عن الحديث عن توقعاتهم قام الباحث بالتعليق على تلك التوقعات حيث قسم التوقعات إلى               

  : قسمين 
  .التوقعات الواقعية التي يمكن تحقيقها * 
  .التوقعات الغير واقعية التي ال يمكن تحقيقها * 

ثم وضح لهم التوقعات الغير واقعية وأنها صعبة التحقيق حيث طلب مـنهم أن يـستبعدوها مـن     
  .تفكيرهم 

  :  الواجب وهي أسئلةوعند انتهاء الجلسة قدم الباحث لهم 
  . وتقوية شخصيتهم األبناءوضح موقف اإلسالم من تربية . أ

  .اذكر مواقف شجاعة لشخصيات إسالمية . ب
ورقة التقويمية للجلسة اإلرشادية حيث قام جميع الطالب بتعبئتهـا وتـسليمها            وبعدها تم توزيع ال   

  .للباحث 
وأخيراً قدم الباحث لجميع الطالب الشكر على حضورهم وأكد عليهم بضرورة الحـضور فـي               

  .الجلسة القادمة 
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  : الجلسة الثالثة 
  سير الجلسة 

 الشكر علـى الحـضور بعـد ذلـك قـام       بدأ الباحث الجلسة الثالثة بالترحيب بالطالب وقد لهم  
بتذكيرهم بما دار في الجلسة السابقة وهي توقعاتهم من وراء المشاركة في البرنامج اإلرشـادي               
ثم سألهم عن سؤال الواجب المنزلي من قام باإلجابة عليه بعدها تحدث الباحـث للطـالب بـأن               

قش الطالب في ثـالث محـاور   موضوع الجلسة اليوم هو دور اإلسالم في التنشئة االجتماعية نا       
  : هي 

  .دور اإلسالم في تربية األوالد وتقوية شخصياتهم 
  .مناقشة مفهوم الحياء والخجل والتفريق بينهم * 
  .ذكر نماذج الشخصيات إسالمية لالقتداء بها * 

 وتقويـة  األبنـاء حيث تحدث الباحث عن موقف الرسول صلى اهللا عليه وسلم من تربية           
 القصص والمواقف التي عايشها الرسول الكريم مثل حثـه الـشباب علـى              شخصيتهم من خالل  

لروحة في سبيل اهللا أو غدوة خير مـن الـدنيا          ( الجهاد في سبيل اهللا بقوله صلى اهللا عليه وسلم          
  .صدق رسول اهللا) لدنيا وما فيها وما فيها ولقاب قوس أحدكم من الجنة أو موضع قيد خير من ا

 ومنها قيمة الصدق فلقد جاء في الحديث        األمة التي غرسها الرسول في      وتحدث الباحث عن القيم   
دعتني امي يوماً ورسول اهللا قاعداً في بيتنـا فقالـت تعـال    ( اهللا بن عمر قال    الشريف عن عبد  

 تمراً فقال لها أما أنـك لـم      أعطيه فقال لها رسول اهللا ما أردت أن تعطيه قالت أردت أن             أعطك
  ) .ك كذبه تعطيه شيئاً كتبت علي

علموا أوالدكم السباحة   ( وتحدث الباحث عن موقف عمر بن الخطاب من تربية األبناء حيث قال             
  ) .والرماية وركوب الخيل 

 ومواقفها البطولية والشجاعة مثل القائد صـالح الـدين          إسالميةوتحدث الباحث عن شخصيات     
القتداء بهذه الشخصية اإلسـالمية     اإليوبي وقيامه بتحرير المسجد األقصى من الصليبين وكيفية ا        

التي ارتبط اسمها بالمسجد األقصى كما تحدث الباحث عن شخصية علي بن أبي طالب ونومـه                
في فراش الرسول ليلة الهجرة وكيف يمكن للطالب االستفادة من هذا الموقـف الـشجاع وتـم                 

  .الحديث عن شخصية خالد بن الوليد والبطوالت التي حققها واالنتصارات 
تحدث الطالب عن مواقف شجاعة في حياتهم حيث اتيحت الفرصة لكل طالب أن يذكر موقـف     و

  .شجاعة قام به في حياته 
وتم الحديث كذلك عن مفهوم الخجل ومفهوم الحياء حيث تحدث الطالب عـن مفهـوم الخجـل                 

  . الفرق بين المفهومين وأدركواوتعريفة وكذلك تحدثوا عن مفهوم الحياء 
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ة قام الباحث بتلخيص ما دار في الجلسة حيث وضح االشـياء الغامـضة لهـم                وفي اخر الجلس  
وحثهم على االطالع على مواقف إسالمية أخرى وأهمية االقتداء بها ألنها تساعدهم على تطوير              
قدراتهم ومهاراتهم الحياتية واالجتماعية وتخلصهم من عقدة العزلة االجتماعية واالنطواء والبعد           

  : ا قدم الباحث للطالب الواجب المنزلي وهو عن اآلخرين وبعده
ماذا تعرف عن المهارات االجتماعية والحياتية وأهميتها في حياتك ثـم قـام بتوزيـع الورقـة                 

  .التقويمية عليهم لكي يقوموا بتعبئتها 
وأخيراً قدم الباحث الشكر لجميع الطالب على حضورهم ومشاركتهم في الجلسة ثم أكـد علـيهم     

  .ر في الجلسة القادمة بأهمية الحضو
  : الجلسة الرابعة 

  سير الجلسة 
في بداية الجلسة قام الباحث بالترحيب بجميع الطالب على حضورهم كما ذكرهم بمـا دار فـي                 
الجلسة السابقة التي تم الحديث فيها عن دور اإلسالم في التربية وسألهم عن الواجـب المنزلـي                 

  :  طرح األسئلة اآلتية حول مفهوم المهارات االجتماعية بعد ذلك
  .ماذا نقصد بالكفاءة االجتماعية * 
  .هل الكفاءة االجتماعية هي المهارات االجتماعية * 
  .آلية امتالك المهارات االجتماعية * 

 على هذه األسئلة السابقة وتعريف المهارة       لإلجابة الباحث جميع الطالب الفرصة      أعطىبعد ذلك   
 السابقة حيث قدم التعريف العلمـي للمهـارة         إجاباتهمبالتعليق على   االجتماعية بعدها قام الباحث     

 وأرائـه االجتماعية وهو قدرة الفرد على أن يعبر بصورة لفظية وغير لفظيـة عـن مـشاعره                 
 اللفظيـة الـصادرة عـنهم       وأفكاره لآلخرين ويدرك في الوقت نفسه الرسائل اللفظيـة وغيـر          

  .وتفسيرها
  : تالي بعد ذلك تطرق الباحث للسؤال ال

  . ما هي ابجابيات امتالك الفرد للمهارة االجتماعية -
 الفرص لجميع الطالب لإلجابة على هذا السؤال وقام بتسجيل جميع إجابات الطالب             أعطىحيث  

 بأن امتالك الفرد للمهـارات االجتماعيـة        إصاباتهمعلى السبورة بعدها قام بالتعليق على جميع        
 عالقات ناجحة معهم    وإقامة على االتصال والتواصل مع اآلخرين       يخلق منه فرداً اجتماعياً قادر    

  .في جميع الظروف والتغلب على صعوبات الحياة ومشاكلها 
ووضح لهم بأن افتقاد الفرد للمهارات االجتماعية يجعله معزوالً عن اآلخرين غير قـادر علـى                

نطواء ويسيطر عليه الخجـل  التخلص والتحدث إليهم مما يجعله يميل نحو العزلة االجتماعية واال        
  .الشديد 
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وفي نهاية الجلسة أجمل الباحث جميع ما دار منها من نقاشات حول مفهوم المهارة االجتماعيـة                
  .وآلية امتالكها ودورها في تقوية وتعزيز شخصية الفرد في المجتمع 

  : وأخيراً قدم الباحث سؤال الواجب المنزلي وهو 
  .عرف الخجل واذكر أسبابه 

ذلك قام الباحث بتوزيع الورقة التقويمية للطالب وبعد انتهائهم من تعبئتها قام بجمعها مـنهم               بعد  
  .وشكرهم على مشاركتهم لهذه الجلسة وأكد عليهم بأهمية الحضور في الجلسة القادمة 

  :الجلسة الخامسة 
  :سير الجلسة 

ذلـك قـام    رحب الباحث بجميع الطالب في بداية الجلسة وشكرهم على حضورهم بعد            
بتذكيرهم بما دار في الجلسة السابقة حول المهارات االجتماعية ثم سألهم عـن سـؤال الواجـب       

  : المتعلق بتعريف الخجل وأسبابه وطرق عالجه بعد ذلك قام الباحث بطرح السؤال التالي 
  ) عرف الخجل (  ماذا نعني بالخجل -

 على السبورة ثم قام بـالتعليق       بعد ذلك استمع الباحث إلى إجابات جميع الطالب وسجلها        
هو الميل إلى تجنب التفاعل االجتمـاعي للمـشاركة   ( عليها مقدماً مقدماً التعريف العلمي للخجل       

  ) .في المواقف االجتماعية بصورة غير مناسبة 
  : ثم ينتقل الباحث إلى قضية المواقف المخجلة في حياة الطالب بطرح السؤال التالي 

  .رضت له اذكر موقف خجل تع* 
حيث استمع الباحث إلى جميع الطالب حيث قدم كل واحد منهم موقف خجل تعـرض لـه فـي                  
حياته ، بعدها قام الباحث بالتعليق على جميع المواقف التي ذكرها الطالب موضحاً لهم أن تلـك                 

  : المواقف التي ذكروها لها أسباب وبالتالي طرح الباحث السؤال التالي 
  .ي تولد الخجل ما هي األسباب الت* 
  .ما هو دور األسرة * 
  .ما هو دور الوراثة * 

 الطالب حول األسباب المؤدية للخجل ودور األسـرة         إجاباتبعد ذلك استمع الباحث إلى      
 موضحاً أن األسرة لهـا دور كبيـر فـي تقويـة             إجاباتهموالوراثة ثم قام الباحث بالتعليق على       

 من خالل االتصال    أقرانهمير فاعلين ومتواصلين مع      غ أفراد أو العكس وجعلهم     أبناءهمشخصية  
  .والتواصل مع اآلخرين داخل األسرة وخارجها وخاصة محيط المجتمع الذي يعيش فيه الفرد 

ومن خالل الحديث عن الخجل تطرق الباحث لمفهوم الحياء وفرق بينه وبين الخجل فوضح بأن                
  .ة اآلخرين الخجل هو انكماش الفرد وانطوائه وتجانبه عن مالقا

  .أما الحياء فهو التزام الفرد منهاج الفضيلة وآداب اإلسالم 
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  : وخلص الباحث أخيراً إلى السؤال التالي 
  .هل هناك عالقة بين المهارة االجتماعية والخجل 

 الباحث الفرصة لجميع الطالب باإلجابة على هذا السؤال بعدها قـام بـالتعليق علـى                أتاحوهنا  
أن افتقاد الفرد للمهارات االجتماعية يوقعه ضحية للخجل الشديد ويخلـق منـه            موضحاً   إجاباتهم

شخصية عاجزة غير قادرة على التخاطب والتواصل مع اآلخرين بعد ذلك قدم إلـيهم الواجـب                
  : وهو 

كل طالب عليه التفكير بوظيفة يتمنى في المستقبل ممارستها ويقوم بتمثيل دور صاحب هـذه               * 
  .الوظيفة 
  . قدم للطالب الورقة التقويمية حيث قام الطالب بتعبئتها وتسليمها للباحث بعد ذلك

ثم شكرهم على حضورهم ومشاركتهم في هذه الجلسة وأكد لهم أهمية حضورهم فـي الجلـسة                
  . القادمة 

  :الجلسة السادسة 
  :سير الجلسة 

ار فـي  في بداية الجلسة رحبت بالطالب وشكرتهم على حضورهم بعد ذلك ذكرتهم بما د    
الجلسة السابقة التي كانت حول مفهوم الخجل وأسبابه المختلفة ثم ذكرتهم بسؤال الواجب حـول               

  .استعدادهم للعب األدوار المختلفة وتمثيلها أمام زمالئهم الطالب 
بعد ذلك اخبرهم الباحث بأن موضوع الجلسة اليوم هـو إكـساب الطـالب بعـض المهـارات              

  .ار والتمثيل االجتماعية من خالل لعب األدو
  : ثم طلب الباحث من الطالب القيام بلعب األدوار التالية 

  .تمثيل دور المرشد التربوي في المدرسة * 
  .تمثيل دور الطفل الخجول والطفل االجتماعي * 
  .تمثيل دور مذيع التلفاز وحوارات بين الطالب * 
  .تمثيل دور الوالد في البيت * 
  .غب في العمل بها تمثيل دور الوظيفة التي ير* 

حيث قام الطالب جميعهم واحد تلوا اآلخر بتمثيـل تلـك األدوار الـسابقة وشـعورهم                
  .بالسعادة أثناء قيامهم بذلك 

وفي نهاية الجلسة قام الباحث بالتعليق على ما قام به الطالب ووضح لهم فوائد قيـامهم                
  .مع زمالئهم الطالب بلعب تلك األدوار وأثرها في تنشيطهم حول التفاعل والتخاطب 

  : بعدها قدم إليهم سؤال الواجب وهو 
  .االستعداد للقيام بمجموعة من األلعاب المسلية * 
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ثم قام بتوزيع الورقة التقويمية وبعد قيام الطالب بتعبئتها قام بجمعها ثم شكر الطالب على حسن                
  .مشاركتهم وحضورهم وأكد عليهم بأهمية الحضور في الجلسة القادمة 

   :لجلسة السابعةا
   :سير الجلسة

في بداية الجلسة رحبت بجميع الطالب وشكرتهم على حـضورهم بعـد ذلـك قامـت                
بتذكيرهم بما دار في الجلسة السابقة التي كانت عبارة عن لعب األدوار ثم أخبرهم بأن موضوع                

 والتصرف فـي    الجلسة اليوم قيامهم بمجموعة من األلعاب المسلية التي تنمي لديهم إدارة الحوار           
  .المواقف الجماعية 

  : اللعبة األولى 
طلبت من الطالب الوقوف في دائرة والعد إلى عشرة حيث ال يسمح لطـالبين بالتحـدث    

  . اللعبة إلجراءفي وقت واحد وال توجد خطة للتواصل كالمياً 
  .حيث قام الطالب بتكرار اللعبة اكثر من مرة بنجاح ثم صفق لهم الجميع 

  : انية اللعبة الث
 حيث كون الطالب آلة الباحـث     أنفسهمتقوم هذه اللعبة على أساس اختيار آلة تتكون من الطالب           

  .الخ …  الباص السائق والماتور والعجالت والصوت والركاب أجزاءوانقسموا إلى 
 المختلفة وهكذا كرر الطالب هـذه اللعبـة وهـم           أجزائها أصواتوعند تشغيل هذه اآللة تسمع      

  .شعرون بالسعادة أثناء قيامهم بهذا العمل يضحكون وي
  : اللعبة الثالثة 

تقوم هذه اللعبة على أساس أن يفكر أحد الطالب في عقله بحقيقتين وأمنيـة ثـم يخبـر                  
الطالب بتلك الحقيقتين واألمنية والمطلوب من بقية الطالب أن يعرفوا ما هي الحقيقتين وما هـي   

  .األمنية 
 اللعبة بانتظام أمام بعضهم البعض شاعرين بااللفة والتفـاهم          حيث نفذ جميع الطالب هذه    

  .فيما بينهم 
وفي نهاية الجلسة لخصت مجمل األلعاب وأهدافها والفائدة التي تعود على الطالب مـن              
وراء القيام بها حيث أكد لهم على أهمية اللعب لما له من أثر للتعارف بين اآلخـرين واكتـساب              

  . مع اآلخرين وحل المشكالت التي تواجههم مهارات التواصل والتفاهم
وأخيراً قمت بتوزيع الورقة التقويمية على الطالب لتعبئتها وبعد االنتهاء قام بجمع تلـك              

  .الورقة 
ثم قدمت الشكر لجميع الطالب الحاضرين على مشاركتهم وتفاعلهم في هذه الجلسة وأكد             

  .عليهم بأهمية الحضور في الجلسة القادمة 
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  : الثامنة الجلسة

  :سير الجلسة 
في بداية الجلسة رحب الباحث بالطالب وشكرهم على حضورهم ثم قام بتـذكيرهم بمـا          
جرى في الجلسة السابقة التي كانت عبارة عن مجموعة من األلعاب المـسلية وأخبـرهم بـأن                 

  .عالج الخجل بالتفريغ االنفعالي عن طريق الرسم : موضوع الجلسة لهذا اليوم هو 
  : لبت من كل طالب أن يرسم اآلتي حيث ط

  . ارسم نفسك أثناء موقف خجل تعرضت له -
  . ارسم نفسك بعد زوال هذا الموقف الخجول -
  ) . البيت – الفصل –ساحة المدرسة (  ارسم طفل خجول في مكان معين مثالً -
  ) ت  البي– ساحة المدرسة –الفصل ( في مكان معين مثالً ) مرح (  ارسم طفل اجتماعي -

 الطالب الوقت الكافي للقيام بالرسم طلبت منهم التوقف واالنتباه ثم طلبت من كل              أعطيتبعد أن   
  .طالب أن يقوم بعرض ما رسم أمام زمالئه الطالب ويشرح في الرسم من مواقف مختلفة 

حيث الحظت الطالب رسموا مواقف الخجل من خالل مواقف الحياة التي يعيشونها في المدرسة              
بيت أو الفصل ، وجميع رسومات الطالب أظهرت الطالب الخجول معزوالً عن بقية زمالئه              أو ال 

  .الطالب يجلس ويلعب وحيداً بعيداً عنهم ويكتب دروسه دون مشاركة من زمالئه الطالب 
 إعاقـة وأخيراً قمت بالتعليق على جميع رسومات الطالب مبيناً ظاهرة الخجـل ودورهـا فـي                

 اآلخرين وبينـت للطـالب أهميـة التواصـل          وأقرانهتخاطب بين الطفل    التفاعل والتواصل وال  
 عالقات اجتماعية ناجحة توفر لهم األمن واالطمئنان الـذي يحقـق   وإقامةوالتخاطب مع زمالئه   

  :  الطالب سؤال الواجب وهو إعطاءلهم الراحة النفسية وفي نهاية الجلسة تم 
  .ت للجلسة السابقة  تحضير مجموعة من األناشيد والفوازير والنك-
  .ئهم من تعبئتها تم جمعها من قبلي بعد ذلك تم توزيع الورقة التقويمية على الطالب وبعد انتها-

وأخيراً قدمت لهم الشكر على حضور هذه الجلسة والمشاركة فـي فعالياتهـا وأكـدت علـيهم                 
  .بالحضور في الجلسة القادمة 
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  الجلسة التاسعة 
  سير الجلسة 

جلسة رحب الباحث بجميع الطالب وشكرهم على حضورهم ثم قام بتـذكيرهم  في بداية ال 
بما دار في الجلسة السابقة التي كانت عبارة عن رسم للمواقف الخجولة التـي تـساعدهم فـي                  

  .التنفيس االنفعالي 
بعد ذلك اخبرتهم بأن موضوع الجلسة اليوم سيكون حول عالج خجـل الحـديث أمـام                

  .اآلخرين 
سألت الطالب حول سؤال الواجب حول استعدادهم لعرض قـصص مـسلية   وفي البداية   

  .والقاء أناشيد وعرض فوازير ونكت ، وعرض مواقف وطرائف شاهدوها أو عايشوها 
 الفرصة لجميع الطالب بالمشاركة أمام بعضهم البعض حيث قدم الطالب قـصص             أعطيتحيث  

هم على التحدث مع زمالئهم دون       السرور عليهم وشجعت   أدخلترائعة ومواقف مضحكة وفوازير     
  .خجل أو خوف أو تردد 

 عالقات ناجحـة معهـم      وإقامةوهذا يتيح الفرصة لهم للتخاطب والتواصل مع زمالئهم         
  .وينمي لديهم مهارة التحدث وسط جماعة من األفراد دون خجل أو خوف 

تنمية مهـارات الطـالب   وفي نهاية الجلسة قام الباحث بالتعليق على هذا النشاط مبيناً أهميته في       
االجتماعية وخاصة مهارة التحدث أمام زمالئهم الطالب وتشجيعهم على أقامة عالقات ناجحـة             

  .مع زمالئهم والتواصل معهم ومخاطبتهم 
بعد ذلك قدم الباحث سؤال الواجب وهو عبارة عن االستعداد لزيارة الجامعة اإلسـالمية فـرع                

  .خانيونس في الجلسة القادمة 
 قدم الباحث للطالب الورقة التقويمية للقيام بتعبئتها وبعد انتهائهم من ذلـك قـام               وأخيراً

بجمعها وشكرهم على حضورهم ومشاركتهم الفعالة في الجلسة وأكد عليهم بأهمية الحضور فـي       
  .الجلسة القادمة 

  :الجلسة العاشرة 
  :سير الجلسة 

لشكر على حضورهم وذكـرهم     في بداية الجلسة رحب الباحث بجميع الطالب وقدم لهم ا         
بما دار في الجلسة السابقة التي كانت عبارة عن معالجة خجل الحديث أمام اآلخرين من خـالل                 

الـخ ،   …  الفرصة للتحدث أمام زمالئهم الطالب من خالل عرضهم لقصص وفوازير            إعطائهم
فـرع  ( سـالمية  بعد ذلك اخبرهم الباحث بأن موضوع الجلسة اليوم هو القيام بزيارة الجامعة اإل    

 المختلفة والعلوم التي تدرس بها وفـي تمـام          وأقسامها إنشائهاللتعرف على ظروف    ) خانيونس  
م توجهت أنا والطالب المجموعـة  08/12/2007الساعة العاشرة صباحاً من يوم السبت الموافق      
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قات العامـة  التجريبية إلى الجامعة اإلسالمية فرع خانيونس يحث استقبلنا هناك أحد موظفي العال          
 بإعطـاء في الجامعة الذي سبق وأن قمت بالتنسيق معه لهذه الزيارة ، حيث قام هذا الموظـف                 

 الجامعة والعلوم التي تدرس فيها وعدد طالبهـا وطالباتهـا         إنشاءالطالب معلومات عن ظروف     
والكليات الموجودة فيها ثم طاف بالطالب في مختبر الفيزيـاء والمكتبـة وقاعـة المـؤتمرات                

 األمـاكن واالجتماعات والقاعات الدراسية وحديقة الجامعة حيث قدم لهم شرحاً مفصالً عن تلك             
 الطالب للموظف عن سعادتهم بهذه الزيارة       وأعربوتم التقاط الصور الفوتوغرافية مع الطالب       

وشكروه على حسن استقباله لهم وتزويدهم بتلك المعلومات عن الجامعة كما قدم الموظف الشكر              
الب على زيارتهم وتمنى لهم النجاح وفي نهاية الزيارة قام الباحث بالتعليق على ما دار فـي                 للط

هذه الزيارة وأهميتها والفائدة التي تعود على الطالب من جراء القيام بها واستمع الباحـث إلـى                 
  . جميعاً عن سعادتهم بهذه الزيارة أعربواآراء الطالب حول هذه الزيارة الذين 

ام الباحث بتقديم الشكر للطالب وتمنى لهم التوفيق وأخبرهم بـأن موضـوع الجلـسة               وأخيراً ق 
  .القادمة سيكون القيام بزيارة للمجلس البلدي في بني سهيال 

بعد ذلك شكر الباحث الطالب على حسن مشاركتهم في هذه الزيارة وأكد عليهم بأهمية الحضور               
  .في الجلسة القادمة 

  :الجلسة الحادية عشر 
  :ر الجلسة سي

في بداية الجلسة رحبت بجميع الطالب وشكرتهم على الحضور وذكرتهم بمـا دار فـي               
 بـأن  أخبـرتهم الجلسة السابقة التي كانت عبارة عن زيارة الجامعة اإلسالمية خانيونس بعد ذلك            
  .موضوع الجلسة اليوم سيكون القيام بزيارة للمجلس البلدي في مدينة بني سهيال 

م توجهـت أنـا     10/12/2007ة العاشرة صباحاً من يوم االثنين الموافق        في تمام الساع  
 طالب إلى بلدية بني سهيال حيث كان في استقبال          15وطالب المجموعة التجريبية والبالغ عددهم      

الطالب القائمين على العالقات العامة في البلدية الذين رحبوا بالطالب أجمل ترحيب بعـد ذلـك              
نبذة عن بلدية بني سهيال عدد سكان البلدة والخدمات التي تقدمها البلديـة             قدم أحد موظفي البلدية     

 البلدية والصعوبات التي تواجه البلدية ، بعد ذلك التقـى الطـالب بـرئيس          وإمكانياتللمواطنين  
 البلدية والخطط المستقبلية    إمكانياتالبلدية الذي رحب بدوره بالطالب وقدم لهم شرح مبسط عن           

الطالب بدورهم فقد قدم كل واحد سؤال طرح على القائمين علـى البلديـة حيـث                للبلدية ، أما    
 البلدية وخدماتها للمواطنين ومكتبة البلدية والرياضة ودور البلدية         إمكانيات حول   أسألتهماشتملت  
  .في ذلك 

 البلدية مع الطالب حيث عبر      وأعضاءبعد ذلك تم التقاط صور تذكارية مع رئيس البلدية          
  .الب عن سعادتهم بهذه الزيارة جميع الط
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 الطالب الحرية فـي     وإعطاء قدم الباحث شرح عن الهدف من هذه الزيارة          األخيروفي  
 لتفعيل دور الطالب وتنمية مهـارة التحـدث والتخاطـب مـع             اإلجاباتاألسئلة واالستماع إلى    

  .اآلخرين 
  .ر في الجلسة القادمة وأخيراً قدم الباحث شكره الجزيل للطالب وأكد عليهم بضرورة الحضو

  :الجلسة الثانية عشر 
  :سير الجلسة 

في بداية الجلسة رحب الباحث بجميع الطالب وشكرهم على الحضور وذكره بموضـوع     
 للطـالب   أتـيح الجلسة السابقة التي كانت عبارة عن زيارة للمجلس البلدي في بني سهيال حيث              

طالع على خدمات المجلس البلدي بعد ذلك       التواصل والتخاطب مع المجتمع المحلي من خالل اال       
اخبر الباحث الطالب بأن موضوع الجلسة لهذه اليوم ستكون أقامة حفل بـسيط لتكـريم جميـع                 

ـ        إلكسابهمطالب المجموعة التجريبية     ث  مهارات التفاعل االجتماعي والتواصل مع اآلخرين حي
هم مالبس جميلة وقيامهم بترتيـب       فيه جلسات البرنامج وارتدائ    ةقام الطالب بتزين الفصل المقام    

 ثقافية وفوازير لطرحها على الطالب وقد ركز الباحث في الحفل علـى             أسئلة وإحضارالجوائز  
 األسـئلة الثقافيـة وتوزيـع       وإلقاءأن يقوم الطالب بتفعيل جميع فقراته بأنفسهم من حيث التقديم           
   .األناشيد بعض وإلقاء الجوائز واستقبال الضيوف وتغطية الحفل بالصور الفوتوغرافية

وفي الجلسة طلب أحد طالب البرنامج من زمالئه الوقوف جميعاً الستالم جوائزهم حيـث كـان        
مجموعة توزع الجوائز وأخرى تتلقى تلك الجوائز ومجموعة مـن الطـالب تمثـل الـضيوف                

  .الحاضرين تقوم بالتصفيق
ذه الحفلة البسيطة تنمية مهـارة      وفي نهاية الجلسة وضح الباحث للطالب بأن الهدف من وراء ه          

الطالب االجتماعية من خالل االتصال والتواصل مع زمالئهم والتخاطب معهم وتخلـصهم مـن          
  .عدم المقدرة على التفاعل مع اآلخرين 

وأخيراً شكر الباحث جميع الطالب على حضورهم وحسن مشاركتهم لهذه الجلسة وأكـد علـيهم          
   .بأهمية الحضور في الجلسة القادمة

  :الجلسة الثالثة عشر 
  :سير الجلسة 

في بداية الجلسة رحبت بجميع الطالب وشكرتهم على حضورهم وذكرتهم بما دار فـي              
  .الجلسة السابقة التي كانت عبارة عن أقامة احتفال بسيط لتكريم الطالب جميعهم 

تطلب العمـل    بأن موضوع الجلسة اليوم مهارات المشاركة في المواقف التي ت          أخبرتهمبعد ذلك   
  مع الجماعة 

   : كاآلتي الجلسة أحداثودارت 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 238

 الفرصـة لجميـع     أعطيتقام جميع الطالب بعرض لمواقف خجل تعرضوا لها ، حيث           
  .الطالب بالتحدث وبعد ذلك قام الباحث بالتعليق على جميع الحاالت التي ذكرت 

ـ ثم عرض على الطالب حالتين لمواقف خجل وطلب منهم تشخيصها ومعرفـة               بابهاأس
وآلية مساعدة واإلرشاد حيث كانت الحالة األولى لتلميذ يعاني من الخجل وغيـر قـادر علـى                  
الحديث أمام زمالئه الطالب فيما كانت الحالة الثانية لتلميذ يعاني من التلعثم في الكالم والعزلـة                

  .االجتماعية والرغبة في الجلوس بمفرده ورطوبة يده ووضعه أصبعه في فمه 
قمت بتقسيم الطالب إلى ثالث مجموعات وقمت بعرض لحاالت خجل على كل            بعد ذلك   

  .مجموعة وطلبت منهم بأن يقوموا بتشخيص الحالة وآلية المساعدة واإلرشاد فيها 
 كل طالب الحرية في التحدث والكالم حـول حـاالت الخجـل التـي               إعطاءحيث ركزت على    

  .عرضت وآلية عالجها 
ق على الحاالت التي عرضت وآلية الدعم والمساعدات وأهمية         وأخيراً قام الباحث بالتعلي   

ذلك بالنسبة للطالب لمساعدتهم على التغلب على الخجل الذي يتعرضون له احياناً مـن خـالل                
  .الحديث عنه وآلية التعامل معه الن ذلك يتيح للطالب عملية التنفيس االنفعالي 

الب وبعد انتهائهم من تعبئتها قام بجمعها       ثم قام الباحث بتوزيع الورقة التقويمية على الط       
  .من الطالب وشكرهم على حضورهم وأكد عليهم بأهمية الحضور في الجلسة القادمة 

  :الجلسة الرابعة عشر 
  :سير الجلسة 

في بداية الجلسة رحب الباحث بجميع الطالب وشكرهم على حضورهم وذكرهم بما دار             
 الطالب مهارات المشاركة مـع زمالئهـم مـن     إكساب في الجلسة السابقة التي كانت عبارة عن      

  .خالل التفكير في حل المشكالت التي تعترضهم 
وأخبرتهم بأن هذه الجلسة هي النهائية وختام البرنامج اإلرشادي بعد ذلك طرحت األسئلة اآلتيـة              

  :  عليها وهي اإلجابةعلى الطالب وطلبت منهم 
  . وراء مشاركتك في جلسات البرنامج اإلرشادي  تلكم عن االستفادة التي حصلت عليها من-
  . دور البرنامج في تنمية مهاراتك االجتماعية والحياتية -
  . شعورك بتغير في سلوكك وتصرفاتك اليومية -
 المكـان  – الوقت –المادة العلمية وموضوعاتها (  رأي الطالب في جلسات البرنامج من حيث        -
  ) . آلية التنفيذ –

صة لكل طالب من طالب المجموعة التجريبية باإلجابة علـى جميـع             الفر أعطيتحيث  
األسئلة السابقة حيث تحدث كل طالب بالتفصيل عما دار في جلسات البرنامج حيث أكـد جميـع                

 لهم فرصة التخاطب    أتاحالطالب على أنهم استفادوا من مشاركتهم في البرنامج اإلرشادي الذي           
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هم لمجموعة من األنشطة المختلفة أمام زمالئهم الطـالب         والتواصل مع زمالئهم الطالب وتنفيذ    
كما أكدوا بان مهاراتهم االجتماعية والحياتية تطورت حيث اخذوا يشعرون بأنهم قـادرين علـى        
االتصال والتواصل مع اآلخرين في جو من األمن والطمأنينة والشعور بالراحة النفسية دون قلق              

  .أو خوف أو خجل من اآلخرين 
الب كذلك على أن موضوعات الجلسات كانت شيقة وممتعة ومناسبة ومتوافقـة        وأكد الط 

مع موضوع الخجل والمهارات االجتماعية ، وأن وقت الجلسة مناسب والمكان مالئم جداً للقيـام              
 في التقـويم وتنفيـذ الجلـسات        أسلوبهبتنفيذ تلك الجلسات كما عبروا عن شكرهم للباحث على          

يمه للجلسات بأسلوب بسيط ومفهوم  دون غموض حيث ركزت على           وتخاطبه معهم وأسلوب تقد   
 جميع الطالب الفرصة للتحدث والمشاركة فـي    وإعطاءتفعيلهم وجعلهم ينفذون الجلسات بأنفسهم      
  .جميع الجلسات وتنفيذ أنشطتها المختلفة 

مج أما الباحث فقد الشكر لجميع طالب المجموعة التجريبية على مشاركتهم في جلـسات البرنـا              
  .اإلرشادي والتزامهم بالحضور مبكرين للجلسات دون تأخير وحرصهم على الحضور 

كما شكرهم على التزامهم بالقواعد التي وضعوها في بداية جلسات البرنامج اإلرشـادي وتمنـى            
  .لهم التوفيق والنجاح 

ل وفي النهاية قام الباحث مع الطالب بتوزيع العصير والحلوى علـى بعـضهم الـبعض وتبـاد             
  عن سرورهم بهذه المشاركة وتم الـوداع بيـنهم           وأعربواالطالب الحديث مع بعضهم البعض      

 .وبين الباحث وبين أنفسهم على أمل اللقاء بهم لمتابعة البرنامج 
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دياأنشطة الطالب خالل جلسات البرنامج اإلرش
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.  

  ملخصات الدراسة
  

v  ملخص الدراسة باللغة العربية  
v الدراسة باللغة االنجليزية ملخص   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 244

   باللغة العربيةمخلص الدراسة
  :هدف الدراسة 

  التعرف على مدى فعالية برنامج مقترح لزيادة الكفاءة االجتماعيـة            إلىهدفت الدراسة   
  . األساسي في مرحلة التعليم الخجولينللطالب 

  -:عينة الدراسة 
 وقوامها  تجريبية األولى مجوعتين   إلى من تقسيمهم    طالبا) 30(تكونت عينه الدراسة من     

طالب مـن   ) 200(طالب حيث تم اختيارهم من بين       ) 15(طالب والثانية ضابطة وقوامها     ) 15(
  .  الدرجات على مقياس الخجل أعلىللبنين من حصلوا على  ) ب(مدرسة المتبنى الثانوية 

  -: الدراسة أدوات 
   -: التالية للتحقق من صحة فروض الدراسة األدوات استخدم الباحث في دراسته الحالية

   ) مايسة النيال ومدحت ابو زيد   إعدادمن ( الخجل أعراضمقياس . 
  -:منهج الدراسة 

 تجريبيـة يبي باستخدام مجموعتين متكـافئتين ، مجموعـة      التجر المنهجاستخدم الباحث   
  .ومجموعة ضابطة 

  - :اإلحصائي األسلوب
  لتكرارات  النسب المئوية وا-1
  . لمعرفة ثبات فقرات االستبيانة كرومباخ اختبار ألفا -2
  .ة لثبات فقرات االستبانة يفصلن االتجزئة اختبار -3
  . لقياس صدق الفقرات  Pearson's correlationارتباط بيرسون  معامل -4
  . م ال سمر نوف لمعرفة نوع البيانات هل تتبع التوزيع الطبيعي ا _ ف اختبار كولو مجرو-5
  " ح" للفرق بين متوسط الفقرات المتوسط المحايد  one sample t test اختبار -6
 الختبار الفروق بـين متوسـطات العينـات المـستقلة     tnd epen det smples اختبار -7
   ) ةالتجريبي_ الضابطة (

  -:نتائج الدراسة 
 للبيانات تـم التوصـل   اإلحصائية المعالجة  وإجراء الدراسة   ألدواتبعد استخدام الباحث    

   -: النتائج التالية إلى
في مستوى الخجـل بـين    ) 0.05 (الداللة عند مستوى    إحصائيةوجود فروق ذات دالله      §

 البرنامج عمل على تخفـيض      أن أي ةالتجريبيعدي للمجموعة     بالقياس القبلي والقياس ال   
  . الدراسة أفرادالخجل لدى 

في مستوى الخجـل    ) 0.05  (الداللة مستوى    عند إحصائيةعدم وجود فروق ذات دالله       §
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  .بين القياس القبلي والقياس البعدي لظاهرة الخجل للمجموعة الضابطة 
بين القياس القبلـي    ) 0.05( عند مستوى الداللة       إحصائيةعدم وجود فروق ذات داللة       §

  .ةالتجريبيللمجموعة الضابطة والقياس القبلي لظاهرة الخجل للمجموعة 
في مستوى الخجل بـين     ) 0.05( عند مستوى الداللة       إحصائيةت داللة   وجود فروق ذا   §

 البرنامج  أن أي  ةالتجريبيالقياس البعدي للمجموعة الضابطة والقياس البعدي للمجموعة        
 . الدراسة أفرادعمل على تخفيض الخجل لدى 

  
   -:التوصيات 

 في  إرشاديةفيذ برامج    العاملين في المدارس الحكومية على تن      نالتربوييتدريب المرشدين     -أ 
  . مما يحقق الصحة النفسية للطالب مدارسهم

 تنميـة المهـارات     بأهميـة  لتـوعيتهم    واألمهات اآلباء من   األمور ألولياءعقد الندوات     -ب  
  . والحد من ظاهرة الخجل لديهم أبنائهماالجتماعية لدى 

 واألنشطةرسين   المد واإلذاعة تفعيل دور اللجان المدرسية      بأهميةتوعية مدراء المدارس      -ج 
  .ات الثقافية لتحقيق المزيد من فرص التفاعل االجتماعي بين الطالب والمساق

ـ     أساليب إلى عدم اللجوء    إلىتوعية الوالدين     -د   بالعـدوان   تـسم ي ت  المعاملة الوالديـة الت
 أسـاليب  زيادة ظاهرة  الخجل وحثهم على اسـتخدام  إلى تؤدي  ألنها والرفض   واإلهمال

  .ء والمحبة  بالتقبل والدفتتسم
 المدرسية المتنوعة بحيث تصبح مجاال حقيقا لنمو العالقات االجتماعية          باألنشطةاالهتمام    -ه 

  .واكتساب المهارات االجتماعية لدى الطالب 
حث المعلمين على تفعيل الطالب بالمشاركة والتفاعل االجتماعي في المناقـشات داخـل        -و 

   .أخرى أماكنالفصل وخارجه وفي 
 بخطورة سلوك التجنب االجتماعي فـي مواقـف         األسراألعالم لتوعية   استغالل وسائل     -ز  

  . وحث الذين يعانون منهم من هذه المشكلة على العالج األفرادالتفاعل االجتماعي بين 
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4 - Educate parents not to resort to methods of treatment that 
are parental aggression and neglect and rejection because it 
will lead to increase in the phenomenon of shame and urged 
them to use methods of acceptance and warmth and love.  
5 - Interest in school activities become so diverse real room for 
the growth of social relations and social skills among students.  
6 - Urged teachers to activate the students to participate in 
social interaction and discussions in the classroom and beyond 
and elsewhere.   
7 - Use the media to educate families about the seriousness of 
the social avoidance behavior in the positions of social 
interaction between individuals and urged those who are 
suffering from this problem to treatment. 
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between the averages of independent samples (the control  _ 
the trial ) 

  
v Results of the study: -  

       After using the  researcher for the study tools and a 
statistical treatment of the data was reached following 
results: --   
* The differences are statistically significant at the( 0.05) 
level of significance in the level of shame among tribal 
measurement and measurement distance of the group pilot 
program that is working to reduce embarrassment to the 
family members.   
* Lack of a statistically significant difference at the level of 
(0.05) significance level of shame among tribal 
measurement and dimensional measurement of the 
phenomenon of shame for the control group.   
* There is no statistically significant differences at the level 
of significance( 0.05) analogy between tribal officer of the 
group and tribal measurement of the phenomenon of shame 
for the pilot group.   
* The differences are statistically significant at the( 0.05) 
level of significance in the level of shame among telemetric 
group and the control group telemetric pilot program that is 
working to reduce embarrassment to the members of the 
study.  
Recommendations: --  
1 - Training guides educators working in public schools in 
the implementation and application of outreach programmes 
in schools which achieve the mental health of students.  
2 - Holding seminars for parents of fathers and mothers to 
make them aware of the importance of developing social 
skills to their children and the reduction of embarrassment 
to them.   
3 - Make school principals the importance of activating the 
role of school committees and radio school and cultural 
activities and competitions for more opportunities for social 
interaction between students.   
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Study summery 
 
Objective of the study:  

Study aimed at identifying the extent of the effectiveness of 
the proposal to increase the efficiency of social shame. students at 
the stage of primary education.   
 
Study sample: -- 

Study sample consisted of 30 students were divided into two 
groups, and the first trial of 15 students and a second control of 15 
students were selected from among 200 students from secondary 
schools Mutanabbi (b) boys who got scores on a scale of shame.  
 
Study Tools : --  

the researcher used  in the current study the following tools 
to verify the validity of assumptions study   
• Measure symptoms of shame (by Mayssa al nayyal and Medhat 
Abu Zeid )   
• The proposed programme to increase social competence (by the 
researcher)  
Study Curriculum : --  

The  researcher used experimental method using two unequal, 
a trial and control group.   
 
Statistical method: --  

1 - Percentages and Recurrences.   
2 -  Alpha Kronnebah test  to determine the stability of 
paragraphs resolution.  
3 – Choosing  retail mid-term stability of the paragraphs of 
resolution.  
4 - Pearson correlation coefficient Pearson's correlation to      
measure the sincerity of paragraphs.   
5 - Colomjrov _ Smirnov test to determine the type of data you 
follow the normal distribution or not.   
6 – Testing  one sample T test of the difference between the 
average and the average paragraph neutral "h".   
7 - Test Independent samples T test to test the differences 
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