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 : املقدمة

 التعرف هبدف وذلك ، النفس علم يف الباحثني اهتمام حمور  هو زال وما اإلنسان كان
 إيل به الوصول حماولة إيل النهاية يف يؤدي الذي ابلشكل ودراسته عليه أفضل بشكل
 يف أدائه وعلى عليه، يؤثر ما كل جتنب وحماولة ، استطاع إن السوية درجات أقصى
 . اجملاالت خمتلف

 األداء مستوى يف خمتلفة قدراهتم تكون ، واملهارات القدرات يف الناس الختالف ونظرا  
 دورا   تلعب اليت العوامل من العديد وهناك ، املشكالت مواجهة على قدراهتم وكذلك ،

 هبذا يشعر جتعله إلعاقة الشخص تعرض هو  العوامل هذه من ولعل ، ذلك يف  ابرزة
  .االختالف

 املواقف أو  األفراد من جمموعة هي اخلجل مسببات أن (1994) السمادوين يرى
 الشخص لدى اخلجل ملشاعر مثرية تكون اليت املألوفة وغري اجلديدة االجتماعية

 ابلنفس الثقة نقص يف تتمثل اليت والنفسية التشخيصية اخلصائص إىل ابإلضافة
 ــــ  االجتماعية املهارات ونقص والقلق االجتماعية املواقف يف ابلذات الزائد واالنشغال

 ابلشخص يتعلق بعضها ) : جمموعات ثالث يف اخلجل أسباب تصنيف ميكن  مت ومن
 .( اخلجول أبسرة يتعلق وبعضها ، ابملوقف يتعلق وبعضها ،

 : الدراسة مشكلة

 بصاحبها وتستند تتحكم النفسية املعاانة وهذه ، النفوس من كثري معاانة اخلجل يعترب
 ) األثر ضعيف اإلنتاج ضئيل االجتماعي سلوكه وجتعل  املواهب هبا تشل درجة إيل

 ( 5 ص ، م 1996 ، شراره



 قدرة منه تتطلب جديدة مواقف يوم كل يواجه الفرد أن  Kaplan كابالن ويرى
 حياته على تطرأ اليت البيئية التغريات مع والتأقلم التحدايت مواجهة يف عالية نفسية
 . سوي توافق حتقيق سبيل يف معوق مبثابة وتكون

 حيث ، الفرد منها يعاين اليت اخلاطئة الرتبية ألساليب نتيجة إال هو  ما اخلجل يعترب لذا
 الوالدين قبل من وكراهية بقسوة يعامل وأنه ، فيه مرغوب وغري منه فائدة ال أبنه يشعر

 له يسبب مما ، واالطمئنان الثقة وعدم واالنطواء والعزلة الوحدة إىل فيميل واآلخرين
 . للعالج االستجابة من متنعه انتكاسات

 ابلسلوك وعالقته اخلجل موضوع تناول ضرورة الباحث يرى تقدم ما أمهية على وبناء
 حريته من احلد يف  رغبة زادت وكلما ، السيطرة من نوعا   تدخل كل ويعترب ، التوافقي
 بنفسه الثقة وفقده السعادة بعدم شعوره والنتيجة منهما نفورا   وزاد عنادا   زاد وامهاله
 0 واخلجل والرتاخي التكاسل إىل وميله

 وجتعله اخلجل عنده تولد وتعامالت انفعاالت من يتعرى ما على التغلب وجب وعليه
 مشكلة تتحد لذا. اآلخرين ومع والديه مع عالقاته كافة يف سوي غري سلوكا   يسلك

 : التايل السؤال يف الدراسة

 

 . التوافقي ابلسلوك اخلجل عالقة ما

 : الدراسة أسئلة

 ؟  التوافقي والسلوك اخلجل مستوى بني عالقة توجد هل •

 ؟  ( العمر ) ملتغري تعزى اخلجل مستوى يف ارتباطية داللة ذات فروق توجد هل •

 



 : الدراسة أمهية

 الدراسة أمهية فإن التوافقي ابلسلوك وعالقته اخلجل يف تبحث احلالية الدراسة أن حيث

 : اآلتية اجلوانب يف تظهر

 : النظرية األمهية : أولا 

 الذي اخلجل وهو النفس علم جمال يف املهمة البحثية املوضوعات  إلحدى تناوهلا •

 وأثره التوافقي ابلسلوك عالقته يف وذلك  الفرد تواجه  اليت مشاكل من مشكلة يعترب

 .. من ومالذلك  ، وتكوهنا الشخصية منو على

 . اخلجل دراسة يف السيكلوجي الرتاث  إىل الدراسات  من اجلديد إضافتها •

 . األبناء عند اخلجل ومنو تطور يف األسرة أساليب دور إبراز يف الدراسة تفيد •

 جتنبهم وحماولة  أبنائها  تنشئة  خالل  األسرة  دور  طبيعة  عن املعلومات  بعض توفري •

 والشعور اخلجل حدة  ختفيف أجل  من مثل حرجة  عمرية مرحلة يف التوافق لسوء

 . التوافقي غري ابلسلوك

 

 : التطبيقية األمهية

 وتعد التوافقي ابلسلوك وعالقته اخلجل إظهار على الدراسة  هذه نتائج تساعد •

 مث ومن ، السوية وبتنشئتهم لألبناء النفسية ابلصحة الوثيقة الصلة ذات  الدراسة



 دورهم ممارسة  من ليتمكنوا الوالدين توجيه  يف  الدراسة نتائج  من االستفادة

 . لألبناء السوي النمو وحتقيق

 طالب  على وخباصة السعودية البيئة يف جتري أهنا  الدراسة هذه أمهية من تزيد •

 . اجملتمع قبل من كبرية ورعاية بعناية حيظون والذين اجلامعيني

 

  الدراسات هذه ملثل تفتقر اليت السعودية للبيئة خاصة اجملال هذا يف العلمية اإلضافة.3

 

 

 : الدراسة أهداف

 إىل هتدف فإهنا التوافقي ابلسلوك وعالقته اخلجل دراسة إىل هتدف احلالية الدراسة إن

 : على التعرف

 . التوافقي والسلوك اخلجل من كل بني العالقة طبيعة •

 . الزمين العمر الختالف نتيجة التوافقي والسلوك اخلجل يف الفروق معرفة •

 : الدراسة حدود



 . اجلامعة طالب لدى التوافقي ابلسلوك وعالقته اخلجل : املوضوعية احلدود

 . الرايض . اإلسالمية سعود بن حممد اإلمام جامعة : املكانية احلدود

 . هـ  1435/1436 الدراسي للعام الثاين الدراسي الفصل : الزمانية احلدود

 

  : الدراسة مصطلحات

  اخلجل  :أولا 

  : اآليت ابلتعريف أيخذ سوف الباحث  فإن وعليه ، ابخلجل اخلاصة التعاريف تتعد

 املشاركة مع االجتماعى التفاعل جتنب إىل ميل أنه على )) (6:ت .د ) الدريين تعريف وهو

 .(( مناسبة غري بصورة االجتماعية  املواقف يف

 خاصة  ، األخرين أمام من االنسحاب  إىل امليل " : أبنه (4ص:2002) ستاين ويعرفه

 ." يعرفهم ال الذين

 ال أفعال وردود استجاابت  " : هو اخلجل أن  الباحث يرى : للخجل اإلجزائي التعريف أما

 أفعال ردود يصاحبها  قد اجتماعية ملواقف ولتعرضه ، نفسه عن الفرد لفكرة نتيجة إرادية



 بنفسه الثقة فيفقد ،  واالرتباك والقلق ، ابلراحة  الشعور وعدم ،  وانسحاب  ،  فسيولوجية

 . والتفكري اإلرادة مشلول ويصبح

  : التوافقي السلوك

 يف  أقراهنم من املتوقعة املختلفة األعمال الطالب  به  ينجز الذي األسلوب  أو الطريقة وهو

 (13،ص1999 ، الشخص ) سلوكهم عن يعرب أن ميكن الزمين العمر

 السلوك مقياس على املفحوص  عليها حيصل اليت  ابلدرجة : احلايل ابلبحث إجرائيا   ويعرف

 . التوافقي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 الثاين الفصل

 

 النظري اإلطار ـــ 

 السابقة الدراسات ـــ 

 السابقة الدراسات علىالتعقيب -

 الدراسه  فروض ـــ 

 

 

 



 الثاين  الفصل

 السابقة والدراسات النظري اإلطار

 

  الدراسي التحصيل  على  اخلجل أثر

 : اخلجول الطالب هو من : أولا 

 والعطاء األخذ على القدرة عدم من يعاين وابئس مسكني طالب الواقع يف اخلجول الطالب
 ، ابلضعف التالميذ من غريه مع ابملقارنة يشعر وبذلك  ، واجملتمع اجلامعة يف أقرانه مع

 عاطفية حالة هو  ذاته  حبد اخلجل ألن سلكوه ذم من نوعا   طياته  يف حيمل اخلجول والطالب
 أو االرتياح على تبعث ال وهي والعيب ابلنقص شعور على تنطوي  معقدة انفعالية أو

 (14،ص2005اجلبلي،). النفس يف االطمئنان 

  : اخلجل أسباب : اثنياا 

  : يلي فيما حصرها ميكن ومتنوعة عديدة أسباب  هناك

 هلا الوراثية  فاجلينات  ، التالميذ عند اخلجل شدة  يف كبريا   دورا   الوراثة تلعب حيث : الوراثة*
 ما وهذا  ، والدته  منذ  الطالب مع يولد فاخلجل ،  عدمه  أو الطالب خجل على كبري  أتثري

 والطالب ، اجلنني إيل الوالدين من الوراثية الصفات  تنقل اجلينات  أن  حيث التجارب  أكدته
 . اخلجل بصفة يتمتع أب  له  يكون ما غالبا   اخلجول

 بعض يرث  الطالب إذا   ، العم أو كاجلد األقارب  أحد يكون فقد كذلك  األب  يكن مل وإن
 .(61،ص2005،  اجلبلي ). والديه صفات 

 على التعرف الدراسة هذه من اهلدف كان (1980) ليوبتز دراسه أكدته األمر وهذا
  الباحث قام حيث الطالب عند اخلجل تكوين يف العضوي الوراثي العامل



 

 

 العديد يف البعض بعضها مع كبرية بنسب تتشارك احلقيقية التوائم بني مقارنة إبجراء
 أثناء والرجفة واالرتباك كالتوتر احلقيقية غري التوائم مع قورنت ،إذ اخلجل مظاهر من

 موضع يف أو اآلخرين أنظار  حمط اإلنسان يكون حيث والقلق الغرابء مع الطعام تناول
 موضوع أي يف التحدث او  القراءة أو  العمل أثناء اآلخرين الناس او  أهله من مراقبة
 من جمموعة ) اخلجل تكوين يف الوراثي العضوي العامل على الباحث أكد هلذا كان

 (224،ص1982، املؤلفني

 أساليب ومن خجوال   ينشأ  جتعله الطالب نشأة إن : للخجل كسبب الرتبية أسلوب*
 .(57،ص2001، الشربيين ) : املدرسة أو  املنزل يف هلا يتعرض قد اليت اخلاطئة التنشئة

 من ملنعه تؤدي درجة إيل طفلها على  األم ختاف قد  : الزائدة األم خماوف -1
 الغري السلوكيات بعض  تعلم من عليه خوفا   ، اآلخرين األطفال مع واللعب االختالط

 منطواي   الطالب فيصبح ، الالئقة وغري املهذبة غري األلفاظ بعض تعلم أو  ، طبية
 اآلخرين االطفال مع لعبة أي يف االندماج من خيشى ، واالنطواء العزلة يفضل خجوال  

 .(16-15،ص2005اجلبلي،).

 حياة سنني يف دوره أن خطأ   األب يعتقد قد : أبنائه خجل يف ودوره األب -2
 وقته معظم ويقضي عمله يف ينشغل قد مث ومن األم دور  عن أمهية  أقل األوىل الطالب

 طريقه فعن ، أبنائه شخصية تنمية يف كبري الوالد دور  أن واحلقيقة ، املنزل عن بعيدا  
 األب فوجود اجملتمع يف الذكور  مييز الذي االجتماعي السلوك امناط الصغار  يتعلم

 وال أحياان   شعورية بطريقة يقلده الطالب جيعل الصغري اببنه املباشر العاطفي واتصاله



 هذا عن حيجم قد أو  البنات أخواته  أو  أمه  يقلد قد الوالد بذلك فيتعلم ،  أحياان   شعورية
  غري خجوال   ينشأ مث ومن الذكور  أسلوب يتعلم ال ولكنه التقليد

 وكلما أوالده من قريبا   األب كان فكلما ، الشبان أو  األوالد من أقرانه جماراة على قادر 
 غري ، لوالده مقلدا   دوره  من واثقا   االبن نشأ وموفقة سعيدة األسرية احلياة كانت

 .(58-57،ص1996، جرجس). سوي أبسلوب حياته ممارسة من خجول

 يؤدي أو  خجولني أطفاال   ينتجان ما غالبا   اخلجولني األبوين إن : الوالدين منوذج -3
 اخلجولني الراشدين من  مناذج مع والعيش اخلجل الستعداد وراثة من مزيج  إيل
 .(19-18،ص2005اجلبلي،)

 . ابآلخرين االختالط على الطالب تعويد عدم -4

 .(99،ص2005ابشا،) . كليهما أو  الوالدين أحد من احلرمان -5

 : ( اخلجل ) الجتماعي اخلوف انتشار : اثلثاا 

 انتشارها يكون ورمبا  ، االنتشار  واسعة االجتماعي اخلوف حاالت أن الدراسات تدل
 الثقافية العوامل تلعب حيث ، أخرى مبجتمعات مقارنة اجملتمعات بعض يف أكثر

 تدل ،  االختالف ذلك تفسري  يف دورها اجملتمعات بني واختالفها والرتبوية العامة
 الغريب اجملتمع يف الناس من 1/200 حوايل أن عام بشكل أمريكية ميدانية دراسات

 حاالت لديهم ذلك أضعاف 4-3 وحوايل الشديد االجتماعي اخلوف حاالت لديهم
 بني متقارب بشكل  اجملتمع يف االجتماعي اخلوف حاالت وتنتشر وخفيفة متوسطة
 الذكور  نسبة فإن ، النفسية للعيادات املراجعني املرضى جمموع يف وأما واإلانث الذكور 

 على اإلنسان تساعد اليت العوامل إىل  ذلك ،ويعود اإلانث نسبة من بكثري أعلى هي



 واالجتماعية النفسية احلواجز ختطي على والقدرة إليه والذهاب العالج طلب
  حاالت أن العيادية الدراسات وتدل ، واالقتصادية

 

 ذلك يرتبط وقد ماداي   وامليسورة املثقفة الطبقات يف أكثر تنتشر االجتماعي اخلوف
 . ذلك وغري واملالية والثقافية املعنوية اإلمكانيات وتوفر العالج طلب على ابلقدرة

 االجتماعي اخلوف حاالت انتشار  يكون رمبا الثالث العامل ودول النامية اجملتمعات ويف
 عام بشكل هي ذاته عن التعبري وفرض وآرائه الفرد  أمهية أن إيل ذلك يعود وقد ، أكثر
 اكثر مجاعية هي السائدة النظرة أن كما ، الغريب اجملتمع مع مقارنة واحرتاما   بروزا   أقل
 النفسيني واألخصائيني النفسيني األطباء من العديد مالحظات وتشري ، فردية منها

 ورمبا منتشرة االجتماعي اخلوف حاالت أن إىل واإلسالمية العربية الدول يف وغريهم
 13-8 حوايل االجتماعي اخلوف حاالت نسبة وأن  ، الغربية الدول من أكرب بنسب

  : املناسبة التفسريات ومن %

 معزوال   حياته يعيش أن للفرد ميكن حيث الغريب اجملتمع طبيعة الختالف يكون رمبا أنه
 الكثرية لإلحباطات املرء يتعرض ال وهكذا ابآلخرين يلتقي أن إىل حيتاج أن دون نسبيا  
 بضرورة يشعر الفرد خمتلف الوضع فإن بالدان  يف  أما ، الناس مواجهة من خياف ألنه

 أمر ذلك ألن اآلخرين استقبال أو  الزايرات عن ميتنع ال وأن الناس من االقرتاب
 والشعور  الداخلي الصراع حدة يزيد ما وهذا ، اإلسالمي وديننا ثقافتنا يف أساسي
 حبفظ تتميز القدمية الرتبية فأساليب ، املواجهة على القدرة وعدم واخلوف والقلق ابلتوتر

 أمام والتوبيخ واحلرمان الشديد العقاب إىل إضافة والتلقني الصم طريق عن املعلومات
 القلق ظهور  يف دورا   االستعمار  من طويلة لسنوات اخلضوع يلعب ورمبا ، اآلخرين

 ، الزوجة اختيار  عند ابجلمال االهتمام مثل الزائفة القيم انتشار  إىل إضافة االجتماعي



 الناس مواجة عند واخلجل الشديدة النقص ملشاعر عرضة مجاال   األقل الفتيات جيعل مما
  بزواج اإلسالمية العربية الدول وتتميز ،

 

 والبنات األبناء يف أكرب بشكل الوراثية العوامل ظهور  إىل يؤدي وهذه ، األقارب
 .(113-103،ص1995املاحل،)

 يف أجريت اليت (1987) عام دراستاه يف املاحل حسان وجد فقد سبق ملا واتكيدا  
 ،وكان الرايض يف األحباث ومركز  جدة يف النفسية األمراض ملعاجلة املختصة العيادات

 اخلجل حاالت انتشار  يف واالختالف التفاوت على التعرف الدراسة هذه من اهلدف
 الباحث اعتمد حيث ، تفسريها وحماولة املختلفة اجملتمعات يف االجتماعي واخلوف
 األمراض لعيادات واملراجعني للمرضى إبحصائية القيام على الدراسات هذه إلجراء
 واخلوف اخلجل حاالت عدد أنه الدراسة هذه أكدث وقد ، األحباث ومركز النفسية

 وعندما الغربية اجملتمعات يف (%13) حوايل العيادات لتلك املراجعني عند االجتماعي
 الوالايت يف جتري كانت دراسات أرقام مع دراسته أرقام بني مقارنة إبجراء الباحث قام

 من أكرب االجتماعي واخلوف اخلجل حاالت عدد : أن إىل توصل األمريكية املتحدة
 .(52،ص1995، املاحل ) العربية اجملتمعات يف منها انتشارا   وأكثر الغربية الدول

  : ومظاهره اخلجل أشكال : رابعاا 

 : وهي أشكال للخجل

 األقارب أو  الزمالء من نفور  شكل األعم يف اخلجل أيخذ : اآلخرين خمالطة خجل *
 تواجدهم أماكن عن االبتعاد وتعمد حديث أو  حماورات يف للدخول جتنب أو  وامتناع



 هؤالء مثل ميثل ال حيث منه أصغر أبطفال خيتلط أن اخلجول الطالب يفضل وعادة
  خيالط وأحياان   ، قيادهتم أو  التفاعل يف إجهاد أي به ابلنسبة

 

 على التعرف اخلجول الطالب على ويسهل ، االنطواء أو  اخلجل يف يشبهونه أطفال
 .مقتضبا   بينهم احلديث ويكون اخلجل يف يشبه من

 ، غريه مع التحدث وعدم ابلصمت االلتزام اخلجول الطالب حيبذ : احلديث خجل*
 ، فيها يسأل اليت لألمور  املعرفة عدم إعالن أو  الرفض أو  القبول على إجاابته وتقتصر

 زائغ أو  الكالم له يوجه عندما االنشغال أبدى ورمبا حيدثه من إىل الغالب يف ينظر وال
 ويستطيع يدور  مبا علم على أنه من ابلرغم ، ربطه أو  يقول ما تنسيق حيسن ال النظرات

 أثناء خيجل من األطفال من وهناك والضعف التلعثم هو  عليه الغالب أن إال الرد
 . الزواج مثل املوضوعات بعض عن احلديث

 األسرة أفراد مع ابحلديث الطالب يكتفي  اندرة حاالت ويف : االجتماعات خجل*
 أنشطة أو  رحالت أو  اجتماعات أي يف املشاركة عن ويبتعد اجلامعة يف الزمالء وبعض
 . رايضية

 األكل أو  البحر لباس ارتداء أو  جديدا   ثواب   يرتدي عندما خيجل كأن : املظهر خجل*
 أو  شعره يقص حينما أو  الشارع يف البسيطة األشياء بعض أكل أو  العامة املطاعم يف

 .جديدة حبقيبة أييت عندما أو  ، الكبار  من مشهد على اللعب أو  ، تصفيفه طريقة يغري

 مدير أو  ،  املدرسني وبني بيتنه حورا   يبدأ حينما خيجل  : الكبار  مع التفاعل خجل*
 والدته أو  والده أصدقاء يستقبل عندما أو  ، البائعني من أشياء يبتاع عندما أو  اجلامعة

 . الوالدين أحد طلب على بناء   الكبار  األمور  بعض إبالغ عند أو 



 أو  األفراح حضور  من  خيجل من هناك : املناسبات أو  االحتفاالت حضور  خجل*
 هذه مواقع عن واالبتعاد العزلة تفضيل ويكون ، النجاح حفالت أو  امليالد أعياد

 

 

 .(92،ص2001، الشربيين). له ابلنسبه مبادرة خري فيها االخنراط وعدم املناسبات

 جدا   اخلجول فالطالب ، شدته حسب آلخر طالب من اخلجل مظاهر وختتلف
 ويف اجلامعة يف  أقرانه  مع   ابرتياح التعامل على القدرة عدم من يعاين  ابئس مسكني
 واملواقف املناسبات ويف  اآلخرين عن منزواي   نفسه  على منطواي   يعيش وهو  اجملتمع

 االرتباك أغراض عنده وتظهر منخفض بصوت يتكلم أو  االختباء حياول االجتماعية
 ، متوترا   يصبح االجتماعية املواقف يف املشاركة على اجرب وإذا ، والتلعثم الوجه وامحرار

 ، هبم وااللتصاق األهل من االقرتاب على ويصر املشاركة ويرفض ويصرخ يبكي ورمبا
 السلوك عليه يغلب  ،ولكن عادة طبيعي بشكل  أهله مع الطالب عالقة وتستمر

 الطالب جند احلاالت هلذه النفسي الفحص وأثناء الكثرية الذاتية والطلبات االعتمادي
 من يقرتب وال منكمشا   الفحص غرفة يف وجيلس أبيه أو  أمه يرتك أن عليه يصعب
 ، الرسم يف األلوان من قليل عدد استعمال يفضل وهو  ، الرسم أوراق أو  األلعاب

 له يضع ال بيتا   يرسم وعندما ، عادة الورقة من صغري جانب ويف صغرية أشكاال   ويرسم
 .(99-98،ص2005ابشا،). نوافذ أو  أبواب

 أمور  يف اهتماماته من كتري وتكون الفاحص مع يتفاعل أن ميكنه صعوبة بعد أنه كما
 لبعض أيضا   وتظهر ، الرضع واألطفال األمومية الرموز  إىل إضافة املطبخ وأدوات الطعام

 .(65،ص1995املاحل،). الواضحة غري والرسومات والتحطيم العنيفة االجتاهات



 عمان يف أجرايها اليت دراستهما يف حسين وسعيد اهلادي عبد عزت جودت وجد فقد
 األطفال أن الباحثان وجد حيث واملراهقني األطفال عند اخلجل حاالت على للتعرف

  وليس اآلخرين جتنب إىل ميل  ولديهم خائفني يكونون ما عادة اخلجولني

 

 متطوعني أو مبادرين وغري ابآلخرين االتصال يستطيعون وال ومرتددين أبنفسهم ثقة لديهم
 وقد متحدثيهم أعني يف النظر وخيشون للصمت ميل ولديهم ، االجتماعية املواقف يف

 لدى يكون حبيث  سنوات  (6-5) بني ما األطفال عند اخلجل فرتات  أن الباحثان  الحظ
 السبيعي). االجتماعي  املديح يتلقون ما اندرا   فهم لذلك  ، االجتماعية للعزلة ميال   هؤالء

 .(51-50،ص2002،

  : ابخلجل املتعلقة الضطراابت : خامساا 

 املميزة صفاهتا هلا  املراح وهذه ، املراحل من بعدد مبروره  يتميز للشخص الطبيعي النمو أن
 . والسلوكية والعقلية اجلسمية القدرات  تطور حيث من

 على اجملتمع ويساعد ، األحيان  من كثري  يف طبيعية  حالة  هو  اخلجل وهذا طبيعية  مرحلة
 وأكثر النفس على واعتمادا   وجرأة انطالقا   أكثر  يكون أن الذكر من يتوقع أنه  حيث ذلك 

 األقل على أشهر لستة ومستمرا   شديدة درجة  على اخلجل يكون وعندما ،  أيضا   عدوانية
 ) االجتنايب ابالضطراب األطفال عند ويسمى ، نفسيا   اضطرااب   نسميه أن عندها ميكن

 واضطراب  االنفصال قلق اضطراب  ) األطفال عند القلق اضطراابت  أنواع أحد  وهو (اهلرويب
 .( املفرط القلق

 والتوتر العام القلق أعراض مع عادة يرتافق األطفال عند اهلرويب االجتنابىي واالضطراب 
 . املتنوعة  واملخاوف



 الشخصية حتقيق على القدرة وعدم ابلنفس  الثقة  ضعف  من الطالب  شخصية وتشكو
 وعندما ، يتحسن اآلخر وبعضها طويلة لفرتات  تستمر احلاالت  وبعض النفس عن والدفاع
 اضطراب  اسم عليه نطلق أن ميكن ومستمرا   ومتعمما   شديدا   االضطراب  هذا يكون

 سيأخذ  االضطراب  ان يعىن مما  اهلروبية االجتنابية الشخصية

 

 القلق اضطراابت  مثل تلقائيا   تتحسن اليت احلاالت  من كثري وهناك ، وشديدا   مزمنا   شكال  

 .(65-61،ص1995املاحل، ). الطفولة مرحلة يف

 : ( اخلجل ) الجتماعي للخوف املرافقة املضاعفات : سادساا 

 أن الدراسات  بعض بنيت  وقد ، املضاعفات  من بعدد االجتماعي اخلوف حاالت  ترتافق

 اخلوف من يعانون الذين املرضى يف %50 إىل تصل قد النفسي االكتئاب  حاالت 

 أو العمل جمال يف سيما ال اخلوف عن الناجتة املتكررة اإلحباطات  أن حيث ، االجتماعي

 . النجاح من اليأس ملشاعر فريسة اإلنسان جتعل االجتماعية العالقات 

 من بينهم  يوجد املنومة املهدئة واألدوية الكحول يدمنون الذين األشخاص  أن تبني وقد

 كي املهدئة احلبوب  أو الكحول يستعملون وهم االجتماعي اخلوف حاالت  من يعاين

 فرتة وبعد ،  واالرتباك  اخلوف هلم تسبب اليت العادية االجتماعية املواقف مواجهة يستطيعوا

 . الكيميائية املواد هذه على وإدمان تعود حالة عندهم يصبح االستعمال من

 الشخصية سيما وال الشخصية ابضطراب  أيضا   االجتماعي اخلوف حاالت  وترتافق

 وتتطور ،  الوسواسية والشخصية االعتمادية الشخصية صفات  تكثر وأيضا   اهلروبية االجتنابية 



 عن وامتناعه منزله يف اإلنسان احنباس إىل تؤدي شديدة درجة إىل األخرى احلاالت  بعض

 ). البيت  يف التقييد  أو  االحتباس  ابسم  ويعرف ،  اجتماعي نشاط  أبي  القيام

 .(117-114،ص1995املاحل، 

 : للطالب الدراسي التحصيل على السلبية اخلجل آاثر : سابعاا 

 يف وتردده ابلتأأتة  تبدأ اجلامعة دخوله عند كثرية ملتاعب يتعرض ما غالبا   اخلجول الطالب

 أنه على اآلخرون إليه فينظر ، واملدرسني زمالئه مع حوار وإقامة الفصل داخل األسئلة طرح

 يف واخلمول ابجلمود سلكوه ويتسم والدونية ابلنقص دوما   يشعر اخلجول فالطالب ، غيب

 السوي التكيف على قادر غري اخلربات  حمدود  ينمو  وبذلك  ،  عموما   والبيئي  املدرسي  وسطه

 .(14،ص 2005اجلبلي، ). اآلخرين مع أو نفسه مع

 يتدىن وابلتايل اجلامعة يف الطالب تقدم تعيق قد اليت االضطراابت  هذه إحدى واخلجل

 دراسته أثناء للطال اخلجل يسببها اليت املشاكل ومن ، عنهم ويرتاجع زمالئه حتصيل مستوى

: 

 يف ترجع القراءة يف اهلامة التخلف حاالت  من القليل أن ثبت فقد : القراءة يف التاخر-1

 يف القراءة يستطيعون ال الذين التالميذ من فكثري ،  ابلنفس الثقة وفقدان اخلجل إىل األصل

 على النفس علماء أحد  أجراها دراسة ففي. وماهر رقيق ابحث  يد على يستطيعوهنا اجلامعة

 الذي املستوى القراءة يف ليبلغ وساعده خجول طفل عاجل أنه فيها أثبتت خجولني تالميذ

 أكد مما اثنية القراءة عن عاجزا   ارتد اجلامعة إىل الطالب أعاد عندما ولكن ،  رفاقه إليه وصل



 الفرد أن  أو ، تكون ال أو  تكون آلية وظيفة جمرد ليست القراءة على القدرة  أن للباحث

 أن  ابملسألة أوىل أنه اعترب لذلك  ،  به  حييط الذي الظرف عن النظر بصرف ممارستها يستطيع

 أن  ال واخلوف اخلجل وخباصة  وجدانية انفعاالت  من الطالب بنفس يقوم فيما  سرها  يكون

 أثناء ولني برفق اخلجولني التالميذ مع التعامل جيب ولذلك  وطبيعي أيل نقص مرجعها يكون

 (322،ص1995املاحل، ). وقدراهتم أبنفسهم الثقة خنلق حىت القراءة تعلم

 أعراض من عرض املتكرر  الغياب يعد : املدرسة يف اإلنتظام وعدم الغياب مشكلة -2
 جند وكذلك واملدرسية األسرية وعالقاته اخلجول الطالب بشخصية ترتبط اليت املشاكل

 غيابه وكثرة اجلامعة يف الطالب انتظام فعدم الدراسي، التخلف مسببات إحدى أهنا
 سبب أقرانه مع وانسجامه تكيفه وعدم وارتباكه الطالب فخجل مستقبله، حيدد عامل

 . ( 22 ص ، 2003 ، مصطفى ) . املتكرر  غيابه يف رئيسي

 ضروب من شأان   أقل ليست االنفعالية األسباب إن : احلساب يف التخلف -3
 احلساب يف أبني هذا كان ورمبا احلساب يف التالميذ ختلف يف الفطرية العقلية الضعف

 للقول ومييلون قيمة من العقلية القدرات يف يشككون اليحث رجال فبعض سواه، من
 العام الذكاء نقص من أتيت الت احلاالت عن النظر بغض احلساب يف التخلف أبن

 ، كالمها أو ابلنفس الثقة عدم أو  اخلجل سببه الفهم يف مجود إىل الواقع يف يرجع
 اإلمكان قدر حياول وهو  ابلنشاطات القيام ومن األلعاب من يهرب اخلجول فالتلميذ

  . بسرعة احلساب تعلم على تساعده اليت واهلندسية اليدوية األشغال من االنسحاب

 ألهنا ورفضها اجلامعة كره إىل ابلطالب اخلجل يؤدي قد : ورفضها اجلماعة كره -4
 ال ألنه الدراسية احلصة أثناء رفاقه أو  معلمية رؤية الحيب فهو للخوف مصدر  متثل

  . رفاقه هبا يتحدث اليت ابلطريقة املناقشة يستطيع وال الدرس يف املشاركة يستطيع



 واخنفاض الطالب لدى العلمي التحصيل يف  ضعف إىل تؤدي األسباب هذه كل
 فيه يعيش الذي اجملتمع على سلبا   ينعكس وابلتايل رفاقه مع مقارنة تعلمه مستوى
  ( 15 ص ، 1973 ، بوتر ) . اجملتمع ذك على عالة فيصبح

  : اخلجل من الوقاية : اثمناا 

 اخلوف حاالت من الوقاية على تساعد اليت العامة املالحظات من العديد هناك
 نشوء يف  املؤثرة والعوامل العامة األسباب معرفة خالل من استنتاجها ميكن االجتماعي

  . احلاالت هذه

 بعضهم مع الناس تعامل بكيفية تتعلق اليت واألخالقية اإلجتماعية القيم أمهية -1
 يكونوا أن عسى  قوم من قوم يسخر ال  ) : العزيز كتابة يف تعاىل هللا يقول ، البعض

 11 آية ، احلجرات سورة / ( منهن خريا   يكن أن عسى نساء من نساء وال منهم خريا  
 وسلم عليه هللا  صلى هللا  رسول أن عنه هللا  رضي  هريرة  أيب عن الصحيح احلديث ويف  /

 . ( املسلم أخاه حيقر  أن الشر من امرئ حبسب ) : قال

 من فيها جيري ما وتفهم خاص بشكل املراهقة مرحلة يف الشباب جبيل االهتمام -2
 وصراعاته، وآرائه واندفاعاته قلقه على والتعرف وقدراته املراهق شخصية يف تطور 

 وتقوية النفس ضبط على تساعده اليت الالزمة املهارات اكتساب على تشجيعة وضرورة
 املتنوعة اهلواايت وتنمية املتوازن والعملي العلمي التحصيل إىل  إضافة والعزمية اإلرادة

  . االجتماعية والقدرات

 املصابني مثل ، ابلنقص والشعور  والقلق لالنطواء املعرضني ابألشخاص االهتمام -3
 يف أكرب فرصا   همإعطائ على والرتكيز ، النطق اضطراابت أو  عاهات او  جسدية أبمراض

  . واالجتماعية الشخصية قدراهتم وتنمية شخصيتهم حتقيق



 عنها االبتعاد أو  جتنبها عن بدال   االجتماعية املواقف مواجهة على التأكيد ضرورة -4
 أذاهم على ويصرب اللناس خيالط الذي املؤمن  ) : وسلم عليه هللا  صلى هللا  رسول قال ،

 . ( أذاهم على يصرب وال الناس خيالط ال الذي من ( أجرا   أعظم أو  ) خري

 املصابني وآالم معاانة  من  احلد إىل  إضافة مبكر  بشكل املرضية احلاالت عالج -5
 – 179 ص ،1995 ،  املاحل ) . هللا  إبذن والشفاء التحسن حنو  بيدهم واألخذ

182).  

  : التوافققي السلوك مفهوم

 االجتماعية البيئة مع التفاعل على القدرة هو  التوافقي السلوك : جرومسان تعريف -1
  . والطبيعية

  : مريسر تعريف -2

 نفس من نظرائه مع مقارنة الفرد من املتوقع الدوراالجتماعي ذلك هو  التوافقى السلوك
 ويتضمن الكهولة أو  الشباب أو  الطفولة مرحلة يف  ذلك كان سواء العمرية اجملموعة

 االستجابة على قدرته وخاصة الفرد من املتوقعه االجتماعية األدوار  مفهوم ذلك
  . منه املمتوقعه االجتماعية واملهرات االجتماعية

 ثالثة يف تبدو  واليت االجتماعية للمتطلبات االستجابة على القدرة هو  التوافقي السلوك
  : هي أشكال

 االجتماعية للمتطلبات االستجابة على الفرد قدرة وتعين : االستقاللية املهارات .أ
  . الزمين عمره حسب بنجاح



 أبموره يتعلق ما كل حتمل على الفرد قدرة وتعين : االجتماعية املسؤولية حتمل .ب
  . املناسب القرار  واختاذ فيها والنجاح الشخصية

 االجتماعية ابألدوار  القيام على الفرد قدرة وتعين : الشخصية املسؤولية حتمل .ج
 النضج تعين كما بذلك قيامه على املرتتبة املسؤولية وحتمل بنجاح منه املتوقعة

  . املناسب القرار  اختاذ عند واالنفعايل االجتماعي

 مع التكيف يف الفرد فاعلبية مدى عن عبارة هو  التكيفي السلوك : هنريا تعريف -4
 حتمل  – الشخصي االستقالل ) املفهوم هذا ويتضمن . واالجتماعية الطبيعية بيئته

 . ( االجتماعية املسؤولية

 قدرة مدى عن عبارة التكيفي السلوك : العقلي للتخلف األمريكية اجلمعية تعريف -5
 االجتماعية للمتطلبات واالستجابة واالجتماعية الطبيعية بيئته مع التفاعل على الفرد

 حتمل متطلبات وخاصة إليها ينتمي اليت  العمرية اجملموعة مع مقارنه بنجاح منه املتوقعه
  . ابستقاللية واإلجتماعية الشخصية املسؤولية

 مشرتكة عناصر وجود التكيفي السلوك ملفهوم السابقة الرتعريفات استعراض من ويبدو 
  : وهي فيها

 مثل اليومية احلياة مهارات وخاصة الشخصية مسئولياته حتمل على الفرد قدرة مدى .أ
 اخلرة االستقاللية واملهارات / املالبس وارتداء الشخصية والصحة الطعام تناول مهارات
  . نفسه عن التعبري يف اللغة واستخدام ابلنقود والتعامل كالتنقل

 املراحل يف وخاصة منه املتوقعة االجتماعية مسئولياته متل  على الفرد  قدرة مدى .ب
 اآلخرين مع التفاعل يف تتمثل اجتماعية مسئوليات من تتطلبة وما املتقدمة العمرية
  . املعيشي االستقالل من ميكنه ما بعمل والقيام



  : التكيفي السلوك مظاهر .1

 الكتاب هذا من اخلامس الفصل يف ذكرت واليت التكيفي السلوك مقاييس تضمنت
 لدى متباينة بدرجات تظهر واليت اجتماعيا   املقبولة التكيفي السلوك مظاهر من عددا  

 صورته يف االجتماعي اتكيفي السلوك مقاييس تضمنت وقد . عقليا   املعاقني األطفال
 التكيف السلوك مظاهر من عددا   ( م1998 الروسان ) األردنية

 على عقليا   املعاق الطفل قدرة وابلتايل االجتماعية للمتطلبات االستجاابت يف واملتمثلة 
  : وهي وجمتمعه أسرته مع التكيف

 الطعام تناول مهارات مثل اليومية احلياة مهارات هبا يقصد : الستقاللية املهارات .أ
 العام ابملظهر واالهتمام واالستحمام الشخصية والنظافة املياة دورة واستخدام والشراب

  . العامة املواصالت ووسائل التليفون واستخدام

 والسمع كالبصر احلواس استخدام مهارات هبا يقصد: واحلركية اجلسمية املهارات .ب
  . األطراف واستعمال والركض اجلسمى التوازن ومهارات

 والتمييز والورقية النقدية القطع معرفة مهارات هبا يقصد : النقود التعامل مهارات .جـ 
  . البسيطة الشرائية واملهارات وتوفريها بينهما

 يف واملتمثلة والتعبريية االستقبالية اللغة مهارات هبا يقصد : اللغوية املهارات  .د
 اللغة ومهارات والكتايب اللفظي والتعبري النطق ومهارات اللغة وتنفيذ وفهم استقبال

  . االجتماعية

 وقراءهتا بينهما والتمييز األرقام معرفة مهارات هبا يقصد : والوقت األرقام مهارات .ه
  . والسنة والشهر األسبوع وأايم الوقت ومعرفة وكتبابتها



 ومجع والبسته النظافة مثل البسيطة املهنية املهارت هبا يقصد : املهنية املهارات.و
 . وتعليماته ومواعيده العمل أدوات على واحملافظة والنجارة والنسيج النفاايت

 وخاصة لذاته الفرد بتوجيه املتعلقة املهرات هبا ويقصد :  الذايت التوجيه مهارات .ذ 
 .الفراغ أوقات ونشاطات اإلصرار  أو  املثابرة أو  السلبية أو  املبادرة مهارات

 

 

 الشخصية املمتلكات على احملافظة مهارات هبا يقصد : املسئولية حتمل مهارات.ح
  . اليه املوكلة لألعمال املسئولية حتمل يف عليه واالعتماد املسئولية وحتمل

 ومهارات االجتماعي التفاعل مهارات هبا يقصد : اإلجتماعية التنشئة مهارات.ط 
 والنضج االجتماعية النشاطات اآلخرين ومعرفة واالحرتام والتقدير اآلخرين مع التعاون

  . االجتماعية املواقف مع السلوك تناسب يف واملتمثل االجتماعي

 

  : السابقة الدراسات

  : اخلجل بدراسة تتعلق اليت الدراسات

  : ( 1992 ، عبدالكرمي ) دراسة

 طالب من عينتني لدي ميدانية دراسة للشخصية أساسي كعبد اخلجل " : بعنوان
  " اجلامعية املرحلة



 املستخدمة، اخلجل اختبارات يف اجلنسني بني الفروق معرفة : إىل الدراسة هدفت
 وجود احتمال عن الكشف وكذلك ، االختبارات هلذا العاملية البنية عن والكشف

 .تركيبه وبيئة ومكوانته اخلجل طبيعة عن الكشف يف تفيد وقد للخجل ( عامية ) أنواع

 . طالبة "158و  طالبا ، " 120 " منهم طالبا ، " 278 " : من الدارسة عينة تكونت
 النقد وإختبار  1981 ( للخجل مكروسكي ) اختبار  : الدراسة يف الباحث واستخدام

  . االجتماعية الكفاءة وإختبار  1970 ملكروكسى االنفعال لقلق الذيت

 

 

 قننه (ثورن جف ) إعداد للخجل اختبارات وبطارية حبيب، وتعريب ترمجة (سرسون)
 ”ACL“ حبيب وأعده

 يف اإلانث لصاحل اجلنسني ببني اخلجل يف  فروق وجود: عن الدراسة نتائج أسفرت وقد
 اجلمعي االتصال قلق مكروسكي، وهي .مقاييس التسع بني من للخجل مقاييس ستة

 الكفاءة ، العام االنفعال قلق الثنائي، االتصال قلق ، اجلماعي االتصال قلق ،
 دالة الفروق تكن  ومل املتوازن، اخلجل السالب، اخلجل ، املوجب اخلجل االجتماعي،

 دالة االرتباط معامالت أغلب املتوازن واخلجل املوجب اخلجل مكروسكي، خجل يف
 عن يكشف مما دال، غري منها والقليلة الكلية واجملموعة واإلانث الذكور  من كل لدي

 علية يتشبع عام عامل وجود وعدم اخلجل اختبارات بني مشرتكة جوانب وجود احتمال
 .اخلجل الختبارات وخاصة طائفة عوامل وجود وعن ، اخلجل اختبارات مجيع

 وإانث ذكور  من  كل  مع كبرية بدرجة تتشابه اخلجل الختبارات العاملي البناء أن ويري
 .اجلامعية املرحلة



 -:(1993 ، املويل عبد ) دراسة

 "العماين الشباب بعض لدي دراسة ابلتعصب وعالقته اخلجل ":بعنوان

 من عينة لدي التعصب حنو  واالجتاه اخلجل بني العالقة معرفة : ايل الدراسة هدفت
 طبقا   اخلجل مقياس يف املفحوصني درجات بني الفرق دراسة وايل ، العمانيني الطالب

 الختالف وطبقا   ، احلضرية أو  البدوية لبيئتهم وطبقا   األكادميية التخصصات الختالف
 .األخوة بني العينة أفراد ترتيب

   عمان بسلطنة برتي كلية طالب من "138" : من الدراسة عينة تكونت

 

 ، إعداده من التعصب نحو االتجاه مقياس : الدراسة في الباحث واستخدم

 إحصائية ومعالجة ( 1988 الدريني، حسين) إعداد الخجل ومقياس

 .(ت ) واختبار االرتباط بمعامالت

 إحصائيا ودالة موجبة ارتباط عالقة وجود : عن الدراسة نتائج اسفرت وفد

 التخصصات طالب بين  فروق ووجود ، التعصب نحو واالتجاه الخجل بين

 في العربية اللغة ومجموعة االجتماعية التربية مجموعة بين إال ، األكاديمية

 المجموعة أفراد درجات بين الخجل في فروق توجد وال . الخجل

 فروق توجد وال ، المدينة من مينالقاد العينة وأفراد البداية  من المنحدرين

 بينما ، األسرة في والرابع الثالث االبن لترتيب طبقا   الخجل درجات في بين

 .االسرة في والرابع الثاني االبن لترتيب الخجل في فروق توجد

  :التوافقي السلوك بدراسة تتعلق التي الدراسات

 :(1999) العزيز عبد محمد دراسة



 السلوك علي سمعيا   المعاقين األطفال لتدريب مقترح برنامج" وعنوانها

 األطفال لدي االجتماعية المهارات تنمية إلي الدراسة وهدفت ،" التوافقي

 قياس إلي إضافة الالتوافقي السلوك تعديل إلي يؤدي بما السمع ضعاف

 أجريت وقد... الالتوافقي السلوك أنماط تعديل في البرنامج وفعالية كفاءة

 لفترة سمعيا   المعاقين من وطفلة طفال   (30) من مكونة عينة علي الدراسة

 السمع وضعاف للصم األمل مدرسة من عاما   (12-11) بين تتراوح عمرية

 :اآلتية األدوات الدراسة واستخدمت ، بالزقازيق

  . التوافقي السلوك مقياس •

  .التوافقي السلوك علي سمعيا   المعاقين األطفال لتدريب برنامج •

 

 أفراد بين إحصائية داللة ذات فروق وجود إلي نتائجها في الدراسة وتوصلت

 العنيف السلوك ) الستة أجزاءه في التوافقي السلوك مقياس علي التجريبية المجموعة

 السلوك – المؤتمن الغير السلوك– التمرد سلوك – للمجتمع المضاد السلوك –

 وهذا ، البعدي لصالح وبعده البرنامج تطبيق قبل ( النفسية االضطرابات – اإلنسحابي

 سلوك إلي الالتوافقي السلوك أنماط تعديل في فاعليته أثبت قد البرنامج أن يعني

 .توافقي

 : م(2003) وآخرون تسون ما دراسة

 العالج تأثير بعد وذلك السلوك ووظائف التوافقي السلوك مقياس مهارات تقييم حول

 معرفة أجل من ضروري المجال هذا وتقييم الثقة ويوضح ، النفسية واالضطرابات



 والموارد المالي  الوضع ارتباك ومع عقليا   المتخلفين مع واستخداماته األداء تأثير

 طريقة وصف وقد التقييم لمفهوم الباحثين علي المؤثرة العالية الكلفة فوجد اإلنسانية

 وذلك المقياس علي القائمة المعلومات واستخدام االضطرابات مع المؤثرة التقييم

 وتأثيرات السلوك لوظائف النفسية واالضرابات للسلوك التوافق وعدم التوافق لتقييم

 .العالج

    ه :السابق الدراساتالتعقيب علئ  

 الي ذهبت كما بالمتغيرات وعالقته الخجل موضوع علي ركزت الدراسات معظم إن

 .التوافقي بالسلوك الخجل عالقة ومنها الدراسة هذه ذلك

 البحوث ألجراء مناسبة وسيلة ألنها االستفتاء أداة السابقة الدراسات معظم استخدمت

 أداة علي كذلك الحالية الدراسة اعتمدت وقد األسباب ومعرفة باآلراء تتعلق التي

 .أهدافه وتحقيق البحث طبيعة تناسب أداة وهي االستفتاء

 جنس علي الدراسات من عدد واقتصر وجنسها العينات حجم في الدراسات تباينت

 علي الحالية الدراسة واعتمدت الجنسين كال علي األخرى الدراسات واعتمدت واحد

  .واحد جنس كل

 هذا ويعزي إليها توصلت التي النتائج حيث من بينها فيما السابقة الدراسات واختلفت

 الدراسة لمجتمعات واالقتصادية واالجتماعية الثقافية األطر اختالف إلي االختالف

 اختالف عن فضال بها عولجت التي اإلحصائية المعالجات اختالف عن فضال

 .وأنواعها أحجامها حيث من العينات



 تنمية في هاما دورا لهم الدور ولعب السيكودراما أن علي الدراسات بعض أكدت

 العزيز عبد محمد دراسة مثل السلوكية االضطرابات بعض وتعديل التوافقي السلوك

(1999) :  

 التوافقي السلوك المهارات تنمية في الدور لعب أسلوب أهمية علي أكدت والتي

 التي االجتماعية مشكالتهم تجاوز علي ومساعدتهم االبتدائية المدرسة مرحلة

 منهج بناء في الدراسات هذه من الباحث استفاد وقد . لديهم اإلعاقة ظروف تفرضها

 . واجراءاتها الدراسة

  : الدراسة فروض

 ؟ التوافقي والسلوك الخجل مستوي بين ارتباطية داللة ذات عالقة توجد -1

 ؟ ( العمر) لمتغير تعزي الخجل مستوي في ارتباطية داللة ذات فروق توجد -2

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 الثالث  الفصل

 للدراسة  المنهجية اإلجراءات

 

  .الدراسة منهج -أولا 

ا   .الدراسة  مجتمع -ثانيا

ا   .الدراسة عينة-ثالثا

ا    .الدراسة أدوات -رابعا

ا    .البيانات تحليل  اسلوب -خامسا

 

 

 

 

 

 



 الثالث الفصل

 للدراسة المنهجية اإلجراءات

 تمهيد 

 كذلك ويشمل ، الدراســــــــــة منــــــــهجية الفـــــــــصل هـــــــذا يتناول          

 الالزمة، البيانات لجمع الدراسة في المستخدمة والمقاييس الدراسة وعينة مجتمع

 ، الدراسة أداوات وثبات صدق من التأكيد في المستخدمة العلمية واإلجراءات

 تم التي اإلحصائية المعالجة وأساليب ، ميدانيا   الدراسة بها طبقت التي والكيفية

 .الدراسة بيانات تحليل في استخدامها

   : الدراسة منهج 3-1

 وموضوعها للدراسة المناسب ألنه االرتباطي المنهج علي الدراسة هذه تعتمد      

 لدي التوافقي بالسلوك وعالقته الخجل في متمثل الدراسة هدف أن حيث ، وأهدافها

 .الجامعة طالب

 : الدراسة مجتمع 3-2

 بن محمد االمام جامعة طالب جميع من مؤلفا مجتمعا الدراسة هذه ستتناول       

 تتراوح والذين السادس بالمستوي يدرسون الذين ، الرياض بمدينة اإلسالمية سعود

  1438/ 1437 العام خالل الدراسة إجراء فترة خالل ، سنة ( 22-17) بين أعمارهم

 هـ



 

 

 : الدراسة عينة 3-3

 سعود بن محمد االمام الجامعة طالب من طالب ( 60 ) من الدراسة عينة تكونت     

 خالل الدراسة إجراء فترة خالل ، السادس بالمستوي ، الرياض بمدينة اإلسالمية

 هـ  1437/ 1438 العام

 : الدراسة أدوات 3-4

 الالزمة والبيانات المعلومات جمع في تستخدم التي العلمي البحث أدوات تتعدد         

 حيث عينتها أفراد من أو  ، الدراسة مجتمع أفراد من الدراسة تساؤالت علي لإلجابة

 المقاييس الباحث استخدم وقد . والمقاييس ، والمقابلة المالحظة بين ما تتراوح أنها

 العلمي البحث أدوات أنسب باعتبارها الدراسة لهذه الالزمة المعلومات لجمع كأداة

 معلومات علي للحصول الدراسة أهداف وتحقق ، الدراسة معطيات مع تتفق التي

 .معين بواقع مرتبطة وحقائق

 : اآلتي الباحث واستخدم

 :الخجل مقياس أولا 

 سمات كسمة الخجل قياس في لالستخدام المقياس هذا (ت.د) الدريتي أعد        

 المظاهر بعض يكتبن ان قطر بجامعة التربية كلية طالبات من طلب حيث ، الشخصية

 الدراسات علي وبناء ذلك علي وبناء الخجول الشخص بها يتميز التي السلوكية

 تحليل باستخدام وذلك السلوكية المظاهر من مظهر كل تكرار درجة تحديد تم السابقة

 وتم الخجول يتميز التي السلوكية المظاهر من مظهرا (53) اختيار وامكن ، المحتوي

 تميز التي المظاهر الختيار وذلك المدرسين من مجموعة علي المظاهر هذه معرض

 .اكبر بدرجة الخجول



 وذلك الخجل قياس في استخدامها يمكن عبارة او  مظهرا 42 اختيار تم عليه وبناء

 للمقياس االولية الصورة وضعت وبذلك ، المحكمين اتفاق علي بناء

 

 : للمقياس الداخلي التساق صدق

 وعلي ميدانيا   بتطبيقها الباحث قام الدراسة  ألداة الظاهري الصدق من التأكد بعد    

 ارتباط معامل حساب طريق عن المقياس صدق من بالتحقيق الباحث قام العينة بيانات

 عبارة لكل الدرجة بين ( ( PERSON CORRELATION  COEFFICIENT بيرسون

 .الكلية والدرجة للمقياس تنتمي

 (1) رقم جدول

 للمقياس الكلية بالدرجة مقياس لعبارات بيرسون  ارتباط معامالت

 االرتباط معامل العبارة رقم االرتباط معامل العبارة رقم

1 0,631** 9 0,527** 

2 0,522** 10 0,395** 

3 0,414** 11 0,603** 

4 0,494** 12 0,435** 

5 0,492** 13 0,646** 

6 0,559** 14 0,440** 

7 0,536** 15 0,549** 

8 0,536** - - 

 فأقل ( 0,01) اإلحصائية الداللة مستوى عند دال **

 الدرجة مع العبارات من عبارة كل ارتباط معامل قيم أن (1) الجدول من يتضح       

 علي يدل مما فأقل (0.01) الداللة مستوي عند إحصائيا   ودالة موجبة للمقياس الكلية

 . المقياس مع اتساقها صدق

 -: الدراسة مقياس ثبات



 ( كرونباخ ألفا معدلة ) الباحث استخدم ( المقياس) الدراسة أداة ثبات لقياس

(CRONACHS ALPHA ) علي المعادلة طبقت حيث ، الدراسة أداة ثبات من للتأكد 

 الثبات من عالية بدرجة يتمتع الخجل مقياس ان علي يدل وهذا ( 0.804) وبلغ العينة

 .للدراسة الميداني التطبيق في علية االعتماد يمكن

 -:المقياس تصحيح

 ( صفر ) (ال) ب واالجابة ، (2) درجتان بنعم االجابة يعطي

 : كالتالي المقياس علي الدرجات وتوزع

 تستدعي بالخجل الشعور من مرتفعة درجة هناك أن تعني 30 الي 19 من الدرجات

 . التدريبي السلوك علي والتدريب النفس مراجعة

 . بالخجل الشعور من متوسطة درجة هناك أن تعني 18 الي 15 من الدرجات

 .الطبيعي حدود في الخجل أن تعني 15 من االقل الدرجة

  TH  ADAPTIVE  BEHAVIOR  SCALE)التوافقي السلوك مقياس :ثانيا

 لالطفال مخصص وهو  العقلي للتخلف االمريكية الجمعية من لجنة وضعته مقياس

 انفعاليا المتوافقين غير لالطفال بالنسبة لالستخدام يصلح انه اال ، الذهنية االعاقة ذوي

 الفرد كفاءة تحديد المقياس هذا في التوافقي بالسلوك ويقصد .المعوقين من وغيرهم

 مقياس االول جزائين ويتضمن للبيئة واالجتماعية الطبعية المتطلبات مواجهة في

 ، واضطرابتها للشخصية التوافقي السلوك قياس يتضمن الثاني بينما للسلوك ارتقائي

 في تهتم حيث جزائين من ويتكون (1985) رمزي ناهد ، فرج صفت وترجمة

 االنحسابي السلوك العنف مثل سلوكيا مجاال14 فيغطي الثاني بالجزء دراستنا

 .الزائد والنشاط

 في العام النفسي التوافق لقياس (1986) السري محمد إجالل الدكتوره اعدته والذي

 "الجنسين لدي النفسي بالتوافق وعالقته االسم مع التوافق" فيها تناولت التي دراستها



 :أبعاد أربعة في التوافق تقيس عبارة 40 من ويتكون

 9-1 العبارة : الشخصي التوافق •

 20-10 العبرات :االجتماعي التوافق •

 30-21 : األسري التوافق •

 40-31 العبارات :االنفعالي التوافق •

 

 أجالل الدكتوره اعداد العام النفسي التوافق لمقياس السيكومترية الخصائص

: 

 :الصدق

 فاستخلصت لالختبار الداخلي االتساق بطريقة الصدق بحساب الباحثة قامت

 الكلية والدرجة المقياس أبعاد من بعد كل درجة بين االرتباط معامل من ذلك

 (700 = ن) الكلية العينة علي بيرسون بمعادلة . باالستعانة للمقياس،

 :ذلك يوضح التالي والجدول

 (2) رقم جدول                                    

 العام النفسي التوافق لمقياس الداخلي التساق معامالت يوضح           

 التساق معامل البعد

 0,84 الشخصي التوافق

 0,77 االجتماعي التوافق

 0,68 االسري التوافق

 0,81 االنفعالي التوافق

 :الثبات



 وكان ، ككل العام والتوافق األربعة بأبعاد االختبار ثبات بقياس الباحثة قامت

 سري (0.70) هو  ( يوم 15 بعد) التطبيق اعادة بطريقة االختبار ثبات معامل

 139-138 ص م1986

 -:المقياس تصحيح

 علي يحتوي حيث ، العبارات خالل من المقياس تصحيح طريقة تكون

 تعطي ( نعم) ب المفحوص عليها اجاب إذ عبارة (20) وهي موجبة عبارات

 (20) هي السابقة والعبارات (0)له فتعطي (ال)ب اجاب إذا أما (1) درجة له

 بنعم أجاب إذا أما (1) درجة له تعطي (ال)ب المفحوص عليها اجاب إذا عبارة

 :ذلك يوضح التالي والجدول (0) له فتعطي

 (3) رقم جدول                                      

 العام النفسي التوافق مقياس عبارات تصحيح                        

 (ال ) السالبة العبارات ( نعم) الموجبة العبارات

1-3-6-8-15-1-18-19-22-23 2-4-5-9-11-13-14-17-20 

25-27-29-31-32-34-35-40 21-24-26-28-30-33-36-39 

 :الحالية الدراسة في العام النفسي التوافق لمقياس مترية السيكو الخصائص  

 :للمقياس الداخلي التساق صدق  

 البيانات وعلي ميدانيا   بتطبيقه الباحث قام للمقياس الظاهري الصدق من التأكيد بعد

 االرتباط معامل حساب طريق عن المقياس صدق من بالتحقق الباحث قام العينة

 .للمقياس الكلية والدرجة بعد لكل الدرجة بين بيرسون

 (4) رقم جدول                                          

 العام النفسي التوافق لمقياس الداخلي التساق معامل يوضح                   



 االتساق معامل البعد

 **0,739 الشخصي التوافق

 **0,813 االجتماعي التوافق

 **0,756 األسري التوافق

 **0,517 االنفعالي التوافق

 فأقل (0,01) اإلحصائية الداللة مستوى عند دال **

 الدرجة مع االبعاد من بعد كل االرتباط معامل قيم أن (4) الرابع الجدول من يتضح

 علي يدل مما فأقل (0.01) الداللة مستوي عند إحصائيا   ودالة موجبة للمقياس الكلية

 .المقياس مع اتساقها صدق

  -:القياس ثبات

 ألفا معادلة) الباحث استخدم ( المقياس) الدراسة أداة ثبات مدي لقياس

 العينة علي المعادلة طبقت حيث ،  الدراسة أداة ثبات من للتأكد (كرونباخ

 بدرجة يتمتع التوافقي السلوك مقياس ان علي يدل وهذا  (0.771) وبلغ

 .للدراسة الميداني التطبيق في عليها االعتماد يمكن الثبات من عالية

 أسلوب تحليل البيانات:  3-5

 استخدم  فقد ، الباحث جمعها التي البيانات وتحليل الدراسة أهداف لتحقيق

 اإلحصائية الحزم باستخدام المناسبة اإلحصائية االساليب من عددا   الباحث

  SPSS)) بالرمز لها يرمز والتي ، االجتماعية للعلوم

 استخرج ثم  ، اآللي الحاسب إلى وإدخالها البيانات ترميز تم  أن بعد  وذلك

 : األتية اإلحصائية لألساليب وفاقا   النتائج الباحث

 (Percentage & Frequencies) المئوية والنسب التكرارات -1



 (Mean) يالحساب المتوسط -2

 (Standard Deviation) المعياري االنحراف-3

 بين الداخلي االتساق صدق لقياس (Pearson) بيرسون ارتباط معامل-4

 . إليه تنتمي  محور وكل ( االستبانة) األداة عبارات

 معامل لحساب CRONBACH,SAlpha(a)) كرونباخ ألفا الثبات معامل-5

 .الدراسة ثبات

 الدراسة سؤال  مع استخدامه وتم العالقة اليجاد بيرسون  ارتباط معامل -6

  .الرئيس

                       

 

 

 الرابع الفصل                            

 نتائجها ومناقشة الدراسة بيانات وتحليل عرض        

   

 

  

 

  



 

    

 

  

 

 

 الرابع الفصل

 نتائجها ومناقشة الدراسة بيانات وتحليل عرض

 : التالي النحو  علي الدراسة نتائج الباحث يتناول يلي فيما

 : الجامعة طالب لدي بالخجل الشعور بدرجة المتعلقة النتائج : أولا 

 (5) رقم جدول

 الخجل مقياس درجات توزيع

 النسبة التكرارات 

 8,3 5 بالخجل الشعور من مرتفعة درجة

 13,3 8 بالخجل الشعور من متوسطة درجة

 78,3 47 الطبيعي حدود في خجل

 %100 60 المجموع

 

 %78,3 نسبته ما يمثلون ، الدراسة عينة أفراد من (47) أن (5) الجدول من يتضح    

 أفراد من األكثر الفئة وهم الطبيعية، حدود في خجلهم الدراسة عينة أفراد إجمالي من

 الدراسة عينة أفراد إجمالي من %13,3 بنسبة يمثلون منهم (8) بينما الدراسة عينة

 من %58,3 نسبة يمثلون منهم (5) أن حين في متوسط، بالخجل شعورة درجة

 .البياني بالرسم موضحة الدراسة عينة أفراد إجمالي

 

                 



               

         

 

  الطبيعي حدود في خجل      بالخجل الشعور من متوسطة درجة    الشعوربالخجل من مرتفعة درجة             

 

ا   :الجامعة الطالب بين  انتشاراا  النفسي التوافق سلوكيات بأكثر المتعلقة النتائج : ثانيا

 (6) رقم جدول

 الجامعة طالب بين  انتشاراا  النفسي التوافق سلوكيات أكثر

 المتوسط البعد

 الحسابي

 النحراف

 المعياري

 الترتيب

 3 1,878 7,12 الشخصي التوافق

 2 2,196 7,17 االجتماعي التوافق

 1 1,935 7,98 االسري التوافق

 4 1,641 5,05 االنفعالي التوافق

 للتوافق اللية الدرجة

 النفسي

27,58 5,486 - 



 ، الجامعة طالب بين انتشارا   أكثر االسري التوافق أن (6) رقم الجدول من يتضح

 وهذه االنفعالي التوافق وأخيراص ، الشخصي التوافق ،ثم االجتماعي التوافق يليه

 .البياني بالرسم توضح النتائج

 

 

 

 

 

 

 النفعالي  التوافق         السري التوافق         الجتماعي التوافق           الشخصي التوافق   

ا   الرئيس الدراسة بتساؤل المتعلقة النتائج: ثالثا

 

 بين احصائية دللة ذات عالقة توجد هل :يلي ما علي الدراسة سؤال نص      

 الجامعة؟ طالب لدى التوافقي والسلوك الخجل مستوي

 طالب لدى التوافقي والسلوك الخجل المستوي بين العالقة طبيعة إلي للتعرف

 بين العالقة داللة لتوضيح بيرسون االرتباط معامل الباحث استخدم الجامعة

 : التالي الجدول يوضحها كما النتائج وجاءت ، المتغيرين

 (7) رقم الجدول                                      

 الجامعة طالب لدي التوافقي والسلوك الخجل المستوي العالقة لتوضيح بيرسون ارتباط معامالت

 الخجل مستوي 

 اإلحصائية الدللة الرتباط معامل



 **0,000    -0,486 التوافقي السلوك

 (0,200) ≥تكون عندما (0,05)مستوي عند دالة تكون (*)

 (0,260) ≥تكون عندما (0,01)مستوي عند دالة تكون(**)

 ارتباطية عالقة وجود يتضح (7) رقم بالجدول الموضحة النتائج خالل من       

 لدى التوافقي والسلوك الخجل مستوة بين (0,01) مستوى عند دالة (سالبة) عكسية

 لدى التوافقي السلوك قل كلما الخجل مستوي زاد كلما أن يعني وهذا ، الجامعة طالب

 .والعكس الجامعة الطالب

 بالتعصب وعالقته الخجل بعنوان (1993 المولي عبد) دراسة مع النتيجة تتفق       

 بين ارتباطية عالقة وجود عن نتائجها بنيت والتي العماني الشباب بعض لدى دراسة

 بين ارتباطية عالقة وجود الحالية الدراسة بينت كما التعصب نحو  واالتجاه الخجل

  .الجامعة طالب لدي التوافقي والسلوك الخجل

 

 

ا   العام النفسي التوافق وأبعاد الخجل بين بالعالقة المتعلقة النتائج :رابعا

 طالب لدي العام النفسي التوافق وأبعاد الخجل مستوي بين العالقة طبيعة إلي للتعرف

 المتغيرين بين العالقة داللة لتوضيح بيرسون ارتباط معامل الباحث استخدام الجامعة

، 

 :التالي الجدول يوضحها كما النتائج وجاءت

 (8) رقم الجدول

 طالب لدي النفسي والسلوك الخجل المستوي العالقة لتوضيح بيرسون ارتباط معامالت

 الجامعة



 التوافق أبعاد

 النفسي

 الخجل  مستوي 

 اإلحصائية الداللة االرتباط معامل

 **0,000 -0,402 الشخصي التوافق

 **0,000 -0,513 االجتماعي التوافق

 **0,018 -0,305 االسري التوافق

 **0,364 -0,119 االنفعالي التوافق

 (0,200) ≥تكون عندما (0,05)مستوي عند دالة تكون (*)

 (0,260) ≥تكون عندما (0,01)مستوي عند دالة تكون(**)

 :يلي ما يتضح (8) رقم بالجدول الموضحة النتائج خالل من

 مستوى بين (0,01) مستوى عند دالة ( سالبة) عكسية ارتباطية عالقة وجود         

 مستوى زاد كلما أن يعني وهذا ، الجامعي الطالب لدى الشخصي والتوافق الخجل

 .والعكس ، الجامعة طالب لدى الشخصي التوافق قل كلما الخجل

 الخجل مستوى بين (0,05) مستوى عند دالة ( سالبة) عكسية ارتباطية عالقة وجود

 الخجل مستوى زاد كلما أن يعني وهذا ، الجامعي الطالب لدى الشخصي والتوافق

 .والعكس ، الجامعة طالب لدى الشخصي التوافق قل كلما

 

 مستوى بين (0,05) مستوى عند دالة ( سالبة) عكسية ارتباطية عالقة وجود عدم

 مستوى زاد كلما أن يعني وهذا ، الجامعة طالب لدى االنفعالي والتوافق الخجل

 .والعكس ، الجامعة طالب لدى االنفعالي التوافق قل كلما الخجل

 

 

 الخامس الفصل                                        



 وتوصياتها الدراسة نتائج                                    

 :الدراسة نتائج

 أفراد إجمالي من (%78,3) نسبة ما يمثلون ، الدراسة عينة أفراد من (47) أن •

 العينة أفراد من األكثر الفئة وهم ، الطبيعية الحدود في خجلهم الدراسة عينة

 الدراسة عينة أفراد إجمالي من %13,3 بسبة يمثلون منهم(8) بيمنا ، الدراسية

 نسبة ما يمثلون منهم (5) أن حين في ، المتوسط بالخجل شعورهم درجة

 . مرتفعة بالخجل شعورهم درجة الدراسة عينة أفراد إجمالي من 8,3%

 االجتماعي التوافق يليه ، الجامعة طالب بين انتشارا   اكثر األسري التوافق أن •

 .االنفعالي التوافق وأخيرا   ، الشخصي التوافق ثم ،

 مستوى بين (0,01) مستوى عند دالة( سالبة )عكسية ارتباطية عالقة وجد •

 زاد كلما أن يعني وهذا ، الجامعة طالب لدى التوافقي والسلوك الخجل

 .الجامعة طالب لدى التوافقي السلوك قل كلما الخجل مستوى

 مستوى بين (0,01) مستوى عند دالة( سالبة )عكسية ارتباطية عالقة وجد •

 زاد كلما أن يعني وهذا ، الجامعة طالب لدى الشخصي والسلوك الخجل

 .الجامعة طالب لدى الشخصي التوافقي قل كلما الخجل مستوى

 مستوى بين (0,01) مستوى عند دالة( سالبة )عكسية ارتباطية عالقة وجد  •

 زاد كلما أن يعني وهذا ، الجامعة طالب لدى االجتماعي والتوافق الخجل

 . الجامعة طالب لدى االجتماعي التوافقي قل كلما الخجل مستوى



 مستوي بين (0,05) مستوى عند دالة( سالبة )عكسية ارتباطية عالقة وجد •

 زاد كلما أن يعني وهذا ، الجامعة طالب لدى األسري والتوافق الخجل

 .الجامعة طالب لدى األسري التوافقي قل كلما الخجل مستوى

 مستوى بين (0,05) مستوى عند دالة( سالبة )عكسية ارتباطية عالقة وجد •

 زاد كلما ان يعني وهذا ، الجامعة طالب لدى االنفعالي والتوافق الخجل

 .الجامعة طالب لدى االنفعالي التوافقي قل كلما الخجل مستوى

 :الدراسة توصيات

 مستوى لتقليل الجامعة طالب لدى التوافقي السلوك زيادة علي العمل-1

 .لديهم الخجل

 وإقامة التشجيع خالل من الطالب لدى االجتماعي التوافق رفع -2

 والمؤتمرات القاءات

 لديهم  الشخصية وتقوية الخجل لتقليل التفاعلية الطالب قدرات تنمية-3

 األخوة مع والتوافق العزلة من بالخروج األسر من النفسي الدعم -4

 واألصدقاء 

 وتعزيز بالنفس الثقة لزيادة ، المجتمعية التطوعية النشاطات ممارسة -5

 الشخصية

 مشاركة نسبة وزيادة الجامعية االنشطة في المشاركة نطاق توسيع -6

 النفسي التوافق وزيادة الخجل تقليل في هام دور من لها لما فيها الطالب

 .االنفعالي السلوك وتقليل

 . النفسي التوافق دعم علي واإلرشاد التوجيه برامج تعتمد أن-7

 علي تساعد وخبرات أنشطة توفر التي السليمة االجتماعية التنشئة -8

 .االبناء لدى الذات وفعالية االجتماعية المهارات تنمية
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