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ملخص:

اإر�سادي نف�سي )معريف  اإىل التعرف اإىل مدى فعالية برنامج  هدفت الدرا�سة احلالية 
يف خف�ض ال�سعور باخلجل لدى عينة من الطالبات املوهوبات املراهقات يف  – �سلوكي( 
املتو�سط،  الثالث  ال�سف  )16( طالبة من طالبات  العينة من  وتكونت  ال�سعودي،  املجتمع 
ترتاوح اأعمارهن بني )14 - 16 �سنة (، وطبقت الباحثة مقيا�ض اخلجل الذي اأعدته لهذه 
الدرا�سة على العينة احلالية، وبعد ذلك ق�سمت هذه العينة اإىل جمموعتني وهما املجموعة 
ال�سابطة وعددها )8( طالبات واملجموعة التجريبية وعددها )8( طالبات من املوهوبات 
املراهقات، وطّبق الربنامج االإر�سادي النف�سي )معريف – �سلوكي( على املجموعة التجريبية 

فقط . واأثبتت النتائج ما ياأتي :
توجد فروق دالة اإح�سائيًا عند م�ستوى داللة )0.05( بني متو�سطي رتب درجات . 1

)كاأبعاد  اخلجل  مقيا�ض  على  البعدي  و  القبلي  القيا�سني  بني  التجريبية  املجموعة  اأفراد 
ودرجة كلية( ُتعزى للربنامج االإر�سادي النف�سي )معريف – �سلوكي( .

رتب . 2 متو�سطي  )0.01( بني  داللة  م�ستوى  عند  اإح�سائية  داللة  ذات  فروق  توجد 
درجات اأفراد املجموعتني )ال�سابطة والتجريبية (، حيث يت�سح االنخفا�ض يف متو�سطات 
رتب درجات املجموعة التجريبية على مقيا�ض اخلجل )كاأبعاد ودرجه كلية( ُتعزى للربنامج 

االإر�سادي النف�سي )معريف – �سلوكي( .
اأفراد . 3 درجات  رتب  متو�سطي  بني  اإح�سائية  داللة  ذات  فروق  توجد  ال 

)كاأبعاد  اخلجل  مقيا�ض  على  والتتبعي  البعدي  القيا�سني  بني  التجريبية  املجموعة 
 . كلية(  ودرجه 
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The Effectiveness of Counseling Psychological Program 
(Cognitive - Behavioral) to Reduce the Feeling of Shyness 

among a Sample of Gifted Adolescents Females in Saudi Society

Abstract :
This study aims to determine  the  effective of counseling psychological 

program (cognitive - behavioral) in reducing the feeling of shyness  among 
a sample of gifted adolescent female  students  in Saudi society. The sample 
consisted of 16 female students from the third grade and their ages are 
between 14 to 16 years. The researcher applied  the  shyness  measure 
which was prepared for this study on the current sample, and then divided 
the sample into two groups: the control group which consisted of 8 female  
students  and the experimental group  which consisted of 8 female  students 
from gifted adolescent female  students. The counseling psychological 
program (cognitive - behavioral)  was applied on the experimental group 
only. The results showed the following:
1. There are statistically significant differences in the level of significance 

(0.05) between the averages ranks degrees of  members of the experimental 
group related to shyness attributable to psychological guidance program 
(cognitive - behavioral) .

2. There are statistically significant differences at the level of significance 
(0.01) between the averages ranks of members of the two groups (control 
and experimental), where the decline is evident in the experimental group 
averages ranks degrees  on the scale of shyness (sub- dimensions and 
total degree) attributable to counseling psychological program (cognitive 
- behavioral) .

3. No statistically significant differences between the averages ranks degrees 
of members of  the  experimental  group between  what comes after and 
what and what follows  the measurements  on a scale of shyness (sub- 
dimensions and total degree).
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مقدمة :
املوهبة كنز ثمني ال يقدر قيمته اإال جمتمع متقدم متح�رض ي�سعى لالرتقاء يف �سلم 
التقدم العلمي )جملي، 2011 : 1( و املوهوب يعد ثروة وطنية وكنزاً للمجتمع، وعاماًل من 
عوامل نه�سته يف جماالت احلياة العلمية واملهنية والفنية )اجلبوري، 1985: 151( ؛ الأن 
الطفل املوهوب ميتلك القدرة على االأن�سطة العلمية واالأدبية والقدرة العقلية العامة والتفوق 

التح�سيلي )�سليمان و منيب، 2008 : 23 (
اأ�سبح تقدم ال�سعوب يف الع�رض احلديث يقا�ض مبا متلكه االأمم من ثروات ب�رضية قادرة 
على االإنتاج واالإبداع وعليه يعد املوهوبون يف كل اأمة هم الدعامة التي تعتمد عليها يف 
تقدمها وازدهارها ومواجهة حتديات الع�رض احلديث، ولذلك اأ�سبح من ال�رضوري االهتمام 
باملوهوبني )علي، 2011 : 112( وتوفي الظروف املنا�سبة للتعرف عليهم، وتنمية مواهبهم 

ومهاراتهم، وتقدمي الربامج االإر�سادية ملواجهة م�سكالتهم )بدر، 2002 : 11( 
ومن امل�سكالت التي يعاين منها بع�ض املوهوبني واملوهوبات اخلجل الذي يعد م�سكلة 
حقيقية يعاين منها كثيون، واأنها تعوق الفرد عن االأداء اجليد يف املواقف االجتماعية، كما 
اأن اخلجل يرتبط بخوف الفرد من التقومي ال�سلبي واإح�سا�سه بافتقاده املهارات االجتماعية 
املنا�سبة، وقد يوؤدي اإىل �سعف ثقته بنف�سه وانخفا�ض تقديره لذاته الذي يوؤدي اإىل �سعوره 

بالقلق واخلوف من املواقف االجتماعية )عثمان، 1995 : 14 – 15 (
واملبدعني  املوهوبني  الطالب  من  كثي  يوجد  اأنه  االأجنبية  الدرا�سات  اإحدى  واأكدت 
االإبداعية بال�سكل املطلوب الأنهم ي�سطدمون دائمًا بعائق  ا�ستثمار قدراتهم  ال ي�ستطيعون 
اخلجل، وبعد درا�سة حالة هوؤالء الطالب ب�سكل فردي تبني اأنهم ال ميلكون و�سائل االت�سال 
والتوافق االجتماعي من ناحية، وخوفهم من ال�سعور بالف�سل لعدم اإدراكهم لذاتهم ب�سورة 

كاملة من ناحية اأخرى )العلي والعنزي ،2010 : 84( 
ظروفًا  ويعاي�ض  واأحا�سي�ض،  مب�ساعر  خاللها  الفرد  ي�سعر  عمرية  مرحلة  واملراهقة 
مع  ويندمج  ليعي�ض  والعون  امل�ساعدة  له  يقدم  من  اإىل  املرحلة  هذه  يف  ويحتاج  حتيطه، 
االآخرين، ويتمكن من مواجهة م�سكالته بنجاح من خالل ا�ستثمار قدراته وتدعيم االآخرين 

)حمرم : 454 – 455(
لال�سطرابات  عالجيًا  تف�سييًا،  منهجًا  ال�سلوكي  املعريف  العالج  و  االإر�ساد  ويعد 
االنفعالية كاخلجل واخلوف االجتماعي واالكتئاب والقلق .. اإلخ، نظراً الأنه يقوم على فكرة 
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اأ�سا�سية تتمثل يف اأن االأفكار ال�سلبية و االعتقادات اخلاطئة وما يكمن وراءها من م�ساعر و 
انفعاالت حادة، تخلق اال�سطرابات االنفعالية والنف�سية لدى االإن�سان .

خلق  عن  امل�سئول  هو  وحده  االإن�سان  اأن   )47:  2003 )عمر،  يذكر  ؛  ال�سدد  هذا  يف 
اال�سطرابات االنفعالية ال�سلبية واال�ستجابات ال�سلوكية التخبطية ب�سبب اعتقاداته اخلاطئة 
غي العقالنية امل�سببة للم�ساعر ال�سلبية، واأن تغيي هذه االعتقادات اخلاطئة يعد قلب العملية 

االإر�سادية يف العالج ال�سلوكي االنفعايل العقالين .
وقد جاء يف )اأخر�ض ونا�رض، 2013 : 239( اأن العالج املعريف ال�سلوكي هو حماولة 
ال�سلوك  مع  التعامل  ثبت جناحها يف  التي  ال�سلوكي  العالج  امل�ستخدمة يف  الفنيات  دمج 
مع اجلوانب املعرفية لطالب امل�ساعدة بهدف اإحداث تغيات مطلوبة يف �سلوكه . و يعرف 
)مليكه ،1994 : 174( العالج املعريف ال�سلوكي باأنه منهج عالجي يحاول تعديل ال�سلوك 
على  التدريب   : اأ�ساليبه  ومن  العميل،  لدى  التفكي  عمليات  يف  التاأثي  خالل  من  الظاهر 

مهارات املواجهة، التدريب على حل امل�سكلة، التدريب على التعليم الذاتي، وقف االأفكار .
اأي�سًا يعد اخلجل من اال�سطرابات التي توؤدي اإيل نتائج �سلوكية ومعرفية �سيئة فيوؤدي 
مثاًل اإىل االإحجام امل�ستمر عن االت�سال باالآخرين وعدم االندماج معهم وعدم القدرة على 
االآراء وامل�ساعر وعدم جاذبية احلديث  التعبي عن  القدرة على  باالآخرين، وعدم  االت�سال 
اإىل  ذلك  يوؤدي كل  نهائية  املواقف، وكنتيجة  ال�سلبي وعدم مواجهة  التقومي  واخلوف من 

جتنب املواقف االجتماعية برمتها )متويل، 2010 : 16 (
وي�سي )كروزير، 2009 : 143، 144( اإىل اأن اخلجل ي�ستمل على ثالثة مكونات اأ�سا�سية 
ومتفاعلة : معرفية ووجدانية و�سلوكية، ويبدو اأن ال�سمت هو جوهر اخلجل وبخا�سة عند 
كفاءته  دليل على عدم  وهذا  اإليه  بالن�سبة  ماألوفني  اأو غي  غرباء  اآخرين  مع  الفرد  وجود 
مع  التفاعل  ملواقف  وتقوميهم  اإدراكهم  يف  مو�سوعيني  غي  اخلجولني  واأن  االجتماعية، 

االآخرين .
النف�سية،  ال�سحة  لعلم  الزاوية  حجر  تعد  النف�سي  والعالج  االإر�ساد  برامج  اإن  وحيث 
ما  ح�سب  فرد  لكل  النف�سي  والعالج  االإر�ساد  خدمات  تقدم  اأن  املهمة  االأمور  من  فاأ�سبح 
احلالية  الدرا�سة  يف  الباحثة  تقوم  لذا  وخمتلفة  كثية  بطرق  اخلدمات  تلك  من  ينا�سبه 
بت�سميم برنامج اإر�سادي نف�سي )معريف – �سلوكي( مل�ساعدة عينة من الطالبات املوهوبات 
واملتفوقات املراهقات يف املجتمع ال�سعودي على التخل�ض من م�ساعر اخلجل با�ستخدام 
يف  اأبها،  مدينة  يف  )وبخا�سة  املوهوبات  هوؤالء  تنا�سب  و�سلوكية  معرفية  اإ�سرتاتيجيات 
موؤ�س�سة  برعاية   - املحلي  ال�سيفي  موهبة  برنامج  بتنفيذ  تقوم  التي  امللك خالد  جامعة 
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مبهمات  مكلفة  كانت  الباحثة  الأن  ؛  نظراً   – واالإبداع  للموهبة  ورجاله  العزيز  عبد  امللك 
املر�سدة النف�سية من قبل جامعة امللك خالد يف برنامج موهبة ال�سيفي املحلي مبدينة اأبها 

مدة ثالثة اأ�سابيع( . 
ويف هذا ال�سدد ؛ ُتعرف )العطيوي و اخلالدي، 2010 : 443 - 448( برامج موهبة 
االأ�سبوع  مع مطلع  ُتعقد  املتميزين  للطلبة  اإثرائية جمانية  برامج  باأنها  املحلية  ال�سيفية 
الطلبة  يتلقى  اأ�سابيع  اأربعة  اإىل  اأ�سبوعني  بني  ومتتد  ال�سيفية،  االإجازة  بداية  من  الثاين 
اأثناءها ن�ساطات علمية متخ�س�سة ومهارات نوعية متقدمة لتنمية جميع اجلوانب ال�سخ�سية 
الفئة امل�ستفيدة تتمثل  اأن  ؛ كما  لديهم املعرفية والعقلية والنف�سية واالجتماعية والبدنية 
يف الطالب املتميزين والطالبات املتميزات من خمتلف مناطق اململكة العربية ال�سعودية 
ومدنها يف املراحل الدرا�سية املختلفة من املرحلة االبتدائية اإىل املرحلة الثانوية، والذين 
واالإبداع  الذكاء  اختبارات  اجتيازهم  بعد  ال�سيفية  موهبة  برامج  يف  للم�ساركة  ُر�سحوا 
والقدرات اخلا�سة ومقايي�سها التي اأعدت وُقننت على البيئة ال�سعودية واجتيازهم املعايي 
التي و�سعتها اجلهة امل�رضفة، وهي موؤ�س�سة امللك عبد العزيز ورجاله للموهبة واالإبداع تلك 
املوؤ�س�سة الوطنية احل�سارية التي حتظى بدعم خادم احلرمني ال�رضيفني، وتتمثل ر�سالتها 
يف اكت�ساف املوهوبني ورعايتهم حيث تهدف اإىل رعاية املوهوبني واملبدعني من الذكور 
واالإناث، وال�سعي الإيجاد رواد من ال�سباب املبدع واملوهوب يف جماالت العلوم والتقنية، 
واأفكارهم  وقدراتهم  مواهبهم  تنمية  من  لتمكينهم  واملبدعني  للموهوبني  املنح  وتقدمي 

االبتكارية، وتذليل ال�سعوبات التي حتد من منو قدراتهم ومواهبهم .

مشكلة الدراسة :
اأكدت بحوث ودرا�سات كثية على اأن اأهم العوامل التي توؤثر فى املوهوبني واملتفوقني، 
هو ما يرتبط بالبيئة االأ�رضية التي ين�ساأون فيها وطريقة تعامل االآباء معهم واالجتاهات 

الوالدية يف التن�سئة االجتماعية )املجايل، 2011 : 595( 
واأن عدم ال�سعور باالأمن لدى املراهقني املوهوبني ينتج عن املنزل وقيم االآباء )باظة، 
1998 : 7، 6( . فاالأ�رضة ميكن اأن تكون عائقًا من عوائق ظهور االإبداع واملواهب، واأ�سلوب 
املعاملة الذي يتعر�ض له االأفراد يف االأ�رضة اإذا ات�سف بال�سيطرة والق�سوة قد يكون عائقًا 
تربية  يف  اآرائهم  واختالف  الوالدين  بني  والعالقات  واملواهب،  االإبداع  ظهور  دون  يحول 

الطفل يوؤثر �سلبيًا على تنمية تفكيه االبتكاري )عبد القادر ،2010 : 34 (
اأن  ترى  ال�سابقة،  البحوث  ونتائج  النف�سية  لالأدبيات  الباحثة  مراجعة  خالل  ومن 
اخلجل يعد م�سكلة من امل�سكالت التي تعوق املراهقني واملراهقات عن التفاعل االجتماعي 
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متغيات  تناولت  الباحثة  علم  اأجنبية يف حدود  اأو  عربية  درا�سة  اأي  توجد  ال  و  النا�سج، 
خلف�ض  اإر�سادي  برنامج  فعالية  بدرا�سة  الباحثة  اهتمام  كان  هنا  من  احلالية،  الدرا�سة 
ال�سعور باخلجل لدى الطالبات املوهوبات املتفوقات املراهقات )وبخا�سة يف مدينة اأبها، 
يف  واالإبداع(  للموهبة  ورجاله  العزيز  عبد  امللك  موؤ�س�سة  برعاية  خالد،  امللك  جامعة  يف 
فعالية  مدى  *ما   : االآتي  ال�سوؤال  يف  الدرا�سة  م�سكلة  وتتبلور   . ال�سعودية  العربية  اململكة 
من  عينة  لدى  باخلجل  ال�سعور  خف�ض  يف  �سلوكي(   - )معريف  نف�سي  اإر�سادي  برنامج 

املوهوبات املراهقات ؟

أهداف الدراسة :
تهدف الدرا�سة احلالية اإىل التعرف اإىل مدى فعالية برنامج اإر�سادي نف�سي )معريف – 
�سلوكي( يف خف�ض ال�سعور باخلجل لدى عينة من الطالبات املوهوبات املراهقات من خالل 
التجريبية من  العينة  العالجية الأفراد  – �سلوكي(  النف�سي )معريف  االإر�ساد  تقدمي خدمات 
الطالبات املوهوبات املراهقات، واإتاحة الفر�سة لهن لتغيي اأفكارهن ال�سلبية ومعتقداتهن 
�سعورهن  ينخف�ض  حتى  الربنامج  يف  امل�ستخدمة  الفنيات  من  واال�ستفادة  العقالنية  غي 
فرتة  يف  حت�سن  من  اأحدثه  فيما  الربنامج  ذلك  فاعلية  ا�ستمرارية  مدى  وتتبع  باخلجل، 

املتابعة .

أهمية الدراسة :
تكمن اأهمية الدرا�سة احلالية فيما ياأتي:

اخلجل . 1 م�سكلة  على  للتغلب  �سلوكي(   – )معريف  نف�سي  اإر�سادي  بربنامج  التدخل 
لدى عينة من الطالبات املوهوبات املراهقات، باعتبار اأن املوهوبني هم الرثوة احلقيقية 
يف  املجتمعات  عليها  تعتمد  التي  الركيزة  وهم  والدرا�سة،  االهتمام  وت�ستحق  للمجتمع، 
تقدمها وازدهارها، فهم ميتلكون قدرات ومواهب تفوق اأقرانهم العاديني من العمر نف�سه، 
موارد  اإىل  العربية  جمتمعاتنا  فيه  حتتاج  الذي  الوقت  يف  اخلجل  من  يعانون  قد  ولكنهم 
خجل،  دون  االآخرين  ومع  الذات  مع  التعامل  يف  عالية  مبهارات  تتميز  موهوبة  ب�رضية 

والقدرة على التوا�سل االجتماعي ب�سكل اإيجابي وفق متطلبات الع�رض احلايل.
ت�سميم وبناء مقيا�ض اخلجل لفئة املوهوبات املراهقات وت�سميم وبناء برنامج . 2

الطالبات  من  عينة  لدى  اخلجل  م�سكلة  على  للتغلب  �سلوكي(   – معريف  نف�سي)  اإر�سادي 
خالل  من  �سلوكي(   - )معريف  االإر�سادي  الربنامج  هذا  وتطبيق  املراهقات،  املوهوبات 
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جل�سات اإر�سادية وعالجية مبنية على اأهداف حمددة باالعتماد على فنيات االإر�ساد املعريف 
ال�سلوكي.

طرح . 3 االأهمية  ومن  االإن�سان،  حياة  يف  مهمة  عمرية  مرحلة  املراهقة  مرحلة  اأن 
برنامج ي�ساهم يف حتقيق النمو املتكامل للمراهقات وم�ساعدتهن على مواجهة م�سكالتهن .

برنامج . 4 تناولت  الباحثة(  علم  حدود  )يف  اأجنبية  ال  و  عربية  درا�سة  اأي  توجد  ال 
اإر�سادي نف�سي )معريف – �سلوكي( خلف�ض ال�سعور باخلجل لدى املوهوبات املتفوقات يف 

مرحلة املراهقة يف البيئة العربية، وبخا�سة البيئة ال�سعودية.

مصطلحات الدراسة :
اخلجل :  ◄

التوتر  على  ي�ستمل  فعل  ردة  باأنه  اخلجل   )90  :  2010 العنزي،  و  )العلي  ُيعرف 
ال�سوي  ال�سلوك  التخاطب بالعني، وكف  الراحة، ومقت  واالن�سغال وم�ساعر االرتباك وعدم 

املتوقع اجتماعيًا .
التعريف االإجرائي للخجل : هو الدرجة املرتفعة التي حت�سل عليها الطالبة املوهوبة 

املراهقة على مقيا�ض اخلجل الذي اأعدته الباحثة ال�ستخدامه يف الدرا�سة احلالية .
املوهوبات :  ◄

وغي  االأكادميية،  املجاالت  يف  امل�ستمر  باالمتياز  يت�سفن  الالتي  الطالبات  هن 
)بدر،  اختيارهن كموهوبات - وفق �رضوط واختبارات معينة، ويحدد  االأكادميية وقد مت 
2002 : 15( الطالب املوهوبني باأنهم الطالب الذين لديهم ا�ستعدادات وقدرات فطرية غي 
عادية جتعلهم عند القيام بن�ساط ما، اأن يظهر اأداوؤهم بالتميز امل�ستمر وامللحوظ يف هذا 

الن�ساط عن بقية اأقرانهم العمر نف�سه.
املراهقة :  ◄

عنه  ينتج  قد  الذي  االأمر  �رضيعني،  وعقلي  ج�سمي  منو  مرحلة  هي  املراهقة  مرحلة 
تعّد  لذا   .  )238 : )فايد، 1997  املعقدة  امل�سكالت  وبع�ض  االنفعالية  اال�سطرابات  بع�ض 
فرتة املراهقة من اأهم املراحل التي مير بها الفرد خالل مراحل تطوره وارتقائه واأخطرها، 
الأن االإن�سان عندما يدخل يف مرحلة املراهقة يعاين تغيات ج�سمية وف�سيولوجية �رضيعة 

ومتالحقة )يون�ض ،2011 : 198(
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الربنامج االإر�سادي النف�سي: ◄
هو برنامج خمطط منظم يف �سوء اأ�س�ض علمية لتقدمي اخلدمات االإر�سادية املبا�رضة 
بهدف  مثاًل(  )املدر�سة  املوؤ�س�سة  ت�سمهم  من  جلميع  وجماعيًا،  فرديًا  املبا�رضة  وغي 
التوافق  الواعي املتعقل، ولتحقيق  ال�سوي، والقيام باالختيار  النمو  م�ساعدتهم يف حتقيق 

النف�سي داخل املوؤ�س�سة وخارجها )زهران، 2005 : 499( 
وتعريفه اإجرائيًا : باأنه الربنامج االإر�سادي النف�سي )املعريف – ال�سلوكي( الذي اأعدته 

الباحثة م�ستندة اإىل نظرية “اإلربت اإلي�ض A.Ellis“ يف العالج العقالين االنفعايل .
 االإر�ساد و العالج املعريف– ال�سلوكي:  ◄

هو منهج عالجي يعتمد على الدمج بني العالج املعريف والعالج ال�سلوكي بفنياتهما 
املتعددة، ويركز على التعامل مع اال�سطرابات املختلفة من منظور ثالثي االأبعاد : معرفيًا، 
العميل  لدى  امل�سوهة  التفكي  عمليات  يف  التاأثي  خالل  من  وذلك  و�سلوكيًا،  وانفعاليًا، 
وتعليمه طرقًا اأكرث مالءمة للتفكي املنطقي املقبول لل�سحة النف�سية )�سهيل، 2013: 103 (

حدود الدراسة:

مكانياً : كلية املعلمني �سابقًا مبدينة )اأبها( – جامعة امللك خالد باململكة العربية  ♦
ال�سعودية .

زمانياً : خالل االأجازة ال�سيفية لعام 1432هـ – 2012م  ♦
الثالث املتو�سط من املوهوبات الالتي مت اختيارهن -  ♦ طالبات ال�سف   : ب�رشياً 

وفق �رضوط واختبارات معينة – يف برنامج موهبة ال�سيفي املحلي يف جامعة امللك خالد 
يف )اأبها(، حتت رعاية موؤ�س�سة امللك عبد العزيز ورجاله للموهبة واالإبداع – الذي ينفذ يف 
جامعة امللك خالد مبقر كلية املعلمني �سابقًا مبدينة اأبها، واأمهات بع�ض هوؤالء الطالبات 

لتوعيتهن برعاية بناتهن املوهوبات املراهقات نف�سيًا واجتماعيًا .

املفاهيم النظرية

 :Shyness أوالً - اخلجل

االجتاهات  من  متاآلفة  جمموعة  “باأنه  اخلجل   )166  :  1989 )ال�سمادوين،  يعرف 
وباملواقف  باالآخرين،  انفعاليًا  يتاأثر  وجتعله  الفرد  قدرة  يف  تتدخل  التي  وامل�ساعر 
قدرة اخلجول على جاذبية حديثه،  وامل�ساعر، وعدم  االجتاهات  تلك  وت�سمل  االجتماعية، 
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وانعدام الثقة بالنف�ض، وبخا�سة يف املواقف االجتماعية اجلديدة وغي املاألوفة، واالن�سغال 
الزائد بالذات حال وجوده مع االآخرين، والقلق ونق�ض املهارات االجتماعية، وي�سبح اخلجل 
– يف كثي من احلاالت – ا�ستعداداً ثابتًا ن�سبيًا بالرغم من تاأثره ببع�ض العوامل املوقفية» .

بالنواحي  يت�سل  توتر  باأنه   « اخلجل   )83  :  2005 ح�ساين،  و  )ال�سوي  ُيعرف  كما 
ال�سلوكية والطبائعية واجل�سمية للطالب يظهر يف عدم الثقة بالنف�ض وعدم الثبات االنفعايل 
وعدم املقدرة على التحدث والتعبي عن االآراء واالإجابة اأمام االآخرين على اأ�سئلة املعلم يف 
: 454( باأن اخلجل هو اخلوف واحل�سا�سية يف  التقومي » وي�سيف )حمرم، 2005  مواقف 

التعامل مع االآخرين وعدم القدرة على التوا�سل االجتماعي معهم . 
نوع  اإال  هو  ما  باخلجل  ال�سعور  اأن  اإىل   )85  ،84  :  2010 العنزي،  و  )العلي  وي�سي 
من مظاهر حياة االأبناء العاطفية، وخا�سة �سغار ال�سن، ولكن اإذا ا�ستمر هذا املظهر حتى 
يتعلق  فيما  وخا�سة  الظاهرة،  هذه  لعالج  ال�رضيع  التدخل  من  فالبد  املراهقة،  مرحلة 
باخلجل املرتبط باالحتكاك والتفاعل مع بقية اأفراد املجتمع با�ستخدام جملة من املهارات 
االجتماعية . ويوؤكد )حبيب، 1992 : 67( اأن اخلجل ظاهرة اجتماعية ونف�سية ت�سيطر على 
ويحد  املبدعة  االإنتاجية  في�ستت طاقاته  الطفولة،  منذ  واأحا�سي�سه  وم�ساعره  الفرد  قدرات 
التفاعل االجتماعي  الفرد عن حتقيق  اأن اخلجل يعوق  اأي  النف�سي،  من �سلوكه االجتماعي 

الناجح .
ويو�سح )Joseph, W., 2002( اأن اخلجل هو ال�سكل املعتدل من الفوبيا االجتماعية، 
و�رضعان ما ي�سعر ال�سخ�ض اخلجول بانعدام الثقة بالنف�ض واخلوف ويتجنب االت�سال مع 
اأن ال�سبب يف ذلك تفاعل العوامل االأ�رضية  االآخرين، واأن النظرية املعرفية ال�سلوكية توؤكد 
واالجتماعية مثل التعر�ض لعوامل بيئية اأو خربات �سيئة من النقد يف احلياة وال�سعور بعدم 

الراحة وعدم وجود الدعم االجتماعي .
يف  الفرد  وجود  ي�ساحب  خا�ض  انفعال  باأنه  اخلجل   )62  :  2007 )عطار،  وحتدد 
موقف ي�سعر خالله بالعجز اأو الدونية ل�سعوبة التكيف مع املوقف اأو ل�سعوره بعدم الثقة، 
مما يجعله يتجنب امل�ساركة االجتماعية . وقد عرف )Crosirer, 1979( كما ورد يف )�سقي، 
الكف  مب�ساعر  م�سحوبًا  الظاهر  ال�سلوك  يف  نق�ض  اأو  عجز  باأنه   « اخلجل   )68  :  1996

واالن�سغال بالذات مع �سعوبة االت�سال الفكري » . 
اأنواع اخلجل : ◄

جاء يف درا�سة )حمرم، 2005 : 454( اأنه يوجد نوعان من اخلجل هما :
Public Shyness : وهو ال�سلوك ال�سييء، واأهم ما مييزه الف�سل يف . 1 اخلجل العام 

اال�ستجابة للمواقف االجتماعية املختلفة .
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االرتياح واخلوف . 2 الذاتي وعدم  ال�سعور  Private Shyness: وهو  اخلجل اخلا�ض 
من التقومي ال�سلبي .

من  نوعني  : 238( بني  )فايد، 1997  ورد يف  كما   )Briggs, 1985 ) ميز  وقد 
اخلجل هما :

اخلجل كحالة : ويتعلق باحلالة االنفعالية العابرة . -
اخلجل ك�سمة : وي�سي اإىل ا�ستعداد �سخ�سي ثابت يوؤثر يف ال�سلوك عرب املواقف . -

اأن يوجد فرد ال  اإنه من امل�ستحيل  اأزمة عار�سة، حيث  اأو  وبذلك يكون اخلجل حالة 
يعرف اخلجل يف خمتلف حياته ويف كثي من املنا�سبات وهو اأمر بديهي، لكن اأن االأمر غي 
الطبيعي حني ي�سبح اخلجل �سمة من �سمات ال�سخ�سية واأ�سا�سًا من اأ�س�ض ال�سلوك ال�سخ�سي .

اإىل  اخلجل   )236  :  1997 )فايد،  يف  ورد  كما   )Eysenck & Eysenck( �سنف  و 
نوعني هما :

اخلجل االنطوائي : ويتميز �ساحب هذا النوع من اخلجل بالعزلة، ولكن مع قدرة  ●
على العمل بكفاءة مع اجلماعة اإذا ا�سطر ال�سخ�ض لذلك .

بالقلق  ● اخلجل  من  النوع  هذا  �ساحب  ويتميز   : الع�سابي  االجتماعي  اخلجل 
الناجت عن ال�سعور باحل�سا�سية املفرطة نحو الذات واإح�سا�ض بالوحدة النف�سية، وهذا النوع 
تكوين عالقات  نف�سية بني رغبته يف  الوقوع يف �رضاعات  اإىل  يدفع �ساحبه  من اخلجل 

اجتماعية مع االآخرين وخوفه منها .
مظاهر اخلجل :  ◄

العزلة  وهي:  اخلجول  الطفل  �سخ�سية  مظاهر  اأهم  اإىل   )62  :  1996 )ال�سباب،  ي�سي 
وعدم  والقلق،  الو�ساو�ض  وكرثة  اليقظة  اأحالم  من  واملعاناة  االأ�سدقاء،  وقلة  واالنزواء، 
الثقة بالنف�ض، اخلوف من نقد االآخرين اأو التحدث بح�سورهم والرد عليهم، جتنب االحتكاك 

الب�رضي، االإجابة عن االأ�سئلة باإجابات ق�سية .
وتو�سح )�سقي، 1994 : 63( اأن اخلجل حالة انفعالية يت�سم �ساحبها بامليل اإىل جتنب 
التفاعل وامل�ساركة يف املواقف االجتماعية، ي�سحبها �سعور بالقلق والتوتر وعدم االرتياح 
خا�سة يف مواقف مواجهة االآخرين، و�سعوبة حتقيق االت�سال الناجح معهم، وذلك لعدم 
جاذبية حديثه، مع احل�سا�سية الزائدة للذات وانعدام تقدير اخلجول لذاته و�سعوره بالنق�ض 
التفاعل  مواقف  عن  بعيداً  واالن�سحاب  للعزلة  وتف�سيله  واالآخرين،  الذات  مواجهة  يف 

االجتماعي .
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االأ�سخا�ض  وجود  يف  احلديث  قلة  املظاهر  لهذه   )50:  2012، )�سليمان  وت�سيف 
الغريبة وعدم القدرة على التحدث اأمام اجلماعة وعدم النظر اإىل من يتحدث اإليه، واأن الفتاة 
اخلجولة تت�سف باالنطوائية وقلة العالقات االجتماعية و�سعف الثقة بالنف�ض واحل�سا�سية 

الزائدة لالنتقاد وعدم القدرة على التفاعل االجتماعي . 
اأ�سباب اخلجل : ◄

التن�سئة  واأ�ساليب  الثقافية  العوامل  اأن  اإىل   )213  ،174  :1996 النيال،  ت�سي) 
االجتماعية، تتفاعل معًا لتف�سح الطريق ومتهده لرفع درجات اخلجل لدى االإناث يف مرحلة 
املراهقة، بناء على اأن اخلجل �سمة �سخ�سية مقبولة، ت�سيد به كثي من الثقافات العربية وال 

�سيما بالن�سبة لالأنثى، اإذ اإنه معيار لاللتزام ب�سوابط املجتمع وعاداته وتقاليده .
االأ�رضة  تقوم  االأوىل  ن�ساأتها  منذ  ال�سعودي  املجتمع  يف  الفتاة  اأن  الباحثة  وت�سيف 
بتعويدها على احلياء و االعتمادية وعدم اإعطائها احلرية الكافية يف امل�ساركة االإيجابية 

يف احلياة العامة، وتلك اأمور توافق �سفة اخلجل. 
ويحدد )ال�سباب، 1996 :63 – 65( اأ�سباب اخلجل فيما ياأتي :

التن�سئة االأ�رضية، ذلك الأن بني  ♦ حيث تكمن جذور اخلجل يف   : االأ�رشية  التن�سئة 
الرتبية واخلجل رابطة قوية لها االأثر يف تكوين �سخ�سية الطفل وحتديدها ومنوها . فاالأ�رضة 
حتدد بدرجة كبية اإذا كان الطفل �سينمو منواً نف�سيًا �سليمًا اأو غي �سليم، واإذا كان الدالل 
ال�سديد يوؤدي اإىل اخلجل، فاإن الت�سدد يف معاملة الطفل واالإكثار من زجره وتوبيخه وتاأنيبه 
الأتفه االأ�سباب، وحماولة ت�سحيح اأخطائه باأ�سلوب قا�ِض وبخا�سة اأمام االآخرين يثي فيه 
م�ساعر عدم الثقة بالنف�ض، االأمر الذي يوؤدي يف النهاية اإىل اخلجل واالنزواء عن املجتمع .

م�ساعر النق�س : اإذا كان الطفل يعد نف�سه دائمًا اأقل من االآخرين، يخ�سى والديه  ♦
ومن هم حوله ويبدي ده�سته واإعجابه باجنازات االآخرين، فاإن م�ساعر النق�ض تزداد لديه 
اأكرث، كما يبدي بع�ض االأطفال ال�سعور باخلجل نتيجة التفاوت الطبقي بينهم وبني غيهم 
من االأطفال، فاالختالف املادي واالجتماعي وما ينتج عنه من م�سادر قد يوؤدي ببع�ض 

االأطفال اإىل اخلجل، وقد يعاين الطفل من اخلجل ب�سبب البيئة التي يعي�ض فيها .
ويف هذا ال�سدد يوؤكد )دبي�ض، 1997 : 111( اأن االأ�رضة ميكن اأن ت�سجع الطفل على 
اأو قد تعوقه عن طريق منعه من التحدث  التحدث بحرية يف خمتلف املواقف االجتماعية 
اأمام الكبار اأو يف ح�رضة عدد من االأفراد، مما يجعله يتجنب احلديث ويلتزم ال�سمت، ويف 
نطاق ذلك ؛ تو�سح )برو�سلي، 1999 : 91 – 96( اأن التحدث منط من اأمناط التقنية الب�رضية 
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املنتجة واأداة من اأدوات التوا�سل االإن�ساين الوظيفي املعزز لل�سلوك االإن�ساين، والقادر على 
حتقيق التفاعل االجتماعي .

وت�سي )عطار، 2007 : 57 – 59( اإىل اأن نق�ض املهارات االجتماعية قد يوؤدي اإىل 
م�سكلة اخلجل، والذي يعني احل�سا�سية االجتماعية والقلق . ويذكر )خ�رض، 2000 : 218( 
اأن املهارات االجتماعية تو�سح ما لدى الفرد من قدرة تعبيية وكفاءة اجتماعية عالية 
يف �سياق ميكن اأن يكون حمدداً ل�سلوك الفرد وموجهًا النفعاالته . وي�سي )حممد، 2004 : 
135( اأن التعلم التعاوين يعطي فر�سة لتنمية مهارات التالميذ، ويزيد من التفاعل والعمل 

مع االآخرين، مما يجنبهم اخلجل.
ويو�سح )اأبو عباءة و عبد الرحمن، 1995، 103( اأن التدريب على املهارات االجتماعية 
ميثل اأحد االأ�ساليب العالجية الفعالة للعديد من امل�سكالت ال�سلوكية واال�سطرابات النف�سية 
كال�سلوك العدواين واخلجل؛ ويرى )علي،2011 : 119( اأن تدريب املهارات االجتماعية يعد 
من االأ�سكال املحببة للعالج النف�سي اجلماعي، حيث يهدف اإىل حت�سني العالقات االجتماعية 

عن طريق تنمية ال�سداقات اأو اجراء املحادثات وت�سجيع ال�سلوكيات اجلديدة .
بناء على ما �سبق ؛ فقد �سّممت الباحثة وبناء مقيا�ض اخلجل الذي يتكون من اأربعة 
وعدم  االت�سال،  على  القدرة  وعدم  الزائدة،  واحل�سا�سية  بالنف�ض،  الثقة  )انعدام  هي  اأبعاد 
اإر�سادي  برنامج  وت�سميم  عبارة،   )40( ت�سمل  االجتماعية(  العالقات  اإقامة  على  القدرة 
نف�سي )معريف – �سلوكي( يعتمد على االإر�ساد اجلماعي ب�سكل كبي) للموهوبات( مع عدد 
من جل�سات االإر�ساد الفردي لبع�سهن، واالإر�ساد االأ�رضي )الأمهاتهن (، بهدف قيا�ض اخلجل 
لدى املوهوبات من طالبات ال�سف الثالث من املرحلة التعليمية املتو�سطة من ال�سعوديات 
- اململكة العربية ال�سعودية، وتطبيق الربنامج االإر�سادي عليهن الإك�سابهن بع�ض املهارات 
االجتماعية واإحداث تغيي يف اأفكارهن و�سلوكياتهن با�ستخدام الفنيات العالجية املحددة 
يف الدرا�سة احلالية، واأي�سًا توعية االأمهات ب�رضورة تهيئة البيئة املنا�سبة لتمكني بناتهن 
املوهوبات من تنمية طاقاتهن وا�ستثمار اإمكاناتهن من خالل االطالع والتجريب والبحث 
وممار�سة الهوايات واالأن�سطة الالتي ميْلن اإليها داخل املنزل، وتب�سيهن باأهمية اأ�ساليب 
املعاملة الوالديه ال�سوية كالدفء واحلنان والتقبل والتفهم واالهتمام وامل�ساندة والت�سجيع 
نحو  االأ�رضة  اأفراد  اجتاهات  لتعديل  االأمهات  اإر�ساد  كذلك  املوهوبة،  ال�سخ�سية  لنمو 

املوهوبات مبا يعزز لديهن ال�سعور بالكفاءة والثقة بالنف�ض واالأمن والطماأنينة .
 : Gifted ثانياً - املوهوبات

تعريف املوهبة و املوهوبني : ◄
يو�سح )اأبو الوفا، 2010 : 356( اأن املوهبة تكون يف بداية احلياة ا�ستعداداً كامنًا ثم 
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ينمو وين�سج مع منو االإن�سان وتطوره عرب مراحل حياته �رضيطة وجود البيئة ال�سحية التي 
ترعى هذا النمو . وهناك من يرى اأن ظهور املوهبة عند الب�رض يعد مبثابة حم�سلة ملجموعة 
اأنه  اعتبار  ثابت، على  املوهبة غي  اأن م�ستوى  ذلك  والبيئية، معنى  الوراثية  العوامل  من 

قابل للنماء يف ظل ظروف بيئة اإيجابية .
ويوؤكد )اخلطيب، 1998 : 103( اأن املوهبة قدرة فطرية عالية الكت�ساب اإحدى املهارات 
باالأ�سالة  ن�سبيًا، وتت�سم  اإلخ ب�رضعة و�سهولة   ... اأو ريا�سية  اأو فنية  اأدبية  اأعمال  الأداء  اأو 
والتمايز الوا�سح، وتختلف من فرد الآخر ح�سب درجة املوهبة . وي�سيف )اجلبوري، 1985 
اأولئك  : 153، 154( اأن املوهبة هي القدرة العقلية العامة، واأن املوهوبني املتفوقني هم 
الطالب البارزون الذين يتمتعون بذكاء عاِل ومواهب �سامية وميتازون عن اأقرانهم مب�ستوى 
اأداء مرتفع ي�سلون اإليه يف املجاالت املختلفة للحياة ويرتبط هذا امل�ستوى بالذكاء العام 
وم�ستوى التح�سيل الدرا�سي، بذلك تكون املوهبة نتيجة ذكاء مرتفع وخربات �سابقة ت�ستثمر 
املوهوبني  هوؤالء  لدى  للعادة  خارقة  القدرات  وهذه  بالفرد،  توجد  التي  اخلا�سة  القدرات 

املتفوقني، وقد يكون هذا الفرد خارق الذكاء .
اأي�سًا ي�سي )عمية، 1997 : 148( اإىل اأن هناك موهوبني يف املجال االأكادميي – 
الدرا�سي، وهوؤالء ينبغي اأن يجدوا رعاية حتفظ هذا التفوق وتنميه، كذلك هناك موهوبون 

يف غي املجال االأكادميي .
الثالث  ال�سف  : هن طالبات  الدرا�سة احلالية  الباحثة تعريف املوهوبات يف  وحتدد 
املتو�سط من املوهوبات الالتي مت اختيارهن - وفق �رضوط واختبارات معينة ودرجاتهن 
الذكاء  اختبار  يف  مرتفعة  ودرجاتهن  فوق  فيما   %95 من  تبداأ  الدرا�سي  التح�سيل  يف 
واملوهبة الذي يطبق عليهن من قبل مركز املوهبة واالإبداع من اأجل تر�سيحهن يف برنامج 
موهبة ال�سيفي املحلي يف جامعة امللك خالد مبدينة اأبها، حتت رعاية موؤ�س�سة امللك عبد 

العزيز ورجاله للموهبة واالإبداع بالريا�ض .
خ�سائ�س املوهوبني و�سفاتهم: ◄
التفكي املت�سعب : يت�سف املوهوبون املتفوقون بالتفكي املت�سعب الذي ي�ساعدهم . 1

على االإبداع واالبتكار .
النقد . 2 على  العاديني  من  قدرة  اأكرث  باأنهم  املوهوبون  يتميز   : العقلية  ال�سفات 

ومعرفة ال�سبب والنتيجة، واإدراك العالقات بني االأ�سياء وحتمل الغمو�ض، والتفكي االإبداعي 



125

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

 Nicholas, C.,( وتوؤكد ،) و�سدة املالحظة والتعليم ال�رضيع )ال�سواط، 2010 : 847، 848
اأن الطالب املوهوبني اأكرث ح�سا�سية لالحتياجات االجتماعية والعاطفية، ولديهم   )2002

تقلبات هائلة يف قدراتهم املعرفية، مما يجعلهم يف حاجة ما�سة لالإر�ساد .
ويذكر )EL- Zraigat, I. A., 2012( اأن خ�سائ�ض املوهوبني واملتفوقني ت�سمل القدرات 
باحل�سا�سية،  وال�سعور  باالأخالق  والتحلي  العايل  االأكادميي  والتح�سيل  العالية  الفكرية 
اأن  ويوؤكد  النف�سي،  االإر�ساد  خلدمات  ويحتاجون  والعزلة  باالكتئاب  ي�سعرون  وبع�سهم 

االإر�ساد االأ�رضي الآباء واأمهات املوهوبني له دوُر حا�سُم يف ت�سجيع مواهب اأبنائهم. 
عاِل،  ذكاء  لديهم معدل  املوهوبني  بع�ض  اأن   )Baska, J.V. , et al. 2009( ويرى 
وخا�سة االإناث ولكن ال يوجد من يعرتف مبواهبهم فينعك�ض على خ�سائ�سهم بانخفا�ض 
 )Ford, D. Y., et al. 2011(الدافعية والثقة بالنف�ض وفرط احل�سا�سية واخلجل، وتوؤكد درا�سة

على �رضورة اإزالة احلواجز التي تعوق دافعية املوهوبني حتى يحققوا اأحالمهم .

 : Adolescence : ثالثاً - مرحلة املراهقة

هي مرحلة تاأهب ملرحلة الر�سد ومتتد يف العقد الثاين من حياة الفرد من الثالثة ع�رضة 
اإىل التا�سعة ع�رضة تقريبًا، اأو قبل ذلك بعامني اأي 11 – 21 �سنة )خ�رض، 2000 : 220( 
. وتعرف املراهقة يف درا�سة) Shaunessy, Elizabeth, et al. , 2007( باأنها فرتة منو 
حرجة فيها ي�سعر طالب املدار�ض املتو�سطة بحرج جتاه االأقران واملعلمني يف املجتمعات 
املدر�سية، وميكن اأن توؤثر على االأداء االأكادميي للمراهقني وتكون احلاجة لالت�سال واالنتماء 
هي من اأهم االعتبارات املركزية يف فرتة املراهقة حتى ي�ستطيع املراهق اأن يكون ع�سواً 
يف جماعة، وبع�ض الطالب املوهوبني يف مرحلة املراهقة ي�سعرون بثقة اأقل يف قدراتهم، 
اإىل  املراهقة بحاجة ما�سة  املتفوقني يف مرحلة  املوهوبون  الطالب  اأن  الباحثة  ترى  لذا 

خدمات االإر�ساد يف نواحي كثية من جوانب حياتهم النف�سية واالجتماعية والتعليمية
ومن اأهم م�سكالت املراهقني والتحديات التي تواجههم م�سكلة اخلجل واالنطواء، حيث 
حل  يف  االآخرين  على  باالعتماد  املراهق  �سعور  اإىل  الزائدة  والق�سوة  الزائد  التدليل  يوؤدي 
م�سكالته، لكن طبيعة املرحلة تتطلب منه اأن ي�ستقل عن االأ�رضة ويعتمد على نف�سه، فتزداد 
حدة ال�رضاع لديه ويلجاأ اإىل االن�سحاب من العامل االجتماعي واالنطواء واخلجل وقد يكون 
اخلجل، نتيجة للتغيات اجل�سمية التي تطراأ عليه يف مرحلة املراهقة )كاظم، 2009 : 27 (

فاملوهوبون بالرغم من قدراتهم ومتيزهم فاإنهم يواجهون يف جمتمعاتهم عدداً من 
املتفوقون  التي يعاين منها املوهوبون  امل�سكالت  التي حتد من قدراتهم، ومن  امل�سكالت 
 : )ال�سواط، 2010  والعزلة  باخلجل  ال�سعور  و  يفهمونهم  الذين  االأ�سدقاء  قلة   : املراهقون 
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842، 849( لذلك يحتاجون اإىل الربامج االإر�سادية املخطط لها، وب�سكل خا�ض املوهوبات 
االإناث الالتي يت�سفن بانخفا�ض الثقة بالنف�ض يف حاجة ما�سة خلدمات االإر�ساد النف�سي 
مل�ساعدتهن على اإظهار مواهبهن يف مرحلة املراهقة )Jacob,R. J., : 1999 (. اأي�سًا توؤكد 
االجتماعية  التن�سئة  الوالدية يف  االجتاهات  اأهمية  : 618( على  )املجايل، 2011  درا�سة 

للموهوبني واملتفوقني، مبا ينعك�ض اإيجابًا على توافقهم ال�سخ�سي واالجتماعي .
واأن  واملدر�سة،  االأ�رضة  من  وحتفيز  خا�ض  دعم  اإىل  يحتاج  املوهوب  ال�سخ�ض  اإن 
التفاعل  واأن  ؛  املوهوبني  االأبناء  فى  بالغًا  تاأثياً  يوؤثر  الوالدين  وتعليم  العائلية  التقاليد 
احتياجاتهم  ويلبي  املعرفية  قدراتهم  تنمية  على  ي�ساعد  املوهوبني  واأبنائهم  االآباء  بني 

.)Sekowski & Siekanska, 2008( املتغية، وخا�سة االإناث املوهوبات
ونظراً الأن االإر�ساد اجلماعي يفرت�ض جتان�ض امل�سكالت التي تواجه املوهوبني، وهو 
اأ�سلوب اإر�سادي اقت�سادي، حيث يتم من خالله خماطبة الطالب املوهوبني واأولياء اأمورهم، 
اإر�ساد االأ�رض التي  ؛  واإر�سادهم ب�سورة عامة و�ساملة، فيمكن من خالل االإر�ساد اجلماعي 
لديها موهوبون لكي يفهموا معنى املوهبة، وكيفية رعايتها واال�ستفادة من خرباتها يف 

كيفية التعامل مع اأبنائهم ومواهبهم )خوجه والغنامي، 2006 : 203، 207(
بناء على كل ما �سبق ؛ فقد قامت الباحثة بت�سميم برنامج اإر�سادي نف�سي )معريف – 
�سلوكي( تكون من جل�سات عديدة، �سملت جل�سات اإر�ساد جماعي لعينة الدرا�سة من الطالبات 
املوهوبات املراهقات، وجل�سات اإر�ساد جماعي اأ�رضي الأمهات هوؤالء املوهوبات املتفوقات 
املراهقات، لتوعية هوؤالء االأمهات بطبيعة مرحلة املراهقة التي متر بها بناتهن، واأهمية 
املوهبة وكيفية رعايتها وتنميتها، و كيفية م�ساعدة بناتهن على التخل�ض من االإح�سا�ض 
باخلجل، اأي�سًا �سمل الربنامج جل�سات فردية )لبع�ض احلاالت التي تعاين من عدم القدرة 

على التعبي عما بداخلها، وعدم القدرة على التعبي عن راأيها واأ�سلوب احلوار( .

رابعـاً - اإلرشاد املعريف السلوكي :

يذكر )علي، 2011 : 121( اأن االإر�ساد املعريف ال�سلوكي هو اإر�ساد ق�سي املدى، وعلى 
االإر�ساد، وهو ما ال  انتهاء  بعد  لفرتات طويلة  ت�ستمر  االإيجابية  اآثاره  فاإن  ذلك  الرغم من 
امل�سرت�سد  تعليم  على  يعتمد  فهو  االأخرى،  والعالجات  االإر�ساد  اأنواع  من  كثي  يف  يتوافر 
اال�ستفادة  ال�سلبية، وهي خربة ميكن  وانفعاالته  �سلوكياته  تغيي  بها  التي ميكن  الفنيات 
منها على املدى البعيد، ومن اأهم مناهج االإر�ساد املعريف ال�سلوكي منهج “ األربت اإلي�ض “ 
لالإر�ساد العقالين االنفعايل . ويو�سح )�سهيل، 2013 : 100، 101( اأن العالج املعريف يعد 
االإن�ساين،  ال�سلوك  وت�سكيل  حتديد  يف  املعرفية  العمليات  اأهمية  على  يوؤكد  عالجيًا  منحى 
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اأن ال�سلوك واالنفعال هما اإىل حد كبي نتاج تقومي  فاملعاجلون املعرفيون يجمعون على 
املرء لالأحداث وللمواقف وللعامل ولذاته، وهذا التقومي يتاأثر مبعتقداته وافرتا�ساته وال�سور 
املتخيلة لديه، وهذه العمليات املعرفية وفقًا لهذا االجتاه ت�سبح هي امل�ستهدفة يف العملية 
العالجية، اأما العالج ال�سلوكي فينظر لعالج اال�سطرابات النف�سية والتكيف النف�سي من زاوية 
االآخرين  مع  التعامل  على  ت�ساعد  والتي  اجليدة  الفعالة  العادات  اكت�ساب  على  الفرد  قدرة 
والت�سدي للمواقف والقدرة على اتخاذ القرارات املنا�سبة، فاالإن�سان من وجهة نظر العالج 
ال�سلوكي يقوم ب�سلوك معني، وكل اأنواع ال�سلوك متعلمة وميكن تعديلها وتغييها لالأف�سل .
ويذكر )غامن، 2008 : 188( اأن العالج ال�سلوكي عالج متعدد املحاور، ومن اأهم هذه 

املحاور العالجية ما ياأتي:
من  اخلاطئة  االأ�ساليب  تعديل  على  تركز  والتي   : املعريف  اأو  الذهني  العالج  اأ�ساليب 
التفكي، والتدريب على حل امل�سكالت - االأ�ساليب االجتماعية : مثل التدريب على املهارات 
وتوؤكد  والفنيات،  االأ�ساليب  من  العديد  اجليد من خالل  االجتماعي  والتفاعل  االجتماعية، 
)العمرو�سي، 2010 : 18( اأن العالج املعريف هو االأ�سا�ض الذي ين�سحب تاأثيه على العالج 
االنفعايل والعالج ال�سلوكي، اأي اأن حدوث اأي تغيي يف اجلانب املعريف يوؤدي اإىل تغيي يف 

املنظومة العالجية ككل.
وُيعرف االإر�ساد النف�سي املعريف ال�سلوكي اإجرائيًا يف هذه الدرا�سة باأنه جمموعة من 
االإر�سادي  الربنامج  جل�سات  يف  واتبعتها  الباحثة،  حددتها  التي  وال�سلوكيات  االإجراءات 
الذي اأعدته بهدف عالج اأفراد العينة من اخلجل ، وا�ستخدمت فنيات متعددة منا�سبة لذلك .

فعالية  مدى  ملعرفة  كمحاولة  احلالية  الدرا�سة  فكرة  جاءت  ؛  �سبق  ما  على  وبناء 
ال�سعور باخلجل لدى عينة من  – ال�سلوكي( خلف�ض  النف�سي )املعريف  االإر�سادي  الربنامج 
الطالبات املوهوبات املراهقات يف املجتمع ال�سعودي، حيث يعد اخلجل ا�سطرابًا انفعاليًا 

يهدد ال�سخ�سية االإن�سانية وخا�سة لدى االإناث املوهوبات يف مرحلة املراهقة .

الدراسات السابقة:

أوالً - دراسات تناولت اخلجل واملوهوبني :

درا�سة )ال�سمادوين ،1989( اأثبتت اأن خجل املراهقني والرا�سدين يرتبط �سلبًا ب�سمات 
ال�سخ�سية ال�سحية كال�سيطرة والقدرة على بلوغ املكانة االجتماعية، وتقبل الذات، وال�سعور 
ب�سمات  اإيجابيًا  والرا�سدين  املراهقني  خجل  يرتبط  بينما  االجتماعي،  والن�سج  بالر�سا، 

ال�سخ�سية غي ال�سحية مثل نقد الذات وال�سعور بالذنب والقلق .
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تعرتي  التي  والف�سيولوجية  اجل�سمية  التغيات  اأن  اأو�سحت   )1996 )النيال،  درا�سة 
االإناث يف مرحلتي الطفولة املتاأخرة واملراهقة املبكرة، قد توؤدي اإىل زيادة معدل اخلجل 
االجتماعي  القلق  م�ساعر  وت�ساحبهن  لديهن  االنفعايل  اجلانب  يتاأثر  بالتايل  عندهن، 

واخلوف من املواجهة .
ح�سا�سية  اأكرث  املوهوبني  الطالب  اأن  اأظهرت   )Nicholas, C. , 2002) درا�سة 
لالحتياجات االجتماعية والعاطفية من اأقرانهم العاديني، واأن الطالبات املوهوبات لديهن 
حاجة ما�سة لالإر�ساد التنموي والعالجي مل�ساعدتهن على حل امل�سكالت و اتخاذ قرارات 

على اأ�سا�ض الكمال املثايل والعمل اجلماعي مع االآخرين يف مدار�سهن .
م�ستويات  اإىل  التعرف  اأهمية  منها  نتائج  اإىل  تو�سلت   )2005 ح�ساين،  و  )ال�سوي 
االحتياطات  واملعلم  االأ�رضة  اتخاذ  و  الدرا�سية،  املراحل  جميع  يف  الطالب  لدى  اخلجل 
للتخفيف من  املداخل  اإر�سادية متعددة  برامج  اإعداد  اأهمية  و  ذلك،  كافة ملراعاة  الالزمة 
التوافق  على  اخلجل  يوؤثر  حيث  اخلجل،  من  املرتفعة  للم�ستويات  ال�سلبية  ال�سلوكية  االآثار 

النف�سي واالجتماعي للطالب، وعلى املهارات املت�سلة بالتفاعل االجتماعي . 
درا�سة )حمرم، 2005( اأثبتت فعالية برنامج التدخل املهني يف التاأثي على اخلجل 
باملرحلة  املراهقني  من  الدرا�سة  عينة  التجريبية  اجلماعة  لدى  اخلجل  مظاهر  وتخفيف 

االإعدادية مبملكة البحرين .
درا�سة (Maxwell, M. , 2007( اأثبتت اأن الطالبات املوهوبات املراهقات يف حاجة 
ما�سة اإىل االإر�ساد والدعم خا�سة يف املجال املهني واالإجناز والتح�سيل الدرا�سي، من اأجل 

م�ستقبل وظيفي يجعلهن فئة موؤثرة يف املجتمع االأمريكي .
يعي�سون  الذين  املوهوبني  اأن  اأثبتت   )Sekowski & Siekanska 2008) درا�سة 
الدرا�سي ويحققون  يرتفع م�ستوى حت�سيلهم  النا�ض،  ظروفًا عائلية فريدة من نوعها بني 
جناحًا واإجنازات اإبداعية يف جوانب حياتهم كّلها، واأكدت اأن التفاعل بني االآباء واأبنائهم 
املوهوبني ي�ساعد على تنمية قدراتهم املعرفية ويلبي احتياجاتهم املتغية وخا�سة االإناث 

املوهوبات .
واالإحباط  القلق  يف  م�ستوى  اأعلى  االإناث  اأن  اأثبتت   )Ingrid, L. , 2008) درا�سة 
ويت�سفن بنق�ض املهارات االأكادميية مما يدل على �سدة خجلهن، واأن االأفكار ال�سلبية توؤدي 

اإىل ال�سلوك اخلجول لدى املراهقني ويعانون من ال�سمت واالنطواء.
لربنامج  االإيجابي  االأثر  نتائجها  اأو�سحت   )Baska, J.V. , et al. 2009) درا�سة 
املوهوبني على الطالب املوهوبني واأولياء اأمورهم، واأ�سارت النتائج اإىل اأن بع�ض الطالب 
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وانخفا�ض  الثقة،  م�ساعر  انخفا�ض  مع  مبواهبهم،  االعرتاف  اأجل  من  كافحوا  املوهوبني 
لديهم معدل ذكاء عال، ولكن ال  اأن  ال�سلبية، رغم  وال�سلوكيات  الدافعية، وفرط احل�سا�سية 

اأحد يعرتف مبواهبهم 
م�سكالت  واالأمهات يف حل  االآباء  تدخل  اأن  اأثبتت   )Miller, S. R. , 2010) درا�سة 

املراهقني له اأهمية كبية خا�سة مع ال�سباب اخلجولني اأو املنبوذين من زمالئهم . 
تعوق  التي  احلواجز  اإزالة  اأكدت على �رضورة   )Ford, D. Y., et al. 2011) درا�سة 
حت�سيل املوهوبني االأمريكيني الفقراء وت�سعف دافعيتهم، و�رضورة اإلغاء التمييز العن�رضي 

يف برامج تعليم املوهوبني االأمريكيني .
من  رف�سًا  اأكرث  واملراهقني  االأطفال  اأن  اأو�سحت   )Liu, J., et al. , 2012) درا�سة 
نظرائهم يف املهام املدر�سية واالجتماعية واأكرث ح�سا�سية اجتماعية، واأن خجل االأطفال 

االإناث يوؤثر على كفاءتهن االأكادميية .
واملتفوقني  املوهوبني  الطالب  اأن  اأثبتت   (EL- Zraigat, I. A. , 2012) درا�سة 
مواهبهم  من  وحتديًا  العايل،  االأكادميي  االإجناز  على  قدراتهم  تتحدى  عقبات  يواجهون 
اأثناء تعلمهم يف املدار�ض العادية، الأنهم يختلفون عن الطالب العاديني، بالتايل فهم  يف 

يحتاجون اإىل برامج اإر�سادية متخ�س�سة يف املجاالت االأكادميية واملهنية . 

ثانياً - دراسات تناولت برامج إرشادية وعالجية :

درا�سة (van- der- M., H. 1990( اأثبتت نتائجها وجود حت�سن وا�سح وملمو�ض يف 
النواحي االجتماعية واملعرفية وانخفا�ض م�ستوى اخلجل لدى اأفراد عينة الدرا�سة .

درا�سة (Kelly, L. , et al. , 1990( اأظهرت وجود فروق دالة اإح�سائيًا بني الذكور 
واالإناث على مقيا�ض التقومي الذاتي للخجل ل�سالح االإناث بجامعة بن�سلفانيا، مما يدل على 

فعالية الربنامج يف احلد من اخلجل والقلق يف التوا�سل.
درا�سة )�سقري، 1994( اأثبتت اأن العالج النف�سي عن طريق جمموعة املواجهة قد �ساعد 
يف خف�ض متو�سطات اخلجل والوحدة النف�سية والع�سابية لدى طالبات املجموعة التجريبية 

بكلية الرتبية – تبوك باململكة العربية ال�سعودية.
درا�سة )اأبو عباءة و عبد الرحمن، 1995( اأ�سفرت عن وجود حت�سن وا�سح لدى اأفراد 
عينة الدرا�سة يف االأبعاد املختلفة ملقيا�ض اخلجل، مما يدل على فعالية برنامج التدريب 

على املهارات االجتماعية يف حت�سن م�ستوى اخلجل لدى طالب اجلامعة بالريا�ض .
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اأن املوهوبات االإناث يف حاجة ما�سة  اإىل  (Jacob,R. J. , 1999( تو�سلت  درا�سة 
خلدمات االإر�ساد النف�سي الأنهن اأكرث عر�سة لالكتئاب وا�سطرابات االأكل، وال�سعور بال�رضاع 

الداخلي يف مرحلة املراهقة .
درا�سة )حممد، 2001( تو�سلت اإىل وجود فروق دالة اإح�سائيًا بني القيا�سني القبلي و 
البعدي للمجموعة التجريبية يف الثقة بالنف�ض واخلجل ل�سالح القيا�ض البعدي، ويرجع ذلك 

اإىل الربنامج التدريبي.
املجموعة  اأطفال  لدى  اخلجل  يف  انخفا�ض  حدوث  اأثبتت   )2003 )مر�سد،  درا�سة 
التجريبية بعد تطبيق الربنامج االإر�سادي للتدريب على املهارات االجتماعية، وهذا يو�سح 
اأن نق�ض املهارات االجتماعية يوؤدي اإىل ظهور اخلجل لدى االأطفال وخا�سة االإناث، كما 

اأو�سحت فعالية الربنامج وا�ستمرار تاأثيه رغم مرور فرتة �سهرين من القيا�ض البعدي .
درا�سة (Joseph, W. , 2002) اأثبتت اأن جل�سات العالج الفردي واجلماعي �ساعدت 
اأعلى  اأعرا�ض القلق االجتماعي واخلجل لدى االأطفال الذين حققوا م�ستوى  على انخفا�ض 

من املهارات االجتماعية .
درا�سة )اإبراهيم و حممد، 2010( اأ�سفرت عن وجود فروق دالة اإح�سائيًا بني نتائج 
التطبيق القبلي و البعدي الأفراد العينة على اأبعاد مقيا�ض ال�سخ�سية االإ�سقاطي اجلمعي مبا 

يوؤكد فاعلية الربنامج امل�ستخدم .
التجريبية يف  املجموعة  اأفراد  لدى  ملحوظًا  اأظهرت حت�سنًا   )2010 )متويل،  درا�سة 
الزمالء واملعاجلني واالأهل،  التوا�سل مع  اإيجابية و يف مهارات  مواجهة خجلهم ب�سورة 

واأي�سًا حت�سن تقديرهم لذواتهم .
اإىل  اأدى  التجريبية  الربنامج على املجموعة  اأن تطبيق  اأثبتت   )2011 )علي،  درا�سة 
�سلوكياتهم  وخف�ض  العدوانية  ميوله  وتقليل  باأنف�سهم  بالثقة  املوهوبني  االأطفال  �سعور 

االن�سحابية واالكتئابية، وا�ستمرار اأثر الربنامج بعد االنتهاء منه .
درا�سة )بديوي، 2011( اأثبتت اأن طالب وطالبات املجموعة التجريبية من املوهوبني 
 – بالذات  )الوعي  مهارات:  يف  حقيقيًا  حت�سنًا  حققوا   - بجدة   – التعلم  ذوي �سعوبات 
�سبط الذات – حفز الذات( بدرجة اأف�سل من املجموعة ال�سابطة ب�سبب التاأثيات االأ�سا�سية 

للربنامج التدريبي .
درا�سة )حممد و حماد، 2012( اأثبتت جناح الربنامج بفاعلية ب�سبب تدريب الطالب 
والطالبات املوهوبني على مهارات الذكاء االنفعايل حتى مرحلة االتقان، واأكدت ا�ستمرار 

التاأثي االإيجابي للربنامج بعد االنتهاء من تطبيقه .
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تعقيب على الدراسات السابقة :
الدرا�سات  من  اأن هناك كثياً  اأو�سحت نتائجها  ال�سابقة  الدرا�سات  من خالل عر�ض 
من  والرا�سدين  واملراهقني  االأطفال  من  لعينات  واإثرائية  وعالجية  اإر�سادية  برامج  قدمت 
الذكور واالإناث لتدريبهم على مهارات التفاعل االجتماعي تنمية �سعورهم بالثقة بالنف�ض، 
وتنمية الذكاء االنفعايل لديهم، وكانت العينات امل�ستخدمة يف معظم الدرا�سات من االأفراد 
درا�سة  اأي  توجد  ال  ولكن  املوهوبني،  من  عينة  ا�ستخدمت  الدرا�سات  وبع�ض  العاديني 
عربية اأو اأجنبية – يف حدود علم الباحثة – تناولت مو�سوع الدرا�سة احلالية، وهو تقدمي 
برنامج اإر�سادي نف�سي )معريف – �سلوكي( خلف�ض ال�سعور باخلجل لدى عينة من الطالبات 

املوهوبات املراهقات يف املجتمع ال�سعودي، مما يعطي اأهمية كبية للبحث احلايل .

فروض الدراسة :

الفرو�س  �سياغة  للباحثة  اأمكن  ال�سابقة  والدرا�سات  النظري  االإطار  �سوء  يف 
االآتية :
توجد فروق ذات داللة اإح�سائية بني متو�سطي درجات اأفراد املجموعة التجريبية . 1

يف القيا�سني القبلي و البعدي )اأي قبل تطبيق الربنامج االإر�سادي وبعد تطبيقه( على مقيا�ض 
اخلجل )كاأبعاد ودرجة كلية (، ل�سالح القيا�ض البعدي .

توجد فروق ذات داللة اإح�سائية يف ال�سعور باخلجل بني متو�سطات درجات اأفراد . 2
املجموعة التجريبية ودرجات اأفراد املجموعة ال�سابطة بعد تطبيق الربنامج على مقيا�ض 

اخلجل، ل�سالح اأفراد املجموعة التجريبية .
ال توجد فروق ذات داللة اإح�سائية بني متو�سطي درجات اأفراد املجموعة التجريبية . 3

على مقيا�ض اخلجل )كاأبعاد ودرجة كلية( يف القيا�سني البعدي و التتبعي .

إجراءات الدراسة 

أوالً - منهج الدراسة : 

فاعلية  اإىل  التعرف  يف  التجريبي  �سبه  البحث  منهج  على  احلالية  الدرا�سة  تعتمد 
الربنامج االإر�سادي النف�سي خلف�ض ال�سعور باخلجل لدى الطالبات املوهوبات املراهقات 
واملجموعة  التجريبية  املجموعة  ت�سميم  با�ستخدام  وذلك  املتو�سطة،  التعليم  مبرحلة 
التتبعي  التطبيق  ثم  التجريبية،  للمجموعة  البعدي  و  القبلي  القيا�ض  وت�سميم  ال�سابطة، 
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للمجموعة التجريبية، ولكن مل ت�ستطع الباحثة اأن تتحكم يف جميع العوامل التي ميكن اأن 
توؤثر يف ال�سعور باخلجل .

ثانياً - عينة الدراسة : 

تكونت عينة االأ�سا�سية للدرا�سة التجريبية من )16( طالبة من طالبات ال�سف الثالث 
املتو�سط، ترتاوح اأعمارهن بني )14 - 16 �سنة( مبتو�سط عمري )15.00( وانحراف معياري 
واالإبداع  املوهبة  مركز  تر�سيح  على  بناء  اختيارهن  مت  الالتي  املوهوبات  من   )0.63(
– يف  الطالبات(  بهوؤالء  خا�سة  �سجالت  يف  )حمفوظة  معينة  واختبارات  �رضوط  وفق   -
اأبها، حتت رعاية موؤ�س�سة  امللك خالد مبدينة  ال�سيفي املحلي يف جامعة  برنامج موهبة 
امللك عبد العزيز ورجاله للموهبة واالإبداع – الذي ينفذ يف جامعة امللك خالد مبقر كلية 
املعلمني �سابقًا مبدينة اأبها، واأمهات هوؤالء الطالبات لتوعيتهن برعاية بناتهن املوهوبات 

املراهقات نف�سيًا واجتماعيًا .
احلالية،  العينة  على  الدرا�سة  لهذه  اأعدته  الذي  اخلجل  مقيا�ض  الباحثة  طّبقت  وقد 
وبعد ذلك ق�سمت هذه العينة اإىل جمموعتني هما: املجموعة ال�سابطة وعددها )8( طالبات 
جتان�ض  الباحثة  راعت  وقد   . املوهوبات  من  طالبات   )8( وعددها  التجريبية  واملجموعة 
عينة الدرا�سة يف املجموعتني ال�سابطة والتجريبية من حيث العمر الزمني ودرجة اخلجل، 
وعولج ذلك اإح�سائيًا با�ستخدام اختبار »مان وتني« حل�ساب داللة الفروق بني املجموعات 
الدرا�سة  عينة  جمموعتي  بني  التجان�ض  مدى  اإىل  لتعرف  ال�سغرى(  )العينات  امل�ستقلة 

)ال�سابطة والتجريبية( واجلدول )1(، )2( يو�سح ذلك التجان�ض :
الجدول (1) 

يوضح تجانس عينة الدراسة من حيث العمر الزمني

م�ستوى الداللةقيمة zجمموع الرتبمتو�سط الرتباالنحراف املعيارياملتو�سطالعددجمموعة املقارنة

815.130.649.3174.50ال�سابطة
غي دالة 0.43 0.79

814.870.647.6961.50التجريبية

املجموعتني  بني  اإح�سائيًا  دال  فرق  وجود  عدم   )1( ال�سابق  اجلدول  من  يت�سح 
من  الدرا�سة  عينة  جتان�ض  على  يدل  مما  الزمني،  العمر  متغي  يف  والتجريبية(  )ال�سابطة 

حيث العمر الزمني .
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الجدول (2) 
يوضح تجانس عينة الدراسة من حيث درجة الخجل

جمموعة االأبعاد
االنحراف املتو�سطالعدداملقارنة

املعياري
متو�سط 

الرتب
جمموع 

م�ستوى الداللةقيمة zالرتب

انعدام لثقة بالنف�ض
838.382.268.0064.00ال�سابطة

غي دالة 0.420.67
838.751.919.0072.00التجريبية

احل�سا�سية الزائدة
829.02.338.4467.50ال�سابطة

غي دالة 0.050.96
829.122.328.5668.50التجريبية

عدم القدرة على 
االت�سال

836.884.368.8170.50ال�سابطة
غي دالة 0.270.79

836.383.388.1965.50التجريبية

عدم القدرة على اإقامة 
العالقات االجتماعية

819.752.76.756.00ال�سابطة
غي دالة 1.270.20

821.502.3910.0080.00التجريبية

الدرجة الكلية
8124.008.107.1957.50ال�سابطة

غي دالة 1.110.27
8125.754.409.8178.50التجريبية

اإح�سائيًا بني املجموعتني )ال�سابطة  يت�سح من اجلدول )2( عدم وجود فروق دالة 
(، مما يدل على جتان�ض عينة  والتجريبية( من حيث درجة اخلجل )كاأبعاد و درجة كلية 

الدرا�سة يف املجموعتني على مقيا�ض اخلجل قبل تطبيق الربنامج .

ثالثاً - أدوات الدراسة :

مقيا�س اخلجل )اإعداد الباحثة( : ◄
الهدف من املقيا�س : يهدف املقيا�ض احلايل اإىل قيا�ض اخلجل لدى طالبات ال�سف  -

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

و�سف املقيا�س : -
التي  والدرا�سات  واالأدبيات  النف�سي  الرتاث  على  باالطالع  احلالية  الباحثة  قامت 
 ،)1989، )ال�سمادوين  من  كل  درا�سات  مثل  اخلجل  ومقايي�ض  اخلجل  مو�سوع  تناولت 
)Kelly, L. , et al. , 1990(، )عثمان، 1995(، )النيال، 1996 (، )فايد، 1997(، )اأبوزيد 
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 Miller, S. R. , 2010( والنيال 1999 (، )مر�سد، 2003 (، )ال�سوي و ح�ساين، 2005 (، 
(، )العلي والعنزي، 2010( وغي ذلك من الدرا�سات، واأمكن اال�ستفادة من كل ما �سبق يف 
بناء مقيا�ض اخلجل احلايل للطالبات املوهوبات املراهقات، وتكون املقيا�ض يف �سورته 
املبدئية من اأربعة اأبعاد هي: )انعدام الثقة بالنف�ض، واحل�سا�سية الزائدة، وعدم القدرة على 
تت�سمن  عبارة   )40( ت�سمل  و  االجتماعية(  العالقات  اإقامة  على  القدرة  وعدم  االت�سال، 
 ،) 40 –  38 –  37 - 36- 30–  26 – عبارات موجبة وعبارات اأخرى �سالبة وهي )9 
 : يلي  كما  املقيا�ض  عبارات  على  باالإجابة  اخلا�سة  املتدرجة  االأوزان  الباحثة  ثم حّددت 
ما تنطبق )2 درجتان(، ال  اأحيانًا )3 درجات(، نادراً  (، تنطبق  تنطبق متامًا )4 درجات 
اإىل ارتفاع  العليا على املقيا�ض هي )160( ت�سي  الدرجة  تنطبق )1 درجة(، بحيث تكون 
م�ستوى اخلجل لدى الطالبات املوهوبات املراهقات ال�سعوديات، وتكون الدرجة ال�سغرى 

)40( ت�سي اإىل انخفا�ض م�ستوى اخلجل لدى هوؤالء الطالبات املوهوبات .
ال�سعودية على عينة مكونة من )60( طالبة  البيئة  وقّننت الباحثة هذا املقيا�ض يف 
مبنطقة  رفيدة(  واأحد  وتندحه،  م�سيط،  وخمي�ض  )اأبها،  مثل:  عدة  مدن  يف  املوهوبات  من 
ع�سي – اململكة العربية ال�سعودية – يف مرحلة التعليم املتو�سطة، وتراوحت اأعمارهن بني) 

13- 16�سنة( مبتو�سط عمري )14.40( وانحراف معياري) 0.72( .
�سدق املقيا�س : -
ال�سدق الظاهري : للتحقق من �سدق االختبار عر�ض يف �سورته االأولية )املبدئية(. 1

املقيا�ض  عبارات  يف  الراأي  الإبداء  واملتخ�س�سني  اخلرباء  من  املحكمني  جمموعة  على 
خرج  حتى  الالزمة  االإجراءات  كل  الباحثة  نفذت  وتعليماتهم  اآرائهم  على  وبناًء  واأبعاده، 

املقيا�ض ب�سورته النهائية للتطبيق على عينة الدرا�سة احلالية .
�سدق معامالت االرتباط :. 2

هذه  تتلخ�ض  و  بالبعد،  البعد  وارتباط  باملقيا�ض  البعد  ارتباط  مدى  اإىل  ي�سي  وهو 
الطريقة يف ح�ساب معامل االرتباط بني االأبعاد وبني الدرجة الكلية للمقيا�ض )فرج، 1980 

: 315( واجلدول االآتي يو�سح ذلك :
الجدول (3) 

يوضح مصفوفة معامات ارتباط بين األبعاد بعضها ببعض وبين الدرجة الكلية

انعدام الثقة االأبعاد
بالنف�س

احل�سا�سية 
الزائدة

عدم القدرة 
على االت�سال

عدم القدرة على اإقامة 
العالقات االجتماعية

الدرجة 
الكلية

1انعدام الثقة بالنف�ض
0.731احل�سا�سية الزائدة
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انعدام الثقة االأبعاد
بالنف�س

احل�سا�سية 
الزائدة

عدم القدرة 
على االت�سال

عدم القدرة على اإقامة 
العالقات االجتماعية

الدرجة 
الكلية

0.720.681عدم القدرة على االت�سال
0.730.690.751عدم القدرة على اإقامة العالقات االجتماعية

0.880.790.850.741الدرجة الكلية

**دالة عند 0.01

ببع�ض  بع�سها  االأبعاد  اإح�سائيًا بني  دال  ارتباط  يوجد  اأنه   )3( اجلدول  يت�سح من 
وبني االأبعاد والدرجة الكلية، وذلك عند م�ستوى داللة )0.01( مما يدل على �سدق مقيا�ض 

اخلجل .
ثبات املقيا�س : -

فقد اعتمدت الباحثة على معادلة األفا كرونباخ Alpha - Cronbach فى ح�ساب ثبات 
املقيا�ض، حيث قامت بح�ساب 

قيمة األفا لكل بعد ومقارنتها بقيمة األفا الكلية يف حالة حذف قيمة كل بعد من القيمة 
الكلية، واجلدول االآتي يو�سح ذلك:

الجدول (4) 
يوضح قيمة معامل ألفا لكل بعد والدرجة الكلية 

قيمة األفااأبعاد مقيا�س اخلجل

0.83انعدام الثقة بالنف�ض
0.74احل�سا�سية الزائدة

0.79عدم القدرة على االت�سال
0.76عدم القدرة على اإقامة العالقات االجتماعية

0.88الدرجة الكلية

البعد جلميع  األفا عند حذف قيمة  اأن قيمة معامالت  ال�سابق )4(  يت�سح من اجلدول 
االأبعاد اأقل من قيمة األفا الكلية، مما يدل على عدم وجود اأي بعد يقلل اأو ي�سعف من ثبات 
املقيا�ض، وقد بلغت قيمة األفا الكلية )0.88(، وهذا يعد معامل ثبات مرتفع، مما يوؤكد اأن 

املقيا�ض يتمتع بدرجة عالية من الثبات .
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برنامج اإر�سادي نف�سي )اإعداد الباحثة( : ◄
اأهداف الربنامج االإر�سادي النف�سي : -
ال�سلبية واعتقاداتهن . 1 اأفكارهن  الطالبات املوهوبات على تغيي وتعديل  م�ساعدة 

الالعقالنية اخلاطئة وا�ستبدالها باأفكار عقالنية جديدة ت�ساهم يف تخفي�ض ال�سعور باخلجل 
لديهن .
تعلم مهارات التحدث واحلوار الفعال يف مواقف التفاعل االجتماعي و تنمية القدرة . 2

على التوا�سل بفاعلية مع االآخرين .
تخفيف احل�سا�سية النف�سية واالجتماعية الزائدة، وتدعيم الذات وحت�سني �سورتها . 3

ب�سكل اإيجابي .
اإك�سابهن معلومات عن طبيعة مرحلة املراهقة الالتي ميررن بها واخلجل واآثاره . 4

ال�سلبية من خالل اإ�سرتاتيجيات معرفية 
اخلاطئة . 5 االأفكار  من  ووقايتهن  نف�سيًا  املوهوبات  الطالبات  هوؤالء  حت�سني 

تعليمهن  خالل  من  باخلجل  ل�سعورهن  امل�سببة  الالعقالنية  املنطقية  غي  واملعتقدات 
االإر�سادي  الربنامج  التي يحتويها  وال�سلوكية  املعرفية  الفنيات  وت�سجيعهن على ممار�سة 

النف�سي احلايل .
اأهمية الربنامج االإر�سادي النف�سي : -

حيث  من  لتحقيقه،  ي�سعى  الذي  الهدف  اأهمية  من  تاأتي  احلايل  الربنامج  اأهمية  اإن 
تخفيف م�ساعر اخلجل لدى الطالبات املوهوبات املراهقات ال�سعوديات، وم�ساعدتهن على 
الربنامج  هذا  باخلجل من خالل  �سعورهن  ت�ساهم يف خف�ض  اجتماعية  مهارات  اكت�ساب 
االإر�سادي العالجي املعريف ال�سلوكي الذي يعتمد على نظرية » األربت اإيلي�ض » يف االإر�ساد 

والعالج العقالين االنفعايل .
الطريقة التي يقوم عليها الربنامج : -
اإر�ساد نف�سي جماعي للموهوبات : الأنه يعد من اأ�ساليب االإر�ساد والعالج الناجحة، . 1

حيث تتيح للفرد اأن يالحظ االآخرين يف نف�ض عمره وهم يناق�سون ب�رضاحة م�سكالتهم، وقد 
يكون منها م�سكلته، كذلك يجد يف جو االإر�ساد النف�سي اجلماعي التاأييد املتبادل والت�سجيع 
اأبعادها، وتنمو لديه الثقة يف القيام بال�سلوك  الذي ي�سهل مناق�سة م�سكلته ب�رضاحة بكل 
م�ستويات  اأرقى  اإىل  للو�سول  وتطويرها  الذات  تقبل  زيادة  نحو  الطريق  واتخاذ  املقبول 
�سديدة  احلاالت  لبع�ض  الفردي  االإر�ساد  جل�سات  من  عدد  اإىل  باالإ�سافة  النف�سية،  ال�سحة 
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يف  االأ�سا�سية  اجلماعي  االإر�ساد  جل�سات  يف  االإيجابي  التفاعل  على  وم�ساعدتهن  اخلجل 
الربنامج احلايل .

اإر�ساد اأ�رضي جماعي الأمهات هوؤالء الطالبات املوهوبات: وذلك لتوعيتهن بطبيعة . 2
مطالب  اإ�سباع  و�رضورة  املراهقة  مرحلة  وهي  بناتهن  بها  متّر  التي  العمرية  املرحلة 
اإيجابي  ب�سكل  املوهوبات  بناتهن  ت�سجيع  الأهمية  اإر�سادهن  و  املرحلة،  تلك  واحتياجات 

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

مدتها �ساعة)60 دقيقة( ملدة)12يوم( .
االأ�رضي . 2 االإر�ساد  خالل  من  لتوعيتهن  الطالبات  هوؤالء  الأمهات  جل�سات   )4( عدد 

فتاة  كل  بها  متر  التي  املراهقة  مرحلة  طبيعة  وفهم  املوهوبات  بناتهن  رعاية  باأهمية 
ببناتهن  االأمهات  مواجهة  جل�سات  االأربعة  اجلل�سات  تلك  بني  من  و  العمرية،  حياتها  يف 

املوهوبات ال�ستفادة كل من الطرفني .
احلدود االإجرائية للربنامج : -
Ú  احلدود الزمانية : ا�ستغرق تطبيق الربنامج فرتة ثالثة اأ�سابيع بواقع جل�سة واحدة

كل يوم مدتها �ساعة ملدة )12 يوم(.
Ú  املر�سدة وغرفة  الن�سائية  املناق�سات  غرفة  يف  الربنامج  طبق   : املكانية  احلدود 

النف�سية بكلية املعلمني �سابقًا باأبها
Ú  احلدود الب�رضية : طالبات ال�سف الثالث املتو�سط من املوهوبات املراهقات الالتي

مت اختيارهن - وفق �رضوط واختبارات معينة – يف برنامج موهبة ال�سيفي املحلي يف 
للموهبة  ورجاله  العزيز  عبد  امللك  موؤ�س�سة  رعاية  حتت  اأبها،  مبدينة  خالد  امللك  جامعة 
واالإبداع – الذي ينفذ يف جامعة امللك خالد مبقر كلية املعلمني �سابقًا مبدينة اأبها، واأمهات 
بع�ض هوؤالء الطالبات لتوعيتهن برعاية بناتهن املوهوبات املراهقات نف�سيًا واجتماعيًا .

اإ�سرتاتيجيات وفنيات الربنامج : -
الربنامج . 1 يف  اأ�سا�سيًا  عن�رضاً  تعد  املحا�رضات   : الهادفة  واملناق�سة  املحا�رضة   

االإر�سادي النف�سي الأفراد املجموعة التجريبية من الطالبات املوهوبات املراهقات، ويتبعها 
مناق�سات جماعية للم�ساهمة يف تغيي اجتاهاتهن واأفكارهن .
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اأفكارهن . 2 املراهقات ب�رضورة تغيي  الطالبات املوهوبات  اإقناع  : يق�سد  االإقناع 
ال�سلبية وغي املنطقية، وا�ستبدالها باأفكار جديدة تت�سم باملنطقية واملعقولية يف جل�سات 

االإر�ساد اجلماعي للمجموعة التجريبية .
النمذجة : تعني مناذج ل�سلوكيات اأو مواقف اأو �سفات اأو �سخ�سيات بهدف تو�سيل . 3

و�سلوكياتهم  اأفكارهم  يف  تغيي  اإحداث  بق�سد  التجريبية،  املجموعة  الأفراد  معلومات 
وت�رضفاتهم، لذا �رضبت الباحثة االأمثلة التو�سيحية ل�سخ�سيات خجولة ومواقف خمتلفة 
لت�ستفيد منها طالبات املجموعة التجريبية يف تعديل اأفكارهن ومعتقداتهن و�سلوكياتهن. 

مواقف . 4 متثيل  التجريبية  املجموعة  لطالبات  تتيح  طريقة  عن  وهو   : الدور  اأداء 
الطالبات  بع�ض  اأدت  وبالفعل  الواقع،  يف  لها  يتعر�سن  التي  للمواقف  ومتقاربة  حمتملة 
اأدواراً للتخل�ض من خجل التفاعل مع االآخرين وتنمية مهارات اجتماعية مثل: الدخول على 

جمموعة من الطالبات، واإلقاء التحية مع االبت�سام واملجاملة وغي ذلك . 
: وهو عن متثيل م�رضحي مل�سكلة اجتماعية بحرية يف جو نف�سي . 5 ال�سو�سيودراما 

اآمن يف موقف جماعي، وقد وّزعت الباحثة اأدواراً على الطالبات وفق اإمكانياتهن وقدراتهن 
وتدريبهن اأيامًا عدة وبالفعل نفذت طالبات املجموعة التجريبية م�رضحية بعنوان “ �ستاتي 
يف اأ�رضتي “ مل�سكلة اجتماعية يعانني منها يف حياتهن، ثم عر�ض بع�ض االأمور امل�ستفادة 

من ذلك امل�سهد امل�رضحي من خالل تعليق تابع للم�رضحية .
اأ�سلوب التنف�ض العالجي واال�سرتخاء : ا�ستخدمت الباحثة اأ�سلوب التنف�ض العالجي . 6

ال�سليم واال�سرتخاء الع�سلي التدريجي وممار�سة التخيل مع طالبات املجموعة التجريبية 
يف نهاية كل جل�سة ؛ الأنه يتيح لهن الهدوء النف�سي والتوازن.

اأ�سلوب ال�سحك العالجي : اأو�سحت الباحثة لطالبات املجموعة التجريبية اأهمية . 7
ال�سحك يف املحافظة على الذات وحالتها االإيجابية، وفائدته لل�سحة بالتخل�ض من التوتر 

وتقوية جهاز املناعة، و �ساعدتهن على تنفيذ اأ�سلوب ال�سحك العالجي يف كل جل�سة .
:  دّربت الباحثة الطالبات على مهارة . 8 التدريب على بع�ض املهارات االجتماعية 

التحدث وااللقاء، وكذلك على تقوية نربة ال�سوت، وحماولة التغلب على اخلجل الذي يحول 
“ قوليها ب�سوت  دون الكالم والتحدث مع تالميذ الف�سل االآخرين من خالل لعبة ا�سمها: 
بيئتهم  يف  االآخرين  االأ�سخا�ض  بع�ض  مع  حوار  اإجراء  على  ت�سجيعهن  واأي�سًا   ،“ اأعلى 
اإىل ال�سخ�ض عند التحدث، و تعزيز توا�سل كل طالبة مع االآخرين يف  االجتماعية والنظر 
املجموعة التجريبية والتعبي عن اأحا�سي�سها وم�ساعرها اأمام االأخريات دون خجل بتمثيل 
اأحد  انقطعت عنها منذ فرتة طويلة يف حفل زفاف  لقاء طالبة مع �سديقتها   « دور مثل: 
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االأقارب » وكانت كل طالبة يف املجموعة التجريبية تختار زميلة ت�ستطيع اأن توؤدي اأمامها 
اجتماعية  مهارات  التجريبية  املجموعة  طالبات  اإك�ساب  اأجل  من  هذا  كل   . خمتلفًا  دوراً 

والتعلم التعاوين ؛ لكي ت�ساعد يف خف�ض �سعورهن باخلجل .
ت�سورات امل�ستقبل وحتديد االأهداف : دربت الباحثة طالبات املجموعة التجريبية . 9

ذاتها  عن  كل طالبة �سوراً  تتخيل  باأن  م�ستقبلك«  على مترين »جرب  اجلل�سات  اإحدى  يف 
وتقوم  ال�سورة،  تلك  وتقوي  تتوقف  منا�سبًا  �سيئًا  جتد  وعندما  حتققها  وكيف  واأحالمها 
با�ستدعائها دائمًا يف ذاكرتها ؛ الأن ذلك ي�ساهم يف االإح�سا�ض باال�ستقرار النف�سي، واأو�سحت 
لهن اأهمية حتديد االأهداف يف احلياة وال�سعي لتحقيقها يف امل�ستقبل، حتى ت�سعر كل طالبة 

بذاتها وقيمتها وتقدرها اإيجابيًا فيتولد داخلها االإح�سا�ض باالأمل والتفاوؤل وال�سعادة .
يف . 10 االأخريات  ومع  ذاتها  مع  طالبة  كل  حوار  خالل  من   : بالنف�ض  الثقة  تدريب 

اإلقاء الباحثة  املجموعة التجريبية مل�ساعدتهن على زرع الثقة بالنف�ض، واأي�سًا من خالل 
حما�رضة للطالبات وحما�رضة الأمهاتهن عن احلوار واأهميته يف مرحلة املراهقة ؛ الأنه من 

املهارات االجتماعية املهمة . 
حما�رضات  يف  فتمثلت  املوهوبات  الأمهات  االأ�رضي  االإر�ساد  جل�سات  فنيات  اأما 
االجتماعي  التفاعل  ومهارات  الوالدية  املعاملة  واأ�ساليب  االأ�رضي  املناخ  عن  ومناق�سات 
والتعريف  املوهوبات  بناتهن  رعاية  واأهمية  االأبناء  احلوار مع  واأهمية  االأ�رضة  اأفراد  بني 
الثقة  وتعزيز  مواهبهن  وت�سجيع  بها،  التي ميرْرن  املراهقة  و طبيعة مرحلة  باملوهوبات 

بالنف�ض لديهن .
تقومي الربنامج : -

القيا�ض  و  2012م(،  الباحثة   / )اإعداد  اخلجل  ملقيا�ض  القبلي  القيا�ض  خالل  من 
البعدي للمقيا�ض نف�سه بعد االنتهاء من تطبيق اجلل�سات االإر�سادية والعالجية للربنامج 
باخلجل،  املوهوبات  الطالبات  �سعور  خف�ض  يف  وفاعليته  الربنامج  جناح  مدى  ملعرفة 
طبقت قامت الباحثة ا�ستمارة تقومي الربنامج االإر�سادي النف�سي على طالبات املجموعة 
اأكدن  جميعهن  التجريبية  املجموعة  طالبات  اأن  تبني  اإجابتهن  تفريغ  وبعد  التجريبية، 
لالإ�سرتاتيجيات  وتطبيقهن  باخلجل،  تتعلق  ومعلومات  معارف  من  الكبية  ا�ستفادتهن 
بتعليمها  وقمن  حياتهن،  جماالت  خمتلف  يف  الربنامج  يف  امل�ستخدمة  ال�سلوكية 
كثية  تغيات  الحظن  باأنهن  اأمهاتهن  تاأكيد  اإىل  باالإ�سافة  واأ�سدقائهن،  الأقاربهن 
�سلوكية ومعرفية لدى بناتهن بعد تطبيق الربنامج عليهن، ثم القيا�ض التتبعي للمجموعة 
ا�ستمرارية فاعلية هذا  لتقومي مدى  التتبعي  القيا�ض  �سهرين الإجراء  التجريبية بعد مرور 

الربنامج االإر�سادي النف�سي )املعريف – ال�سلوكي( . 
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أساليب املعاجلة اإلحصائية :

ا�ستخدمت الباحثة االأ�ساليب االإح�سائية التالية :
املتو�سطات واالنحرافات املعيارية .. 1
معامل ارتباط »بي�سون« حل�ساب ال�سدق .. 2
معامل »األفا كرونباخ« لتحليل التباين وذلك حل�ساب الثبات .. 3
م�ستقلتني . 4 غي  جمموعتني  بني  الفروق  الإيجاد   »wilcoxon »ويلكوك�سون  اختبار 

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

التجريبية – املجموعة ال�سابطة( .

نتائج الدراسة ومناقشتها :

اختبار صحة الفرض األول :

اأنه توجد فروق ذات داللة اإح�سائية بني متو�سطي رتب  ين�ض الفر�ض االأول على: » 
الربنامج  )اأي قبل وبعد تطبيق  البعدي  و  القبلي  القيا�سني  التجريبية يف  اأفراد املجموعة 
البعدي  القيا�ض  (، ل�سالح  (، على مقيا�ض اخلجل )كاأبعاد ودرجة كلية  النف�سي  االإر�سادي 
الأفراد املجموعة التجريبية «. وللتحقق من �سحة هذا الفر�ض طّبقت الباحثة مقيا�ض اخلجل 
بني  املقارنة  ومتت  تطبيقه،  وبعد  الربنامج  تطبيق  قبل  التجريبية  املجموعة  اأفراد  على 
متو�سطي درجات املجموعة التجريبية يف القيا�سني القبلي و البعدي على مقيا�ض اخلجل 
 )Wilcoxon ويلكوك�سون  )اختبار  االإح�سائي  االأ�سلوب  با�ستخدام  كلية(  ودرجة  )كاأبعاد 
 )6(  )5( التجريبية، واجلدوالن  للمجموعة  البعدي  و  القبلي  القيا�سني  الفروق بني  لدرا�سة 

يو�سحان النتائج املتعلقة بهذا الفر�ض : 
الجدول (5) 

يوضح المتوسط و االنحراف المعياري للمجموعة التجريبية قبل وبعد تطبيق البرنامج على مقياس الخجل

اأبعاد مقيا�س اخلجل
القيا�س البعديالقيا�س القبلي

االنحراف املعيارياملتو�سطاالنحراف املعيارياملتو�سط

38.751.9116.751.39انعدام الثقة بالنف�ض
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اأبعاد مقيا�س اخلجل
القيا�س البعديالقيا�س القبلي

االنحراف املعيارياملتو�سطاالنحراف املعيارياملتو�سط

29.122.3212.371.51احل�سا�سية الزائدة
36.383.3815.882.64عدم القدرة على االت�سال

21.502.398.381.06عدم القدرة على اإقامة العالقات االجتماعية

125.754.4053.384.56الدرجة الكلية

الجدول (6) 
يوضح نتيجة اختبار »ويلكوكسون » لقياس داللة الفروق بين متوسطي رتب درجات أفراد المجموعة 

التجريبية (قبل/بعد) تطبيق البرنامج على مقياس الخجل (ن = 8 طالبات )

م�ستوى الداللة قيمة »z”جمموع الرتبمتو�سط الرتبالعدداجتاه الرتباأبعاد مقيا�س اخلجل

انعدام الثقة بالنف�ض

84.5036.00الرتب ال�سالبة

دالة عند 2.530.05
00.000.00الرتب املوجبة

0الرتب املت�سابهة

8املجموع

احل�سا�سية الزائدة

84.5036.00الرتب ال�سالبة

دالة عند 2.530.05
00.000.00الرتب املوجبة

0الرتب املت�سابهة

8املجموع

عدم القدرة 
على االت�سال

84.5036.00الرتب ال�سالبة

دالة عند 2.520.05
00.000.00الرتب املوجبة

0الرتب املت�سابهة

8املجموع

 عدم القدرة على اإقامة 
 العالقات االجتماعية

84.5036.00الرتب ال�سالبة

دالة عند 2.550.05
00.000.00الرتب املوجبة

0الرتب املت�سابهة

8املجموع
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م�ستوى الداللة قيمة »z”جمموع الرتبمتو�سط الرتبالعدداجتاه الرتباأبعاد مقيا�س اخلجل

الدرجة الكلية

84.5036.00الرتب ال�سالبة

دالة عند 2.520.05
00.000.00الرتب املوجبة

0الرتب املت�سابهة

8املجموع

يت�سح من اجلدولني )5( )6( وجود فروق دالة اإح�سائيًا بني متو�سطي رتب درجات 
)كاأبعاد  اخلجل  مقيا�ض  على  البعدي  و  القبلي  القيا�سني  بني  التجريبية  املجموعة  اأفراد 
ودرجة كلية( حيث بلغت قيمة )Z( )2.53 - 2.53 - 2.52 - 2.55 - 2.52( على التوايل، 
وهي جميعًا قيم دالة عند م�ستوى داللة )0.05(، وهذه قيم مرتفعة ل�سالح القيا�ض البعدي 
يف  امل�ستخدمة  والفنيات  االإ�سرتاتيجيات  تاأثي  مدى  على  يدل  مما  التجريبية،  للمجموعة 
جل�سات الربنامج االإر�سادي النف�سي على طالبات املجموعة التجريبية املوهوبات بالتح�سن 

والتغيي لالأف�سل، وهذا يوؤكد حتقق الفر�ض االأول كليًا .
االإر�ساد  على  القائم  النف�سي  االإر�سادي  الربنامج  باأن  النتيجة  هذه  تف�سي  وميكن 
اأفكارهن  تعديل  على  املراهقات  املوهوبات  الطالبات  �ساعد  ال�سلوكي،  املعريف  والعالج 
ال�سلبية ومعتقداتهن اخلاطئة غي العقالنية، وما يكمن وراءها من م�ساعر جتعلهن خجوالت، 
وتعليمهن طرقًا واأ�ساليب اأكرث مالءمًة للتفكي املنطقي االإيجابي من خالل الفنيات التي 
ا�ستخدمتها الباحثة يف هذا الربنامج، عندما قامت باالإر�ساد اجلماعي للطالبات املوهوبات 
يف املجموعة التجريبية، وبع�ض جل�سات االإر�ساد الفردي لبع�سهن من اأجل ت�سجيعهن على 
التفاعل االإيجابي مع بقية اأفراد املجموعة يف جل�سات االإر�ساد اجلماعي، وجل�سات االإر�ساد 
االإر�ساد  التجريبية يف جل�سات  املجموعة  الباحثة طالبات  بت  َدرَّ وقد  الأمهاتهن،  االأ�رضي 
معه  التحدث  عند  ال�سخ�ض  اإىل  والنظر  ال�سوت  نربة  وتقوية  االإلقاء  اأ�سلوب  على  اجلماعي 
اإجراء  على  ت�سجيعهن  و  التحدث،  مهارات  الإك�سابهن  متنوعة  مو�سوعات  يف  واملناق�سة 
حوارات خمتلفة مع كثي من االأفراد والتعبي عن اآرائهن، مما اأدى اإىل تنمية قدراتهن على 
النف�سية  احل�سا�سية  وتخفيف  ناجحة  اجتماعية  عالقات  وتكوين  اإيجابي  ب�سكل  االت�سال 
واالجتماعية لديهن واأ�سبحن ي�سعرن بالثقة بالنف�ض ب�سكل كبي، بالتايل انخف�ض �سعورهن 
اأي�سًا جل�سات االإر�ساد االأ�رضي الأمهات هوؤالء الطالبات، كان لها  باخلجل ب�سكل ملحوظ، 
تاأثي كبي يف توعية اأمهاتهن واإر�سادهن اإىل اأهمية تعديل اجتاهات اأفراد االأ�رضة نحو كل 
موهوبة وت�سجيعها وم�ساندتها، وتعزيز �سعورها بالكفاءة والثقة بالنف�ض، وتفهم حاجاتهن 
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النف�سية واالجتماعية، وتوفي املناخ االأ�رضي الذي يوفر لها االأمن والطماأنينة، وكان لذلك 
مردود اإيجابي من االأمهات مع بناتهن املوهوبات �ساهم يف زيادة �سعور طالبات املجموعة 
بهن  املحيطني  االأفراد  مع  االت�سال  على  قدراتهن  وازدادت  بالنف�ض،  بالثقة  التجريبية 
وتكوين �سداقات واإقامة عالقات اجتماعية طيبة، وانخف�ض �سعورهن باحل�سا�سية الزائدة 
اأثناء تعاملهن مع االآخرين، وذلك يوؤكد اأن االأ�رضة لها دور رئي�ض يف �سعور االأبناء باخلجل 
اأو م�ساعدتهم على التخل�ض من هذا ال�سعور وخا�سة االإناث يف مرحلة املراهقة . وهذا ما 
 Jacob,R. J. , 1999( )Miller, S. R. , 2010( )EL- Zraigat, I. A. ,( اأكدته درا�سة كل من
2012( ودرا�سة )Joseph, W. , 2002( اأن االأم ت�ساعد ابنتها املوهوبة يف مرحلة املراهقة 

وت�سجعها على التفكي امل�ستقل وتعزيز مواهبها .
وهذه النتيجة تتفق مع درا�سة كل من )ال�سمادوين، 1989( )حبيب، 1992( )�سقي، 
1994( )النيال، 1996( )حمرم، 2005( )ال�سوي و ح�ساين، 2005( )عطار، 2007( يف 
اأن اخلجل يظهر يف عدم الثقة بالنف�ض، وعدم القدرة على التحدث اأمام االآخرين واحل�سا�سية 
التفاعل  عن  ويعوقهم  املراهقني  لدى  االجتماعية  املهارات  ونق�ض  معهم،  التعامل  يف 
االجتماعي الناجح ويكفهم عن االت�سال باالآخرين واأن العوامل الثقافية واأ�ساليب التن�سئة 
االجتماعية توؤدي اإىل زيادة اخلجل لدى االإناث يف مرحلة املراهقة، كما تتفق مع درا�سة 
 Nicholas, C. , 2002( )Maxwell, M. , 2007(( )1995 ،كل من )اأبو عباءة و عبد الرحمن
Ingrid, L. , 2008( )Sekowskia & Siekanska 2008( )Liu, J., et al. , 2012(( يف اأن 
يعانون  وبع�سهم  والعاطفية،  االجتماعية  اأكرث ح�سا�سية لالحتياجات  املوهوبني  الطالب 
املوهوبات  وخا�سة  العايل،  ذكائهم  رغم  احل�سا�سية  وفرط  بالنف�ض  الثقة  انخفا�ض  من 
يرف�سون  يجعلهم  املراهقني  خجل  اأن  كما  والدعم،  لالإر�ساد  ما�سة  حاجة  يف  املراهقات 
التفاعل  واأن  االجتماعي،  واالنطواء  ال�سمت  اإىل  باالإناث  توؤدي  ال�سلبية  واالأفكار  التحدث 
بني االآباء واأبنائهم املوهوبني، خا�سة االإناث ي�ساعد على تنمية قدراتهن املعرفية يلبي 
Jo-( و   )Kelly, L. , et al. , 1990( درا�سة كل من نتائج  املتغية، وتدعم   ححتياجاتهن 
seph, W. , 2009( يف اأن تقدمي برنامج اإر�سادي وعالجي معريف �سلوكي يوؤدي اإىل ارتفاع 

م�ستوى الثقة بالنف�ض، وانخفا�ض اخلجل لدى املراهقني .

اختبار صحة الفرض الثاني :

ين�ض الفر�ض الثاين على: » اأنه توجد فروق ذات داللة اإح�سائية بني متو�سطات رتب 
بعد  باخلجل  ال�سعور  يف  ال�سابطة  املجموعة  واأفراد  التجريبية  املجموعة  اأفراد  درجات 

تطبيق الربنامج ل�سالح اأفراد املجموعة التجريبية« . 
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وللتحقق من �سحة هذا الفر�ض طّبق مقيا�ض اخلجل على اأفراد العينة ككل)املجموعة 
النف�سي،  االإر�سادي  الربنامج  تطبيق  من  االنتهاء  بعد  التجريبية(  واملجموعة  ال�سابطة 
ودرجته  اخلجل  مقيا�ض  اأبعاد  على  املجموعتني  درجات  رتب  متو�سطي  بني  املقارنة  ثم 
الكلية، وذلك با�ستخدام اختبار »مان وتني« لدرا�سة الفروق بني املجموعات غي املرتبطة، 

واجلدول التايل يو�سح ذلك :
الجدول (7) 

يوضح نتيجة اختبار »مان وتني« لداللة الفروق بين متوسطات رتب درجات أفراد المجموعتين 
(الضابطة والتجريبية) على أبعاد مقياس الخجل ودرجته الكلية بعد تطبيق البرنامج (ن = 16 )

االنحراف املتو�سطالعددجمموعة املقارنةالقائمة
املعياري

متو�سط 
الرتب

جمموع 
م�ستوى قيمة zالرتب

الداللة

انعدام الثقة بالنف�ض
840.381.5112.50100.00ال�سابطة

3.380.01
816.751.394.5036.00التجريبية

احل�سا�سية الزائدة
829.01.6012.50100.00ال�سابطة

3.400.01
812.381.514.5036.00التجريبية

عدم القدرة على 
االت�سال

837.503.3312.50100.00ال�سابطة
3.370.01

815.882.644.5036.00التجريبية

 عدم القدرة على اإقامة 
العالقات االجتماعية

820.131.4612.50100.00ال�سابطة
3.360.01

88.381.064.5036.00التجريبية

الدرجة الكلية
8127.004.3412.50100.00ال�سابطة

3.370.01
853.784.564.5036.00التجريبية

اأفراد  رتب  متو�سطي  بني  اإح�سائية  داللة  ذات  فروق  وجود   )7( اجلدول  من  يت�سح 
املجموعتني )ال�سابطة والتجريبية (، حيث يت�سح االنخفا�ض يف متو�سطات رتب املجموعة 
 3.40 - 3.38( )Z( التجريبية على اأبعاد مقيا�ض اخلجل ودرجته الكلية، وقد بلغت قيمة
- 3.37 - 3.36 - 3.37( على التوايل، وتلك القيم جميعها مرتفعة ودالة اإح�سائيًا عند 
م�ستوى داللة )0.01(، مما يوؤكد وجود فروق ذات داللة اإح�سائية بني طالبات املجموعة 
ال�سابطة  النف�سي وبني طالبات املجموعة  االإر�سادي  الالتي تعر�سن للربنامج  التجريبية 
التي مل يتعر�سن لهذا الربنامج . وهذا يوؤكد �سحة الفر�ض الثاين كليًا . وتو�سح نتيجة هذا 
احلايل  ال�سلوكي  املعريف  النف�سي  االإر�سادي  الربنامج  امل�ستخدمة يف  الفنيات  اأن  الفر�ض 
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كان لها تاأثي فعال يف اإحداث تغيات كبية وحت�سن ملحوظ يف املجموعة التجريبية، فقد 
وفر الربنامج لطالبات املجموعة التجريبية فر�سة كبية للتعبي احلر عن امل�ساعر واالأفكار 
ال تتوافر لهن يف مواقف احلياة العامة، مع اإعطائهن فر�سة لت�سحيح اأفكارهن اخلاطئة، 
وتعديل �سلوكياتهن ال�سلبية، وت�سجيع تفاعلهن االجتماعي، وتعليمهن �سلوكيات جديدة من 
ال�سو�سيودراما، وت�سجيع احلوار  الدور والتنفي�ض االنفعايل من خالل  واأداء  النمذجة  خالل 
االآخرين  التعامل مع  وكيفية  التحدث  واإك�سابهن مهارات  بالنف�ض  الثقة  فيهن  يزرع  الذي 
االجتماعية  املهارات  بع�ض  والإك�سابهن  الزائدة  احل�سا�سية  من  والتخل�ض  اإيجابي،  ب�سكل 
لتنمية القدرة على االت�سال مع اأ�سخا�ض يعرفونهن اأو يف ظل الغرباء عنهن، و كيفية اإقامة 
اأي�سًا  واالأقارب،  والزميالت  االأ�سدقاء  من  بهن  املحيطني  مع  ناجحة  اجتماعية  عالقات 
اأدت اإىل  ممار�سة بع�ض التمرينات النف�سية واأ�سلوب اال�سرتخاء والتخيل، كل هذه الفنيات 
خف�ض �سعورهن باخلجل، بينما طالبات املجموعة ال�سابطة الالتي مل يتعر�سن للربنامج، 
مل يحدث لديهن اأي تغيات، ومازلن يعانني من ارتفاع �سعورهن باخلجل املتمثل يف انعدام 
القدرة  وعدم  االآخرين،  مع  التوا�سل  على  القدرة  وعدم  الزائدة،  واحل�سا�سية  بالنف�ض  الثقة 
على اإقامة عالقات ناجحة مع االأ�سخا�ض املحيطني بهن . وكل ما �سبق يوؤكد الفروق بني 
املجموعة التجريبية التي �سهدت حت�سنًا كبياً يف انخفا�ض ال�سعور باخلجل الذي جتلي يف 
الكلية على مقيا�ض اخلجل، وبني املجموعة  اأبعاده ودرجته  انخفا�ض متو�سطات درجات 

ال�سابطة التي ما زالت تعاين من ارتفاع ال�سعور باخلجل .
 Kelly, L. , et al. ,( اإليه درا�سة كل من درا�سة  النتيجة تتفق مع ما تو�سلت  وهذه 
1990( يف وجود فروق دالة اإح�سائيًا بني املجموعة ال�سابطة واملجموعتني التجريبيتني 

التوا�سل،  والقلق يف  اخلجل  من  للحد  امل�ستخدم  الربنامج  تطبيق  من  البعدي  القيا�ض  يف 
املجموعة  من  اأف�سل  كانت  املوهوبني  من  التجريبية  املجموعة  اأن  يف   )2011 )بديوي، 

ال�سابطة ب�سبب التاأثيات االأ�سا�سية للربنامج التدريبي امل�ستخدم .

اختبار صحة الفرض الثالث :

ين�ض الفر�ض الثاين على: » اأنه ال توجد فروق ذات داللة اإح�سائية يف ال�سعور باخلجل 
بني متو�سطي رتب اأفراد املجموعة التجريبية على مقيا�ض اخلجل )اأبعاد ودرجة كلية( يف 
القيا�سني البعدي والتتبعي« . وللتحقق من �سحة هذا الفر�ض، طبقت الباحثة مقيا�ض اخلجل 
على اأفراد املجموعة التجريبية بعد االنتهاء من تطبيق الربنامج ب�سهرين كقيا�ض تتبعي، 
اأبعاد مقيا�ض  التجريبية على  اأفراد املجموعة  ومتت املقارنة بني متو�سطي رتب درجات 
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ويلكوك�سون(  اختبار)  با�ستخدام  والتتبعي،  البعدي  القيا�سني  يف  الكلية  ودرجته  اخلجل 
للمجموعة  والتتبعي  البعدي  القيا�سني  يف  املرتبطة(  )املجموعات  بني  الفروق  لدرا�سة 

التجريبية، واجلدوالن )8( )9( يو�سحان النتائج املتعلقة بهذا الفر�ض : 
الجدول (8) 

يوضح المتوسط و االنحراف المعياري للمجموعة التجريبية 
في القياسين البعدي والتتبعي على مقياس الخجل

اأبعاد مقيا�س اخلجل
القيا�س التتبعيالقيا�س البعدي

االنحراف املعيارياملتو�سطاالنحراف املعيارياملتو�سط

16.751.3916.631.59انعدام الثقة بالنف�ض
12.371.5112.131.13احل�سا�سية الزائدة

15.882.6415.372.66عدم القدرة على االت�سال
8.381.068.121.12عدم القدرة على اإقامة العالقات االجتماعية

53.384.5652.254.97الدرجة الكلية

الجدول (9(
يوضح نتيجة اختبار »ويلكوكسون« لقياس داللة الفروق بين متوسطي رتب درجات أفراد المجموعة 

التجريبية في القياسين (البعدي والتتبعي) لتطبيق البرنامج 
على أبعاد مقياس الخجل ودرجته الكلية (ن = 8 طالبات)

م�ستوى الداللة قيمة »z”جمموع الرتبمتو�سط الرتبالعدداجتاه الرتباأبعاد مقيا�س اخلجل

انعدام الثقة بالنف�ض

11.001.000الرتب ال�سالبة

غي دالة1.02
00.000.00الرتب املوجبة

7الرتب املت�سابهة

8املجموع

احل�سا�سية الزائدة

11.001.000الرتب ال�سالبة

غي دالة1.09
00.000.00الرتب املوجبة

7الرتب املت�سابهة

8املجموع
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م�ستوى الداللة قيمة »z”جمموع الرتبمتو�سط الرتبالعدداجتاه الرتباأبعاد مقيا�س اخلجل

عدم القدرة على 
االت�سال

21.503.00الرتب ال�سالبة

غي دالة 1.14
00.000.00الرتب املوجبة

6الرتب املت�سابهة

8املجموع

عدم القدرة على اقامة 
العالقات االجتماعية

21.503.00الرتب ال�سالبة

غي دالة1.16
00.000.00الرتب املوجبة

6الرتب املت�سابهة

8املجموع

الدرجة لكلية

32.006.00الرتب ال�سالبة

غي دالة1.60
00.000.00الرتب املوجبة

5الرتب املت�سابهة

8املجموع

والتتبعي  البعدي  القيا�سني  متو�سطات  فروق يف  )8( عدم وجود  اجلدول  يت�سح من 
اجلدول  من  يت�سح  كما  الكلية،  ودرجته  اخلجل  مقيا�ض  اأبعاد  على  التجريبية  للمجموعة 
املجموعة  اأفراد  درجات  رتب  متو�سطي  بني  اإح�سائية  داللة  ذات  فروق  وجود  عدم   )9(
الكلية،  ودرجته  اخلجل  مقيا�ض  اأبعاد  على  والتتبعي  البعدي  القيا�سني  بني  التجريبية 
حيث بلغت قيمة )Z( )1.02 - 1.09 - 1.14 - 1.16 - 1.60( على التوايل، وجميعها 
رتب درجات  تذكر يف متو�سطي  اختالفات  يوؤكد عدم وجود  اإح�سائيًا، مما  دالة  قيم غي 
طالبات املجموعة التجريبية على مقيا�ض اخلجل كاأبعاد، ودرجة كلية يف القيا�سني البعدي 
التجريبية حافظن عليه  الذي حققته طالبات املجموعة  التح�سن  اأن  والتتبعي، وهذا يوؤكد 
االإر�سادي  الربنامج  تاأثي  ثبات  مبعنى  ب�سهرين،  الربنامج  تطبيق  من  االنتهاء  بعد  حتى 
النف�سي )معريف – �سلوكي( وا�ستمرار هذا التاأثي يف هوؤالء الطالبات ب�سكل اإيجابي، وذلك 
بزيادة ثقتهن باأنف�سهن وانخفا�ض ح�سا�سيتهن الزائدة ب�سكل ملحوظ جتّلى يف زيادة قدرتهن 
على االت�سال الفعال وعلى اإقامة عالقات اجتماعية ناجحة مع االآخرين واملحيطني بهن، 
مما ي�سي اإىل فاعلية الربنامج االإر�سادي النف�سي، وجناحه يف خف�ض ال�سعور باخلجل لدى 
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الفر�ض  يوؤكد �سحة  �سبق  ما  . كل  احلالية  الدرا�سة  املراهقات عينة  املوهوبات  الطالبات 
الثالث كليًا .

)مر�سد، 2003( يف حدوث  من:  درا�سة كل  اإليه  تو�سلت  ما  مع  تتفق  النتيجة  وهذه 
انخفا�ض يف م�ستوى اخلجل بعد التدريب على املهارات االجتماعية، وا�ستمرار تاأثيه بعد 
يف  التدريبي  الربنامج  فعالية  اأثبتت  التي   )2010 )متويل،  البعدي،  القيا�ض  من  �سهرين 
تخفيف حدة اخلجل بعد تطبيق الربنامج بثالثة �سهور، )علي، 2011( التي اأو�سحت تاأثي 
الربنامج االإر�سادي املعريف ال�سلوكي يف خف�ض بع�ض اال�سطرابات االجتماعية واالنفعالية 
لدى االأطفال املوهوبني، وا�ستمرار اأثره بعد االنتهاء من تطبيقه، )حممد و حماد، 2012( 
اأثبتت جناح الربنامج االإر�سادي امل�ستخدم مع الطالبات املوهوبات لتنمية ذكائهن  التي 

االجتماعي وا�ستمرار تاأثيه بعد �سهرين من القيا�ض البعدي .

توصيات الدراسة :
�رضورة توفي االإر�ساد التنموي والعالجي للطالب املوهوبني: )ذكور واإناث( يف . 1

املدار�ض مل�ساعدتهم على حل امل�سكالت واإدارة االأزمات .
االإهتمام باالإر�ساد االأ�رضي الأولياء اأمور الطالب املوهوبني: )ذكور واإناث( لتوفي . 2

وا�ستثمار  طاقاتهم  تنمية  من  املوهوبني  اأبناءهم  ميكن  الذي  واالجتماعي  النف�سي  الدعم 
اإمكاناتهم لالإ�ستفادة من مواهبهم .

االأبناء املوهوبني . 3 اإجنازات  االأ�رضة واملدر�سة ملتابعة  ال�سلة بني  �رضورة توثيق 
واملوهوبات وتذليل العقبات التي تعوق ا�ستثمار مواهبهم، وخا�سة يف مرحلة املراهقة .
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