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  الخجل و عالقتة بالتحصيل الدراسى

  اعداد الطالبات

  فاطمة الهبهاب

  فاطمة بالعو

  فاطمة الجروشى

  كبيرة سالم

  خالد المدني.أ /تحت اشراف

  

  الفصل األول

  مشكلة البحث وأهميته

  

  :المقدمـــة 

 ، كما نرى المنبسط والمنطوي، وكذلك الصريح و الخجول ، كالً يختلف الناس فيما بينهم من حيث طبائعهم وسماتهم وأمزجتهم فنرى منهم القاسي ، وكذلك اللطيف

له طبعه الخاص وفي الحقيقة هناك بعض السمات تعد في بداية األمر سمات عادية طبيعية ، وال تشكل عرقلة لدى الفرد كسمة الخجل ، والتي قد نالحظها أكثر في 

 يتعرض لها والتي يمكن أن نربطها بالمتغيرات الجسمانية ، التي تسبق فترة البلوغ أو النضج وهذا فترة المراهقة حيث يحس المراهق بالخجل بسب مشاعره التي

نتيجة لنشاط الغدد الصماء، وكذلك يعتبر الخجل أمراً عادياً وسمة محمودة في مواقف معينة تستدعي فيها الخجل لدى الفرد كطبيعة إنسانية كأن يقدم له إطراء حسن 

وغيرها ، ولكن ِإذا ما كان الخجل مالزماً للفرد باالستمرار وبدرجة عالية فإنه حتماً يشكل مشكلة شخصية ونفسية لها تأثيرها السلبي الذي يضع .. .لفعل ما قام به 

ال يجرؤ على مخالطة صاحبها في مواقف ال يحسد عليها حيث أن الشعور بالخجل يعيق ويشّل حركة اإلنسان فيضعف ما ينتجه وال يقوى على مواجهة الحياة ، و

ويخيل للشخص الخجول أن كل الناس يراقبونه ويترقبونه ، ويصغون إلى كالمه لينتقدوه ، وليجدوا فيه مأخذ و  ، الناس ، ومعاشرتهم وإفادتهم واالستفادة منهم 

  .يسخروا منه ، ولهذا نجده يتهرب ويحاول االبتعاد عن مخالطة الناس 

  

كاحمرار الوجه ، وتوتر العضالت ، وزيادة سرعة ، ة لها أعراضها الجسمانية حيث يظهر على اإلنسان الخجول بعض السمات ويعتبر الخجل ظاهرة فسيولوجي

ضربات القلب ، وارتعاش الصوت ، وتصبب العرق وهذه األعراض تكون مصدر زائداً للقلق والتوتر والتي تؤدي إلى حدوث مواقف محرجة للشخص توقعه في 

  .ل يقف الخجول عاجزاً عن مواجهتها أو حلها كثير من المشاك

  

ومن هنا الحظنا من خالل حياتنا الطالبية بأن بعض الطالب يشكون من الشعور بالخجل الذي يؤدي بهم إلى حبس المعلومات وعدم المشاركة داخل القاعة كما نرى 

تبك ويحمر وجهه ويحدث له ارتعاش في الصوت ولهذا يفضل الصمت ، وكذلك عدم ثقته عند الطلبة الخجولين عندما يوجه إليهم سؤاالً أو تفسيراً لمعلومة ما ، ير

بإجابته على رغم من أن بعض األحيان تكون صحيحة ولكن إحساسه بالرهبة والخجل ، وبأن الكل موجهين األنظار إليه فلهذا يصمت وال يبوح باإلجابة ، كذلك نجد 

تي تتعلق باالستفسار عن بعض المعلومات المنهجية المبهمة أو يصعب فهمها عليه ، مما قد يؤدي به إلى ضعف تحصيله الطالب الخجول ال يستطيع طرح األسئلة ال

  .الدراسي ، وهذا مما دفع مجموعة البحث إلى التّساؤل حول طبيعة العالقة بين الخجل والتحصيل 

  :وبهذا تتلخص مشكلة البحث في 

  .سي دراسة الخجل وعالقته بالتحصيل الدرا

  ...التعرف على دور الجامعة في تخفيف الخجل 

  

  -:وتتلخص أهمية هذا البحث في 

  . إثراء المعرفة النظرية لمجموعة البحث عن الخجل ودوره في سلوك اإلنسان – 1

  . الكشف عن العالقة بين الخجل والتحصيل الدراسي – 2

  .ون بالبحث والدراسة  تسليط الضوء على أهمية هذه المشكلة حتى يتوالها الباحث– 3

  . الكشف عن دور الجامعة باعتبارها مؤسسة تربوية في تخفيف حدة الخجل التي يعاني منها الطالب – 4

  . التعرف على دور كالً من التخصص الدراسي و جنس المفحوص في الخجل-5

  

  -:أهداف البحث 
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  :يهدف البحث الحالي إلى اإلجابة عن األسئلة التالية 

  .فروق ذات داللة إحصائية في الخجل وفقاً لمتغير التخصص  هل هناك -1

  . هل هناك فروق ذات داللة إحصائية في الخجل حسب السنوات الدراسية -2

  . هل هناك فروق ذات داللة إحصائية في الخجل وفقا لمتغيري الجنس  -3

  . معرفة العالقة بين الخجل والتحصيل لدى طالب أقسام العلوم اإلنسانية-4

  

 -:دود البحثح
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  -: تحديد مفاهيم البحث

  : تعريف الخجل -

  :يحدث في حضور اآلخرين ويتسم بالسمات التالية هو عبارة عن الشعور بالقلق وعدم ارتياح والكف الذي 

احمرار الوجه ، االنعزال أو تحاشي اآلخرين وال يتق بالغير، وهو متردّد في اإلقدام وااللتزام ، وال يميل إلى المشاركة في المواقف اإلجتماعية مفضال البعد أو 

  ...الصمت 

  

  : تعريف التحصيل الدراسي -

  تهدف إلى تنمية المعرفة ، واِلقيم األخالقية والمعنوية والفهمهو مجموعة األنشطة التي 

  )150 ، 1984 مصطفى ، –سيدي (

  

  : تعريف العلوم اإلنسانية -

 جامعة مصراتهببكلية آداب ) علم النفس ، علم اجتماع ، علم التربية (هو العلم الذي يدرس سلوك اإلنسان ، وعالقته باآلخرين ، ويقصد بها في هذا البحث أقسام 

  .السابع من أكتوبر 

  

  الفصل الثاني

  اإلطـــــــار النظــــــــري

  

  

  :تمهيد 

يعتبر الخجل ظاهرة طبيعية ، يمر بها كل فرد عندما يتعرض لمواقف مخجلة مثل مقابلة شخص لخطبته أو العكس ، ولكن إذا زادت شدة الخجل ، فإنه يؤدي إلى 

  . ويصبح الخجل مرضاً من الواجب عالجه تعرقل مسار حياته ،.. مضاعفات كثيرة 

  

  ...وسوف نتناول في هذا الفصل بعض المفاهيم التي رأت الباحثات إن لها أثر في الجانب المعرفي 

  

  :تعريف الخجـــل 

  . هو عبارة عن الشعور بالقلق الخفيف وعدم االرتياح والكف الذي يحدث في حضور اآلخرين -1

    )2 ،1996حرج موقفي ،( 

  

 كما يعرف الخجل  بأنه شكل من أشكال الخوف يتميز باالضطراب في أثناء احتكاك الطفل باآلخرين ، فالخجل يستثار دائماً بواسطة الناس وليس بواسطة -2

طفل بالخجل في حالة وجود شخص واحد الحيوانات أو األشياء أو المواقف إن الطفل يخجل، ألن الناس غير مألوفين لديه ، أو ألنهم أكبر سناً أو قوة منه وقد يشعر ال

  .وعدد من األشخاص 
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   )367 : 366 ، 1996األنصاري ، ( 

  

 ويعرف الخجل أيضاً عند علماء النفس  بأنه نوع من أنواع القلق االجتماعي الذي يؤدي إلى حدوث مشاعر متنوعة تتراوح بين القلق والتوتر البسيط إلى مشاعر -3

علم النفس تحت إطار أمراض القلق والتوتر وخصوصاً إن نهاية الخجل الشديد هو الوحدة واالنعزال عن المجتمع ، وكالهما من الرعب وهلع واضح ، تصنف في 

  .وهذا معناه بأن المصاب بالخجل الشديد سوف تتطور صحته النفسية لألسوء .. أهم األسباب وربما نتائج مرض اإلكتئاب 

  ) ،  ص  1986غالب ، ( 

حالة الخجل الشديد اضطراب التجنّب والطفل الخجول عادةً يتحاشى اآلخرين ويتم ترويعه بسهولة وال يثق بالغير، وهو متردد في اإلقدام وااللتزام  يطلق على -4

  .وال يميل إلى المشاركة في المواقف االجتماعية مفضالً البد أو الصمت أو الحديث المنخفض أو اإلنزواء وعادة ما يتلجلج ويحمر وجهه 

   )91 : 90 ،2001الشربيني( 

 الخجل هو مرض يسيطر على اإلنسان في درجات مختلفة منها ما هو طفيف ومنه ما هو كبير إلى درجة يشل فيها اإلنسان ويفقده دوره الفعال في الحياة -5

  ..ت الحياة االجتماعية االجتماعية وله عدة وجوه ولكل وجه منها عدة نواحي ابتداء باألسرة وانتهاء بأعلى درجة من درجا

  )شبكة المعلومات الدولية ( 

 الخجل يعتبر من أكثر األمراض النفسية انتشاراً وهو نوع من أنواع القلق االجتماعي وهو أكثر من اإلصابة بالقلق أو اإلكتئاب والكثيرون ولألسف يعتقدون أنه -6

 كان على مستوى الحياء يعتبر طبيعياً ، أما إذا زاد وأصبح يؤثر على شخصية الفرد وإنتاجه ودراسته أمراً طبيعياً ويعتبر هذا االعتقاد خاطئاً ؟ ألن الخجل إذا

 وقدرته على التعبير يصبح مرضاً يجب عالجه.  

  

 فيؤثر فيه ويؤدي إلى بعثرة  كما يعرف الخجل عند علماء النفس وعلماء االجتماع بأنه مرضاً اجتماعيا ونفسياً يسيطر على مشاعر وأحاسيس الفرد من طفولته ،-7

  .طاقاته الفكرية ، ويشتت إمكاناته اإلبداعية وقدراته العقلية ، ويشل قدرته على السيطرة في سلوكه وتصرفاته تجاه المجتمع الذي يعيش فيه 

  )5 ،  1986،غالب ( 

  

جل المرض الذي يمتد بجذوره إلى أساليب التنشئة الطفولية ، التي يتعرض  وينسب علماء النفس المرضي الخجل ، بأنه يمثل في أحد أشكاله إلى الشذوذ وهو الخ-8

حيث يخجل من مقابلة الغرباء ، أو : تحسسه بتفاهة ذاته وانحطاطها فينسحب ذلك على استجابته حيال الظواهر التي يواجهها ، الطفل من خاللها إلى خبرات مؤلمة 

الخ ومن بين أمثلة الخجل المذكورة والتي تشل الشخصية عن ممارسة ......  يتخوف من إلقاء خطبة أو محاضرة يتهيب من الدخول في مجالس اجتماعية حوارية أو

  .وظيفتها ، بل تحتجزها حتى عن التعلم  وفي مقدمتها ومن أهمها اكتساب المعرفة 

    )43 ، 1991، البياتي ( 

  : تعريف مجموعة البحث للخجل -9

  ..القلق وعدم االرتياح واالرتباك ، الذي يكون في حضور اآلخرين هو عبارة عن الشعور بالخوف و

  : تعريف مجموعة البحث للخجل الدراسي -10

  .هو عبارة عن الشعور بالتوتر والخوف والتلعثم في الكالم والتردد في المشاركة أو االستفسار عن موضوع دراسي ما داخل القاعة الدراسية 

  

  .متى يصبح الخجل مشكلــــة ؟ 
قد يسبّب الخجل مشكالت في حياة الشخص عند ما يتعارض مع قدراته على تكوين صداقات ، أو عندما يجعله يشعر بتعاسة في وجود اآلخرين ، أو قد يكون السبب 

  . في وجود اآلخرين في عدم قدرته على تحصيل الجيد في الدراسة وقد يالحظ الوالدين أن طفلها يجد صعوبة في الكالم يتلعثم يتهته ، أو يرتعد

وهو نوع من االضطراب في مشاعر القلق وتعتبر هذه الحالة وراثية أو " البكم االختياري " وكذلك عندما يعيق قدرته على التفاعل االجتماعي وهذه الحالة تسمى 

 ، ألنه يصبح غير واثق من نفسه وال يستطيع الكالم عندما يسأله مكتسبة في نفس الوقت وفي الواقع إن هذه الحالة تكون أكثر تأثيراً في حياته المدرسية أو الجامعية

وقد يكون الشخص المصاب بالبكم االختياري متكلماً في البيت ، بل قد يكون عنيفاً مع أفراد أسرته لكنه ال يستطيع أن يهمس أو يتكلم على ... مدرسوه عن أيّ شيء 

  .منزل اإلطالق مع زمالئه أو مع أي شخص غريب أي خارج ال

  )شبكة المعلومات الدولية ( 

  

  :تصنيفات أنواع مرض الخجــــل *

يرى بعض العلماء أنَّه بالنسبة لهؤالء الخجولين عند حدوث أي موقف اجتماعي أو ظروف تجمعهم في مجتمع يشعرون بالخوف والتوتر وخجل ، ويصنف هؤالء 

  .يتعرضوا له ويثير فيهم شعور ما األشخاص الخجولين إلى مجموعات بناء على نوع الموقف الذي 
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  :ينقسم هؤالء األشخاص إلى نوعين 

وهم األشخاص الذين يحدث لهم توتر شديد لفكرة أنهم يقومون ببعض األعمال أمام الناس ، أو وجود بعض األفراد ، وهذه األعمال :  مجموعة التنفيذ -النوع األول 

  .تتضمن العمل أو إلقاء خطبة على سبيل المثال 

وهم األشخاص الذين يخشون أي موقف يمكن أن يكون سبب في تفاعلهم مع المجتمع ، أو مع األشخاص اآلخرين مثل :  مجموعة التفاعل –أما المجموعة الثانية 

  .االجتماع أو التعرف على أشخاص غرباء ألول مرة 

 بمشكلة الخجل نتيجةً ِلظهور بعض األمراض أو المشاكل الطبية أو هناك بعض المتخصصين في األمراض النفسية يرون أن هناك بعض األشخاص يصابون

  .الجسمانية لهم مثل مرض الرعاشة أو البدانة حيث يخشون من التواجد االجتماعي وظهورهم بهذا الشكل أمام المجتمع 

  )شبكة المعلومات الدولية ( 

  :مظاهر الخجــــــل 

ة ، ولكن كثرة من هؤالء الكبار يسيئون فهم الخجل أو الحكم عليه فترى بعض الكبار يلومون النموذج الخجول من إن الخجل لدى األطفال يالحظه الكبار بسهول

  ..األطفال ، ويرون في سكونه بالدة وجبناً وانكماشاً ال داعي له ، ويحبذ بعض الكبار هذا النموذج من األطفال ويرون فيه عاقالً رضياً وال يثير جلبة أو ضجة 

  

مظاهر الشخص الخجول نجده بائساً ليس لديه القدرة على التفاعل االجتماعي أو األخذ والعطاء مع الزمالء ويعاني الشعور بالنقص ، حينما ينظر إلى غيره أو من 

ك من مظاهره الخمول الظاهري الواضح يكون أمامه كذلك نجده يتردد كثيراً قبل اإلقدام أو االشتراك في عمل أو نشاط ما أو الرد على ما يجابهه من مواقف ، وكذل

في تجنّب التواصل واإلرتباط بصداقات وكذلك الغيرة في األعماق وإلى الحدّ الذي ينتهش بناءه النفسي ويؤثر فيه عندما يجد أقرانه يتصرفون ويتكلمون ويلعبون 

  . تصرفاته بصورة طبيعية فينفر منهم وكذلك ينفر ممن يوجّه إليه أي مالحظات أو نقد ما عن

بمعنى أن الشّخص الخجول يصبح أكثر حساسية من األشخاص العاديين وأكثر عصبية مما يجعله سهل االستثارة وكثير الحركة والتشاؤم والحذر، وإن كان أحياناً 

  .يظهر عدم المباالة أو عدوانية ألتفه األسباب 

  )91 : 90 ، 2001الشربيني (

رة الخجل  ه  :مدى حدوث ظا
 سنوات عقب انتهاء ظاهرة القلق من الغرباء المميز لتلك الفترة العمرية ، وأحياناً يستمر لدى 3 – 2طراب الخجل لدى بعض األطفال في الفئة العمرية من يبدأ اض

ك والتفاعل االجتماعي وقد يتحسن بعضهم حتى المدرسة االبتدائية وإن كان من الممكن ظهوره فجأة في المرحلة االبتدائية لدى بعض األطفال حينما يزداد االحتكا

  .تلقائياً عند بعض األطفال بعد فترات الشدة ولكن البعض اآلخر يستمر معهم الحال وهم بالغون 

  ...وهو يحدث عند اإلناث أكثر من الذكور 

   )91  ،  2001الشربيني (  

  :أنماط واستجابات الخجــــل 

...  أخته –كأمه ( جل بالبكاء أو إدارة الرأس بعيداً عن الشخص الغريب أو التعلّق بشخص مألوف طلباً للحماية في مرحلة الرضاعة عادة يستجيب الطفل لموقف الخ

وعندما يتمكن الطفل من الزحف أو المشي فإنه يهرب ويختفي عندما يشاهد شخصاً غريباً مسرعاً إلى مكان آخر ويبدأ عند بعض األطفال من بعيد أما األطفال ) 

  . فإن استجابة الخجل تتضمن التورد واحمرار الوجه ، والتلعثم أو التحدث بأقل ما يمكن ، أو يكون بالسلوك العصبي مثل سحب األذن أو المالِبس األكبر سناً

   )370 : 368 ، 1988إبراهيم ، : حنا ( 

  

شاط الغدد الصماء ، مما يكون له أثراً كبيراً في زيادة الحساسية والخجل أما عن استجابات المراهق للخجل نتيجة التغيرات الجسمانية التي تسبق فترة البلوغ نتيجة ن

  .الخ ..... مثل احمرار الوجه أو خفقان القلب ، الصمت ، االنعزال 

  

تقبال ضيوف غرباء، ويظهر الخجل أيضاً عند األشخاص الكبار من رجال ونساء نتيجة تعرضهم مثالً لمواقف محرجة ، كمقابلة شخص لخطيبته أو العكس ، أو اس

الخ ، فيستجيبون لهذه المواقف باحمرار ..... أو عندما يتعرض للمدح ،أو ثناء أمام الجميع أو عندما يطلب منه إبداء رأيه عن موضوع ما أمام مجموعة من الناس 

  .الوجه و سرعة ضربات القلب ، وتصبب العرق ، وارتجاف اليدين ، وصعوبة التنفس ، وغيرها 

تضح بأن الخجل يعتبر أزمةً عارضة قد تصيب جميع أبناء البشر على السواء وفي كافة األعمار من الرجال والنساء واألطفال وفي مختلف مراحل حياتهم ، من هنا ي

حياته أبداً ، يمكننا أن نطلق وفي كثير من المواقف أو المتغيرات أو المناسبات ، ومن المستحيل أن يوجد كائن حي من بني البشر ال يعرف الخجل ولم يصاب به في 
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على هذه البادرة العارضة أنها أمر بديهي ولكن األمر الغير طبيعي ، حين يصبح الخجل صفة من صفات الطبع أي حين يكون اإلنسان خجوالً يحمر وجهه ألتفه 

 وقتها مصاباً بمرض الخجل الذي يسبب له اضطراباً وضيقاً األمور ويضطرب جسده ، عندما توجه إليه أية مالحظة عابرة فاألمر مختلف جداً حيث يكون الشخص

  .ويغلق في وجهه سبل التقدم واالرتقاء ويبعده عن المشاركة في كلَّ نشاط سلوكي بنّاء واجتماعياً نافعاً 

   )102 :101 ، 1986غالب ، ( 

  

  

  :اآلثار التي يسببها الخجــــل 

  :االنفعالي ، فإن تأثيراته سوف تكون خطيرة على شخصيته وتوافقه النفسي واالجتماعي ، هذه اآلثار تتمثل في إن الخجل إذا أصبح نمطاً ثابتاً في السلوك 

  

 إن الخجل إذا أصبح مستمراً وثابتاً يؤدي إلى حالة جبن عام فإنه يجعل الفرد متردداً في القيام بأي شيء جديد أو غريب وينعكس ذلك بأن يكون الخجول أدنى – 1

  .وى إمكانياته الفعلية من مست

  

  . إن الخوف والخجل من أي شيء جديد يمكن أن يعمّم ، وهذا يحجم نشاط الطفل ويعطل عنده القدرة على االبتكار – 2

، بسبب النقص في خبرات  إن الخجل يقلَّل من نشاطاِت الطفل الجماعية ، كما يقلَّل من شعبيته أو يبدو في نظر اآلخرين مهمالً ويؤدي ذلك إلى توافق ضعيف – 3

  .التعلّم االجتماعية

  

 إن الخجل يجعل من الصعب على الشخص أن يقوم بدور القيادة لمجموعة ما أو مهمة ما ، بسبب عدم قدرته على االتصال  بصورة فعالة وصحيحة مع – 4

  .اآلخرين 

  

  .ات وهذا يشجع الشخص الخجول إلى االنطواء على الذّ، حدثون  معه  إن الشخص الخجول يخاف التحدث إلى اآلخرين ، وهكذا فاآلخرون ال يت– 5

  

  . إن األحكام االجتماعية على الشخص الخجول ، قد تنعكس على جوانب أخرى من شخصيته ، فقد يحكم عليه بأنه أقل ذكاء مما هو عليه فعالً – 6

  

  .ماعية أو يحكم على نفسه كما يحكم عليه اآلخرون وذلك يؤثر في نموّ مشاعر النقص عنده  إن مفهوم الذّات عند الشخص الخجول ، يتأثر باألحكام االجت– 7

   )369 : 368 ، 1988إبراهيم ، : حنا ( 

  

التفكير ومن هنا يالحظ على الفرد الذي يتملكه الخجل أن حياته السلوكية تظل في اضطراب متواصل وتسوء سيرته فيفقد الثقة بنفسه ، ويصبح مشلول اإلرادة و

الهادئ ، ويقع في دوامة من البلبلة والقلق والتسيب ، باعتبار أن اإلنسان كما هو معروف كاتباً اجتماعياً مسئول عن سلوكه الخاص والعام يتطلب منه أن يكون حسن 

قدرة على التكيف واالنسجام مع نفسه ومع محيطه الذي يعيش المعاشرة طيّب التعامل مع أبناء بيئته أو محيطه ، ولكن المصاب بعقدة الخجل يصبح إنساناً ناقص ال

  .فيه 

  

  

  :أعراض الخجــــل 

  :الخجل الغير طبيعي شأنه شأن أي ضغط نفسي آخر يؤدي إلى ظهور مجموعة أعراض تندرج تحت ثالثة تقسيمات هي 

  :وتشمل :  أعراض سلوكية – 1

  .  قلة التحدث والكالم بحضور الغرباء –

  . ألي شيء عدا من يتحدث معه النّظر دائماً

 .تجنّب لقاء الغرباء أو األفراد غير المعروفين له 

 .مشاعر الضّيق عند االضطرار للبدء بالحديث أوالً 

 .عدم القدرة على الحديث والتكلّم في المناسبات االجتماعية والشعور باإلحراج الشديد إذا تم تكليفه بذلك 

 ) .أي مع اآلخرين ( اء مهام فردية أو اجتماعية التردد الشديد في التطوع ألد

 .اإلنزواء واالنطواء 
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 .أحالم اليقظة 

 .توقع الخطر وإن كان بعيداً عنه 

 .الخوف من نقد الغير له 

 .االمتناع عن  االشتراك مع األقران 

 .الجمود وخمول في الوسط المدرسي 

 .األنانية ومحاولة فرض رغباته على من حوله 

 .ة في بعض األحيان الالمباال
 

  :تشمل :  أعراض جسدية – 2

  .  زيادة النبض –

  .مشاكل وآالم في المعدة 

 .رطوبة وعرق زائد في اليدين والكفين 

 .دقات القلب قوية وبسرعة 

 .الجفاف في الفم و الحلق 

 .االرتجاف واالرتعاش الالإرادي 

 .غصة في الحلق 
 

  :تشمل ) : ية داخلية مشاعر نفس(  أعراض انفعالية داخلية – 3

  . الشعور بالتركيز على النفس –

  .الشعور باإلحراج في أبسط المواقف 

 .الشعور بالخوف والصمت المستمر 

 .محاولة البقاء بعيداً عن األضواء أو اآلخرين 

 .الشعور بعدم األمان 

 .الشعور بالنقص 

 . لجذب األنظار إليهالقلق الشديد ، عدم الثقة بالنفس ، الكسل والخمول ، التمارض

 .احمرار الوجه 

 .لعثمة في الكالم 

 .ألم نفسي شديد 

 .عدم القدرة على التعبير وغيرها من األعراض 
 

أثيرهم وحسب رأي الصّحة النفسية ، فإن المصابين بالخجل لديهم حساسية مبالغ بها اتجاه النفس وما يحدث لها بحيث يكون محور االهتمام والتركيز لديهم هو مدى ت

على اآلخرين وكذلك نظرة اآلخرين لهم ، وبالتالي وبهذا التركيز على النفس الداخلية ومشاعر النقص واالرتباك الذي يحدث لهم بحضور اآلخرين أو عند التعامل 

اد العزل االجتماعي والصمت الذي يعاني منه معهم ، فإن المصابين بالخجل يفقدون القدرة على االهتمام والتركيز على اآلخرين والشعور بمشاعرهم وبالتالي يزد

  .المصاب بالخجل 

  )شبكة المعلومات الدولية ( 

  

  :أشكال الخجـــــل 

  

 خجل مخالطة اآلخرين وهو يأخذ شكل نفور من الزمالء أو األقارب واالمتناع أو تجنّب الدخول في محاورات أو حديث مع اآلخرين وتعمد االبتعاد عن أماكن – 1

  . وعادةً يفضّل االختالط مع من هم أصغر منه ، ألن هؤالء بالنَّسبة له ال يمثلون أي إجهاد في التفاعل ، وأحياناً يخالط أفراد يشبهونه في الخجل واالنطواء تواجدهم

الرفض أو عدم المعرفة وال ينظر في الغالب  خجل الحديث يجيد الشخص الخجول وااللتزام بالصمت وعدم التحدث مع الغير وتقتصر إجاباته على القبول أو – 2

الغالب إلى من يحدثه ويشغل نفسه عندما يوجه له الكالم وكذلك نجده ال يحسن تنسيق ما يقوله أو ربطه بالرغم من أنّه يكون على علم بما يدور ويستطيع الر د إلّا أن

  .م والضّعف والخجل عليه هو التلع
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 نادرة يكتفي الخجول بالحديث مع أفراد األسرة أو بعض زمالئه في مدرسة أو في العمل ويبتعدون عن أي اجتماعات أو رحالت  خجل االجتماعات وفي حاالت– 3

  .أو مناسبات 

  

  . خجل المظهر مثل الخجل عند ارتداء ثوب جديد أو األكل في المطاعم وغيرها – 4

  

  .لحوار بينه وبين المدرسين أو عندما يستقبل أصدقاء والده أو والدته  خجل التفاعل مع الكبار يخجل بعض األشخاص حينما يبدأ ا– 5

  

 خجل حضور االحتفاالت أو المناسبات ، هناك بعض األشخاص  يخجلون من حضور األفراح أو أعياد الميالد أو حفالت النجاح ، ويفضل العزلة واالبتعاد عن – 6

  .مواقع هذه المناسبات 

  

  )2001،92الشربيني ،(

  

  

  :اب الخجــــل أسب

من المؤكد أن اإلنسان عندما يخلق ال يكون خجوالً أي أن الخجل ينمو مع نمو اإلنسان ، أو يمكن القول بأن األطفال عندما يولدون يكون لديهم ميل أو استعداد ألن 

ك البذرة لتنمو وتكبر أو ربما تقضي عليها ، ويتوقف ذلك بالدرجة يكونُوا خجولين وكأن بذرة الخجل تخلق معهم وهنا تبرز أهمية التربية فإما أن تقوم بسقاية لتل

  :األولى على دور األسرة ، ألنها هي المكان األول لتنشئة الفرد ، ولهذا يمكن االعتبار بأنّه من أول أسباب الخجل هي 

  

-  : األسرة وتتمثل في – 1
  .فل ويشعر الطفل بعدم اآلمان فال يخالط اآلخرين قسوة األب مع الزوجة واألوالد قد يسبب مخاوف غامضة للط. 1

  

يتأثر الطفل بمخاوف األم وقلقها الزائد عليه والحماية الزائدة التي تجعلها تشعر بأن طفلها سوف يتعرض لألذى في كل لحظة فتمأل الطفل بدون قصد الشعور بأن . 2

ل يشعر بأن المكان الوحيد الذي يشعر فيه باالطمئنان هو جوار أمه فقط ،وقد يشعر بالخوف ويتوقع هناك مئات األشياء غير مرئية تشكل خطراً عليه ، مثل هذا الطف

  .في كل لحظة أن يصاب بأذى فيظل منطوياً بعيداً عن محاولة فعل أي شيء خوفاً من إصابته بأذى 

ت أو األلفاظ غير الالئقة ، يجعل الطفل منطوياً يفضل العزلة ، فيصاب عدم االختالط باألطفال اآلخرين بسبب خوف األم على طفلها من تعلّم بعض السلوكيا. 3

  .كتئاب والشعور بالنقص نتيجةً لذلك بالقلق النفسي و اإل

صدون ما وغيرها فالطفل ال يعرف أنهم ال يق… )سأرميك في الشارع( أو )    إذا فعلت كذا فلن أحبك ( التهديد المستمر الذي يوجه له بشكل دائم مثال ذلك . 4

  .يقولون فتمتلئ نفسه بالخوف والقلق ويلْجأ بالتالي إلى االنطواء والعزلة 

  .إخفاء األبوين البنهما عن أعين الزائرين خوفاً من حسٍد أو غيرة . 5

  .التدليل الزائد عن الحد فال يجد الطفل هذا التدليل عند األقران فينزوي أو ينطوي . 6

  . الطفل وتأنيبه وتوبيخه خاصة أمام الناس القسوة واإلكثار من إخراج. 7

  .انشغال األب عنه ظناً أن دوره فقط جباية أو توصيل األموال والصرف على األوالد. 8

  )شبكة المعلومات الدولية ( 

  

وغيرها ... لعرج أو ضعف السمع  من أسباب الخجل أيضاً مشاعر النقص ، حيثُ يعتبر من أقوى مسببات الخجل ، ويكون هذا بسبب وجود عاهات جسمية كا- 2

، أو إلى ما يسمعه منذ صغره من كثير من الناس من النقد والسخرية تجعله يشعر بعدم الكفاية ، وفقدان تحقيق مكانته ومن تَم فقدان ثقته بنفسه فيصبح خجول ألتفه 

  .المواقف 

  

مستوى تحصيله مقارنة بمن هم في مثل سنه من األمور الجوهرية في إشعار الشخص بأنه أقل  التأخُّر الدراسي كثيراً ما نجد أن التأخر الدّراسي ، وانخفاض – 3

  .من غيره ، ولهذا نجده يفضل الصمت وعدم المشاركة في فصله أو مع اآلخرين في أيّ نشاط ما 
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العجز والضعف والخجل عندما يقترح عليه قيادة مجموعة في مهمة  إشعار الشخص بالتبعية إن جعل الشخص تابعاً لغيره وفرض الرقابة الشديدة عليه، يشعره ب– 4

  .ما 

  

  . قبول فكرة الخجل إن قبول فكرة الخجل تجعل الشخص فعالً خجول بل وينغمر فيه وهذا يؤدي إلى نتائج سلبية كثيرة كالعزلة وعدم مخالطة اآلخرين وغيرها – 5

 بلد إلى بلد بعض اآلثار ، منها تُجنّب بعض األطفال تلك األسر في المجتمع الجديد الذي انتقلوا إليه نتيجة  يكَوّن تغيير موطن األسرة من-: تغيير الوطن -6

  .اختالف عاداته وتقاليده 

ألسلوب التجنّب الذي حدهما أعادةً يكون اآلباء الخجولين لهم أطفال خجولين والعكس غير صحيح كما أن تدعيم الوالدين أو :  تقليد الوالدين وتدعيم الوالدين -7

   .رعتبار أنه أدب أو حياء من الجوهرية حول هذا األمايتبعه الطفل على 

  

  . اضطرا بات النمو الخاصة مثل اضطراب اللغة فرصة لتجنب الفرد في التفاعل واالحتكاك باآلخرين وكذلك اإلصابة ببعض األمراض أو اإلعاقة الشديدة – 8

  )94 : 92 ، 2001الشربيني ، (

  . فقدان المهارات االجتماعية – 9

ات ، وبصفة  النّظرة السلبية للنفس والذّات ، كالخوف من عدم تقبل اآلخرين لهم أو نتيجةً لتعرضهم للسخرية من اآلخرين مما يدّل على فقدان الثقة بالنفس والذّ– 10

  .عامة فإن من أسباب الخجل هي أسباب بيئية و اجتماعية 

  .نقص إما لعاهة جسدية أو عقلية أو ضعف مستواه الدراسي أو رياضي عن أقرانه أو زمالئه  الشعور بال-11

  )شبكة المعلومات الدولية(

  

  -:العوامل الرئيسية التي تساعد على ظهور الخجل 

  . العامل النفسي – 2.                    العامل الجسدي – 1

 ولكن ما يصيبه ينبغي أن نتفاداه أو نسعى إلى مداواِته من هذه ةبظن اإلتيان بمثله ألنه آلة تعمل بدقة وفعالية وموايعتبر الجسم كيان ال يمك:  العامل الجسدي – 1

يا إلى يه وغيرها التي يختل بتأثيرها الجهاز العصبي المركزي فيطرأ االضطراب ، وما أحوج اإلنسان لكي يسلم من هذه البالسنفالاألسقام أو األمراض العصبية أو 

ممارسة الحياة ممارسة طبيعية لينال الجسم حقّه من الراحة ،وكل هذا متى وضعناه في عين االعتبار نجد أن الخجل متسبّب كما هو المرض ألن الخجل كالنفور 

 عليها كثير من األسئلة والخوف مرض بمعنى أن الخجل مرض يصاب به اإلنسان فيشل نشاطه وقدراته ، ومريض الخجل خليق به أن يفحص نفسه فيطرح

  :والمتمثلة في 

  . هل أنام مدة كافية أستعيد أثنائها ما استنفدته ِمن طاقتي – 1

   هل نومي مضطرب ؟ هل أنا كثير األحالم ؟– 2

   هل أتضايق من نفسي ؟ هل أخاف من الناس ؟– 3

  .أنت عرضة ِلمهاوي الخجل فاإلجابة على هذه األسئلة وغيرها تحدد لنا هل أنت صحيح معافى أم .. وغيرها 

   )42 : 41 ، 1981دار األفاق الجديدة ، ( 

  

  :من عوامل الخجل الجسدية هي 

قلّة النوم والغذاء ، يسبب األرق ويعتبر األرق عارض وِخيم ينجم عنه الشرود واالنحالل والتوتر العصبي ، فيختل توازنه الصحي والعصبي  :  النوم والغذاء– 1

تردداً ال يعرف االستقرار ، والشخص الذي يصاب باألرق يتعرض للخطر الشديد وتكون أعراض االنهيار كاالنطواء والخجل شديدين ، ألن قلة النّوم ويصبح متقلباً م

  .تورث الضّعف ، والضعف مستهل الخجل وهو مقدمة الخوف والحافز عليه 

   )45 : 43 ، 1981دار األفاق الجديدة، (

  

 من المعروف إن الصّحة العضوية أساس سعادة اإلنسان وهي مصدر قوته وفعاليته في المجتمع ، ولهذا فإن إصابة البدن باآلالم  ،  الخجل والصّحة العضوية– 2

ي وِفق قدراته البدنية المتاحة له واألمراض والعقد يعرقل مسيرة الحياة ويؤدي إلى خجل المريض من نفسه ، ومما ينتابه من أوجاع فيقعد عن مزاولة نشاطه الذهن

  .وانسجامه النفسي والعضوي مع اإلصابة 

   )79 : 78 ، 1986مصطفى غالب ، ( 
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 كالعرج وطول األنف وضعف السمع والسمنة المفرطة ، الهزل والنحول ، والتي تعود عليه بمشاعر النقص وفقدان تحقيق مكانته ، اإلصابة بالعاهات الجسمية– 3

 ، وغيرها من مؤثرات وتفاعالت والتي تسبّب خلالً في كيانه العضوي كالغدد الصماء والجهاز العصبي ، وتنعكس هذه التفاعالت أو العوامل على دورته وثقته بنفسه

قة وينتابه االرتباك المفاجئ الذي يخلق الدموية فيقف عاجزاً عن السيطرِة على تصرفاِته وحركاِته ويبتعد عن أداِء ما يجول في ذهنه من أفكاٍر بطريقٍة هادئة متناس

في نفسه الخوف من شيء مجهول ال يعرفه وال يستطيع أن يحدّد ماهيته ، فيصاب بالقلق ويفقد االتزان وبهذا يخجل من التحدث مع الناس ومخالطتهم في اجتماعاتهم 

  .وأحاديثهم 

  

  :ويتمثل في :  العامل النفسي – 2

 ال يعتريه وهن إال أنَّه متهيّج سريع االنفعال ذو شعور مرهف هش ، بحيث يخلُق لنفسه إلصاباتفمع إن صاحبها سليم من العاهات خاٍل من ا الحساسية المرهفة – 1

هذا الوهم القاتل لألعصاب وبنفسه األوهام الزائدة والالواقعية ، ويغالي في تضخيمها وتكبيرها بدون أن يكون لها واقعية مادية ملموسة أو مصدر حقيقي الباعث ل

الخجل والخوف حيث إن الشخص الخجول يطوي في قرارات نفسه آالماً حينما يتراءى له أن بعض :  والشعور المولد الكثير من األمراض النفسية والتي من أهمّها 

ة فيميل إلى العزلة والعزوف واالنطواء وعدم مخالطة اآلخرين وبهذا يتفاقم الناس يسخرون منه ، فيتأثر بهذا كثيراً فينفجر في أعماقه األحزان واآلالم النفسية المزعج

  .الشعور بالخجل

   )59 : 57 ، 1986غالب ، ( 

  

  الخجل مراقبة للذّات إن مراقبة الذَّات بدقة وصرامة تفرض على الفرد المحافظة على سلوكها وأسرارها الخفية والعلنية فال يعبر عنها ال بالحركات وال– 2

باإلشارات ويتجنب البوح عما يختلج في أعماقه من تفاعالت وجدانية وذاتية فإذا اجتاحته صدمة أو عقبة ما يبقى شعوره وأحاسيسه مدفونة في أعماق ذاته وال يدع 

مراض النفسية والتي من أهمها اآلخرين يالحظون ما يشعر به أو ما يجول في داخله وهذا الشخص حسب رأي علماء النفس عرضة لإلصابة بمجموعة من األ

الخجل والشخص المصاب بوباء الخجل يتحاشى لقاء أشخاص معينين ، ألنه يجد فيهم ما يسبب له الخجل أو يشعره بنوع من اإلحراج والضغط وعدم السيطرة على 

  .قواه النفسية ، لذلك يفضل االبتعاد واالنطواء فيقع عرضةً لأللم والمعاناة الذاتية 

   )83 ، 1986ب ، غال( 

  

 الخيال ، للخيال دوراً كبيراً في إذكاء نار الخجل فمتى كان خياالً ومشبوباً متسعاً يحمل صاحبه إلى بعيد ويمكنه التأثر بالتجارب التي مرت ويكون التأثير في – 3

 فترسخ هذه األقوال العابرة في مخيلته وتتوالد في ذهنه وتتحول نطاق ما يسمعه الطفل من كالم ذويه أو أقرانه عن خجله وعن إحجامه وعجزه وقلة حيلته ودرايته

  .مع األيام إلى خياالت وذكريات ويكون االنطواء رغبةً والعزلة مطلباً في حياته وينمو مع هذا العامل عنصر الخجل فيصبح خجالً عملياً بعد أن كان خجالً اجتماعياً 

  

لخجل ، الخيال يجعل الخجول خجوالً من الخجل ذاته فهو في عزلته المظلمة تظهر في سماته عالمات الخجل فيحمر فالخيال إذاً عاملًا يضاعف أو يزيد من حدة ا

  .لونه أو يشحب كلما فكر بما يفتقر إليه من جرأة على مواجهة الحياة والتعاطي أو التفاعل مع الناس ويكون هذا الخجل أشبه بالخوف الذي يشتت النفس 

   )26 : 24 ، 1981دار اآلفاق ، ( 

  

  

  

  :الوقاية من الخجـــل 

إذا هبت أمراً فقع فيه فإن شدة "  الثبات يعتبر من العوامل المهمة وهو معرفة أنك كائن تنطوي على طاقات كافية كثيرة ، والعزم دون المباالة بالعواقب بمعنى – 1

  توقيِه شر من الوقوع فيه

  

  ..تكيف بسرعة وفق الحالة الجديدة أو وفق مفاجئ وجديد.. ختصار تكلّم بهدوء ووضوح وا..  ثم ثقافتك – 2

  

أو قل ليس المهم أن ال نخطئ المهم أن نتعلّم من .. من منكم ال يخطئ .. نتقدوك بشدة عالج الموقف على الفورامثالً لو ضحك منك اآلخرين من خطأ صدر منك أو 

  أن يتعامل معها بالصبر والثبات وحسن التصرفوغيرها من المواقف التي يجب على الشخص .. أخطائنا 

  

   أن يصر ويحرص على النجاح والتقدم مع إتقانه وإجادته لـه حتى يكسب احترام اآلخرين– 3

  . أن يكون كثير الحركة ونشط في مواجهة المواقف دون تردد أو ارتباك – 4
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  ..يسه كاآلخرين ويدرك أن الخجل واحمرار الوجه أمر طبيعي أن يوحى لنفسه دوماً بأنه إنساناً طبيعياً في مشاعرِه وأحاس– 5

  . أن يعطى ثقته لآلخرين فيباِدل معهم المشاعر التعاطف والود والتعاون – 6

  . اإلحساس باالستقاللية والتحرر من اإلحساس باإلثم والخوف من مواجهة مواقف الحياة– 7

  .على ذاته  أن يواجه الشخص الموقف نفسه فال يركز تفكيره -8

  . أن يكون أكثر إيماناً وثقةً بشخصيته وأهدافه وأنشطته التي يقوم بها -9

  . أالّ يرتكز تفكيره على اآلخرين فقط -10

ماج مع المجموعة  وأهم وسيلة للوقاية من الخجل هو أن يتطلع الشخص دائماً ومروراً بمراحل عمره المختلفة فيما يتعلّق بعالقته مع اآلخرين إلى التوافق واالند-11

  .التي ينتمي إليها ويتسم هذا التوافق بالصراحة التامة وتبادل اآلراء وتحدت بكل جراءة وثقة بالنفس

  )شبكة المعلومات الدولية ( 

  

  

  :عالج الخجــــــــل 

  :ذلك من خالل بما أن سبب الرئيسي لحدوث الخجل هي األسرة ولهذا فإن التربية الصحيحة هي األساس العالج من الخجل و

  .توفير جو هادئ في البيت وتجنب القسوة في معاملة واالبتعاد عن مشاحنات التي تكون بين الوالدين . 1

  .ينبغي على األم إخفاء قلقها الزائد ولهفتها على طفلها وأن تتيح له الفرصة ليعتمد على نفسه ففي مواجهة الحياة وأن تتيح له فرصة اإللتقاء بأبناء جيله . 2

ساعدي طفلك على ممارسة التفاعل مع اآلخرين بتعريضه لمواقف وأشخاص غير مألوفَين لديه مع إعطائه الوقت الكافي لكي يشعر باالرتياح لهذه المواقف . 3

  .بمعنى أنه كلما مارس الطفل الخجول التفاعل مع األشخاص الغرباء  كلما قل خجله بشكل أسرع. الجديدة 

  .ة نموذجاً اجتماعياً ألن األطفال يتعلمون من مالحظة سلوكيات آبائهم وأمهاتهم وممن حوله من أفراد أسرته يجب أن تكون األسر. 4

التحدث مع طفلك عن حياتك عندما كنت خجوالً وكيف أصبحت اجتماعياً ومدى الفائدة التي عادت عليك من هذه مثل تكوينك لصداقات جديدة واستمتاعك . 5

  .ألنشطة االجتماعية باألوقات المدرسية وا

  ..وبالتدريج . عدم تعنيفه وتوبيخه أو االستهزاء منه وتشجيعه ؛ ألن طفل يتعلم بطرق علمية وإليحاء وممارسة . 6

ذه ال تطلق على الشخص الخجول صفة الخجل ؛ ألن هذا قد يجعله يشعر بالخجل من نفسه أيضاً بل يجب احترامه وتحدث معه عن مشاعره لتخليصه من ه. 7

  ".الخجل " المشكلة         

  . واعتراف واحترام قدراته وإنجازاته والذي بدوره يساعد على دعم ثقته بنفسه ،على الوالدين مدح طفلهما. 8

  .جتماعية بالخجلعرضه على األخصائي النفسي لمساعدته على تنمية قدراته النفسية وتحدي األفكار الخاطئة التي تسيطر على ذهنه عند التعرض للمواقف اال. 9

  .ومحاولة التغلب عليهاه بالخجل ،تخليصه من عقدة الشعور بالنقص والبحث عن أسباب شعور. 10

  .أخصائي نفسي : يمكن االستفادة من البرامج النفسية والسلوكية للتغلب على الخجل وهي تجربة تحت إشراف . 11

  .ن ألحد أن يحظى بالتألق واللمعان في كل حين وفي كل المواقف ال يمك" يجب على الشخص الخجول أن يتذكر دائماً بأنه . 12

وهو حاجة رئيسية عند اإلنسان البد من توفيرها أعطي اهتماماً لنفسك بهذا المصدر الصحيح ثم أوجد رفقة وصحبة والشراكة : توفير االهتمام الصحيح . 13

  .اإليجابية الجيّدة 

  

ص الذي يعاني من الخجل تنفسه وقت حدوث الخجل يكون ضبط الجانب الفسيولوجي ، وفي الغالب هذا الجانب يضبط لو ضبط الشخ: تعلم التنفس الصحيح . 14

  .النفسية بعدها ، تنفس بعمق وهدوء وخد وقتك في الكالم والتفكير 

  

ولة وثقة ،عليه أن يفعل ذلك كثيراً حتى ال يعرف  تتحدث وتتصرف بكل طالقة وسهإنك استعمال الخيال كل يوم وبعد استرخاء عميق ، : استخدام الخيال . 15

  .الفعل إال ذلك ويصبح لديه قدرة علي التحدث وإبداء آراِئِه واالندماج مع اآلخرين بكل طالقة وبدون خجل وبكلِّ توازن 

  

يقدم ضمن وصفات ) سيتالوبرام (ك عقار آخر يسمى وهنا) برام و إسكيتال( يستخدم األطباء حالياً عقاراً في شكل حبوب لألشخاص خجولين واسم هذه الحبوب -16

  .طبية في الصيدليات البريطانية 

  )شبكة المعلومات الدولية ( 
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  الفصل الثالث

  إجـــــــراءات البحــــث

  

  

  

  :مجتمع البحث 

  :يتكون مجتمع الدراسة من ثالثة أقسام يتكون كل قسم من أربع سنوات موزعة كالتالي 

   )1( جدول رقم 

  مجتمع البحث حسب السنة والقسم

  

 الجنس
 السنة القسم

 ذكور إناث
 العدد الكلي

 80 8 72 األولى علم النفس

 79 15 64 الثانية علم النفس

 62 12 51 الثالثة علم النفس

 43 3 40 رابعة علم النفس

 39 10 29 األولى علم اجتماع

 26 2 24 ثانية علم اجتماع

 33 6 27 ثالثة علم اجتماع

 42 5 37 رابعة علم اجتماع

 105 30 74 األولى علم التربية

 73 21 52 الثانية علم التربية

 78 18 60 الثالثة علم التربية

 41 17 24 الرابعة علم التربية

  

  :عينة البحث 

  : اختبار السنوات -)أ 

  . العشوائية الطبقية النسبية بالنسبة لكل قسم منلقد تم اختبار السنوات الثانية ، الثالثة ، الرابعة من كل قسم بالطريقة

وعدم اختبارنا للسنة األولى كان سببه هو أنه ال يوجد لديهم تقديرات أو درجات يمكن مقارنتها بتقديرات السنة الحالية عدا الشهادة الثانوية ألنها تختلف من حيث 

  ثالثةاألقسام ال. ظروفها وتصحيحها ونتائجها عن ظروف ونتائج الكلية

  

  

  

  : اختبار أفراد العينة-)ب 

  .من كل سنة ذكور وإناث % ) 15( لقد تم اختبار أفراد العينة بالطريقة العشوائيـة الطبقية النسبيـة وتم اختبار نسبـة 

   )2( جدول رقم 

  عينة البحث حسب السنة والقسم والجنس
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 الجنس
 السنة القسم

 ذكور إناث
 العدد اإلجمالي

 12 3 9 الثانية علم النفس

 10 2 8 الثالثة 

 7 1 6 رابعة 

 5 1 4 ثانية علم اجتماع

 5 1 4 ثالثة 

 7 1 6 رابعة 

 11 3 8 الثانية علم التربية

 12 3 9 الثالثة 

 7 3 4 الرابعة 

 76 18 58 المجموع الكلي

  

يها االختيار ضمن عينة البحث وذلك حسب الكشوفات المعطاة إلينا من قبل إدارة وقامت مجموعة البحث بترقيم أسماء الطالب في كل سنة من السنوات التي وقع عل

  .كل قسم لألقسام الثالثة

   أداة البحث-)جـ 

  .الحرج الموقفي : نظراً لعدم وجود أداة جاهزة تحقق أهداف البحث فأنة تم بناء فقرات المقياس باالستعانة بمقياس

  )بدر محمد األنصاري . د( 

  ) أبداً – نادراً – أحياناً –غالباً ( فقرة وتوجد مساحة لتسجيل االستجابات المتمثلة في االختبارات األربعة اآلتية  ) 28( األداة من وتتكون هذه 

من المختبرين أن ويطلب ) صفر ( ، أبداً% )25( ، ونادراً% )50( ، وأحياناً % )85( ويمثل كل اختبار من هذه االختبارات األربعة نسبة مئوية معينة غالباً 

  .يعبروا على مدى تناسب هذه الفقرات معهم ونسبة الخجل الذي يشعرون به إذا كانوا في هذا الموقف  أو أثناء وجودهم في هذا الموقف

  :الخصائص السيكومترية للمقياس*
  

  

  .لصدق والثبات ثم إتباع سلسة من اإلجراءات لتأكد من ا ،ولغرض التأكد من صالحية األداة لقياس ما صممت لـه 

  

  

  : الصدق الظاهري – 1

  :على المحكمين وهم  ) 28( ثم عرض فقرات المقياس 

  .غزالة . عمر النعاس ، أ. خيرية البكوش ، أ. قزيط ، أاأبو القاسم .صالح الحويج ، أ. د

( ، وقد اعتمدت مجموعة البحث نسبة أتفاق  ) 1( الملحق رقم  أنظر –وقد طلب منهم تعديل أو حذف الفقرات التي يرونها غير مناسبة أو غير صالحة لقياس السمة 

  .كحد أدنى لقبول الفقرة % ) 85

  :وبمراجعة الفقرات واستناداً لهذا تم تعديل بعض الفقرات األخرى المتمثلة في 

هذا أصبح المقياس يتكون من الصيغة األساسية وب). 1(انظر الملحق رقم  ) 26،25،18،11،1(وتم تعديل فقرات رقم  ) 14،5،3رقم( الفقرات التي تم حذفها 

  )2(أنظر الملحق رقم

  : ثبات المقياس – 2

وبعد أسبوعين تم إعادة تطبيق  ) 75( لغرض التأكد من ثبات المقياس ،قامت الباحثات باختبار طريقة إعادة تطبيق حيث طبق االستبيان على عدد أفراد العينة 

  .وهو درجة جيدة  ) 0.75( تم استخراج معامل الثبات بينهما وكان و ) 33( االستبيان على عدد العينة 
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  :نتـائج البحث 

  .بعد تطبيق مجموعة البحث للمعادالت اإلحصائية لتحليل الدرجات التي تحصل عليها أفراد الدراسة  توصلت إلي اآلتي

  

  :الهــــدف األول 

  

  ل؟هل توجد فروق دالة إحصائية بين األقسام في درجة الخج

  

( باستخدام البرنامج اإلحصائي  )  (one way  anoyaلتحقيق الهدف األول قامت مجوعة البحث باستخدام تحليل التباين ذو االتجـــــاه الواحــــد 

spss ( والذي أسفر على النتائج التالية.  

  )  داللة الفروق حسب التخصص3جدول رقم (

  
 متوسط الداللة اتمتوسط المربع درجة الحرية مجموع المربعات 

  بين المجموعات 601.770 2
 

1203.540  
12979.606  

  

  

  
 

72 180.272 

داخل 

 المجموعات

 74  

  

  
.041 

  

  . وهذه النتيجة تعتبر جيدة حيث بينت الفروق بين األقسام في نسبة الخجل04.)(ومن خالل الجدول السابق نجد أن الدرجة الفائية دالة إحصائيا عند المستوى 

  .عبر الحاسب اآللي كما هو واضح في الجدول التالي  )L.S.D(للتعرف على اتجاه الفروق بين األقسام استخدم االختبار اإلحصائي         و

  ) داللة الفروق حسب األقسام 4جدول رقم (
متوسط الفروق  

 المتوسط

 متوسط األقسام مستوى الداللة الخطأ المعياري

علم اإلجماع،علم النفس  64.31علم النفس 

  التربيةوعلم

.5781 
8.0000* 

4.1013 
3.5260 

.888 
 62علم االجتماع   0.026

علم النفس   علم التربية  

  علم االجتماع

-8.0000  
-8.5781 

3.5260 
4.1013 

0.26 
0.040 

 50.7علم التربية 

  )0.05(النجمة تدل على أن الفرق دال إحصائيا عند المستوى * 

لى أن قسم علم التربية اقل نسبة من حيث الخجل من األقسام األخر ومن خالل الجدول السابق اتضح انه توجد فروق بين األقسام  ، فعلم النفس وتدل المتوسطات ع

 فقرات المقياس يساوى وبما أن عدد) 50.7(ثم  قسم علم التربية وتمثل أقل نسبة )   62(يليه قسم علم االجتماع  وتمثل نسبته        )   64.31(يمثل أعلى نسبة 

هذا يدل على أن ) 65(درجة  فإن المتوسط يكون ) 26(واقل درجة هي ) 104(فقره فان أعلى درجة يمكن يتحصل الشخص عند إجابته للفقرات كلها  هي )  26(

ته مقارنة بقسمي التربية واالجتماع ومن خالل الجدول قسم علم النفس ال يعانى من مشكلة ارتفاع نسبة الخجل لديه بل هي نسبة متوسطة ولكنه يعتبر األعلى في نسب

السابق نالحظ أن هناك فروق دالة إحصائيا بين طالب قسم علم النفس وطالب قسم التربية ، كذلك بين طالب قسم علم االجتماع وبين قسم التربية ،  لصالح علم 

قسم علم االجتماع   وهذه النتيجة ربما    تكون غريبة   إذ تفترض مجموعة البحث أن قسم علم النفس   وعلم االجتماع   بينما ال توجد فروق بين قسم علم النفس  و

  .االجتماع وقسم علم النفس بما تتسم به طبيعة    الدراسة بهما من التواصل  مع اآلخرين 

داخل األقسام والتي من شانها تخفيض درجة الخجل لدى وتشجيع على إقامة العالقات االجتماعية والتشجيع على الحوار   يفترض أن مؤشر الضعف البرامج 

  .الطالب ، وربما يعزز هذا الرأي النتيجة التي ظهرت من خالل التحليل اإلحصائي للهدف الثاني 
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  :الهدف الثاني 

  one way anava( تباين ذو االتجاه الواحدهل توجد فروق دالة إحصائيا في الخجل حسب النسبة الدراسية لتحقيق الهد قامت مجموعة  البحث باستخدام تحليل ال

  والذي أسفر على النتائج التالية ) spss( باستخدام البرنامج اإلحصائي) 

  

  ) داللة الفروق حسب السنة الدراسية5جدول رقم (

  
 مستوى الداللة الدرجة الفائية متوسط المربعات درجة الحرية مجموع المربعات 

 0.228 1.509 285.288 2 750.575 بين المجموعات

  72 13612.571 داخل المجموعات
 

189.063   

    74 14183.147 المجموع

  

من خالل الجدول السابق نجد انه ال توجد فروق دالة إحصائيا بين السنوات الدراسية ، ويرجع السبب في رأي مجموعة البحث انه راجع إلى انعدام دور الكيلة في 

  . انه يقل تقل بها األنشطة والندوات التي يسمح فيها الطالب التحدث بكل حرية تخفيض الخجل عند الطالب بمعنى

  

  :الهدف الثالث 

  هل توجد فروق دالة إحصائيا بين الذكور واإلناث من حيث الخجل ؟

  .  لمعرفة الفروق بين الذكور (T)لتحقيق  هذا الهدف قامت مجموعة البحث باستخدام اختبار  

  : في الجدول التالي واإلناث ، والذي يتمثل

  ) داللة الفروق حسب الجنس6جدول رقم (

  

 T درجة الحرية العدد التباين المتوسط المتغير
  المحسوبة

T 
  الجدولية

 18 115.38 52.72 ذكور

 57 180.99 65.07 إناث

73  
 

3.54 1.99 

  

  

  وهذه 0.05  فهي دالة إحصائيا عند المستوى  3.54  المحسوبة تساوى   T  فإن قيمة 1.99   تساوى  0.05  ولمستوى 73 لدرجة الحرية  Tوبما أن داللة 

النتيجة تدل علي وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسط درجات الذكور ومتوسط درجات اإلناث في الخجل لصالح اإلناث وترى مجموعة البحث أن هذه النتيجة 

يتميز به من عادات وتقاليد  تفترض علي األنثى سلوكيات معينة وسمات ينبغي أن تتصف بها األنثى سواء تعتبر طبيعية  ، وهي انعكاس لطبية المجتمع الليبي بما 

  .......من خالل التنشئة األسرية أو التنشئة االجتماعية  بصورة عامة عبر مؤسسة األسرة   المدرسة  إلخ 

  

  

  

  

  :ملخص البحث 

  

ح والكف الذي يحدث في حضور اآلخرين كما يعتبر أمرا عاديا في مواقف معينة تستدعي فيها الخجل لدي الفرد يعتبر الخجل حالة من الشعور بالقلق وعدم االرتيا

كطبيعة إنسانية ولكن إذا ما الزم الفرد باستمرار وبدرجة عالية فانه حتما يشكل مشكلة  شخصية ونفسية لها تأثيرها السلبي بحيث يعيق حركة اإلنسان وال يجرؤ 

  .لناس علي مخالطة ا

ويعتبر الخجل وعالقته بالتحصيل الدراسي من المواضيع المهمة التي تؤثر علي الطالب سلبا حيث تؤدي به إلي حبس المعلومات وعدم مشاركته داخل الفصل 

  .الدراسي 



  ]15[

  

  لخجلوتتلخص مشكلة البحث في   دراسة الخجل وعالقته بالتحصيل الدراسي وكذلك التعرف علي دور الجامعة في تخفيف ا*

  

  حدود البحث*

 2006  /2005 أكتوبر للعام الدراسي  7بكلية اآلداب جامعة )  علم النفس  علم االجتماع  علم التربية 0يقتصر البحث الحالي علي طلبة  أقسام العلوم اإلنسانية 

  وقامت مجموعة البحث بتعريف المفاهيم التي لها عالقة معرفية بالبحث

  الفصل  الثاني*

   الثاني اإلطار النظرييتضمن الفصل

  الفصل الثالث*

  .بدر محمد األنصاري . نظرا لعدم وجود أداة جاهزة تحقق أهداف البحث فإنه تم بناء فقرات المقياس باالستعانة بمقياس الحرج الموقفي  د

 اصبح المقياس يتكون من الصيغة األساسية من  فقرة علي المحكمين وتم تعديل بعض الفقرات  وحذف  اآلخر حتى28ولحساب الصدق تم عرض فقرات المقياس  

  )0.75(فقرة كما تم حساب الثبات  في الدراسة الحالية باستخدام طريقة إعادة تطبيق بيرسون وكان معامل الثبات مساويا لـــ )26( 

 طالبا من الذكور واإلناث وقد اختيرت 75اآلداب  ومقدارها بكلية )  علم النفس   علم االجتماع  علم التربية  (اعتمدت هذه الدراسة علي عينة من طالب األقسام  

  .العينة بطريقة عشوائية الطبقية النسبية  بالنسبة لكل قسم من األقسام الثالث 

  

العالقة بين لمعرفة الفروق بين متغيري الخجل والتحصيل واستخدمت معامل االرتباط يرسون لمعرفة ) T- TEST(واستخدمت مجموعة البحث االختبار التائي 

  .الخجل والجنس واستخدم التباين لمعرفة الفروق في الخجل حسب التخصص وحسب السنة الدراسية 

  

  الفصل الرابع*

  تتلخص نتائج البحث في اآلتي

  اع علي مقياس الخجلتوجد فروق ذات داللة إحصائية حسب التخصص بين علم النفس واالجتماع لصالح علم النفس وبين االجتماع والتربية لصالح االجتم/ 1

  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين السنوات الدراسية علي مقياس الخجل/ 2

  .توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور واإلناث علي مقياس الخجل لصالح اإلناث / 3

  .اتة ال توجد عالقة بين الخجل والتحصيل الدراسي لدي طلبة العلوم السلوكية بكلية اآلداب مصر/ 4

  

  :الفصل الخامس *

  يتضمن التوصيات والمقترحات

  

  

  المقترحات

  . اكتوبر 7 استكماالً لهذه الدراسة يمكن القيام بدراسة لقياس الحجل وعالقته بالتحصيل الدراسي على باقي كليات جامعة – 1

  . إجراء دراسات وبحوث في مراحل عمرية مختلفة تناول هذه السمة – 2

  :التوصيات 

  :اً على النتائج التي توصلنا إليها في هذه الدراسة فإننا نورد التوصيات اآلتية اعتماد

  .تفعيل دور الجامعة في تخفيض الحجل بالنسبة لطالبها من خالل زيادة االهتمام بالندوات الثقافية واألنشطة ومشاركة الطالب فيها 

وقتاً من المحاضرة في تشجيع الطالب علي المناقشة والحوار وإبداء رأيهم في مشكالت أو زيادة اهتمام األساتذة بدورهم في تخفيض الخجل من خالل تخصيص 

 .مواضيع تهمهم 

 .تفعيل دور األقسام في حث الطلبة واندماجهم في األنشطة والرحالت 

 .اهتمام األساتذة بالطالب على المواجهة والتغلب على خجله ومحاولة تشجيعه ودعم ثقته بنفسه 

 .ة الطالب على تحضير المحاضرات وتعويدهم على إلقائها بأنفسهم أمام الطالب اآلخرين حث األساتذ

 .اهتمام األسرة بفسح المجال أمام الطفل منذ البداية وتشجيعه للتحدث والتعبير عن رأيه بكل حرية وصراحة 

  .ب تعيين أخصائيين نفسيين منذ المرحلة الثانوية ومحاولة تخفيض نسبة الخجل لدى الطال
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  الفقرات قبل التعديل



  

غير   صالحة  الفقرة  ت

  صالحة

  لتعديل

شعرت بالخجل عندما قال األستاذ إنني الطالب   1

  ب في المقررالوحيد الراس

      

        أخجل عندما يشار إلي بتعليق سلبي أو إيجابي  2

أخجل عندما ال أتمكن من سداد ما علي من   3

  التزامات مالية

      

أخجل عندما ال أتمكن من اإلجابة علي سؤال   4

  يوجهه إلي المحاضر أثناء المحاضرة

      

أخجل عندما اكتشف أنني الشخص الوحيد   5

موعة كبيرة  من أفراد الموجود من بين مج

  الجنس اآلخر

      

        أخجل عندما يوجه إلي النقد الجارح أمام اآلخرين  6

أخجل عندما أضحك بصوت عاٍل مما يثير انتباه   7

  اآلخرين

      

أخجل عندما بنظر إلي اآلخرين أثناء وجودي في   8

  أماكن عامة

      

اخجل عندما يدرك اآلخرون بأنني مصدر   9

  ي المحاضرةالصوت المزعج ف

      

أخجل عندما يصدر مني تصرف غير الئق أمام   10

  احد أفراد الجنس اآلخر

      

        أخجل عندما امشي والممر مزدحم  11
أخجل عندما ينظر غلي جميع الطلبة عندما أقوم   12

  بإلقاء المحاضرة

      

أخجل عند إبداء رأي حول موضوع معين أمام   13

  الجميع

      

ألي القاعة متأخرة وينظر أخجل عند دخولي   14

  الجميع إلي

      

        أخجل عند ذهابي إلي المناسبات االجتماعية  15
اخجل عندما يوجه إلي األستاذ سوآال أثناء   16

  المحاضرة

      

        أفضل الصمت عندما تكون المحاضرة حوارية  17

        أخجل عندما أتعرض للحديث مع الذكور  18
ء أو مدح أمام مجموعة اخجل عندما يوجه إلي ثنا  19

  من الحضور

      

أشعر بالخجل عندما ال أفهم المطلوب أو المقصود   20

  من السؤال الموجه إلي

      

أشعر بالخجل عندما ينظر األستاذ لورقتي أثناء   21

  إجابتي في االمتحان

      

أشعر بالخجل و االرتباك عندما يكلفني أستاذي   22

  بقيادة مجموعة في مهمة ما

      

أشعر باحمرار  الوجه عندما ادخل مكاناً مزدحم   23

  وينظر الجميع إلي

      

أشعر بسرعة دقات قلبي عندما يكلفوني بإبداء   24

  رأي في موضوع ما أمام الجميع

      

أشعر بتلعثم أو ارتباك في صوت الحديث مع   25

  الغرباء

      

      أشعر بالخجل وتصبب العرق عندما أريد   26
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  غالبا  الفقرة  ت

85%  

  أحيانا

50%  

  نادراً

25%  

  أبداً

  صفر
أشعر بالخجل عندما يقول األستاذ أنني   1

  الطالب الوحيد الراسب في المقرر

        

أخجل عندما يشار إلي بتعليق سلبي أو   2

  إيجابي

        

أخجل عندما ال أتمكن من اإلجابة علي سؤال   3

  يوجهه إلي المحاضر أثناء المحاضرة

        

 أدخل مكانا أشعر باحمرار الوجه عندما  4

  مزدحما وينظر الجميع إلي

        

أخجل عندما يوجه غلي النقد الجارح أمام   5

  اآلخرين

        

اخجل عندما أضحك صوت عاٍل مما يثير   6

  انتباه اآلخرين

        

أشعر باحمرار الوجه وتشنج األعصاب   7

  عندما وجه إلي نقدا أو تصريحا ما

        

 أخجل عندما أتعرض للحديث مع أفراد  8

  الجنس اآلخر

        

أخجل عندما يصدر مني تصرف غير الئق   9

  أمام أحد أفراد الجنس اآلخر

        

أخجل عندما امشي وحدي والممر مزدحم   10

  بالطالب

        

أخجل عندما ينظر إلي الطلبة أثناء إلقاء   11

  المحاضرة

        

أشعر بالخجل واالرتباك عندما يكلفني   12

  مة ماأستاذي بقيادة مجموعة في مه

  

  

        

          أخجل عند دهابي إلي المناسبات اإلجتماعية  13
أخجل عند إبداء رأي حول موضوع معين   14

  أمام الجميع

        

أفضل الصمت عندما تكون المحاضرة   15

  حوارية

        

أشعر بتلعثم أو ارتباك في صوتي عند   16

  الحديث مع الغرباء

        

أمام أخجل عندما يوجه إلي ثناء أو مدح   17

  مجموعة من الحضور

        

أشعر بالخجل عندما ال أفهم المقصود أو   18

  المطلوب من السؤال الموجه إلي

        

أشعر بالخجل عندما ينظر األستاد لورقتي   19

  أثناء االمتحان

        



  
2
0  

أشعر بالخجل عندما ينظر إلي اآلخرين أثناء 

  وجودي في أماكن عامة

        

2
1  

األستاد سؤاال أثناء أخجل عندما يوجه إلي 

  المحاضرة
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أشعر بسرعة دقات القلب عندما يطلب مني   22

  إبداء راي في موضوع ما أمام الجميع

        

أخجل عندما يدرك اآلخرون بأنني مصدر   23

  الصوت المزعج في المحاضرة

        

أشعر باالرتباك وتصبب العرق عندما   24

  اتحدث بصراحة

        

حمرار الوجه عندما أستقبل أشعر بالخجل وا  25

  أناس غرباء

        

أخجل عندما ال أتمكن من اإلجابة علي   26

  سوآل يوجهه إلي المحاضر أثناء المحاضرة

        

  

  

  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  


