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 :الملخص

هدفت الدراسة الحالية إلى معرفة مستوى الشعور بالخجل لدى طلبة المرحلة الثانوية 

الدراسة  وتكونت عينة. الموهوبين والفروق فيه وفقاً لمتغيرات الجنس والصف والترتيب الوالدي

الملك عبدهللا الثاني طالباً وطالبة من طلبة المرحلة الثانوية الموهوبين في مدارس ( 812)من 

عمان، السلط، : للتميز في األردن واختيروا بالطريقة العشوائية البسيطة من أربع مناطق هي

وقد . من إعداد الباحثة( 53)واستخدم مقياس الشعور بالخجل الذي تكون من . الزرقاء، إربد

وبين في مدارس الملك الشعور بالخجل لدى طلبة المرحلة الثانوية الموه أن مستوىأظهرت النتائج 

عبدهللا الثاني للتميز في األردن يعادل درجة تقدير متوسط، وكشفت النتائج عن وجود فروق في 

الشعور بالخجل لدى أفراد عينة الدراسة تعزى لمتغير الصف لصالح فئة طلبة الصف  مستوى

حين لم تظهر فروق األول الثانوي ومتغير الترتيب الوالدي لصالح فئة الرابع وحتى السادس، في 

بضرورة تبني المسؤولين التربويين وصناع القرار وقد أوصت الدراسة . تعزى لمتغير الجنس

لبرامج إرشادية متخصصة في المجاالت األكاديمية والمهنية وتقديمها للطلبة الموهوبين بطريقة 

تثمارهم تسهم في تدريبهم على أساليب خفض مستوى الخجل ومواجهته لتنمية دافعيتهم واس

 . لطاقاتهم وقدراتهم اإلبداعية

الشعور بالخجل، طلبة المرحلة الثانوية، الطلبة الموهوبين، مدارس الملك : الكلمات المفتاحية)

 (.عبدهللا الثاني للتميز، األردن

The Differences of Level of Feeling Shyness among the High School 

Gifted Students at King Abdullah II Schools of Excellence in Jordan  

Dr. Worud Jamal Awwad Awamleh 

 Abstract: 

 The study aimed to identify the level of feeling shyness among the 

high school gifted students and its differences according to gender, class 

and congenital arrangement variables. The study sample consisted of (218) 

students from the high school gifted students at King Abdullah II schools 

of excellence in Jordan, who were chosen randomly and representing the 

four regions: Amman, Salt, Zarqa, and Irbid. The researcher used the 

measurement of Shyness which consisted of (35) items and was prepared 

by the researcher after verifying its authenticity and persistence in the 

Jordanian environment. The results showed that the level of shyness among 

high school gifted students at King Abdullah II schools of excellence in 

Jordan is equivalent to the average grade. They also revealed the existence 

of differences in the level of feeling a shyness among the study sample due 

to the class variable for the benefit of the first secondary grade students 

category; the congenital arrangement variable for the benefit of the fourth 

to the sixth class category, whereas differences related to gender variable 

did not appear. The study recommended that the educational officials and 

decision-makers need to adopt supervision programs specialized in 

academic and professional fields, and offer them for the gifted students in a 

manner that contributes in training them on the methods of reducing the 

level of shyness and facing it so as to develop their motivation and invest it 

in their creative energies and abilities. It also recommended that there is a 
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need for carrying out comparative studies between the gifted and ordinary 

students in this domain.  

Key words: feeling a shyness, high school students, gifted students, 

King Abdullah II schools for excellence, Jordan. 

 

 :مقدمة الدراسة

   المراهقة من أهم المراحل في حياة اإلنسان؛ نظراً للتسارع في مظاهر النموتُعّد 

والخصائص الشخصية؛ األمر الذي يجعل المراهق أكثر تعرضاً ألشكال االضطرابات والمشكالت 

ة فمن المعروف أن مرحلة المراهق. المجتمع المحيط به ومعالتي تعوقه من التكيف مع ذاته، 

تُوصف بأنها مرحلة حرجة باعتبارها مرحلة انتقالية بين الطفولة المتأخرة والرشد، إذ يعتمد فيها 

المراهق على نفسه، ويحاول التخلص من االعتمادية على األهل والكبار، ويسعى للبحث عن 

 .االستقاللية الذاتية والحرية التي يتمتع بها الراشدين

ة لها أهميتها وخطورتها؛ لما تحتويه من مظاهر نمائية وتمثل مرحلة المراهقة فترة عمري

تشتمل جوانب شخصية اإلنسان، مما دفع بعلماء النفس واالجتماع والطب النفسي إلى دراسة 

. المراهقة، والخروج بنظريات واستنتاجات متعددة في تفسير شخصيات المراهقين وأساليب توافقهم

هق في مرحلة المراهقة، والتي يمكن ربطها بالتغيرات وتتعدد المشكالت التي يعاني منها المرا

الجسمية المفاجئة التي تسبق فترة البلوغ والنضج نتيجة لنشاط الغدد الصماء، والتي يعيها المراهق 

لكنه ال يستطيع التصرف تجاهها؛ مما يكون له أثر واضح في ظهور معظم االضطرابات أو 

 (.53: 8003الهنداوي، ) المشكالت النفسية كالخوف والقلق والخجل

ويسيطر الخجل على مشاعر الفرد وأحاسيس فيؤثر على طاقاته وإمكانياته ويشتت قدراته 

اإلبداعية ويؤدي إلى سوء التصرف وضعف السيطرة على االنفعاالت والسلوكيات التي تصدر من 

اعي وفي تكوين الفرد تجاه نفسه أو تجاه المجتمع؛ األمر الذي يُحدث مشكلة في السلوك االجتم

 (.35: 8010السبعاوي، )الشخصية وتشكيلها 

أن مشكلة الخجل المزمن تؤدي بالمراهق إلى العيش  (Arana, 2006)وأشار رانا     

بوسواس الماضي والمستقبل، وقد يقلق المراهق بشأن النتائج المستقبلية لتصرفاته، وقد يعاني من 

 .يتجنب المشاركة فيها أو التفاعل مع الحضور توقعات سيئة في المواقف االجتماعية؛ لذلك

أن األفكار السلبية تؤدي إلى السلوك الخجول لدى  (Ingrid, 2008)وأشارت أنقريد 

المراهقين، وأن اإلناث أعلى مستوى في الشعور بالخجل مقارنة بالذكور مما يؤدي إلى إصابتهن 

أن المراهقين قد تظهر ( 8002)بانية وأكدت الشي .بالقلق واالحباط ونقص المهارات االجتماعية

من المراهقين لديهم الميل %( 13-10)لديهم مشكالت انفعالية كالخجل، إذ وجد أن حوالي 

واالستعداد ألن يكونوا خجولين بصورة غير طبيعية، بينما الباقون يصبحون خجولين إما ألنهم 

للسخرية، مما يدل على ضعف لمهارات االجتماعية، أو الخوف من اآلخرين وتعرضهم ليفتقرون 

 .الشخصية وفقدان الثقة بالنفس والذات

الطلبدددة الموهوبدددون كغيدددرهم مدددن الطلبدددة العددداديين المشدددكالت نفسدددها، إال أن وقدددد يواجددده 

الموهوبين نظراً لتميزهم ببعض الصفات والخصائص الشخصية والقيادية التي تميزهم عدن أقدرانهم 

والفضول والدرجة العالية من دافعية اإلنجاز قد تقودهم للوقوع من العاديين كالجرأة وحب المغامرة 

، ممدا (8002جدروان، )في بعض األخطاء أو عدد من المشكالت التدي تسدبب لهدم الفشدل واإلحبداط 

 .ينعكس على زيادة شعورهم بالخجل

أن مشدكالت الموهدوبين األسدرية كالالمبداالة مدن ( 8002)وفي الصدد نفسه، أشار سدليمان 

الوالددين لتفدوقهم، ونقدص  لوالدين، وإهمال الموهدوبين والسدخرية مدنهم، والمبالغدة فدي تقدديرا جانب

إشباع الحاجات األساسية لديهم، وسوء توافق الموهوبين مع إخوتهم ؛ قد يُنشد  لدديهم مجموعدة مدن 
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مدا يتميدز بده الموهوبدون مدن أن ( 8001)عدو  ويدرى . االضطرابات النفسية والخجل واحداً منها

رات عالية، والميل للتنظيم، وتشكيل األنظمة والقوانين والنزعة القياديدة يشدعر اآلخدرون بسديطرة قد

هؤالء الموهوبين عليهم، مما يزيد معه احتمال نشدوء التدوتر بدين الموهدوبين وبدين أقدرانهم، ويدؤدي 

هددون بدداألقران إلددى رفضددهم ونبددذهم وهددذا االخددتالف عددن األقددران يشددعرهم بالوحدددة ويجعلهددم يواج

صراًعا بين العودة إلى األقران وبين استخدام القددرات االسدتثنائية؛ ممدا يدؤدي إلدى وقدوعهم ضدحية 

 .لإلحباط والشعور بالخجل

يمكن القول أن ظاهرة الخجل حالة مرضية ومشكلة اجتماعية منتشرة  وبناء على ما تقدم

أن من المشكالت ( 8013)بشكل واسع بين المراهقين ومنهم الموهوبين، حيث بينت العمروسي 

التي يعاني منها بعض الموهوبين والموهوبات الخجل الذي يُعّد مشكلة حقيقة يعاني منها كثيرون؛ 

إذ أنها تعوق الفرد من األداء الجيد في المواقف االجتماعية، كما أن الخجل يرتبط بخوف الفرد من 

اسبة، وقد يؤدي ذلك إلى ضعف ثقته التقويم السلبي وإحساسه بافتقاده المهارات االجتماعية المن

 .بنفسه وانخفا  تقديره لذاته الذي يؤدي إلى شعوره بالقلق والخوف من المواقف االجتماعية

 :مشكلة الدراسة وأسئلتها

يواجه المراهق الموهوب العديد من المشكالت واالضطرابات النفسية نتيجة البحث عن 

بته، والوصول إلى دوره اإليجابي والفعال في المجتمع؛ هويته واستقالله وتحقيق أهدافه وإثبات موه

وإذا لم . فيتعر  للعديد من الضغوطات والتحديات التي قد تقف عائقاً أمام انجاز أهدافه وبلوغها

يستطع المراهق الموهوب تجاوز تلك الضغوطات والتحديات فإنه قد يتولد لديه مجموعة من 

الخجل الذي يُعّد ميالً إلى تجنب التفاعل في المواقف االضطرابات االنفعالية منها الشعور ب

ويختلف المراهقون الموهوبون في مدى . االجتماعية أو المشاركة فيها بصورة غير مناسبة

حساسيتهم للخجل، ويعود ذلك الى بعض خصائصهم االنفعالية واالجتماعية التي قد تؤدي بهم إلى 

 .االنطواء وزيادة الشعور باإلحباط والفشل

إلى أن العديد من الطلبة الموهوبين ال يستثمرون أفكارهم ( 8010)ويشير العلي والعنزي 

وقدراتهم اإلبداعية بالشكل المطلوب ألنهم يصطدمون دائماً بعائق الخجل الذي يسبب لهم الخوف 

 . من الشعور بالفشل

لذكور اتضح أيضا وجود تضارب بين نتائج الدراسات السابقة حول الفروق بين اكما 

 (Macdonald, 1998) ، ففي الدراسة التي أجراها ماكدونالدواإلناث فى مستوى الشعور بالخجل

 (Bas, 2010) وهذا ما تعارضه دراسة باس. أشارت نتائجها إلى أن اإلناث أكثر خجالً من الذكور

 ميكوالسكما أجرى هوجالند و حيث أشارت نتائج الدراسة إلى أن الذكور أكثر خجالً من اإلناث،،

(Hoglund & Mcholas, 1995)  دراسة أشارت نتائجها إلى أن الطلبة الذين تعرضوا لخبرات

أسرية سيئة هم أكثر خجالً من الطلبة الذين لم يتعرضوا لتلك الخبرات، وكان مستوى الخجل لدى 

 .اإلناث أعلى منه لدى الذكور

الطلبة الموهوبين والفروق  كل ما تقدم دفع الباحثة إلى التقصي حول موضوع الخجل لدى

خاصة أنهم الذين ينعقد عليهم العديد من اآلمال والطموحات المستقبلية فيه وفقاً لبعض المتغيرات 

قد يضيع وخصوصاً إذ ُعلم أن الخجل . في بناء المجتمع اإلنساني والوطن العربي ورقيه وتقدمه

عية التي إن فُقدت قد تؤثر في ازدهار اإلبدا استثمار الموهوبين لقدراتهم وإمكاناتهم وأفكارهم

واستناداً لما تقدم جرى البحث عن دراسات وبحوث سابقة تناولت مستوى الخجل لدى  .المجتمع

في  -وقد وجّد أن الدراسات التي تطرقت لهذا الموضوع . الطلبة الموهوبين وبالتحديد طلبة الثانوية

في البيئة المحلية المتمثلة باألردن؛ وعليه  نادرة وما زالت محدودة وخاصة -حدود علم الباحثة

الشعور بالخجل لدى طلبة المرحلة الثانوية الموهوبين في استنتج أن مجال البحث في مستوى 

وعليه . ما زال مجاالً خصباً وحديثاً للبحث ويحتاج إلى درجة أكثر من البحث والتقصياألردن 

لى معرفة الفروق في مستوى الشعور بالخجل جاءت الرغبة في إجراء هذه الدراسة التي هدفت إ
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 في مدارس الملك عبدهللا الثاني للتميز في األردن لدى عينة من طلبة المرحلة الثانوية الموهوبين

 .باختالف متغيرات الجنس والصف والترتيب الوالدي

 :حاولت الدراسة الحالية اإلجابة عن األسئلة األتيةو

 ؟طلبة المرحلة الثانوية الموهوبينالشعور بالخجل لدى ما مستوى . 1

 في مستوى الشعور بالخجل لدى طلبة المرحلة الثانوية الموهوبين ؟( إناث -ذكور)ما اثر النوع .8

فدددي مسدددتوى الشدددعور بالخجدددل لددددى طلبدددة المرحلدددة الثانويدددة ( الثددداني -األول)مدددا اثدددر الصدددف .5

 الموهوبين ؟

فددي مسددتوى ( السددابع فددأكثر -ى السددادسالرابددع حتدد -الثالددث فيمددا دون)مددا اثددر الترتيددب الددوالدي .2

 الشعور بالخجل لدى طلبة المرحلة الثانوية الموهوبين ؟

 :أهمية الدراسة

 : تنقسم أهمية الدراسة الحالية إلى مجالين

 األهمية النظرية : أوال

إثراء المكتبة العربية بالكتابدات حدول موضدوع الشدعور بالخجدل والفدروق فيده لددى طلبدة المرحلدة  -

 . وية الموهوبينالثان

تساعد في إعداد الخطط والبرامج اإلرشادية من أجل التعامل مع مستوى الشعور بالخجل،  -

  .وتحسين مستوى طلبة المرحلة الثانوية الموهوبين في التفاعل والتواصل االجتماعي بشكل مناسب

 األهمية التطبيقية: ثانيا

ترية خاصة بالبيئة المحلية والعربية، وهو ما وفرته الدراسة من أداة تتمتع بدالالت سيكوم -

؛ األمر الذي يفتح المجال أمام الباحثين والدارسين للبحث "مقياس الشعور بالخجل لدى الموهوبين"

 .في هذا المجال بشكل أكثر سهولة ويسر

 :التعريف اإلجرائي لمصطلحات الدراسة

 : الشعور بالخجل -

ل السلبية للفرد في المواقف االجتماعية، وتتضمن ردود بأنه ردود الفع: تعرفه الباحثة إجرائيا

الحساسية الزائدة، عدم القدرة على إقامة العالقات االجتماعية، ضعف الشخصية : الفعل السلبية

  .والثقة بالنفس، وعدم القدرة على االتصال

 جرائيا بالدرجة التي حصل عليها الطالب الموهوب نتيجة استجاباته على مقياسإويحدد 

 .الشعور بالخجل الُمعّد ألغرا  هذه الدراسة

 : الطلبة الموهوبين -

الطلبة الموهوبين الذين تم الكشف عنهم وتشخيصهم من قبل مختصين  :وتعرفهم الباحثة بأنهم

في التربية والتعليم والموهبة واإلبداع ويدرسون في مدارس الملك عبدهللا الثاني للتميّز في األردن 

م، وتم تحديدهم وفقاً لألسس والمعايير 8015/ 8013ي الثاني من العام الدراسي في الفصل الدراس

 :على النحو األتي ( www.moe.gov.jo)التي حددتها وزارة التربية والتعليم األردنية 

 .أن يكون الطالب أو الطالبة قد أنهى الصف السادس األساسي .1

من الطلبة الحاصلين على أعلى المعدالت في الصف  %3 طالب ضمن نسبةأن يكون ال .8

 .السادس األساسي

 .ترشيح المدير والمعلمين واألهل ضمن معايير الترشيح .5

 .السمات والخصائص السلوكية للطلبة .2

يخضـع الطلبـة المرشحـون ممـن تنطبـق عليهـم الشـروط إلـى إختبـار القـدرات المعرفيـة  .3

 .الـــوزارة الـذي تحـدده

 :حدود الدراسة ومحدداتها

 :تتحدد الدراسة الحالية بالتالي

http://www.moe.gov.jo()/
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 فقد اقتصرت الدراسة على طلبة المرحلة الثانوية الموهوبين في مدارس الملك : طبيعة العينة

عبدهللا الثاني للتميّز في األردن في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 

 .م8013/8015

 لذلك تتحدد مالئمة هذه ؛ دم مقياس الشعور بالخجل المُعد من قبل الباحثةاستخ: أداة الدراسة

 .األداة ضمن معايير الصدق والثبات التي تتمتع بها

 :اإلطار النظري

 الشعور بالخجل: أوال

يعد الخجل من الموضوعات المهمة في التفاعل االجتماعي بجميع صوره، وتباين نطاقه 

ات األسرية وعالقات العمل، فهو يؤثر في التوافق النفسي ليشمل عالقات الصداقة، والعالق

واالجتماعي لألفراد، ويعرقل التواصل البناء فيم بينهم، وذلك عندما يصل إلى درجات مرتفعة 

تفوق اإلنسان في تعبيره عن ذاته أمام اآلخرين وتفقده ثقته بنفسه، مما يزيد في المشاعر السلبية 

 .(Hoyos, 2006) التي تتراكم لديه نتيجة لذلك

 :مفهوم الخجل

فإنهم لم يتفقوا على  وبالرغم من اتفاق علماء النفس على أهمية دراسة الخجل لدى األفراد،

وذلك بسبب تباين المعيار ؛ فقد اعتبره علماء النفس واالجتماع من القضايا الجدلية تعريف موحد له،

  .الذي يتبناه كل تعريف

أنه الجبن والخوف والقلق في حضور اآلخرين ب فيعر Oxford وفي قاموس أكسفورد

 .والتحفظ في الكالم معهم، واالكتفاء باستخدام اإلشارات واالبتسام في المواقف االجتماعية

شعور الطفل بالقلق وعدم االرتياح في أثناء التفاعالت : بأنه( 8012عبد الغفور، )ويعرفه 

والميل إلى تجنب المشاركة في المواقف  االجتماعية مع الجبن والتردد وعدم الثقة بالنفس

 .االجتماعية

بأنه مصطلح يدل على ردود الفعل السلبية (: " 512: 8015الشريفين والشريفين، )يعرفه 

للفرد في المواقف االجتماعية وتتضمن هذه الردود السلبية التوتر والقلق والخوف والشعور 

المتوقع وصعوبة التحدث وعدم القدرة على باالرتباك وعدم الراحة، وكبت السلوك االجتماعي 

وجفاف الفم واالرتجاف نتيجة عدم الثقة بالذات واألفكار السلبية  التواصل وزيادة ضربات القلب

 .التي يحملها الفرد عن ذاته، وعدم القدرة على التفاعل مع اآلخرين

 

    :أعراض الخجل

عرفية، والتي يستدل عليها من أما أعرا  الخجل لدى المراهقين فتبدو في األعرا  الم

خالل تكوين الفرد أفكاراً سلبية حول الذات والمواقف واآلخرين، وكذلك الخوف من التقييم السلبي 

والظهور بمظهر الغباء في نظر اآلخرين، ويظهر لدى الفرد الخجول لومه لنفسه خاصة بعد 

 (.Nazmaye , 2010)التفاعل االجتماعي 

التي تتمثل في الحساسية الزائدة، وضعف الثقة بالنفس، واالستثارة و :واألعرا  االنفعالية

التي : واألعرا  السلوكية. النرجسية، والشعور بالوحدة واالكتئاب والقلق والشعور بعدم األمن

في مالحظة أن الفرد الخجول قد يفتقر للمهارات االجتماعية وسوء التعامل مع اآلخرين وعدم تتمثل 

رتباك المفرط، وقد يتلعثم بصوت منخفض أو غير مسموع، ويتجنب النظر أو االبتسامة بسبب اال

التحديق باآلخرين، وصعوبة في إنجاز المهمات، وقد يظهر سلوكيات عصبية، مثل لمس الشخص 

 (.8003الضوي وحساني، ) لشعره ووجهه بشكل متكرر

استجابات : الخجلفضالً عن اتصاف الخجول بالعدوان، بينما تؤكد المدرسة السلوكية أن 

شرطية خاطئة تشكلت بفعل االرتباط الشرطي الخاط ، كما وتؤكد نظرية التعلم االجتماعي الدور 

الذي تؤديه المالحظة أو التقليد في ظهور الخجل، في حين تؤكد المدرسة المعرفية أن لدى األفراد 
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لومات لديهم، فضالً عن الذين يعانون الخجل أخطاء معرفية تحدث بوصفها جزءاً من معالجة المع

أما المدرسة اإلنسانية فترى أن عدم تقبل الفرد لذاته واآلخرين وعدم شعوره  التقييم السلبي للذات،

 (8015الشريفين والشريفين، )بقيمته من المؤشرات األساسية لظهور الخجل

 الموهبة: ثانيا 

ة والتربية الخاصة بصفة تعد الموهبة من المفاهيم المتعمقة فى مجال علم النفس بصفة عام

أكثر خصوصية، وعلى الرغم من زغم التراث السيكولوجي الهائل في هذا المجال إال أنه تعددت 

المصطلحات والمفاهيم المتعلقة به وذلك الختالف النماذج النظرية والتشخيصية ألصحاب تلك 

 . التوجهات

يتميز عن غيره بذكاء  الطالب الموهوب بأنه ذلك الطالب الذي( 5: 8008نصر،)فيعرف 

 .درجة فما فوق باإلضافة إلى مهارات أخرى مثل التفكير العلمي واإلبتكارى 150مرتفع يصل إلى 

بأنه من لديه االمكانات الالزمة لتحقيق إنجازات أو أداءات ( 32: 8008الزيات، )ويعرفه

تشمله من قدرات عقلية غير عادية في أي من المجاالت المختلفة التي تحظى بتقدير الجماعة، بما 

إبتكارية في الموسيقى أو الفن، أو إظهار المهارات االجتماعية، أو القيادية، أو التحصيل األكاديمي 

  .المعرفي والمهارى

إلى أن الموهبة هي قدرة الفرد على حل المشكالت البسيطة ( 155 :8002أحمد، )ويشير 

مشكالت ويطلب منه تقديم حلول لها، وابتكار والمعقدة بكفاءة وفعالية وسرعة حيث يقدم للطفل 

وهذه الحلول تتميز بالكفاءة والفاعلية من خالل اختيار  منتج ما يتم تقديره خالل موقف أو أكثر،

 .الحل واإلستراتيجية المثلي

وجود بعض التعريفات التى حددت الموهبة كاستعداد فطرى، وأخرى وترى الباحثة 

يمكن من خاللها  اسها، بينما اتفقت معظم التعريفات على قدراتأشارت اليها كأداءات يمكن قي

بعض المجاالت غير  اإلبداع، اإلنجاز األكاديمي، القدرة العقلية العامة، :الحكم على الموهبة مثل

التى من خاللها يمكن ( القدرة العقلية)األكاديمية، كما اتفقت معظم التعريفات على نسبة الذكاء 

درجة فأكثر، وأضافت بعض التعريفات قدرات أخرى  150لموهوبين وهى تحديد درجة ذكاء ا

 .التفكير العلمي حل المشكالت، :للحكم على الموهبة مثل

 : محكات تشخيص الموهبة

هناك محكات متعددة لتحديد الموهوبين تختلف باختالف نوع الموهبة ومجاالتها، فالمتفوق 

درجة باستخدام اختبارات الذكاء المقننة األكثر  120أو  153عقليا هو من تجاوز معامل ذكائه 

 . مصداقية

الطرق األكثر تواتراً واستخداماً في (  Shore et al.,1991:51 )وعر  شور وزمالؤه 

 : الطالب الفائقين وهي على الترتيب كما يلي-1انتقاء 

 Achievement Tests االختبارات التحصيلية-8

  Individual IQ Tests اختبارات الذكاء الفردية-5

  Group IQ Testsاختبارات الذكاء الجمعية-2

  Performance Testsاختبارات األداء -3

 Teachers’ Nominationsترشيحات المعلمين -5

أن أحد الطرق الممكنة للتعرف على أو تحديد  Neber,2004:348- 361))وأوضح 

الرغم من أن هذه الطريقة ليست بنفس وعلى  الموهوبين للبرامج اإلثرائية هو ترشيح المعلمين،

إال أنه من خالل تحديد الخصائص  الدرجة من الدقة التي تتوصل لها المقاييس السيكومترية،

ومن  والسمات المطلوب توافرها لدى الفئة المنتقاة يمكن التوصل إلى ترشيحات ذات جودة عالية،

 والمهارات القيادية، والمثابرة، يب التعلم،والخبرة بأسال هذه الخصائص اإلهتمام بالمواد الدراسية،

 والتحصيل الدراسي والتواصل،
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إلى مجموعة من األدوات والمقاييس التي يمكن أن ( 24-22: 8003 عبد هللا،)ويشير 

اختبارات الذكاء : تستخدم في تحديد الموهوبين وذلك من خالل المجاالت المختلفة للموهبة وهى

اختبارات االستعدادات في المجاالت الدراسية  ،180بين من خاللها والحد األدنى لتحديد الموهو

مقاييس التفكير االبتكارى، مقياس سلوك التوجه نحو العالقات المؤسسية بين الشخصية  المختلفة،

Fundamental interpersonal relations – orientation behavior FIR-B مقاييس ،

 . التمثيل النثر، الشعر، الموسيقى، الخط، صوير، الرسم،الفنون البصرية أو األدائية مثل الت

بعض المداخل التي ( Prekel et. al, 2006:159-170)وباإلضافة الى ما سبق حدد  

فهناك مداخل أحادية البعد تركز على المستويات المرتفعة  من خاللها يمكن الكشف عن الموهوبين،

حيث تتعدى جانب الذكاء إلى بروفيالت القدرة  ،وهناك مداخل أخرى متعددة األبعاد من الذكاء،

 . الخ.. وأنماط أخرى من الموهبة العقلية سواء كانت لفظية أو رياضية

أن عملية التعرف على الموهوبين تتم من خالل بعض األدوات  وترى الباحثة 

رة العامة، اختبارات القد: والمقاييس المقننة المستخدمة لقياس القدرات والمهارات المختلفة مثل

. باإلضافة إلى بعض اختبارات السمات االختبارات التحصيلية المقننة، بتكارى،اختبارات التفكير اال

 .وأن مؤشرين من تلك المؤشرات يكفى لتحديد الموهوبين بشرط الدقة والموضوعية في تطبيقهما

 :الدراسات السابقة

حيث أجرت . لدارسين والمهتمينحظي الشعور بالخجل لدى المراهقين باهتمام الباحثين وا

دراسة هدفت إلي معرفة مستوى الخجل لدى طالبات المرحلة الثانوية المتفوقات ( 8002)ربيعه 

طالبة من طالبات المرحلة الثانوية في التخصص ( 20)وتكونت عينة الدراسة من . وغير المتفوقات

في قطر، وتراوحت أعمارهن بين العلمي تم اختيارهن من طلبة الصفين الثاني والثالث الثانوي 

واستخدام اختبار المصفوفات المتتابعة العادي، ومقياس الخجل، ومقياس األساليب . سنة( 13-12)

وأظهرت النتائج أن مستوى الخجل لدى طالبات المرحلة الثانوية المتفوقات كان بدرجة . الوالدية

 .منخفضة

ى الخجل والسدلوك التدوافقي لددى طلبدة بحث العالقة بين عل( 8004)وهدفت دراسة الخالدي 

الصف الثاني الثانوي في دولدة الكويدت، والكشدف عدن الفدروق فدي متوسدط درجدة الخجدل والسدلوك 

وتكونددت عينددة الدراسددة مددن . التددوافقي لدددى طلبددة الصددف الثدداني الثددانوي فددي ضددوء متغيددر الجددنس

. قيدداس السددلوك التددوافقيواسددتخدم مقيدداس الخجددل وم. طالبدداً وطالبددة مددن منطقددة الجهددراء( 358)

وأشارت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية فدي متوسدط درجدة الخجدل لددى الطلبدة تُعدزى 

 .إلى متغير الجنس لصالح اإلناث

دراسة هدفت الكشف عن العالقة بين ( (Hamanka & Demblrabas, 2008وأجرى 

وتكونت عينة . حادي عشر في تركياالخجل وتقدير الذات لدى طلبة الصفوف التاسع والعاشر وال

وقد . ولجمع البيانات طبق مقياس الخجل واستبانة تقدير الذات. طالباً وطالبة( 222)الدراسة من 

أن مستوى الخجل جاء بدرجة تقدير متوسطة، كما بينت النتائج وجود فروق ذات  أظهرت النتائج

 .اإلناث داللة احصائية في مستوى الخجل تعزى لمتغير الجنس لصالح

فقد هدفت الكشف عن العالقة بين (  (Henriksen & Murberg , 2009أما دراسة 

وتكونت . الخجل والتوتر المرتبط بالمدرسة والدعم االجتماعي لدى عينة من المراهقين في النرويج

تر واستخدم مقياس الخجل والتو. طالباً في المرحلة الثانوية من الموهوبين( 301)عينة الدراسة من 

وقد بينت النتائج أن مستوى الشعور بالخجل جاء بدرجة متوسطة، . ومقياس الدعم االجتماعي

 .وكشفت النتائج عن وجود فروق في مستوى الخجل تعزى لمتغير الجنس لصالح اإلناث

الكشف عن العالقة بين  (Osborne, et al, 2009)اوزبورن وآخرون وهدفت دراسة 

الذات وبين نشوء وتطور أعرا  االكتئاب لدى طلبة المرحلة الشعور بالذنب والخجل ولوم 

طالباً اختيروا بالطريقة  (221)وتكونت عينة الدراسة من . الثانوية في الواليات المتحدة األمريكية
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واستخدم مقياس االكتئاب ومقياس الخجل . العشوائية من المدارس الثانوية في مدينة نيوجيرسي

وكانت من أبرز النتائج أن مستوى الشعور بالخجل جاء . م الذاتومقياس الشعور بالذنب ولو

 . بمستوى متوسط

دراسة من أهدافها الكشف عن العالقة بين الغش األكداديمي ( (Rujoiu, 2009وأجرى روجيو 

طالبداً ( 183)وتكوندت عيندة الدراسدة مدن . والشعور بالخجدل لددى طلبدة المرحلدة الثانويدة المتفدوقين

ة العشوائية البسديطة مدن مدرسدتين ثدانويتين مدن المددارس النموذجيدة للمتفدوقين فدي اختيروا بالطريق

وأظهدرت النتدائج . واستخدم في جمع البيانات أداتّي المالحظة والمقابلدة. بوخارست عاصمة رومانيا

أن غالبية طلبة المرحلة الثانوية المتفوقين شعروا بالخجل عندما ضدبطوا أثنداء االختبدارات وهدم فدي 

 .لة الغش األكاديمي أمام زمالئهمحا

بإجراء دراسة هدفت الكشف عن طبيعة التغير الذي (  (Nazmaye , 2010وقام ناظمي 

. تتركه المقارنة االجتماعية لدى المراهقين على الخجل في ضوء الجنس والمستوى الدراسي

واستخدم . ي تركياطالباً وطالبة من طلبة المرحلة الثانوية ف( 321)وتكونت عينة الدراسة من 

وأظهرت النتائج وجود فروق في مستوى الخجل . مقياس المقارنات االجتماعية ومقياس الخجل

 .تعزى لمتغير الجنس ولصالح اإلناث، ومتغير المستوى الدراسي لصالح طلبة الصف التاسع

الشعور بالخجل لدى طلبة فقد هدفت التعرف على مستوى ( 8011)أما دراسة شاكر 

طالباً وطالبة من طلبة الصف ( 125)وتكونت عينة الدراسة من . الثانوية في فلسطين المرحلة

مستوى أظهرت النتائج أن و. واستخدم مقياس الشعور بالخجل. الثاني عشر في مدينة الناصرة

 . الشعور بالخجل لدى الطلبة جاء بدرجة تقدير متوسطة

ة برنامج إرشادي نفسي دراسة هدفت الكشف عن فعالي( 8013)وأجرت العمروسي 

لخفض الشعور بالخجل لدى عينة من الموهوبات المراهقات في المجتمع ( سلوكي-معرفي)

طالبة من طالبات الصف الثالث المتوسط تترواح ( 15)وتكونت عينة الدراسة من . السعودي

ة المجموعة الضابط: سنة وقسمت العينة في مجموعتين بالتساوي، هما( 15-12)أعمارهن بين 

وبينت نتائج . واستخدم مقياس الخجل. طالبات( 2=ن)طالبات، والمجموعة التجريبية ( 2=ن)

القياس القبلي وجود مستوى مرتفع من الشعور بالخجل لدى أفراد عينة الدراسة، كما أظهرت 

النتائج وجود فروق ذات داللة احصائية في متوسطات درجات أفراد عينة الدراسة على مقياس 

القياس البعدي لصالح المجموعة التجريبية؛ مما يدل على فاعلية برنامج اإلرشاد الخجل في 

 .المعرفي السلوكي في خفض مستوى الشعور بالخجل لدى الموهوبات المراهقات

اهتمدام الدراسدات السدابقة بدراسددة : مدن خدالل اسدتعرا  الدراسددات السدابقة يالحدظ مدا يلددي

اتفقدت الدراسدة الحاليدة مدع جميدع  وقدد. مدع الدراسدة الحاليدةالشعور بالخجل لدى الطلبة؛ وهذا يتفدق 

الدراسات السابقة في الهدف والمنهج المستخدم حيث هدفت جميع الدراسات السابقة إلى الكشف عن 

مستوى الشعور بالخجل لدى الطلبة باستخدام المنهج المسحي وسبيل المثال ال الحصر دراسة ربيعه 

ودراسدة شداكر ( (Hamanka & Demblrabas, 2008ربداس ، ودراسدة هامانكدا وديم(8002)

إلددى تقصددي أثددر برنددامج إرشددادي فددي  التددي هدددفت( 8013)باسددتثناء دراسددة العمروسددي (. 8011)

اتفقت الدراسة الحالية تمامداً مدع  كما. خفض مستوى الشعور بالخجل باستخدام المنهج شبة التجريبي

التددي اسددتهدفت طالبددات ( 8002)كدراسددة ربيعدده  معظددم الدراسددات السددابقة فددي العينددة المسددتهدفة

( (Henriksen & Murberg , 2009المرحلة الثانويدة المتفوقدات، ودراسدة هندريكس وموربيددج 

التددي طبقددت ( 8013)التددي اسددتهدفت طلبددة المرحلددة الثانويددة مددن الموهددوبين، ودراسددة العمروسددي 

 ودراسدة( 8004)ياً مع دراسة الخالددي في حين أنها اتفقت جزئ. دراستها على الطالبات الموهوبات

 , Nazmayeودراسدة ندداظمي ( (Hamanka & Demblrabas, 2008هامانكدا وديمربدداس 

 .في تناولها طلبة المرحلة الثانوية( 8011)ودراسة شاكر  ((2010
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وعلى الرغم مما ذكر سابقاً من حيث االتفاق بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة، اإل أنه 

الشعور حظ بعض االختالفات فيما بينها من حيث الهدف إذ سعت الدراسة الحالية إلى قياس ياُل

بالخجل لدى طلبة المرحلة الثانوية الموهوبين في مدارس الملك عبدهللا الثاني للتميز في األردن 

، وهذا لم تتطرق له الدراسات وعالقته ببعض المتغيرات كالجنس والصف والترتيب الوالدي

وأيضاً اختلفت في عاملّي المكان . كما اختلفت في المجتمع المستهدف والعينة المختارة. قةالساب

والزمان فهي من الدراسات الرائدة على الصعيدين العربي والمحلي المتمثل باألردن وبالتحديد في 

 .م8013/8015العام الدراسي 

 :فروض الدراسة

 متوسط؟ ية الموهوبينالشعور بالخجل لدى طلبة المرحلة الثانومستوى  -1

فدي مسدتوى الشدعور بالخجدل لددى طلبدة ( إناث -ذكور)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين  -8

 المرحلة الثانوية الموهوبين؟

الثدانوي فددي ( والصدف الثدداني -الصددف األول)ال توجدد فدروق ذات داللددة إحصدائية بددين طدالب  -5

 هوبين ؟مستوى الشعور بالخجل لدى طلبة المرحلة الثانوية المو

الرابدددع حتدددى  -الثالدددث فيمددا دون)ال توجددد فدددروق ذات داللددة إحصدددائية بدددين الترتيددب الدددوالدي -2

 في مستوى الشعور بالخجل لدى طلبة المرحلة الثانوية الموهوبين ؟( السابع فأكثر -السادس

 :الطريقة واإلجراءات

استخالص  يتناول هذا الجزء منهج الدراسة ومجتمعها وعينتها، وأداة الدراسة وطرق

 .دالالت صدقها وثباتها، وإجراءات تطبيقها

 :مجتمع الدراسة

تكون مجتمع الدراسة من جميع طلبة المرحلة الثانوية الموهوبين الموجودين في مدارس 

طالباً وطالبة، في الفصل ( 1300)الملك عبد هللا الثاني للتميز في األردن والمقدر عددهم بـ 

 . م8013/8015راسي الدراسي الثاني من العام الد

 :عينة الدراسة

طالباً وطالبة من طلبة المرحلة الثانوية الموهوبين في ( 812)الدراسة من  تكونت عينة

مدارس الملك عبدهللا الثاني للتميز واختيروا بالطريقة العشوائية البسيطة باستخدام أسلوب السحب 

عمان، : االختيار على أربع مناطق، هيمع االرجاع بعد اعتماد المنطقة وحدة االختيار، حيث وقع 

وقد تم توزيع أفراد العينة وفقاً لمتغيراّت الدراسة الجنس والصف والترتيب . السلط، الزرقاء، إربد

 .يوضح ذلك( 1)والجدول . الوالدي

 (4)الجدول 

 توزيع أفراد عينة الدراسة وفقاً لمتغيراتهاّ 

 النسبة التكرار الفئات المتغيرات

 61.9% 135 ذكر الجنس

 38.1% 83 انثى 

 48.6% 106 األول الثانوي الصف

 51.4% 112 الثاني الثانوي 

 52.3% 114 الثالث فما دون الترتيب الوالدي

 27.5% 60 الرابع وحتى السادس 

 20.2% 44 السابع فأكثر 

 100.0 218 المجموع الكلي
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 :أداة الدراسة

على مستوى الشعور بالخجل لدى طلبة المرحلة  في التعرف لتحقيق هدف الدراسة الحالية

بعد اتباع الخطوات " مقياس الشعور بالخجل"عد أُ  .الثانوية الموهوبين وعالقته ببعض المتغيرات

 :اآلتية

، حيث حددت بأربع ابعاد هى االكثر في ضوء استعرا  الدراسات السابقةتحديد أبعاد الخجل  -

ضعف الشخصية والثقة ( 1) :لعينة وطبيعة الدراسة، هيانتشارا كما أنها تتناسب مع خصائص ا

عدم القدرة على إقامة العالقات ( 2. )عدم القدرة على االتصال( 5. )الحساسية الزائدة( 8. )بالنفس

 .االجتماعية

المقداييس المسدتخدمة فدي الدراسدات السدابقة كدراسدة الخالددي  صيغت فقرات األداة باالعتماد على -

 (.8013)ودراسة العمروسي ( 8011)اكر ودراسة ش( 8004)

فقرة تقيس مستوى الشعور بالخجل لدى طلبة المرحلة ( 53)تكون المقياس بصورته األولية من  - 

ضعف الشخصية والثقة  :وموزعة في أبعاد الشعور بالخجل األربعة، وهي الثانوية الموهوبين،

وعدم القدرة على االتصال ، (80-11)والحساسية الزائدة وفقراته ، (10-1)بالنفس وفقراته 

ولتفسير  (.53-82)وفقراته  وعدم القدرة على إقامة العالقات االجتماعية، (84-81)وفقراته 

كبيرة جداً، كبيرة، متوسطة، )تقديرات استجابات أفراد عينة الدراسة استخدام التدرج الخماسي 

درجات، وكبيرة ( 3)طيت كبيرة جداً للحكم على استجابات المفحوصين، وقد أع( قليلة، قليلة جداً 

 .درجة، وقليلة جداً درجة واحدة( 8)درجات، وقليلة ( 5)درجات، ومتوسطة ( 2)

 :التحقق من دالالت صدق المقياس وثباته في البيئة الحالية على النحو اآلتي -

 :الصدق 

 صدق المحتوى: أ

ر محكمين من أصحاب للتحقق من صدق محتوى المقياس ُعر  في صورته األولية على عش

التخصص والخبرة في مجال علم النفس والتربية الخاصة والقياس والتقويم وهم أساتذة في الجامعة 

األردنية وجامعة البلقاء التطبيقية؛ وذلك بهدف مراجعة المقياس من حيث دقة الصياغة اللغوية والعلمية 

والمجال الذي وضعت فيه، و إبداء ومدى مالئمة العبارة لمحك التشخيص الخاص بالشعور بالخجل 

وبناء على آراء  .آرائهم في تعديل بعض العبارات أو استبدال كلمة في المقياس إلى كلمة أخرى

من المحكمين فأكثر %( 20)المحكمين وتوجيهاتهم تم القيام بإجراء التعديالت التي أجمع عليها 

س بالصورة النهائية والتي تكون فيها من سواًء بالتعديل وإعادة الصياغة، وبذلك تم إخراج المقيا

 .فقرة لقياس الشعور بالخجل لدى طلبة المرحلة الثانوية الموهوبين( 53)

السدددتخراج دالالت صدددق البندداء ألداة الشدددعور بالخجددل، اسددتخرجت معدددامالت : صدددق البندداء .ب

تكوندت مددن اسدة اسدتطالعية مدن خددارج عيندة الدرارتبداط فقدرات األداة مدع الدرجدة الكليددة فدي عيندة 

من طلبة المرحلة الثانوية الموهوبين في مدارس الملك عبددهللا الثداني للتميدز فدي  طالباً وطالبة( 33)

كل فقدرة مدن الفقدرات، حيدث أن معامدل  ارتباطحيث تم تحليل فقرات األداة وحساب معامل  األردن،

تبدداط بددين كددل فقددرة وبددين هنددا يمثددل داللددة للصدددق بالنسددبة لكددل فقددرة فددي صددورة معامددل ار االرتبدداط

 مجددال، وبدين كدل بالمجدال التدي تنتمدي إليدهالدرجدة الكليدة مدن جهدة، وبدين كدل فقدرة وبددين ارتباطهدا 

بددين  مددامددع األداة ككددل والدرجددة الكليددة مددن جهددة أخددرى، وقددد تراوحددت معددامالت ارتبدداط الفقددرات 

 .يبين ذلك( 8)والجدول  (0422-0423)ومع المجال  ،(0425-0425)
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 والمجالمعامالت االرتباط بين الفقرات ألداة مستوى الشعور الخجل والدرجة الكلية  (4) الجدول

 التي تنتمي إليه

رقم 

 الفقرة

معامل 

 االرتباط

 مع المجال

معامل 

 االرتباط

 مع األداة

رقم 

 الفقرة

معامل 

 االرتباط

 مع المجال

معامل 

 االرتباط

 مع األداة

رقم 

 الفقرة

معامل 

 االرتباط

 مع المجال

معامل 

 االرتباط

 مع األداة

1 .73* .70* 13 .84* .65* 25 .81* .59* 

2 .56* .57* 14 .83* .60* 26 .89* .50* 

3 .71* .50* 15 .85* .66* 27 .84* .63* 

4 .75* .64* 16 .82* .75* 28 .83* .81* 

5 .77* .60* 17 .80* .51* 29 .72* .50* 

6 .67* .47* 18 .86* .51* 30 .80* .53* 

7 .65* .53* 19 .68* .43* 31 .81* .45* 

8 .45* .51* 20 .81* .68* 32 .77* .59* 

9 .70* .72* 21 .80* .71* 33 .80* .71* 

10 .83* .78* 22 .70* .50* 34 .81* .56* 

11 .70* .70* 23 .70* .55* 53 .70* .58* 

12 .71* .46* 24 .77* .68*    

 (.5.54)الداللة  دالة إحصائياً عند مستوى *

، ولذلك ودالة إحصائياً  وتجدر اإلشارة أن جميع معامالت االرتباط كانت ذات درجات مقبولة

  .لم يتم حذف أي من هذه الفقرات

 :الثبات

 :ُحسب ثبات المقياس بطريقتين، هما

 (.test-re-test" )إعادة االختبار"استخراج معامل الثبات بطريقة . 4

استطالعية تم اختيارها من خارج عينة الدراسة من الطلبة  طبق المقياس على عينة

طالباً وطالبة، بفاصل ( 33)الموهوبين في مدارس الملك عبدهللا الثاني للتميّز في األردن بلغ عددها 

بين " بيرسون"زمني مدته أسبوعان بين التطبيقين األول والثاني، ثم حساب معامل االرتباط 

 (. 0425)بات الكلي التطبيقين، وبلغ معامل الث

( Cronbach’s Alpha" )كرونباخ ألفا"استخراج معامل االتساق الداخلي بطريقة . 4

وتم أيضاً حساب معامل الثبات (. 0423)وبلغ معامل الثبات الكلي بهذه الطريقة  :للمقياس

 : يبين ذلك( 5)بالطريقتين على مجاالت األداة، والجدول 

لمجاالت مقياس الشعور " كرونباخ ألفا"ة االتساق الداخلي معامل ثبات اإلعاد (4)الجدول 

 بالخجل 

 المجال
 ثبات اإلعادة

االتساق الداخلي 

 "كرونباخ ألفا"

 0445 0422 بالنفس والثقة الشخصية ضعف

 0445 0424 الزائدة الحساسية

 0441 0425 االتصال على القدرة عدم

 0442 0428 االجتماعية العالقات اقامة على القدرة عدم

وبناًء على ذلك ُعدت هذه القيم مناسبة لتحقيق أهداف الدراسة الحالية مقارنة بالدراسات 

 .السابقة
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 :تصحيح المقياس. د

فقدرة تقديس مسدتوى الشدعور بالخجدل لددى طلبدة ( 53)تكون المقياس بصدورته النهائيدة مدن 

اً، كبيدرة، متوسدطة، قليلدة، قليلدة كبيدرة جدد)المرحلة الثانوية الموهوبين، واستخدام التدرج الخماسدي 

درجات، ( 2)درجات، وكبيرة ( 3)للحكم على استجابات المفحوصين، وقد أعطيت كبيرة جداً ( جداً 

وبذلك تكون أعلى درجة ممكنة . درجة، وقليلة جداً درجة واحدة( 8)درجات، وقليلة ( 5)ومتوسطة 

 (. 53)وأدنى درجة ( 143)على المقياس 

 :منهج الدراسة

تبدع فدي إجدراء هدذه الدراسددة المدنهج الوصدفي بغيدة الوصددول إلدى تحقيدق أهدداف الدراسددة، ا

فددي التعدددرف علدددى مسددتوى الشدددعور بالخجدددل لدددى طلبدددة المرحلدددة الثانويدددة  واإلجابددة عدددن أسدددئلتها

 .الموهوبين والفروق فيه وفقاً لمتغيرات الجنس والصف والترتيب الوالدي

 :نتائج الدراسة

 :إليها التوصلالتي تم  جرضاً للنتائيتناول هذا الجزء ع

الشعور بالخجل لدى طلبة المرحلة مستوى "وينص على  :النتائج المتعلقة بالفرض األول

 ؟"الثانوية الموهوبين متوسط

لإلجابدددة عدددن هدددذا الفدددر  تدددم اسدددتخراج المتوسدددطات الحسدددابية واالنحرافدددات المعياريدددة 

لددددى الطدددالب  شددعور بالخجدددل، والدرجدددة الكليدددةواألوزان النسددبية لجميدددع أبعددداد مقيددداس مسدددتوى ال

 : يوضح ذلك( 2)الموهوبين، والجدول التالي 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية ألبعاد مقياس  (2)جدول رقم 

 (812= ن)الشعور بالخجل، والدرجة الكلية للطالب الموهوبين 

 األبعاد م
عدد 

 العبارات

الدرجة 

 الكلية

 المتوسط

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوزن 

 %النسبي 
 المستوى الترتيب

1 

ضعف 

الشخصية 

 والثقة بالنفس

10 30 

 متوسطة 5 3445% 54031 824531

8 
الحساسية 

 الزائدة

10 30 
 كبيرة 1 % 4245 84522 524283

5 
عدم القدرة على 

 االتصال

4 53 
 متوسطة 2 % 3241 24211 124220

2 

على  عدم القدرة

إقامة العالقات 

 االجتماعية

2 20 

 متوسطة 8 % 5142 54325 824422

الدرجة الكلية 

 للمقياس

52 112 

1184805 104152 

5241 % 

 متوسطة --

أن المتوسطات الحسابية لجميع أبعاد الشعور بالخجل تراوحت بين ( 2)يتبين من الجدول 

بمتوسط حسابي بلغ " سية الزائدةالحسا" فكان أبرزها بعد (44.444- 44.415)المتوسطات 

بمتوسط " عدم القدرة على إقامة العالقات االجتماعية" وجاء بعده بعد ، وبدرجة كبيرة( 524283)

في " بالنفس ضعف الشخصية والثقة" وبدرجة متوسطة، بينما جاء بعد ( 824422)حسابي بلغ 

عدم القدرة " حين جاء بعد  فى وبدرجة متوسطة،( 82453)بمتوسط حسابي بلغ  المرتبة الثالثة

، كما بلغ وبدرجة متوسطة( 124220)بمتوسط حسابي بلغ  في المرتبة األخيرة"  على االتصال

؛ ويستنتج من ذلك أن وبدرجة متوسطة( 1184805)المتوسط الحسابي للدرجة الكلية للمقياس 
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ملك عبدهللا الثاني الشعور بالخجل لدى طلبة المرحلة الثانوية الموهوبين في مدارس ال مستوى

للتميز في األردن يعادل درجة التقدير المتوسطة، أي أن الشعور بالخجل غالباً ما يظهر لديهم وليس 

 .بشكل مستمر وبذلك تم التحقق من صحة الفر  األول

فددي  ال توجددد فددروق بددين الدد كور واإلنددا "والدد ي نددص علددى  :النتددائج المتعلقددة بددالفرض الثدداني

 "جل لدى طلبة المرحلة الثانوية الموهوبينمستوى الشعور بالخ

 اسدتخراج المتوسدطات الحسدابية واالنحرافدات المعياريدة وقيمدة تتم  لإلجابة عن هذا السؤال

ولبيان الفدروق لمستوى الشعور بالخجل لدى طلبة المرحلة الثانوية الموهوبين حسب متغير الجنس، 

( ت )يوضدح قيمددة ( 3)والجددول التدالي."ت" اإلحصدائية بدين المتوسدطات الحسدابية اسدتخدم اختبدار

 .وداللتها اإلحصائية بين الذكور واإلناث في مستوى الشعور بالخجل

الموهوبين في مستوى ( الذكور واإلناث )بين التالميذ  وداللتها اإلحصائية( ت )قيمة  (3)جدول 

 (812=ن)الشعور بالخجل 

األبعاد والدرجة الكلية لمستوى 

 الشعور بالخجل 

لمجموعا

 ة

 االنحراف  المتوسط ن

 المعياري

 قيمة 

 "ت"

مستوى 

 الداللة

 ضعف الشخصية والثقة بالنفس
 0403 14285 54052 824855 153 ذكور

 34285 844530 25 إناث دالة

 الحساسية الزائدة
 0401 -24250 54331 524105 153 ذكور

 04000 214000 25 إناث دالة

 لعدم القدرة على االتصا

 04354 24285 124200 153 ذكور

 

04328 

غير 

 دالة
 24202 124152 25 إناث

عدم القدرة على إقامة عالقات 

 اجتماعية

  54553 824420 153 ذكور

04835 

04422 

غير 

 دالة
 54535 824254 25 إناث

الدرجدددددددددة الكليدددددددددة للكفددددددددداءة 

 االجتماعية

 04552 04253 104200 1114211 153 ذكور

غير 

 دالة
 134555 1114122 25 إناث

غير دالة إحصائيا بين الذكور واإلناث من ( ت)يتضح من الجدول السابق أن جميع قيم 

عدم القدرة على )طالب المرحلة الثانوية في الدرجة الكلية للشعور بالخجل واألبعاد المكونة له

الثقة بالنفس والحساسية ،فيما عدا بُعدي ضعف الشخصية و(عدم القدرة على االتصال -االتصال 

، كما أن الفرق بين الذكور (0401)و( 0403)دالة إحصائيا عند مستوى ( ت)الزائدة فقد كانت قيمة 

واإلناث في بُعد ضعف الشخصية والثقة بالنفس جاءت لصالح مجموعة اإلناث فهم اقل من البين في 

لفروق لصالح الذكور فهم اقل درجة من درجة هذا البعد، وبالنسبة لبعد الحساسية الزائدة فقد كانت ا

اإلناث، وبالرجوع إلى الفر  الثاني نجد انه لم يتحقق وبالتالي نرفض الفر  البديل ونقبل 

 . الفر  الصفري وهو أنه ال توجد فروق بين الذكور واإلناث في مستوى الشعور بالخجل

بين طالب الصف األول وطدالب ال توجد فروق  "ال ي نص على  :النتائج المتعلقة بالفرض الثالث

 "الصف الثاني الثانوي في مستوى الشعور بالخجل لدى طلبة المرحلة الثانوية الموهوبين

لمستوى  استخرجت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لإلجابة عن هذا السؤال

الفروق  ولبيانالشعور بالخجل لدى طلبة المرحلة الثانوية الموهوبين حسب متغير الصف، 

 .وضح ذلكي( 5)والجدول ، "ت"اإلحصائية بين المتوسطات الحسابية استخدم اختبار 
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الموهوبين في مستوى ( الصف األول الثانوي والصف الثاني الثانوي)بين طالب  وداللتها اإلحصائية( ت )قيمة  (6)جدول 

 (812=ن)الشعور بالخجل 

األبعاد والدرجة 

الكلية لمستوى 

  الشعور بالخجل

 االنحراف  المتوسط ن المجموعة

 المعياري

 قيمة 

 "ت"

مستوى 

 الداللة

ضعف 

الشخصية والثقة 

 بالنفس

 

الصف األول 

 الثانوي

105 514258 34158 44255 0401 

 دالة

الصف الثاني 

 الثانوي

118 834221 34550 

الحساسية 

 الزائدة

الصف األول 

 الثانوي

105 524225 84255 04342 04355 

 الةغير د

الصف الثاني 

 الثانوي

118 524412 84231 

عدم القدرة على 

 االتصال

الصف األول 

 الثانوي

105 884122 54232 184208 

 

0401 

 دالة

الصف الثاني 

 الثانوي

118 134255 54340 

عدم القدرة على 

إقامة عالقات 

 اجتماعية

الصف األول 

 الثانوي

105 834583 54840  

14281 

0403 

 دالة

الصف الثاني 

 الثانوي

118 824555 54422 

الدرجددددة الكليددددة 

للكفدددددددددددددددددددددددداءة 

 االجتماعية

الصف األول 

 الثانوي

105 1144522 14050 44485 0401 

 دالة

الصف الثاني 

 الثانوي

118 1034254 44545 

دالة إحصائيا بين طالب الصف األول والصف ( ت)يتضح من الجدول السابق أن جميع قيم 

ثانوي من طالب المرحلة الثانوية الموهوبين في الدرجة الكلية للشعور بالخجل واألبعاد الثاني ال

مهارات عدم القدرة على  -عدم القدرة على االتصال -ضعف الشخصية والثقة بالنفس)المكونة له 

لصالح طالب الصف األول الثانوي وهذا يدل على ان طالب الصف األول ( إقامة عالقات انفعالية

( ت)فقد كانت قيمة  وي أكثر خجال من طالب الصف الثاني الثانوي، فيما عدا بُعد الحساسيةالثان

غير دالة إحصائيا، وبالرجوع إلى الفر  الثالث نجد انه لم يتحقق وبالتالي نرفض الفر  

الصفري ونقبل الفر  البديل وهو أنه ال توجد فروق بين طلبة الصف األول والثاني في مستوى 

 .لصالح طالب الصف األول الثانوي الموهوبين الخجلالشعور ب

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين  " وينص على أنه :النتائج المتعلقة بالفرض الرابع

في مستوى الشعور بالخجل ( السابع فأكثر -الرابع حتى السادس -الثالث فيما دون)الترتيب الوالدي

 .؟"لدى طلبة المرحلة الثانوية الموهوبين

لإلجابة عن هذا السؤال، ولبيان داللة الفروق اإلحصائية بين المتوسطات الحسابية استخدم 

استخراج قيمة ( 4)الجدول  (.4)حسب الجدول ( One Way ANOVA)تحليل التباين األحادي 

ف لمستوى الشعور بالخجل لدى طلبة المرحلة الثانوية الموهوبين حسب متغير الترتيب الوالدي، 

 .يوضح ذلك( 4)والجدول 
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للترتيب للشعور بالخجل وفقا  لتحليل التباين أحادى االتجاه" ف"نتائج داللة قيمة  (4)جدول رقم 

 (444=ن)الوالدي

 المتغير
 مصادر التباين

مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسطات 

 المربعات

 قيمة

 "ف"

مستوى 

 الداللة

الشددعور 

ضعف  بالخجل

الشخصية 

والثقة 

 بالنفس

بددددددددددددددددددددددددددددين 

 مجموعات ال

248،204 8 855،802 

5،284 
0401 

 دالة
داخدددددددددددددددددددددددل 

 المجموعات

4252،225 813 52،322 

 814 4210،202 اإلجمالي

سية االحس

 الزائدة

بددددددددددددددددددددددددددددين 

 المجموعات 

44،352 8 52،452 

2،555 
0401 

 دالة
داخدددددددددددددددددددددددل 

 المجموعات

1424،252 813 2،558 

 814 1243،545 اإلجمالي

 عدم القدرة

على 

 االتصال

بددددددددددددددددددددددددددددين 

 المجموعات 

510،312 8 503،832 

12،122 
0401 

 دالة
داخدددددددددددددددددددددددل 

 المجموعات

2585،405 813 81،305 

 814 3852،883 اإلجمالي

عدم القدرة 

على إقامة 

عالقات 

 اجتماعية

بددددددددددددددددددددددددددددين 

 المجموعات 

85،421 8 11،223 

0،224 

04522 

غير 

 دالة

داخدددددددددددددددددددددددل 

 المجموعات

8400،305 813 18،350 

 814 8482،822 اإلجمالي

الدرجة 

الكلية 

للكفاءة 

 االجتماعية

بددددددددددددددددددددددددددددين 

 المجموعات 

1514،511 8 202،533 

3،830 
0403 

 دالة
داخدددددددددددددددددددددددل 

 المجموعات

55112،122 813 132،080 

 814 52451،303 اإلجمالي

مستوى الشعور لجميع األبعاد الفرعية المكونة ل( ف)يتضح من الجدول السابق أن قيمة 

عدم القدرة بالخجل والدرجة الكلية تبعا للترتيب الوالدي دالة إحصائيا فيما عدا البعد الرابع وهو 

فقد كان غير دال إحصائيا، وبالتالي توجد فروق دالة إحصائيا بين  على إقامة عالقات اجتماعية

عزى إلى الترتيب الوالدى الشعور بالخجل لدى طلبة المرحلة الثانوية الموهوبين ت درجات متوسط

توجد فروق ذات داللة " للطالب، وبالتالي نرفض الفر  الصفري ونقبل الفر  البديل وهو أنه 

في مستوى ( السابع فأكثر -الرابع حتى السادس -الثالث فيما دون)إحصائية بين الترتيب الوالدي

 . الشعور بالخجل لدى طلبة المرحلة الثانوية الموهوبين

فروق الزوجية الدالة إحصائياً بين المتوسطات الحسابية استخدم المقارنات البعدية ولبيان ال

المقارنات البعدية الذي يوضح ( 2)كما هو مبين في الجدول التالي( Scheffe)بطريقة شيفيه 
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المرحلة مستوى الشعور بالخجل لدى طلبة  علىألثر متغير الترتيب الوالدي  شيفيهبطريقة 

 .بينالثانوية الموهو

مستوى  علىألثر متغير الترتيب الوالدي  شيفيهنتائج المقارنات البعدية بطريقة ( 4)جدول 

 (444=ن )المرحلة الثانوية الموهوبين الشعور بالخجل لدى طلبة 

 المتغير
 المقارنات الثنائية في ضوء الترتيب الوالدي

متوسط 

 الفرق

مستوى 

 الداللة

 

 

 

 

الشعور 

 بالخجل 

ضددددددددددددددددعف 

الشخصدددددددددية 

 الثقة بالنفس و

   0401 8،450 الرابع حتى السادس -  الثالث فيما دون

 دالة

 دالة 0403 1،314 السابع فيما فوق –الثالث فيما دون 

 0401 2،022 السابع فيما فوق -الرابع حتى السادس 

 دالة

 

الحساسددددددددددية 

 الزائدة

 04215 0،125 الرابع حتى السادس -  الثالث فيما دون

 غير دالة

 0401 1،205 السابع فيما فوق –الثالث فيما دون 

 دالة

 0401 1،500 السابع فيما فوق -الرابع حتى السادس 

 دالة

عدددددم القدددددرة 

علددددددددددددددددددددددى 

 االتصال

 04235 0،218 الرابع حتى السادس - الثالث فيما دون

 غير دالة

 0401 2،002 السابع فيما فوق –الثالث فيما دون 

 دالة

 0401 2،215 السابع فيما فوق -السادس الرابع حتى 

 دالة

الدرجة الكلية 

الشدددددددددددددددعور 

 بالخجل

 0401 5،013 الرابع حتى السادس -  الثالث فيما دون

 دالة

 0401 2،222 السابع فيما فوق –الثالث فيما دون 

 دالة

 0401 4،253 السابع فيما فوق -الرابع حتى السادس 

 دالة ,

  يتضح من الجدول السابق

وجود فروق في البعدد األول مدن الشدعور بالخجدل وهدو بعدد ضدعف الشخصدية والثقدة بدالنفس  -

، (0401)عندد مسدتوى داللدة (الرابع حتى السادس  -الثالث فيما دون )بين الترتيب الوالدى 

كما وجدت فدروق فدي البعدد األول مدن الشدعور بالخجدل وهدو بعدد ضدعف الشخصدية والثقدة 

عنددد مسددتوى داللددة ( السددابع فيمددا فددوق –الثالددث فيمددا دون )دى بددالنفس بددين الترتيددب الددوال

، كما وجدت فروق في البعد األول من الشعور بالخجل وهو بعد ضعف الشخصدية (0403)

عندد مسدتوى ( السابع فيما فدوق –الرابع حتى السادس )والثقة بالنفس بين الترتيب الوالدى

  ،(0401)داللة 

مددن الشددعور بالخجددل وهددو بعددد الحساسددية الزائدددة بددين عدددم وجددود فددروق فددي البعددد األول -

كمددا وجددت فدروق فدي البعددد  ،(الرابدع حتدى السدادس  -الثالدث فيمددا دون )الترتيدب الدوالدى 

الثالدث فيمددا ) الثداني مدن الشدعور بالخجدل وهدو بعدد الحساسددية الزائددة بدين الترتيدب الدوالدى
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ا وجدت فروق في البعد الثاني مدن ، كم(0401)عند مستوى داللة ( السابع فيما فوق –دون 

 –الشدعور بالخجدل وهدو بعددد الحساسدية الزائددة بدين الترتيددب الدوالدى الرابدع حتدى السددادس 

 .(0401)عند مستوى داللة ( السابع فيما فوق

عدم وجود فروق في البعد الثالث من الشعور بالخجل وهو بعد عدم القدرة على التواصل بين  -

كمددا وجددت فدروق فدي البعددد  ،( الرابدع حتدى السدادس -فيمددا دون  الثالدث)الترتيدب الدوالدى 

الثالدث الثالث من الشعور بالخجل وهو بعد عدم القدرة على التواصل بدين الترتيدب الدوالدى 

، كمددا وجدددت فددروق فددي البعددد (0401)عنددد مسددتوى داللددة ( السددابع فيمددا فددوق –فيمددا دون 

الرابدع ) على التواصل بين الترتيب الدوالدىالثالث من الشعور بالخجل وهو بعد عدم القدرة 

  ،(0401)عند مستوى داللة ( السابع فيما فوق –حتى السادس 

الثالدث فيمددا )وجدود فدروق فدي الدرجدة الكليدة لمقيداس الشدعور بالخجدل بدين الترتيدب الدوالدى  -

، كمدا وجددت فدروق الدرجدة الكليدة (0401)عند مستوى داللدة ( الرابع حتى السادس -دون 

عنددد ( السددابع فيمددا فددوق –الثالددث فيمددا دون يدداس الشددعور بالخجددل بددين الترتيددب الددوالدى لمق

، كما وجدت فدروق فدي الدرجدة الكليدة لمقيداس الشدعور بالخجدل بدين (0401)مستوى داللة 

  ،(0401)عند مستوى داللة ( السابع فيما فوق –الرابع حتى السادس )الترتيب الوالدى 

 :مناقشة النتائج

 :فسير النتائج المتعلقة بالسؤال األولت: أوالً 

الشعور بالخجل لدى طلبة المرحلة الثانوية الموهوبين في األردن أظهرت النتائج أن مستوى 

ويمكن عزو ذلك الى التغيرات النمائية التي تطرأ على المراهقين في  .جاء بدرجة تقدير متوسطة

سمية واالنفعالية واالجتماعية، واالنتقال من الفيسولوجية والج: الجوانب النمائية المختلفة، منها

، تُعّرضهم إلى أشكال مختلفة من االضطرابات، وسوء التكيف مرحلة الطفولة إلى مرحلة المراهقة

النفسي واالجتماعي، والمشكالت التي تقف حائالً أمام توافقهم، وتكيفهم مع ذاتهم، ومع أفراد 

ي يترتب عليه عجزهم عن التصرف تجاهها أو نقص المجتمع، والبيئة المحيطة بهم، األمر الذ

 . تسيطر عليهم مشاعر انفعالية منها الشعور بالخجلالكفاءة في حلها؛ ولذلك 

واالنفعالية  وقد يعزى ذلك إلى أن الطلبة الموهوبين نتيجة خصائصهم الشخصية والسلوكية

تسهم في ايجاد بيئة خصبة  واالجتماعية التي يمتازون بها عن أقرانهم وغيرهم من العاديين قد

بالضغوط النفسية ومنها ضغط الزمالء، وضغط اإلخوة، والتوقعات العالية من اآلخرين، 

المحبطة واالكتئاب؛ قد ينشأ عنها العديد من المشكالت ومنها  وطموحات األهل العالية، والبيئة

 (.8000العزة، )الشعور بالخجل 

الدراسات السابقة كدراسة هامانكا وديمرباس وقد اتفقت هذه النتيجة مع نتائج بعض  

Hamanka & Demblrabas, 2008) ) التي أظهرت أن مستوى الخجل لدى الطلبة المراهقين

اوزيورن ودراسة ، ( (Henriksen & Murberg , 2009متوسط، ودراسة هنريكس وموربيدج 

ر بالخجل لدى طلبة التي أظهرت نتائجها أن مستوى الشعو (Osborne, et al, 2009)وآخرون 

التي ( (Rujoiu, 2009واتفقت نوعاً ما مع دراسة روجيو . المرحلة الثانوية جاء بمستوى متوسط

أظهرت أن غالبية طلبة المرحلة الثانوية المتفوقين شعروا بالخجل عندما ضبطوا في حالة الغش 

مع نتائج دراسة شاكر كما اتفقت . األكاديمي مما يشير إلى أن الخجل لديهم هو حالة وليس سمه

التي أظهرت أن مستوى الخجل ( 8002)في حين أنها اختلفت مع نتائج دراسة ربيعه (. 8011)

التي أظهرت أن ( 8013)ودراسة العمروسي . لدى الطالبات المتفوقات جاء بدرجة منخفضة

 .مستوى الخجل لدى الطالبات الموهوبات جاء بدرجة مرتفعة

 :متعلقة بالسؤال الثانيتفسير النتائج ال: ثانياً 

في مسدتوى الشدعور  وجود فروق ذات داللة إحصائيةكشفت النتائج المتعلقة بهذا السؤال عدم 

 وقدد يعدود ذلدك إلدى. تعزى لمتغيدر الجدنس بالخجل لدى طلبة المرحلة الثانوية الموهوبين في األردن
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مدن مسدتوى مرتفدع، إذ  أن الموهوبين والمتفوقين عرضة للمشدكالت وخاصدة عنددما تكدون الموهبدة

تزيد هذه الموهبة من عرضة الموهوب للمشكالت التكيفية، والمشكالت االنفعالية واالجتماعية، فهدم 

أكثددر حساسددية للصددراعات االجتماعيددة، ويمددرون بدددرجات متفاوتددة مددن الشددعور الخجددل أكثددر مددن 

مات والخصددائص مددا قددد كمددا أن الموهددوبين لددديهم مددن السدد. أقددرانهم وذلددك نتيجددة لقدددراتهم المعرفيددة

يُعرضهم للمجازفة أو يُوقعهم في مواقف صعبة مع أنفسهم ومع اآلخرين تسهم في بروز حاالت من 

التوتر والقلق التي تدنعكس علدى مسدتوى الشدعور بالخجدل والحساسدية الزائددة والشدعور بداالختالف، 

 .ومن هنا لم تظهر الفروق بين الذكور واإلناث في مستوى الشعور بالخجل

وقدددد اختلفدددت النتدددائج الدراسدددة الحاليدددة مدددع بعدددض نتدددائج الدراسدددات السدددابقة كدراسدددة الخالددددي 

، ودراسدددة ((Hamanka & Demblrabas, 2008ودراسددة هامانكددا وديمربدداس  ،(8004)

 , Nazmaye، ودراسدة نداظمي ( (Henriksen & Murberg , 2009هندريكس وموربيددج 

فدي مسددتوى الشدعور بالخجددل تعدزى لمتغيددر الجددنس  التدي أظهددرت نتائجهدا وجددود فددروق(  (2010

 .لصالح اإلناث

 :تفسير النتائج المتعلقة الفروض الثالث: ثالثاً 

في مستوى الشعور بالخجل تعزى لمتغير كشفت النتائج عن وجود فروق ذات داللة إحصائية 

الجسددية وقدد يعدود ذلدك إلدى التغيدرات . وجاءت الفروق لصدالح طلبدة الصدف األول الثدانوي الصف

الكبيرة التي يمدر بهدا المراهدق فدي هدذه الفتدرة؛ ولدذلك يكدره االنتقدادات التدي توجده إليده علدى جسدمه 

وتغيراتدده المصدداحبة، وقددد يسددبب ذلددك اإلحددراج لهددم فيتددرددون فددي الحددديث مددع اآلخددرين خوفدداً مددن 

 .فرطالسخرية واالستهزاء بهم؛ فيميل المراهقون في هذه الفترة إلى الشعور بالخجل الم

 

 :مناقشة النتائج المتعلقة بالفرض الرابع: رابعاً 

 وجود فروق ذات داللة إحصائية في مجال ضعف أظهرت النتائج المتعلقة بهذا السؤال

الرابع وحتى )بالنفس وفي الدرجة الكلية على المقياس وجاءت الفروق لصالح فئة  والثقة الشخصية

األسرية حيث أن األطفال ذوي الترتيب الرابع وحتى  في ضوء التنشئة ويمكن تفسير ذلك ).السادس

السادس ال يحظون بالقدر الكافي من الرعاية والعناية مما ينعكس في شخصيتهم وثقتهم بأنفسهم، 

على العكس منه ما يجده األطفال ذوي الترتيب األول من معاملة خاصة إذ يتم تشجيعهم على 

ذ الصغر، وبسبب احتكاكهم بالوالدين وتفاعلهم الدائم االستقاللية ولعب دور قيادي في األسرة من

معهما يكون أقدر من باقي اإلخوة على اكتساب اللغة بشكل مبكر، مما يساهم في تنمية ذكائه، 

 (.8010قمرة، )وإظهار قدراته الكامنة وانخفا  مستوى االضطرابات النفسية 

داللة إحصائية في مجال  وفي هذا الصدد، أظهرت نتائج هذا السؤال وجود فروق ذات 

ويمكن . الزائدة وجاءت الفروق لصالح كل من الثالث فما دون والرابع وحتى السادس الحساسية

تفسير ذلك أن الدالل الزائد والمفرط قد يسهم في رفع مستوى الشعور بالحساسية ولذلك نجد 

يشعرون بالحساسية  (الرابع وحتى السادس)و ( الثالث فما دون)الموهوبين من هاتين الفئتين 

 .المفرط تجاه أي انتقاد أو توجيهات وإرشادات

وفي هذا الصدد، ترى الباحثة أن اإلبن األخير في األسرة يكون أكثر اعتمادياً على غيره 

وعناداً، مما يترتب على ذلك ممارسة أنماط سلوك مختلفة ومتعددة دون أن يتهدد بعقاب الوالدين أو 

ق ينقل مثل هذه الممارسات إلى المدرسة دون أن يأخذ باعتباره األوامر كفهم له، ولهذا فالمراه

والتعليمات من المعلمين والمعلمات، وبالتالي يُظهر انخفاضاً في مستوى الشعور بالخجل مقارنة 

 .(الرابع وحتى السادس)و ( الثالث فما دون) بفئات الترتيب الوالدي
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 :التوصيات

 :ا الدراسة، يمكن التوصية بما يليفي ضوء النتائج التي خلصت إليه

ضدددرورة تبندددي المسدددؤولين التربدددويين وصدددناع القدددرار لبدددرامج إرشدددادية متخصصدددة فدددي  .1

المجاالت األكاديمية والمهنيدة وتقدديمها للطلبدة الموهدوبين بطريقدة تسدهم فدي تددريبهم نفسدياً 

هم علدددى أسددداليب خفدددض مسدددتوى الخجدددل ومواجهتددده لتنميدددة دافعيدددتهم واسدددتثمارهم لطاقدددات

 .وقدراتهم اإلبداعية

إشراك اآلباء واألمهات في برامج تدريبية تسهم في تنمية قدراتهم على حل مشكالت أبنائهم  .8

 .المراهقين الموهوبين الخجولين

 .إجراء دراسات مقارنة بين الموهوبين والعاديين في هذا المجال .5

وتنداول . حلدة األساسديةإجراء دراسات مقارنة بين الموهوبين فدي المرحلدة الثانويدة مدع المر .2

مجتمددع أكبددر وعينددة أكثددر ومتغيددرات أخددرى كدداإلقليم، المسددتوى االجتمدداعي االقتصددادي 

  .لألسرة ومستوى الطموح

 

 

 :قائمة المراجع

 :المراجع العربية . أ
صدق أنشطة الذكاءات المتعددة وفعاليتها في اكتشاف التالميذ الموهوبين . (8002)حمد، محمد ريا  أ

 . 80، المجلد 1العدد  جامعة أسيوط، مجلة كلية التربية،. مس االبتدائيبالصف الخا

 .دار الفكر: عمان .(5ط) الموهبة والتفوق واإلبداع(. 8002. )جروان، فتحي

 .الخجل وعالقته بالسلوك التدوافقي لددى طلبدة المرحلدة الثانويدة فدي دولدة الكويدت(. 8004. )الخالدي، أحمد

 .، جامعة عمان العربية، عمان، األردنرسالة ماجستير غير منشورة

الخجل وعالقته بأساليب المعاملة الوالدية كما تدركها طالبات المرحلة الثانوية (. 8002. )ة، شيخةربيع

 .821 -825، (85) 15. جامعة قطر -مجلة مركز البحوث التربوية. المتفوقات وغير المتفوقات

دار صفاء : عمان. وعالقته بأساليب المعاملة الوالديةالخجل االجتماعي (. 8010. )السبعاوي، فضيلة

 .للنشر والتوزيع

. 1ط ،مشكالتهم -تربيتهم -إكتشافهم -خصائصهم: المتفوقون عقلياً (. 8002. )سليمان، عبد الرحمن

 .مكتبة زهراء الشرق: القاهرة

رسالة . ى الطلبةالشعور بالخجل والشعور بالذنب وعالقتهما بتشكل الهوية لد (.8011. )شاكر، محمد

 .ماجستير غير منشورة، جامعة عمان العربية، عمان، األردن

 :األردنية الجامعات طلبة لدى الخجل في المؤثرة العوامل(. 8015. )الشريفين، نضال؛ الشريفين، أحمد

 . 522-515، (5) 83. سعود الملك جامعة - التربوية العلوم مجلة. ميدانية دراسة

دورية . طرق مبتكرة لمساعدة الطالب الخجولين لحل المسائل على السبورة(. 8002. )الشيبانية، زينة

 .53-52، 35. تصدر عن وزارة التربية والتعليم في سلطنة عمان. التطوير الفكري

التحصيل  في والخجل العزو وأساليب الضبط موضع تأثير(. 8003. )الضوي، محسوب؛ حساني، ممدوم

 التربية كلية مجلة. المسار باستخدام تحليل دراسة :الجميلة نالفنو كلية لطالب األكاديمي

 .188-40(: 32) 8. مصر– بالمنصورة

 .دار الرشاد، األطفال الموهوبون ذوو اإلعاقات، القاهرة، (:8002)عبد هللا، عادل 

 بناء مقياس الخجل لدى طلبة التربية الرياضية في جامعة الموصل،(: 8012)عبد الغفور، رافع إدريس

، ص (55)، ع(80)مجلة الرافدين للعلوم الرياضية، كلية التربية، جامعة الموصل بالعراق، ج

25-180. 

  .دار الثقافة والدار الدولية: عمان. والمتفوقين تربية الموهوبين(. 8000. )العزة، سعيد
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ودافعية  ستطالعاال حب دافعية بكل من وعالقته الوجداني الذكاء (.8010. )خديجة والعنزي، ماجد العلي،

، (18) 82الكويت، -المجلة التربوية. بدولة الكويت الثانوية المرحلة طالب لدى والخجل اإلنجاز

42-22.  

لخفض الشعور بالخجل لدى ( سلوكي-معرفي)فعالية برنامج إرشادي نفسي (. 8013. )العمروسي، نيللي

ة القدس المفتوحة لألبحاث مجلة جامع. عينة من الموهوبات المراهقات في المجتمع السعودي

 .133-111، (10) 5والدراسات التربوية، 

 .مكتبة النهضة المصرية: مصر. ضغوط المراهقين ومهارات المواجهة(. 8001. )عو ، رئيفة

المتفوقون عقليا ذوو صعوبات التعلم،قضايا التعريف والتشخيص (:8008)الزيات، فتحى مصطفى 

 .اهرةدار النشر للجامعات، الق.والعالج

مجلدة أطفدال الخلديج  -المكتبة االلكترونيدة. دور األسرة في رعاية أبنائها الموهوبين(. 8010. )قمرة، هنادي

 www.gulfkid.com. موقع ومنتدى دراسات وبحوث المتفوقين -ذوي االحتياجات الخاصة

عيددل اكتشدداف ورعايددة الموهددوبين بالمراحددل التعليميددة فددى رؤيددة مسددتقبلية لتف( 8008)نصددر، محمددد علددى 

 .تربية الموهدوبين والمتفدوقين المددخل إلدى عصدر التميدز واإلبدداع .المؤتمر العلمي الخامس .مصر

 . 81-1جامعة أسيوط ص ص  كلية التربية،

 .امعيدار الكتاب الج: العين (.8ط) علم نفس النمو الطفولة والمراهقة(. 8003. )الهنداوي، علي

موقع وزارة التربية والتعليم األردن متاح على الموقع . (8015. )وزارة التربية والتعليم األردنية

 (. :www.moe.gov.johttp)االلكتروني للوزارة 
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 مقياس الشعور بالخجل لدى طلبة المرحلة الثانوية الموهوبين :ملحق

 

 الرقم

كبيرة  الفقـرات

 جداً 

كبير

 ة

متوس

 طة

قليلة  قليلة

 جداً 

 ضعف الشخصية والثقة بالنفس: المجال األول

      .عور بالغباءأخاف الش 1

أشعر أن اآلخرين يندالون تكريمداً أكثدر مندي بدالمواقف  2

 .االجتماعية المختلفة

     

لآلخدرين حتدى لدو كدان الطلدب " ال"يصعب علي قول  3

 .الذي يطلبونه غير منطقي

     

أقدددوم بدددأكثر ممدددا هدددو مطلدددوب مندددي فدددي المشددداريع  4

 .المشتركة بسبب عدم قدرتي على الرفض

     

      .يصعب علّي طلب األشياء الخاصة بي من اآلخرين 5

يسهل علّي التنحي جانبداً وأراقدب نقداآل اآلخدرين دون  6

 .المشاركة فيه

     

      .أعطي الفرصة لآلخرين باستغاللي 7

      .أشعر بخيبة األمل في نفسي 8

يشددددعر الشددددخص بددددالتفوق حددددين يجددددد أن اآلخددددرين  9

 .قف االجتماعيةيشعرون بالقلق في الموا

     

أشددعر أندده مددن المهددم إدخددال السددرور لآلخددرين علددى  10

 .حساب مشاعري

     

 الحساسية الزائدة: المجال الثاني

      .أشعر أنني ُمخط  إذا لم يتقبلني اآلخرين 11

يصدددعب علدددي التعبيدددر عدددن مشددداعري الحقيقيدددة نحدددو  12

 .اآلخرين

     

      .بي أو إحباطاتيلدّي صعوبة في التعبير عن تع 13

      .أشك في نوايا اآلخرين نحوي 14

أشعر بالضيق حدين يفدر  اآلخدرون متطلبدات كثيدرة  15

 .مني

     

      .أخاف أن أكون عبئاً على اآلخرين 16

      .أقلق بشأن ش  يخص اآلخرين 17

      .أشعر بالخجل عندما أبدو مختلفاً عن اآلخرين 18

جابة اآلخددرين معددي تجعلنددي أطلددق علددى إن عدددم اسددت 19

 .نفسي أحكاماً سلبية

     

      .ألوم نفسي حين ال تسير األمور حسبما أتوقعها 20

 عدم القدرة على االتصال: المجال الثالث

      .أجد صعوبة في التعبير عن أفكاري اإلبداعية 21
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 .القلق والتوتر لي

     

     أخشدددددى التعبيدددددر ألسدددددرتي أو إدارة المدرسدددددة عمدددددا  26
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