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 بتداييةملرحلة االة البوعالقته بالوحدة النفسية لدى طاخلجل 
 عبد الرزاق هاديالطاف  .م .م

 جامعة بغداد -كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية/ أبن رشد
 املستخلص 

يعد علماء النفس واالجتماع الخجل والوحدة النفسية من األمراض االجتماعية 
وإحساسه منذ الطفولة مما ال شك فيه ستؤثر  والنفسية فإذا ما سيطرت على مشاعر الفرد

في بعثرة طاقاته الفكرية وتشتيت إمكاناته اإلبداعية وقدراته العقلية وشل قدرته في السيطرة 
 يعيش فيه ولألسرة التأثير الرئيسعلى سلوكه وتصرفاته تجاه نفسه وتجاه المجتمع الذي 
هل  -مشكلة البحث بالسؤال اآلتي:في إيجاد نزعة الخجل والوحدة النفسية ويمكن تحديد 

 توجد عالقة ارتباطيه بين الخجل والوحدة النفسية لدى تالميذ المدارس االبتدائية؟
 -وتهدف الدراسة الحالية إلى:

 التعرف على مستوى الخجل لدى طلبة المرحلة االبتدائية. -1
لدراسدة التعرف على مستوى الوحدة النفسية لددى طلبدة المرحلدة االبتدائيدة وتتحددد ا -2

( تلميذ وتلميذة للمدارس االبتدائية وقدد تدا ايتيدارها بطريقدة عشدوائية. 400بواقع )
مقيددداس أمدددا فيمدددا يخددد   ( فقدددرة.23فدددي بنددداء مقيددداس الخجدددل والدددذي يتدددأل  مدددن )

( فقدرة. ولقدد تدا التحقد  مدن لددي المقياسدين مدن 50الوحدة النفسية فيتكون مدن )
لثبددات فقددد تددا اسددتخدا  معادلددة )الفددا ر أمددا ا يددالل إيجدداد الصدددي اللدداهري لهمددا.

( ومقيداس 0,85ونباخ( الستخراج معامل الثبدات وللتدت لمقيداس الوحددة النفسدية )
وتبدددددين أن  (SPSS)( وقددددد تددددا اسدددددتخدا  نلددددا  0,87الخجددددل االجتمدددداعي بلددددد  )

 العالقة طردية بين الخجل االجتماعي والشعور بالوحدة النفسية.
Abstract 

Psychologists and Sociologists regard shyness and psychological  
  loneliness  of social and psychological diseases if dominated on  the 

individual   feelings  and his sense since  childhood undoubtedly will affect 
the scattering of  intellectual potential and  distraction  his creative potential 
and mental abilities and his ability to control his behavior and  his  acting  
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toward himself and community  where he lives. 
The family has the main effect in creating a trend of shyness and 

psychological loneliness  
We can specify the search problem with the following  question: 
Is there a correlation between shyness and psychological loneliness 

among primary school pupils? 
The current study, aim to:  
1-Identify the level of shyness  among students in primary stage. 
2-Identify the level of shyness among primary school students. 
The case study is determined by (400) students for elementary 

schools were selected randomly. 
shyness scale ,which  consists of (23) paragraphs. 
As for the scale of psychological loneliness consists of (50) 

paragraphs  and I've been checking the validity  of  two  scales by finding 
their virtual truth. 

For reliability has been using (Alpha Kronbakh) equation to extract the 
reliability coefficient and  amounted to the scale  psychological loneliness( 0, 
85)  and social shyness scale reached (0, 87) had using (SPSS)  and to 
show that the  growing  relationship between the social shyness and a sense 
of psychological loneliness.  

 .املقدمة وأهمية البحث: 1 .1

أشار )موري بي شتاين( أنه ليس هناك عيب أن تكون يجواًل فالعالا في      
حاجة الى الذين يتصفون بالهدوء والتأمل والرؤية وهناك من يرى أن الخجل هو التطاء 

باألمان والدفء ولكنه رلما يؤدي الى الشعور بالللا عن طريقه الواقي لها فيشعرون 
الخلية األولى للمجتمع األسرة هي  ن  إ   .(2-1: 2000. )شتاين ووكر، نفسيةال والوحدة
يعد و , الطفل على وجه الخصوص حياةذات أهمية قصوى في حياة األنسان عمومًا و و 

متفاوتة  سجايا ولفات تكون وال شك أن أي إنسان يمتلك .  البيت هو أول بيئة للطفل
لخجل ا ية والنفسية, ومن تلك األمور الحياء أودرجاتها بحسب الحالة االجتماعية والبيئ
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 ولكن إنعدا  اإلحساسالحياة اليومية للتعامل مع اآليرين,  ًا في ضروريالذي يعد 
إذا كان شديدًا سيؤدي و  ,حالة شاذة وغير لحيحة على المستوى النفسي صن بالخجل ي
نكمشًا على نفسه حيث يبدأ الخجل عند الصتر ويبدأ الطفل م ,نمو الشخصيةإعاقة  إلى

عند  يمرون بحالة الشعور بالخجل وال سيما متسمًا بالوحدة النفسية , ولما إن األطفال
ولكنها مع تديل الوالدين في إجراء تتيرات اجتماعية كالتفاعل االيتالط بالترلاء 

االستماع والرد وألول المحاورة  التحدث مع اآليرين وفن   االجتماعي وتعليا األبناء في
أما إذا لا يتديل الوالدان فسيكون  والوحدة النفسية,  الخجل نها يتخلصون منث فإحديوال

     للهروب من االحتكاك الضروري بالحياة االجتماعية.  وسيلةوالوحدة النفسية  الخجل
المشكالت المتعلقة بالفعالية االجتماعية  من ويرتبط الخجل بعدد  (14: 2004)جمل، 
( كما تبين أن المنسحب يميل إلى إدراك Sociemotional Functioningاالنفعالية )
  (   .Bovin & Begin, 1995: P183-197لى تبخيس مهاراته الفعلية. )إذاته سلبيًا و 
 & Leary, 1983: La Greca)على األطفال والراشدين .  ات تمتدددددددددراسوحسددددددددددددددددددب 

Lipez, 1998)  Epkins, 1996) , رتفاع درجة الخجل افأن  (1994ارب، المح
نسحاب والخضوع ترتبط بالمخاوف والمشكالت االجتماعية وقلة المبادرة في التفاعل واال

فتقار للمساندة االجتماعية وتقدير الذات المنخفض وإدراك االالنفسية والعزلة والوحدة 
رات المزاجية حسب بعض فتقار لأللفة والمودة مع األلدقاء كما أرتبط بالعدوانية والثو واال

ولينت الدراسات التي تمت على أطفال (. Engfer, 1993؛ 1997الدراسات. )فايد، 
الطفل  ن  (. إOlweus, 1993المدارس االبتدائية لدراسة ظاهرة التنمر/ الضحية )

ستهزاء به يتص  بأنه معزول رار لسوء المعاملة من أقرانه كاإلالضحية المعرض باستم
وأن دالئل , ير عدواني ويميل للقل  والخجل واال تئاب ونق  اعتبار الذاتاجتماعيًا وغ
ففي النص  الثاني من العا  األول معلا  ,تلهر با رًا لدى الطفلوالوحدة النفسية الخجل 

ين يستجيبون بالخوف أو الحذر ما يواجهون الترلاء وغير المألوفاألطفال الرضع عند
ن وكذلك األشياء غير لتعود يصبح األشخاص مألوفية اطراد النمو وعملياوتدريجيًا مع 
ما  فكل   ,التي يلهر فيها وتنوعها يستمر هذا الخوف مع النمو وتعدد المواق  والمألوفة 

, هو جديد أو غير مألوف يثير مشاعر االنزعاج والخوف والنتيجة هي الك  االجتماعي
الى لراع بين دوافع األمن فالمواق  االجتماعية الجديدة أو غير المألوفة تؤدي 
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Security واالستكشاف Exploration ،  ولقد أطل(Buss )  على هذا النوع من الك
يزًا له عن نوع آير من الخجل هو يجل يتم( Anxious Shyness) اسا الخجل القل 

الوعي بالذات الذي يبدأ في حدود العا  الخامس من عمر الطفل مع بداية ظهور مفهو  
وفي مسح أجراه . (  .Buss, 1997: P111-129. )ا ها كمفهو  اجتماعيالذات وإدر 
%( من 10عبر الثقافات أظهرت نتائجه أن أقل من ) ,(Zimbardo, 1977العالا )

%( من عينة 90الذين شملها االستطالع كانوا قد أقروا عد  شعورها بالخجل مطلقًا وأن )
 :Cheek, 1999ي الوقت الحاضر. )ف   ان في الساب  أأستطالع ها يجولين سواء اال

P.2)       كما أشارت الدراسات الى أن أساليب التنشئة االجتماعية الخاطئة التي
يتعرض لها األطفال منذ نعومة أظفارها تسها بشكل أو بآير في الشعور بالوحدة النفسية 

له من  نتيجة لإلحباطات المتكررة بسبب االستهزاء والسخرية أو التهكا الذي يتعرضون 
     (53: 2001األسرة مما ينتج انخفاضًا في تقدير الذات وانقالًا للثقة بالنفس )العنزي، 

الخجل وتقدير الذات لعينة ( والتي ايتار فيها 1982 )الزاروس، Lazarusففي دراسة 
وجود ارتباط إيجابي دال بين الخجل وتقدير  تولل إلىمن تالميذ المدارس االبتدائية 

التفاعل بين الوالدين واالبناء من  ن  إ     .(Lazarus, 1982: P.8خفض. )الذات المن
العوامل المهمة التي تحدد سمات الشخصية لألبناء ألن الوالدين لهما تأثير فعال على 
األبناء وهما من أها الوسائل التي تحدد وتشكل الشخصية للطفل ويرجح علماء النفس 

ارتباطًا بين نمط  ئة االجتماعية ويرون أن هناكالملاهر السلوكية الى عملية التنش
.    وتكاد تتف  (129: 1989)أبو عيطة، الفرد وأسلوب الرعاية الوالدية.  شخصية

الدراسات واالبحاث النفسية في مجال الوحدة النفسية على أن الشعور بالوحدة النفسية 
سيدي وآشر ( سنة, ويضي  كا12-9يمكن إدرا ه في المرحلة العمرية ما بين )

Cassidy & Asher  أن الشعور بالوحدة النفسية يمكن إدرا ه في مراحلة الطفولة
المبكرة والمتمثل في الخجل والحزن واالنسحاب وقلة عدد األلدقاء, ويزداد هذا الشعور 

(. Asher & Wheeler, 1985, p.501في مرحلة الطفولة المتوسطة والمتأيرة. )
ل وتأثيرها السلبي على تكيفها حدة النفسية لدى األطفاونلرًا لخطورة الشعور بالو 

جتماعي والنفسي, فقد أجريت العديد من الدراسات والبرامج اإلرشادية والعالجية اال
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ن  البحث الحالي يسعى إلى التعرف على شعور بالوحدة النفسية, ومن هنا فإلتخفي  ال
 بتدائية.ة النفسية لدى تالميذ المرحلة االالخجل النفسي والوحد

  .مشكلة البحث: 2 .1
 ةعيددوالوحدددة النفسددية مددن األمددراض االجتماعلمدداء الددنفس واالجتمدداع الخجددل  يعددد    

ه مندددذ الطفولدددة ممدددا ال شدددك فيددده يسدددواحاسالفدددرد علدددى مشددداعر ذا مدددا سددديطرت إة, فدددنفسددديالو 
 فديتده قدر  ت امكاناته االبداعية وقدراتده العقليدة وشدل  يشتتبعثرة طاقاته الفكرية و ؤثر في ست

ولألسدددرة , السددديطرة علدددى سدددلوكه وتصدددرفاته تجددداه نفسددده وتجددداه المجتمدددع الدددذي يعددديش فيددده
فددي نفددس الفددرد ويالحدد  والوحدددة النفسددية يجدداد نزعددة الخجددل إوالعائلددة التددأثير الددرئيس فددي 

ضددمن  هسدلوكيعديش حياتده فدي وحدددة نفسدية ويكدون علدى الفدرد الدذي يسدتبد بدده الخجدل أن 
إلرادة والتفكيددر الهدداد  ا سددلوبيفقددد الثقددة ويصددبح مولالنتيجددة ل متوالددالضددطراب دائددرة اال
إن  الطفدل الخجدول كمدا يالحد  علمداء الدنفس ميدال الدى  ( 34: 2002)غالدب، الرلين. 

الوحدة النفسية والعزلة والهروب من واقعه االجتماعي وأن ظهور الخجل لدى الطفل يراف  
ي السددددنوات األولددددى للطفولددددة. )عاقددددل، انتباهدددده للمجتمددددع وتعرفدددده علددددى اآليددددرين وذلددددك فدددد

(. وغالبددًا مددا يتجنددب األطفددال الخجولددون غيددرها ويفضددلون الوحدددة علددى االيددتالط, 1975
ورلما يصفها البعض بأن ها جبناء يخافون بسهولة وغير واثقين مدن انفسدها ومتدرددون فدي 

  االجتماعيدة إلزا  أنفسها بأي شيء وها يتجنبون األلفدة واالتصدال بداآليرين وفدي المواقد
ال يقومون بالمبادرة بل يبقون على األغلب لامتين أو يتحدثون بصوت يافت ويتجنبون 
التقاء العيون,وان الكثرة من الكبار يسيئون فها الخجل أو الحكدا عليدة فتدرى بعدض الكبدار 

ومدددن  ايلومدددون النمدددوذج الخجدددول مدددن األطفدددال ويدددرون فدددي سدددكونه بدددالدة وجبندددًا وانكماشددد
ول نجددده بائسددًا لدديس لدده القدددرة علددى التفاعددل االجتمدداعي ويتددردد كثيددرًا عنددد ملدداهر الخجدد

مواقددد  وكدددذلك مدددن ملددداهره ال أو نشددداط أو الددرد علدددى مدددا يجابهددده فددياالشددتراك فدددي عمدددل 
 الرتبداط بصدداقات وينفدر ممدن يوجده اليدهالخمول اللاهري الواضح فدي تجندب التوالدل وا

فالطفدل الخجدول ( 91:902001لشدرليني ,عدن تصدرفاته أو أي مالحلدات أيدرى. )ا انقدد
غالبًا ما يتعرض لمتاعب كثيرة عند ديوله المدرسة ويلهدر ذلدك بالتأتدأة والتدردد فدي طدر  

منزويدًا وحيددًا وغالبدًا مدا يعديش  علمين,األسئلة دايل الص  وإقامة الحوار مع الزمالء والم
الجمود والخمددول فددي وسددطه ومعددزواًل بعيدددًا عددن رفاقدده وألعددابها وتجددارلها ويتسددا سددلوكه بدد
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 (38:2011)داود, نتبددداهالمدرسدددي إضدددافة للحساسدددية الزائددددة والعصدددبية والتمدددرد لجدددذب اال
, قددرة التلميدذ علدى التفاعدل االجتمدداعيوالوحددة النفسدية إلدى معيد  لالخجدل يتحدول وعنددما 
تكددون مدن االضددطراب فددي مشداعر القلدد  و نددوع  يالحالددة تسدمى )الددبكا االيتيدداري( وهدهدذه 

ألنه يصبح غير واث  من نفسه وال يستطيع الكدال  عنددما  ؛أ ثر تأثيرًا في حياته المدرسية
يتياري متكلمًا في البيت وعنيفًا , وقد يكون المصاب بالبكا االيسأله مدرسوه عن أي شيء
يسدددتطيع أن يهمدددس أو يدددتكلا علدددى األطدددالي مدددع زمالئددده أو أي  مدددع أفدددراد أسدددرته لكنددده ال
)شدددبكة المعلومدددات الدوليدددة ( وتعدددد الوحددددة النفسدددية مشدددكلة منزل.شدددخ  غريدددب يدددارج ال

للكثيددر مددن المشددكالت  نهددا بمثابددة نقطددة البدايددةيالددة فددي المرحلددة الدراسددية االبتدائيددة؛ أل
التي يمكن أن يعاني منها التلميذ ويشكو منها, والتي ترجع في أساسها إلى فقددان الشدعور 

ددد  بالثقدة بدالنفس واألمددن النفسدي. للتعدرف والكشدد  عدن مسددتوى البحدث الحدالي محاولددة ويع 
الخجدل النفسددي والوحددة النفسددية والعالقددة بينهمدا لدددى تالميددذ المرحلدة االبتدائيددة, يصولددًا 
وان معلا الدراسات ركزت على الخجل والوحدة النفسية لدى عينة في مراحل أيرى مثل: 

والجامعيدددة, فضددداًل عدددن اآلثدددار الشدددباب والمدددراهقين والمراهقدددات وطلبدددة المرحلدددة اإلعداديدددة 
المترتبددة عدددن الخجدددل النفسدددي والوحدددة النفسدددية مدددن عواقدددب مرضددية تصددداحب التلميدددذ إلدددى 

العدداملين فددي المؤسسددات الترلويددة  مراحددل متقدمددة مددن حياتدده, ولعددل الدراسددة الحاليددة تسدداعد
بدالنفس وتقويدة على القيا  بعملية االرشاد والتوجيه لتالميذ المدارس االبتدائية لتعزيز الثقدة 

تشددجيعها علددى االيددتالط بالتالميددذ, ومددن هنددا األنددا ورفددض الحددديث السددلبي عددن الددذات و 
 يمكننا تحديد مشكلة البحث بالسؤال اآلتي:

هل توجد عالقة ارتباطية بين الخجل النفسي والوحدة النفسية لدى تالميذ المرحلدة  -
 االبتدائية؟

 .أهداف البحث :3 .1

 .طلبة المرحلة االبتدائيةدى التعرف على مستوى الخجل ل -1
 مستوى الوحدة النفسية لدى طلبة المرحلة االبتدائية. التعرف على -2

 قياس العالقة بين الخجل والوحدة النفسية لدى طلبة المرحلة االبتدائية. -3
 .ض البحثوفر: 4 .1
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ال يوجد فري ذو داللة احصائية بين متوسط درجات عينة الدراسة و المتوسط  -1
 .االبتدائيةخجل لدى طلبة المرحلة الفرضي لمقياس ال

ال يوجد فري ذو داللة احصائية بين متوسط درجات عينة الدراسة و المتوسط  -2
 بتدائية.لدى طلبة المرحلة اال الفرضي لمقياس الوحدة النفسية

الخجل والوحدة النفسية لدى طلبة المرحلة  عالقة ذات داللة معنوية بينال توجد  -3  . 2014/2015ي االبتدائية للعا  الدراس
الخجل والوحدة النفسية لدى طلبة المرحلة  عالقة ذات داللة معنوية بينال توجد  -4

 .)ذكور/ إناث( نوع  تعزى لمتتير ال2014/2015االبتدائية للعا  الدراسي 
  .البحث : حدود5 .1
االبتدائيدة المرحة الص  الرابع والخامس والسادس ضمن  تالمذة المجال البشري: -

  .2014/2015للعا  الدراسي  ولىاألولى والكرخ األ رلافةلية المديرية تر في 
 الرلددددافةالمدددددارس النهاريدددة الحكوميددددة التابعدددة لمديريددددة ترليدددة : المجاااال الميااااا   -

 .في مدينة بتداد/ العراي األولىاألولى والكرخ 
 . 2014/2015الفصل األول للعا  الدراسي  لزما  :االمجال  -
 :: حتديد املصطلحات6 .1

الشعور بعد  الراحة في المواق  االجتماعية بشكل هو  :(Shyness)ل الخج -
يتديل في قابليتنا على امتناع أنفسنا بالدرجة التي نحن قادرون عليها بحيث يسبب تجنب 

 .(Gilbert, 2003: P.2المواق  االجتماعية كليًا. )
 تجيبالتي يحصل عليها المسات الدرجبمجموع  :إجرائيا   لخجلويتحدد مصطلح ا-

الذي أعدته  مقياس الخجل )طالب المرحلة االبتدائية( من يالل إجابته عن فقرات
 .الباحثة

هددي الرغبددة فددي االبتعدداد عددن  (:Psychological Loneliness)الوحاادا السيةااي   -
اآليرين واالستمتاع بدالجلوس منعدزاًل عدنها, مدع لدعولة التدودد إلديها ولدعولة التمسدك 

 (.127-126, 1993ق  وعد  الثقة بالنفس. ) شقير, بها, بجانب الشعور بالن
بمجمدددوع الددددرجات التدددي يحصدددل عليهدددا  ويتحااادد مصاااطلح الوحااادا السيةاااي  إجرائياااا : -

المسدددتجيب ) طالدددب المرحلدددة االبتدائيدددة( مدددن يدددالل إجابتددده عدددن فقدددرات مقيددداس الوحددددة 
 النفسية الذي أعدته الباحثة. 

لددة الدراسددية الرسددمية األولددى ومدددة الدراسددة المرحويقصددد بهددا البتدائياا : المرحلاا  ا -
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( لينتقلددددوا بعدددددها إلددددى 12-6فيهددددا سددددت سددددنوات, وتسددددتقبل التالميددددذ مددددن اعمددددار )
 المرحلة المتوسطة حسب سل ا التعليا في وزارة الترلية العراقية.

الددذين يدرسددون فددي المرحلددة بالتالميددذ  إجرائيااا :المرحلاا  االبتدائياا  ويتحاادد مصااطلح  -
ضددمن المدددارس الحكوميددة ( السددادسو الخددامس، و الرابددع، وف: )صددففددي ال االبتدائيددة
  .2014/2015للعا  الدراسي النهارية, 
  -اإلطار النظري: -2
 اخلجل النفسي:: 2-1

 ةأن الخجددددل اضددددطراب مصددددحوب بددددالخوف والدهشدددد الددددى( 1971يشددددير )لددددليبا، 
ًا كدان ا  جمدياًل فدي والتحير وهو يحصل للمرء عند شعوره بالعجز من مالئمدة الواقدع قبيحد

حددين ان الحيدداء هددو الشددعور بالشدديء القبدديح واالشددفاي مددن مواقعدده والنفددور عندده فلدده  معنددى 
-فددي قصددة آد   --والدددليل علددى ذلددك مددا ذكددره    .(253: 1971)لددليبا، .أيالقددي
-  عندددما يددال  المعددايير التددي وضددعها لهددا فددي تنلدديا حيدداتها فقددد يددال  آد  وزوجدده

واضحة ولدذلك تعرضدا ألول موقد  يثيدر الخجدل.  (تهمااعور )تهما وآبدت سف هذه المعايير
ُصااَياُ   قدال تعددالى:  اَاَاَما َوَاُيَ ااا َ خو َِ َو َلَاَمااا َ ااوو َفااَداُلَمَما ُغَرااَروَل َفَلُمااا َ اَشااا الُشااَجَرَا َبااَد

َا َ  َأَاَمااا ََْلاا و َْ و َجُسااُ  َوَ اَداَمَمااا ََ ُل الو ُاَمااا ُماار َوََ َ َمااا الُشااَجَرُا َوََْشاال ُلَ َمااا ُإُ  َعَليو َمااا َعاار ُالو
َطََ  َلَ َمااا َعااَدوي َمُبااير   ( وهددو بددذلك الموقدد  أسددتدعى 22)سددور االعددراف/ اآليددة:  الُشاايو

الخجدددل لددددى آد  وزوجددده وهدددذا الموقددد  هدددو أول يدددري للمعدددايير التدددي وضدددعها   تعدددالى 
نسدان. )العبيددي، بداك وعدد  االرتيدا  لإلب مشداعر الخجدل واالرتلإلنسان وهذا الموق  سب

بن وموق ، فالشخصية الخجولة هي شخصية ضعيفة ال  (1: 1999 فالخجل ناتج عن ج 
ن الحيداء نداتج عدن شخصدية قويدة فهدي شخصدية إرف قيمتها ولكن الحياء عكس ذلدك فدتع

ومددددن  (.178: 2003تستشددددعر قيمتهددددا فهددددي كريمددددة تسددددتعلي أن تفعددددل القبددددائح. )يالددددد، 
مل الرئيسة التي تساعد على إيجاد الخجل لدى األفراد وهما العامدل الجسددي والعامدل العوا

النفسدددي ولكدددل مدددن هدددذين العددداملين تدددأثيرها البعيدددد والقريدددب علدددى وجدددود الخجدددل. )غالدددب، 
1978 :11.) 
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 ظهور مجموعة إلىضتط نفسي يؤدي  أيشأنه شأن  متعددة أعراضيصاحب الخجل  .1
تحت  تندرج المجموعة وهذهمكن فصلها عن بعضها تتفاعل مع بعضها والي أعراض

                                                                                                             ثالث تقسيمات هي :
، أوالمشاعر الضي  عند االضطرار للبدء بالحديث  من ملاهرها ْعراض  لوكي :ا 1
غير  األشخاص أوتجنب لقاء الترلاء  والترلاء ، بحضورلكال  قلة التحدث واو 

المعروفين له وعد  القدرة على الحديث والتكلا عند االضطرار في المناسبات االجتماعية 
 ،وتا تكليفه بذلك إذاوالشعور بالحرج الشديد 

لخوف من اجتماعية وا أومها  فرديه  ألداءاالنزواء واالنطواء والتردد الشديد في التطوع  
ومحاولة فرض رغباته على من حوله والجمود والخمول  باألنانيةوالشعور  اآليريننقد 

                                                                                                   .بالوسط المدرسي
لمعدة وتكون دقات في ا واآل النبض ومشا ل من ملاهرها زيادة  :جةد    ْعراض ا2

في  غصة،الالإراديوجفاف في الفا والحل  مع االرتجاف واالرتعاش  وسريعةالقلب قوية 
                                                                      دين والكتفين .         يفي الي الحل  ، والتعر 

 بداإلحراجالتركيز على النفس والشعور ومن ملاهرها الشعور بعد   ا يعالي : ْعراض ا 3  
فددي ابسددط المواقدد  مددع الشددعور بددالخوف والصددمت المسددتمر فددي محاولددة للبقدداء بعيدددا عددن 

بدالنفس والكسدل والخمدول  الثقدةوالنق  والقل  الشديد وعدد   األمانوالشعور بعد   اآليرين
نفسي شدديد وعدد   اوألوالتلعثا في الكال   واحمرار الوجه إليه األنلارمع التمارض لجذب 
وحسدددددب رأي الصدددددحة النفسدددددية، فدددددإن   شدددددبكة المعلومدددددات الدوليدددددة(.)القددددددرة علدددددى التعبيدددددر

المصددابين بالخجددل لددديها حساسددية مبددال  بهددا أتجددداه الددنفس ومددا يحدددث لهددا بحيددث يكدددون 
محور االهتمدا  والتركيدز هدو مددى تدأثيرها علدى اآليدرين وكدذلك نلدرة اآليدرين لهدا ولهدذا 

لددى الددنفس الدايليددة ومشدداعر الددنق  واالرتبدداك الددذي يحدددث لهددا بحضددور يددتا التركيددز ع
اآليدددرين أو عندددد التعامدددل معهدددا، فدددإن المصدددابين بالخجدددل يفقددددون القددددرة علدددى االهتمدددا  
والتركيدددز علدددى اآليدددرين والشدددعور بمشددداعرها ولالتدددالي يدددزداد العدددزل االجتمددداعي والصدددمت 

                                                                                        الذي يعاني منه المصاب.
( والدذي يعدد Freud: لقدد تنداول فرويدد )الخجل مار وجاا    ار التحليال السيةا 

( Horneyالرائد في التحليل النفسي مفهدو  الخجدل وجداء مدن بعدده تالميدذه مثدل هورنداي )
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فيمدددددا يلدددددي اسدددددتعراض آلراء هدددددؤالء (، و Lindgren( و لنددددددكرين )Eriksonو اريكسدددددون )
 المنلرين في نشوء الخجل:

يددرى فرويدد بددأن القلد  يشددكل جددزءًا (: Freudالخجال ماار وجااا    اار فرويااد   -
من نلا  الشخصية والذي هو اساس لكل عصاب أو ذهان كما افترض فرويد ثالثة أنواع 

  من القل :
شدعر فيهدا الفدرد بالضدي  والهدا وهو حالة مستمرة منتشرة يال لق العصاب   المرض (: . 1

بطريقة غامضة وال يجد الفرد لهذه الحالة تفسيرًا موضوعيًا وهذه الدرجة من القلد  تتددايل 
 مع االعراض المرضية لتكون مركبات لألعراض التي تتص  بها اضطرابات الشخصية. 

 .(125-124: 1978)منصور وآيرون، 
شددعر فيهددا الفددرد بدرجددة مددن التددوتر حيددال وهددي تلددك الحالددة التددي يال لااق الموضااوع : . 2

 مواق  أو مشكالت معينة وهي تزول بزوال المؤثر.
وينشأ عن الصدراع بدين الهدو واألندا االعلدى، وأن هدذا الندوع مدن القلد  ال لق األخالش : . 3

( لمدى نمو األنا األعلى أي لراع بين المعايير األيالقية الصدارمة Functionهو دالة )
الندزوات المسديطرة والتدي ال تسدمح لهدا األندا األعلدى بداللهور وهندا  إشدباعي ولين الرغبة فد

 (41: 1983هذه الحاجات. )شلتز،  إشباعينشأ الخوف والقل  من 
َ اي   - َ   مو مصادر  ةتحدد هورناي ثالث (:K. Horneyالخجل مر وجا    ر كا

مهما وترى هورناي أنه   (,الشعور بالعزلة, و الشعور بالعداوةو  ,الشعور بالعجز)للقل  هي:
نها تنبع من مصدر واحد هو شعور الفرد بأنه عاجز إ انت مصادر القل  وأشكاله ف

وضعي  وال يفها نفسه وال اآليرين وأنه  يعيش وسط عالا عدائي مليء بالتناق . 
 (126: 1978)منصور وآيرون، 

( يستخدمها Neurotic - Trends) عصابية ما تعتقد )هورناي( أن هناك ثالث نزعات 
 األفراد لحماية النفس من القل  وهذه النزعات تقود األفراد الى ثالثة أنواع من السلوك وهي:

 ستحسان.ويتميز بالحاجة الشديدة للحب واال التحرك  حو اآلخرير  السوع الموائ (: -1
يعيش هؤالء الناس في عالا يكون فيه كما  التحرك ضد الساس  السوع العدائ (: -2
 عدائي واأل ثر مكرًا هو األ ثر لالحية للبقاء.   نه أن كل واحد يرو 
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فراد الذين يتميزون بالشخصيات يميل األ التحرك غعيدا  عر الساس  السوع اإل عزال (: -3
نعزالية الى تكوين مسافة عاطفية تبعدها عن كل الناس اآليرين. وتقول )هورناي( أن اال

انون من نفس أنواع الصراع بين األساليب المتضارلة  ل الناس العصابين أو األسوياء يع
والمتنافرة والفري بين الشخ  السوي والشخ  العصابي هو في شدة الصراع. )شلتز، 

وترى )هورناي( أن نشأة الخجل تعود الى يبرات الطفولة المبكرة  (102-107: 1983
 ره بالخجل.التي يكون بعضها شعوري ولعضها ال شعوري وأن للبيئة أثره في شعو 

(Horney, 1966: P.207,)  وتتابع هورناي(Horney ) بأن للناس الخجولين شعورًا عامًا
بالصراع العصابي والخطير قد ينسحبون من التفاعالت االجتماعية من يالل ايتيارها حل 

بينما يعتمد البعض اآلير  (.Compulsive Detachment Solution)الجبري  االنعزال
 Compulsive)يتيارها حل الخضوع الجبري اشكل مفرط على اآليرين بمن الخجولين ول

Compliaince Solution)  في حين أن البعض اآلير من األفراد الخجولين يتأرجح بين
 (.Cheek, 1999: P.12)نسحاب المفرط واالعتماد واالتكال المفرط. اال

 (Lindgren)يرى لندكرين  (:Lindgren)الخجل مر وجا    ر لسدكرير 
َا غشيل كبير ف  عندما نختبر الخجل  َأع  جوا ب  ببي  مرمو  مير ْ   شخص ْ

َيالعملياَ   : الالشعو
الفرد يشعر بالذنب عن كالمه وأفكاره  (:Gulit Feeling)مشاعر الذ ب  .1

 ومعتقداته التي قد ال تتف  مع آراء اآليرين مما يجعله عرضة للنقد والنبذ.
الشعور بالنق  قد يكون  ن  إ (:Feeling of Inferiority)مشاعر الس ص  .2

شل وينمي لديه سببًا مباشرًا في نشوء الخجل حيث يؤدي بالشخ  الى توقع الف
 ,Lindgren, 1959)نسحاب والكبت لألفكار التي يمتلكها. الشعور بالقل  واال

P.136-137). 
 اسوهو السبب األس :(Passive Participation)شابلي  الطعر واأل جراح:  .3

في أ ثر أنواع الخجل فالشخ  الخجول يخاف إذا تكلا ألنه قد يعرض نفسه 
 .(Lindgren, 1959, P.136)الى الفشل والسخرية من اآليرين. 

َك  غير الياعل ا .4 على  ألعضائهايتمثل في تشجيع معلا الحضارات : لمشا
أن  المشاركة غير الفاعلة في العديد من النشاطات كأن يكونوا مترقبين أ ثر مما
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العالية وهذا ما  االتكاليةيكونوا فاعلين في تلك النشاطات وهذا يرتبط بمشكلة 
 .(Lindgren, 1959, P.137-142) يتص  به الخجول.

 الخجل مر وجا    ر الس رياَ المعرفي :  -
تعد وجهات النلر المعرفية في تفسير الخجل من الميادين الحديثة في علا النفس ويتمثل 

 وفيما يلي استعراض لكل   (.Buss) ونلرية ب  (Zimbardo)مياردو ذلك بوجهة نلر ز 
 نلرية. 
َدو و  - )زمباردو( الخجل بأنه رد  عد  ف  الخجل:  (Zimbardo)جا    ر زمبا

السائدة والبرمجة  (Social Values)فعل شخصي ينشأ ويتأ د من يالل القيا االجتماعية 
ت الموجهة والمركزة نحو الذات أو األنا الحضارية ويكون انتشار الخجل أعلى من الحضارا

(Ego)  أ ثر من الحضارات الموجهة نحو الجماعة أو الحضارات التي تركز على المجتمع
(Zimbardo, 1980: P.335.) 

 مكونات رئيسة وهي: ةمن أرلع (Zimbardo)ويتضمن الخجل في رأي زمباردو 
  تئاب والقل  والعزلة.الخزي واالمثل الشعور باالرتباك و  الميو  اال يعال : .1
مثل تجنب المواق  االجتماعية التي تثير الخوف للشخ   الميو  الةلوك : .2

 الخجول وعد  التعبير عن مشاعر وأفكاره ولعولة التحدث أما  اآليرين.
جفاف الفا والشراهة في األ ل زيادة ضرلات القلب واالرتجاف و  الميو  اليةيولوج : .3

 رتعاش.واال
مثل االفكار التي يحملها الفرد عن الموق  وتجعله غير قادر على الميو  المعرف : 

ويفترض زمباردو التوالل مثل الفكرة السلبية حول الذات واالنشتال المفرط بالذات. 
(Zimbardo 1977)  أن أسباب سلوك الخجل تكمن في تفاعل العامل الشخصي والعامل

, عنصر الخوف)  الثة عنالر وهي:المحددات الرئيسة في نشوء الخجل ث الموقفي وتعد  
 ما  (Crozier, 1990: P.157). (االفكار الالعقالنية, و العجز في المهارات االجتماعيةو 

يرى )زمباردو( أن األشخاص يكتسبون سلوك الخجل من النماذج المقدمة من يالل عملية 
وعلى وف  فالطفل ومن يالل مالحلة سلوك الراشد يقو  بالتقليد  (Modeling)النمذجة 

النموذج الذي يتأثر به هذا من شأنه أن يترتب عليه التطاب  بين سلوك المتعلا والنموذج. 
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(Crozier, 2001: P.121)  ما أن أساليب المعاملة الوالدية تعزز سلوك الخجل لدى 
 ثقة اآلباء بأبنائها والمبالتة في التوليخ والمديح والحماية أو مقارنة الطفل فانعدا االطفال 

بأطفال آيرين أو التجاهل أو اطالي سمات مثل: يجول أو قل  أو غير مريح أو هاد  
ومن وجهة نلر . (132: 2005فإنها قد تجعل الطفل يسلك بصورة مماثلة. ) اردوتشي، 
نسحاب نه يواجه العزلة االجتماعية واال)زمباردو( فإن الشخ  الخجول يصل الى حد أ

 نتائج سلبية هي:جتماعي وله على األقل ثالث اال
 ات المعززة من اآليرين في بيئته.يقلل من فرلة استال  الشخ  للمكافئ .1
يحر  الخجل الشخ  الخجول من فرلة الحصول على معلومات المقارنة  .2

 االجتماعية وذلك من يالل تحديده للتفاعالت االجتماعية.
ين ألن الناس يحدد الخجل من الفائدة العامة لإلسناد االجتماعي المقد  من اآلير  .3

الخجولين أ ثر عرضة للطعن والتأثر بضتوط الحياة وأ ثر تجنبًا للنصائح 
 ,Zimbardo)( 29: 1999وتشجيع األلدقاء والمعارف واألقرلاء.)العبيدي، 

1980: P.334) 
هعه  لنظريةعف  عت به  ع  ( Buss 1980)وضع   في  لخجلي : (Buss) جا    رو  -

 -Self- Consciousness and Social)لنشعور    نعهلو ولنق عال لماهيع  ت 

Anxiety )هيض وارد نر ين من لنخجل:ل إذ  

ن هددذا النددوع مددن الخجددل يبدددأ فددي السددنة إ(: Fearful Shyness) خجاال الخااو  -1
األولى من الحياة ويالل النصد  الثداني مدن السدنة األولدى مدن حيداة الطفدل وسدمي 

ولتكرار لوجود الترلاء فأن وعند نمو الطفل  (Strangers Anxiety)بقل  الترلاء 
وهددذا النددوع مددن الخجددل نددوع مددن  (Buss)يجددل الخددوف يميددل الددى التضددائل ويعددد 

عدددددداج مددددددن التفدددددداعالت أو العالقددددددات أندددددواع القلدددددد  االجتمدددددداعي ألندددددده  يتضدددددمن االنز 
 :Buss, 1986) جتماعيدة أو الفدزع والرعدب مدن وجدود الشدخ  مدع اآليدرين.اال

P.39). 
يتضدمن هدذا الندوع  (:Self- Consciousness Shyness)خجل الشاعوَ غالاذاَ  -2

مدددن يجدددل الدددذات بولدددفه موضدددوعًا اجتماعيدددًا فعندددد مدددا يكدددون الشدددعور بالدددذات حدددادًا فدددأن 
الشخ  يشعر بأن اآليرين يراقبونه ويكون هذا الشدعور أ ثدر مدن الطبيعدي والنتيجدة هدي 

أن  (.Buss) الشدددعور بددداألحراج وينتهدددي بددده األمدددر الدددى الشدددعور بالخجدددل كمدددا يدددرى بددد 
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األنسددان وحددده الددذي يكددون مدددرك لذاتدده وأن األطفددال يتعلمددون مددن يددالل أسدداليب التنشددئة 
االجتماعية أن اآليرين يراقبونها بصورة مستمرة، كما أن العمليات المعرفيدة المتقدمدة تبددأ 
باللهور والتطور يالل السنة الرابعة والخامسة مدن الحيداة وهدذا مدا يجعدل الفدرد أن يمتلدك 

الشدديء الددذي يجعلدده يخجددل بشددأنه وهددذا مددا يسددمى  وامددتالكاإلحسدداس بالددذات االجتماعيددة 
 ما ميز بد  . (Buss, 1980: P.90( )Buss, 1986: P.41)بخجل الشعور بالذات. 

(Buss)  إذيجل الخوف ويجل الشعور بالذات بين نوعي الخجل عن طري  مقارنة بين 
الخددوف يتوقددع أن يكونددوا حساسدديين مددن  أن األشددخاص الددذين لددديها يجددل (Buss)يقددول 

المواقدد  غيدر المألوفدة واالشددخاص الترلداء وتطفلهدا أو تهجمهددا  و السديماحداثدة المواقد  
ومواقددد  التقيددديا االجتمددداعي ولكدددن بالمقابدددل غيدددر حساسددديين مدددن أسدددباب يجدددل الشدددعور 

( أن هندداك أرلعددة أبعدداد Buss مددا يشددير بدد  ). (Buss, 1986: P.45بالددذات. )
 :للخجل

االرتباك يكون مصدحولًا بالضدحك أو بقهقهدة أو بعصدبية وشدعور  البعد األول: -
 بالتباء.
أن  كمددااحتقددار للددذات زدراء أو ور بددالخزي أو العددار فيولدد  بأندده  االشددع لبعااد النااا  :ا -

 الشخ  يبدو كئيبًا.
وعد   قل  الجمهور يكش  عنه  بوجود التوتر والشعور بالخوف واالنزعاج لبعد النالث:ا -

 االنتلا .
جتمدداعي متوقددع مددع مشدداعر تددوتر االخجددل يسددتدل عليدده مددن كددبح سددلوك  البعااد الراغاا : -

 رتباك وإحراج.او 
 ( فيما يخ  سمة الخجل:Bussنلرية ب  )لمن يالل االستعراض المفصل 

هناك أتفاي كبير علدى ردود األفعدال التدي تسدب  أو تلدي يبدرة الخجدل حيدث يؤكدد  -
الفسديولوجية والسدلوكية  :ك ثالثة أنواع من ردود األفعال وهي ال المنلران أن هنا

 والمعرفية والتي تتفرع منها مجموعة من االستجابات. 
لنخجل نرع من لنخعر  وو لنق عال لنظع عن  عن لنيتيعيلو لماهي  يعف لنأوةتعف وو  يعي 

ت ومددن يددالل مددا تقددد  مددن عددرض لوجهددا نفو نيعع   ن شععخ .لنر ععف ولنهععت عشععيل ع وةععول  ألني
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 تية:( وذلك لألسباب اآلBussن الباحثة تتبنى نلرية ب  )إالنلر المختلفة في الخجل ف
 ( أحدث نلرية في الخجل.Bussتعد نلرية ب  ) .1
( أ ثددددر شددددمولية مددددن حيددددث المفدددداهيا النفسددددية والوراثيددددة Bussتعددددد نلريددددة بدددد  ) .2

 واالجتماعية.
بدددد  عتمدددددت أغلددددب الدراسددددات التددددي أجريددددت فددددي ميدددددان الخجددددل علددددى نلريددددة ا  .3
(Buss .واتخذتها منطلقًا لها ) 

 الوحدة النفسية:: 2-2
على البحوث والدراسات العرلية  الباحثةأطلعت لتحديد مفهو  الوحدة النفسية     

واالجنبية والتي كشفت عن جهود علماء النفس والباحثين في مجال علا النفس والصحة 
سية وفيما يلي عرض لهذه النفسية وعلا االجتماع والفلسفة في تعريف للوحدة النف

 التعاريف :
أن الشخ  يعتبر وحيدًا  Dean Turners,1960حيث يرى دين تيرنرز      

من وجهة نلر علا النفس عندما يعي أو يشعر بعزلته في وحدته , ويبدو متكئبًا أو 
مهمومًا من جراء إحساسه بالوحدة مما يؤدي إلى أن ينأى بنفسه أو يبتعد عن المجتمع , 

دو بال رفي  أو لدي  , ويشعر تبعًا لذلك كما لو كان مقفرًا من الوجهة النفسية فيب
إلى المنحى  Weiss,1974.     في حين يتجه ويس (4 :1979)قشقوش :. والمعنوية 

 Deficitاالجتماعي في تعريفه للوحدة النفسية , حيث يرى أنه حالة عجز 

Condition رتباط عاطفي يرلطه باآلير أو تحدث نتيجة إحساس الفرد بافتقاده ا
 1981باآليرين والذي يحميه من اإلحساس بالعزلة االجتماعية أو االنفعالية . )الصراف:

الوحدة النفسية بالحرمان  Susan Gordon,1976(.      وترلط سوزان جوردون 15:
ت حيث ترى أن الوحدة هي شعور بالحرمان ينشأ عن الحاجة إلى أنواع معينة من العالقا
االنسانية , أي أنها شعور بأن شخصًا ما غائب وينشأ هذا الشعور بالحرمان عندما 

(. وعرف ابراهيا 108: 1998تختفي العالقات االنسانية التي يتوقعها الفرد.)عبدالرحمن :
 Psychologicalالوحدة النفسية بأنها إحساس الفرد بوجود فجوة نفسية  1979قشقوش 

Gap اص وموضعات مجاله النفسي إلى درجة يشعر معها الفرد تباعد بينه ولين أشخ
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بافتقاده التقبل والتواد والحب من جانب اآليرين بحيث يترتب على ذلك حرمان الفرد من 
أهلية اإلنخراط في عالقات مثمرة ومشبعة مع أي من أشخاص وموضوعات الوسط الذي 

سالمه  ةممدوح ؤكديو  (.19: 1990يعيش فيه ويمارس دوره من يالله .)إبراهيا :
نفراد هو أن تكون بمفردك حيث نوعية العالقات كما يدركها الفرد بينما اإل على 2000

بائها آيتعل  بالواقع الموضوعي لكا العالقات . فقد وجد أن األشخاص الذين ولفوا 
ناة لحاالت الوحدة النفسية عن اأقل مع انحين للحب والعطاء كانو اعلى أنها عطوفين م

ني األشخاص ا ذلك يع بائها يتميزون بالبرود تجاهها والرفض لها .آلذين كان هؤالء ا
من األشخاص الذين توفى أحد  بائها بالطالي من الوحدة النفسية أ ثرآالذين أنفصل 

والديها في الصتر وقد يرجع ذلك إلى أن الفرد قد يفسر طالي الوالدين على أنه رفض له 
ل ؤو أحد الوالدين على أنه لا يكن ذلك الوالد مسوفاة سر ذى به ، بينما قد يفألايقاع إو 

 أن إلى 2004 عمرو عمرذهب ي.  و ( 27: 2000،  )ممدوحة سالمة. عن حدوثه 
حالة يشعر فيها الفرد بالتباعد عن اآليرين وعد  فها اآليرين له مع  الوحدة النفسية "

 " طة االجتماعي والنفسيأحساس الفرد بالملل والضجر عند التقائه بالجماعة ، في محي
الوحدة النفسية " يبرة عامة ال  2007مجدي الدسوقي  رفويع .(27 :2004.)عمر :

مفر منها ويشيع وجودها بصور متباينة وفي أوقات مختلفة لدي الناس جميعًا ويكون هذا 
اإلحساس أو هذا الشعور نتيجة حتمية لما ينتج عن إدراك الفرد للفجوة القائمة بين ما 

    (.205: 2007)الدسوقي:وقع وما هو قائا فعاًل " .يت

  اشكال الوحدة النفسية
تعددت وتنوعت اشكال الوحدة النفسية عند الباحثين وذلك بسبب ايتالف     

المنطلقات النلرية للباحثين الذين تناولوا هذا المفهو  ومنها من ميز بين نوعين من 
 الوحدة وهي:
المودة  أو لفةاأل ي رلطقصور ف أونق   طفية : وتنتج منالوحدة العا -1

مع االشخاص االيرين والذين لها اهميه ياله بحياة الفرد مما يشعر بالحزن و الخوف 
 و عد  االرتيا  والفراغ والقل  والعزلة.
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الوحدة االجتماعية : وتنتج عن نق  في شبكة العالقات االجتماعية  -2
ان الثقة بالنفس واالرهاي والملل او الضجر للفرد والتي ال تحق  له الرضا مما يشعر بفقد

 واليأس والهامشية .
ظاهريا فقط بل تختل  وال تختل  الوحدة النفسية العاطفية عن االجتماعية   
ومنها من لنفها بحسب الموق  وحدد  .(35 :1992معالجة كل منها )حمود : بأسلوب
 انماط للوحدة النفسية وهي : ةثالث

والتي تتضمن فترات من الوحدة  Transientة الوحدة النفسية العابر  -1
 النفسية على الرغا من أن حياة الفرد االجتماعية تتسا بالتواف  والمواءمة .

 والتي قد تستمر لفترات طويلة تصل Chronicالوحدة النفسية المزمنة  -2
 إلى حد سنتين أو أ ثر .

 طة والتي ترتبط بأحداث ضاغ Situationalالوحدة النفسية الموقفية 
أنواع للوحدة النفسية يعكس  ة ما اقتر  ايرون ثالث ( .361: 2007فايد ،.   الطالي 

  ل منها ما اسماه باالغتراب وهي تتمثل في : 
وفيه يعجز الفرد عن  Emotional Estrangementاالغتراب االنفعالي    

 تحقي  مشاعر األلفة والمودة بينه ولين اآليرين .
وفيه يعجز الفرد عن  Social Estrangementاالغتراب االجتماعي  -1

 إشباع عالقاته ولداقاته في بيئته االجتماعية . 
وهو نتيجة ال مفر  Estrangement Existentialاالغتراب الوجودي  -2

 منها للبشرية حد الوحدة النفسية أو التفرد األساسي .
 ة معين ما توجد أشكال عديدة للوحدة النفسية كل منها يعكس نمط عالق     
 تتمثل في :
ويعكس اعتقاد الطالب بأنه ليس فردًا في جماعة  Exclusionاالستبعاد  -1

  ان يود أن ينتمي إليها لكنه ال يحلى بقبول أعضائها .
االنقباض ويعنى شعور الطالب بأن أفكاره ومشاعره قد احتبست دايلة ،  -2

 وأنه ليس هناك من يفضى بها إليه .
ب بأنه مختل  كلية عن اآليرين ، وهذا االغتراب ويعنى شعور الطال -3
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الشعور التامض بالوحدة النفسية يحدث حين يجد الطالب نفسه مختلفًا في قيمه واتجاهاته 
 ، واهتماماته ، عن قيا ، واهتمامات ، واتجاهات رفاقه .

شعور الطالب بأنه غير محبوب وهو أ ثر أشكال الوحدة النفسية آالمًا ، ذلك أن 
 ما ناقش سادلر  نه محبوب ، يمثل له شعوره باألمن واالستقرار .شعور الشخ  بأ

الشعور بكون الفرد مستبعدًا من يمسة أشكال لخبرة الشعور بالوحدة النفسية وهي: 
 االحتكاك بالذات كوحدة نفسية )االغتراب

، وإدراك الذات كانفصال الفرد عن اآلير  Psychological Lonelinessعن الذات( 
، والشعور بكون الفرد مستبعدًا من   Interpersonal Lonelinessخصية وحدة بينش

، والشعور باالنفصال  Social Lonelinessقبل اآليرين والجماعة كوحدة اجتماعية 
التتيير الثقافي كوحدة ثقافية أو في يبرة  يرين الناتج عن قصور في الثقافةعن اآل

Cultural Loneliness والشعور باالغتراب ، 
 Cosmic Lonelinessأو االنفصال عن   والطبيعة )الوجود( كوحدة كونية 

(Sadler,1978: 54. ) 
 اعراض الوحدة النفسية 

عراض سلوكية تتمثل في وجود أ وقد توللت الدراسات أن للوحدة النفسية    
 ، من الناحية ةلعزل، وا نطوائية، واالأة ندفاع والجر نزعات الشعورية مصحولة باال
لدى الفرد ،  ينخفاض النشاط االجتماعاحساس باال تئاب ، و الفكرية ، والوجدانية ، واإل

شخصية ، فقدان المراه  لهويته إلى درجه  بين ةومن ثا يصبح الفرد وحيدًا ، العزل
نخراط في عالقات ، وعد  القدرة على اال هيصبح فيها غريبًا أو متترلًا عن ذاته ورفاق

 مع اآليرين  ةاجتماعية متبادل
أن الوحدة النفسية ترتبط بعدد كبير من االضطرابات ،  . (26:  1996، ى ناالعيد 

تؤدى إلى شعور الفرد بالحزن ،  يالت ةوالمشا ل النفسية ، وغيرها من النواتج السلبي
لشعور ستخدا  قدراته ، مما يحرمه ااعن  هنتاجية ، وتعوق، وتعطل قدرته اإل والتعاسة

( 26:  2004 ،ى)مصطفوالمشبعة  ةالمنتج ةبالرضا ، والتواف  ، ويحول بينه ولين الحيا
قدا  على إلى التخل  من حياته ، واإل ةوقد يدفع شعور المراه  بالوحدة النفسية والعزل .
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 (37:  1997 ،ه)الرليع. نتباه قتل اآليرين في محاولة مأساوية للهروب ، أو لجذب اال
 أن الدراسات إذ ، واالضطرابات االنفعالية ، الشعور باال تئاب ةذه المحاولويسب  ه .
 دت إلى قطع ما تبقى منآت حديثه نتحار ناتج عن وجود مشكالثبتت أن االأقد 

                                                                     ة .الشعور بالوحدة النفسية ، والعزل يساسية هعالقات اجتماعية لها معنى ، والمشكلة األ
 . (468:  1986،  جالل 

 ا باب الشعوَ غالوحدا السيةي 
 وقد أيتل  العلماء في مدى تأثير العوامل الشخصية والبيئة االجتماعية    

( أن كل من المواق  Stokes, 1985:986في حدوث الشعور بالوحدة النفسية فيرى )
في الشعور بالوحدة النفسية ، فدراسة المواق  التي  والخصائ  الشخصية للفرد تسها

يتعرض لها الفرد تكش  عن العالقة بين البيئة االجتماعية ويصائ  األفراد وشعورها 
بالوحدة النفسية ، ودراسة يصائ  األفراد تقرب من فها لفات األفراد ومدى إدرا ها 

 سية في مجموعتينالنف أسباب الوحدة 1973عا   Weissوقد جمع ويس  للضتوط .
)األولي( تتعل  بالمواق  أو البيئة االجتماعية وهي تركز على المشكالت والصعولات 
 القائمة في البيئة االجتماعية للفرد باعتبارها أسبابًا حتمية مؤدية للوحدة نتيجة
تتيير ظروف الشخ  ، )الثانية( تتعل  بالفروي الفردية أو ما يعرف بمجموعة 

 ات الشخصية التي تساعد على شعور األفراد بالوحدة النفسية .الخصائ  ، أي سم
وترى مدرسة التحليل النفسي أن الشعور بالوحدة النفسية يمثل  .(21: 2002)إبراهيا ،

حالة من الكبت للخبرات المحبطة في الالشعور والتي ا تسبت يالل مرحلة الطفولة 
ه في الحصول على الدفء والعالقات المبكرة , وأن الفرد يلجأ إلى العزلة في حالة فشل

                                                                       (.7:2003الحميمة مع اآليرين وإحباط حاجته لالنتماء )عبد  ، 
 : النظريات املفسرة للوحدة النفسية

وى افترض بومان في مقالة له أن هناك ثالث ق النلرية االجتماعية : - أ
النفسية هي ) ضع  عالقات األفراد باألسرة ، زيادة الحراك  للوحدةاجتماعية مؤدية 

االجتماعي ، زيادة الحراك في األسرة ( , وقد رلط سالتر تحليله للوحدة النفسية بدراسة 
الشخصية األمريكية وكيفية فشل المجتمع في مواجهة احتياجات أعضائه ، فالمشكلة 

توجه نحو اآلير ولكن هي الفردية ويعتقد سالتر أن الكل لدية األمريكية ليست هي ال
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الرغبة في المشاركة واالرتباط باآليرين واالعتماد عليها ولكن هذه الحاجات والرغبات 
أن كل فرد يتتبع مصيره والنتيجة  مريكي بسبب االلتزا  بالفردية إذأحبطت في المجتمع األ

المشاعر السلبية حيث رأى سالتر أن الوحدة الحتمية هي الوحدة النفسية التي تعكس 
 النفسية سلوك شاذ عددي نتيجة للتقد  التكنولوجي المعالر .

 (38-37: 2002،)عابد
اهتا ألحابها بالعوامل  وهى أ ثر شمواًل إذ النلرية التفاعلية : - ب

نه الشخصية واالجتماعية معًا من حيث تفاعلهما مع بعضهن البعض هذا التفاعل ينتج ع
أ د أن  هذا االتجاه التفاعلي إذ( Weiss.1973)شعور الفرد بالوحدة النفسية وتمثل آراء 

الوحدة النفسية ليست بمفردها دالة على العوامل الشخصية أو الموقفية ، بل هي نتاج 
التأثير التفاعلي لتلك العوامل معًا حيث يرى وايز أن الوحدة النفسية تنشأ عندما تكون 

أن كل من العوامل الدايلية   افية أي أنه يعد رد االجتماعية غيرتفاعالت الف
ى اهتمامًا أ بر )الموقفية( أسباب للوحدة النفسية وأن كان يعط )الشخصية( والخارجية

 ( 52،  1992،  حمود) لالتجاه الموقفي
ون قد تناول العديد من الباحثين الذين ينتم النلرية النفسية الدينامية :  - ت

الوحدة النفسية في كتاباتها ، بالرغا من أن فرويد مؤسس  إلى االتجاه الدينامي النفسي
لاحب أول تحليل ( .Zilboorg 1938) هذا ويعدعنها .  التحليل النفسي لا يكتب

نفسي عن الوحدة النفسية حيث فري بين الشخ  الذي ينتابه شعور مؤقت بالوحدة 
, فالشعور المؤقت بالوحدة النفسية أمر طبيعي Lonlyنفسياً  النفسية والشخ  الوحيد

وحالة عقلية عابرة تنتج عن فقدان شخ  معين ، أما الوحدة النفسية المزمنة فهي 
استجابة بفقد الحب أو لشعور الفرد بأنه شخ  غير مرغوب فيه وال فائدة منه ، مما قد 

ن الوحدة فإ Zilboorgووفقًا لما نشره   يؤدى به إلى اال تئاب واالنهيار العصبي .
للنرجسية المتمثلة في هوس العلمة والعداوة ويبقى تعكس السمات األساسية النفسية 

مشاعر الطفولة للقدرة المطلقة ، متمركزًا حول ذاته ويريد  الشخ  الوحيد على
الناس لكي يوضح لها مدى سموه بينها ونادرًا ما يفشل في إيفاء  االستعراض أما 
يتعلا  إلى المهد إذ Zilboorgاآليرين وتعود جذور الوحدة النفسية عند الكراهية تجاه 
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وقد رأى (    49-48:1992)حمود ، الطفل الوظائ  التي تجعله محبولًا ومرغولًا فيه .
إلى الطفولة ، ويحتاج الفرد قبل  أن جذور الوحدة النفسية في حالة الكبار تعود سوليفان

لمعلومات ، واألطفال الذين تنقصها المهارات ا المراهقة إلى لدي  يتبادل معه
 التفاعل الخاطئ مع والديها أثناء الطفولة يكون من الصعب عليها االجتماعية بسبب

 &parker)إشباع الحاجة إلى اآللفة قبل المراهقة إلى الوحدة النفسية الكامنة المفاجئة

Asher1993 p.613 )                                                          
تحدث روجرز في نلريته العالج المتمركز حول العميل عن  :النلرية اللاهرية

 النفسية حيث ذكر أن ضتوط المجتمع الواقعة على الفرد تجعله يتصرف الوحدة
 بطري محدودة ومتف  عليها اجتماعيا ، وهذا يؤدى بدوره إلى التناقض بين

 ن مجرد أداءة لآليرين ومن هنا فإالذات الواضححقيقة ذاته الدايلية و 
 هذا الفرد أدوار المجتمع المطلولة بدون االهتما  بطريقة أدائها بدقة ينشأ
عنه الشعور بالصراع وتحدث الوحدة النفسية كما يعبر عنها روجرز عندما تفشل دفاعات 
حبولة الفرد في االتصال بالذات الدايلية كما أن اعتقاد الفرد بأن ذاته الحقيقة غير م

تجعله منتلقًا في وحدته ألن الخوف من الرفض يقوده إلى اإللرار على اللهور 
بالملهر االجتماعي الكاذب ، وذلك الستمرار الشعور بالصراع ويرى روجرز أن الوحدة 

وأن سببها يقل دايل الفرد متمثاًل في التناقض اللاهري  ئالنفسية هي تمثيل للتواف  السي
أن الفرد الذي لديه شعور بالوحدة  Rogers،1973ه كما يرى لمفهو  الفرد عن ذات

ر موقفه من وحدته ) عبد االنفسية المرضية يشعر بأن لديه عجزًا أو قصورًا في اظه
 (  936:1998المقصود،
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  -منهج البحث وإجراءاته امليدانية : -3
  -منهج البحث : 3-1
ألن  ، ن المتتيرات ولفًا كمياً أن البحوث االرتباطية تص  درجة العالقة بي    

عن درجة  وي عبر . الترض من جمع البيانات تحديد الدرجة التي ترتبط بها متتيرات كمية
درجات متتير ترتبط بدرجات يعنى أن  الذيالعالقة بين المتتيرات بمعامل االرتباط ، 

.  وحدة النفسيةوال الخجل الدراسة الحالية وهما  ي وذلك كما يتمثل في متتير  ،ير آمتتير 
إن طبيعة الدراسة حتمت استخدا  المنهج الولفي و   .(234:  2000 عال  ،أبو )

بأسلوب المسح الذي يهدف إلى " جمع البيانات لمحاولة ايتيار الفروض أو اإلجابة على 
 الت تتعل  بالحالة الجارية أو الراهنة ألفراد عينة البحث.و تساؤ 

  -مجتم  وعيس  البحث : 3-2
 الرلافةفي مديريات المدراس االبتدائية في بتداد تضمن مجتمع البحث      

ثالث مدارس  رس موزعة علىمدا ستأما عينة البحث فتكونت من االولى والكرخ االولى 
تلميذ (  400) في مديرية الكرخ االولى وثالث مدارس في مديرية الرلافة االولى بواقع 

 ( .  1وكما موضح في الجدول )  عشوائية ةوقد ايتيروا بطريق وتلميذة
 عدد العينة واسماء المديريات والمدارس ( 1جدول )

 عدد العينة اسا المدرسة المديرية
الرلافة 
 االولى

 100 مدرسة النالر االبتدائية
 100 مدرسة نازك المالئكة

 100 مدرسة نابلس االبتدائية الكرخ االولى
 100 مدرسة المنصور االبتدائية

 400  وعالمجم
  -أدوات البحث : 3-3

 ة :تياأل األدواتوقد تضمن البحث 
 ي الخجل مقياس  -1
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  مقياس الوحدة النفسية -2
 املستخدمة يف الدراسة لألدواتعرض 
والذي يتأل  من الخجل مقياس في بناء تا االعتماد على المصادر العلمية       

عدددددة مدددددن الخبدددددراء ( فقدددددرة يجيدددددب عنهدددددا المختبدددددر وقدددددد عدددددرض المقيددددداس علدددددى مجمو 23)
والمختصددين وقددد ابدددوا رأيهددا فددي مالئمددة المقيدداس بعددد إجددراء بعددض التعددديالت وظهددر بعددد 

مقياس حيث يتأل  المقياس ال بناءفقد تا  الوحدة النفسيةقياس أما  .ذلك بصورته النهائية 
( فقددرة يجيددب عنهددا المختبددر وعددرض أيضددا علددى الخبددراء والمختصددين الددذين تددا  50مددن ) 
إلددديها سدددابقا وأبددددوا مالئمتددده للعمدددل مدددع إجدددراء بعدددض التعدددديالت وظهدددر بالصدددورة  اإلشدددارة
   النهائي .

 -ا لوب اصحيح الم ياس :
 ةثالثدد( فقددرة واإلجابددة عنهددا وفدد  23مددن ) الخجددل االجتمدداعييتكددون مقيدداس      

بدائل وهي )تنطب  علي دائما ، تنطب  علي أحيانا ، ال تنطب  علي غالبا( وتعطى أوزان 
( علدددى التدددوالي للفقدددرات االيجابيدددة والعكدددس للفقدددرات السدددلبية أمدددا بالنسدددبة 1,2,3لددددرجات )ل

بددائل وهدي  ثدالثعنها وفد   التلميذ( فقرة ويجيب 50فيتكون من ) الوحدة النفسيةلمقياس 
( علدددى التدددوالي 1,2,3) موافددد  تمامدددا ، موافددد  إلدددى حدددد مدددا ، أرفدددض(  وتعطدددى درجدددات )

   .ات االيجابية والعكس للفقرات السلبيةوتكون هذه االجابه للفقر 
َج  ال لي  :   -حةاب الد

ن أعلى درجة ( فقرة فإ23يتكون من ) الخجل االجتماعيبما إن مقياس     
الوحدة مقياس ما ( أ46بل  ) ي الفرضي( والوسط 23( واقل درجة هي )69تكون ) للتلميذ
( وأقل درجة هي 150هي ) ميذللتلن أعلى درجة ( فقرة لذا فإ50فيتكون من ) النفسية
  .(100بل  )ي الفرضي( والوسط 50)

  -اخلصايص العلمية للمقياس:
  -الصدل:   

 إن إذيعددددد الصدددددي مددددن الشددددروط والصددددفات العلميددددة لاليتبددددار الجيددددد ,          
وقدددد تدددا , آيدددريقددديس شددديئا  قياسددده وال ألجدددلااليتبدددار يقددديس مدددا وضدددع  إنالصددددي يعندددي "

الصدددي اللدداهري لهمددا وذلددك مددن يددالل  إيجددادياسددين مددن يددالل التحقدد  مددن لدددي المق
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 .  الذين تا ذكرها سابقا عرضهما على مجموعه من الخبراء والمختصين
  -النباَ:    
تا استخدا  معادلة ألفا كرونباخ الستخراج معامل الثبات وللتت لمقياس      
وهذان مؤشران عاليان ( 0,87بل  )االجتماعي  الخجل( ومقياس 0,85) الوحدة النفسية

 على ثبات المقياسين .
 -: اإلحصائي الو ائل    

 .اإلحصائيةالوسائل  إليجاد  spssتا استخدا  نلا        
  -عرض النتايج ومناقشتها : -4

  -: لدى عيس  البحث الةلوك الم اري والخجلالتعر  على 
لددى االجتمداعي الخجل جمعت البيانات كان البد من التعرف على  أنبعد       

( بدين الوسدط الحسدابي والوسدط الفرضدي لددى عيندة tالعينة لذا تطلب ذلك استخراج قيمة )
 ( . 2البحث وكما في الجدول )

 ( 2جدول )
 يبين العالقة بين الوسط الحسابي والوسط الفرضي 

عدد  المدرسة 
 العينة 

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

الوسط 
 الفرضي

درجة 
 الحرية

توى مس
 الداللة

 الداللة

 معنوية 0,05 399 46 4,85 79,12 100 النالر
 معنوية 399 46 3,64 74,39 100 نازك 
 معنوية 399 46 4,56 72,45 100 
 معنوية 399 46 4,25 71,55 100 
      400 المجموع

مددن  اعلددىفيتضدح لنددا مددن الجدددول أعدداله بددأن قيمددة الوسددط الحسددابي كانددت        
لددذا نجددد بددأن القدديا المحسددولة قددد لددديها يجددل ط الفرضددي لدددى العينددة ممددا يدددل علددى الوسدد

( مما يدل على وجود 0,05داللة )ومستوى ( 399 انت كبيرة عند درجة درجات الحرية )
( يوضدددح كيفيدددة 3الجددددول )ف وحددددة النفسددديةلأمدددا فيمدددا يخددد  ا.  حدددثيجدددل لددددى عيندددة الب
 .بين الوسط الحسابي والوسط الفرضي لدى عينة البحث والعالقة التعرف عليها



جملة جامعة األنبار للعلوم 

 اإلنسانية
 

 ( 3العدد )

 2016( الولكانون ا)

 

 

 

)464 ) 

 (3جدول )
 يبين العالقة بين الوسط الحسابي والوسط الفرضي 

عدد   المدرسة
 العينة 

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

الوسط 
 الفرضي

درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 الداللة

 معنوية 0,05 399 100 5,65 120,12 100 النالر
 معنوية 399 100 4,88 119,90 100 نازك
 معنوية 399 100 4,67 120,71 100 
 معنوية 399 100 5,78 121,05 100 
      400 المجموع
( إن قيمة الوسط الحسابي هي أعلدى مدن 3يتضح لنا من يالل الجدول ) إذ     

بمسدتوى مرتفدع لدذا نجدد إن قيمدة  يشدعرون بالوحددة النفسديةالوسط الفرضدي ممدا يددل علدى 
 ( 0,05عنوية عند مستوى داللدة )ار التائي بين الوسط الحسابي والوسط الفرضي  مااليتب

 ظهرت القيمة التائية المحسولة عالية مما يدل على وجود فروي معنوية . 
  -التعرف على العالقة بني السلوك املظهري واخلجل لدى عينة البحث :

لدددى  بالوحدددة النفسدديةاالجتمدداعي والشددعور  للتعددرف علددى العالقددة بددين الخجددل    
 ( 4عينة البحث فالبد من إيجاد معامل االرتباط ) بيرسون ( وكما في الجدول ) 

 ( 4جدول ) 
 ومستوى الداللة  الجتماعي والوحدة النفسيةا يبين معامل االرتباط بين الخجل

معامل  المتتيرات ت
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

 نوع الداللة

  الخجل االجتماعي 1
0,25 

 
0,05 

 
الوحدة  2 معنوي 

 النفسية
 

االجتمداعي  بدين الخجدل طرديدة( إن العالقة  4يتضح لنا من يالل جدول )       
التالميدذ الدذين والسبب في ذلك يعود إلى عوامل عديدة ومنها إن  والشعور بالوحدة النفسية

 أولبيددت والعزلددة سددواًء فددي ااجتمدداعي نتيجددة بعددض الضددتوط وعددد  االيددتالط لددديها يجددل 
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بالوحددة النفسدية واالبتعداد عدن االيدرين لكدي يحصدل علدى االمدان وعدد   ون المدرسة يشدعر 
ويمكدددن للباحثدددة تفسدددير حالدددة وجدددود الخجدددل والوحددددة النفسدددية  .االنتقددداد مدددن قبدددل االيدددرين

مدددن العوامدددل والمثيدددرات البيئيدددة التدددي يمكدددن أن واالرتبددداط المعندددوي بينهمدددا إلدددى وجدددود عددددد 
وهددي والوحدددة النفسددية, لددذين لددديها اسددتعدادات وراثيددة وفسدديولوجية للخجددل تجعددل األطفددال ا

   اآلتي:
وتعتبدر الحاجدة الدى األمدن العداطفي مدن الحاجدات  أوالً: الشعور بعدم األمنن:

االساسية لكل األطفال، وحتى يتحق  هذا األمن يحتاج الطفل الى الشدعور بدأن هنداك مدن 
ور مددن يددالل قيددا  األهددل بتلبيددة حاجاتدده االساسددية يهددتا بدده ويحميدده ويحقدد  لديدده هددذا الشددع

من مأ ل وحندان وحدب والحصدول علدى التقددير مدن البيئدة المحيطدة بده )البيدت، المدرسدة( 
وإذا لددا تلبدددى هددذه الحاجدددة فددأن الطفدددل يشددعر بعدددد  األمددن والطمأنيندددة ولالتددالي عدددد  الثقدددة 

 ذلك يرجع الى:أن و بالنفس ولالتالي عد  القدرة على التعامل مع اآليرين. 
ان الوالدان الذين يؤمنان في الحسد ويخفيان أبنهما عن أعين الحما   الزائدا:  -ْ

الزائدرين أو يدوف الوالددان الزائددد علدى أبندائها واعتقدادها بددأن األبنداء ال يسدتطيعون العنايددة 
ى بأنفسها ويعلموها األتكال عليها في أدي أمور حياتها، يدؤدي هدذا الدنمط مدن التنشدئة الد
جدددبن األطفدددال وعدددد  قددددرتها علدددى المبدددادرة واالعتماديدددة وانخفددداض الثقدددة بدددالنفس والسدددلبية 

 والخجل.
ان الطفددل الوحيددد لوالديدده أو بددين الوحيدددين )أيددوات، بنددات( التاادليل الشااد د:  -ب

عادة ما يدلل بشكل كبير من قبل والديه فينشأ متوقعًا مدن كدل األفدراد أن يعداملوه المعاملدة 
لحسددنة التددي يعامددل فيهددا مددن المنددزل ولددالطبع لددن يجددد هددذه المعاملددة يددارج البيددت الناعمددة ا

يصولددًا مددن أقراندده الددذين لددن يددتعلا بعددد التنددافس والتعامددل معهددا علددى مسددتوى متكددافئ، 
 ومن ثا ينسحب منها ويتوارى عنها بسبب شعوره بالنق  بالمقارنة بها. 

ن التجاهدل وعدد  االهتمدا  إجل، فدي الحماية الزائدة الى الخ ما تؤ التجامل:  -ج
أو العنايدددة الكافيدددة للطفدددل سدددواء لددددر مدددن اآلبددداء عدددن قصدددد بسدددبب عدددد  وجدددود اهتمدددا  
باألطفال بشكل عا ، أو عن نية حسنة من اآلباء ورغبدة مدنها فدي تنميدة االسدتقاللية لددى 
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افيدددة الطفدددل، وقدددد يدددؤدي الدددى الشدددعور بأنددده غيدددر جددددير باالهتمدددا  وال تكدددون لديددده الثقدددة الك
للتعامدددل فدددي المواقددد  االجتماعيدددة ولالتدددالي يدددؤدي الدددى تكدددوين شخصدددية يجولدددة ال تثددد  

 بنفسها.
اسددتخدا  هددذا االسددلوب مددن قبددل األهددل أو المهتمددين بحيدداة  الةااخري  والس ااد: -د

الطفل كالمعلا ظنًا منها أن هذا يساعد في تعديل سلوك الطفل ويجعلده أ ثدر لدالبة وقدد 
ل عند مواجهة اآليرين. ويتجنب االتصال االجتماعي يوفًا من تؤدي الى يجل هذا الطف

 السخرية والنقد.
قدددد يدددؤدي اتجددداه التنشدددئة القدددائا علدددى المعاملدددة عااادل النبااااَ فااا  التعامااال:  -ماااا

المتذبذبدة الدى الخجدل فقدد يكددون الوالددين حدازمين جددًا ثددا متسداهلين جددًا أو عطدوفين جدددًا 
فددال توجددد معددايير محددددة وثابتددة يسددتطيع الطفددل أن ولالنتيجددة يصددبح االطفددال غيددر آمنددين 

يتوقددع بندداء عليهددا ماهيددة نتيجددة اعمالدده فيلجددأ للخجددل كأسددلوب للهددروب والتكيدد  مددع هددذا 
الوضددع وقددد يصددبحوا يجددولين فددي البيددت والمدرسددة كمددا يمكددن لددبعض االطفددال أن يكونددوا 

 يجولين في البيت فقط.
طفددال بالعقدداب دون تنفيددذ ذلددك وقددد يكثددر قددد يقددو  الوالدددين بتهديددد األالتاد ااد:  -و

الوالدين من التهديد ويوقعون العقاب مرات قليلة هذا يؤدي الى وجود جو م هدد للطفل وقد 
يهدد اآلباء بعد  االستمرار في حب أطفالها أو تقبلها. وقد يستجيب األطفدال الدى التهديدد 

 ن تهديدات ولالتالي يصبحو نب هذه الالمستمر بالخوف والجبن. فها ينسحبون محاولين تج
 يجولين من المواجهات االجتماعية مع اآليرين.

التشددددد فدددي معاملدددة االطفدددال واال ثدددار مدددن تدددوليخها التشااادد فااا  المعاملااا :  -ز
وتأنيبها ألتفه األسدباب ومحاولدة تعدديل السدلوك بأسدلوب قاسدي ويصولدًا أمدا  اآليدرين. 

ألمن ولالتددالي عددد  الثقددة بددالنفس األمددر يثيددر لدددى هددؤالء االطفددال مشدداعر بعددد  الشددعور بددا
 أو الخجل. باالنسحابالذي يؤدي في النهاية الى شعورها 

أن المشاجرات المتكررة بدين الوالددين ويالدة أمدا  المشاجراَ بير الوالد ر:  -ح
األطفال لها أثر كبير على األطفال وتؤدي الى شعورها بالتهديد وعد  األمن والخوف من 

 جتماعية مع اآليرين.تكوين عالقات ا
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هنددداك أطفدددال يجدددولين مندددذ والدتهدددا يتدددديل هندددا عامدددل اإلعاشااا  الجةااامي :  -خ
الوراثة لذا نجد بعض األدلة تدعا وجود يجل وراثي أو تكويني فبعض األطفال فوضويين 
منطلقدددون جريئدددون علدددى عكدددس الدددبعض اآليدددر يميلدددون للهددددوء واإلنطدددواء. وعنددددما يكدددون 

واألطفددددال يجددددولين يددددؤدي الددددى لددددراع مسددددتمر لكددددي يصددددبحوا  اآلبدددداء جددددريئين منطلقددددين
اجتمدددداعيين فاإلعاقددددة الخفيددددة اللدددداهرة تجعددددل األطفددددال حساسددددين جدددددًا وهددددذا يددددؤدي الددددى 

 نتيجة نواق  جسمية أو عاهات بارزة.  االجتماعي االنسحاب
يلهر نمط تسمية الدذات عنددما يتقبدل  :ثانيًا: تسمية الذات بالذات اخلجولة

ها كخجددولين ويتصددرفون كمددا أن علدديها أن يثبتددوا أنهددا فعدداًل يجددولين وغيددر األطفددال أنفسدد
مؤكدين لدذاتها، ويهملدون أيدة معلومدات تتنداقض مدع هدذا االدراك فهدا ال يعتقددون بدأن أي 
مديح يوجه إليها يمكن أن يكون لحيحًا وتصبح قنداعتها وحدديثها الدذاتي: ))أنندي مجدرد 

عتداد أن يكدرروا حدديثًا سدلبيًا مدع الدذات(( مثدل تشخي  يجول، هذه هدي حقيقتدي ومدن الم
))أننددي ال اسددتطيع التحدددث مددع أحددد، ألننددي أعددرف بددأنها سددوف يكرهددوني، وهددذه التسددمية 
تلهدددر عنددددما يطددددور األطفدددال قدددددرة معرفيدددة أ ثددددر تقددددمًا، ويسددددتطيعون أدراك وفهدددا تقيدددديا 

 اآليرين لها((.
حدددول الطفدددل يتصدددفون بالهددددوء  إذا كدددان الوالددددين والراشددددين مدددن ثالناااا : السمذجااا :

والخجددل وذو عالقددات اجتماعيددة محددددة ويقدددموا نمدداذج سددلوكية تدددل علددى الخددوف وعددد  
الثقة بالنفس أو بداآليرين ويتحددثون بريبدة وشدك عدن اآليدرين وهدذا يدؤدي الدى مدزيج قدوي 

 الخجولين.الى العيش مع نماذج من الراشدين  باإلضافةمن وجود استعداد وراثي للخجل. 
أن األساس العصبي لعنالر الخوف أو الخجدل  َاغعا : األ اس العصب  للخجل:

( ويبددو أن Amygdala & Hippocapusوالتدي تتركدز فدي منطقدة مدن الددماغ تددعى )
(Amygdala( لهددددا ارتبدددداط بددددالخوف ويسدددديطر )Hippocompus علددددى الحالددددة العامددددة )

الدددذا رة. ويوجدددد أثدددر لمجموعدددة لألفدددراد وكدددذلك يعتبدددر عامدددل هدددا  جددددًا فدددي عمليدددة الدددتعلا و 
االنوية في الممرات المستقيمة ولها أثر مها على السلوكيات االنفعالية وإثارتها وتمتدد هدذه 

تحددت المهدداد  د( والددى الدددماغ، ويعددHypothallamesالممددرات لتصددل الددى تحددت المهدداد )
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بطدددة المثيدددر لنلدددا  التشدددابك العصدددبي الخددداص باألحاسددديس واالعدددراض الفسددديولوجية المرت
 .قلب، شد العضالت، احمرار الوجه(، سرعة ضرلات الاالرتعاشبالخجل )
  -االستنتاجات والتوليات : -1

 -االستنتاجات : 5-1
نالح  من يالل هذا العمل البحثي امدتالك عيندة البحدث لمسدتوى مرتفدع  -1
 .وشعور بالوحدة النفسيةمن الخجل 
 بالوحددددة النفسدددية االجتمددداعي والشدددعور بدددين الخجدددل طرديدددةهنددداك عالقدددة  -2

 لدى عينة البحث .
 -التوصيات : 5-2

 على ضوء النتائج التي توللت إليها الباحثة فقد حددت التوليات التالية :
الدايليددة والخارجيدددة لرفددع عامدددل  النشددداطاتعلددى المشددداركة فددي  التالميدددذتشددجيع   -1

 .الخجل 
الصدفية االيدتالط بدين التالميدذ ومشداركتها فدي النشداطات توضيح أهمية  -3

ورفددع أي فكددرة  التلميددذومددا لهددا مددن دور فددي لددقل شخصددية وشددعورها بالثقددة بددالنفس 
 .من المجتمع  التلميذسلبية قد تكونت لدى 

 التشددجيعتنويددع النشدداطات دايددل المدرسددة ومشدداركة جميددع التالميددذ لرفددع الخجددل و  -2
 على االيتالط بين التالميذ.

 -املصادر العربية :

 القران الكريا  .1

(: دراسة للعالقة بين يبرة اإلحساس بالوحدة النفسية ولعض 1990, فيوليت فؤاد ) إبراهيا .2
_ جامعدة عدين 14متتيرات الشخصية لدى طالب الجامعة _ مجلدة كليدة اآلداب _ العددد 

 شمس _ القاهرة_ مصر.

( : الشعور بالوحددة النفسدية وعالقتده بدالتواف  النفسدي واالجتمداعي 2002إبراهيا , نشوى ) .3
ينددددة مددددن األطفددددال المحددددرومين وغيددددر المحددددرومين مددددن الرعايددددة االسددددرية , رسددددالة لدددددى ع

 ماجستير غير منشورة , معهد الدراسات العليا للطفولة , جامعة عين شمس . 

 ن( : الرعايددة الوالديددة والميددول المهنيددة للطلبددة الكددويتيي1989أبددو عيطدده , سددها  درويددش ) .4
, جامعدة الكويدت ,  1, العددد 17ماعيدة , المجلدد في المرحلة الثانويدة , مجلدة العلدو  االجت
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 .الكويت
( : القيداس والتقدويا الترلدوي والنفسدي ، اساسدياته 2000، لال  الدين محمدود )أبو عال   .5

  ، دار الفكر الترلوي، القاهرة.1وتطبيقاته وتوجهاته المعالرة، ط
حلددة التأسيسددية ( : لددورة االسددرة فددي كتددب اللتددة العرليددة للمر 2004جمددل ، محمددد جهدداد ) .6

بدولدددة اإلمدددارات العرليدددة المتحددددة ، مجلدددة اتحددداد الجامعدددات العرليدددة للترليدددة وعلدددا الدددنفس ، 
 . 2، العدد 2المجلد 

( : المتتيدددددرات الشخصدددددية واالجتماعيدددددة المرتبطدددددة 1992حمدددددود, مندددددى كامدددددل عبدددددد   ) .7
رسدددالة  باإلحسددداس بالوحددددة النفسدددية لددددى طدددالب المددددن الجامعيدددة بجامعدددة اإلسدددكندرية _

 ماجستير _ كلية الترلية _ اإلسكندرية _ مصر .

, بيددروت , 3( : أيددالي المددؤمن , دار المعرفددة للطباعددة والنشددر , ط2003يالددد , عمددر ) .8
 لبنان.

( : الطددري الحديثددة فددي ترليددة الطفددل , عمددان _ األردن , دار 2011داود , محمددد جاسددا ) .9
 .1االسرة للنشر والتوزيع ,ط

 لطفولة والمراهقة , القاهرة , دار الفكر العرلي .(: ا1986سعد جالل ) .10

   Wikipedia ،2006 شبكة المعلومات الدولية , الموقع .11
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 1م أال  قم 

 

لمسم :                                             لنجظس :                                         

 لنيو سف :

 

 لنصف :                            لنسن :                 

 يي  ة ت مجير ف من لنوب  لو عوبي  ي  عشوي    ... إقيلء بل  ب  ة  وقف ثم 

  ت لنخ نف لنيظ سبف :   xض  إش  ة 

َس االبتدائي   الخجل لتالميذ المدا
تنطبددددددددددددددددددددددد   الفقرات ت

 علي دائما
تنطبدد  علددي 

 أحيانا
ال تنطبددددددددددددددد  
 علي غالبا

    ذا تحدثت مع أشخاص ال أعرفهاأرتبك في الكال  إ 1
أجددددد لدددددعولة عندددددما أسدددددأل اآليددددرين عدددددن معلومدددددة  2

 جديدة
   

    ال أشعر بالراحة عندما آ ل وأشرب أما  اآليرين 3
أنسددددى معلددددا األفكددددار والكلمددددات عندددددما يطلددددب رأي  4

 بموضوع ما
   

    ليس لدي رغبة في إقامة لداقات مع اآليرين 5
    الناس أفضل االبتعاد عن 6
    أحس بجفاف الفا والبلعو  أثناء البدء بالكال  7
أشدددعر بزيدددادة فدددي عددددد ضدددرلات القلدددب فدددي المواقددد   8

 االجتماعية
   

    أتجنب إلقاء كلمة أما  الناس 9
    ينتابني الخوف أو الحرج عند حضور حفلة 10
لدديس لدددي القدددرة علددى موالددلة الكددال  عنددد التحدددث  11

 أما  الناس
   

   أتدددردد فدددي إلقددداء التحيدددة علدددى أشدددخاص ألتقددديها ألول  12
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 مرة
    ال أحب أن ايتلط مع زمالئي في الص  13
    أشعر بالضي  عندما ينتقدني لديقي أو معلمي 14
    أتجنب إظهار الود والمحبة لآليرين 15
    أرتبك عندما يطلب مني الترحيب بأحد الضيوف 16
    عدة اآليرينأتردد في طلب مسا 17
    أبدو قلقًا عندما أق  أما  آلة التصوير 18
    أشعر باإلرلاك عندما ألادف منلرًا مؤلماً  19
    ال أجد لعولة عند النلر في عين شخ  ما 20
    أشعر أنني بطيء الحركة 21
أتصدددبب عرقدددًا إذا طلدددب مندددي الحدددديث أمدددا  جماعدددة  22

 من الناس
   

    بأنني مترور وغير ودوديصفني اآليرون  23
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َش    2ملحق 
 اختباَ الوحدا السيةي  عسد األايال

 المدرسة:    الجنس:    االسا:
 الص :    السن:

فيمددا يلددي مجموعددة مددن العبددارات تعبددر عمددا تشددعر بدده ... اقددرأ كددل عبددارة بدقددة ثددا 
 في الخانة المناسبة:× ضع إشارة 

 ارفض مواف  الى حد ما مواف  تماما  الفقرات الرقا
    أشعر بالحزن لعد  وجود ألدقاء لي 1
    أشعر بالوحدة حتى عندما أ ون مع ألدقائي 2
    أشعر بالملل في كثير من األوقات 3
    من السهل علي أن أتعرف على ألدقاء جدد 4
    أشعر بالخوف في معلا األوقات 5
    عندي ألدقاء كثيرون  6
    هلي ال يهتمون إال بنفسهاأشعر أن أ  7
    أتخيل نفسي كثيرًا أقو  بأشياء ال أستطيع أن أقو  بها 8
عندددما أ ددون مدددع مجموعددة مددن زمالئدددي أحددب أن أبددددأ  9

 الحديث
   

    أشعر أنه ليس لي أي فائدة في الحياة 10
    أشعر أن زمالئي في المدرسة يحبونني 11
    ني أيبره بذلكعندما أ ون زعالن من أحد فإن 12
    أشرد كثيرًا عند كتابة وظيفتي أو سماع درسي 13
   أحدددب أن أتفدددرج علدددى رفددداقي وهدددا يلعبدددون بدددداًل مدددن اللعدددب  14
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 معها
    أشعر أحيانًا أنني أقل من غيري  15
    أحب أن أ ون مع ألدقائي 16
    عندي لدي  أيبره كل أسراري الخالة 17
    ات كثيرةأشعر بالتعب في أوق 18
    ألاحب أي طفل بسهولة 19
    أشعر أنني شخ  مها بين زمالئي في المدرسة 20
    أشعر أن زمالئي يبتعدون عني 21
    أشعر أنني سعيد 22
    أبكي كثيرًا وألقل سبب 23
    أحب أن ألعب لوحدي 24
    أتحدث بثقة وسط مجموعة من زمالئي 25
    وننيأشعر بأن أهلي يحب 26
    أشعر أنه ال يوجد أحد يهتا بي 27
    أشعر بأنني متضاي  من كل شيء 28
    أستطيع التحدث مع كل طفل يتحدث معي 29
    أشعر أن زمالئي في المدرسة يتكلمون علي 30
    أشعر أنني بحاجة إلى ألدقاء يحبونني 31
    عندما أحتاج المساعدة ال أجد أحدًا أذهب إليه 32
    أشعر بالسعادة والفر  في معلا األوقات 33
    عندما أتحدث في أي موضوع ال أحد يستمع إلي 34
أقددددول رأيددددي بصددددراحة حتددددى لددددو كددددان سيتضددددب أهلددددي أو  35

 ألدقائي
   

    أشعر أنه ال يوجد أحد يحبني 36
    يقول لي زمالئي في المدرسة أن تصرفاتي غير جيدة 37
    اناً أ ره حياتي أحي 38
    أستمع إلى زمالئي عندما يتحدثون أثناء الدرس 39



 الطاف عبد الرزاق هادي . م.م       

 

  اخلجل وعالقته بالوحدة النفسية 

  طلبة املرحلة االبتدائية

 

  

)477 ) 

 

 

    أشعر بالخجل دائماً  40
    أشعر بالسعادة عندما أ ون مع زمالئي في المدرسة 41
    أشعر أنني وحيدًا دائماً  42
    أستيق  من النو  بسبب األحال  المزعجة 43
    أشترك مع زمالئي في ألعابها 44
    أتحدث يضحك علي زمالئي في المدرسةعندما  45
    أشعر أنني محبوب 46
    أجلس لوحدي غالباً  47
    أعاني من قلة النو  48
    أشعر أن رفاقي يحبون اللعب معي 49
    أشعر أنه ال يوجد أحد يخاف علي 50


