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 امللخص 
هدفت هذه الدراسة إلى قياس أثر برنامج إرشادي قائم على الذكاء االجتماعي لخفض مستوى  
الخجل لدى الطلبة املوهوبين، كما هدفت الى التعرف على مظاهر ارتفاع الخجل لدى الطالبة 
االندماج  وبين  بينها  يحول  لديها  الخجل  من  مرتفع  مستوى  تشخيص  تم  التي  الدراسة؛  محل 

في تخفيض مستوى االجتماعي بشك التدخالت اإلرشادية  تأثير  على مدى  والتعرف  مناسب،  ل 
الخجل غير اإليجابي، وتحديد مجموعة من املؤشرات السلوكية التي قد تكون لها دالالت على 
الطالبة املشاركة طالبة موهوبة واحدة مرشحة كموهوبة  تحسن االندماج االجتماعي. وكانت 

تم اختيارها بطريقة قصدية. ولتحقيق ذلك   2020-2019دراس ي  وفق مقياس موهبة في العام ال
 تمثل 

ً
اتبع الباحثون منهجية دراسة الحالة، لإلجابة على سؤالي البحث من خالل: تنفيذ تدخال

في برنامج إرشادي مكثف على مدار أربعة أسابيع. ومن خالل دراسة الحالة، تم جمع البيانات  
، مصادر كيفية: املقابلة ومالحظات  مية: مقياس الخجل النوعية من مصادر متعددة؛ مصادر ك

وجود  النتائج  وأظهرت  املفتوح،  الترميز  طرق  باستخدام  البيانات  هذه  تحليل  تم  املعلمين. 
البرنامج  أن  ُوجد  كما  باألداء،  يتعلق  فيما  بالذات  الطالبة  لدى  الخجل  من  مرتفع  مستوى 

لى واقع تأثير املنزل واملدرسة على: التحصيل الدراس ي، وضعف الثقة اإلرشادي املكثف يؤثر ع
بالنفس، وسلوكيات الخجل عالوة على ذلك، تم تحديد عدد من االستراتيجيات على أنها ناجحة  
في تسهيل تحقيق اإلمكانات في االندماج االجتماعي للموهوبين: تعزيز الثقة بالنفس، والتعمق في 

ب املشكالت  وحل  إلى الخجل،  مرتفع  مستوى  من  الخجل  مستوى  أصبح  إبداعية، حيث  طرق 
 مستوى طبيعي بعد تطبيق البرنامج.

 

ABSTRACT 
 

This study attempts to identify the manifestations of extreme shyness 
among students, shed light on the effect of counselling interventions in 
reducing the level of non-positive shyness, and highlight behavioural 
indicators that may lead to improved social interaction. The study 
researchers utilised a systematic approach to study a female gifted 
student with a high level of shyness that prevents her from engaging in 
normal social interaction. The study participant is a gifted student 
designated gifted as indicated by the Mawhiba scale in 2019-2020, and 
she was deliberately chosen for the purpose of this four-week case study. 
Multiple resources and a special tool for data collection were used to 
analyse the output and ultimately suggest a package of consultancy 
solutions for this study. The study reveals that the thorough and extensive 
consultancy program makes a remarkable impact on the characteristics of 
the study participant and to the same degree on the family and school. In 
addition, a number of specific strategies were identified as successful 
means in attaining reduced self-consciousness while increasing 
confidence and social interaction skills. From a quantitative perspective, 
the study utilises Sternberg’s emotional intelligence index and a shyness 
scale, which led the researchers to better understand the study 
participant's emotional intelligence and lower her level of shyness and 
inhibition. 
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 ة. املقدم1
متميز   وأداء  عادية،  غير  وقدرات  استعدادات  املوهوبون ذوي  الطلبة  يعد 
عن بقية أقرانهم، في مجال أو أكثر من املجاالت التي يقدرها املجتمع مما دعا  
الكثير من العلماء والباحثين املهتمين باملوهوبين إلى تكثيف الجهود الى توفير 

 وكذلك من قبل أولياء األمور.   برامج اكتشاف املوهوبين ورعايتهم في املدارس،

برامج    إلى  والوصول  املوهوبين  باكتشاف  الكبير  االهتمام  من  الرغم  وعلى 
رعاية متكاملة وشاملة اال أن هذا االهتمام يجب أن ال يقتصر على تصميم  
والتوجيهات  البرامج  الى وضع  يتعدى  أن  يجب  بل  التربوية،  البرامج  وتوفير 

تحقيق الشخصية السوية املتكاملة. حيث تعد   اإلرشادية التي تساعدهم في 
ذوي   للطلبة  تقديمها  يتم  التي  الضرورية  البرامج  من  اإلرشادية  البرامج 
الفردية.   لفروقهم  ومراعاة  الخاصة،  لحاجاتهم  وتلبية   

ً
استجابة املوهبة 

 ويجب أن تطّبق البرامج اإلرشادية بالتزامن مع برامج اإلثراء والتسريع. 

اإل  البرامج  املوهبة  إن  ذوي  للطلبة  تقديمها  يتم  التي  البرامج  من  رشادية 
ُتطّبق  الفردية.  لفروقهم  ومراعاة  الخاصة  لحاجاتهم  وتلبية   

ً
استجابة

بالتزامن مع برامج اإلثراء والتسريع. تتنوع طريقة تقديم الخدمات اإلرشادية 

، وكل عادة للطلبة ذوي املوهبة بين الجمعية والفردية، والوقائية، والعالجية
من  فيهم  هللا  أودعه  ما  مع  والتكيف  الفهم  على  ملساعدتهم  يكون:  ذلك 

 (. 2019خصائص وسمات، تميزهم عن غيرهم )الجغيمان، 

ذوو   الطلبة  لها  يتعرض  قد  التي  االجتماعية  املشكالت  أحد  الخجل  يعتبر 
لدى   املوهبة، وتزداد  بروز  في طريق  تكون عقبة  قد  املشكلة  املوهبة، هذه 

الذكاء الطلبة   يعد  بغيرهم.   
ً
مقارنة املنخفض  االجتماعي  الذكاء  ذوي 

االجتماعي أحد الوسائل املهمة التي يمتلكها الفرد لتكوين عالقات اجتماعية  
 (.2003دية،  ناجحة )أبو

إن برامج اإلرشاد النفس ي ذات داللة وأهمية بالغتين، وألهمية هذا الجانب، 
املوهوب لألطفال  الوطنية  الجمعية   National Association for ين خصصت 

Gifted Children     النفسية للحاجات  االستجابة  بأهمية  تتعلق  معايير  عدة 
واالجتماعية للطلبة ذوي املوهبة، وسوف نورد املعيار األول فقطك الرتباطه 
عن   واالجتماعية  النفسية  الحاجات  تلبية  أهمية  وهو  الدراسة  بأغراض 

والتوجيه. اإلرشاد  برامج  أهم   طريق  من  واحدة  فإن  ذلك  خالل  ومن 
في مساعدتهم على تطوير مهارات   الفئة تتمحور  لهذه  الخدمات اإلرشادية 

( هويتهم  وتشكيل  والتكيف،   National Association for Giftedالتأقلم، 
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Children, 2016 في ظل وجود مستوى مرتفع من تحققه  يمكن  ما ال  (، وهو 
للط الحاجة ملحة  فإن  املشكلة الخجل، وعليه  يعانون من هذه  الذين  لبة 

عن   الناتجة  املشكالت  لتجاوز  واالجتماعية،  الشخصية  كفاءتهم  لتطوير 
 الخجل، واكتساب مهارات التأقلم والتكيف وتشكيل الهوية.  

 ةمشكلة الدراس. 2
أن   إال  جيد،  بشكل  املوهبة  ذوي  بالطلبة  االهتمام  بدأ  العربي  عاملنا  في 
املالحظ أن هذه الجهود في معظمها موجهة نحو أساليب اكتشاف مواهب 
 على طبيعة  

ً
الطلبة، والبرامج اإلثرائية التي تقدم لهم، وانعكس ذلك أيضا

م أن  املوهبة، حيث  الطلبة ذوي  املنشورة حول  العلمية  عظمها  الدراسات 
ذوو   بالطلبة  االهتمام  يقتض ي  اإلثرائية.  والبرامج  الكشف  حلقة  في  يدور 
املوهبة باإلضافة إلى اكتشافهم ورعايتهم، التعرف على أهم املشكالت التي 
الوجه   على  قدراتهم  استثمار  من  تمكينهم  وتعوق  عليهم،  وتؤثر  تعترضهم 

كغير  واالجتماعية  الشخصية  بحياتهم  واالستمتاع  الطلبة  األكمل،  من  هم 
املوهوبون  2012)جروان،   الطلبة  لها  يتعرض  التي  املشكالت  بين  ومن   .)

)الد الباحثون أن الخجل قد ينتج بسبب ميل  2010وود،  االخجل  (؛ ويرى 
بعض املعلمين واآلباء إلى أن تجنب الطفل للمواقف االجتماعية العامة هو 

 لهم  أمر له عالقة باألدب وحسن التهذيب، وقد تشكل االنط
ً
 مريحا

ً
وائية أمرا

لكون ذلك يجنبهم الخوض في املشكالت السلوكية واالجتماعية التي تحدث  
 بين األقران في بعض األحيان.  

إن الخجل والهدوء واالنعزال املبالغ فيه قد ينم عن وجود مشكلة انفعالية 
اجتماعية، ال يدركها كثير من املحيطين، وقد يظهر ذلك في صورة خجل، أو  

ب اجتماعي. إن الفشل ال يؤثر في التعبير عن الذات، والشعور باالرتياح تجن
في التعامل مع اآلخرين على الطلبة ذوي املوهبة في تكوين صداقات إيجابية  
 على مستوى تقدير الذات لديهم نتيجة لعزلتهم  

ً
فقط، وإنما قد يؤثر أيضا

ة واالجتماعية  االجتماعية، وهو ما قد يؤدي إلى عدد من املشكالت النفسي
(Cross, 2012 وذلك يتطلب من الباحثين بذل مزيد من الدراسات العلمية ،)

بين   واالجتماعية  النفسية  املشكالت  هذه  مثل  شيوع  مدى  الستكشاف 
الطلبة ذوي املوهبة من جهة، ومن جهة أخرى توفر الخدمات اإلرشادية التي  

ملنطلق لعل هناك حاجة  تقدم لهم في السياقات املدرسية وكفايتها. من هذا ا
األطفال   الذي يعاني منه  الخجل  في استكشاف طبيعة  املعرفي  التعمق  إلى 
التدخالت   تأثير  ومدى  تناميه،  في  األسرية  التنشئة  وتأثير  املوهبة،  ذوي 
وتأثيراته   حدته  من  والتخفيف  االجتماعي  التوازن  تحقيق  في  اإلرشادية 

نتيجة وجود   يحدث  الخجل  أن  لدى  السلبية. وحيث  اجتماعية  مشكالت 
تطوير   أهمية  على  التربوية  األدبيات  أكدت  فقد  املوهوبين،  الطلبة 

)خوج   الخجل  مستوى  لخفض  االجتماعي  الذكاء  ، 2020استراتيجيات 
(، وعليه فقد جاءت هذه الدراسة محاولة لإلجابة 2001والزيادات وجبريل،  

 عن التساؤالت اآلتية:

 ؟-محل الدراسة-ما مستوى الخجل لدى الطالبة املوهوبة  •
خفض   • في  االجتماعي  الذكاء  على  للتدريب  مقترح  إرشادي  برنامج  أثر  ما 

 مستوى الخجل لدى الطالبة املوهوبة محل الدراسة؟ 

 . هدف الدراسة 3
هدفت هذه الدراسة بشكل أساس إلى تحديد أثر برنامج إرشادي للتدريب  

ى الذكاء االجتماعي لخفض الخجل لدى طالبة من ذوي املوهبة في املرحلة  عل
 الثانوية، ويتفرع هذا الهدف األساس إلى ثالثة أهداف فرعية، وفق اآلتي:

 الكشف عن مستوى الخجل لدى الطالبة املوهوبة محل الدراسة.  •
في خفض  • االجتماعي  الذكاء  للتدريب على  مقترح  إرشادي  أثر  الكشف عن 

 ؟ -محل الدراسة-الخجل لدى الطالبة املوهوبة  مستوى 

 . أهمية الدراسة4
ملعّدي   

ً
تحديا القضايا  أكثر  املوهبة  ذوي  بالطلبة  الخاص  اإلرشاد  يمثل 

البرامج   تضمين  ضرورة  من  وبالرغم  بهم،  الخاصة  والخدمات  البرامج 
فإنه  -اإلرشادية   املوهبة،  ذوي  بالطلبة  الخاصة  والتسريع  اإلثراء  برامج  في 

 ما يتم إغفالها وعدم االهتمام بها، وُيصرف جل االهتمام إلى حاجاتهم 
ً
غالبا

أ(. وعليه تشكل الدراسات التي  2018املعرفية والذهنية فقط )الجغيمان،  
اإلرشادية   الخدمات  عام  -تتناول  لألدب  -بشكل  إثرائها  حيث  من  أهمية 

امل فهم  على  تساعد  كما  املوهبة،  ذوي  إرشاد  مجال  في  شكالت التربوي 
النفسية واالجتماعية التي يعاني منها هؤالء الطلبة في البيئات العربية، وذلك  

تب في هذا الشأن هو نتاج دراسات علمية غربية.  
ُ
 لكون معظم ما ك

 من استخدامها املنهجية املختلطة، وهي 
ً
وتستمد هذه الدراسة أهميتها أيضا

ه تناول  يشجع  وقد  الحديثة،  البحثية  املنهجيات  باحثين  من  املنهجية  ذه 
ودعم  املنهجية  هذه  الستخدام  أخرى  ومجاالت  املوهبة  مجال  في  آخرين 
البرامج   مصممو  يستفيد  بحيث  البحثية،  التربوية  األوساط  في  انتشارها 
كونه   البحث  هذا  من  اإلرشادية  البرامج  بناء  في  واملتخصصون  واملعلمون 

 يتبنى هذه املنهجية.  

أهمية خاصة هو أنها جمعت بياناتها وناقشتها   أمر آخر يعطي لهذه الدراسة
يمكن   محددة،  إرشادية  تدخالت  استخدام  وتم  واقعية،  حالة  ضوء  في 

 للباحثين اآلخرين البناء عليها في حاالت أخرى مشابهة.   

 . مصطلحات الدراسة 5
واملتخصصة، التي ترمي   "مجموعة من الخطوات املنظمة  البرامج اإلرشادية: •

ف معينة، بحيث تمهد كل خطوة للخطوة الالحقة لتصبح  إلى تحقيق أهدا
النهاية مترابطة، وتؤدي إلى تعديل السلوكيات الخاطئة واملعارف السلبية  في

ويعرف إجرائيا في هذه (.  2014استبدالها" )الحمد واملومني،   لدى الطالب أو
الذي  الدراسة بأنه: البرنامج اإلرشادي الفردي القائم على الذكاء االجتماعي  

 جلسات بهدف تخفيف الخجل لديها. 6تم تقديمه للطالبة واملكون من 
القدرة على إدراك دوافع اآلخرين ومقاصدهم ومشاعرهم   الذكاء االجتماعي: •

الوجهية، والصوت   للتعبيرات  الحساسية  النوع  هذا  بينها، ويضم  والتمييز 
بينها )جودة،   في  (.2011واإليماءات والتمييز  إجرائيا  الدراسة    ويعّرف  هذه 

ثرائي مثل:  بأنه: مجموعة من االستراتيجيات التي تم ادراجها في البرنامج اإل
إبداعية،  بطرق  املشكالت  حل  األهداف،  وضع  بالنفس،  الثقة  تعزيز 

 لتخفيف مظاهر الخجل. 
"هو حالة انفعالية تتميز بوجود أعراض سلوكية عاطفية متزامنة،   الخجل: •

تتصف بالكبح في العالقات االجتماعية، والقلق االجتماعي سواء في املدرسة  
ويعّرف إجرائيا    (.2010أو املنزل أو املواقف االجتماعية العامة" )الداوود،  

لبة في مقياس  في هذه الدراسة بأنه: الدرجة الكلية التي حصلت عليها الطا
 الذكاء االجتماعي املستخدم في هذه الدراسة.

املوهبة: • ذوي  ذهنية    الطلبة  وقدرات   
ً
استعدادا يظهرون  الذين  الطلبة 

وشخصية اجتماعية تؤهلهم إلنجاز وأداء متميز عن أقرانهم في مجال أو أكثر 
الطلبة   ب(.2018)الجغيمان،   بأنهم:  إجرائيا  املوهبة  ذوي  الطلبة  وُيعّرف 

اململكة  ا في  املعتمد  املوهوبين  على  للتعرف  موهبة  مقياس  اجتازوا  لذين 
 العربية السعودية. 

 . حمددات الدراسة6
هذه الدراسة دراسة كيفية في األساس، وتستعين ببعض األدوات الكمية، 
وبالتالي األصل فيها هو محاولة الوصول إلى فهم عميق ملوضوع الدراسة، وال  

 إلى تعميم
ً
 نتائجها.   تهدف مطلقا

واحدة  طالبة  حالة  دراسة  خالل  من  استقاؤها  تم  الدراسة  بيانات  جميع 
العربية  باململكة  األحساء  مدينة  مدارس  في  الثانوية  املرحلة  من  فقط 
السعودية )الثانوية الثانية بالهفوف(. كما أن قصر مدة البرنامج اإلرشادي  

للفص النهائية  االختبارات  موعد  اقتراب  من املقدم سببه  األول  الدراس ي  ل 
الدراس ي   ملا  2020-2019العام  له  الجيد  االستعداد  إلى  الطالبة  وحاجة   ،

تشكله هذه املرحلة من أهمية لتأثيرها على املعدل العام املؤثر في القبول في 
 .
ً
 الجامعات الحقا

 . اإلطار النظري والدراسات السابقة7
ت املتعلقة باملواضيع التي  في هذا الجزء من الدراسة سيتم استعراض األدبيا

الطلبة   وهي:  أساسية  محاور  ثالثة  مناقشة  ستتم  حيث  الدراسة،  تناولتها 
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 ذوو املوهبة، البرامج اإلرشادية للطبة ذوو املوهبة، الخجل. 

تعد املوهبة ثروة نفيسة تتسابق األمم في العناية بها، وتبذل الغالي والنفيس  
بالدهم لقيادة  مجتمعاتها،  يخدم  بما  وتوجيهها  استثمارها،  جميع  في  في 

تقوم   ذلك،  سبيل  وفي  والخدمية.  واإلنتاجية  والتقنية  العلمية  املجاالت 
بينها-الدول   تفاوت  التربوية ملسا-على  النخبة  بتوجيه منظومتها  عدة هؤالء 

 من مجرد استهالكها. لقد عرف )
ً
 Renzulliمن الطلبة منتجين للمعرفة بدال

املوهبة بأنها السلوك الذي ينتج عن توفر ثالث خصائص لدى    1986-1998)
الفرد وهي: قدرات فوق املتوسط، مستوى عال من اإلبداع، ومستوى عال  

املوهبة   Sternberg et al. (1985من اإلصرار وااللتزام ألداء عمل معين. وعرف )
بأنها القدرة على اإلدارة املتوازنة للقدرات التحليلية والتطبيقية واإلبداعية،  

)الجغيمان،   الحكمة  وهو   
ً
رابعا  

ً
مكونا  

ً
سترنبرغ الحقا أما 2018وأضاف  أ(. 

(Witty (1971  فقد عرف املوهبة بأنها األداء املتميز الذي يظهره الطفل في أي
إن التعريفات نشاط  عموم  في  املالحظ  من  ثابت.  وبشكل  قيمة  ذي  ساني 

املتعلقة باملوهبة: تركيزها على مفهوم الذكاء، حيث تدرجت في هذا املفهوم 
من كون املوهبة أحادية البعد املتمثلة في الذكاء العام الذي يمكن تحديده  

( الفردية  الذكاء  اختبارات  خالل  الو Terman, 1947من  املفهوم  إلى  اسع  ( 
( متميز  إنساني  أداء  بأي  يربطها  الذي  ويمكن Gagne, 2012للموهبة   ،)

 استخدام أدوات متنوعة بين الكمية والكيفية للتعرف على هذه القدرة. 

هذه   على  األمور  وأولياء  واملعلمون  املرشدون  يتعرف  أن  الضروري  من 
تي تواجه املشكالت ويتعاملوا معها، وبما أن املشكالت واإلحباطات البيئية ال

الوجه   لقدراتهم على  تعيق استثمارهم  أن  املوهبة من شأنها  األطفال ذوي 
املشكالت    األفضل، الضوء على بعض هذه  إلقاء  املهم  يكون من  لذا فقد 

والالال،   استخدامها  2013)الالال  يمكن  التي  األدوات  من  واحدة  لعل   .)
ل مجاال معينا  لتحقيق ذلك: العمل على تعزيز الذكاء االجتماعي الذي يمث

اتصاال   ويتصل  الذكاء،  أشكال  من  مميزا  وشكال  العقلية،  القدرات  من 
 بحياة الفرد، وتوافقه مع نفسه، وتفاعله مع اآلخرين. 

ً
 مباشرا

من    
ً
مجموعة املدرسيين  للمرشدين  األمريكية  الجمعية  حددت  وقد 

املوه ذوي  للطلبة  تقديمها  يجب  التي  املباشرة  وغير  املباشرة  بة  الخدمات 
(American School Counselor Association, 2019  البرامج تصميم  منها:   ،)

أو   والصغيرة،  الكبيرة  املجموعات  الفصول،  في  سواء  تنفيذها  اإلرشادية 
البرامج الفردية: بحيث تضمن نجاح الطلبة، تقديم املشورة والنصح للطلبة  

و البرامج الفردية،  ذوي املوهبة في الفصول أو املجموعات الكبيرة والصغيرة أ
والبرامج   الصغيرة  املجموعات  في  للطلبة  األجل  قصيرة  استشارات  تقديم 
وإنجازاتهم،   تشجيعها  املوهبة  ذوي  و  الطلبة  نجاحات  ودعم  الفردية، 
املدارس  موظفي  من  وغيرهم  واإلداريين  واملعلمين  العائالت  مع  والتعاون 

مر  مستوى  لضمان  التعليم  مجال  في  املصلحة  لتحصيل وأصحاب  تفع 
 الطلبة ونجاحهم التعليمي واالجتماعي.

كثير من البرامج اإلرشادية املتعلقة باملشكالت االجتماعية تقوم على نظرية 
( والتي تتحدث عن مجموعة متعددة من  Gardner, 2011الذكاءات املتعددة )

االجتماعي   الذكاء  بينها  ومن  تم   Interpersonal Intelligenceالذكاءات  وقد 
ريفه بأنه: القدرة على فهم طباع اآلخرين النفسية واالجتماعية، بل حتى تع

العقلية بحساسية وشفافية، ويتميز أصحاب هذا النوع من الذكاء بالقدرة  
على التكيف والتعامل بحكمة مع كافة الشخصيات، وذلك بصورة سريعة  

(Gardner, 1992( دية  أبو  يعرف  كما  االجتماعي  45  :2003(.  الذكاء  بأنه: ( 
املواقف   في  األحكام  إصدار  على  والقدرة  الناس  مع  التعامل  على  "القدرة 

 االجتماعية".  

االجتماعية   العالقات  وجود  ظل  في  تتضح  االجتماعي  الذكاء  أهمية  إن 
املعقدة في العصر الحالي. وكثرة وسائل التواصل االجتماعي وزيادة الحاجة  

ها املرء للتعامل مع الصعوبات  إلى تكوين عالقات اجتماعية، قوية يتسلح ب 
األهمية   الذكاء االجتماعي. وتتأكد هذه  أهمية  يرفع من  في حياته؛ كل هذا 
لدى طالب املرحلة الثانوية أكثر، وذلك بسبب اقترابهم من تحديد حياتهم  

 (.  2018املهنية، ونضج عقليتهم )اللحيدان، 

جتماعي: أشارت وفي ضوء أهمية تحديد أنماط الشخصية لتنمية الذكاء اال 
( الفتاح  عبد  مدارس  2016دراسة  في  املواد  معلمي  تدريب  ضرورة  إلى   )

االجتماعي   الذكاء  لتنمية  الشخصية  أنماط  تحديد  على  املختلفة  التعليم 

فعالية  إثبات  إلى  الدراسة  نتائج  وخلصت  الثانوية،  املرحلة  طالب  لدى 
الذكاء االجتماعي لدى   البرنامج التدريبي في تنمية قدرات املعلمين على تنمية

والتي سعت لتحديد    Kilby (2016طالبهم. وفي السياق ذاته، كشفت دراسة )
خالل  من  التواصل  في  الشخص  يقضيه  الذي  الوقت  بين  العالقة 

( إلى وجود ارتباط بين الوقت ESIالتكنولوجيا والذكاء العاطفي االجتماعي )
التكنولوجيا وبين الذكاء االجتماعي  الذي يقضيه الطالب في التواصل عبر  

فقد    ،(2018حيث كانت العالقة بينها عالقة طردية، أما دراسة اللحيدان )
والتوافق  االجتماعي من جهة،  الذكاء  بين  العالقة  على  التعرف  إلى  هدفت 
األكاديمي واالتجاهات السائدة لدى طالبات املرحلة الثانوية نحو األنشطة  

أخرى  جهة  من  الذكاء الالصفية  مستوى  أن:  إلى  الدراسة  وتوصلت   ،
نحو   اتجاهاتهن  ، وأن 

ً
كان مرتفعا الثانوية  املرحلة  لدى طالبات  االجتماعي 

األنشطة الالصفية و التوافق األكاديمي ليس لهما عالقة ارتباطية مع الذكاء 
( والحبش ي  املعجب  دراسة  وفي  الدراسة  2019االجتماعي.  هذه  كشفت   :)

من أساليب التفكير لدى الطالبات املوهوبات درجة  وجود درجة متوسطة  
مرتفعة من الذكاء االجتماعي لدى الطالبات املوهوبات على املقياس بأبعاده 
بين   إحصائيا  دالة  متوسطة  إيجابية  ارتباطية  عالقات  ووجود  املختلفة، 

 درجات الذكاء االجتماعي وجميع أساليب التفكير. 

لدراسات العلمية التجريبية انتهت إلى من املؤشرات الجيدة أن عددا من ا
ما  ذلك:  من  االجتماعي،  الذكاء  مهارات  تنمية  في  اإلرشادية  البرامج  فعالية 

( عن تأثير مرتفع لإلرشاد االجتماعي في 2016كشفت عنه دراسة محمود )
 تنمية مهارات الذكاء االجتماعي وعالج سلوك التنمر.  

  الخجل أنه   Nelson (2001ّرف )ومن أجل فهم أفضل ملفهوم الخجل؛ فقد ع
هذا   أن  إلى  وأشار  والتثبيط،  االجتماعي  القلق  حيث  من  محددة  متالزمة 
التعريف يصف بدقة جميع جوانب الخجل وكيفية نشئه. تظهر العديد من 
وتتجلى   وسلوكية  انفعالية   

ً
أعراضا وتتضمن   

ً
أيضا األخرى  األعراض 

 عند حضور أناس غير معروفين للفرد وأ
ً
ثناء العمل الجماعي. وهذا خصوصا

 يؤدي إلى الفشل في االستجابة نحو اآلخرين. 

لقد أجريت العديد من الدراسات التجريبية فيما يتعلق بالعالج اإلرشادي  
( العمروس ي  فعالية 2015كدراسة  مدى  على  التعرف  إلى  هدفت  والتي   ،)

من  عينة  لدى  بالخجل  الشعور  خفض  في  سلوكي  معرفي  إرشادي  برنامج 
نتائج  ال وخلصت  السعودية،  العربية  اململكة  في  املوهبة  ذوات  طالبات 

الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين القياس الَقبلي والَبعدي 
 لدى املجموعة التجريبية. 

، هدفين Mewhort-Buist (2017وفي سياق الدراسات النوعية، تناولت دراسة )
املع العالقات  استكشاف  وهما  وفهم  أساسيين  والجنس  الخجل  بين  قدة 

لتصورات   باإلضافة  والعاطفي،  االجتماعي  واألداء  اللفظية  السخرية 
وأشارت   اللفظية،  السخرية  يستخدمون  الذين  املتحدثين  حول  األطفال 
الكفاءة  مستوى  وتدني  الخجل  بين  ارتباطا  هناك  أن  إلى  الدراسة  نتائج 

إلى   النتائج  خلصت  كما  والتواصلية،  الخجل االجتماعية  استهداف  أن 
، واألفضل هو استهداف املهارات االجتماعية التي  

ً
مباشرة قد ال يكون مفيدا

 تساعد بدورها في تخفيض مستوى الخجل السلبي. 

السلوكية   املعرفية  اإلرشادية  بالبرامج  املختصة  السابقة  الدراسات  ركزت 
ت من الطلبة والبرامج اإلرشادية للتدريب على املهارات االجتماعية على عينا

التركيز على  إلى  الحالي  البحث  يسعى  لذلك،  بيئات مختلفة.  وفي   العاديين، 
لخفض  االجتماعي  الذكاء  على  للتدريب  اإلرشادي  البرنامج  أثر  دراسة 

.
ً
 مستويات الخجل لدى الطلبة ذوي املوهبة في البيئة السعودية تحديدا

 . تصميم الدراسة 8
 :منهجية الدراسة .8.1

لدراسة على أساس تنفيذ خطة إرشادية متكاملة، لحالة طالبية  قامت هذه ا
الدراسة، في   محل  الطالبة  لدى  الخجل  ارتفاع  مظاهر  ملعرفة  امليدان، 

في تخفيض مستوى الخجل  والتعرف على مدى تأثير التدخالت اإلرشادية 
غير اإليجابي، وتحديد مجموعة من املؤشرات السلوكية التي قد تكون لها  

في  ى تحسن االندماج االجتماعي   دالالت عل للطالبة ذات املوهبة املشاركة 
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الحالة   دراسة  نهج  هو  األفضل  النهج  يكون  فقد  لذلك  الدراسة؛  هذه 
الفردية، لكون هذا النهج يساعد على االستكشاف املتعمق من زوايا متعددة 

( الواقع  في  هي  كما  الدراسة  محل  هذه Creswll, 2014للحالة  استخدمت   .)
أدوات  الدر  استخدمت  كما  أغراضها،  لخدمة  أساسية  كأداة  املقابلة  اسة 

كمية أخرى كأدوات مساندة. استندت الطبيعة النوعية لهذه الدراسة إلى 
من قبل الطالبة املشاركة فيها أثناء انعقاد جلسات    ةفحص أنماط االستجاب

ع  البرنامج اإلرشادي، وذلك من خالل الحوار معها في مجموعة من األوضا 
لديها  الخجل  وجود  أسباب  حول  االستجابة  منها  تتطلب  التي  االجتماعية 

(Burns, 2000  .) 

 :الطالبة املشاركة في الدراسة  .8.2

عمرها   واحدة  استحقوا    17طالبة  الالتي  الطالبات  من  إنها  حيث  سنة. 
هـ    1440-1439دخول برنامج التسريع في املرحلة الثانوية في العام الدراس ي  

األحساء باململكة العربية السعودية، حيث يتطلب الحصول على   في مدينة
بمستوى  تتعلق  عالية  محكات  الطالب/الطالبة  اجتياز  التسريع  فرصة 
العينة كما   اختيار  الدراس ي. وكانت خطوات  الذهنية والتحصيل  القدرات 

 يلي:

الخاصة مخاطبة إدارة املوهوبات باألحساء من قبل كلية التربية قسم التربية   •
 بجامعة امللك فيصل لتسهيل إجراءات الدراسة

التسريع   • طالبات  وهن  الدراسة  ملجتمع  بقائمة  الباحثين  تزويد  طلب 
( في مدارس الهفوف  2018املرشحات كموهوبات وفق مقياس موهبة لعام )

باألحساء، ومخاطبة املدارس التابعة لتلك املنطقة من قبل إدارة املوهوبات  
 سهيل مهمة الباحثين. لت

اختيار املدرسة التي تجاوبت مع خطاب تسهيل املهمة وهي الثانوية الثانية  •
ترشيح   على  بناء  الحالة  دراسة  محل  الطالبة  اختيار  ثم  ومن  بالهفوف، 

 املديرة واملرشدة الطالبية. 
النهائية كت • الطالبة، ووصلت املوافقة  لولي أمر  الترشيح  ابيا  تسليم خطاب 

 بعد أسبوع من التسليم. 
تطبيق مقياس الخجل على الطالبة املوهوبة ووجد لديها مستوى مرتفع من   •

 الخجل.

 : أدوات الدراسة .8.3

 املقابلة . 8.3.1

العملية اإلرشادية، وتتم   في  الرئيسة  العناصر  أحد  املقابلة اإلرشادية  تعد 
املقابلة اإلرشادية بأنها عملية  من خالل عملية منظمة غير عشوائية. تعرف 

تفاعلية يسودها االحترام والثقة والتقّبل غير املشروط بين طرفين أو أكثر،  
بهدف جمع املعلومات، تشخيص املشكلة، مساعدة املسترشد على مواجهة  
سليم  بشكل  قراراته  واتخاذ  املسؤولية  وتحمل  ذاته  وتحقيق  مشاكله 

 (. 2014)املحتسب وآخرون، 

قابلة اإلرشادية إلى فهم أكبر، وتفسير معنى التجارب التي يمر بها  تهدف امل
، وقد هدفت املقابلة في هذه الدراسة إلى فهم (Plas et al., 1996األشخاص )

في   أثرت  التي  التجارب  ومعرفة  أكبر  بصورة  الطالبة  لدى  الخجل  مشكلة 
من   مجموعة  إعداد  على  املنظمة  املقابلة  تقوم  كما  األسئلة  شخصيتها، 

 من الباحث )
ً
 . (Lincoln, 2007املعدة سلفا

التي تعتمد على طرح أسئلة   الباحثون طريقة املقابلة املنظمة،  وقد اختار 
وآخرون،   )عبيدات  مسبقا  معدة  النهاية،  اعتمدت  2016مفتوحة  كما   .)

املقابلة في هذه الدراسة على العالج املعرفي السلوكي وقد حرص الباحثون  
تضمين   ومهارات  على  التأقلم،  مهارات  تتضمن:  فعالة  بتدخالت  املقابلة 

الخجل  مظاهر  عالج  بهدف  االجتماعي  الذكاء  مهارات  بينها  ومن  التكيف، 
لدى الطالبة من خالل التدخل اإلرشادي وذلك لزيادة قدرتها على االندماج 

 االجتماعي.

 مقياس الخجل . 8.3.2

قد  فقرة.    36من  يتكون  ، والذي  (2020،  خوج)تم استخدام مقياس الخجل  
 : بحساب خصائص الصدق والثباتقام خوج 

( إلى العينة أن يقدروا درجة الخجل لديهم على 2020طلب خوج )  الصدق: •

( بين  يتراوح  بعد  7ـ1مقياس متدرج  أقلها.  إلى  ( أي من أعلى درجات الخجل 
الخجل  ذلك   درجة  بين  االرتباط  الذاتي   –حساب  التقدير  على  بناء 

للمفحوص على املقياس املتدرج والدرجة الكلية لكل فرد على املقياس الحالي 
 (.48( وهو معامل صدق دال وعال )ن = 0.79فكان االرتباط )

(،  0.66( بحساب الثبات بالتجزئة النصفية فكان )2020قام خوج ) الثبات: •
ال  وقد سبيرمان  أجرى  بمعادلة  هو    –تصحيح  الثبات  معامل  وكان  براون 

 ( وهو معامل ثبات عال ودال. 0.80)

بخصوص   املقياسإما  من  ف  ،تصحيح  الخجل  مقياس  فقرة    36يتكون 
(، ويحتوي املقياس  1، ال  2، أحيانا  3واالستجابات في كل فقرة تتضمن )نعم  

،  24، 15، 10، 9، 8، 6، 5، 4، 3على مجموعة من العبارات العكسية وهي )
(، وتعبر الدرجة العالية عن الخجل املرتفع أما الدرجة املنخفضة فتعبر 28

 عن الخجل املنخفض. 

 ملخص الحالة:  .8.4

تدرس الطالبة املشاركة في هذه الدراسة في الصف الثالث ثانوي في الثانوية 
العمر   من  تبلغ  الطالبة  األحساء.  بمدينة  بالهفوف  إن    17الثانية   .

ً
عاما

البة واحدة فقط يتوافق مع منهج دراسة الحالة الذي يركز على  اختيار ط
 وتتمحور في العادة 

ً
تعميق الفهم وجمع البيانات للمجموعات الصغيرة جدا

(. تمت االستعانة باملرشدة الطالبية  Aiken, 2012حول مشارك واحد فقط )
محل    ومديرة املدرسة لترشيح الحالة، وقد وقع االختيار على الطالبة )الحالة

الثانوية  املرحلة  في  املقررات  نظام  في  التسريع  ببرنامج  امللتحقة  الدراسة( 
التعليم   مدارس  في  املوهوبين  رعاية  برامج  من  يعد  والذي  علمي(،  )قسم 
العربية  باململكة  التعليم  وزارة  في  املعتمدة  املعايير  ضوء  في  وذلك  العام، 

  108من    80وحصلت الطالبة على  السعودية. كما تم تطبيق مقياس الخجل  
املقياس  بناء على  التدخل والعالج وذلك  يعد مستوى مرتفع يستدعي  مما 
املستخدم. وهكذا، تم تحديد الطالبة على أنها من ذوات املوهبة وتعاني من  
مستوى مرتفع من الخجل. اشتملت مشاركة الطالبة في البرنامج اإلرشادي  

دقيقة، على مدار ثالثة أسابيع. من خالل   45منها  جلسات مدة كل    6على  
لتنمية  الجلسات  مهام  من  الطالبة من خالل سلسلة  توجيه  تم  البرنامج، 

 للتغلب على مشكلة الخجل لديها.
ً
 الذكاء االجتماعي لديها، وصوال

 الخصائص الشخصية  .8.4.1

ا لم تكن  تقول والدة الطالبة أنها ولدت بشكل طبيعي، وأنهالتاريخ النمائي:   •
تعاني من أية اضطرابات صحية، وكانت على الدوام صحتها ممتازة، وأنها لم  

عندما كانت صغيرة، أو في نمو األسنان، أو في اكتساب اللغة -تتأخر في املش ي
 وإنما كانت طبيعية جدا.

الجسمية: • املوهوبة   املهارات  الطالبة  أن  تبين  الطالبة  مقابلة  خالل  من 
تتمتع   الحالة  ودقيقة  صاحبة  الحركة  كثيرة  وهي  عالية،  بدنية  بلياقة 

 املالحظة، مما جعل املدرسة تتخذها كطالبة لحفظ النظام في املدرسة. 
العقلية: • املرحلة    الخصائص  في  متقدمة  مراكز  على  الطالبة  حصلت 

املتوسطة مما جعلها مستحقه لاللتحاق ببرنامج التسريع الخاص بالطالبات  
لدى الباحثين وذلك من خالل جلسات البرنامج أنها    املوهوبات، إال أنه تبين

تعاني من تدني في املستوى التحصيلي، وهي مندفعة نحو فكرة عدم قدرتها  
على زيادة مستواها، ولديها مفهوم مرتبط بعدم قدرتها على اجتياز اختبار  

 القدرات العامة. 
من خالل مقابلة زميالت الطالبة تبين    الخصائص االجتماعية واالنفعالية: •

أنها محبوبة اجتماعيا بمدى محدود بثالث زميالت، وتربطها عالقات جيدة 
بهم. إال أنه تبين لدى الباحثين وذلك من خالل جلسات البرنامج أنها تعاني  

 من الخجل وضعف الثقة بالنفس. 
املهنية:   • والطموحات  للتحصيل  عالدافعية  الطالبة  دافعية  الية جدا  تعد 

لاللتحاق بالدراسات الطبية، وهي تطمح الى إكمال تعليمها على الرغم من 
وفشلها  نجاحها  أما  املبكر،  السن  هذا  في  بالزواج  عليها  والديها  الحاح 
اختبار  في  الحظ  وقلة  املهمات  وصعوبة  الحظ  سوء  الى  دائما  فيعزوهما 

 القدرات. 
لطالبة ذات املوهبة صاحبة سلبية جدا مقارنة بقدرات اتوقعات املعلمات:   •

 الحالة، باستثناء معلمة األحياء فهي دائما تشجعها وتحفزها.

 مصادر التوتر لألسرة  .8.4.2

الشديد: وتعرضت  الفقر  وتعاني من  اجتماعية متدنية،  األسرة من طبقة 
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الثانوية،   للمرحلة  انضمامها  بداية  في  والديها  انفصال  لصدمة  الطالبة 
انتقال   في  ذلك وتسبب ذك  عليها  ورعايتهم  الصغار  اخوتها  تربية  مسئولية 

إلى  باإلضافة  والدهم،  مع  يعيشون  وأنهم  الكبرى، خصوصا  األخت  لكونها 
 كثرة املشاكل بين والديها حتى بعد االنفصال. 

 مناقشة الحالة .8.4.3

في  تدني  من  تعاني  الطالبة  أن  السابقة  الحالة  استعراض  من  يالحظ 
نتيج الدراس ي  بسبب التحصيل  وذلك  بالنفس،  الثقة  الخجل، وضعف  ة: 

عليها  وبإلحاحهم  عليها،  إخوتها  رعاية  مسئولية  والقاء  والديها،  انفصال 
لقدرات  قبلهم  من  السلبية  والتوقعات  املعلمات  تأنيب  وكثرة  بالزواج، 
الطالبة، والوصم السلبي لها، وتراجع مستواها األكاديمي، وابتعاد الطالبة  

 كة في املناسبات االجتماعية. وخوفها من املشار 

 البرنامج اإلرشادي:  .8.5

( ووكر  تسهيل 2002أشار شتاين  يتركز حول  النفس ي  املعالج  أن دور  إلى   )
عملية تغيير طريقة التفكير واإلحساس والسلوك. يحاول املعالج االقتراب  
من املشكلة أثناء جلسات العالج، أما العالج فيعتمد على نوع العالج النفس ي 

الدراسة و  هذه  في  اإلرشادي  البرنامج  بناء  تم  لذلك،  املعالج.  شخصية 
واملشاعر من  األفكار  وتحويل  بخطوة،   

ً
الخجل خطوة مع مشكلة  للتعامل 

 سلبية إلى إيجابية. 

قائدة  من  كل  مع  تحضيرية  جلسات  عدة  عقد  تم  البرنامج،  تطبيق  قبل 
أكثر   للتعرف  الطالبية  واملرشدة  )املديرة(  محل  املدرسة  الطالبة  على 

التدخل   يستدعي  مما  لديها  للخجل  مظاهر  وجود  من  والتحقق  الدراسة 
األمر،   ولي  موافقة  أخذ  تم  االجتماعي.  االندماج  على  ملساعدتها  اإلرشادي 
املصادر،   غرفة  وهو  اللقاءات  فيه  ستجري  الذي  املكان  تحديد  ثم  ومن 

ثنين من كل أسبوع،  دقيقة لكل لقاء في يومي األحد واإل 45والزمن وهو مدة 
فيها حتى تشعر   الجلسات  تم عقد  التي  األيام  في  الطالبة  رأي  تم أخذ  وقد 

 (. 1الطالبة بأهمية الجلسات )جدول 

أما فيما يتعلق باستراتيجية البرنامج اإلرشادي، فلقد تم استخدام اإلرشاد 
بين  عالقة  على  يقوم  النفس ي  اإلرشاد  أساليب  من  أسلوب  وهو  الفردي، 

ن خالل  مرشد  اإلرشاد  خدمات  تقديم  أجل  من  واحد  ومسترشد  فس ي 
بين   إلى مبدأ وجود فروق فردية  يستند هذا اإلرشاد  الجلسات اإلرشادية، 
مستوى   على  إال  ُتحّل  وال  شخصية  أسبابها  املشكالت  بعض  وأن  األفراد 
خاص  تركيز  إلى  تحتاج  حاالت  في   

ً
أيضا اإلرشاد  هذا  ُيستخدم  شخص ي، 

عطي فرصة للمسترشد لعرض مشكالته الخاصة كما أنه  وسرية تامة، وهو ي
 (. 1997يسعى إلى إشباع حاجات املسترشد الخاصة )إبراهيم، 

تكون البرنامج اإلرشادي املعرفي السلوكي من تصميم الباحثين من مجموعة  
املشكالت   حل  املنزلي،  الواجب  التعزيز،  والنقاش،  كالحوار  الفنيات  من 

الفي مقاطع  إبداعية،  البرنامج  بطرق  تقييم  اعتمد  وقد  القصة.  ديو، 
خالل   من  تم  الذي  التكويني  التقييم  على  السلوكي  املعرفي  اإلرشادي 
الواجبات املنزلية واألسئلة التي تسبق الجلسات، والتقييم القبلي والَبعدي 

الذكاء االجتماعي"، والتقييم الختامي    –للمقاييس التي تم تطبيقها "الخجل  
 . SWOTجية باستخدام استراتي
 (: نماذج من تنظيم بعض جلسات البرنامج اإلرشادي املعرفي السلوكي 1جدول )

 الجلسة األولى: جلسة التهيئة الهدف العام: التعارف بين الطالبة واملرشدة وطبيعة البرنامج 
 البيان  مجريات الجلسة  م

 األهداف السلوكية  1
 واالحترام املتبادل. أن يتم بناء عالقة قائمة على التآلف 

 أن نتعرف على الخلفية العامة للطالبة.
 أن تتعرف الطالبة على أهداف البرنامج وطبيعته.

 مجريات الجلسة  2

 تطبيق املقاييس القبلية املقررة.
 التأكيد على سرية ما يدور في الجلسات وإطارها املنهي. 

 عقد الجلسات.االتفاق مع الطالبة على املكان والزمان الذي يتم فيه 
 التأكيد على الحرص وااللتزام بالحضور.

 الفنيات: املحاورة واملناقشة والواجب املنزلي.
توضيح الهدف العام من البرنامج وهو التدريب على الذكاء االجتماعي وخفض الخجل،  

والتأكيد على الطالبة بأن التعامل تم بناء على شخصيتها وليس موهبتها، ويتم تنفيذ نشاط 
قات التعاريف بحيث تقوم كل من املرشدة والطالبة بتصميم بطاقة شخصية وتعرض بطا

املرشدة ما وضعته على البطاقة وكذلك الطالبة، ويتم بعد ذلك تطبيق املقاييس القبلية  
 بحيث يتم تحديد الهدف منها للطالبة ويتم ختم اللقاء والتأكيد على وقت الجلسات.

 التقييم  3
حول البرنامج وماهي توقعاتها، تشجيعها على املشاركة بصراحة واالنفتاح  الحوار مع الطالبة 

للتغيير. يتم أخذ رأي الطالبة في مكان وزمان انعقاد الجلسات حتى تشعر بأهمية االلتزام  
 بالحضور.

 تكتب الطالبة مجموعة من األسباب التي قد تزيد من الخجل الذي يؤثر عليها.  الواجب املنزلي 4
 الجلسة الثانية: الثقة بالنفس: الهدف العام: تعميق الثقة بالنفس ووسائل تعزيزها 

 التفاصيل  مجريات الجلسة  م

 األهداف السلوكية  1
 أن تفهم الطالبة العالقة بين الثقة بالنفس واملوهبة.
 أن تتعرف الطالبة على أسباب ضعف الثقة بالنفس.

 الواثق من نفسه.أن تحدد الطالبة مالمح الشخص 

 مجريات الجلسة  2

 تطبيق النشاطات املتعلقة بالثقة بالنفس.
 الفنيات: النقاش والتخيل والنمذجة والواجب املنزلي. 

الترحيب بالطالبة وشكرها على االلتزام بالحضور. تتم مناقشة الواجب املنزلي وتوضيح معنى 
تي تعتقد أنها تسببت في ضعف ثقتها  الثقة بالنفس وأسبابها. تعدد الطالبة بعض املواقف ال

بنفسها في املاض ي ويتم النقاش حولها، ومن ثم تطلب املرشدة من الطالبة وضع نموذج  
لطالبات واثقات من أنفسهن وتحاول أخذ األشياء الجيدة من هذه النماذج ودحض األشياء  

فس بعمق وتحاول السيئة كالغرور. ومن ثم يتم تطبيق نشاط بحيث تغلق الطالبة عينيها وتتن
تخيل موقف يقلل من ثقتها بنفسها، ومن ثم تذكر كيف يمكن أن تواجهه، وبعد االنتهاء تفتح 

 عينيها وتخبر املرشدة بشعورها.

 التقييم  3
والذي ينص على أن املوقف الذي ال يؤثر على أكثر من خمس دقائق   5بـ  5التعرف على قانون 

التفكير فيه إال خمس دقائق، ومحاولة ذكر بعض املواقف التي ذكرتها في حياتي ال يستحق مني 
 عليها.  5بـ  5في النشاطات وتطبيق قانون 

 تعيد الطالبة في املنزل النشاط الخاص بالخيال مع املواقف التي تعترضها.  الواجب املنزلي 4
اقفالجلسة الثالثة: التعمق في الخجل الهدف العام: اكتشاف الخجل من   خالل عدة مو

 التفاصيل  مجريات الجلسة  م

 التعرف على الخجل  األهداف السلوكية  1
 التعرف على بعض املواقف التي يؤثر فيها الخجل 

 مجريات الجلسة  2

 الفنيات: املحاورة واملناقشة وقراءة القصة والواجب املنزلي
الجلسات، ويتم مناقشة الواجب املنزلي وثم يتم الترحيب بالطالبة وسؤالها عن مشاعرها تجاه 

التحدث والنقاش حول معنى الخجل وهو "عدم الراحة و / أو تثبيط املواقف الشخصية التي 
( وقراءة قصة  Simmons ،2005تتداخل مع متابعة العالقات الشخصية أو األهداف املهنية" ) 

 بشأن الخجل الخجول هاني ثم تذكر الطالبة مشاعرها تجاه القصة وقرارها 
وتسحب الطالبة عدة بطاقات بها مواقف وتخبر املرشدة برأيها فيها مثل: اخذ السائق مبلغ  

التوصيلة ولم يعد الباقي، أخذت زميلتك من حقيبتك كتابا دون استئذان ماذا تفعلين وغيرها  
من املواقف وتخبر الطالبة املرشدة بالتصرف في هذه الحالة وتوجهها املرشدة للتصرف  

 لصحيح ا
 يتم النقاش وتذكر ما دار في الجلسة  التقويم  3
 تقوم الطالبة بإعادة تطبيق مجموعة من املواقف األخرى توجهها لها املرشدة الواجب املنزلي 4

نموذج   وتطبيق  البعدية  املقاييس  تطبيق  تم  الجلسات،  ختام  ،  SWOTفي 
 وشكر الطالبة على مشاركتها وتفاعلها. 

 . طريقة مجع البيانات وحتليلها 9
من أجل التحقق من مستوى الخجل لدى الطالبة محل الدراسة، وملعرفة 
تأثير البرنامج اإلرشادي القائم على الذكاء االجتماعي على الطالبة املشاركة،  

عد تنفيذ البرنامج. تم جمع البيانات من مجموعة من املصادر قبل وأثناء وب
ومقياس ي   الطالبة،  مع  منظمة  مقابالت  جمعها:  تم  التي  البيانات  تضمنت 
الذكاء االجتماعي والخجل. ومالحظات املعلمات؛ تم تقييمها نوعيا قبل وبعد  

 االختبارات؛ ومن خالل الوثائق املدرسية والسجالت األكاديمية. 

والت الحالة  مع  املقابالت  بدأت  سبق،  ملا  من  نتيجة  حيوًيا  جزًءا  شكلت  ي 
البيانات. تمت مقابلة الطالبة في غرفة وكيلة املدرسة بصورة رسمية. ومن  
بتفاعالت  سمحت  التي  املواقف  من  العديد  في  الطالبة  مراقبة  خالل 
الباحثين معها، كانت الصورة لحالة الطالبة تظهر بشكل أكبر للباحثين كلما  

حثون مع الحالة، تم تدوين املالحظات تقدمت اللقاءات. وأثناء تفاعالت البا 
جوهرها،   في  التفاعالت  تلك  وكانت  الصوت.  ونبرة  التفاعل  لنوع  امليدانية 
جميع  مالحظة  يمكن  ال  أنه  إال  الحالة.  سلوكيات  على  مالحظات  تكشف 
التفاعالت للطالبة، خصوصا في بداية املدة او في األسبوع االول على األقل 

اللقاءات، كنت أراقب الحالة بشكل أكثر حيادية،  من املقابالت. ومع تقدم  
 وأخذت في االعتبار األنماط العامة لتصرفاتها وردات فعلها. 

تم تحليل هذه البيانات بدقة باستخدام مبادئ نظرية األساس ونهج الترميز  
من   مجموعة  كل  تحليل  أدى  املتكررة.  املوضوعات  الكتشاف  املفتوح 

ت ملجموعات البيانات الالحقة من أجل بناء البيانات إلى مزيد من التحليال 
( فئة  إلى  حادثة  ومن  أخرى،  إلى  حادثة  من  منهجي  بشكل   ,Creswellالفئات 

2014 .) 

البيانات  تحليل  تضمنت  حيث  وتحليلها،  البيانات  جمع  عمليات  تداخلت 
البيانات سطًرا بسطر، وذلك من أجل   في  بالتدقيق  الترميز املفتوح  عملية 

ا الى  )الرجوع  األوقات  جميع  في  بسهولة  تم Creswell, 2014لبيانات  حيث   .)
الدقيقة   والعبارات  الكلمات  استخدام  فيه  وتم  الحرفي  الترميز  استخدام 
للمشارك، للحفاظ على آراء املشاركين وردود فعلهم بنفس املعني في الترميز  

ز )Charmaz, 2006نفسه )
ّ
وفيها تم ربط  (، Charmaz, 2006(. ثم تم الترميز املرك

الرموز ضمن فئات، وذلك ليتكون لدينا تصور أكبر للبيانات. كما يظهر في  
 (.2الجدول )

 (: مثال على ترميز البيانات2جدول )
 (Themesاملوضوعات ) (Codes) الترميزات املقابلة 

قبل سنتين شهدت تحوال في حياتي )دمرني( وذلك 
ابي وزواج  بانفصال امي وأبي وانتقالنا للعيش مع 

والدي من أخرى، مما جعلني مسؤولة عن تربية اخوتي، 
 وأثر ذلك على مستواي الدراس ي

بيئة املنزل تؤثر على العوامل 
 النفسية 

بيئة املنزل واملدرسة أثرت على كثير  
يوجد العديد من املشاكل التي بدأت تحدث في   من جوانب حياة الطالبة

وأثر ذلك على مستواي  املدرسة، وتآمر الطالبات علي 
 الدراس ي

بيئة املدرسة تؤثر على التفوق 
 الدراس ي

معلمة في الصف املتوسط سحبت يدها بقوة بالرغم 
من أنها طلبت منها االذن بالخروج إال أن املعلمة انكرت 

 ذلك الحقا، مما جعلني أفقد ثقتي باملعلمات 

االتهام بالكذب يؤثر على الثقة 
املوهوبة الثقة   فقد الطالبة باملعلمات 

تحدث لي مواقف كثيرة جزء منها أسكت عنه وجزء منها  بالنفس بسبب مواقف متراكمة 
 ال أستطيع السكوت عنه وذلك ألنه يمسني مباشرة

حساسية الطالبة تجاه موضوعات  
 محددة
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اتهمنني طالبات الفصل في الصف الثاني ثانوي بأنني  
يبعدون طاولتي  أنقل الكالم للمعلمات مما جعلهم 

والكرس ي عن املجموعات فأفقدني ذلك ثقتي بنفس ي  
 واحسست بالضياع

تنمر الطالبات أثر على ثقة الطالبة  
 بنفسها

في املرحلة املتوسطة كنت أشارك باستمرار في اإلذاعة 
 املدرسية، أما اآلن فال أستطيع بسبب الخجل 

زيادة الخجل عند انتقالها من  
املرحلة املرحلة املتوسطة الى 

تكون مشكلة الخجل لدى الطالبة  الثانوية
شاركت في مشروع في الصف الثاني ثانوي وكان على   في املرحلة الثانوية فقط 

التحدث أمام الجميع فاستطعت ذلك ألن الحضور  
 معروف لدي

عدم وجود مشكلة في الخجل امام  
 الجمهور املعروف 

كنت  أتمنى أن تساعدني الجلسات حتى أعود إلى ما 
 عليه في السابق

استعداد الطالبة للتغيير فيما لو  
 عرض عليها املساعدة 

بداية التغير بمساعدة بسيطة وهي 
 جلسات  6

باألمس شاركت في مشروع للكيمياء ولم أصاب بالخجل 
 واستطعت أن أقف بثقة ألنني أفكر باإليجابيات فقط 

التفكير في اإليجابيات يساعد على 
تغيير في نشاط الطالبة بعد   الخجل التغلب على 

االستفادة من مجموعة من  
االستراتيجيات التي عرضت عليها  
)النمذجة، التفكير في اإليجابيات،  

 وضع األهداف( 

رأيت أن هناك استراتيجيات )النمذجة( تحدثنا عنها 
 تساعدني على التغلب على الخجل 

االقتناع بوجود استراتيجيات يمكن  
 التغلب على الخجلان تساعد في 

تغيير طريقة التفكير أسهمت بشكل كبير في تغيير 
 نظرتي للتحدث أمام الجمهور 

تغيير طريقة التفكير تساهم في  
 التغلب على الخجل 

اإلحصائية،   األساليب  باستخدام  الكمية  االختبارات  نتائج  تحليل  جرى 
حيث   الكمية  بالبيانات  النوعية  البيانات  مقارنة  استخدام وتمت  يعد 

البيانات الكمية والنوعية "كمكمالت لبعضها، كتحقق متبادل، والحصول 
( املوضوع  نفس  حول  متعددة  زوايا  من  معلومات   ,Glaser and Straussعلى 

الطالبة،  1986 لدى  الخجل  طبيعة  لفهم   
ً
مهما أمًرا  ذلك  يعد  حيث   ،)

عطيات البيئية  ومسبباته، وكيف يمكنها تجاوز تأثيراته السلبية في ضوء امل
  واألسرية التي تعيشها.

 التدخل من خالل البرنامج اإلرشادي:  .9.1

تم البدء بإنشاء البرنامج اإلرشادي القائم على الذكاء االجتماعي لدى الطالبة  
مما قد يساهم في انخفاض مستوى الخجل لديها، وقد تم التقدم في البرنامج 

ثالث مرات في األسبوع، واستطاع    اإلرشادي عبر املقابالت التي كانت تعقد
الباحثون خالل هذا الوقت كسب ثقة الطالبة، والوصول معها إلى عالقة  

 أشبه بعالقة الصداقة التي تحتاج لها الطالبات في مثل هذا العمر.

 ة ج الدراس. نتائ 10
املتعددة   للمصادر  املتعمقة،  التحليالت  من  الدراسة  هذه  نتائج  ظهرت 

جمعها باستخدام نوعين من األدوات خالل دراسة الحالة.  للبيانات، التي تم  
وتم استخدام تحليالت البيانات لتقديم أدلة لإلجابة على أسئلة الدراسة.  
لدى   الخجل  مستوى  على  التعرف  إلى  األول  الدراسة  سؤال  هدف  حيث 
تحليل   تم  ذلك  ولتحقيق  الحالة،  لدراسة  اختيرت  التي  املوهوبة  الطالبة 

املحد على  املواضيع  الطالبة  أداء  وقياس  املقابلة  في  بالخجل  املتعلقة  دة 
على   التعرف  الى  الثاني  الدراسة  سؤال  هدف  كما  القبلي.  الخجل  مقياس 
في تخفيض   الذكاء االجتماعي  القائمة على  تأثير التدخالت اإلرشادية  مدى 
مستوى الخجل غير اإليجابي، ولإلجابة على ذلك تم استكشاف املواضيع  

ا مقياس املحددة  على  الطالبة  أداء  وقياس  املقابلة  في  بالخجل  ملتعلقة 
الخجل البعدي. أظهرت نتائج تحليل البيانات أن البرنامج اإلرشادي املعرفي 
مهارات   تطور  أوال:  أوجه:  أربعة  املوهوبة من  الطالبة  أثر على  قد  السلوكي 

 مهارة حل املشكالت من خالل تغير ملحوظ
ً
في   الذكاء االجتماعي وخصوصا

الثقة  ثانيا: زيادة  بيئة املنزل واملدرسة على مستوى الطالبة املوهوبة.  تأثير 
نتيجة املوهوبة  الطالبة  لدى  باملعلمات   بالنفس  الطالبة  ثقة  لزيادة 

الصفية  املدرسة  أنشطة  في  للطالبة  اإليجابية  املشاركة  ثالثا:  والطالبات. 
رابعا: الصفية.  التأثير وغير  نحو  عام  اتجاه  الذكاء    وجود  ملهارات  االيجابي 

 االجتماعي ساهم في خفض الخجل لدى الطالبة. 

من أجل اإلجابة على السؤال األول: أظهرت نتائج تحليل املقابالت األولية مع 
الطالبة بصورة جلية وجود مستوى مرتفع من الخجل لدى الطالبة بالذات  

ية وغير الصفية  ال أستطيع املشاركة في األنشطة الصففيما يتعلق باألداء "
بأن زميالتها أفضل منها فيما ألني خجولة الدائم  تأكيدها  إلى،  "، باإلضافة 

" األنشطة  تلك  في  بثقة  املشاركة  على  بقدرتهم  مثل  يتعلق  أكون  أن  أتمنى 
 ". زميالتي يتقدمن ويشاركن في اإلذاعة املدرسية بثقة وبدون ارتباك

االع الطالبة دون  لدى  الخجل  من وجود  النتائج  وللتحقق  على  فقط  تماد 
وجود   أظهر  والذي  القبلي  الخجل  مقياس  تطبيق  جرى  فقد  السابقة، 

درجة، حيث أن الدرجة الطبيعية    80الخجل بنسبة مرتفعة لدى الطالبة  
 (. 2020حسب تصنيف املقياس )خوج،  72و36بين 

التدخالت  تأثير  مدى  على  للتعرف  وذلك  الثاني،  السؤال  على  ولإلجابة 
البيانات اإلرشادية   فحص  تم  اإليجابي،  غير  الخجل  مستوى  تخفيض  في 

تأثير  إلى  والتي أشارت  املوهوبة  للطالبة  التدخل  قبل  ما  األولية من مقابلة 
الثقة.   وانعدام 

ً
بيئة املنزل واملدرسة على جعل التحصيل الدراس ي ضعيفا

  كان هذا واضًحا في املقابلة السابقة للتدخل من خالل استخدامها املتكرر 
" الدراس ي لعبارة  أثر على مستواي  والدّي  املواقف  انفصال  "، والعديد من 

". وأكدت فكرة تأثير بيئة املنزل واملدرسة جعلتني أفقد ثقتي باملعلماتالتي "
 عدم فهم املدرسة لحاجات الطالبة 

ً
على جعل التحصيل الدراس ي ضعيفا

 املوهوبة بتعبير قائدة املدرسة عنها لكونها "
ً

  " بسمختلفة
ً
بب موهبتها ومنعزلة

". ومن املثير لالهتمام، أن مقابلة طالبة ذكيةعن أقرانها بسبب وصفها بأنها " 
بأنها   الطالبة  تم وصف  تناقض واضح: حيث  التدخل كشفت عن  قبل  ما 

"،  القيام بالغياب والحضور وتأدية واجباتهاحكيمة ونظامية فيما يتعلق بـ "
".  يد حال ملشاكلي أنا فقد أريد أن اتحدثال أر ولكنها غير راغبه في التغيير " 

وهكذا، ظهر من مصادر متعددة أن الطالبة تعاني من تأثير املنزل وتخوف  
 من املدرسة فيما يتعلق بتدني تحصيلها الدراس ي. 

ربما كانت إحدى النتائج األولية األكثر إثارة لالهتمام عدم التزامن االجتماعي  
عدد قليل من الصديقات  نه كان لديها "للطالبة. ووضحت الطالبة بنفسها أ

" في مقابلتها التي تسبق التدخل. لقد حددت الطالبة املوهوبة بأن  املقربات
" النهاية يتفرقون أقرانها  في  جعلها  مما  مجموعاتهم،  عن  ويبعدونها  عنها   "

منعزلة وتسبب في فقدها لثقتها بنفسها. وبالتالي: نشأت املوضوعات التالية 
بيئة املنزل واملدرسة من   تأثير  التدخل:  للبيانات وذلك قبل  الترميز الحرفي 

على التحصيل الدراس ي، فقد الطالبة ثقتها بنفسها. وظهرت النتائج املتعلقة  
بتأثير البرنامج اإلرشادي املعرفي السلوكي كنتيجة ملقارنات ما قبل التدخل 

ين امليدانية، وتحليالت  وبيانات ما بعد التدخل، والنظر في مالحظات الباحث
 املقياس القبلي والبعدي.

االختالف  هو  التدخل  بعد  الطالبة  مقابلة  في  عمًقا  األكثر  االختالف  كان 
تدني   على  تدل  ومشاعرها  نظراتها  تعد  لم  اإليجابية.  في صياغتها  امللحوظ 
بتفاعلها  يتعلق  فيما  خاصة  بالنفس،  الثقة  وضعف  الذات  احترام 
واستجابتها ألنشطة البرنامج املعرفي السلوكي، وبدا ذلك واضحا في ردودها  

" مثل  مصطلحات  تكررت  ذلك،  من  كنت  أيضا.  كما  اعود  أن  و  أريد   "
لقد تغيرت مشاعري حول ما  ". أعترف، "أصبحت قادرة على مواجهة والدّي "

وضوع  ". تم تأكيد هذا امليمكنني القيام به في األنشطة الصفية وغير الصفية
فيما يتعلق بتطلعها املستمر للقاء القادم وتأكيد الطالبة على وجود تحسن 

" االجتماعية:  العالقات  في  اقنعت ملموس  جديدة،  صداقات  كونت  لقد 
الطالبات لدى  مشكلة  بوجود  استخدام  املعلمة  على  مؤشرات  وهذه   ،"

قائدة  حددت  كما  أفضل.  بصورة  وتوظيفه  االجتماعي  للذكاء  الطالبة 
الحيوية والنشاط ولقد بدا عليها بصورة  امل الطالبة  البرنامج زود  أن  درسة 

واضحة "تكوين صداقات جديدة". عالوة على ذلك، الحظ الباحثون زيادة  
 ثقة الطالبة بنفسها من خالل املراقبة امليدانية للطالبة. 

  أخيًرا، في املقابالت التي أجريت بعد التدخل، كان من الالفت لالنتباه ظهور 
مشكالتها،  بتحديد  بدأت  إنها  فاطمة  قالت  املشكالت.  حل  مهارة  موضوع 
إليه رغبتها بحل املشكلة بطريقة مناسبة. أشارت املالحظات   وهو ما عزت 
باملحيط   أكبر  اللقاءات أظهرت وعًيا  أثناء  فاطمة  أن  إلى  للباحثة  امليدانية 

التعرف على عائل  " "املرشدة/  تها وزميالتها.  االجتماعي من خالل رغبتها من 
االجتماعية   املهارات  إحدى  في  التطور  أن  يثبت  ال  هذا  أن  من  الرغم  على 
بإيجاد حلول   رغبتها  أنه كشف  إال  للبرنامج،  نتيجة  متزامًنا  أصبح  لـلطالبة 

 ملشكالتها من خالل وعيها باملهارات االجتماعية املوجودة لديها.  

مق نتائج  مقارنة  تم  السابقة،  النتائج  والذي ولتأكيد  القبلي  الخجل  ياس 
كشف عن ارتفاع مشكلة الخجل لدى فاطمة باملقياس البعدي الذي أظهر  
ال   طبيعيا  خجال  تجعله  التي  للدرجة  الخجل  درجة  في  ملموس  انخفاض 
التي  للدرجة  املقياس  تصنيف  حسب  وذلك  والعالج  التدخل  يستدعي 

ات قبل وبعد تحصلت عليها. وهناك تفاوت آخر مثير لالهتمام بين املوضوع
التدخل وهو قدرة الطالبة على املشاركة في األنشطة املدرسية الصفية وغير  
الصفية بعد التدخل مقارنة بعدم رغبتها في املشاركة في تلك األنشطة قبل 
مدة  خالل  ملحوظ  بشكل  الخجل  سلوكيات  انعكست  وبالتالي:  التدخل. 

محاول على  العزم  وعقدها  السلوكي،  املعرفي  لألفضل البرنامج  التغير  ة 
بالنسبة للخجل، وضعت في اعتبارها مجموعة من نماذج الطالبات الالتي 
تراهن قدوة في عدم الخجل، مما انعكس ايجابيا على أدائها الدراس ي وحالتها  
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الخجل  لديها على مقياس  الخجل  انخفاض  إلى مؤشر  باإلضافة  النفسية. 
 (.3الذي تم استخدمه. كما يظهر في الجدول )

 (: حساب الدرجة الكلية ومتوسطات الحساب والنسبة املئوية للطالبة على مقياس الخجل3ل )جدو 
 الدرجة الكلية للمقياس  بعد قبل القيم 

 108 64 80 الدرجة الكلية 
 عدد فقرات املقياس 1.77 2.22 املتوسط الحسابي 
 36 % 59.2 % 74.1 النسبة املئوية 

 النتائج ة. مناقش11
وضعف  أظهرت   الدراس ي  التحصيل  على  واملدرسة  املنزل  تأثير  أن  النتائج 

الثقة بالنفس وسلوكيات الخجل لدى طالبة موهوبة من الطالب املوهوبين  
الذي  السلوكي،  املعرفي  االرشاد  برنامج  عبر  تتغير  أن  يمكن  الخجولين 
استخدم استراتيجيات تعليمية مثل وضع األهداف وحل املشكالت بطرق 

االستراتيجيات   والنمذجة.إبداعية   تلك  تقديم  على  البرنامج  يقتصر  لم 
القضايا  وتحديد  وفهمها،  ذاتها  على  الطالبة  تعرف  إلى  امتد  بل  فقط، 
واملشكالت االجتماعية التي قد تواجها وقد تساعد على حلها وهذا متوافق 

 (. 2014مع ما أكده كل من ديفيس وآخرون )

ج اإلرشادي إلى امتداد مستوى الخجل مما  كما أشارت النتائج مع بدء البرنام
تسبب في عدم رغبة الطالبة في تحسين عالقاتها االجتماعية فهي مكتفيه بما  
تقدم  ومع  تواجهها،  التي  املشاكل  بشأن  فقط  التحدث  تفضل  وأنها  لديها 
اللقاءات، بدأت الطالبة تشعر بحاجتها إلى العمل على ما لديها من مهارات 

ليساعده حيث  اجتماعية  مشاكل،  من  يعترضها  ما  على  التغلب  في  ذلك  ا 
بدأت كلمات الطالبة من أسلوب التحدث ألجل التحدث فقط إلى أسلوب 

أريد أن ارجع كفاطمة السابقة، الثقة ورغبتها الحقيقية في حل مشكالتها "  
جديدة صداقة  كونت  لقد  والدي،  واجهت  لذلك،  لقد  ونتيجة   .".........  ،

لد ما  الحالة  كالكفاءة االجتماعية  وظفت  الذكاء االجتماعي  مهارات  يها من 
عالقتها  تحسن  إلى  أدى  مما  مناسبة  بصورة  واستخدمتها  املشكالت  وحل 
لكلمات  إلى اطالقها  أدى  املنزل مما  في  املدرسة وكذلك والدها  في  بزميالتها 

"، حيث أشار  سأحاول أكثر، سأستعد الختبار القدرات بصورة أفضلمثل: "
( إلى أن الفرد يستطيع من خالل الذكاء االجتماعي التفاعل 2016محمود )

املختلفة  االجتماعية  األوضاع  في  اآلخرين  وسلوكيات  وأفكار  مشاعر  مع 
وفهمها، ومن خالل هذا الفهم يتمكن من التعامل الجيد مع الوضع. يمنح  
حل   على  تساعده  التي  املهارات  من   

ً
مجموعة الفرد  االجتماعي  الذكاُء 

الفعال املواض االجتماعي  التواصل  إلى  والوصول  املعقدة  االجتماعية  يع 
ورؤية النواتج االجتماعية الجيدة، لقد تحدثت الحالة كثيرا عن رغبتها بأن  
وظيفة   من  له  ترغب  ما  إلى  الوصول  لها  يتاح  وأن  ناجحة  تكون شخصية 

لة  تضمن لها كيانا ووجودا واجتماعيا، وتتأكد هذه األهمية لدى طالب املرح
الثانوية أكثر وذلك بسبب اقترابهم من تحديد حياتهم املهنية ونضج عقليتهم 

 (.2018)اللحيدان، 

لوحظ على الحالة وجود مشاكل )عدد محدود من الصداقات، وانخفاض 
املدرسة،  في  االجتماعية  املحافل  في  املشاركة  وقلة  الدراس ي  التحصيل  في 

عادة طالبات املرحلة    الخجل لديها،كاإلذاعة وحفالت األنشطة( وارتفاع في  
الثانوية أقل خجال وأكثر تكيفا مع البيئة االجتماعية واملدرسية خصوصا في  
الصف الثالث ثانوي، وقد يعزى ارتفاع الخجل لدى الطالبة بصورة كبيرة  

 إلى بيئة املنزل.

من   الرغم  على  مشكالتها،  من  والتهرب  الخجل  نحو  الحالة  ميل  واتضح 
من   املشكالت  الكثير  حل  عدم  الطالبة  وتفضل  وعيها  تدل  التي  املواقف 

واالنعزال  الخجل  تختار  فإنها  املنزل  أو  باملدرسة  تتعلق  حينما  خصوصا 
 وعدم مواجهة املشكلة.  

تغيير   نحو  الطالبة  اهتمام  توجيه  محاولة  تمت  العالجي  للبرنامج  كنتيجة 
فبدل  وتواجهها  أكبر  بصورة  املشكلة  على  تركز  بحيث  تفكيرها  طريقة 
املدرسة  في  والزميالت  املعلمات  مع  السابقة  املشكالت  نفس  على  الوقوف 
باالستعانة   وذلك  جديدة  وعمل صداقات  نفسها  اثبات  نحو  املض ي  عليها 

الستراتيجيات التي تم مناقشتها في اللقاءات ومحاولة املشاركة في اإلذاعة  با
املدرسية بصورة فرعية بدال من مشاركة أساسية، حيث أوضح شتاين ووكر  

 حول تسهيل عملية تغيير طريقة 2002)
ً
( أن دور املعالج النفس ي يتركز غالبا

راب من املشكلة التفكير، اإلحساس والسلوك. يحاول املعالج النفس ي االقت

وهو ما يحدث أثناء جلسات العالج النفس ي، ونتيجة لذلك أظهرت الطالبة 
لقد واجهت مجموعة من ردات الفعل التي تدل على تغيير طريقة تفكيرها: "

املعلمات   بدأت  جديدة،  صداقات  كونت  مشاعري،  بحقيقة  والدي 
ستغالل مهارات  "، لقد أدى التغيير في طريقة تفكير الطالبة باباالستماع لي

أقل   على  أو  لديها  الخجل  على  التغلب  إلى  أصال  لديها  املوجودة  االجتماعي 
أوردته   ما  مع  يتفق  لديها وهذا  الخجل  -Mewhortتقدير مواجهة مشكلة 

Buist (2017)      إرشادي لبرنامج  يمكن  كيف  أوضحت  حيث  دراستها،  في 
املوهوب الطالبة  لدى  بالنفس  الثقة  مشاعر  يغرس  أن  الخجولة  فردي  ة 

 ويساعدها على االندماج االجتماعي.

 
ً
 جيدا

ً
 إيجابيا

ً
وفيما يتعلق بنتائج مقياس الخجل، لوحظ أن هناك انخفاضا

عائد  14.8نسبته   وذلك  البرنامج،  تطبيق  بعد  الطالبة  لدى  الخجل  في   %
والنقاش،   كالحوار  اإلرشادي  البرنامج  في  الفنيات  من  مجموعة  إلدخال 

امل الواجب  الفيديو، التعزيز،  مقاطع  إبداعية،  بطرق  املشكالت  حل  نزلي، 
الذي  املرتفع  الخجل  مستوى  من  انتقلت  الطالبة  تكون  وبذلك  القصة، 
يحتاج إلى عالج ومتابعة إلى املستوى الطبيعي الذي ال يستدعي العالج، وهذا  
يدعم النتائج السابقة وهو وجود انخفاض إيجابي في مستويات الخجل لدى  

وهوبة، وانتقالها إلى املستويات الطبيعية للخجل أي أن التدخل الطالبة امل
الخجل غير   أهدافه وهو تخفيض مستوى  أحد  تحقيق  في  نجح  اإلرشادي 

 اإليجابي.

مهمة   العالقات  أن  هي  )الحالية(  الدراسة  لهذه  املهمة  النتائج  إحدى  ومن 
الخجل. وجد دي بينها  ومن  املوهوبين  الطالب  لدى  املشكالت  فيس ملعالجة 

( أنه بمجرد أن يتعرف الطالب على نموذج يحتذى به ويدرك 2014وآخرون )
سلوكيات  فإن  باالهتمام،  جديرة  عنها  تنتج  التي  واملشكالت  موهبته  أن 
نظرية   تشير  وباملثل،  التراجع.  في   

ً
عادة ستبدأ  السلبية  املوهوب  الطالب 

املحفزات البيئية ( إلى أن املعلمين أحد  Gagné, 2007املوهبة الخاصة بجانية )
التي يمكن أن تؤثر على ترجمة إمكانات الطالب إلى أداء بارز. وباملثل، وجدت 

أن الطالب الذين عكسوا إنجازاتهم الضعيفة    Emerick (1992نتائج دراسة )
اقترح  كما  لهم.  إلهام  مصدر  أو  به  يحتذى  نموذًجا  كان  معلم  إلى  نسبوها 

Emerick  لع مهًما  كان  املعلم  الطالب  أن دور  لدى  الضعيفة  اإلنجازات  كس 
أن   ووجدت  أكبر،  بشكل  التأكيد  هذا  الدراسة  هذه  حققت  املوهوبين. 

 التعرف اإليجابي على "املرشد" سّهل استجابة الطالبة املشاركة للبرنامج. 

بالنظر إلى جميع نتائج هذه الدراسة، تجدر اإلشارة إلى أن الطالب املوهوبين 
متنو  مجموعة  هم  التحصيل  الخجولين  من  متنوعة  مظاهر  ذات  عة 

وغيرها   االجتماعية  العالقات  وضعف  بالنفس  الثقة  وانعدام  الضعيف، 
من  للتدخل.  واالستراتيجيات  األساليب  من  مجموعة  تتطلب  وبالتالي، 
الدراسات  من  العديد  نتائج  وكذلك  الدراسة  هذه  نتائج  من  الواضح، 

نها أن تعمل بالضرورة على السابقة، أنه ال توجد استراتيجية واحدة من شأ
عبطة،  وأبو  )أبوديه  املوهوبين  الطالب  لدى  الخجل  أشكال  جميع  عكس 

 (.Mewhort-Buist, 2017; Rai, 2011،  2015، العمروس ي،  2001، جبريل،  2003

 ات. التوصي12
ضرورة إنشاء برامج إرشادية تعالج: املشاكل النفسية، واالجتماعية،  •

والتنويع  املوهوبين،  الجمعي    للطلبة  واإلرشاد  الفردي  اإلرشاد  بين 
 واإلرشاد الوقائي. 

إقامة ورشات تدريبية تزيد من نسبة الوعي بمشاكل املوهوبين ألولياء   •
 األمور، والتربويين املعنيين داخل املؤسسات التعليمية.

إجراء املزيد من الدراسات التجريبية والنوعية التي تقيس وتحلل أثر  •
 ض ومشكالت الطالب املوهوبين وعالجها. البرامج اإلرشادية لخف

 املؤلفي نبذة عن 
 عبدالحميد عبدهللا العرفج 

التربية   كليةقسم  فيصل  ، التربية  الخاصة،  امللك  العربية    األحساء،  ، جامعة  اململكة 
 abdarfaj@kfu.edu.sa   ،00966568880150،السعودية

رئيس قسم التربية الخاصة سعودي،  (،  ساوثهامبتون دكتوراه )،  د. العرفج
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بمحافظة   املجتمع  خدمة  كلية  عميد  فيصل.  امللك  بجامعة  التربية  بكلية 
عمل   العلمي.  والبحث  العليا  للدراسات  التربية  لكلية  سابقا  وكيال  ابقيق. 
وكيال لكلية املعلمين للشؤون األكاديمية باألحساء، له العديد من األبحاث 

الفري ترأس  املوهوبين.  تربية  املوهوبين في  معلم  أعداد  لبرنامج  الوزاري  ق 
املؤتمرات  من  العديد  في  دولي  محكم  السعودية.  العربية  باململكة 
واملؤسسات العلمية في تايوان و الكويت واإلمارات العربية املتحدة. املشرف 
التنفيذي على برنامج الدكتوراه لتربية املوهوبين بالجامعة. قدم العديد من 

 . اءات املتعددة وأساليب الكشف عن املوهوبين رات في الذك و الد

 امللحم  جواهر عبدالعزيز 

التربية   كليةقسم  فيصل  ،التربية  الخاصة،  امللك  األحساء،جامعة  السعودية  ،  العربية    ، اململكة 
jawaher1403@hotmail.com ،00966503930552 

معلمة في وزارة التعليم باململكة   ماجستير )جامعة امللك فيصل(،  أ. امللحم،
السعودية، و    سعودية،   العربية  العلوم  تربية  في  بكالوريوس  على  حاصلة 

لها   النوعي،  املنهي  للتطوير  كندا  إلى  ابتعثت  املوهوبين،  تربية  ماجستير 
الذات،  العديد من الدورات لتطوير املعملين في العديد من املجاالت: تطوير  
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