
    
  

  المملكة العربية السعودية
  وزارة التعليم العالي

   مكة المكرمة–جامعة أم القرى 
   قسم علم النفس–كلية التربية 

  
  

  اخلجل وعالقته بكل من الشعور بالوحـدة النفسيـة
  وأساليب املعاملة الوالدية لدى عينة من طـالبات

  املرحلة املتوسطة مبدينة مكة املكرمة
  
  

  ةإعـداد الطـالبـ
  حنان بنت أسعد حممد خـوج

  
  

  إشـراف الدكتـور
  

  عـابـد بـن عبـداهللا النفيعي
  
  

  بحـث مقــدم لقسـم علـم النفـس في كليــة التربيــة بجامعــة أم القـرى

  )نمـو(  تخصص –متطلـب تكميلي لنيـل درجـة المـاجستير في علـم النفـس 
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  ملخص الدراسة
 بكل من الشعور بالوحدة النفسية وأساليب المعاملة الوالدية لدى عينة من طالبات              الخجل وعالقته  :عنوان الدراسة   

  .المرحلة المتوسطة بمدينة مكة المكرمة 
  :تهدف الدراسة الحالية إلى الكشف عن : أهداف الدراسة 

  . العالقة بين كل من الخجل والشعور بالوحدة النفسية وأساليب المعاملة الوالدية -1
  .ي الخجل والشعور بالوحدة النفسية نتيجة إلختالف العمر الزمني  الفروق ف-2

  .طالبة من طالبات المرحلة المتوسطة بمدينة مكة المكرمة  ) 484(  شملت عينة الدراسة :عينة الدراسة 
  : استخدمت الباحثة األدوات التالية :أدوات الدراسة 

  ) .م 1998( س الشعور بالوحدة النفسية للدسوقي  مقيا-2) .           ت .د(  مقياس الخجل للدريني -1
  ) .م 1997(  مقياس أساليب المعاملة الوالدية للنفيعي -3

  :األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة 
   .One Way Anova تحليل التباين أحادي اإلتجاه -Pearson       .  2 معامل االرتباط بيرسون -1

  :نتائج الدراسة 
قة ارتباطية موجبة ذات داللة إحصائية بين الخجل والشعور بالوحدة النفسية لدى عينة مـن طالبـات    توجد عال -1

  .المرحلة المتوسطة بمدينة مكة المكرمة 
لألب والخجل لدى العينة الكلية عند      ) األسلوب العقابي   (  توجد عالقة ارتباطية موجبة ذات داللة إحصائية بين          -2

،  ) 0.01( لألم والخجل لدى العينة الكلية عند مستوى داللة         ) األسلوب العقابي   ( وبين  ،   ) 0.05( مستوى داللة   
ــين  ــة  ) أســلوب ســحب الحــب ( وب ــة عنــد مــستوى دالل ــة الكلي ــألم والخجــل لــدى العين ــألب ول   ل

لـألم  لـألب و ) أسلوب التوجيه واإلرشاد ( ، كما توجد عالقة ارتباطية سالبة ذات داللة إحصائية بين       ) 0.001( 
   ) .0.01( والخجل لدى العينة الكلية عند مستوى داللة 

لألب ولألم والشعور بالوحـدة النفـسية          ) األسلوب العقابي   ( ال توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين         -3
إحصائية بين لدى عينة من طالبات المرحلة المتوسطة بمدينة مكة المكرمة ، كما ال توجد عالقة إرتباطية ذات داللة 

لألب والشعور بالوحدة النفسية لدى العينة الكلية بينما توجد عالقة ارتباطية سالبة ذات داللة ) أسلوب سحب الحب ( 
،  ) 0.01( لألم والشعور بالوحدة النفسية لدى العينة الكلية عند مستوى داللة ) أسلوب سحب الحب ( إحصائية بين 

لألب ولألم والشعور بالوحدة    ) أسلوب التوجيه واإلرشاد    ( ات داللة إحصائية بين     كما توجد عالقة إرتباطية سالبة ذ     
   ) .0.001(النفسية لدى العينة الكلية عند مستوى داللة 

 توجد فروق ذات داللة إحصائية في الدرجات التي حصلت عليها أفراد العينة من طالبات المرحلة المتوسطة في -4
  .مر مقياس الخجل ترجع لمتغير الع

 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في الدرجات التي حصلت عليها أفراد العينة من طالبات المرحلة المتوسطة           -5
  .في مقياس الشعور بالوحدة النفسية ترجع لمتغير العمر 

  :التوصيات 
 واإلرشاد في التعامل  التركيز من خالل برامج التوعية اإلعالمية والدينية على استخدام الوالدين ألسلوب التوجيه-1

مع بناتهن المراهقات للحد من إحساسهن بالخجل والشعور بالوحدة ، إضافة لتشجيعهن للدخول معهن في مناقشات                
  .هادفة إليجاد االتصال المعنوي والفكري تجنبهن الخوض مع أفراد منغلقين على أنفسهم

نهما اليتيحان ألبنائهم الفرص المالئمة لتحقيـق        أن يمتنع الوالدين عن استخدام أسلوب العقاب وسحب الحب أل          -2
  .ذواتهم والثقة بأنفسهم وبالتالي شعورهم بالخجل والوحدة وعدم األمن النفسي واالجتماعي 

 إقامة ندوات على مستوى المملكة يمكن من خاللها تحديد المواقف المسببة للشعور بالخجل وبالوحـدة النفـسية    -3
تها بشجاعة ومشاركتهن في جميع األنشطة مما يساعدهن على توسيع إدراكهن وتنمية وتشجيع المراهقات على مواجه

  .شخصياتهن 
 خلق جو اجتماعي سليم في المدرسة تسوده المحبة والتعاون والصراحة والعطف مع التركيـز علـى العمـل                   -4

  .ختلفة الجماعي مما يساعد التلميذات على تنمية ثقتهن بأنفسهن والبت برأيهن في األمور الم
 يجب التعاون بين الوالدين والمعلمين إليجاد بيئة صالحة في المنزل تبعث على الرضا والسرور ، وبيئة تعليمية       -5

تحفز على التعلم وتشبع الرغبات والميول تشعر المراهقة بأن هناك أفراد يحبونها ويهتمون بشئونها خـارج نطـاق          
 .حيطين من حولها في المدرسة والمجتمع بصفة عامة المنزل مما يعزز ثقتها بنفسها وباألفراد الم

  
  عميد الكلية      المشرف        الطالبة     

  .محمود بن محمد عبداهللا كسناوي.د: االسم .       عابد عبداهللا النفیعي.د: االسم .      حنان بنت أسعد محمد خوج: االسم 
w  :       التوقيع :               التوقيع :                       التوقيع 
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  إهــداء
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :أهدي هذا اإلنتاج الفكري المتواضع إلى 
  .رمز ا الوفاء والمحبة  والداّي الحنونین ، -
 اخوتي ، وأخواتي األعزاء ، اللذین شجعوني على السیر ف ي         -

  . درب العلم
 كل أخت وأستاذة وزمیلة ، وكل ص دیقة ل ي ، الل ذین بث وا            -

  .یمة في روح اإلصرار والعز
  الباحثة

  

  حنان بنت أسعد محمد خوج
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  شكر وتقدير
  

  

بشعور غامر بالتقدير والوفاء ، تتقدم الباحثة بشكرها اخلالص العميق مقروناً جبزيل العرفـان              
واالمتنان إىل كل من تفضل وأثرى جوانب هذا البحث ، سواء برأي أو توجيه أو نصيحة أو ساهم                  

 على  عابد بن عبداهللا النفيعي ،    / سعادة الدكتور    يسري ، ويف مقدمة هؤالء         يف هذا العمل ولو جبزء    
ما تفضل به علي من اإلشراف والتوجيه والتعليم ، وكذلك ما ملسته من حـسن خلقـه وتواضـعه       
ومناقشته يل بأدب جم ، وحرصه الشديد على تنمية قدرات الباحثة العلمية والفكرية ، واهتمامـه                 

 الكثري الذي مهما كتبت لن أستطيع أن أوف حقه من الشكر والتقدير ،  فجزاه اهللا                 وتشجيعه الكثري 
  .عين خري اجلزاء ووفقه لفعل اخلري دائماً وأبداً  

أمحد السيد  إمساعيـل ،      / سعادة الدكتور   كما تتوجه الباحثة بالشكر والتقدير إىل كل من         
ناقشة خطة  الدراسة وإبدائهما للمالحظات على تفضلهما مل  هشام حممد خميمر ،     / وسعادة الدكتور   

  .القيمة واليت كان هلا أعظم األثر يف إظهار الدراسة باملظهر الالئق 
  /سـعادة الـدكتورة   كما يسرين أن أتقدم بالشكر واالمتنان ألعضاء جلنة املناقشة األفاضل           

م بـاالطالع      لتفـضله حممد بن حسن عبداهللا ،      /  هامن بنت حامد ياركندي ، وسعادة الدكتور        
  .على هذه الرسالة وتقييمهما وإبداء توجيهام بشأا 

كما أتوجه بالشكر اجلزيل إىل رئيس القسم وعميد الكلية ومجيع أعضاء هيئة  التـدريس يف                
  .قسم علم النفس ومجيع موظفيه على ما قدموه يل من توجيه وتعليم أثناء الدراسة ، وإعداد البحث 

ئمني على مركز امللك فيصل للبحوث ، ومكتبة امللـك فهـد الوطنيـة               كما أشكر أيضاً القا   
ومدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ، ومكتب التربية العريب لدول اخلليج العريب ملا قـدموه مـن                 

  .تعاون بناء ساهم يف إجناز هذه الدراسة 
ت على مـا بـذلوه  مـن     والشكر والعرفان لكافة مديرات املدارس املتوسطة وأخوايت الطالبا  

خالد عبـدالباري   / لسعادة األستاذ جتاوب وحب وتفهم وتقدير طوال فترة التطبيق ، والشكر أيضاً           
  .الذي قام مشكوراً بطباعة هذه الرسالة وإخراجها يف هذا اإلطار 

وأخرياً فالشكر والفضل هللا عز وجل مث إىل والداي احلبيبني على تشجيعهما الدائم يل وبـذهلم             
لكثري من عطاء نفسهما الفياضة ، وإىل مجيع أفراد أسريت على ما بذلوه من جهد وتعـاون صـادق       ا

  .رغبةً منهم يف إمتام هذه الدراسة فجزاهم اهللا عين خري اجلزاء وأدامهم لفعل اخلري أنه على كل شيء قدير 
  الباحثة

w  حنان بنت أسعد حممد خوج
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  قائمة المحتویات
  الصفحة  املــوضـوعـــات

  أ  ملخص الدراسة 
  ب  اإلهـداء

  ج  شكر وتقدير
  د  قائمة احملتويات
  ز  قائمة اجلداول
  ح  قائمة املالحق

    المدخل إلى الدراسة: الفصل األول 
  2  املقدمة

  4  مشكلة الدراسة وتساؤالا
  7  أمهية الدراسة

  8  أهداف الدراسة
  8  مصطلحات الدراسة اإلجرائية

  10  حدود الدراسة
    اإلطار النظري والدراسات السابقة:  الثاني الفصل

    اإلطار النظري: أوالً 
  12   مفهوم اخلجل-1

  14  الفرق بني اخلجل واحلياء
  15  مكونات اخلجل
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  الصفحة  املــوضـوعـــات
  19  صفات الشخص اخلجول
  19  النظريات املفسرة للخجل

  20   مفهوم الوحدة النفسية-2
  22  أسباب وأشكال الوحدة النفسية 

  24  مسات الشخصية املرتبطة خبربة الشعور بالوحدة النفسية 
  25  التشابه واالختالف بني اخلجل والشعور بالوحدة النفسية

    : املعاملة الوالدية واملتضمنة -3
  27  . مفهوم املعاملة الوالدية -أ

  28  .االجتماعية  أساليب املعاملة الوالدية يف التنشئة -ب
أساليب املعاملة الوالدية يف التنشئة االجتماعية وعالقتها 

  بالشعور بالوحدة النفسية
30  

  32  .أساليب املعاملة الوالدية وعالقتها باخلجل 
    :الدراسات السابقة : ثانياً 

  35  .دراسات تناولت اخلجل والشعور بالوحدة النفسية 
  37  .املعاملة الوالدية دراسات تناولت اخلجل وأساليب 

  46  .دراسات تناولت أساليب املعاملة الوالدية والشعور بالوحدة النفسية 
  53  .التعليق على الدراسات السابقة 
    إجراءات الدراسة: الفصل الثالث 

  59  منهج الدراسة 
  59  إجراءات الدراسة 

  59  جمتمع الدراسة 
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  الصفحة  املــوضـوعـــات
  60  عينة الدراسة 

  61   الدراسة األدوات املستخدمة يف
  76  األساليب اإلحصائية املستخدمة للدراسة

    نتائج الدراسة وتفسيرها ومناقشتها: الفصل الرابع 
  79  عرض النتائج : أوالً 
  91  تفسري النتائج ومناقشتها: ثانياً 

    خالصة الدراسة والتوصيات: الفصل الخامس 
  98  ملخص نتائج الدراسة

  99  توصيات الدراسة
  100  ث والدراسات املقترحةالبحو

  102  املراجع
  103  املراجع العربية 
  112  املراجع األجنبية

  114  املالحق
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  قائمة الجداول
رقـم 
  الصفحة  احملتــوى  الجدول

  60  متوسط أعمار العينة وكذلك االنحراف المعياري والحد األدنى واألعلى للعمر  1
  60  طة بمكة المكرمة ومواقعهاتوزيع العينة على المدراس المتوس  2

3  
معامالت ثبات مقياس الشعور بالوحدة النفسية بطريقة إعادة اإلجراء لـدى       

  أفراد عينة التقنين
65  

4  
معامالت ثبات مقياس الشعور بالوحدة النفسية بطريقة التجزئـة النـصفية           

  لدى أفراد عينة التقنين
65  

5  
ية بطريقة كرونباخ لدى أفراد     معامالت ثبات مقياس الشعور بالوحدة النفس     

  عينة التقنين
66  

  69  )م1997(معامل ثبات ألفا ألساليب المعاملة الوالدية في دراسة النفيعي   6
  69  )م1996(معامل ثبات ألفا ألساليب المعاملة الوالدية في دراسة الصيرفي   7
  69  )م 1997(معامل ثبات ألفا ألساليب المعاملة الوالدية في دراسة النفيعي   8
  73  العالقة اإلرتباطية بين الدرجة الكلية للمقياس وأبعاده الفرعية  9

10  
العالقة اإلرتباطية لكل عبارة بمجموع درجات البعد الذي تنتمي لـه فـي             

  .مقياس الشعور بالوحدة النفسية 
74  

11  
معامالت الثبات بالنسبة للمقاييس الثالثة المستخدمة في الدراسـة الحاليـة           

  )484=ن ( لعينة الكلية على ا
75  

12  
مالئمة الفروض والمقاييس واألساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسـة         

  الحالية
76  

  78  اإلحصاء الوصفي لمتغيرات الدراسة الحالية  13

14  
معامل االرتباط بين الخجل والشعور بالوحدة النفسية لدى طالبات المرحلة          

   )484= ن ( المتوسطة 
79  

15  
ب & مل االرتباط بين الخجل وأساليب المعاملة الوالديـة بـصورتيه أ          معا

  )484=ن(
81  

  84  ب& معامل االرتباط بين الوحدة النفسية وأساليب المعاملة الوالدية بصورتيه أ   16

17  
نتائج تحليل التباين لتحديد الفروق في الخجـل بـين األعمـار المختلفـة              

  )484=ن(
86  

  87  بناء على متغير العمر ) LSP( ي نتائج التحليل البعد  18

19  
نتائج تحليل التباين لتحديد الفروق في الوحدة النفسية بين األعمار المختلفة           

  )484=ن(
89  
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  قائمة المالحق
رقـم 
  الصفحة  احملتــوى  الجدول

  119-115  )ومفتاح تصحيح المقياس ( مقياس الخجل   1

  122-120  )تصحيح المقياس ومفتاح ( مقياس الشعور بالوحدة النفسية   2

  137-123) ومفتاح تصحيح المقياس( ب& مقياس أساليب المعاملة الوالدية بصورتيه أ   3

4  

  :  صور للخطابات الرسمية 

  . خطـاب معهـد البحـوث العلميـة -1

  . خطاب الموافقة على تطبيق المقاييس -2

138-140  
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  الفصـل األول
  ةاملـدخـل إىل الدراس
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  :مقدمة 
  

من املعروف أن مرحلة املراهقة مرحلة حرجة يف حياة الفرد وهي فترة  غامـضة               
لعدم حتديد أدواره اليت جيب عليه القيام ا مما         بالنسبة للمراهق حبيث يسيطر عليه االرتباك       

وقد اختلف العلمـاء     . )372: م  2000القذايف ،   ( . يؤدي إىل نشوء تلك احلالة االنفعالية       
يف أسباب نشوء احلالة االنفعالية اليت تسود حياة املراهق ، فهناك من يرى بأن أسباا تعود                

عض يرجعها إىل عوامل البيئة احمليطة به أو الـسببني  حدوث تغريات يف إفرازات الغدد ، والب      إىل  
  .معاً 

ويعتقد علماء النفس أن حساسية املراهق اإلنفعالية ترجع لعدم قدرته على التوافق             
مع البيئة اليت يعيش فيها ، إذ يفسر كل مساعدة من قبل والديه على أا تدخل يف أمـوره                   

 وبالتايل اعتراضه على سلوك والديـه وأخـذه         ويف هذا إساءة ملعاملته والتقليل من شأنه ،       
 ، لذا فقد يصبح املراهق معرضاً للعديد مـن   )32: م 1991غالب ،  ( مأخذ العناد والسلبية    

  .االضطرابات النفسية ، واليت أصبحت حمل اهتمام  الباحثني 
أن أحداث ماضـية   ) Reis ) 993 : 1983 وريس  Wheelerويرى كل من ويلر 

لطفولة قد تسبب الشعور بالوحدة النفسية يف فترة املراهقة ، كمـا أن الـشعور               يف فترة ا  
بالوحدة النفسية مرتبط باخلجل ، لذا يعترب اخلجل مسة من مسات الشخـصية ذي صـبغة                
انفعالية تتفاوت يف عمقها من فرد إىل آخر ومن موقف إىل آخر ومن عمر إىل آخر ومـن                  

ه وأنواعه ومظاهره فضالً عن تعدد أعراضه اليت قـد          ثقافة إىل أخرى ، كما تتعدد  أشكال       
  ).2:م1999النيال ، (تأخذ شكل الزمرة ما بني فيزيولوجية واجتماعية وانفعالية ومعرفية 

 أن الشعور بالوحدة النفسية عبارة عن شعور         )19: م  1979( فيما يرى قشقوش    
له النفسي لدرجة يشعر  الفرد بوجود فجوة نفسية تباعد بينه وبني أشخاص وموضوعات جما         

معها الفرد بافتقاد التقبل واحلب من جانب اآلخرين أو يترتب على  ذلك عدم قدرته على                
وهذا الشعور تتباين أنواعه وأعراضـه مـن        . تكوين عالقات مثمرة ومشبعة مع اآلخرين       
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النفور النفسي والبعد عن اآلخرين والشعور باخلجل واالنطواء وعدم مقـدرة الفـرد يف              
  .شاركة يف  األحداث االجتماعية ، ومتركزه حول ذاته والبعد والنفور عن اآلخرين امل

ويعترب وجود األسرة مطلباً أساسياً وجوهرياً يف التنشئة الطبيعية للمراهق ، ولقـد              
 أمهية دور األسرة يف عملييت التربيـة   )52: م 1989حلـوش ،  : مذكور يف  ( أوضح واطسن   

 من أمهية األدوار األخـرى كالقـدرات اخلاصـة  والظـروف             والتنشئة دون أن  ينقص    
االجتماعية ، إال أنه أبرز أمهية خاصة لدور األسرة يف هذا اال ، ومن  هذا املنطلق ، جند                   
أن األسر ختتلف فيما بينها يف أمناط السلوك وهذا االختالف يرجع إىل اختالف الطبقة اليت               

ه على درجة تقبل املراهقني ألساليب املعاملة الـيت         تنتمي إليها األسرة وهذا ينعكس بدور     
  .يتبعها اآلباء يف تربية األبناء 

ومن هنا جند أن األسرة تؤثر يف تنشئة األبناء وينعكس ذلك على شخـصيتهم إن               
   . )1: هـ 1420السفياين ، (. خرياً فخري وإن شراً فشر 

 مسات الشخصية فتعـديل     وبذلك تتضح العالقة بني أساليب املعاملة الوالدية وبني       
وتوجيه سلوك املراهق حيدد نوع التفاعل الذي له أكرب األثر يف تشكيل  سلوكه ، لذا يقوم                 
املراهق بعدة توافقات جديدة للتغريات الطارئة على جسمه ودوره الذي يأخذه بني البالغني             

 103: م  1984 منصور ، ( . وهذه الظروف قد تنتج عنها الصبغة اإلنفعالية يف كال اجلنسني           
(   

ولألهل دور رئيس يف نشؤها فإذا ما استمروا يف معاملته كطفل مدلل  وإبعـاده               
عن مواجهة كل أمر حرصاً على صحته وحفاظاً على سالمته تولـد لديـه روح العزلـة                 
واالبتعاد عن بقية أصدقائه ورمبا شعر بالتعايل واألنانية واإلنقباض واحلساسية والتأثر بأتفه            

وشعوره بأنه منفصل  عن حميطه وجمتمعه وأنه ضعيف الشخصية واستمراره على            األسباب  
هذا الوضع يؤدي به إىل مظاهر سوء التوافق الشخصي االجتماعي متثالً يف اخلجل والشعور          

   . )82: م 1995غالب ، (. بالوحدة النفسية 
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ومن هنا جاءت هذه الدراسة اليت حتاول أن تدرس اخلجل وعالقته بكـل مـن               
لشعور بالوحدة النفسية وأساليب املعاملة الوالدية كما يدركها األبناء لكي تتضح هـذه             ا

  .العالقة اليت هي احملور األساسي ملوضوع هذه الدراسة 
  
  

  :مشكلة الدراسة وتساؤالتـها 
يعترب اخلجل معاناة كثري من النفوس ، وهذه املعاناة النفـسية تـتحكم وتـستبد              

     ا املواهب وجتعل سلوكه االجتماعي ضئيل اإلنتاج ضعيف األثر         بصاحبها إىل درجة تشل
   . )5: م 1996شراره ، ( 

أن الفرد يواجه كل يوم مواقف جديـدة         ) 3: م  Kaplan ) 1988ويرى كابالن   
تتطلب منه قدرة نفسية عالية يف مواجهة التحديات والتأقلم مع التغريات  البيئية اليت تطـرأ   

  .معوق يف سبيل حتقيق توافق سوي على حياته وتكون مبثابة 
وتتباين أساليب املعاملة الوالدية وخيتلف التأثري النفـسي أو االسـتجابة لتلـك             
األساليب اليت ينتهجها الوالدان يف تنشئة األبناء خاصة املراهقني الذين يتميز بناؤهم النفسي         

  .يف تلك املرحلة بالصراع والقلق واحلساسية املفرطة 
ب الدراسات والبحوث النفسية والتربوية علـى أمهيـة التنـشئة           وقد اتفقت أغل  

االجتماعية وذلك إلتصاهلا املباشر بسلوك األبناء وهذا ما يؤكده أيضاً علمـاء الـنفس ،               
إن شخـصياتنا    " بقـوهلم    ) 27: م  1993( حيث يعلق على ذلك المربت وآخـرون        

  " .باآلخرين تتشكل وتتطور بطرق هامة من خالل اتصاالتنا االجتماعية 
كما تعترب دراسة أساليب املعاملة الوالديه من األمهية مبكان بالنسبة للوالدين وذلك            
لفهم طبيعة املراهق وما يتعرض له من األساليب أثناء تنشئته االجتماعية وأثرها على تكوين              
شخصيته لتفسري وتشخيص اضطراباته النفسية واحنرافاته السلوكية وملساعدته على حـل           

  . )30: هـ 1420احلريب ، ( كالته وحتقيق الصحة النفسية مش
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حيث يتعرض املراهق أثناء هذه الفترة لتغريات جـسمية وانفعاليـة واجتماعيـة                
  .كثرية ، ميتد تأثريها إىل شخصية الفرد ومدى تكيفه مع بيئته يف املراحل النمائية التالية

هق األساسية يف هذه املرحلة      أن من مطالب املرا     )80: م  1982( األشول  ويضيف  
حتقيق اإلستقالل االنفعايل عن الوالدين مما جيعله يثور على عامل الكبـار حمـاوالً جتريـد                
الراشدين وآرائهم من كل ثقة فريفع االستقاللية املسرفة يف وجه التبعية والتسلطية ليصل إىل         

  .تبعية متبادلة 
ر بعـض احلاجـات النفـسية    وحاجات املراهق يف هذه املرحلة تتعدد حيث تظه     

  اخل ، وهـذه احلاجـات    … األساسية مثل احلاجة إىل االسـتقالل ، وتأكيـد الـذات          
إذا مل يستطع املراهق اشباعها يف مناخ أسري سوي ومالئم قد يكون بـاً لعديـد مـن                  

، حيث يرتبط ظهورها بأساليب حمددة يف  تنـشئة          ) م  1977زهران ،   (الصراعات النفسية   
 ، فقد يؤدي الرفض إىل الشعور باخلجل ، كما أن التدليل واحلماية الزائدة يؤديان               املراهقني

إىل الشعور بعدم املسئولية ، كما أن النظام الصارم والتضارب يف  اآلراء من قبل الوالدين                
يؤدي إىل التردد وعدم القدرة على اختاذ القرار ، كما يؤدي أسلوب التسلط ، والـسيطرة             

  .اء إىل نقص املبادأة وعدم التكيف مع متطلبات احلياةيف تربية األبن
على أنه من األسـباب      )5: م1994زهران،:مذكور يف (  Poduskaويؤكد بودوسكا   

اليت تؤدي إىل الشعور بالوحدة التعرض للحرمان يف مشوار احلياة وذلك يف األعوام األوىل              
شعور ينتج  عنه أمل لشعوره بكونه منذ نشأته مثل حرمان االبن من الرعاية الوالدية وهذا  ال        

وقـد  . منفرداً مما يكون له تأثرياً عكسياً على  تقييم قدرة الفرد على احلـب والعطـاء                 
 أن األفراد ذووا الشعور املرتفع بالوحـدة        )م  Hojat ) 1982دراسة هوجات   أوضحت نتائج   

 يتفهمون مـشاكلهم    النفسية قد أقروا بأن آباءهم مل يكونوا يقضون معهم وقتاً كافياً وال           
وال حياولون مساعدم عند احلاجة إليهم ، كما أن املراهقني الذين يـشعرون بالوحـدة               
النفسية قد قرروا أم كانوا يعيشون يف أسر يسودها الربود العاطفي يف العالقـات مـع                 

  .الوالدين والقسوة الشديدة واإلمهال 
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اث املاضية يف فترة الطفولة قد  أن األحد )943: م 1983( وريس ويلر  ويرى كل من  
تسبب الشعور بالوحدة النفسية يف فترة املراهقة ، كما أن الشعور بالوحدة النفسية مرتبط              

  أن أسلوب رفض اآلباء لألبناء وامهاهلم هلـم  Rook ، وهلذا يرى روك  Shynessباخلجل  
عور باخلجل والوحدة    وجعلهم غري مساندين  هلم جيعل األبناء املراهقني مستهدفني حليز الش          

    )51: م 1994زهران ، (. واإلنطواء 

لذا يعترب اخلجل ما هو إال نتيجة ألساليب التربية اخلاطئة اليت يعاين منها الفـرد ،                
حيث يشعر بأنه ال فائدة منه وغري مرغوب فيه ، وأنه يعامل بقسوة وكراهية مـن قبـل                  

النطواء وعدم الثقة واالطمئنان ، مما يسبب       الوالدين واآلخرين فيميل إىل الوحدة والعزلة وا      
  .له انتكاسات متنعه من االستجابة للعالج 

وبناء على أمهية ما تقدم ترى الباحثة ضرورة تناول موضوع اخلجل وعالقته بكل             
من الشعور بالوحدة النفسية وأساليب املعاملة الوالدية ، إذ أن رغبة املراهق يف التحرر مـن   

دة مبقاومة من الوالدين أوالً ، ويعترب كل تدخل نوعاً   من السيطرة ،               الطفولية تصطدم عا  
وكلما زادت رغبة والديه يف احلد من حريته وامهاله زاد املراهق عناداً وزاد نفوراً منـهما                
والنتيجة شعوره بعدم السعادة وفقده الثقة بنفسه وميله إىل   التكاسل والتراخي واخلجـل               

ه وجب التغلب على ما يعتري املراهق من انفعاالت وتعـامالت           والشعور بالوحدة ، وعلي   
تولد عنده اخلجل وجتعله يسلك سلوكاً غري سوي يف كافة عالقاته مـع والديـه ومـع                 

  .اآلخرين
  لذا حتاول الدراسة احلالية أن تلقي الضوء على تلك الظاهرة ، حيث أن جمتمعنـا               

رفة إىل أي حد يؤثر اخلجل على شـعور         العريب حباجة ماسة للمزيد من هذه الدراسات ملع       
املراهقني بالوحدة النفسية من جراء أساليب التربية اخلاطئة مع األخذ باالعتبـار خـربات              
املراهقني السابقة بالنسبة للممارسات اليت ينتهجها اآلباء يف تنشئتهم سواء كانت أساليب            

جل بكل من الشعور بالوحدة     إجيابية أو سلبية ، وعليه فإن الدراسة تم بفحص عالقة اخل          
النفسية وأساليب املعاملة الوالديه كما يدركها األبناء وحماولة التحقق هل األساليب السيئة            
wمن قبل الوالدين تساعد على نشوء اخلجل والشعور بالوحدة الذي يسيطر علـى كافـة               
w
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راسـة  مقومات اإلنسان كفاعل يف اتمع اإلنساين ، وبناء على ذلك نشأت مـشكلة الد            
احلالية وهي اخلجل وعالقته بكل من الشعور بالوحدة النفسية وأساليب املعاملة الوالديـة             

  :ومن مث اإلجابة عن التساؤالت التالية 
   هل توجد عالقة بني اخلجـل والـشعور بالوحـدة النفـسية وأسـاليب                -1

                املعاملة الوالديه لدى طالبات املرحلة املتوسطة ؟
  تلف كل من اخلجل والشعور بالوحـدة النفـسية لـدى طالبـات               هل خي  -2

               املرحلة املتوسطة بإختالف العمر الزمين ؟
  :أمهيـة الـدراسـة 

حيث أن الدراسة احلالية تبحث يف اخلجل وعالقته بكل من الـشعور بالوحـدة              
توسطة فإن أمهية الدراسة    النفسية وأساليب املعاملة الوالدية لدى عينة من طالبات املرحلة امل         

  :تظهر يف اجلوانب اآلتية 
  :األمهية النظرية : أوالً 

 تناوهلا إلحدى املوضوعات البحثية املهمة يف جمال علم النفس وهو اخلجـل             -1
الذي يعترب مشكلة من مشاكل املراهقة وذلك يف عالقته بالوحدة النفسية وأساليب املعاملة             

املتوسطة وأثرها على منو شخصيام وتكوا ، ومالذلك من         الوالدية لدى طالبات املرحلة     
  .تأثري على توجيه عملية التنشئة الوالدية لألبناء 

 إضافتها اجلديد من الدراسات إىل التراث السيكلوجي يف املرحلة املتوسطة يف            -2
  .جمال اخلجل 

 اخلجل عند    تفيد الدراسة يف إبراز دور أساليب املعاملة الوالدية يف تطور ومنو           -3
  .الطالبات املراهقات 

 دور الشعور بالوحدة النفسية ومدى تأثريها علـى املراهقـات ، وكـذلك     -4          
  .تأثريها على هذه املشكلة النفسية 

 توفري بعض املعلومات عن طبيعة دور األسرة خالل تنشئة أبنائهـا وحماولـة              -5          
wحرجة مثل مرحلة املراهقة من أجل ختفيـف حـدة          جتنبهم لسوء التوافق يف مرحلة عمرية       

w
w

.a
lk

ot
to

b.
co

m

www.alkottob.com



  -7-

اخلجل والشعور بالوحدة النفسية يف أي دراسات مستقبلية دف إىل معاونة املـراهقني يف         
التخلص مما قد يتعرضون له من اخلجل والشعور بالوحدة النفسية أو ختفيف ما قد يوجـد                

  .لديهم من هذا الشعور 
  :األمهية التطبيقية : ثانياً 

 نتائج هذه الدراسة على إظهار اخلجل وعالقته بكل من الـشعور            تساعد -1
بالوحدة النفسية وأساليب املعاملة الوالدية ذات الصلة الوثيقـة بالـصحة           
النفسية لألبناء وبتنشئتهم السوية ، ومن مث االستفادة من نتائج الدراسة يف            

  .ألبناء توجيه الوالدين ليتمكنوا من ممارسة دورهم وحتقيق النمو السوي ل
تزيد من أمهية هذه الدراسة أا جترى يف البيئة السعودية وخباصـة علـى               -2

طالبات املرحلة املتوسطة والاليت حيظني بعناية ورعاية كـبرية مـن قبـل             
  .اتمع

اإلضافة العلمية يف هذا اال خاصة للبيئة السعودية اليت تفتقر ملثل  هـذه               -3
  .الدراسات 

  :أهداف الدراسة 
سة احلالية دف إىل دراسة اخلجل وعالقته بكل من الـشعور بالوحـدة        إن الدرا 

  :النفسية وأساليب املعاملة الوالدية لذلك فإا دف إىل التعرف على 
   طبيعة العالقة بني كل من اخلجل والشعور بالوحـدة النفـسية وأسـاليب              – 1

  .              املعاملة الوالدية 
  الشعور بالوحـدة النفـسية نتيجـة الخـتالف          معرفة الفروق يف اخلجل و     -2

  .             العمر الزمين 
  :مصطلحات الدراسة اإلجرائية 

  Shyness: اخلجل : أوالً * 
  :تتعدد التعاريف اخلاصة باخلجل ، وعليه فإن الباحثة سوف تأخذ بالتعريف اآليت 
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 االجتماعي   على أنه ميل إىل جتنب التفاعل      (( ) 6: ت  .د( وهو تعريف الدريين    
  )) .مع املشاركة يف املواقف االجتماعية بصورة غري مناسبة 

 فهو الدرجة اليت حتصل عليها الطالبة بعد إجابتها         أما التعريف اإلجرائي للخجل   
  .على فقرات املقياس املستخدم يف هذه الدراسة 

  
  
  

  Feeling  of  Loneliness: الوحدة النفسية : ثانياً  * 
الوحدة النفسية بأا نتيجة حدوث خلل يف شبكة     ) 7:م1998( يعرف الدسوقي   

ال يوجد عدد كـاف مـن       ( العالقات االجتماعية للفرد سواء كان ذلك يف صورة كمية          
  ) .افتقاد احملبة واأللفة والتواد من اآلخرين ( أو يف صورة كيفية ) األصدقاء 

ليت حتصل عليهـا     فهو جمموع الدرجات ا    أما التعريف اإلجرائي للوحدة النفسية    
  . الطالبة بعد إجابتها على فقرات املقياس املستخدم يف هذه الدراسة 

  Parental  Discipline: أساليب املعاملة الوالدية : ثالثاً  * 
األساليب  اليت يتبعها اآلباء     ((أساليب املعاملة الوالدية بأا   م  1988يعرف النفيعي   

لتأمني منو  الطفل يف االجتاه السليم ووقايته مـن          مع األبناء سواء كانت إجيابية وصحيحة       
اإلحنراف أو سالبة وغري صحيحة حيث تعوق منوه عن االجتاه الصحيح والسليم وحبيـث              
تؤدي إىل اإلحنراف يف خمتلف جوانب حياته املختلفة وبذلك ال تكون لديه القدرة علـى               

  )) .التوافق الشخصي واالجتماعي 
 يف مقياسه األساليب إىل ثالثة أنواع رئيـسه   )50: م 1988( النفيعـي  ولقد قسم   

  :هي
األسلوب العقايب أو تأكيد القوة ويتضمن عقاباً جسمياً فعليـاً أو ديـداً       -1

  .باحلرمان من أشياء أو اختبارات مادية 
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الذي يعرب فيـه اآلبـاء عـن        ) العقاب النفسي   ( أسلوب سحب احلب     -2
اهلم ، رافـضني الـتكلم   غضبهم، وعدم إستحسام عن طريق جتاهل أطف     
  .معهم ، أو االستماع إليهم ، أو التهديد بتركهم 

األسلوب اإلرشادي التوجيهي ويتضمن وسائل حث عن طريقها يـشرح           -3
  .اآلباء ويفسرون ألبنائهم سبب رغبتهم يف تغيري سلوكهم 

 الدرجة اليت حتصل    :وعليه فإن التعريف اإلجرائي ألساليب املعاملة الوالدية هو         
  .ها الطالبة يف املقاييس الفرعية ملقياس أساليب املعاملة املستخدم يف هذه الدراسة علي

  
  :حدود الدراسة 

حيث أن موضوع الدراسة هو اخلجل وعالقته بكل من الشعور بالوحدة النفـسية   
وأساليب املعاملة الوالدية لدى عينة من طالبات املرحلة املتوسطة مبدينة مكة املكرمة لذلك             

دراسة احلالية تتحدد مبوضوعها الذي تدرسه وهو اخلجل وعالقته بكل من الـشعور         فإن ال 
بالوحدة  النفسية وأساليب املعاملة الوالدية وبعينة الدراسة وهن طالبات املرحلة املتوسـطة           

سنة  ) 17-12( الاليت يتلقني تعليمهن يف املدارس احلكومية ممن تكون أعمارهن ما بني            
 وباألدوات املستخدمة وهي مقياس اخلجل ومقياس الشعور بالوحـدة          مبدينة مكة املكرمة  

بالزمان الذين عملت فيه    النفسية ومقياس أساليب املعاملة الوالدية بصورتيه أ و ب وكذلك           
 وباملكان وهو مدينـة مكـة املكرمـة        م ، 2001–هـ1421وهو الفصل الدراسي الثاين     

 تعميم نتائج هذه الدراسة حيـث       حاضرة دون قراها ، ولذلك جيب أن نكون حذرين يف         
  .جيب مراعاة هذه احلدود يف تعميمها 
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  الفصـل الثـانـي
  اإلطار النظري والدراسات السابقة

  
  اإلطار النظري : أوالً 

  .  مفهوم الخجل -1
  الفرق بين الخجل والحياء * 
  .مكونات الخجل * 
  .أسباب وأشكال الخجل * 
  .أعراض الخجل ومظاهره * 
  .ت الشخص الخجول صفا* 
  .النظريات المفسرة للخجل * 
  .  مفهوم الوحدة النفسية -2
  .أسباب وأشكال الوحدة النفسية * 
  .سمات الشخصية المرتبطة بخبرة الشعور بالوحدة النفسية* 
  .التشابه واالختالف بين الخجل والشعور بالوحدة النفسية * 
  : المعاملة الوالدية والمتضمنة -3
  .لمعاملة الوالدية  مفهوم ا-أ

  . أساليب المعاملة الوالدية في التنشئة االجتماعية -ب
  أساليب المعاملة الوالدية في التنشئة االجتماعيـة وعالقتهـا بالـشعور           * 

  .            بالوحدة النفسية 
  .أساليب المعاملة الوالدية وعالقتها بالخجل * 

  .الدراسات السابقـة : ثانياً 
  .الدراسـة فروض : ثالثاً 
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  :اإلطار النظري : أوالً 
  : مفهوم اخلجل -1

تباينت وجهات النظر اخلاصة مبفهوم اخلجل نظراً لطبيعتـه املركبـة ، فلقـد         
حالة انفعالية قد يـصاحبها اخلـوف عنـدما        ((  بأنه ) 293: م 1975(البـهي    عرفه  

  )) .خيشى الفرد املوقف الراهن احمليط به 
أنه تأثر انفعـايل بـاآلخرين         (( فيشري إىل    ) 139:م1994 (أما السمادوين   
حالـة مـن     (( على أنـه    ) 173:م1984( وأشار عاقل   )) يف املواقف االجتماعية    

  ، كمـا أشـار الـشناوي       )) حاالت العجز عن التكيف مع احملـيط االجتمـاعي          
يقع على طرف خط متدرج تقع املكابرة على طرفـه          ((للخجل بأنه   ) 1:م  1992(

  )).اآلخر وكلتامها صفتان مذمومتان ، على حني يقع احلياء يف وسطه وهو صفه كرمية
احلياء وسط بني اخلجل والوقاحة ، وهـو        (( أن   ) 268 : 1973( ويرى الساكت   

حرية النفس لفرط   : من الفضائل اليت تنتظمها العفة وليس اجلنب منه يف شيء واخلجل            
  ، يف حـني أشـار العبـد        )) تعـاطي القبـيح     جلاج النفس يف    : احلياء ، والوقاحة    

اخلجل ليس حياء شرعاً ألن اخلجل إفراط يف احليـاء          (( إىل أن    ) 166: م  1988( 
إىل حد اإلضطراب واحلرية ، ومن أجل هذا كان اخلجل مذموماً ملا فيه مـن جتـاوز                  

  ، ولقــد مت حتديــد مفهــوم اخلجــل مــن خــالل هــدي اإلســالم )) احلــد 
بأنه حالة انفعالية تتم عن حيـاء مفـرط    ) (( 22: م 1995نملة ، ال: مذكور يف   ( 

إىل أنه ميكـن حتديـد      ) 12:م1987(ويشري البكر   )) يدعو إىل احلرية واالضطراب     
اخلجل يأيت بصورة ال إرادية من  قبـل الـشخص      (( الفرق بني احلياء واخلجل يف أن       

وبذلك ميكـن   )) من قبله   اخلجول بعكس احلياء الذي يبدو على الفرد بصورة إرادية          
استنتاج أن املنهج اإلسالمي يف حتديده ذلك إمنا ينطلق من مسألة التشابه بـني احليـاء      

ويعـرف  . واخلجل سواء يف الطبيعة االنفعالية أو يف ردود الفعل املصاحبة لكل منهما           
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اخلجل بأنه استجابات تدل علـى عـدم    ) et.al.  Jones ) 1986جونز وآخرون 
كف والقلق والتحفظ يف وجود اآلخرين ، ويؤكدون على أن اخلجل يتعلق            الراحة وال 

بشكل أساسي بالتهديد يف املواقف االجتماعية الشخصية ، ويتفق التعريف مـع مـا              
ميل إىل  جتنب التفاعل   االجتمـاعي ، مـع            ((  على أنه    )ت  .الدريين ، د   ( ذهب إليه 

وعليـه فـإن   ) م 1999محادة ، ()) سبةاملشاركة يف املواقف االجتماعية بصورة غري منا     
الباحثة أيضاً تتفق مع الدريين يف أن الشخص اخلجول بيتجنب املواقـف االجتماعيـة          
واملشاركة مع األفراد احمليطني به ، هذا ولقد أكدت معظم التعريفـات علـى أمهيـة                

إذ أنـه   املواقف االجتماعية بوصفها املثري األساسي لردود األفعال اليت تتسم باخلجل ،            
من الطبيعي أن تتحكم عوامل عديدة بالشخص اخلجول وخيلـق لديـه الـشذوذ يف               
سلوكه االجتماعي والبيئوي مما يؤدي إىل التصرف الكلي يف تكوين شخصيته ، كمـا    
وتتفق مجيع التعريفات السابقة على أن خربة اخلجل تتميز بعدم الراحة والتوتر ، كمـا              

 وتؤكد أيضاً على أن اخلجل يتصف بقلة االستجابات         أا مشبوهة بالقلق واالرتباك ،    
التفاعلية أثناء وجود اخلجول مع اآلخرين مع زيادة يف الوعي حنو الذات ، وكما هـو                
معروف بأن اإلنسان كائن اجتماعي مسؤول عن سلوكه اخلاص والعام ، يتطلب منـه   

واجبة أن يفيـد     و –أن يكون حسن املعاشرة ، طيب االختالط مع أبناء بيئته وحميطة            
 بعكس الشخص   اخلجول يصبح إنساناً ناقص القـدرة علـى   –جمتمعه ويستفيد منه    

   .)م 1995غالب ، ( . التكيف واإلنسجام مع نفسه ومع احمليط الذي يعيش فيه 
وعليه ترى الباحثة بأن الشخص اخلجول حياته السلوكية  تكـون مـضطربة           

يصبح مشلول اإلرادة والتفكري ، لذا وجـب  بتواصل ونشوء سريته فيفقد الثقة بنفسه و 
عليه أن يتجنب ما استطاع اإلنفعاالت النفسية ألن اخلجل ما هو إال مثرة مـن مثـار                 

  .اخلوف والقلق والضعف 
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  :الفرق بني اخلجل واحلياء * 
  : ستتم حماولة التفريق بني اخلجل واحلياء من خالل اآليت 

 من االنفعاالت البسيطة اليت تظهر       الطبيعة االنفعالية حيث يعترب اخلجل     -1
أما  ) 23: م  1995النملة ،   . ( يف حياة اإلنسان يف وقت مبكر جداً        

احلياء فيعترب أحد االنفعاالت املركبة اليت يعترب اخلجل أحد مكوناـا ،            
  )) . اخلجـل عنـصر بـارز يف احليـاء          ((لذا يرى الغـزايل بـأن       

   )169: م 1988الغزايل ، (                                            
 اإلرادة ودورها يف اخلجل واحلياء تلعـب اإلرادة دوراً يف اتـصاف             -2

اإلنسان إما باخلجل أو باحلياء ، فإذا كان اإلنسان يتـصف باخلجـل              
فمن املفترض أن يعمل وبإرادة قوية على التخلص من اخلجل ، حـىت              

كد دور اإلرادة يف الـتخلص      ان كثرياً من االراء واألفكار العالجية تؤ      
من اخلجل ، وكذلك إذا كان اإلنسان يسعى إىل اكتـساب احليـاء                

فإن ذلك يتطلب منه وبإرادته أن يقوم بأفعال وسلوكيات معينة حـىت            
   ) .25: م 1995النملة ، . ( يصل إىل احلياء 

 طبيعة املوقف اتضح من خالل هدى اإلسالم املفسر للخجـل أمهيـة             -3
 املثري للحياء بعني االعتبار فمع تأكيد اإلسالم على أمهيـة           أخذ املوقف 

اتصاف اإلنسان باحلياء يف كثري من مواقف احليـاء ، إال أن هنالـك              
بعض املواقف اليت جيب أن اليسيطر احلياء فيها على اإلنـسان ، مثـل      
مواقف قول احلق أو طلب العلم أو السعي وراء الرزق أو أي موقـف              

اإلنسان فإن حياءه ليس يف حمله ألنه حياء مـذموم          آخر ، فإذا استحى     
فيه زيادة عن احلد املعترب شرعاً وهو الذي مت التوصل من خالل هـدي      

) 206:م  1991مبيض،(اإلسالم إال أنه يعين اخلجل ، وهذا ما أكده          
بأن احلياء من قول احلق وجماة الباطل هو اخلجل املذموم والـذي            (( 

w  )) . حبه يدل على ضعف يف شخصية صا
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  :مكونات اخلجل * 
ــاحثني  ــض الب ــرح بع ــايف ، ( اقت   م ؛ 1999م ؛ محــادة ، 1994كف

  :منوذج املكونات األربعة للخجل وهي ) م 1999النيال 
املكون اإلنفعايل ويظهر من خالل تنبيه األحاسيس النفسية اليت   تدفع             -1

   .الفرد إىل استجابة التفادي واالنسحاب بعيداً عـن مـصدر التنبـه             
  .  كخفقان القلب وامحرار الوجه وبـرودة اليـدين          )م  1994كفايف ،   (

   )م 1999محادة ،(                                                      
ــك   -2 ــار ايزن ــث أش ــريف  حي ــون املع ــكEysenckاملك    وايزن

انتباه مفرط للذات ، ووعي زائـد بالـذات ،         (( إىل ذلك املكون بأنه     
   )15: م 1999النيال ، ( )) .           قناع واالتصال وصعوبات يف اإل

املكون السلوكي نقص السلوك الظاهر ويركز على الكفاءة االجتماعية          -3
  . لألشخاص اخلجولني ويتصفوا بنقص يف االستجابات السوية 

  )29: م 1999محادة،(
 املكون الوجـداين للخجـل واملتمثـل يف          )15: م  1999( وأضافت النيال   

  . اسية ، وضعف الثقة بالنفس ، واضطراب احملافظة على  الذات احلس
  :أسباب وأشكال اخلجل * 

  :هناك الكثري من العوامل املسببة للخجل ، ومن أمهها ما يلي 
عوامل نفسية متمثلة يف التنشئة االجتماعية اخلاطئة كالـسخرية مـن            -1

  .سلوك الطفل ، وعدم تشجيعه على السلوك الصحيح 
  عية متمثلة يف عـدم الرعايـة االجتماعيـة والتفكـك            عوامل اجتما  -2

    )112: م 1999عبداهلادي ، ( . األسري 
   .)م 2000فرحة ، (  عوامل جسدية متمثلة يف العاهات والعجز  -3

w  : وعليه فإنه ميكن التوصل إىل أهم أسباب اخلجل وهي كاآليت 
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  . مشاعر النقص يف اجلسم ، احلواس ، ويف املصروف  -1
  .بية اخلاطئة أسلوب التر -2
  .التأخر الدراسي  -3
  . افتقاد الشعور باألمن واإلحساس الدائم باخلوف  -4
  . نشأة املراهق يف أسرة خجولة   -5

  :ما يلي  ) 16: م 1999( وعن أشكال اخلجل فقد أوضحت النيال 
 ) Introverted  social shyness( اخلجل االجتمـاعي اإلنطـوائي   -1

  . على العمل بكفاءة مع اجلماعة ويتميز الفرد بالعزلة مع القدرة
هو قلـق   ) Neurotic social shyness(  اخلجل االجتماعي العصايب -2

ناتج عن الشعور بالوحدة النفسية  مع وجـود صـراعات نفـسية يف               
  .تكوين عالقات اجتماعية مع اآلخرين 

ويتميز بعيوب يف أداء املهـارات ،   ) Public  shyness(  اخلجل العام -3
  .ر يف اجللسات اجلماعية واألماكن العامة ويظه

وينصب حول أحداث ذاتيـة ،   ) Private  shyness(  اخلجل اخلاص -4
  .ويتعلق بالعالقات الشخصية 

يقلق صاحبه، وخيفـض مـن   ) Chronic  shyness( اخلجل املزمن  -5
  .مهاراته االجتماعية ويزيد من انطوائه 

ويتعـرض الفـرد ملواقـف    ) Occasional shyness( اخلجل املوقفي -6
  .اجتماعية معينة تقتضي اخلجل وتزول بزوال املوقف 

كـصفات مستحـسنة    ) Positive  shyness(  اخلجـل املوجـب   -7
  . و احلساسية  –كاهلدوء

كصفات غـري مستحـسنة    ) Negative  shyness(  اخلجل السالب -8
w  . القلق – اخلوف –اجتماعياً كالعزلة 
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دون إفراط وبشكل مقبول  ) Balanced  shyness (  اخلجل املتوازن-9
  .اجتماعياً 

ويرتبط بـاملزاج   ) Temperamental shyness(  اخلجل املزاجي -10
  .وتقلباته 

) social – Evaluativ shyness(  اخلجل التقـوميي االجتمـاعي   -11
  .ويرتبط بتقومي املواقف االجتماعية 

 أي خيجل الفرد مـن نفـسه   ) Self – shyness(  خجل من الذات -12
  .دون تدخل اآلخرين 

   ) Social  shyness) ( خجل اجتماعي (  خجل من اآلخرين -13
  .ويشعر الفرد باخلجل من اآلخرين ونتيجة تفاعله معهم 

واقعي من مواقف مثرية فعالً )  Realistic shyness(  خجل حقيقي -14
  .للخجل لدى األفراد 

مبين علـى تـصورات   ) Non-Realistic shyness( خجل ومهي -15
  .خاطئة من صاحبه 

  .من أجل حتقيق هدف ما ) Artifacial shyness(  خجل متصنع -16
  .متعلق باجلنس والتناسل  )Sex shyness(  خجل جنسي -17
  .متعلق مبعلومات تافهة أو خاطئة) shyness conitive( خجل معريف -18
  . متعلق باحلب والعشق )Sentimental shyness(  خجل عاطفي -19
وهي تعابري لفظية ميكن التعـبري   ) Verbal shyness( خجل لفظي  -20

  .عنها 
وهي تعابري حركية ال  ) Non-Verbal shyness(  خجل غري لفظي -21

  .ميكن التعبري عنها لفظياً 
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ومن خالل العرض السابق  ترى الباحثة بأن املتتبع هلدي اإلسالم كنمـوذج             
ل جتد أن اإلسالم أساساً يعترب اخلجل حيـاء مفرطـاً ، ويف الوقـت                  تفسريي للخج 

نفسه حيث الفرد على القيام بعملية تـوازن يف مـسألة احليـاء كاخلجـل املوجـب          
واملتوازن واحلقيقي واجلنسي ، لذا كان على الفرد عدم الزيادة فيه حىت ال يتحـول إىل      

وغريه حبيـث  .. خلجل املعريف والعاطفي اخلجل االجتماعي واخلجل املزمن واملوقفي وا     
، وعمليـة التـوازن هـذه          ) وقاحة  ( ال ينقص الفرد فيه حىت ال يتحول إىل مكابرة          

نابعة من الوسطية ذلك املبدأ اإلسالمي املعروف ، وعليه ميكن إسـتعراض أشـكال               
  . " )64"مذكور يف سلسلة التوعية الصحية ( اخلجل املتعارف عليه لدى األغلبية 

  .خجل خمالطة اآلخرين -1
  . خجل احلديث -2
  . خجل االجتماعات -3
  . خجل املظهر -4
  . خجل حضور االحتفاالت -5
  . خجل التفاعل مع الكبار املدرسني ومدير املدرسة ، وأولياء أمور -6
  . األنانية والعصبية واحلساسية الزائدة -7

  :أعراض اخلجل ومظاهره * 
اهره ، فإن مثة ما جيمع بينها يف زمرة أعـراض           رغم تعدد أعراض اخلجل ومظ    

ختتلف نسبيتها من فرد آلخر ومن مستوى إىل آخر ، ومن مثري آلخر ، ومـن                
  :تلك األعراض ما يلي 

   Physiological symptoms األعراض الفيزيولوجية – 1 
  ) .إمحرار الوجه ، جفاف احللق ، زيادة خفقان القلب ( 
 Social  symptoms األعراض االجتماعية -2
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ضعف القدرة على التفاعل أو التواصل ، تفـضيل الوحـدة ، الرغبـة يف                (
  ) .اإلنسحاب 

   Emotional  symptoms األعراض االنفعالية والوجدانية -3
  ) .التوتر ، اخلوف ، ضعف الثقة  بالنفس ( 
  Cognitive  symptoms األعراض املعرفية -4
  ) . ضعف قدرة الفهم قلة التركيز ، تداخل األفكار ،( 

وعليه فإن مجلة تلك األعراض ال حتدث دفعة واحدة ، بل حيدث بعضها وفقاً              
  . لشدة املوقف ، وطبيعة الشخص نفسه ، ودرجة حالة اخلجل 

  )22: م 1999النيال ، ( 
  :صفات الشخص اخلجول * 

  :تتحدد بعض صفات اخلجول كما يلي 
  .أكثر قلقاً وتوتراً  -1
  . يف التداخل والتفاعل االجتماعي  أقل لباقة وثقة -2
  . امليل إىل العزلة  -3
  . االنشغال بالذات وتأمل ما فيها من نقص  -4
  . امليل للصمت حني خروجه عند اجلماعة  -5

  )66: م 1992حبيب ، ( 
  :النظريات املفسرة للخجل * 

 إىل أن هناك اجتاهـات مفـسرة لظـاهرة             )26: م  1999( أوضحت النيال   
  :ومن أهم هذه االجتاهات ما يلي وتطوره اخلجل وأسبابه 

   Analytic Prescriptive االجتاه التحليلي -1
ويفسر اخلجل يف ضوء انشغال األنا بذاته ليأخذ شكل النرجـسية ، فـضالً                

  .عن إتصاف اخلجول بالعدائية والعدوان 
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  Social  Learning Prescriptive اجتاه التعلم االجتماعي -2
 للقلق االجتماعي والذي يثري امناطاً من السلوك االنـسحايب          وفيه يعزو اخلجل  

ومينع فرصة تعلم املهارات االجتماعية ، بل وميتد ليكون عواقـب معرفيـة تظهـر يف       
شكل توقع الفشل يف املوقف االجتماعي ، وحساسية مفرطة للتقومي السليب من قبـل              

  .اآلخرين وميل مزمن لتقومي الذات تقومياً سلبياً 
   Environmental Prescriptiveالجتاه البيئي األسري  ا-3

يرجع البعض اخلجل إىل عوامل بيئية أسرية متمثلة فيما ميارسه الوالـدان مـن     
أساليب معاملة كاحلماية الزائدة للطفل والنقد املستمر إىل جانـب التهديـد الـدائم               

 عـن طريـق        بالعقاب املؤدي لتفاقم اخلجل لدى الطفل ، حيث يثري اخلجل ويثـار           
  .إدراك البيئة 
  Genetic Prescriptive االجتاه الوراثي -4

ويعزي اخلجل إىل شق وراثي تكويين ، يستمر مالزماً لسلوك الطفل طـوال             
حياته يف مراحل العمر التالية ولذا فمعاملة الطفل اخلجول وراثياً بطـرق املمارسـات              

  . اخلجل املزمن الوالدية السالبة ، قد جيعله معرضا للمعاناة من
  : مفهوم الوحدة النفسية -2

      ميثل الشعور بالوحدة النفسية خربة عامة ميكن ألي إنـسان أن خيربهـا وفقـاً                
) 7:م1998(لتعرضه ملواقف حياتية معينة ويف أوقات خمتلفة ، حيث يرى الدسـوقي             

جتماعيـة  ان الشعور بالوحدة النفسية ينشأ نتيجة حدوث خلل يف شبكة العالقات اال           
أو يف  ) ال يوجد عدد كاف من األصـدقاء        ( للفرد سواء كان ذلك يف صورة كمية        

  ) .افتقاد احملبة واأللفة والتواد من اآلخرين ( صورة كيفية 
 أن  )et. al ، Cecilia solano ) 524 : 1982وترى سيسيليا سوالنو وآخرون 

املعامل حبيث يـستطيع املـرء        هي حالة ذاتية واضحة     (( خربة الشعور بالوحدة النفسية     
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  )) .أن يصفها وصفاً ذاتياً وخيربها لآلخرين 
أن الـشعور بالوحـدة      ) Rokach ) 531:1988هذا بينما ترى روكاتش     

هو شعور مؤمل ونتاج جتربة ذاتية خمربة ذاتياً وبشكل متفرد ، وهذا الشعور             (( النفسية  
حيد وبعيد عن اجلميع ، والـشعور       ناتج من شدة احلساسية الفجة وشعور الفرد بأنه و        

بأنه غري مرغوب فيه ومنفصل عن اآلخرين ، ومقهور باألمل الشديد ، وترى أيـضاً أن       
هذا الشعور ناتج عن الغياب املدرك للعالقات االجتماعيـة املـشبعة وهـو شـعور               

  )) .مصحوب بأعراض الضغط النفسي 
بأنه الرغبـة      (( الشعور بالوحدة النفسية   ) 162: م  2000( وتعرف شقري   

يف االبتعاد عن اآلخرين واالستمتاع باجللوس منعزالً عنهم مع صعوبة التودد وصـعوبة          
  )) .التمسك م ، جبانب الشعور بالنقص وعدم الثقة بالنفس 

)   Kurdek) 486: 1985 وكارديـك  Schmittيف حني يرى كل من سكميت 
دة النفسية مثـل تقـدير الـذات      أن هناك متغريات شخصية تترابط مع الشعور بالوح       

املنخفض ، واخلجل ، والشعور باالغتراب والضجر وعدم السعادة واإلكتئاب النفسي           
لذا فإن األشخاص الشاعرين بالوحدة النفسية يتـصفون بالالمبـاالة وينـسبوا إىل                

  .البيئة االجتماعية اليت سلبت منهم قوم وصالحيتهم 
بـأن  ) 27:م1994زهـران   : ور يف   مذك ( Weissكما يستعرض ويس    
ظاهرة معقدة وسببها النتائج العاطفية السلبية ، كمـا         (( الشعور بالوحدة النفسية هو     

  )) . تنتج من أمل االنفصال ، وغياب أشكال املودة 
يف ضوء كل ما تقدم من أراء وتصورات خبصوص أمهية الـشعور بالوحـدة              

تمثل يف شعور الفرد بوجود فجوة نفـسية        النفسية فإنه ميكن القول بأن هذا الشعور ي       
تباعد بينه وبني أشخاص وموضوعات جماله النفسي إىل درجة يـشعر فيهـا الفـرد                 
بافتقاد التقبل واحلب من جانب اآلخرين ، ويترتب على ذلك حرمانه من االخـتالط              
wمع أفراد اتمع الذي يعيش فيه ، والذي من خالله ميارس دوره بـشكل طبيعـي ،                  
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 للشعور بالوحدة النفسية ، حيـث        )19: م  1979( ا هو  نفس تعريف قشقوش       وهذ
يتفق مع مضمون وأمهية هذا الشعور طبقـاً ملـا ورد يف آراء وتـصورات البـاحثني           

  .) م1994زهران ، ( وممارسة فن التعامل معها إرشادياً وعالجياً 
امة الـيت تنتـشر    ولذا يعد الشعور بالوحدة النفسية من الظواهر االجتماعية اهل  
  . بني األفراد يف مجيع مراحل العمر املختلفة من الطفولة وحىت الكهولة 

  )م1989جابر وعمر ، ( 
  :أسباب وأشكال الوحدة النفسية * 

 إىل جممـوعتني مـن       )122: م  1988الشناوي وخضر ،    : مذكور يف   ( أشار ويس   
  :األسباب املؤدية للشعور بالوحدة النفسية وهي 

  .واقف االجتماعية املؤملة  امل-1
  . الفروق الفردية بني اجلنسني يف مراحل العمر املختلفة  -2

فقد افترض روبنشتني ، شيفر على أن الوحدة النفـسية الـيت يتعـرض هلـا            
  .املراهقون هلا عالقة مبرحلة الطفولة اليت مروا ا 

الوالـدين  فإذا تعرض الطفل يف سنوات عمره األوىل إىل خربة اإلنفصال عن            
بسبب الطالق أو فقد أحدمها ، فإنه يكون لديه أعلى مستوى من الشعور بالوحـدة               
النفسية ، وإذا تعرض الطفل إىل النبذ واإلمهال والقسوة من الوالـدين أو تعـرض إىل                
العالقات املشحونة بالصراع واخلالف معهما فإنه يكون لديه مستوى متوسـط مـن             

  .الشعور بالوحدة النفسية 
   إذا عاش األبناء مع آبائهم وعرفوا أما مـصدراً لألمـن والثقـة فإنـه                أما

  )م 1993النيال ، ( . ال يكون لديهم أي شعور بالوحدة النفسية 
على أن كـل  )  Olds) 648 : 1988 وأولدز Papaliaوجيمع كل من باباليا 

هـذا  إنسان يوجد لديه شعور عابر بالوحدة النفسية وأن هناك عوامل تساعد علـى              
wالشعور كمكوث الفرد يف مرتله مبفرده بدون أشخاص يكونوا ذوي أمهيـة لديـه أو               
w
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لتسلمه عمالً وسط جمموعة تتجاهل وجوده أو فقدانه حلبيب من خـالل  طـالق أو           
  .إنفصال أو موت ، فكل هذه املواقف تشعر الفرد بالوحدة النفسية املؤملة 

يت ميكن أن تـسبب الـشعور    أن من أهم العوامل ال    )1989( روكاتش  وتنبه  
بالوحدة النفسية هي الفقدان باملوت لشخص ذي أمهيـة كمـا أن خـربة فقـدان                   

األطفال ألحد الوالدين يف الطفولة مبوت أو طالق جيعله مستهدفاً للـشعور بالوحـدة     
  .النفسية 

ويعترب التطور والتقدم التكنولوجي مصدراً للشعور بالوحدة النفـسية وعـدم           
عض األحيان ، فطبيعة التفاعل اإلنساين يف اتمع التكنولـوجي احلـديث            األمن يف ب  

أضعف الروابط االجتماعية بني أفراد اتمع مما قلل من أمهية دور األسـرة والقـضاء               
على نسقها وافقد الفرد كثرياً من مقومات بناء الشخصية السوية وانتـشار وسـائط              

اإلعالم واالنترنـت مـا جيعـل الفـرد      معقدة يف االتصال االجتماعي مع اآلخرين ك   
   )م 1998عبداحلميد ، ( . يكتسب قيماً قد ختالف عادات أسرته 

ــونج     ــسم ي ــد ق ــسية فق ــدة النف ــكال الوح ــن أش    Youngوع
  : الوحدة النفسية إىل ثالثة أشكال هي  )103: م 1993النيال ، : مذكور يف ( 

، ورغم اتـسام    وتتضمن فترات من الوحدة     : الوحدة النفسية العابرة     -1
  .حياة الفرد االجتماعية بالتوافق واملواءمة 

ويتمتع فيها الفرد بعالقات اجتماعية طيبـة       :  الوحدة النفسية التحولية     -2
يف املاضي القريب ، ولكنه يشعر بالوحدة النفسية حديثاً نتيجة لـبعض            

  .الظروف املستجدة كالطالق ، أو وفاة شخص عزيز 
وهي اليت تستمر لفتـرات زمنيـة طويلـة              :  الوحدة النفسية املزمنة     -3

  . وال يشعر الفرد بالرضا عن عالقاته االجتماعية 
  
  w
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   )م 1998الدسـوقي ،  : مـذكور يف  (  وآخـرون  Russellكما قدم راسـيل   
  :شكلني رئيسني للشعور بالوحدة النفسية مها 

 ويعترب داخلي املنشأة وحيدث نتيجـة عـدم       : الوحدة النفسية العاطفية     -1
اإلشباع يف العالقات العاطفية للفرد مما يدفعه للبحـث عـن تلـك             

  .العالقات احلميمة الدافئة من خالل االندماج مع اآلخرين 
ويعترب خارجي املنشأة وحيـدث نتيجـة    :  الوحدة النفسية االجتماعية     -2

عدم كفاية العالقات االجتماعية للفرد مما يدفعه للبحث عن جمموعات          
  . هتمامات واألفكار تشاركه امليول واال

  :مسات الشخصية املرتبطة خبربة الشعور بالوحدة * 
أن اإلحساس بالوحدة النفسية ميثل حالة نفسية يصاحبها أو يترتـب عليهـا              

  . كثري من أنواع الضجر والتوتر والضيق لدى كل من يـشعر ـا أو يعـاين منـها            
 تـرتبط بالوحـدة     وقد اهتمت بعض الدراسات بتحديد بعض مسات الشخصية اليت        

ــو   ــن بيبل ــل م ــشف ك ــد ك ــسية ، فق ــان Peplauالنف    Perlman وبريمل
  عن جمموعة من السمات الـيت تـرتبط          )123: م  1988الشناوي وخضر ،    : مذكور يف   ( 

بانتظام مع الذين يشعرون بالوحدة ومنها اخلجل واالنطواء وقلـة الرغبـة يف القيـام               
  .مبخاطرات اجتماعية

لنتائج دراسـات وحبـوث قـد         ) 172: م  1998 ( كما أشارت آل مشرف   
ومـن  رمست صورة واضحة لسمات الشخص الذي يعاين من الشعور بالوحدة النفسية ،             

اإلنعزال واحلزن وعدم الشعور بالراحة والضيق العـام ، واالتـصاف           : هذه السمات   
مـاعي  باحلساسية الشخصية املفرطة والتقدير املنخفض للذات واإلكتئاب والقلق االجت        

  . والشعور باخلجل بدرجة كبرية 
أن الشخص الوحيد يفضل دائماً البقاء مبفـرده        ) م  2000( بينما ترى شقري    

wأكرب وقت ممكن ، ولذلك فهو يفتقر إىل األصدقاء ويعجز عن التفاعل مع اآلخـرين                
w
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بشكل إجيايب ومقبول ، إىل جانب شعوره باخلجل والتوتر والـنقص وعـدم الثقـة                
 تقدير نفسه حق قدرها ، كما أنه يشعر بالوحـدة حـىت يف وجـود                بالنفس وعدم 

  .اآلخرين 
أن الشخص الذي يعاين من الوحدة غالبـاً          ) 326: ت  .د( ويقول شيخاين   

ما يكون منقطعاً عن الواقع وال يشارك مطلقاً يف التصرفات املـشتركة وال يف العمـل      
عن حياة احمليطني بـه ، فيتعـرض   اجلماعي ، وينعزل يف أغلب األحيان يف مرتله يبتعد     

  .ذه الطريقة إىل االرتياب أو الشك بوجود عداوة جتاه أمثاله 
اجتمعـت  وعليه فإن الباحثة ترى من خالل السمات اليت سبق اإلشارة إليها أا             

حول بعض السمات البارزة واليت ميكن وضعها كسمات يتصف ا الشخص الوحيد            
كتئاب واالنطواء والشعور باخلجل  وفقد الثقة بـالنفس         كالشعور بالقلق والتوتر واال   

  .والتوتر يف وجود اآلخرين وأخرياً العجز يف إقامة عالقات مع  جمتمع أكرب 
  :التشابه واالختالف بني اخلجل والشعور بالوحدة النفسية * 

يعد الشعور بالوحدة النفسية من املتغريات النفسية وثيقـة الـصلة بظـاهرة             
 خصائص نفسية وسلوكية مشتركة بينهما ، يتصدرمها جتنب التفاعـل           اخلجل، فهناك 

واإلحتكاك مع اآلخرين ، فضالً عن اخنفاض كل من السلوك التوكيدي وتقدير الذات             
وال تنحصر هذه اخلصائص املشتركة يف اجلوانب السلوكية ولكنـها تتـضمن أيـضاً          

 جانـب الـشعور     جوانب معرفية كاحلرية يف كيفية التصرف حنـو اآلخـرين ، إىل           
  .باإلرتباك، وضعف القدرة على االسترخاء والشعور بعدم اجلاذبية واألمهية 

  ) .40:م1999النيال ، ( 
 )kirckenbaum) 343:1980وكري سكينباوم    Grashaويرى كل من جراشا     

   والعزلـة واالجتماعيـة    Lonelinessأن كالً مـن الـشعور بالوحـدة النفـسية           
Social  Isolation من االنفصال ، واخلجل ، واحلذر ، واالنسحاب ، وعـدم  يتض
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القدرة على عقد عالقات وصداقات ناجحة مـع اآلخـرين ، واخنفـاض التفاعـل               
  .واملشاركة الناجحة معهم 
إىل أن الشعور بالوحدة النفسية يصحبه الـشعور    Lynchكما يشري لينيتش 

م عن بعضهم الـبعض لـذا       باخلجل  وأن الشاعرين بالوحدة النفسية يبتعدون بأنفسه       
فإم ينسحبون من اتمع مما يؤدي إىل االعتراف باهلزمية وقبول احلـال كمـا هـو                

   ) 20: م 1994زهران ، ( . والعيش يف حياة خالية من احلب 
أن  ) cochran ) 1991 وكوتشران   Jacksonوقد وجد كل من جاكسون      

، وأن القلـق يـرتبط بالعزلـة    اخلجل يرتبط بالشعور بالوحدة النفـسية االنفعاليـة     
االجتماعية ، وأن كل من الشعور بالوحدة النفسية واخلجل يتضمن ، عـدم القـدرة               

  .على التكيف مع اآلخرين ، وامليل إىل لوم وحتقري الذات 
 أن هناك تشابه بني مفهـومي   )Portnoff  ) 547 : 1988ويرى بور تنوف 

يـشتمل علـى نـوع مـن القـصور            اخلجل والشعور بالوحدة النفسية ، فكالمها       
االجتماعي ، يبدو أن كل إنسان خجول اجتماعياً بالضرورة وغالبـاً مـا يتعـرض                 

  .للشعور بالوحدة النفسية 
ويف السعي لتوضيح طبيعة العالقة بني الشعور بالوحدة النفـسية واخلجـل ،              

ـ      )39: م  1994زهران  : مذكور يف    ( Menningerيرى مينيجر    شاعر  بأن الفـرد ال
بالوحدة النفسية يشترك مع الفرد اخلجول يف أن شخصية كل منهما متيل إىل الفـشل               
يف التكيف االجتماعي ، حيث أن الفرد اخلجول ، واملنفرد ، واملنسحب من الوسـط               

  . الذي يعيش فيه مجيعها أمناط غري اجتماعية 
ة وعلى الرغم من وجود قدر من التداخل واالرتباط بـني الـشعور بالوحـد        

النفسية النفسية واخلجل فكثري من الباحثني ينبه لضرورة التمييز بينهما ، فالشعور بالوحدة             
wهو شعور ضاغط  مؤمل ال يستطيع الفرد اخلالص منه وقتما يـشاء ، بينمـا اخلجـل             
w
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فهو خجل الفرد وبعده عن اآلخرين مبحض إرادته وبسبب ظروف  طارئة متنعه مـن                
 نتيجة اخلوف من النبذ أو عـدم الرضـا فكلمـا أدرك             ممارسة حياته بشكل طبيعي   

الشخص أنه قد أخفق يف مواقفه االجتماعية إزداد خجالً واسـتوىل علـى مقاليـد               
شخصيته وحال بينها وبني التفاعل مع املؤثرات االجتماعية اليت يقدمها اتمع إليها ،             

وقتمـا يـشاء   وهذا جوهر مشكلة الشخص اخلجول ، حيث أن الفرد يستطيع إاءه            
دون أن يشعر باألمل وال يتسىن ذلك إال بأحداث تغيريات موضوعية يف واقع مثل ذلك               

  .الشخص 
  : املعاملة الوالدية -3

  : مفهوم املعاملة الوالدية –أ 
إن معرفة األساليب الوالدية ميكن إدراكها عن طريق ما يصدره األبنـاء مـن              

عالم املختلفة يف عملية التنـشئة األسـرية ،   تعبريات سلوكية ناجتة عن اآلباء أثناء تفا 
ويرى فهمي أن تعاريف العلماء قد تعددت واختلفت يف حتديـد مـدلول أسـاليب                

  )  Neocomb) 1937 ونيوكمـب    Moryاملعاملة الوالدية ، حيث يذكر مـواري        
 نتاج للثقافة  السائدة يف اتمـع ، حيـث يعتـرب             (( أن أساليب املعاملة الوالدية هي      

اآلباء األساس التربوي للمجتمع مبا يغرسونه يف أبنائهم من أساليب وأمنـاط الـسلوك          
املختلفة ، إضافة إىل ما تقوم به املؤسسات االجتماعية املختلفة األخرى ، إمنـا هـو                

   ) . 10:  هـ 1410سعود ، )) ( لتأكيد دور األسرة وبلورته 
لفطرة فأبواه يهودانه      أو         ما من مولود إال يولد على ا       (( εويقول الرسول   

  .أخرجه مسلم )) … ينصرانه أو ميجسانه 
تلك ((  أن أساليب املعاملة الوالدية هي  )14: هــ  1405أبو اخلري ،   ( ويذكر  

 – أثناء عملية التنشئة االجتماعيـة       –األساليب اليت يتبعها الوالدان يف معاملة أبنائهما        
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لسليب يف سلوك الطفل ، من خالل استجابة الوالدين         واليت حتدث التأثري اإلجيايب ، أو ا      
  )) للسلوك 

بأـا تلـك الطـرق اإلجيابيـة          (( وتعرف الباحثة أساليب املعاملة الوالدية      
والسلبية اليت ميارسها الوالدان مع أبنائهم يف مواقف حيام املختلفة وحماولة غرسـها              

اليت تقـاس عـن طريـق تعـبري           يف نفوسهم مع متسكهما بعادات اتمع وتقاليده و       
  )).الوالدين أو استجابة األبناء 

  : أساليب املعاملة الوالدية يف التنشئة االجتماعية -ب
  :إىل ثالثة أنواع من أساليب املعاملة الوالدية هي) م 1997( يشري النفيعي 

   .Power Assertion األسلوب العقايب أو تأكيد القوة -1
لبدين والتوبيخ والتهديد وكل ما يدل على القسوة        ويتضمن استخدام العقاب ا   

  .والشدة يف املعاملة 
 إىل هذا األسلوب بالتـسلط الوالـدي          )87: م  1995( وقد أشار إمساعيل    

الذي يفرض النظام  الصارم على الطفل واستخدام الوالدين لسلطتهما ووضع القواعد            
  .ياد عنهاواملعايري السلوكية اليت على الطفل اتباعها وعدم احل

   .Love Withdrawal) احلرمان العاطفي (  أسلوب سحب احلب -2
ويتضمن تعبري اآلباء عن غضبهم ، وعدم استحسام عـن طريـق جتاهـل               
أطفاهلم رافضني التكلم معهم ، أو االستماع إليهم ، أو التهديد والتخويف بتـركهم ،    

  .أو التعبري عن عدم حمبتهم 
   .Inductionوجيهي  األسلوب اإلرشادي الت-3

ويتضمن  تقدير أراء األبناء والتفاهم معهـم ونـصيحتهم وتـوجيههم دون             
 بأن هـذا األسـلوب هـو        )م  1990( اللجوء إلستخدام العقاب ، وذكرت الديب       

أسلوب السواء ، ويترتب عليه شخصية سوية متزنة متمتعة بالصحة النفسية وقـادرة             
w  .على حتقيق التوافق الشخصي واالجتماعي 
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ولذا فإن األساليب اليت ينتهجها اآلباء يف التنشئة تأيت يف مقدمـة املـتغريات               
 هـي مبثابـة   Socializationذات األمهية والتأثري ، ألن عملية التنشئة االجتماعيـة          

البوتقة  اليت يتفاعل فيها الفرد مع اتمع الذي يعـيش فيـه فيتحـول مـن كـائن                  
   .)م 1975صبحي ، ( بط ومسؤول بيولوجي إىل  كائن اجتماعي منض

أن دور الوالدين يف حياة الطفـل مـن          ) 158: م  1989( ويرى أبو اخلري    
حيث تربيته وحسن توجيهه من العوامل املساعدة يف منو شخصية الطفل منوا سـوياً ،               
وبالرغم من تنوع أساليب التنشئة الوالدية إال أن تنوع العالقة بني الطفـل ووالديـه                

مة قوية لبناء صرح نفسي له ، فاجتاهات اآلباء حنـو أبنـائهم تتـأثر بعـدة               تعترب دعا 
عوامل ومتغريات فتكون استجابام حنو سلوك أبنائهم إما بالتقبل أو الـرفض ، لـذا                
فقد حرص اإلسالم على توضيح الطريق السليم الذي يف ظلـه يـستطيع اآلبـاء أن                  

 أبناء املراهقني بطريقة سـليمة فالرسـول        يصلوا إىل حتقيق استجابات تقبل حنو سلوك      
  .اخرجه أبو داود )) . ألزموا أوالدكم وأحسنو أدم (( الكرمي يقول 

فهذا احلديث ينطوي على أفضل أساليب التربية فهـو حيـث اآلبـاء علـى                
   )118:ت .حمفوظ ، د( . التالطف مع األبناء يف القول والفعل ومعاملتهم باللني واحملبة 

  م ؛ املطلـق ، 1979مياسـا ،  ( ض الدراسات والبحـوث مثـل    وتشري بع 
إىل أن أساليب التنـشئة االجتماعيـة       ) م  1988م ؛ ديب ،   1985؛ وادي ،    1981 

املتبعة من قبل الوالدين ختتلف تبعاً الخـتالف القـيم والتقاليـد الـسائدة يف هـذه           
  .ء دعائمها اتمعات وأن هلا أثراً كبرياً يف تكوين شخصية املراهق وإرسا

فاالجتاهات املوجبة والقائمة على إعطاء الوالدين بعـض احلريـة للمراهـق               
وعلى تفهمهم حلاجاته ورغباته ومطالبه ختلق نوع من األلفة بـني اآلبـاء واألبنـاء                 
وتشعر املراهق مبكانته يف اتمع ودفعه لتفهم اآلخرين بشكل جيد ، وعلى العكـس              

دية السالبة واملفتقدة للعطف على األبناء منذ الـصغر ينـشأ           من ذلك فاالجتاهات الوال   
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عنها من التباعد بني اآلباء واألبناء وفقد لروح األلفة والصداقة ويشعر معهـا املراهـق    
  .بنوع من الكراهية لنفسه وتمعه 

ولذلك كان البد من أن تكون معاملة اآلباء ألبنائهم قائمـة علـى سياسـة               
ة املراهقة وتفهم خصائصها ومساـا النفـسية و اجلـسمية           رشيدة تقدر طبيعة مرحل   

والعقلية والعوامل املؤدية لإلضطرابات اإلنفعالية لدى املراهـق ، وأن يتيحـوا هلـم                 
فرصة التعبري عن مشاعرهم وبتوجيههم بالرفق وبأسلوب الصديق املخلص والناصـح           

ما حرصـت علـى التوجيـه        والتزال األسرة خبري إذا       )33: م  1994مقيبل ،   ( األمني  
اإلسالمي لألبناء ال سيما يف فترة املراهقة ، وبالتايل ينشأ جيل واع مـستنري الـزه                

وصـدق  ) م1985سعاده ،  ( . العواطف دستوره القرآن الكرمي ورسول اهللا إمامه األمني         
)) علموا أوالدكم وأهليكم اخلري وأدبوهم      (( رسول اهللا صلىاهللا عليه وسلم إذ يقول        

  . خرجه أبو داود أ
  :أساليب املعاملة الوالدية يف التنشئة االجتماعية وعالقتها بالشعور بالوحدة النفسية * 

يتضح مما سبق بأن هناك أساليب معاملة والدية ذات آثار ومصاحبات إجيابيـة           
بالنسبة لسلوك املراهق وشخصيته بصفة خاصة ، وأسـاليب معاملـة ذات   آثـار،                

 هذا الصدد وملا كان الشعور بالوحدة النفسية يتصل بشخـصية           ومصاحبات سلبية يف  
الفرد وتكيفه ، فإن أساليب املعاملة الوالدية ميكن أن تسهم فيه سواء بصورة إجيابيـة                

 Bela وبيالمـشيلما  Maslowأو سلبية ، وهذا يتفق مع ما يذهب إليه مـا سـلو   

Mittelmann  )   ا أسباب الشعور باخلجل     عندما أرجع  )50:م1994زهران ،   : مذكور يف
  .والعزلة للحماية الزائدة يف تربية الطفل وابتعاده عن اآلخرين 

 بأن الطفل إذا مل يشعر باملسئولية وعامله والـداه          Wayneهذا بينما يرى واين     
يف إطار من احلماية الزائدة فإنه سوف يواجه صعوبات يف عالقتـه مـع اآلخـرين ،                 

wلوالدين  فإم يشعرون بـصعوبات تتمثـل يف عـدم             وعندما يلقى معاملة قاسية من ا     
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الثقة يف أي شخص ، لذا فلن يكون لديهم االرتياح النفـسي لعالقـام بـاآلخرين                
وبالتايل يشعرون باخلجل والعزلة ، لذلك فهم ال يستطيعون تعلـم حـسن املعاملـة               

لقلـق  والتصرف السليم فيما يعيشون من مواقف حياتية واجتماعية مما يسبب هلـم ا            
   )50: م 1994زهران ، ( . والشعور بالوحدة النفسية 
إىل أن املراهق قـد يكـون معرضـاً      )  Gordon) 1976وتذكر جوردون 

للشعور بالوحدة النفسية عندما يريد أن يستقل عن والديه ويعتمـد علـى  نفـسه ،                
مراً ولكنه يوجد لديه إحساس ضعيف بتماسك الذات ، لذا فإن هذا خيلق شعوراً غـا              

  .بالوحدة النفسية 
أن نقص دفئ العالقـات بـني الطفـل     ) 1982 : 130( ويرى هوجات 

والوالدين جتعل الفرد مياالً للشعور بالوحدة النفسية يف مرحلة املراهقة ، حيث يـرى               
أن اخلربة املبكرة لعالقات الطفل بالوالدين غري املرضية تترك الفـرد عرضـه للقلـق               

متصلة باملشاكل النفسية ، واملتضمنة لشعور عميـق بالوحـدة          واالنفصال املتكرر ، و   
النفسية ، هذا ، كما يرى أن التأثري املميت لنقص احلنان والقـرب مـن الوالـدين                   

  .املهملني من املمكن أن يسبب شعوراً بالوحدة النفسية 
    Brumagne  Mia وما يا برمـاجن        Marcoenكما ويؤكد كل من ماركوين      

 على أن اختالل شكل عالقات األبناء واآلباء يعترب منبئاً قوياً للـشعور   )1985 :27( 
بالوحدة النفسية كما يريان أيضاً أن العالقة بني الطفل والوالد ال تفقد أمهيتـها بعـد                 
سن املدرسة اإلبتدائية ، فإن املراهق له بعـض احتياجـات معينـة مثـل اإلحتيـاج           

قبل الوالدين ، وعندما يكـون األبنـاء يف سـن           للتشجيع ، والتقييم ، والتنشيط من       
املراهقة فإن فرص الصراع وعدم الفهم الكاف تتزايد وألن اآلبـاء ال ينجحـون يف                

تكييف ممارسام األبوية لتطور واستقالل املراهق ، كل ذلك يزيـد مـن امكانيـة                 
  .تعرض األبناء للشعور بالوحدة النفسية
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ن أكثر أساليب املعاملـة الوالديـة        على أن م  ) م  1985( ويؤكد الصراف   
املدركة من جانب األبناء تالزماً مع الشعور بالوحدة النفـسية كـل مـن أسـاليب            
اإلمهال والقسوة ، وإثارة األمل النفسي ، والتذبذب ، والتسلط كما أوضح أن السواء               

  . بشقيه األمومي والوالدي يرتبط سلبياً بالشعور بالوحدة النفسية 
  املعاملة الوالدية وعالقتها باخلجل أساليب * 

تعد األسرة من أهم العوامل املؤثرة يف االجتاهات الوالدية ، حيث تتم عمليـة              
التطبيع االجتماعي منذ املراحل األوىل للطفولة يف تكوين الـذات وتـشكل املعـامل                

  .بعد األوىل للشخصية يف نطاق األسرة فيكون هلا األثر القوي يف توجيه السلوك فيما 
)58:م 1988ديب ، (   

ومن الواضح أن اجتاهات الوالدين يف معاملة األبناء ختتلف من أسرة ألخـرى             
وبالتايل ختتلف استجابات األبناء ويتوقف منو شخصية املراهق يف عالقتـه بالوالـدين              
على درجة الرعاية والوقاية ، وعلى مقدار السيطرة املفروضة عليه وعلى ما يناله مـن               

   . )576: م 1989منصور ، ( يف األسرة تقدير 
فاألسرة العربية التزال تنشئ أطفاهلا علـى أسـس مـن التـسلط وعـدم                 
االستقاللية وعلى التهرب من الواقع الذي يؤدي إىل اخلجل واالنطوائيـة والتـردد ،              
فعندما يكرب هذا الطفل ويصبح يف سن املراهقة يكون يف حالة من الترقـب والتوقـع                 

ه فيها جيل الكبار ، مما يعطل تنمية القدرات املختلفة لديه ، كمـا يفقـده                اليت يضع 
    )م 2000حسن ، ( . القدرة على إصالح اخلطأ ، وعدم اإلميان باجلماعة 

ومن املراحل اليت يكثر فيها ظهور اخلجل مرحلة املراهقة واملتميزة باحلـساسية          
w األبوين يؤدي إىل زيادة الـسلوك       املفرطة ، لذا جند بأن التوتر األسري واملشاكل بني        
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ومما يساعد على تأكيده كأن يكون األب متعـدد         . اإلنكماشي للطفل من أفراد أسرته    
 . )م  1993املـاحل ،    ( العالقات والزيارات جريئاً ومسيطراً وال يفتح لغريه باب احلديث          

اعيـة  كما وتلعب بعض األمور التربوية دوراً يف تثبيت اخلجل مـن املواقـف االجتم             
كإطالق الصفات على الشباب املراهق بأنـه خجـول أو ضـعيف ، ومثـل هـذه            
الصفات تزيد من تقييده ، ويف بعض احلاالت جند أن الوالـدين قـد يـشجعون يف                  
أبنائهم صفات الطاعة العمياء واالعتمادية والتزام الصمت ، وعـدم الـرد باإلضـافة       

 الـيت تـساهم يف تكـوين اخلجـل            للسلوك املنكمش ومن األمور التربوية اهلامـة      
االجتماعي كثرة األوامر والنواهي واملمنوعات وعدم املرونة وشدة العقاب يف حـال            
  عــدم التطبيــق ، وكــل هــذا يــؤدي إىل زيــادة القلــق والــشعور باخلجــل 

، وعلى العكس من ذلك إذا كان الوالدان قريباً مـن أبنـائهم             ) 137:م  1993املاحل ،   ( 
االبن واثقاً من نفسه غري خجـول مـن         ونشأ    سرية سعيدة وموفقة    كانت احلياة األ  

  .)12: م 1985جرجس ،(ممارسة حياته بأسلوب سوي 
ومن خالل ما سبق نستطيع القول بأن الشعور باخلجل غالباً ما حيدث عنـدما    

من ذوي الضمري القوي الصارم ويتجهان باللوم النفسي الشديد وعدم          يكون الوالدان   
 ن مـن             التقبل لبنان املراهقات عند أحداثهن لسلوكيات خاطئة ، وبالتـايل حرمـا

الرعاية يف مشوار حيان ، مما يعتربن من أكثر الفئات تعرضـاً للـشعور باخلجـل ،                 
ويرجع ذلك للتغريات الطارئة يف تلك املرحلة ، حيث يتحرجن مـن القيـام بـأي                   

ألفراد احمليطني ن ، وهـذا مـا        سلوك ، خاصة إذا كن موضعاً للنقد والنبذ من قبل ا          
ميكن ربطه باجلانب الوجداين يف هذه املرحلة من العمر مما جيعلهن أكثـر حـساسية               

مـن أن   ) م  1993املـاحل ،    ( للضغوط والعالقات األسرية املتنافرة ، وهذا ما أكده          w
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، لـذا   املراحل اليت يكثر فيها ظهور اخلجل مرحلة املراهقة واملتميزة باحلساسية املفرطة            
فالتوتر األسري واملشاكل بني  األبوين يؤدي لزيادة السلوك اإلنكماشي للطفل مـن              

  .أفراد أسرته 
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  :الدراسات السابقة : ثانياً 
تعترب الدراسات السابقة والبحوث العلمية ذات دور إجيايب لكل باحث حيث           

دفعه إىل املضي قدماً يف البحث عن       أا تعمل على تبصريه باإلجيابيات والسلبيات ، وت       
  .اجلديد ، وعمل املقارنات العلمية 

وبناء على ذلك ، فإن الباحثة ستلقي الضوء على الدراسات العربيـة واألجنبيـة              
للتعرف على أهم النتائج اليت توصل إليها الباحثون يف جمال اخلجل ، والشعور  بالوحـدة                

 حيث سيتضمن عرض هذه الدراسات يف ضوء احملاور .النفسية ، وأساليب املعاملة الوالدية      
اآلتية ، وقد أفردت الباحثة أوالمها الدراسات اليت تناولت اخلجل  والـشعور بالوحـدة                
النفسية ، وتناولت اموعة الثانية دراسات عن اخلجل وأساليب املعاملـة الوالديـة أمـا              

  .ة والشعور بالوحدة النفسية اموعة الثالثة فقد تناولت أساليب املعاملة الوالدي
  :وتعرض الباحثة احلالية فيما يلي لكل من احملاور الثالثة بشيء من التفصيل 

  : دراسات تناولت اخلجل والشعور بالوحدة النفسية -1
أن هناك متغريات هامة جداً      ) Zirpoli ) 1987تظهر نتائج دراسة زيربويل     

لدى طلبة اجلامعة وهي العالقة مـع األم ،        يف تطور الشعور باخلجل وبالوحدة النفسية       
ومدى القدرة على االعتماد على كل من الوالدين ، والعالقة احلميمة واأللفـة مـع               
اجلريان ، والرضا عن نوع العالقات ووجود الصديق احلميم وشعور الفرد بأنه  لـيس               

  .هناك من حيتاج إىل صديق ، واخنفاض درجة احترام اآلخرين له 
خلالصة مؤداها أن الظـروف املؤديـة        ) 1988( ل بورتنوف   يف حني توص  

إلحداث الشعور باخلجل وبالوحدة النفسية هي العجز وتفكك العالقات األسـرية ،            
  .وافتقاد الصداقة ، والعجز يف إقامة عالقات مع جمتمع أكرب 

بدراسـة  ) Kanekar ) 1993وكانيكـار    Kamathكما قام كل من كاماث 
لنفسية وعالقته بكل من اخلجل وتقدير الذات ، ذلك ـدف معرفـة             الشعور بالوحدة ا  

wالفروق اجلنسية يف الشخصية املستعدة لتوقع حدوث الشعور بالوحدة النفسية ، واخلجـل             
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) 50( مخسون طالب ذكر و      ) 50( واحترام الذات ، وقد استخدم الباحثان عينة قوامها         
وقد  . Bompayسون يف جامعة بومباي مخسون طالبة أنثى من طالب الكليات الذين يدر   

توصل الباحثان لنتائج مؤداها ارتباط الشعور باخلجل  إجيابياً بالتقدير السليب للذات لـدى              
طالب وطالبات اجلامعة أفراد العينة ، وكذلك ارتبط الشعور املرتفع بالوحدة النفسية سلبياً             

ت للمواقف والثقافة هلذه املـتغريات ،  بالتقدير اإلجيايب املرتفع للذات ، كما مل توجد تأثريا  
  .ومل تظهر فروق يف اجلنسني يف تلك املتغريات 

 33: م 1994زهران ، : مذكور يف (  et . al ، Russellويشري راسيل وآخرون 

إىل أن االرتباط بني الشعور بالوحدة النفسية واخلجل يرجع إىل أن كليهما ينتج عن              ) 
  . منهما مرتبط باإلدراك للفقد وعدم املالءمة اخنفاض يف تقدير الذات وأن كل

فقد أسفرت دراسته عن أن أطفال املرحلـة  ) Crozier  )1995أما كروزير 
االبتدائية أقل خجالً من املراهقني ، وأن املراهقني أكثر شعوراً باخلجـل وبالوحـدة              

  . النفسية ومعاناة منه عن األطفال 
ايب بني اخلجل والوحـدة ، فقـد        وتشري عدة دراسات إىل وجود ارتباط إجي      

 على عينة من املـراهقني  )137: م 1999محاده ، : مذكور يف (  Netoأشارت دراسة نيتو   
من الربتغال أن هناك ارتباطاً إجيابياً بني الوحدة واخلجل والقلق االجتمـاعي ، كمـا               

  وزمالؤه لنفس النتائج إضافة إىل أن الشخص اخلجـول كـان             Boothتوصل بوث   
    )40: م 1999النيال ، ( .  إحساساً بالسعادة أقل

 بـأن أفـراد عينـة     Simons.et.alكما أوضحت دراسة سيمونز وآخرون      
 سنة كانوا اكثر شعوراً باخلجل من اظهار ذوام أمام اآلخـرين ،             13البحث يف سن    

  .وبالتايل أكثر شعوراً بالذات عند اآلخرين األصغر أو األكرب سناً 
 بأن أفراد عينة البحث Bowen وبوينElkind نتائج دراسة الكيند فيما أوضحت

  )208: م 2000حسن،(. سنة كانوا أقل خجالً يف اظهار ذوام أمام اآلخرين 14يف سن 
  w
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  : دراسات تناولت اخلجل وأساليب املعاملة الوالدية -2
لقد حصلت الباحثة على بعض الدراسات ذات العالقة املباشـرة بالدراسـة            

  :ى غري مباشرة بعد الرجوع إىل جزئيات البحث وسوف نذكرها كاآليت وأخر
بدراسة العالقة بني االجتاهات الوالديـة وتقبـل      ) م  1979( قامت مصطفى   

الذات وتقبل اآلخرين والتوافق املدرسي لدى عينة من  تالميذ وتلميـذات املـدارس              
دة يف حميط األسرة ، مـن       اإلعدادية ، وذلك دف معرفة ما لالجتاهات الوالدية السائ        

دور يف صحة األبناء النفسية ، ومدى تقلبهم لذوام ولآلخـرين وتـوافقهم داخـل        
املدرسة أو عدمه ، وتكونت العينة من تالميذ وتلميذات الصف الثـاين اإلعـدادي ،               

  من التالميذ  ) 150( سنة وبلغ عدد أفراد العينة      ) 14-12(وتراوحت أعمارهم بني    
  :تلميذة ، وكان من أهم نتائج الدراسة  ) 75(  و تلميذاً ) 75( 

وجود عالقة سلبية بني االجتاهات الوالدية الالسوية ، وبني تقبل  الـذات              -1
  .واآلخرين لدى اجلنسني ، وأن الذكور أكثر تقبالً لذوام من اإلناث 

إن لإلجتاهات الوالدية السوية دور إجيايب يف منـو الـصحة النفـسية               -2
  .ماً يف االجتاهات غري السوية وعكس ذلك متا

وجود عالقة إجيابية بـني     ) م  1983( هذا كما اقترحت نتائج دراسة منيب       
التقبـل ، واالسـتقالل ،      ( مفهوم ذات املراهق واجتاهات األب حنو كل من أسلوب          

هذا كما أبرزت النتائج وجود عالقة إجيابية       ) والدميقراطية ، والرعاية الزائدة والتسلط      
  .اه األب حنو تقبل بناته املراهقات ومفهوم الذات لديهم بني اجت

أن أسلوب الرفض والضبط يولـد الـشعور   ) م 1984(كما وجدت سالمه   
  .باخلجل والقلق واالنسحاب والشعور باالكتئاب 

  )   52: م  1990طـاهر ،    : مـذكور يف    (  Kitaharaوقد مت يف حبث كيتاهارا      
للطفل وبعض خصائص الشخصية لديه يف مرحلـة        دراسة العالقة بني رفض الوالدين      

wطالباً جامعياً سـويدياً ، وأظهـرت       ) 71(الرشد ، وكانت عينة الدراسة عبارة عن        
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النتائج وجود عالقة ذات داللة إحصائية بني األشكال املختلفة من الرفض الوالدي يف              
نت البنـات   مرحلة الطفولة ، وبني تقدير الفرد السالب لذاته يف مرحلة الرشد ، وكا            

األكثر رفضاً من والديهم يف مرحلة الطفولة أكثر تبعية واتكالية وخجالً وعدم إتـزان              
  .انفعايل من الذكور 

دراسة تناولت العالقة بني تـصورات       ) Seeman ) 1988كما أجرت سيمان    
املراهقني الصغار عن السلوك املدرك ملعاملة كل من األب واألم معاً وتقارير الـذات عـن       

وذلك دف التحقق من العالقة بني تـصورات املـراهقني          . عور بالوحدة النفسية    الش
وقـد  . الصغار عن السلوك الوالدي املرتبط إجيابياً خبربة الشعور بالوحـدة النفـسية             

مائة وتسعة ومخسني طالباً من الصف الـسادس         ) 159( تكونت عينة الدراسة من     
ثـالث  ) 93(أربعة وسـتون ذكـراً       ) 64( والسابع والثامن من اجلنسني ، منهم       

 % 67وتسعون أنثى ، وطالبني آخرين رفضا حتديد هوية جنسهما ، وقد كان نسبة              
من أفراد العينة يعيشون يف أسر سليمة تضم أبوين طبيعيني ، وقد استخدمت الباحثـة               
مقاييس للتقارير الذاتية عن خربة الشعور بالوحدة النفسية ، وتقـارير أخـرى ذاتيـة     

صف السلوك الوالدي ، وقد كانت األساليب األبوية موضع الدراسة هي اإلحتـواء             لو
األبوي اإلجيايب ، واالحتواء األمومي اإلجيايب ، والضبط األبـوي الـسليب والـضبط              
األمومي السليب ، والنظام األبوي املتساهل ، والنظام األمومي  املتساهل ، وقد هدفت              

بوية املدركة األكثر تنبؤية بالشعور بالوحدة النفـسية ،   الدراسة إىل حتديد األساليب األ    
وقد قامت الباحثة بضبط بعض املتغريات الوسيطة وهي العمـر ، وعـدد األصـدقاء               
املقربني ، واحلالة الزواجية لألبوين ، وقد أسفر حتليل بيانات الدراسة إحـصائياً عـن               

  :نتائج مؤدها 
 النفسية يدركون آباءهم بـصورة       أن املراهقني الصغار الشاعرين بالوحدة     -1

  .سلبية ومنفرة عن أولئك الذين هم غري شاعرين بالوحدة النفسية 
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 كما تقترح النتائج أن الطفل ونوع األبوين قد يكون من األمهية يف تطور              -2
الشعور بالوحدة النفسية ، حيث أن الطفل لديه حساسية اجتماعية عالية يكون أكثـر              

  .دة النفسية استهدافاً للشعور بالوح
 كما أن الوالدين العصابني من املمكن أن ينقال شـعورمها لألبنـاء مـن               -3

  .خالل التعامل املباشر معهم وأسلوب توجيههم له 
 وتدعم النتائج التوقع املفترض الذي مؤداه أن املراهقني الصغار يـدركون            -4

حدة النفسية عن أولئـك     احتواء آبائهم وأمهام هلم إجيابياً ، يقررون شعوراً أقل بالو         
الذين يدركون أن عالقام بأبويهم كان ينقصها االحتواء اإلجيايب ، وقد نزع االحتواء             

  .اإلجيايب إىل كونه متنبئ بشعور أقل للوحدة النفسية يف الطفولة 
 كما اتضح أيضاً أن هناك عالقات دالة بني النظام املتـساهل والـشعور              -5

قني الصغار ، هذا على الرغم من أن الضبط الـسليب مـن      بالوحدة النفسية لدى املراه   
  .األمهات واالباء مل يرتبط إجيابياً بالشعور بالوحدة النفسية 

كما أن األطفال األقل شعوراً بالوحدة النفسية قد مالوا إىل وصـف األب             -6
. ءبأنه متساهل ، ومل يرتبط النظام املتساهل لألم بالشعور بالوحدة النفسية لدى األبنـا       

ولكن النظام املتساهل من اآلباء كان مرتبطاً بالشعور املتزايد بالوحدة النفـسية لـدى     
األبناء والبنات ، وارتبط قلة عدد األصدقاء أو الغري متوفرين بشعور أعلـى بالوحـدة              

  .النفسية لدى اإلناث عنه لدى الذكور 
ية بدراسة يف موضوع عالقة بعض مسات الشخـص       ) م  1988( كما قام مرسي    

القلـق واإلتكاليـة ،     ( وغري الصحية   ) الثقة بالنفس واإلكتفاء الذايت واإلجناز      ( الصحية  
من ناحية إدراك املعاملة الوالدية والتقبل واحلث على اإلجناز         ) والشعور بالذنب ، والعداوة     
  .وعدم التقبل من ناحية أخرى 

 مبدينـة الريـاض     طالباً من املدارس الثانوية    ) 89( وقد اشتملت العينة على     
w  .بالسعودية 
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  :وقد توصلت الدراسة إىل النتائج التالية 
 يرتبط منو السمات الصحية وإعاقة منو السمات غري الصحيحة يف املراهقة            -1

  .بإدراك التقبل واحلث على اإلجناز من الوالدين يف الطفولة 
 يرتبط منو السمات غري الصحيحة ، وإعاقة منـو الـسمات الـصحية يف     -2

  .ملراهقة ، بإدراك عدم التقبل من الوالدين يف الطفولة ا
 يرتبط منو مسة الثقة بالنفس وإعاقة منو مسات القلق واإلتكالية والـشعور             -3

بالذنب والعدوان يف املراهقة وإدراك احلث على اإلجناز من األب أكثر من احلث على              
  .اإلجناز من األم 

صابية عند األبناء ترتبط بعـدم      على أن الع  ) م  1974 ( وتؤكد دراسة تركي  
تقبل الوالدين للطفل يف حني التقبل من األم واإلستقالل من األب يعينان علـى ميـل                
األبناء حنو االنبساطية ألن ذلك يساعد على شعور األبناء بالثقة بالنفس وعدم ميلـهم              

  .إىل اخلجل والشعور بالنقص والدونية 
بدراسة عن سوء التوافق    ) م  Bell) 1957 وبل   Schaeferكما قامت شيفر    

واالنطواء االجتماعي من ناحية واألساليب الوالدية من ناحية أخرى ، وقد توصـلت             
الدراسة   إىل أن السلوك الوالدي الذي يتصف بالنبذ والتحكم النفسي يرتبط بـسوء               

  .التوافق االجتماعي والنفسي عند األبناء وانطوائهم االجتماعي 
اهتمـا بآثـار اإلفـراط يف      Peterson وبيترسون Backerيف حني أن بيكر     

 أسـرة منـها   50الشدة والضبط على االستقالل الذايت ، ولذا اختارا عينة مكونة من  
 أخرى هلا أبناء أسوياء ، وتشري نتائج هذه الدراسة          25 أسرة هلا أبناء مشكلون و       25

االسـتقالل الـذايت   إىل أن اإلفراط يف الشدة والضبط من قبل الوالدين يعطل عمليات    
  .عند   األبناء ، كما أنه يساعد على منو أفراد يشعرون بالنقص واخلوف واخلجل 

  ) 54 ، 53: م 1990طاهر ، ( 
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بدراسـة  )  Lewis ) 1993 ولويس Alessandriوقام كل من أليساندرى 
التقييم الوالدي وعالقته باخلجل والكربياء لدى األطفـال الـصغار ، وقـد             / التقومي  

ثالثون عائلة وأطفـاهلم ذوي      ) 30( ستخدم الباحثان يف هذه الدراسة عينة قوامها        ا
 ستة عشر طفـل ذكـر ،        16الثالث سنوات ، وقد تكونت عينة الدراسة من عدد          

 شـهراً   37 شهر إىل 33 أربعة عشر طفلة أنثى قد تراوحت أعمارهم ، بني من    14و
 عام  33.7عمار اآلباء الذكور     شهراً وقد كان متوسط أ     36.4مبتوسط عمري قدره    

  :عام ، وتوصال لنتائج مؤداها 31.6ومتوسط أعمار األمهات اإلناث 
 قد لوحظ أن مجيع اآلباء واألمهات قد يستخدمن اجلمل السلبية الـشائعة     -1

أثناء تقومي أبنائهم من اجلنسني وكان من غري املفضل استخدام اآلباء لتلك العبـارات              
  .ظة السلبية أثناء املالح

 أستخدم اآلباء مجل إجيابية كان هلا تأثري حمبب لدى األطفال من اجلنسني             -2
  .يف خالل املواقف التعليمية هلم 

 كانت إستجابة األطفال من اجلنسني لتوجيهات اآلباء اإلجيابيـة حـسنة            -3
  .وذلك يف مواقف اإلجناز 
هدف فيها   بدراسة    )68: م  1994عوض ،   : مذكور يف   (  Kayleكما قام كيلي    

إىل معرفة العالقة بني أساليب املعاملة الوالدية الالسـوية علـى شخـصية األبنـاء ،                
أسـرة مـن واليـة       ) 30( وتوافقهم الشخصي واالجتماعي ، واستخدم يف ذلك        

 سنة ، واسـتخدم مقيـاس أسـاليب         13-11كولومبيا ، تتراوح أعمار أبنائهم من       
للوالدين ، كما طبق علـى األبنـاء        ) ة   سيطر – ضغوط   –تسلط  ( املعاملة الالسوية   

مقياس بروفيل جوردون للشخصية ، وحيتوي على أربعة مقاييس فرعية ، واسـفرت             
  :نتائج الدراسة إىل 
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   وجود عالقة موجبة دالة إحصائياً بني مـا متارسـه األم مـن أسـاليب              -1
  وهـو دال عنـد     0.645ال سوية وعدم توافق البنات ، حيث بلغ معامل اإلرتباط           

   ) .0.01( مستوى داللة 
 أن ما ميارسه اآلباء من أساليب السوية يـرتبط ارتباطـاً سـالباً بتوافـق                    -2

  .اإلناث من األبناء 
  . أن األمهات أكثر استخداماً لألساليب الالسوية يف معاملة األبناء من اآلباء -3

  هدفت إىل معرفة العالقة بـني أسـاليب        بدراسة  ) م  1994( وقامت صاحل   
التنشئة الوالدية وفعالية الذات لدى املراهقني من اجلنسني ، وكذلك التنبـؤ بفعاليـة              
الذات من خالل اساليب التنشئة الوالدية ، وقد تراوحت األعمار جلميع أفراد العينـة              

) 0.5( واحنراف معياري قـدره     ) 16.6(  سنة مبتوسط عمري وقدره      18-16بني  
   :وقد أوضحت نتائج الدراسة ما يلي

 وجود عالقة ارتباطية سالبة بني أسـاليب تنـشئة األب القائمـة علـى             -1
  .اإلذالل ، الرفض واإلشعار بالذنب وفاعلية الذات لدى املراهقني من الذكور 

 وجود عالقة ارتباطية موجبة بني أساليب تنـشئة األب القائمـة علـى              -2
  . الذكور التسامح والتوجيه والتشجيع وفاعلية الذات لدى املراهقني

 وجود عالقة ارتباطية سالبة بني أساليب تنشئة األم القائمة على الـرفض             -3
وفاعلية الذات لدى املراهقني الذكور ، بينما وجدت عالقة ارتباطيـة موجبـة بـني               
أساليب تنشئة األم القائمة على التعاطف ، التوجيه ، وفاعلية الذات لـدى املـراهقني             

  . الذكور 
 بدراسة دف إىل توضيح     ) 89: هـ  1405وادي ،   : كور يف   مذ( وقام انطون   

أثر معاملة الوالدين يف تكوين شخصية األبناء من طلبة املدارس الثانوية وبلـغ حجـم               
من غري الطلبـة وكانـت العينتـان متكـافئتني يف              ) 47( طالباً و    ) 159( العينة  

w  . االقتصادي –املستوى االجتماعي 
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شـدة   ( ة ثالثة متغريات يف املعاملـة الوالديـة هـي      وقد اهتم أنطون بدراس   
االنبـساط ،   ( أما متغريات مسات الشخـصية فكانـت        ) املعاملة، االهتمام ، التفرقة     

  ) .االنطواء ، اإلنفعالية ، الثقة بالنفس ، التسلط والتكيف العام 
 – كما يدركها األبنـاء      –وقد أوضحت النتائج ارتباط أمناط الرعاية الوالدية        

  .اخلاصة بشدة املعاملة واالهتمام باالنطواء ، االنبساط ، العصابية وقوة األنا عند األبناء
بدراسـة اخلجـل   ) Gecas  ،)1997جيكـاس  – Apellوقام كل من آبل 

والشعور بالذنب والتنشئة األسرية العائلية ، وذلك ملعرفة عالقـة التنـشئة األسـرية               
  مـن خـالل استقـصاء  حبثـي لعالقـة           بشعور األبناء بكل من الذنب واخلجـل        

طالبـاً مـن اجلنـسني       ) 270( وقد استخدم الباحثان عينة قوامها      . األبناء  / األباء  
 شهور ، وتوصال لنتائج مؤداه بأن هناك ارتبـاط          7 سنة و    20مبتوسط عمري قدره    

كال من الشعور بالذنب واخلجل إجيابياً بتقييم الذات السليب الذي ينشأ عن أسـاليب              
ينـشأ   ملعاملة الوالدية السلبية مثل السيطرة والقسوة وذلك يعين أن الشعور باخلجـل             ا

من خالل إدراك الشخص بكونه غـري       كرد فعل طبيعي واستجابة للتقييم السليب للذات        
استجابة متوقعـة تنـتج       / مقبول من أسرته وكذلك الشعور بالذنب يكون كرد فعل          

بعه الوالدان يف أسـاليب تنـشئتهم لألبنـاء ،          من أسلوب السيطرة القسرية الذي يت     
الدعم األسري سلبياً بكل من الشعور بالذنب واخلجل كمـا          / وكذلك ارتبط التأييد    

لعب جنس اآلباء تأثرياً يف هذا املضمار حيث أنه قد اتضح متاماً أن اآلبـاء الـذكور                 
ط إجيابيـاً  عندما يبدون ألبنائهم يف صورة تنقص إحترامهم وضعف مكانتهم قد ارتـب        

بضعف املبادئ األخالقية لدى األبناء ، وقد وجد أن السيطرة القسرية لألمهات علـى          
بنان تولد الشعور بالذنب لدى البنات اإلناث بينما السيطرة القسرية لألباء الـذكور             

  .يكون مترتب عليها شعور األبناء الذكور باخلجل وإقرارهم م 
  Pramanick وبرامنك Hardeoيو  وهاردOjhaكما قام كل من أوجها 

wارتباط السلوك  ((بدراسة بعنوان    ) 43: هـ  1420مذكور يف احلريب ،     (   Meenaومينا  
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 أنـواع مـن     6وقد حددت الدراسة    )) الوالدي ببعض مسات الشخصية للمراهقني      
علـى  ) الصارم ، املتساهل ، احلب ، اإلمهال ، احلماية ، النبـذ             ( سلوك األم واألب    

ألبنائهم وتكونـت  )   العداوة ، تقدير الذات ، االنفتاح الذايت    ( بعاد شخصية   ثالث أ 
سنة اكمل الطالب مسح الـسلوك      18-16مراهق أعمارهم من     ) 340( العينة من   

الوالدي تدرج العداوة ، مسح املفهوم الذايت ، واستبيان االنفتاح الذايت ، ووجـد أن               
رة ذات معىن مع خصائص الشخـصية ،        سلوك كل من األب واألم كان مرتبطاً بصو       

  :وكشفت التحليالت النتائج التالية 
  . رفض األم وصرامة األب مسامهني موجبني مهمني للعداوة يف املراهقني -1
 يساهم السلوك الوقائي لكل من الوالدين بصورة إجيابية بينما سـلوكهم            -2

  .املرافق يساهم بصورة سلبية يف تقدير الذات 
  ساهل األب وحب األم بصورة ذات معىن وإجيابية لتقدير الذات يساهم كل ت-3

 بدراسة العالقـة بـني إدراك    )86: م 2000املبارك ، : مذكور يف (         وقام سالمة   
األبناء للقبول ، الرفض الوالدي وبني صفام الشخصية حيث هـدفت إىل  حتديـد               

وبني صفام الشخـصية ، وقـد       الرفض الوالدي   / العالقة بني إدراك األبناء للقبول      
 مـن     104طالب وطالبة من جامعة الزقـازيق منـهم          ) 200( تكونت العينة من    

  . سنة 25-18 من الذكور و تراوحت أعمارهم فيما بني 96اإلناث و 
  :وقد أوضحت نتائج الدراسة ما يلي 

وجود عالقة طردية موجبة بني إدراك األبناء للرفض من قبل األم وبـني كـل                -1
  .ة من الصفات السلبية ، اليت يفحصها استبيان صفات الشخصية صف

 اظهرت النتائج أن درجة تنبؤ إدراك الرفض الوالدي بالـصفات الـسلبية يف              -2
شخصية األبناء أكثر من تنبؤ إدراك الدفء الوالدي بالـصفات اإلجيابيـة يف             

  .شخصية األبناء 
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  فقد درسا العالقـة    )96: م 2000املبـارك ،  : مذكور يف ( أما بيكر وبترسون  
بني بعض السمات الشخصية لألبناء ورعاية الوالدين حيث هدفت إىل الكشف عـن             
العالقة بني بعض مسات الشخصية لألبناء ، وبني رعاية الوالـدين    وقـد أجريـت                  

)  12-6( أسرة هلا أبناء مشكلني ، تتراوح أعمارهم الزمنيـة بـني             25الدراسة على   
ــنة و  ــا 25س ــرة هل ــني     أس ــارهم ب ــراوح أعم ــوياء تت ــاء أس    أبن

سنة ، وذلك يف إحدى الواليات املتحدة األمريكية ، وتوصـل الباحثـان             ) 6-12(
  :لنتائج مؤداها 

إن اإلفراط والتطرف يف الشدة والضبط الوالـدي يعـوق حمـاوالت              -1
االستقالل الذايت عند األبناء وجيعلهم خيجلون ، ويهابون الغـري ، وأن            

 الوالدي الزائد يغرس مشاعر الـنقص واخلجـل عنـد            التقيد والضبط 
  .األبناء 

إن التسامح الوالدي يرتبط إجيابياً بالسلوك التلقائي والثقة بالنفس عنـد       -2
األبناء ، غري أن اإلفراط يف التسامح إزاء العدوان يـؤدي إىل تكـرار              

  .السلوك العدواين لألبناء 
يت لالبن غالباً مـا يـؤدي     إن مزجياً من احلب والتقبل واالستقالل الذا   -3

  .إىل تنشئة اجتماعية سوية 
يتضح من خالل الدراسات السابقة لكل مـن اخلجـل وأسـاليب املعاملـة          
الوالدية بأن هناك دراسات ذات عالقة مباشرة من حيـث اتـضاح مفهـوم              

 – شيفروبل   – تركي   – سيمان   –سالمة  ( اخلجل بشكل صريح ، كدراسة      
، يف حني   )  ابل وجيكاس    – انطون   –دري ولويس    اليسان –بيكر وبيترسون   

اتضحت دراسات غري مباشرة من حيث ظهور مفهوم الذات ومدى تقبلـها            
  وتقديرها وفاعليتها واليت تعترب مـتغريات ذات الـصلة باخلجـل كدراسـة              

w  ) . صاحل – كيلي – مرسي – كيتاهارا – منيب –مصطفى ( 
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  :لة الوالدية والشعور بالوحدة النفسية  دراسات تناولت أساليب املعام-3        
دراسة تناولت العالقة بني خربة الشعور بالوحـدة        ) 1982( أجرى هوجات   

وقد افترض الباحـث أن األفـراد الـذين         . النفسية وعالقة الفرد بالوالدين واألقران      
يقررون أم مل ينعموا بعالقات مرضية مع آبائهم يكونون أكثر ميالً خلـربة الـشعور               

الوحدة النفسية يف مرحلة املراهقة ، وأن الذين يقررون أـم مل يقيمـوا عالقـات                ب
شخصية مشبعة مع أقرام أثناء طفولتهم يكونون أكثـر اسـتهدافاً خلـربة الـشعور      

 ) 232( وقد تكونت عينة الدراسة من جممـوعتني تـضم األوىل           . بالوحدة النفسية   
) 76(مائة وستة ومخسون ذكـراً، و        ) 156( مائيت واثنني وثالثني شخصاً ، منهم       

ستة وسبعون أنثى من الطلبة والطالبات اإليـرانيني الـذين يدرسـون يف اجلامعـات        
 عـام ، وأسـفرت نتـائج        39 : 18األمريكية ، والذين تراوحت أعمارهم ما بني        

  :الدراسة عن 
 مل   أن األفراد ذوي الشعور املرتفع بالوحدة النفسية قد أقروا بأن آبـاءهم            -1

يكونوا يقضون معهم وقتاً كافياً ، واليتفهمون مشاكلهم ، وال حياولون مـساعدام             
  .عند احلاجة إليهم 

 كما أن الطالب الذين قد قرروا أم غري قادرين علـى املـشاركة مـع           -2
  .األقران يف عالقات صداقة كانوا أكثر شعوراً بالوحدة النفسية يف مرحلة املراهقة 

ري الباحث يف دراسته إىل أن املراهقني الـذين يـشعرون            هذا ، كما يش    -3
بالوحدة النفسية يعيشون يف أسر يسودها الربود العاطفي يف العالقات مـع الوالـدين              

  .والقسوة الشديدة واإلمهال 
 كما يؤكد الباحث يف اية دراسته على رأي مؤداه أن هنـاك ارتباطـاً                -4

قران يف مرحلة الطفولـة ، والـشعور بالوحـدة           وثيقاً بني عالقة الطفل بوالديه وباأل     
  .النفسية يف مرحلة املراهقة 
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بدراسـة الـشعور بالوحـدة        ) 1985(وقام كل من ماركوين ومايابروماجن      
دف حبـث االختالفـات يف الـشعور          .النفسية لدى األطفال واملراهقني الصغار      

 وقد تكونت عينـة الدراسـة        بالوحدة النفسية وعالقة املراهق باألب واألم واألقران ،       
ثالمثائة وثالثة وتسعني فرداً من اجلنسني من تالميذ الصفوف اخلامس ،            ) 393( من  

 عـام ، ويتمركـز      15-10والسابع ، والتاسع ، والذين تراوحت أعمارهم ما بني          
هدف هذه الدراسة على استقصاء عالقة الشعور بالوحدة النفـسية بالـسن ومـدى              

 لدى األطفال واملراهقني ، كما دف أيضاً إىل دراسـة املـتغري             ارتفاع هذا الشعور  
اخلاص باختيار الشخص الذي يعترب مصدر السلوك األول ألفراد العينـة ، وتفتـرض              
الدراسة أن الشعور بالوحدة النفسية جتاه األقران يتزايد مع التقدم يف الـسن ، كمـا                

نفـسية املتعلقـة   بـالنظراء ،            تفترض أيضاً أن هناك عالقة بني الشعور بالوحـدة ال         
واألب ، واألم ، والشخص الذي مت اختياره كمصدر أساسي للـسلوك يف مواقـف               

احلزن ، كما تفترض الدراسة أيضاً وجود تأثري للعوامـل الشخـصية  واالجتماعيـة                  
على الشعور بالوحدة النفسية املرتبط بالوالدين ، واملتضمن للشعور بالوحدة النفـسية             

تعلقة باألقران واملتعلقة بالشعور بامللل والرغبة يف أن يكـون  اإلنـسان وحيـداً ،                 امل
ومقياس خاص بقياس العالقات االجتماعية من وجهة نظر املفحوصني ، وقد أظهرت            

  :النتائج  
 أن األمهات تعد املصدر األول للمواساة بالنسبة للذكور ، وقد اختـار             -1 

اث آباءهن كمـصدر أساسـياً للمواسـاة ، كمـا              فقط من أفراد العينة اإلن    % 13
أشارت اإلناث إىل آبائهن وأمهان جمتمعني كمصدر للمواساة أكثر مـن الـذكور             

  .وكان الصديق هو املصدر األول للمواساة لدى اإلناث أكثر من الذكور 
 كما تظهر نتائج الدراسة أيضاً الدور الذي يلعبه جـنس األب أو األم يف               -2
  .صدر األساسي للمواساة حتديد امل
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 وقد اتضح أيضاً أن الطلبة الذين أشـاروا إىل أن كـالً مـن األب واألم      -3
يعتربان املصدر األول للمواساة أقل شعوراً بالوحدة النفسية ، أما الـذين أشـاروا إىل                 

  .أن الصديق هو املصدر األول للمواساة كانوا أكثر شعوراً بالوحدة النفسية 
نتائج كذلك على وجود صلة بـني احلـساسية االجتماعيـة     وقد دلت ال -4

والشعور بالوحدة النفسية ، ومل يذكر الطلبة الذين أختارهم زمالؤهـم يف الفـصل               
ألم يفضلون التحدث إليهم عند الشعور باألسى واإلحبـاط شـعورهم بالوحـدة              

اً أن أمهـام     النفسية فيما يتعلق بأقرام ، كما أقر نصف عدد ذكور العينـة اعتبـار      
تعد أهم سند هلم ، ومل ينطبق ذلك على اإلناث ، كما استبعدت اإلنـاث األب مـن         

  .الوالدين بدرجة أكرب من األوالد يف سن اخلامسة عشرة كمصدر أساسي للسلوى 
بدراسة الفـروق اجلنـسية      ) 1985( كما قام كل من سكميث وكارديك       

وقـد  . بالوحدة النفسية يف عالقات خمتلفة      والعمرية ، ومترابطات الشخصية بالشعور      
هدفت هذه الدراسة إىل استقصاء تباين الشعور بالوحدة  النفسية لدى ذكور وإنـاث              

الكليات ، واالناث املسنات ، ودرجة الرضا عن أربعة مناذج من العالقـات األسـرية        
ملـة الوالديـة    من حيث عالقة األبناء باألب واألم واألخوات وإبراز اجتاههم حنو املعا          

اإلجيابية والسلبية ، والصداقات ، والعالقات اجلنسية والرومانسية ، وقد تكونت عينـة      
 عـام ،    18واحد وسبعون ذكراً من طلبة الكليات مبتوسط عمر         ) 71( الدراسة من   

 )  51(  عامـاً ،  18مخس ومثانني أنثى من طلبة الكليات مبتوســط عمـر       ) 85(
 عاماً ، وقد صـنفت هـذه        69ة متقاعدة مبتوسط  عمر      إحدى ومخسني سيدة مسن   

 –  مستوى التعليم العـايل       – الدخل   – الساللة   –اموعات يف ضوء متغريات السن      
وقـد توصـل    .   احلالة الزواجية     – احلالة الوظيفية    –املستوى االجتماعي االقتصادي    

  :الباحثان لنتائج مؤداها 
 متوسطات درجـات إنـاث الكليـات     أن هناك فروقاً دالة إحصائياً بني    -1

wواإلناث املسنات يف مدى الرضا عن عالقات األسرة لـصاحل اإلنـاث املـسنات ،                  
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وذلك ألن أناث الكليات قد عربن عن عدم الرضا عن عالقات األسرة ، وقـد ملـن                 
إىل عدم الرضا عن أساليب املعاملة الوالدية اليت تتـسم بالـسلبية والقـسوة وعـدم                 

  . اإلجيايب أكثر من اإلناث املسنات اإلحتواء  
 كما أن اإلناث املسنات قد عربن عن عدم الرضا عن عالقات الـصداقة              -2

اجلنسية والرومانسية أكثر من إنـاث الكليـات ، ومل تكـن احلالـة االجتماعيـة                   
وقـد    . االقتصادية ومستوى الدخل متغريات مؤثرة على مدى شـعورهن بالرضـا            

 من الذكور من عدم الرضا أكثـر عـن العالقـات األسـرية ،               عربت اإلناث  أكثر   
واجلماعات األكرب والصداقات ، وقد تشات متالزمات الشعور بالوحـدة النفـسية            
لدى كل من ذكور وإناث الكليات أكثر من كوا خمتلفة ، وبالنـسبة لكـل مـن                  

م االجتمـاعي   الذكور واإلناث فإن عدم اإلشباع يف العالقات األسرية قد اتصل بالدع          
املدرك الغري كايف ، والصداقة املدركة الغري مشبعة ، والشعور باالكتئـاب العـايل ،               

والقلق االجتماعي  املرتفع ، وقد ارتبط عدم اإلشـباع إجيابيـاً باحلالـة الـصحية                  
  .املتدهورة لدى الذكور 

 كما وضح أن ذكور الكليات لديهم صعوبة أكثر من أناث الكليـات يف              -3
امل يف العالقات املتصلة بالدعم االنفعايل ، ورغم تشابه ذكور وإناث الكليـات يف   التع

األبعاد اجلنسية والرومانسية إال أن ذكور الكليات يشعرون بالوحدة النفـسية نظـراً             
  .لغياب معىن وقرب العالقات األسرية املدركة ، أو الصداقة املشبعة 

ل تواؤماً مع الشعور بالوحدة      كما أوضحت نتائج الدراسة أن الذكور أق       -4
النفسية وأن األنوثة ترتبط إرتباطاً عكسياً بالشعور بالوحدة النفسية ، فـإن اإلنـاث              
يتوائمن مع الشعور بالوحدة النفسية أكثـر مـن الـذكور يف اـاالت اإلنفعاليـة                 
  االجتماعية مع احلياة ، أما بالنسبة لإلناث املسنات فإن قد قررن عدم رضـا أشـد                
عن الصداقات والعالقات اجلنسية والرومانسية عن إناث الكليات األصغر سناً ، كمـا             
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خترب إناث الكليات عدم رضا أكثر من اإلناث املسنات عن عالقـات األسـرة نظـراً        
  .ألن يعتربون الوالدين مصدراً للسلطة والتحكم 

علـى   وقد أوضحت النتائج أيضاً أن اإلناث املسنات لديهن مـستوى أ           -5
  .للشعور بالوحدة النفسية من إناث الكليات األصغر سناً 

بدراسة الشعور بالوحدة النفسية اليت يعيـشها        ) Lobdel ) 1985قام لوبديل   
الفرد وعالقتها مبدى إدراكه للعالقات األسرية احلالية والسابقة مع آبـائهم وأقـرام             

لنفـسي ، واملهـارات     مثل تقدير الذات ، واالكتئـاب ا      وبعض متغريات الشخصية    
االجتماعية ، والشعور بالوحدة النفسية لدى األبناء ، وقد أجريت الدراسة على عينـة         

مائة وثالثون فرداً وتضم اآلباء واألمهات واألبناء من طلبة قسم علم            ) 130( قوامها  
  :  وكان من نتائج الدراسة Manitobaالنفس يف جامعة مانيتوبا 

ر املنخفض بالوحدة النفسية كانـت عالقـام          أن الطالب ذوي الشعو    -1
األوىل بآبائهم أكثر إجيابية وأكثر تفهماً ، وكانت العالقة باألم أكثر فاعلية يف إثـارة               

  .الشعور بالوحدة النفسية لدى األبناء عن األب 
 كما أن الطالب الذين كانوا يشعرون مبزيد من الوحدة النفسية كانـت             -2

  .زيد من الوحدة النفسية ، ومل تؤيد النتائج ذلك بالنسبة لألب أمهام أيضاً يشعرن مب
 كما أن العالقات األوىل باألقران مل ترتبط بالشعور بالوحدة النفـسية ،              -3

أما الرضا عن عالقات الصداقة احلالية فقد ارتبط بدرجة عالية لدى كل من الطـالب               
  .باآلباء واألمهات 

مـتغريات الشخـصية كاالكتئـاب ،          كما دلت النتائج على أن بعض        -4
وتقدير الذات كانت مرتبطة ارتباطاً قوياً بالشعور بالوحدة النفسية لدى اموعـات            

  .الثالث 
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 كما أشارت النتائج إىل أن ميل الفرد إىل الشعور بالوحدة النفـسية قـد               -5
  .يكون منقوالً أو منسوخاً 

ستقصاء العالقـة بـني      دراسة دف إىل ا   ) م  1989( وقد أجرى عبدايد    
خربة الشعور بالوحدة النفسية وبعض املتغريات األسرية املرتبطة به لـدى عينـة مـن           

)   400( طالب املرحلة الثانوية من اجلنسني ، وقد تكونـت عينـة الدراسـة مـن                
أربعمائة طالب وطالبة من طالب الصف الثاين الثانوي بقـسميه العلمـي واألديب ،              

  : سنة وقد أسفرت نتائج الدراسة عن 17: 15رهم ما بني والذين تراوحت أعما
 وجود ارتباط إجيايب بني أساليب املعاملة الوالديـة الـسلبية واملتـضمنة              -1

الرفض ، وعدم االتساق ، والتباعد العدواين ، وانـسحاب العالقـة ، واإلكـراه ،                
ن الذكور  والضبط من خالل الشعور بالذنب ، والشعور بالوحدة النفسية لدى كل م           

  .واإلناث من جانب األم واألب على السواء 
 وجود ارتباط سليب بني أساليب املعاملة الوالديـة اإلجيابيـة واملتـضمنة                -2

التقبل ، والتمركز حول الطفل ، واالندماج اإلجيايب ، وعدم التـشدد يف العقـاب ،                
ناث من جانـب    وتقبل الفردية ، والشعور بالوحدة النفسية لدى كل من الذكور واإل          

  .األب واألم على السواء 
 وجود ارتباط موجب بني أساليب الرفض ، والضبط العدواين ، وعـدم             -3

االتساق ، والتباعد العدواين ، وانسحاب العالقة ، والشعور بالوحدة النفـسية لـدى            
  .طالب القسمني العلمي واألديب من قبل األم واألب على السواء 

واذ ارتباطاً موجباً بالشعور بالوحدة النفسية لـدى      ارتباط أسلوب االستح   -4
  .طالب القسم العلمي من قبل األم 

 وقد ارتبط إجيابياً كل من اإلكراه ، والضبط من خالل الشعور بالـذنب              -5
وغرس القلق ، واالستقالل املتطرف لدى طلبة القسم العلمي من قبل األب بالـشعور              

w  .بالوحدة النفسية 
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يب بني أساليب التقبل ، واملركزيـة حـول الطفـل ،                وجود ارتباط سل   -6
وتقبل الفردية واالندماج اإلجيايب ، وعدم التشدد ، والشعور بالوحدة النفـسية لـدى       

  .طالب القسمني العلمي واألديب من قبل األب واألم على السواء 
 كما دلت النتائج أيضاً على أن أبنـاء األسـر ذات األعـداد الكـبرية                  -7

ن على قرنائهم أبناء األسر ذات األعداد الصغرية واملتوسطة يف الشعور بالوحدة            يتفوقو
  .النفسية 

 وجود فروق ذات داللة إحصائية لصاحل أبنـاء األسـر ذات املـستوى              -8
االقتصادي االجتماعي املرتفع واملنخفض ، واملنخفض جـداً يف الـشعور بالوحـدة             

 االجتمـاعي    –ت املـستوى االقتـصادي      النفسية ، وذلك باملقارنة بأبناء األسـر ذا       
  .املتوسط وفوق املتوسط 

 وجود فروق ذات داللة إحصائية بـني الطـالب مرتفعـي ومـنخفض        -9
الشعور بالوحدة النفسية يف أساليب املعاملة الوالدية ، وذلك  لصاحل اموعة املرتفعـة            

لتنـشئة باموعـة    الشعور بالوحدة النفسية ، حيث ارتبطت باألساليب الالسوية يف ا         
مرتفعة الشعور بالوحدة النفسية ، بينما ارتبطت األساليب السوية باموعة منخفـضة           

  .الشعور بالوحدة النفسية 
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  :التعليق على الدراسات السابقة 
تبني من العرض السابق هلذه البحوث والدراسات أا قد تباينـت وتنوعـت             

  :تنوعاً كبرياً سواء من حيث 
  . طبيعة العينة املستخدمة -2. دف  اهل-1
   املتغريات ذات العالقة باخلجل ، والشعور بالوحدة النفسية ، وأسـاليب            -3

  .             املعاملة الوالدية 
  فمن حيث اهلدف فقد كانت دف بعـض الدراسـات للكـشف عـن              

    ؛ Zirpoli ,1987( اخلجــل وعالقتــه بالــشعور بالوحــدة النفــسية     
1988 , Portnoff ؛ Kamath –1993 , Kanekar   . (  ًوالبعض اآلخر كان اهتمامه منـصبا

 ؛  Bell-Schaefer,1957( للكشف عن اخلجل وعالقتـه بأسـاليب املعاملـة الوالديـة            
م ؛ سـالمـــة ،   1983 منـيــب ؛     م ؛ 1979م ؛ مـصطفى ،    1974تركي،

 ؛Jogawar  م ؛1988مرسـي ،   ؛ seeman , 1988 ؛ Kitahara , 1987م ؛ 1984
Backer-Peterson ؛ Alessandri - Lewis 1993, ؛ Kayle م ؛ 1994صــاحل ،  ؛
ممدوح  ؛ Ojha - Harde - Pramanick -  Meena؛  Gecas–Apell , 1997 انطون ؛
؛ Marcoen - 1985, Mia Brumagne ؛ Hojat , 1982( فيما هدفت دراسة  )سالمة 

Schmitt - Kurdek 1985, 1985 ؛, Lobdel يد ،  ؛إىل التعـرف   ) م 1989عبدا
  .على عالقة أساليب املعاملة الوالدية بالشعور بالوحدة النفسية 

أما طبيعة األعمار الزمنية اخلاصة بالعينات يف هذه الدراسات تـبني أن فريقـاً      
    ؛   Schaefer – 1957,Bell(من الباحثني اعتمدوا على جمموعـات مـن األطفـال           

Backer  - Peterson ؛م 1974تركي ،  ؛ Alessandri – Lewis 1993,1995؛,Crozier(  
  ؛   Schaefer – 1957,Bell (فريق آخر عينات تضم جمموعات من املراهقني      بينما استخدم   

  ؛ ,Marcoen - Mia  Brumagne 1985 ؛ Lobdel ,1985م ؛  1979مصطفى ، 
1988, seeman، يــدم ؛ 1989 ؛ عبداJogawar ؛ Backer-Peterson ؛ Kayle؛  w
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 – Ojha – Hardeo ؛Apell - 1997,Gecas؛   Crozier,1995م ؛   1994صاحل ،   
Pramanick – Meena ؛ Simons ؛ Elkind –Bowen  . (   

       وذهب فريق ثالث من الباحثني إىل استخدام جمموعات من املراهقني والراشدين           
 ؛ Schmitt – 1985 , Kurdek ؛ Kitahara,1982( معاً  يف مراحل عمريـة خمتلفـة   

  ) .ممدوح سالمة 
أما بالنسبة لطبيعة العينات املستخدمة يف الدراسات املتعلقة باخلجل وعالقتـه           
بكل من الشعور بالوحدة النفسية وأساليب املعاملة الوالدية فقد تناولـت الدراسـات             

ــسني   ــدى اجلنـــ ــصطفى ، ( لـــ    ؛ Hojat,1982م ؛ 1979مـــ
1985 , Lobdel؛ schmitt  -Kurdek  1985,   1988  ؛, seeman يــد ،  ؛عبدا

  ) . ممدوح سالمة؛  ,Kamath – Kanekar 1993م ؛ 1989
أما بالنسبة ملتغريات الدراسة فقد ذهب بعض الباحثني لدراسة اخلجل  وعالقتـه             

وتقدير الـذات     ) Apell – 1997,Gecas( ببعض متغريات الشخصية كالشعور بالذنب      
)Kamath – Kanekar 1993,(   ــسية ــدة النف ــشعور بالوح    ؛ Lobdel,1985( وال

1987, Zirpoli 1988 ؛, Portnoff ؛ Kamath – Kanekar 1993, (  وأساليب املعاملـة
ــة  ــي،Bell-Schaefer,1957( الوالديـ ــصطفى ،1974 ؛ تركـ  م ؛1979م ؛ مـ

1987,Kitahara 1988 ؛ , seemna ، م ؛1988 ؛ مرســي Backer-Peterson؛   

Jogawar  ؛ Alessandri – Lewis 1993 ,  ؛  Kayle  ، م ؛ انطـون؛  1994 ؛ صـاحل
Apell – 1997, Gacas ؛ Ojha ، Hardeo ، Pramanick ،  Meena ؛؛  ممدوح سالمة 

Peterson- Backer. (   
تأييـد تـأثري      إىل   الدراسات      وبالنسبة لنتائج الدراسات اليت مت عرضها فقد ذهبت نتائج بعض           

تكـوين   تؤكـد     الوالدين وأسلوما يف التعامل مع أبنائهم ، وأن نوعية املعاملة األسرية           أمهية دور 
مسات أساسية لدى األبناء مثل الثقة بالنفس والشعور بـاألمن ومـدى تكـيفهم وتـوافقهم                

م ؛  1979م ؛ مصطفى ،     1974 ؛ تركي،  Bell-Schaefer,1957( الشخصي واالجتماعي   
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1982, Hojat 1988 ؛, seeman  ، يــد ، 1988؛ مرســيم ؛ 1989م ؛ عبدا
Jogawar؛Backer - Peterson ؛Alessandri -Lewis  1993, ؛  Kayle؛Apell -
Gecas  1997, ؛  Backer-Peterson ( بينما ذهبت نتائج بعض الدراسات إىل  وجود

   ؛ Lobdel,1985(ارتبــاط إجيــايب بــني اخلجــل والــشعور بالوحــدة النفــسية 
1987, Zirpoli  1988؛, Portnoff ؛ Kamath - Kanekar 1993, ( هــذا يف حــني

أوضحت نتائج بعض الدراسات إىل وجود ارتباط بـني اخلجـل وتقـدير الـذات                
ــنخفض      ؛,Kamath - Kanekar 1993 ؛ Kitahara ,1987 ؛ Lobdel ,1985( امل

Apell -Gecas  1997,. (  
بالـشعور  والدية الالسوية يف تنشئة األبناء      ولقد دعمت دراسات أثر أساليب املعاملة ال             

-Marcoen ؛Hojat ,1982؛  Bell-Schaefer,1957(  النفــسيةللوحــدة املرتفــع 

1985,Brumagne ؛ Schmitt-1985,Kurdek 1988؛ , Seeman ، م ؛ 1988 ؛ مرسي
   ) .Kayle ؛ Backer – Peterson م ؛1989عبدايد ، 

دراسات إىل وجود عالقة بني اخلجـل وأسـاليب                 كما توصلت نتائج بعض ال    
 م ؛ 1988 مرسـي ،     م ؛ 1979 ؛ مصطفى ،   Bell-Schaefer,1957( املعاملة الالسوية   

Backer – Peterson   ؛ Alessoandri - Lewis 1993,   ؛ Kayle     ؛ انطون ؛ Backer-
Peterson. (   

ث والدراسات  ويف ضوء ما تقدم جتد الباحثة احلالية ضرورة إجراء مزيد من البحو           
على املراهقني ملا تتميز به مرحلة املراهقة من طبيعة خاصة تتصل بتشكيل وبلورة شخصية              
الفرد ، وعلى الرغم من عدم تنوع وتعدد الدراسات اليت أجريت يف جمال اخلجل بـشكل                
مباشر ، بل أتت دراسات عن اخلجل مرتبطة ببعض املتغريات النفسية كالشعور بالذنب ،              

  .نفسية ، تقدير الذات ، الضبط ، أساليب  املعاملة الوالدية الوحدة ال
على الرغم من اعتقاد البعض بأا املنشأ األساسي له يف حني حظيت  مـتغريات               
الوحدة النفسية وأساليب املعاملة الوالدية بقدر كاٍف من اهتمامات الباحثني يف جمـاالت             
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ور الذي ميكن ألساليب املعاملة الوالديـة أن  علم النفس النظرية التطبيقية بأمهية وحيوية الد    
تقوم به يف طفولة الفرد ويف حياته كراشد فيما بعد ، كما وختتلف الدراسة احلاليـة عـن             
  مجيع الدراسات السابقة يف أا تتميز بتطبيقها لعدد من املقاييس املـستقلة بـذاا وهـي              

) م  1988( الوالديـة للنفيعـي     ومقياس أساليب املعاملة    ) ت.د( مقياس اخلجل للدريين    
  ).م 1998(ومقياس الشعور بالوحدة النفسية للدسوقي 

وهكذا فإن الدراسة احلالية تناولت اخلجل وعالقته بكل من الـشعور بالوحـدة             
  .النفسية وأساليب املعاملة الوالدية لدى طالبات املرحلة املتوسطة مبدينة مكة املكرمة 
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  : الدراسة فروض: ثالثاً 
يف ضوء ما عرض من دراسات وبناء على ما أثري مـن تـساؤالت صـيغت                

  :الفروض كالتايل 
توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائياً بني الدرجات اليت حتـصل عليهـا             -1

الطالبات من عينة الدراسة على مقيـاس اخلجـل والـدرجات الـيت          
  .حيصلن عليها على مقياس الوحدة النفسية 

ارتباطية دالة إحصائياً بني الدرجات اليت حتـصل عليهـا      توجد عالقة    -2
الطالبات من عينة الدراسة على مقيـاس اخلجـل والـدرجات الـيت          

  .حيصلن عليها على مقياس أساليب املعاملة الوالدية بصورتيه أ و ب 
توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائياً بني الدرجات اليت حتـصل عليهـا             -3

ة على مقياس الـشعور بالوحـدة النفـسية         الطالبات من عينة الدراس   
والدرجات اليت حيصلن عليها على مقياس أساليب املعاملـة الوالديـة           

  .ب & بصورتيه أ 
توحد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات الدرجات اليت حتـصل    -4

  .عليها الطالبات من عينة الدراسة يف مقياس اخلجل ترجع ملتغري العمر 
إحصائية بني متوسطات الدرجات اليت حتـصل  توجد فروق ذات داللة   -5

عليها الطالبات من عينة الدراسة يف مقياس الشعور بالوحدة النفـسية           
  .ترجع ملتغري العمر 
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  الفصــل الثـالث 
  إجـراءات الـدراسـة

  
  
  . منهج الدراسة * 
  .إجراءات التطبيق * 
  .مجتمع الدراسة * 
  .عينة الدراسة * 
  .مة في الدراسة األدوات المستخد* 
  .األساليب اإلحصائية المستخدمة للدراسة * 
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  :منهج الدراسة 
اعتمد يف هذه الدراسة على املنهج الوصفي االرتباطي والذي يوفر فهماً عـن             
اخلجل وعالقته بكل من الشعور بالوحدة النفسية وأساليب املعاملة الوالدية ، حيـث             

ت البحث كما هي لدي أفراد العينـة دون أن يكـون            يقوم هذا املنهج بدراسة متغريا    
  .للباحثة دور يف ضبط املتغريات موضوع القياس 

  :إجراءات التطبيق 
  :قامت الباحثة يف دراستها بإتباع اخلطوات التالية 

  ) ت.د( اختيار املقاييس املناسبة ، حيث مت اختيار مقياس اخلجـل للـدريين              -1
  ومقياس أسـاليب املعاملـة     ) م  1998( فسية للدسوقي                ومقياس الوحدة الن  

  ) .م 1988(             الوالدية للنفيعي 
  . اختيار العينة املمثلة تمع الدراسة بطريقة عشوائية -2
   القيام بدراسة استطالعية لتطبيق مقياس اخلجل والوحـدة النفـسية الـذي             -3

  طالبة من جمتمع    ) 30( على عينة مكونة من                    استخدمته الباحثة يف دراستها     
  .               الدراسة للتأكد من ثبات وصدق املقياس 

  مث بعد أسـبوع    ) أ( تطبيق مقياس اخلجل وأساليب املعاملة الوالدية صورة         -4
  ) ب(              مت تطبيق مقياس الوحدة النفسية وأساليب املعاملة الوالدية صـورة           

  . على العينة بصورة مجاعية ، بعد أخذ األذن بذلك            
   تصحيح املقاييس من أجل مجع املعلومات مت تفريغها بيانياً تبعاً ملـتغريات             -5

  .              البحث وحتليلها باحلاسب اآليل 
  . تفسري النتائج ومناقشتها ووضع التوصيات الالزمة هلا -6

  :جمتمع الدراسة 
ية من طالبات املرحلة املتوسطة والاليت تتراوح أعمارهن بـني          جمتمع الدراسة احلال  

 سنة ويقطن مبدينة مكة املكرمة ويدرسن يف مدراس حكوميـة ميـثلن اتمـع             12-17
  .اإلحصائي هلذه الدراسة 
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  :عينة الدراسة 
طالبة من طالبـات     ) 484( تكونت عينة الدراسة احلالية يف صورا النهائية من         

 الثالث يف املرحلة املتوسطة مبدينة مكة املكرمـة ممـن تتـراوح             –ثاين   ال –الصف األول   
واحنـراف    ) 13.89(  سنة مبتوسط حـسايب قـدره        17-12أعمارهن الزمنية ما بني     

)   اسـتبانة   16( وذلك بعد استبعاد االستبيانات غري املكتملة        ) 1.24( + معياري قدره   
  :كما هو مبني يف اجلدول التايل 
  يوضح متوسط أعمار العينة وكذلك االحنراف  ) 1 (جدول رقم 

  .املعياري واحلد األدىن واألعلى للعمر 
  احلد األعلى للعمر  احلد األدىن للعمر  االحنراف املعياري  متوسط األعمار  عدد العينة
484  13.89  1.24  12  17  

مدارس متوسطة روعي يف ذلك االختيار أن تكـون         ) مخس  ( هذا وقد مت اختيار     
 مواقعها األصلية ملدينة مكة املكرمة الشمال واجلنوب والشرق والغرب ، باإلضـافة       حسب

  .إىل وسط املدينة 
 طالبة من الـصف األول    33 طالبة من كل مدرسة      100ولقد مت االختيار بواقع     

  .طالبة من الصف الثالث 34 طالبة من الصف الثاين و33و
وأعداد الطالبـات مـن كـل       وفيما يلي جدول يوضح أمساء املدارس ومواقعها        

  .مدرسة
  توزيع العينة على املدارس املتوسطة مبكة املكرمة ومواقعها) 2(جدول رقم 

موقعها في مدينة   اســم المدرسـة   م  عـدد الطالبـات
الصف   الصف األول  مكة المكرمة

  الثاني
الصف 
  الثالث

  المجموع

  100  34  33  33  الوسـط  املتوسطة السادسة عشرة  1
  100  34  33  33  الشـمال  ملتوسطة الثامنة والثالثونا  2
  100  34  33  33  اجلنـوب  املتوسطة الرابعة والثالثون  3
  100  34  33  33  الشـرق  املتوسطة الثانية عشرة  4
  100  34  33  33  الغـرب  املتوسطة الثالثة عشرة  5
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  :األدوات املستخدمة يف الدراسة 
الوحدة النفسية وأساليب املعاملة الوالدية     لقياس اخلجل وعالقته بكل من الشعور ب      

  :أستخدمت الباحثة األدوات التالية 
  :مقياس اخلجل : أوالً * 

هذا املقياس لإلستخدام يف قياس اخلجل كسمة من مسـات          ) ت.د( أعد الدريين   
الشخصية ، حيث طلب من طالبات كلية التربية جبامعة قطر أن يكـتنب بعـض املظـاهر           

ميز ا الشخص اخلجول وبناء على ذلك وبناء على الدراسات السابقة مت            السلوكية اليت يت  
حتديد درجة تكرار كل مظهر من املظاهر السلوكية وذلك باستخدام حتليـل احملتـوى ،                

 مظهراً من املظاهر السلوكية اليت متيز اخلجول ومت عرض هذه املظـاهر             53وامكن اختيار   
  . املظاهر اليت متيز اخلجول بدرجة أكرب على جمموعة من املدرسني وذلك الختيار

 مظهراً أو عبارة ميكن استخدامها يف قياس اخلجل وذلك          42وبناء عليه مت اختيار     
  .بناء على اتفاق احملكمني ، وبذلك وضعت الصورة األولية للمقياس 

 ال والسبب يف ذلك     – أحياناً   –ويالحظ أن االستجابات على الوحدات هي نعم        
مسة من مسات الشخصية وبالتايل يتوزع عليها الناس نظراً لتفـاوت درجـة     هو أن اخلجل    

وجود السمة لديهم ، فبعض املواقف قد يكون فيها الشخص خجوالً أو غـري خجـول                
  .بصورة قاطعة وبعض املواقف األخرى يكون فيها خجوالً أحياناً 

ر يف مراحـل    ونظراً ملعايري وقيم الثقافة اإلسالمية ، فقد رأى الباحث أن يـستم           
التقنني للبنات ، لذا طبق املقياس يف صورته األولية على عينة من طالبات كليـة التربيـة                 
املنتظمات يف مادة علم النفس االجتماعي وذلك حلساب صدق العبارات وصدق املقيـاس          

  .الكلي وثباته 
  :صدق العبارات 

  :حتليل وحدات املقياس يؤدي إىل نوعني من املعلومات 
  .صعوبة العبارات  درجة -1
  . صدق العبارات -2

  w
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  :وحلساب صدق العبارات استخدمت طريقة 
   الفروق الطرفية القائمة على استخدام حمك معني يف حتديد أعلى أفراد العينـة              -1

  .             وأقلهم على السمة املقاسة 
   النسبة احلرجة أو اختبارات يكون  مـشروطاً       (  أساليب إحصائية معينة مثل      -2

  ) .             بتساوي حجم العينتني الفرعيتني 
وقد مت حتديد أفراد العينتني باستخدام الدرجة الكلية للمقياس يف صورته األوليـة             
كمحك ألن وحدات املقياس تقيس مسة واحدة ، وقد أمكن حتديد العينـتني الفـرعيتني               

كان املتوسط هو    )  84 = ن( حبساب املتوسط واالحنراف املعياري للدرجة الكلية للعينة        
طالبـة  ) 25(، وعليه فإنـه مت اختيـار         ) 11.14( واالحنراف املعياري    ) 77.07( 

درجـة   ) 66( طالبة درجان أقل مـن       ) 25( درجة ، و     ) 88( درجان أعلى من    
وبذلك   أمكن احلصول على عينتني متميزتني ، مث حبساب داللة الفروق بـني درجـات                 

وحـدات   ) 6( نخفضات على كل وحدة من الوحدات امكـن اسـتبعاد    املرتفعات وامل 
  .وحدة  ) 36( وبذلك أصبح عدد وحدات املقياس 

  :ثبات املقياس 
  :حسب ثبات املقياس باستخدام 

  : زوجي ألا – التجزئة النصفية على أساس فردي -1
  . تتميز بالبساطة واملوضوعية – أ 
  .اكرة واالنتباه  يثبت أثر الصدفة وأثر تذبذب الذ-ب

، وقد أجرى التصحيح مبعادلة      ) 0.66( وحسب الثبات بالتجزئة النصفية فكان      
  .وهو معامل ثبات عال ودال ) 0.80(  براون وكان معامل الثبات هو –سبريمان 

  :صدق املقياس 
حلساب صدق املقياس طلب إىل العينة أن يقدروا درجة اخلجل لديهم على مقياس             

بعد ذلك حـسب    . أي من أعلى درجات اخلجل إىل أقلها         ) 1-7( ني  متدرج يتراوح ب  
 – بناء على التقدير الذايت للمفحوص على املقياس املتـدرج           –االرتباط بني درجة اخلجل     
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وهو معامل صدق    ) 0.79( والدرجة الكلية لكل فرد على املقياس احلايل فكان االرتباط          
   ) .84= ن ( دال وعال 

  :تصحيح املقياس 
صحح املقياس عبارة عبارة بإستخدام مفتاح التصحيح مع مالحظـة اخـتالف            ي

لإلستجابة على   ) 1 ،   2 ،   3( اجتاهات التقدير لبعض العبارات فقد خصصت التقديرات        
 19،  18 ،   17 ،   16 ،   14 ،   13 ،   12 ،   11 ،   7 ،   2 ،   1( البنود اليت حتمل أرقام     

  ،20   ، 21   ، 22   ، 23   ، 24   ، 26   ، 27   ، 28 ،  29   ، 31   ، 32   ، 33   ، 34  ، 
 ،  25 ،   15 ،   10 ،   9 ،   8 ،   6 ،   5 ،   4 ،   3( أما البنود اليت حتمل أرقام       ) 36،  35
فيتم تصحيحها يف االجتاه العكسي للتقديرات السابقة ، وتتراوح الدرجة احملـصلة             ) 30

 أن  ال ، فالدرجة العاليـة تـشري إىل       ) 1 (-أحياناً      ) 2 (-نعم    ) 3(للمفحوص ما بني    
  .الفرد خجول جداً ، أما الدرجة املنخفضة فتشري إىل أن الفرد غري خجول 

  :مقياس الوحدة النفسية : ثانياً * 
كـأداة سـيكومترية     ) م  Russell ) 1996أعد هذا املقياس يف األصل ، راسيل        

سهلة التطبيق يف األحباث التجريبية لقياس الشعور بالوحدة النفسية ، وهذا املقيـاس هـو               
  . لوس اجنلوس للشعور بالوحدة –النسخة الثالثة املنقحة ملقياس كاليفورنيا 

بترمجة املقياس وتطبيقـه علـى عينـة قوامهـا     ) م  1998( ولقد قام الدسوقي    
فرداً من اجلنسني من مستويات عمرية خمتلفة ، وتقنني املقيـاس مـن خـالل               ) 1220(

ث يتكون املقياس يف صـورته      حساب معامالت صدقة وثباته وكذلك حساب معايريه حي       
  .عشرين بنداً مث صياغتها على هيئة أسئلة  ) 20( النهائية من 

  :صدق املقياس 
  :مت حساب الصدق بعدة طرق منها 

  : الصدق البنائي أو التكويين -1
طالب وطالبة، وقد    ) 400( مت حساب الصدق البنائي على جمموعة كلية قوامها         

wبالنسبة للـذكور   ) 0.744( و   ) 0.371(  الناجتة بني    تراوحت قيم معامالت االرتباط   
w
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بالنسبة لإلناث ومجيع هذه املعامالت دالة إحصائية عند         ) 0.762( و   ) 0.369( وبني  
  .حيث تشري إىل اتساق املقياس  وصدق حمتواه  ) 0.01( مستوى 

  : الصدق التمييزي -2
ور بالوحدة  النفـسية     أجرى الباحث املقارنة الطرفية بني مرتفعي ومنخفض الشع       

 % 27طالب وطالبة ، وذلك حبساب النسبة احلرجـة لـدرجات أعلـى               ) 400=ن(
وتشري هذه القيمـة     ) 12.66( حيث بلغت قيمة النسبة احلرجة       % 27ودرجات أدىن   

مما يشري إىل قدرة     )  0.01( إىل أن الفرق بني اموعتني داالً إحصائياً عند مستوى داللة           
  .التمييز بني مرتفعي ومنخفض الشعور بالوحدة النفسيةاملقياس على 
  
  : الصدق العاملي -3

طالبـاً   ) 585( مت حساب الصدق العاملي بتطبيق املقياس على عينة مكونة من           
وطالبة ، واستخدام أسلوب التحليل العاملي ، حيث مت حتليـل املـصفوفة  االرتباطيـة                

خدام طريقة املكونات  األساسـية هلـوتيللنج        املستخرجة من استجابات العينة الكلية باست     
Hottelling            وأديرت العوامل تدويراً متعامداً بطريقة    الفارميـاكس Varimax   لكـايزر 

Kaiser              للوقوف على التركيب العاملي للمقياس ، وقد أسفرت هذه اخلطوة عن ظهـور   
  :ة اآلتية ثالثة عوامل يتشبع بكل منهم عدد من البنود تبعاً للمحاكمات الثالث

   .1.0>  العامل اجلوهري ما كان له جذر كامن -
   .0.3>  حمك التشبع اجلوهري للبند -
  . تشبعات جوهرية 3>  حمك جوهرية العامل -

  :ثبات املقياس 
  :مت حساب ثبات املقياس باستخدام الطرق اآلتية 

  : طريقة إعادة التطبيق -1
يقه مرة أخرى بفاصل زمين قدره  شـهر         قام الباحث بتطبيق املقياس مث إعادة تطب      

على أفراد عينة التقنني ، وبعد حساب معامل االرتباط بني درجات األفراد يف التطبـيقني               
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مما يطمئن إىل توافر    ) 0.01( األول والثاين اتضح أن معامالت االرتباط دالة عند مستوى          
ات على عينات مشتركة    شرط الثبات بالنسبة للمقياس واجلدول التايل يوضح معامالت الثب        

  .من الذكور واإلناث يف خمتلف األعمار 
معامالت ثبات مقياس الشعور بالوحدة النفسية بطريقة إعادة اإلجراء  ) 3( جدول رقم 

  لدى أفراد عينة التقنني
  قيمة الداللة  معامل االرتباط  ن  العينة

  0.01  0.723  100  تالميذ الثانوي
  0.01  0.674  100  طالب اجلامعة

  0.01  0.765  100  طالب الدراسات العليا
  0.01  0.812  60  كبار السن

  : طريقة التجزئة النصفية -2
مت حساب معامل االرتباط بني درجات البنود الفردية ، ودرجات البنود الزوجيـة       

 –لكل عينة ، وبعد ذلك مت تصحيح معامالت االرتباط الناجتة باستخدام   معادلة سيربمان               
 أن مجيع معامالت االرتباط للمقياس باستخدام طريقة التجزئة النصفية دالة           بروان ، واتضح  

مما يؤكدان أن املقياس يتمتع بقدر من الثبات ، واجلـدول التـايل      ) 0.01( عند مستوى   
يوضح معامالت الثبات بطريقة التجزئة النصفية على عينات مشتركة من الذكور واإلناث            

  .يف خمتلف األعمار 
  معامالت ثبات مقياس الشعور بالوحدة النفسية بطريقة  ) 4( جدول رقم 

  التجزئة النصفية لدى أفراد عينة التقنني
  قيمة الداللة  معامل ثبات املقياس  معامل ارتباط النصفني  ن  العينــة

  0.01  0.88  0.79  100  تالميذ الثانوي
  0.01  0.84  0.73  100  طالب اجلامعة

  0.01  0.72  0.56  100  طالب الدراسات العليا
  0.01  0.91  0.84  60  كبار السن
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  ) :معامل ألفا كرونباخ (  طريقة كرونباخ -3
مت استخدام أسلوب كرونباخ يف التحقيق من ثبات املقياس ، واتـضح أن مجيـع         

مما يطمئن إىل أن املقياس يتمتع بقدر طيـب   ) 0.01( معامالت الثبات دالة عند مستوى     
وضح معامالت الثبات بطريقة كرونباخ على عينات مـشتركة         من الثبات واجلدول التايل ي    

  .من الذكور واإلناث يف خمتلف األعمار 
  معامالت ثبات مقياس الشعور بالوحدة النفسية  ) 5( جدول رقم 

  بطريقة كرونباخ لدى أفراد عينة التقنني 
  قيمة الداللة  معامل ألفـا  ن  العينة

  0.01  0.92  100  تالميذ الثانوي
  0.01  0.88  100  جلامعةطالب ا

  0.01  0.89  100  طالب الدراسات العليا
  0.01  0.93  60  كبار السن

  :تصحيح املقياس 
لإلستجابة على البنود اليت حتمل أرقام       ) 4 ،   3 ،   2 ،   1( مت ختصيص التقديرات    

أما البنود   اليت حتمـل   ) 18 ، 17 ، 14 ، 13 ، 12 ، 11 ، 8 ، 7 ، 4 ،   3 ،   2( 
فيتم   تصحيحها يف االجتـاه   ) 20 ، 19 ، 16 ، 15 ، 10 ، 9 ،   6 ،   5 ،   1( أرقام  

  .العكسي للتقديرات السابقة 
ويستخدم اجلمع اجلربي يف حساب الدرجة الكلية اليت حيصل عليهـا املفحـوص     

درجـة ،    ) 80 – 20( على املقياس وبالتايل تتراوح الدرجة الكلية على املقياس مـن           
  . إىل شعور شديد بالوحدة النفسية والعكس صحيح والدرجة املرتفعة تشري

  :مقياس أساليب املعاملة الوالدية : ثالثاً * 
  :وصف املقياس 

 وهو عبارة عن مقيـاس يقـيس        Nefaey AL-  1988أعد هذا املقياس النفيعي     
 األساليب اليت يتبعها األباء واألمهات يف عملية تنشئة وتربية أبنائهم األطفال واملـراهقني ،             
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وهي خاصة باألم ،    ) ب  ( وهي خاصة باألب وصورة     ) أ  ( ويتكون املقياس من صورتني     
وكل صورة تتكون من مخس وثالثني عبارة أمام كل عبارة مقياس تقدير متدرج حيتـوي               

 ما عدا العبـارة     1= ، أبداً  2= ، نادراً  3= ، أحياناً    4=دائماً  : على أربعة مستويات هي     
 ، 1=دائمـاً : ة باألم فإن قيمتها جاءت معكوسة كالتـايل  اخلاص) ب (  من الصورة   23

  : وحيتوي املقياس على ثالثة مقاييس فرعية هي 4= ، أبدا3ً= ، نادرا2ً=أحياناً
) عبـارة  15( وتقيسه Power  Assertion األسلوب العقايب أو تأكيد القوى -1

يت ميكن أن حيصل    من جمموع عبارات املقياس يف كل صورة من صوره وتتراوح الدرجة  ال            
  )ب & أ ( درجة يف أي صورة من صور املقياس  ) 60-15( عليها يف هذا البعد ما بني 

 وتقيسـه Love Withdrawal) احلرمـان العاطفي (  أسلوب سحب احلب -2
من جمموع عبارات املقياس يف كل صورة من صوره وتتراوح الدرجة الـيت             )  عبارة   10(

درجة يف أي صورة من      ) 40-10( ص يف هذا البعد ما بني       ميكن أن حيصل عليها املفحو    
  ) .ب & أ ( صور املقياس 

  ويقيس هذا املقيـاس   الفرعـي   Induction األسلوب اإلرشادي التوجيهي    -3
من جمموع عبارات املقياس يف كل صورة من صورة ، وتتراوح الدرجـة             )  عبارات   10(

درجة يف أي صورة     ) 40-10( بعد ما بني    اليت ميكن أن حيصل عليها املفحوص يف هذا ال        
أما الدرجة الكلية للمقياس فهي  ناتج مجع الدرجات اخلام يف           ) أ ، ب    ( من صور املقياس    

) أ ، ب  ( املقاييس الفرعية الثالثة ، ويكون املدى النظري    للدرجة الكلية يف أي صورتيه                
   ) .294: م 1997النفيعي ، . (  درجة 140 – 35يتراوح ما بني 
  : ثبات املقياس 

لقد مت حساب اإلتساق الداخلي للمقياس يف صورته األولية بتطبيقه على عينة            
 طالباً من طالب املستوى الرابع جبامعة أم القرى مبكة املكرمة ، ووجد             30تتكون من   

معد املقياس أن بعض العبارات كان ثباا منخفضاً ممـا أضـطره إىل حـذفها حـىت        
  . عبارة 35نه حتتوي على أصبحت كل صورة م
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 طالباً من طالب املستوى الرابـع جبامعـة أم          55كما مت تطبيق املقياس على      
 طالبـاً ،   27م حيث وزعت صـورة األب علـى         1987القرى يف شهر أبريل عام      

 طالباً ، وطلب من املفحوصني أن يـستجيبوا منفـردين لكـل     28وصورة األم على  
ر أحد األبعـاد األربعـة لالسـتجابات ، مث حتليـل        عبارة من عبارات املقياس باختيا    

املفردات لتحديد االتساق الداخلي ، وقد بلغ معامل الثبات للصورة اخلاصـة بـاألم               
) 0.63( وأسـلوب سـحب احلـب     ) 0.89(لبعد األسلوب العقايب وتأكيد القوة      

أما معامـل ثبـات     ) 0.87(واملقياس ككل    ) 0.78( وأسلوب التوجيه واإلرشاد    
وأسـلوب   ) 0.89(ورة اخلاصة باألب فقد بلغ بالنسبة لبعد األسلوب العقـايب           الص

  واملقيـاس   ) 0.80( وأسـلوب التوجيـه واإلرشـاد        ) 0.87( سحب احلـب    
  ) .0.88(ككل 

 طالباً من طلبة اجلامعات     265ومت حساب معامل الثبات على عينة مكونة من         
ة ثبات عالية حيث بلغ معامل ثبات ألفا        باململكة العربية السعودية وامتاز املقياس بدرج     

ألسـلوب سـحب   ) 0.74( لألسلوب العقايب ، و  ) 0.89( اخلاص بصورة األب    
للمقياس ككل ، أمـا      ) 0.88( ألسلوب اإلرشاد والتوجيه ، و       ) 0.80(احلب ، و  

 ) 0.63( لألسلوب العقـايب ، و       ) 0.89( ثبات ألفا اخلاص بصورة األم فقد بلغ        
 ) 0.87( ألسلوب اإلرشاد التـوجيهي ، و        ) 0.78(  احلب ، و     ألسلوب سحب 
  )  .1997النفيعي،(للمقياس ككل 

وحصل املقياس على مؤشرات ثبات عالية يف عدد من الدراسـات املتالحقـة     
  :كما هو مبني يف اجلداول التالية 
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  يوضح معامل ثبات ألفا ألساليب املعاملة الوالدية  ) 6( جدول رقم 
  ) م1997(سة النفيعي يف درا

  )ب ( صورة األم   ) أ ( صورة األب 
األسلوب   ن  العينة

  العقابي

أسلوب 
سحب 
  الحب

أسلوب 
اإلرشاد 
  والتوجيه

المقياس 
  ككل

األسلوب 
  العقابي

أسلوب 
سحب 
  الحب

أسلوب 
اإلرشاد 
  والتوجيه

المقياس 
  ككل

  0.88  0.79  0.67  0.89  0.86  0.77  0.69  0.88  369  الكلية
  0.89  0.79  0.70  0.90  0.84  0.77  0.63  0.88  199  الذكور
  0.86  0.77  0.61  0.90  0.88  0.78  0.72  0.88  170  اإلناث

  يوضح معامل ثبات ألفا ألساليب املعاملة الوالدية  ) 7( جدول رقم 
  )م1996(يف دراسة الصرييف 
  جوانب املقياس  معاملة األم  معاملة األب

  معامل الثبات  ن  معامل الثبات  ن
  0.94  1078  0.92  1043  املقياس ككل

  0.92  1084  0.90  1061  األسلوب العقايب
  0.81  1097  0.79  1065  أسلوب سحب احلب

  0.89  1108  0.84  1081  أسلوب التوجيه واإلرشاد
  يوضح معامل ثبات ألفا ألساليب املعاملة الوالدية ) 8( جدول رقم 

  )م1997(يف دراسة النفيعي 
  )ب ( صورة األم   ) أ  ( صورة األب

األسلوب   ن  العينة
  العقابي

أسلوب 
سحب 
  الحب

أسلوب 
اإلرشاد 
  والتوجيه

المقياس 
  ككل

األسلوب 
  العقابي

أسلوب 
سحب 
  الحب

أسلوب 
اإلرشاد 
  والتوجيه

المقياس 
  ككل

  0.88  0.75  0.65  0.75  0.86  0.62  0.71  0.70  360  الكلية
  0.89  0.72  0.67  0.78  0.84  0.69  0.67  0.68  194  الذكور
  0.86  0.77  0.60  0.70  0.87  0.66  0.72  0.70  166  اإلناث

  :صدق املقياس 
مت عرض املقياس على جمموعة من احملكمني من أعضاء هيئة التدريس بقـسم             

علم النفس يف كلية التربية جبامعة أم القرى وأظهرت النتائج مقدرة وكفـاءة املقيـاس          
w  .يف قياس املعاملة الوالدية 
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  :قياس تصحيح امل
  :ميكن تصحيح مقياس املعاملة الوالدية كاآليت 

  ) :صورة أ ( بالنسبة لصورة األب : أوالً * 
 أسلوب تأكيد القوة أو العقاب البدين لألب ودرجته هي حاصـل مجـع              –أ  

  )60-15(  عبارة وتتراوح الدرجة بني 15املفردات اخلاصة ذا األسلوب وهي 
  . أسلوب سحب احلب لألب –ب 

و تتـراوح   ته هي حاصل مجع املفردات العشر اخلاصة ذا األسـلوب           ودرج
  ) 40-10(الدرجة ما بني 

  : أسلوب التوجيه واإلرشاد لألب –ج 
ودرجته هي حاصل مجع املفردات العشر اخلاصة ذا األسـلوب وتتـراوح            

  ) .40-10( الدرجة ما بني 
  ) صورة ب ( بالنسبة لصورة األم : ثانياً * 
  لعقاب البدين لألم  أسلوب ا–أ 

 عبـارة   15ودرجته هي حاصل مجع املفردات اخلاصة ذا األسلوب وهـي           
  ) .60-15( وتتراوح بني 
   أسلوب سحب احلب لألم –ب 

ودرجته هي حاصل مجع املفردات العشر اخلاصة ذا األسـلوب وتتـراوح            
   ) .40-10( الدرجة ما بني 
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   أسلوب التوجيه واإلرشاد -ج
اصل مجع املفردات العشر اخلاصة ذا األسـلوب وتتـراوح          ودرجته هي ح  

   ) 40-10( الدرجة ما بني 
  :الدراسة االستطالعية 

قامت الباحثة بدراسة استطالعية طبقت فيها املقياسني اليت سوف تـستخدمها    
مفحوصة يف جمتمع الدراسة من أجل التأكد        ) 30( يف دراستها على عينة مكونة من       

سني مفهومه وواضحة بالنسبة هلم وأنـه ال توجـد أي صـعوبة يف               أن عبارات املقيا  
اإلجابة عليها وكذلك للتأكد من ثبات املقياس على البيئـة احملليـة ، وقـد كانـت                    

  :النتائج كما يلي 
  : مقياس اخلجل -1

  : الثبات 
  :لقد مت حساب ثبات املقياس بعدة طرق وهي 

   Emternal  Consistam) اخ ألفا كرونب(  طريقة التناسق الداخلي -1  
   ) .0.82( لقد بلغ معامل الثبات ألفا بطريقة التناسق الداخلي للمقياس 

  Splet  Hafe:  التجزئة النصفية -2  
ويف هذه الطريقة مت تقسيم املقياس إىل جزئني متساويني ، اجلـزء األول هـو               

ل جزء يتكـون مـن        األرقام الفردية واجلزء الثاين هو األعداد الزوجية حيث كان ك         
وبطريقـة   ) 0.82(  عبارة وبلغت قيمة معامل الثبات بطريقة سبريمان بـروان           18

   ) .0.79( جتمان 
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  Test . Re Test:  طريقة إعادة االختبار -3  
حيث مت يف هذه الطريقة تطبيق املقياس مث طبق مرة ثانيـة بعـد أسـبوعني                   

وهو دال عنـد مـستوى داللـة              ) 0.86( وعلى نفس العينة وبلغ معامل االرتباط       
   ) .0.001(أقل من 

ومن النظر يف معامل الثبات للمقياس يف الدراسة االستطالعية يتـبني لنـا أن              
مجيع معامالت الثبات متيل إىل االرتفاع مبا حيقـق متتعهـا واسـتيفاءها ، للـشروط                

  .السيكومترية أو القياس النفسي 
  :سية  مقياس الشعور بالوحدة النف-2

  : الثبات 
  :لقد مت حساب ثبات املقياس بعدة طرق وهي 

  ) .ألفا كرونباخ (  طريقة التناسق الداخلي -1  
   ) .0.87( حيث بلغت قيمة ألفا كرونباخ 

  : طريقة التجزئة النصفية -2  
 10حيث مت تقسيم املقياس إىل جزئني متساويني وكان كل جزء يتكون مـن        

، وبطريقـة    ) 0.89(  الثبات بطريقة سيربمان بـروان       عبارات وبلغت قيمة معامل   
   ) .0.88(جتمان 

  : طريقة إعادة االختبار -3   
حيث مت تطبيق املقياس مث أعيد تطبيقه على نفس العينـة بعـد أسـبوعني ،                     

w )   0.84( ومت حساب معامل االرتباط بني اجلزئني فبلغت قيمـة معامـل االرتبـاط           
w
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   ) .0.001( اللة أقل من وهي دالة عند مستوى د
ومن النظر إىل معامل الثبات للمقياس يف الدراسة االستطالعية يتـبني لنـا أن              

  .مجيع معامالت الثبات متيل إىل االرتفاع ، مما يعترب مؤشراً مطمئناً الستخدامه 
  : الصدق 

  :لقد مت حساب صدق املقياس من خالل حساب 
  ) .يعترب مؤشراً للصدق ( ياس  ارتباط كل بعد بالدرجة الكلية للمق-1
يعترب مؤشـراً   (  ارتباط كل عبارة مبجموع درجة البعد الذي تنتمي إليه           -2

  :للصدق واجلداول التالية توضح ذلك 
  يوضح العالقة اإلرتباطية بني الدرجة الكلية  ) 9( جدول 

  :للمقياس وأبعاده الفرعية 

    البــعــد
  البعد االجتماعي  0.76  معامل االرتباط
  0.001  قيمة الداللة

  الـرفـض  0.92  معامل االرتباط
  0.001  قيمة الداللة

  فقدان األلفة  0.75  معامل االرتباط
  0.001  قيمة الداللة
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  يوضح العالقة االرتباطية لكل عبارة مبجموع درجات ) 10( جدول 
  البعد الذي تنتمي له

  الداللةمستوى   معامل االرتباط  رقم العبارة  البـــعـد
1  0.65  0.001  
5  0.67  0.001  
   غري دالة0.06  0.35  6
9  0.72  0.001  

10  0.61  0.001  

  البــعـد
  االجـتماعي

15  0.51  0.01  
2  0.81  0.001  
4  0.82  0.001  
7  0.77  0.001  
8  0.64  0.001  

11  0.59  0.001  
12  0.60  0.001  
14  0.81  0.001  
   غري دالة0.2  0.24  17

  بـعــد
  الـرفـض

18  0.76  0.001  
3  0.66  0.001  

13  0.81  0.001  
16  0.57  0.001  
19  0.56  0.001  

  بـعـد
  فـقـدان
  األلـفـة

20  0.65  0.001  
  

  :معامل الثبات للمقاييس يف الدراسة احلالية 
قامت الباحثة حبساب معامل الثبات للمقاييس املـستخدمة يف الدراسـة وذلـك     

والتجزئـة  ) ألفا كرونباخ   ( التناسب الداخلي   : نة الكلية وذلك بطريقتني مها      بالنسبة للعي 
w  .النصفية واجلدول التايل يوضح معامالت الثبات 
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  يوضح معامالت الثبات بالنسبة للمقاييس الثالثة املستخدمة يف  ) 11( جدول 
   )484= ن ( الدراسة احلالية على العينة الكلية 

 ألفا معامل الثبات  املـقـياس
  كرونباخ

  التجزئة النصفية

  0.68سبريمان بروان   0.76  اخلجل
  0.67جتمان 

  0.79سبريمان بروان   0.82  الوحدة النفسية
  جتمان

    FPA  0.84   أسلوب العقاب البدين لألب  
    FLW  0.67 أسلوب سحب احلب لألب    
    FIN  0.72  أسلوب التوجيه واإلرشاد لألب

    MPA  0.88 م     أسلوب العقاب البدين لأل
    MLW  0.67أسلوب سحب احلب لألم     

    MIN  0.78 أسلوب التوجيه واإلرشاد لألم  

  
  من اجلدول السابق يتضح لنا أن معامالت الثبات تتـراوح قيمتـها مـا بـني                

وهي معامالت ثبات تتراوح ما بني جيدة وممتازة مما يشجع ويطمـئن             ) 0.67-0.88(
  .راسة على البيئة احمللية على استخدامها يف أي د

  
  :األساليب اإلحصائية املستخدمة للدراسة 

للتحقق من فروض الدراسة سوف تسري الباحثة وفقاً للجدول التايل والذي يوضح            
  :مالءمة الفروض واملقاييس مع األساليب اإلحصائية املستخدمة هلا 

حصائية املستخدمة  يوضح مالئمة الفروض واملقاييس واألساليب اإل ) 12( جدول رقم 
  يف الدراسة احلالية 
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األسلوب اإلحصائي   املقياس  نص الفرض  م
  المستخدم

ول
 األ
ض

لفر
ا

  

توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائياً بني 
الدرجات اليت حتصل عليها الطالبات من أفراد 
العينة على مقياس اخلجل وبني الدرجات اليت 

  .حيصلن عليها على مقياس الوحدة النفسية 

الشعور + اخلجل 
  بالوحدة النفسية 

  معامل ارتباط بريسون
Pearson  

ثاين
ض ال

لفر
ا

  

توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائياً بني 
الدرجات اليت حتصل عليها الطالبات من أفراد 
العينة على مقياس اخلجل وبني الدرجات اليت 
حيصلن عليها على مقياس أساليب املعاملة 

   .الوالدية بصورتيه أ و ب

أساليب + اخلجل 
املعاملة الوالدية صورة 

  صورة األم+ األب 

  معامل ارتباط بريسون
Pearson  

لث
الثا

ض 
لفر

ا
  

توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائياً بني 
الدرجات اليت حتصل عليها الطالبات من أفراد 
العينة على مقياس الشعور بالوحدة النفسية 

ياس وبني الدرجات اليت حيصلن عليها على مق
  .أساليب املعاملة الوالدية بصورتيه أ و ب 

الشعور بالوحدة 
أساليب + النفسية 

املعاملة الوالدية صورة 
  صورة األم+ األب 

  معامل ارتباط بريسون
Pearson  

ابع
 الر
ض

لفر
ا

  

توجد فروق ذات داللة إحصائية بني 
متوسطات الدرجات اليت حتصل عليها 

 اخلجل الطالبات من أفراد العينة يف مقياس
  .ترجع ملتغري العمر 

  متغري العمر+ اخلجل 
حتليل التباين أحادي 

  اإلجتاه 
One way Anova  

س
خلام

ض ا
لفر

ا
  

توجد فروق ذات داللة إحصائية بني 
متوسطات الدرجات اليت حتصل عليها 

الطالبات من أفراد العينة يف مقياس الشعور 
  .بالوحدة النفسية ترجع ملتغري العمر 

حدة الشعور بالو
  متغري العمر+ النفسية 

حتليل التباين أحادي 
  اإلجتاه 

One way Anova  
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  الفصـل الرابـع
  نتائج الدراسة وتفسريها ومناقشتها

  

  .عرض النتائج : أوالً * 

  .تفسير النتائج ومناقشتها : ثانياً * 
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  :عرض النتائج وتفسيرها ومناقشتها * 
  

اء الوصفي ملتغريات الدراسة للتعرف علـى طبيعـة     سوف يتم أوالً عرض اإلحص    
  .العينة ، ولتسهيل الفهم للقارئ عن طبيعة تلك العينة 

  .عرض نتائج الدراسة احلالية : ثانياً 
تفسري النتائج ومناقشتها يف ضوء املتغريات واإلطار النظـري والدراسـات    : ثالثاً  

  .السابقة لإلجابة عن تساؤالت الدراسة وفرضياا 
  :اإلحصاء الوصفي ملتغريات الدراسة : والً أ

انطالقاً من أمهية الدراسة وطبيعة أهدافها وتساؤالا وفرضياا مت إجياد املتوسـط            
احلسايب ، والوسيط ، واملنوال ، واإلحنراف املعياري ، والتباين ، واملدى ملعرفة اخلـصائص     

   ) .13( جلدول رقم الوصفية اإلحصائية ملتغريات الدراسة احلالية كما يف ا
  يوضح اإلحصاء الوصفي ملتغريات الدراسة احلالية ) 13( جدول رقم 

اإلنحراف   املنوال  الوسيط  املتوسط  املتغريات
  أكثر  أقل  املدى  التباين  المعياري

  98  44  54  78.74  8.87  68  68  68.12  اخلجل
  72  20  52  87.0  9.3  38  41  42.1  الشعور بالوحدة النفسية

                  بأساليب األ
  60  15  45  81.34  9.00  39  35  34.66   العقاب- أ

  39  10  29  25.43  5.04  25  22  22.52   سحب احلب- ب
  40  13  27  29.98  5.48  31  30  29.47  التوجيه واإلرشاد - ج

                  أساليب األم
  58  15  43  98.74  9.93  37  36.50  36.11   العقاب- أ

  50  10  40  27.15  5.21  20  21  21.39   سحب احلب- ب
  40  14  26  24.67  4.97  38  36  34.37  التوجيه واإلرشاد - ج

  17  12  5  1.55  1.24  13  14  13.89  العمر
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  :عرض النتائج : ثانياً 
  .فيما يلي عرض للنتائج املترتبة على اختبار كل فرضية من فرضيات الدراسة 

  :  الفرض األول 
جات اليت حتصل عليها الطالبات مـن       توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائياً بني الدر      

  .النفسية أفراد العينة على مقياس اخلجل وبني الدرجات اليت حيصلن عليها على مقياس الوحدة 
وللتحقق من صحة هذه الفرضية مث استخدام معامل ارتباط بريسون إلختبار طبيعة            

لعينة علـى مقيـاس     العالقة االرتباطية بني الدرجات اليت حتصل عليها الطالبات من أفراد ا          
اخلجل وبني الدرجات اليت حصلن عليها على مقياس الوحدة النفسية ، والنتائج اخلاصـة              

   ) .14( بذلك موضحة يف اجلدول رقم 
  يوضح معامل االرتباط بني اخلجل والشعور بالوحدة النفسية   ) 14( جدول رقم 

   ) .484= ن ( لدى طالبات املرحلة املتوسطة 

  قيمة الداللة  ل االرتباطمعام  املتغريات
  0.001  0.41   الوحدة النفسية–اخلجل 

  

يتضح من اجلدول السابق وجود عالقة ارتباطية موجبة ذات داللة إحـصائية            
بني اخلجل والشعور بالوحدة النفسية لدى طالبات املرحلة املتوسطة ، حيـث بلغـت       

 ) 0.001( مـستوى   وهي قيمة دالة إحصائياً عند       ) 0.41( قيمة معامل االرتباط    
وهذه العالقة االرتباطية هي عالقة موجبة وتعين أنه كلما زاد اخلجـل زاد الـشعور               
بالوحدة النفسية لدى طالبات املرحلة املتوسطة ، وكلما قل اخلجـل قـل الـشعور               

  .بالوحدة النفسية 
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 ؛ وبورتنـوف  Zirpoli , 1987زيربـويل  ( ويتفق الفرض األول مع دراسة 
1988, Portnoff ؛ كاماث Kamath 1993 وكانيكار, Kanekar ؛راسيل Russell  ؛ 

واليت أوضحت بشكل عام عالقـة اخلجـل         ) Neto ؛ نيتو    ,Crozier 1995كروزير  
بالشعور بالوحدة النفسية وان كالمهـا يؤديـان إىل العجـز وتفكـك العالقـات                  

  .االجتماعية 
 اليت تنص على أنه توجـد       وبناء على ما تقدم فإنه ميكن قبول الفرضية األوىل        

عالقة ارتباطية دالة إحصائياً بني الدرجات اليت حصلت عليها الطالبات مـن أفـراد               
العينة على مقياس اخلجل وبني الدرجات اليت حصلن عليها علـى مقيـاس الوحـدة               

  .النفسية 
  :   الفرض الثاين 

ا الطالبـات   توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائياً بني الدرجات اليت حتصل عليه         
من أفراد العينة على مقياس اخلجل وبني الدرجات اليت حيصلن عليها علـى مقيـاس               

  .ب & أساليب املعاملة الوالدية بصورتيه أ 
وللتحقق من صحة هذا الفرض مت استخدام معامل ارتباط بريسـون إلختبـار     

اد العينـة   طبيعة العالقة االرتباطية بني الدرجات اليت حصلت عليها الطالبات من أفـر           
على مقياس اخلجل وبني الدرجات اليت حصلن عليها على مقياس أسـاليب املعاملـة              

   ) .15( ب ، والنتائج اخلاصة بذلك موضحة يف اجلدول رقم & الوالدية بصورتيه أ 
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  يوضح معامل االرتباط بني اخلجل وأساليب املعاملة  ) 15( جدول رقم 
   . )484= ن ( ب & الوالدية بصورتيه أ 

  قيمة الداللة  معامل االرتباط  املتغريات
  0.05  0.11   األسـلوب العـقايب لألب–اخلجل 
  0.001  0.22   أسلوب سحب احلب لألب–اخلجل 
  0.01  0.14 -   التوجيـه واإلرشـاد لألب–اخلجل 

      

  0.01  0.12   األسـلوب العـقايب لألم–اخلجل 
  0.001  0.18   أسلوب سحب احلب لألم–اخلجل 

  0.01  0.13 -   التوجيـه واإلرشـاد لألم–خلجل ا

  :يتبني لنا من اجلدول السابق ما يلي 
 وجود عالقة ارتباطية موجبة ذات داللة إحصائية بني األسلوب العقـايب            -1

لألب واخلجل لدى عينة الدراسة ، فقد بلغت قيمة معامل إرتباط األسلوب العقـايب               
   ) .0.05( عند مستوى داللة وهي دالة إحصائياً ) 0.11(مع اخلجل 
 وجود عالقة ارتباطية موجبة ذات داللة إحصائية بني أسـلوب سـحب             -2

احلب لألب واخلجل لدى عينة الدراسة ، فقد بلغت قيمة معامـل ارتبـاط أسـلوب     
وهي دالـة إحـصائياً عنـد مـستوى داللـة            ) 0.22( سحب احلب مع اخلجل     

)0.001.(  
ذات داللة احصائية بني أسـلوب التوجيـه         وجود عالقة ارتباطية سالبة      -3

وهـي دالـة     ) 0.14-( واإلرشاد لألب واخلجل ، حني بلغت قيمة معامل االرتباط          
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وهذا االرتباط السالب منطقي ألنه يعين أنه كلمـا زاد           ) 0.01( عند مستوى داللة    
التوجيه واإلرشاد من قبل األب قل اخلجل ، وكلما قل التوجيه واإلرشاد مـن قبـل                

  . ألب زاد اخلجل ا
 وجود عالقة ارتباطية موجبة ذات داللة إحصائية بني األسلوب العقـايب            -4

لألم واخلجل لدى عينة الدراسة ، فقد بلغت قيمة معامل ارتباط األسلوب العقايب مـع     
   ) .0.01( وهي دالة احصائياً عند مستوى داللة  ) 0.12( اخلجل 

لة احصائية بني أسـلوب سـحب        وجود عالقة ارتباطية موجبة ذات دال      -5
احلب لألم واخلجل لدى عينة الدراسة ، فقد بلغت قيمة معامـل ارتبـاط أسـلوب                 

   ) .0.001( وهي دالة احصائياً عند مستوى داللة ) 0.18( سحب احلب 
 وجود عالقة ارتباطية سالبة ذات داللة احصائية بني أسـلوب التوجيـه             -6

وهـي دالـة   ) 0.13 -( قيمة معامل االرتباط واإلرشاد لألم واخلجل ، حيث بلغت   
وهذا االرتباط السالب منطقي ألنه يعين أنـه         ) 0.01( احصائياً عند مستوى داللة     

كلما زاد التوجيه واإلرشاد من قبل األم قل اخلجل ، وكلما قل التوجيـه واإلرشـاد                  
  .من قبل األم زاد اخلجل 

م ؛  1983م ؛ منيب ،     1979مصطفى ،   ( وتتفق نتيجة هذا الفرض مع دراسة       
ــالمه ،  ــارا 1984وس ــا ه ــيمان Kitaharaم ؛ وكيت    ؛ ,Seeman 1988 ؛ وس

 ؛ ,Bell  1957 وبـل  Schaeferم ؛ وشـيفر  1974م ؛ وتركي ، 1988مرسي ، 
ــساندري  ــويس Alessandriواليـ ــي ,Lewis 1993 ولـ    ؛Kayle ؛ وكيلـ

 Ojha أوجهـا   ؛Gecas وجيكـاس   Apellم ؛ وانطون ؛ ابـل  1994 وصاحل ، 
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   ؛ ســـالمه ، Meena ومينـــا Pramanick وبرامنـــك Hardeoوهـــارديو 
اليت تبني بأن الوالدين مـن املمكـن أن يـنقال            ) Peterson وبترسون   Backarبيكر  

شعورمها لألبناء من خالل التعامل املباشر معهم وأسلوب توجيههم لـه ، حيـث أن                
ألخذ مبشورم وتعرضهم الـدائم للنبـذ       عدم اتاحة الفرصة ألبنائهم إلبداء أرائهم وا      

والنقد والتأنيب الذي من شأنه حرمان املراهقات من اخلربات املعززة للثقـة بـالنفس              
  .وميلهم للخجل وجتنب الظهور يف املواقف االجتماعية 

وبناء على ما تقدم فإنه ميكن قبول الفرضية الثانية اليت تـنص علـى وجـود                 
اً بني الدرجات اليت حصلت عليها الطالبات مـن أفـراد            عالقة ارتباطية دالة احصائي   

العينة على مقياس اخلجل وبني الدرجات اليت حصلن عليها علـى مقيـاس أسـاليب            
  .ب & املعاملة الوالدية بصورتيه أ 

  :  الفرض الثالث 
توجد عالقة ارتباطية دالة احصائياً بني الدرجات اليت حتصل عليها الطالبـات            

 على مقياس الشعور بالوحدة النفسية وبني الدرجات اليت حيصلن عليها           من أفراد العينة  
  .ب & على مقياس أساليب املعاملة الوالدية بصورتيه أ 

وللتحقق من صحة هذا الفرض مت استخدام معامل ارتباط بريسـون إلختبـار     
 طبيعة العالقة االرتباطية بني الشعور بالوحدة النفـسية وأسـاليب املعاملـة الوالديـة       

   ) .16( ب ، والنتائج اخلاصة بذلك موضحة يف اجلدول رقم & بصورتيه أ 
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  يوضح معامل االرتباط بني الوحدة النفسية وأساليب  ) 16( جدول رقم 

  .ب & املعاملة الوالدية بصورتيه أ 
  مستوى الداللة  قيمة الداللة  معامل االرتباط  املتغريات

  غري دالة  0.82  0.01  ألب األسلوب العقايب ل– الوحدة النفسية 
  غري دالة  0.07  0.08  أسلوب سحب احلب لألب– الوحدة النفسية
  دالـة  0.001  0.32-   التوجيه واإلرشاد لألب– الوحدة النفسية 

        
  غري دالة  0.82  0.01-   األسلوب العقايب لألم– الوحدة النفسية 
  ةدالـ  0.01  0.13   أسلوب سحب احلب لألم– الوحدة النفسية 
  دالـة  0.001  0.31-   التوجيه واإلرشاد لألم– الوحدة النفسية 

  :يتضح من اجلدول السابق ما يأيت 
 عدم وجود عالقة ارتباطية بني األسـلوب العقـايب لـألب والـشعور                -1

وهـو غـري دال       ) 0.01( بالوحدة النفسية ، حيث بلغت قيمة معامل االرتبـاط          
   ) .0.82( إحصائياً حيث كان مستوى الداللة 

 عدم وجود عالقة ارتباطية بني أسلوب سحب احلب لـألب والـشعور             -2
وهـي غـري دالـة       ) 0.08( بالوحدة النفسية ، حيث بلغت قيمة معامل االرتباط         

   ) .0.07( احصائياً حيث كان مستوى الداللة 
 وجود عالقة ارتباطية سالبة بني أسلوب التوجيه واإلرشاد لألب والشعور           -3

وهـي دالـة     ) 0.32-( ة النفسية ، فقد بلغت قيمة معامل االرتباط بينهما          بالوحد
wوهذا االرتباط السالب منطقي ألنـه يعـين            ) 0.001( احصائياً عند مستوى داللة     
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أنه كلما زاد التوجيه واإلرشاد من قبل األب قل الشعور بالوحدة النفـسية ، وكلمـا         
  .لشعور بالوحدة النفسية قل التوجيه واإلرشاد من قبل األب زاد ا

 عدم وجود عالقة ارتباطية بني األسلوب العقايب لألم والشعور بالوحـدة            -4
وهي غري دالة احصائياً حيـث      ) 0.01-( النفسية ، فقد بلغت قيمة معامل االرتباط        

   ) .0.82( كان مستوى الداللة 
 وجود عالقة ارتباطية موجبة ذات داللة احصائية بني أسـلوب سـحب             -5

 ) 0.13( احلب لألم والشعور بالوحدة النفسية ، فقد بلغت قيمة معامـل االرتبـاط     
   ) .0.01( وهي دالة إحصائياً عند مستوى داللة 

 وجود عالقة ارتباطية سالبة بني أسلوب التوجيه واإلرشاد لألم والـشعور         -6
حـصائياً  وهي دالة ا   ) 0.31 -( بالوحدة النفسية ، فقد بلغت قيمة معامل االرتباط         

وهذا االرتباط السالب منطقي ألنه يعين أنه كلما زاد          ) 0.001( عند مستوى داللة    
التوجيه واإلرشاد من قبل األم قل الشعور بالوحدة النفسية ، وكلمـا قـل التوجيـه                

  .واإلرشاد من قبل األم زاد الشعور بالوحدة النفسية 
  ومايابرومـاجن  Mar Coenماركوين ( وتتفق نتيجة هذا الفرض مع دراسة 

Mia Brumague 1985, ؛ لوبديل Lobdel (       فقد أوضحت بـأن الطلبـة الـذين
أشاروا إىل أن كالً من األب واألم يعتربان املصدر األول للمواساة ، أو األب فقط إذا                

  .كانت عالقام األوىل م أكثر إجيابية وتفهماً فهم أقل شعوراً بالوحدة النفسية 
 ؛ ,Hojat 1982هوجـات  ( ذا الفرض مع نتـائج دراسـة        وختتلف نتيجة ه  

ــكميت  ــك Schmittس ــديل Kurdek ,1985 وكاردي    ؛ Lobdel ,1985 ؛ لوب
وتؤكد تلك الدراسات على تأثري األسـاليب الالسـوية علـى             ) 1989عبدايد ،   
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  شعور األبناء بالوحدة النفسية ، واملتـسمة بالـسلبية والقـسوة وعـدم االحتـواء               
  . من قبل الوالدين اإلجيايب

وبناء على ما تقدم ميكن قبول الفرضية السابقة جزئياً حيث مل يتضح وجـود              
 )أسلوب التوجيه واإلرشاد لألب واألم ، وسحب احلب لألم         ( عالقة دالة احصائياً إال بني      

  .والشعور بالوحدة النفسية لدى العينة الكلية 
  :  الفرض الرابع 

ئية بني متوسطات الدرجات اليت حتصل عليهـا        توجد فروق ذات داللة احصا    
  .الطالبات من أفراد العينة يف مقياس اخلجل ترجع ملتغري العمر 
باستخدام حتليـل   )) ف  (( وللتحقق من صحة هذه الفرضية مت حساب قيمة         

التباين أحادي اإلجتاه لتحديد الفروق يف اخلجل طبقاً إلخـتالف العمـر ، والنتـائج           
   ) .17( حة يف اجلدول رقم اخلاصة بذلك ، موض

  يبني نتائج حتليل التباين لتحديد الفروق يف اخلجل بني  ) 17( جدول رقم 
   )484=ن( األعمار املختلفة 

  قيمة الداللة  ))ف (( قيمة   متوسط املربعات  جمموع املربعات  درجة احلرية  مصدر التباين
      213.76  168.80  5  بني اموعات
  0.05  2.77  77.32  36960.25  478  داخل اموعات

        38029.05  483  اموع

وهـي    ) 2.77)) ( ف  (( وبالنظر إىل اجلدول السابق يتضح لنا بأن قيمـة          
ولتحديد الفرق احلقيقي بني اموعـات       ) . 0.05( دالة إحصائياً عند مستوى             

عديـة ،  للمقارنـات الب  ) Tukey & Scheffe( العمرية الست مت استخدام أسلوب 
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حيث أكدت نتائج حتليل اختبار ليفني بأن جتانس التباين غري دال ، وللتعـرف علـى                
األعمار اليت ختتلف درجة اخلجل فيها عن غريها من األعمـار األخـرى مت إجـراء                 

والذي يستخدم يف حالة جتانس  ) Tukey توكي Scheffe & شفي (التحليل البعدي 
ت النتائج أنه ال توجد فروق ذات داللـة إحـصائية            التباين لألعمار املختلفة ، واظهر    

والـذي   ) LSD( بني اموعات يف اخلجل ، مث عمل بعد ذلك التحليـل البعـدي              
اظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة احصائية بني بعض اموعـات ، والنتـائج              

  :اخلاصة  بذلك موضحة يف اجلدول التايل 
   ) LSD(  التحليل البعدي يـوضـح نتـائـج ) 18( جـدول رقـم 

  بنـاء عـلى متغري العمـر

  سنة17  سنة16  سنة15  سنة14  سنة13  سنة12  املتوسط  العمر 

              68.8   سنة12
              66.47   سنة13
 *    69.1   سنة14

)0.01(  
        

              67.37   سنة15
 *    71.39   سنة16

)0.005(  
  * )0.03(      

              70.5   سنة17

  : اجلدول السابق يتبني لنا من خالل قراءة
 هناك فروق ذات داللة إحصائية يف مـستوى اخلجـل بـني جمموعـة                -1

w سنة وهذه الفروق متيل لصاحل مـن  14 وكذلك  13املراهقات الاليت يبلغن من العمر      
w
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يف حـني   ) 69.1(  سنة   14سنة ، حيث أن متوسط جمموعة من يبلغن         14يبلغن سن 
وهذا يؤكد أن اخلجل ينتشر بـشكل   ) 66.47 ( سنة بلغ    13جمموعة من يبلغن سن   

  . سنة 14أكرب بني املراهقات الاليت يبلغن من العمر 
 هناك فروق ذات داللة احصائية يف مـستوى اخلجـل بـني جمموعـة                -2

 سنة وهذه الفروق متيل لصاحل مـن  16 وكذلك  13املراهقات الاليت يبلغن من العمر      
يف   ) 71.39(  سـنة    16 من يـبلغن     سنة ، حيث أن متوسط جمموعة     16يبلغن سن 

وهذا يؤكد أن اخلجل ينتـشر       ) 66.47( سنة بلغ    13حني جمموعة من يبلغن سن      
  . سنة 17بشكل أكرب بني املراهقات الاليت يبلغن من العمر 

 هناك فروق ذات داللة احصائية يف مـستوى اخلجـل بـني جمموعـة                -3
سنة وهذه الفروق متيل لصاحل مـن   16 وكذلك  15املراهقات الاليت يبلغن من العمر      

يف  ) 71.39(  سـنة    16 سنة ، حيث أن متوسط جمموعة من يبلغن          16يبلغن سن   
وهذا يؤكد أن اخلجل ينتـشر       ) 67.37(  سنة بلغ    15حني جمموعة من يبلغن سن      

  . سنة 16بشكل أكرب بني املراهقات الاليت يبلغن من العمر 
يادة العمر وهذا مـا يتـضح ممـا             وميكن القول أن مستوى اخلجل يزداد بز      

اليت وجدت بـأن   ) Crozier ,1995كروزير ( سبق ، وهذه النتيجة تتفق مع دراسة 
اطفال املرحلة االبتدائية أقل خجالً من املراهقني ، وأن املراهقني أكثر شعوراً باخلجـل              

  .ومعاناة منه عن األطفال 
) Simons ؛ سيمونز    Bowenوبوين   Elkindالكيند  (       وختتلف عن نتائج دراسة     

 سنة كانوا أكثر شعوراً باخلجل مـن        13واليت وجدت بأن أفراد عينة البحث يف سن         
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 سنة فكانوا أقل خجالً يف اظهار ذواـم   14اظهار ذوام أمام األخرين ، أما يف سن         
  .أمام املشاهدين الومهيني 

نه توجـد فـروق ذات       وبالتايل ميكن قبول الفرضية الرابعة واليت تنص على أ        
داللة إحصائية بني متوسطات الدرجات اليت حصلن عليها الطالبات يف مقياس اخلجل            

  .ترجع ملتغري العمر 
  :  الفرض اخلامس 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات الدرجات اليت حتصل عليهـا            
  .تغري العمر الطالبات من أفراد العينة يف مقياس الشعور بالوحدة النفسية ترجع مل

وللتحقق من صحة هذه الفرضية مت استخدام حتليل التباين أحـادي اإلجتـاه             
لتحديد الفروق يف الوحدة النفسية طبقاً إلختالف العمر ، والنتائج اخلاصـة بـذلك              

   ) .19( موضحة يف اجلدول رقم 
  ة يبني نتائج حتليل التباين لتحديد الفروق يف الوحدة  النفسي ) 19( جدول رقم 

   )484= ن ( بني األعمار املختلفة 
  قيمة الداللة  ))ف((قيمة   متوسط املربعات  جمموع املربعات  درجة احلرية  مصدر التباين

      155.53  777.64  5  بني اموعات
41247.3  478  داخل اموعات

8  
86.29  1.8  0.11  

42025.0  483  اموع
2  

      

   لنـا عـدم وجـود فـروق ذات          من القراءة املتأنية للجدول السابق يتـبني      
  داللة إحصائية يف الشعور بالوحدة النفسية يف األعمـار املختلفـة ، حيـث بلغـت                
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وكانت غري دالة إحصائياً ، وهذا يؤكد علـى أن الـشعور            )  1.8)) (ف  (( قيمة  
  بالوحدة النفسية ال خيتلف بني املراهقات من أعمار عمريـة خمتلفـة مـن طالبـات                

  .مبدينة مكة املكرمة املرحلة املتوسطة 
 وكارديـك   Schmittسـكميث   ( وهذه النتيجة ختتلف مع نتائج دراسـة        

1985,Kurdek (           واليت أوضحت بأن اإلناث املسنات لديهن مستوى أعلى للـشعور
  .بالوحدة النفسية من إناث الكليات األصغر سناً 

 حيث أشـارت إىل  ) Crozier ,1995كروزير ( كما ختتلف مع نتائج دراسة 
  .أن املراهقني من أكثر األفراد شعوراً بالوحدة النفسية ومعاناة منه عن األطفال 

وبناء على ما تقدم ميكن رفض الفرضية اخلامسة واليت تنص على أنـه توجـد      
فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات الدرجات اليت حصلن عليها الطالبات مـن             

  .فسية ترجع ملتغري العمر أفراد العينة يف مقياس الشعور بالوحدة الن
  
  
  
  
  
  
  
  
  

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



  -90-

  
  
  

  :تفسري النتائج ومناقشتها : ثالثاً 
ان هدف الدراسة احلالية هو معرفة العالقة بني اخلجل والشعور بالوحدة النفـسية           

  .وأساليب املعاملة الوالدية لدى عينة من طالبات املرحلة املتوسطة مبدينة مكة املكرمة 
وجود عالقة ارتباطية موجبـة ذات داللـة        ولقد كشفت نتائج الدراسة عن      

إحصائية بني اخلجل والشعور بالوحدة النفسية ، وهذا يعين أنه كلما زاد اخلجل لدى              
يتفق مع الواقع حيـث  ) 1(املراهقات زاد شعورهن بالوحدة النفسية ، ونتيجة الفرض         

ور أن الشعور باخلجل يزيد عند الاليت يشعرن بالوحدة النفـسية ، كمـا أن الـشع               
بالوحدة النفسية يقل عند الاليت يشعرن مبحبة اآلخرين هلن وتقبلهن واتاحة الفرصـة             

  .هلن يف املناقشة واحلوار البناء وبث لروح الثقة بأنفسهن دون نبذ أو نقد 
هذه النتيجة مل تتضح يف أي دراسة ، فقد أشارت مجيع الدراسـات بـشكل                

ر بالوحدة النفسية وأن كالمها يؤديـان       عام إىل وجود ارتباط وثيق بني اخلجل والشعو       
للقصور االجتماعي ، وعدم االختالط باآلخرين وجتنبهم ، وامليل للوم وحتقري الـذات             
جبانب الشعور بالتردد وفقد الثقة بالنفس ، لذا فإن الدراسة احلالية توصـلت لنتيجـة               

  .نفسية مفادها إىل أنه كلما زاد اخلجل لدى املراهقات زاد شعورهن بالوحدة ال
  كما توصلت الدراسة إىل وجود عالقـة ارتباطيـة موجبـة بـني أسـلويب               

لكل من األب واألم واخلجل ، وعالقة ارتباطـه سـالبة             )  سحب احلب    –العقاب  ( 
لكل من األب واألم واخلجل لدى عينة من طالبـات    ) التوجيه واإلرشاد   (بني أسلوب   
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 هذه النتيجة إىل أن املراهقات اخلجوالت       املرحلة املتوسطة مبدينة مكة املكرمة ، وتشري      
تتبع معهم أساليب خاطئة يف املعاملة تتسم بالعقاب وسحب احلب إضافة إىل نقـص              
التوجيه واإلرشاد من قبل الوالدين على حد سواء ، وهذا من شـأنه يعـزز لـديهم                 

ـ              ة اإلحساس بالعجز والنقص والدونية ، وتولد لديهم مشاعر الكره والتردد فقـد الثق
بالنفس وسوء التوافق االجتماعي والنفسي ، وبالتايل الشعور باخلجل واالنطواء وعدم           

  .التكيف مع متطلبات احلياة 
 بأن أسلوب رفـض اآلبـاء لألبنـاء         Rookهذه النتيجة تؤيد ما ذكره روك       

وامهاهلم وجعلهم غري مساندين هلم جيعل األبناء املراهقني مستهدفني حليـز الـشعور             
   ) .51: م 1994زهران ، . ( وحدة واالنطواء باخلجل وال

وتتفق هذه النتيجة مع طبيعة اتمع الذي يراعي عدم القسوة على األبنـاء ،              
وتأكيده على دور الوالدين يف التنشئة االجتماعية السوية ممـا جيعـل تأثريهـا علـى        

ر باألمن ،   املراهقات أكثر وضوحاً يف صحتهن النفسية مما يدفع ن لإلطمئنان والشعو          
فالشدة نعم قد تكون مطلوبة ولكن مع مزجها بقليل من التفاهم واملرونـة واالبتعـاد               
عما يشكل ضغطاً نفسياً على املراهقات يساعد يف التودد لآلخرين وحمبتهم والتفاعـل         

على أن هناك عالقة ارتباطية موجبة      ) م  1994صاحل،(اإلجيايب معهم ، وهذا ما أكده       
القائمة على التـسامح والتوجيـه والتـشجيع         ) األب  (  الوالدين   بني أساليب تنشئة  

وفاعلية الذات لدى املراهقني الذكور ، حيث أن الوالدين مها أكثر الناس تأثرياً علـى               
النمو النفسي واالجتماعي للمراهقات ، فهما املهيمنان على تنشئتهن بشكل مباشـر             

اطاً وثيقاً بنوعيـة العالقـات األسـرية       وفعال ، لذا فالتباين يف شخصيان ترتبط ارتب       
  .وباألساليب املتبعة أثناء التنشئة 
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بأنـه إذا مـا أدرك      ) م  1989أبو اخلري ،    ( كما تؤيد هذه النتيجة ما ذكره       
املراهق لرفض الوالدين له وعدم تقبله فإن هذا يتطور لديه مشاعر عدم األمن والشعور              

 ، وبالتايل تراجعـه عـن خمالطـة النـاس             بالنقص والعجز واإلدراك السليب حنو ذاته     
واالبتعاد واالنعزال عنهم وجتنبهم وعدم ثقته بنفسه وشعوره باخلجـل والقلـق عنـد     

  .مواجهته ألي موقف اجتماعي 
فمزجياً من احلب والتقبل واالستقالل الذايت غالباً ما يؤدي إىل تنشئة اجتماعية            

ن املشاكل ، وهذا ما أكده خـوري        سوية وبالتايل بناء جمتمع قوي ومتماسك خال م       
إىل أن من حق األسرة اإلشراف على املراهق وتوجيهه وممارسـة        ) 118: م  2000(

سلطتها بعدل واحترام واللجوء ملصادقته بصدر رحب واشعاره بالعطف واالهتمام ، ممـا             
  .نطق جيعله مواطناً صاحلاً يستطيع مواجهة مشكالته وحلها عن طريق احلوار واإلجيابية وامل

وتوصلت الدراسة إىل عدم وجود عالقة دالة احصائية بني األسلوب العقايب لكل            
من األب واألم وسحب احلب لألب والشعور بالوحدة النفسية لدى عينة مـن طالبـات               
املرحلة املتوسطة ، وتشري هذه النتيجة إىل أن األسلوب العقايب لألب واألم لـيس لـه أي                 

ــات أو  ــشعور املراهق ــة ب ــة  عالق ــسية خاص ــدة النف ــعورهن بالوح ــدم ش   ع
إذا كان العقاب نتيجة ألفعال خاطئة صدرت من املراهقات واملتمثلة يف التوبيخ أو التهديد              
إال إذا تعرضن للعقاب اجلسدي وعدم التشجيع والنبذ الدائم دون أي ذنب فـإن ذلـك                

 ، كما اتـضح     يساعد على إثارة شعورهن بالوحدة النفسية جتنبهن االختالط مع اآلخرين         
  بأن أسلوب سحب احلب لألب مل يثري الشعور بالوحدة لدى املراهقـات، وقـد يرجـع           
ذلك إىل التغريات اليت طرأت على طبيعة اتمع الـسعودي حيـث انـشغل األب عـن          
مسؤولياته التربوية متبعاً أسهل الطرق تاركاً للمدرسة واألم مسؤولية القيام ذا الدور نيابة             

w   للقول أن األبناء ميكن أن يعوضـوا عـن فقـدان حـب األب وبالتـايل                 عنه وكتأكيد 
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ال يؤثر يف شخصيام بالقدر الذي يؤثر فيه سحب احلب لألم حنـو الـشعور بالوحـدة                 
   النفسية ، لذا حرص اإلسالم على توضيح الطريق السليم الذي يف ظله يـستطيع األبـاء               

  
هم املـراهقني بطريقـة سـليمة        أن يصلوا لتحقيق استجابات تقبل حنو سلوك أبنـاء        

  .أخرجه أبو داود )) الزموا أوالدكم وأحسنوا أدم (( فالرسول الكرمي يقول 
فهذا احلديث حيث األباء على التالطـف مـع األبنـاء يف القـول والفعـل             

  )118: ت .حمفوظ،د. (ومعاملتهم باللني واحملبة 
لـشعور بالوحـدة    كما واظهرت النتائج بأن أسلوب سحب احلب لألم يثري ا         

لدى املراهقات ، وهذه نتيجة منطقية ملا حيتويه قلب األم من عاطفـة األمومـة الـيت             
تغلب عليها وتدفعها إىل غمر أبنائها بالعطف واحلب واحلنان ، مما جيعـل ذلـك لـه          
أكرب األثر يف تكوين شخصية أبنائها ، ال سيما وأن املراهقات حباجة للفهم واإلنتماء،              

  .ب من اآلخرين وعالقة ح
احلاجـة   لذا ترى الباحثة بأن مدارس علم النفس أكدت على ضرورة إشباع هذه           

من احلب الوالدي ، وأن عدم اإلشباع يؤدي لرسوخ حالة القلق والتوتر والشعور بالوحدة              
لدى املراهقات وخوفهن من حرمان هذا احلب وعدم تقبلهن مـن اآلخـرين وبالتـايل               

  .بة يف التخلص أو التخفيف من هذا التوتر والقلق انعكافهم على انفسهم رغ
من أن التـأثري   ) Hojat ) 1982 : 130وتؤيد هذه النتيجة ما ذكره هوجات 

املميت لنقص احلنان والقرب من الوالدين املهملني من املمكـن أن يـسبب شـعوراً               
) 1985الـصراف، (بالوحدة النفسية ، إضافة إىل أن هذه النتيجة تؤيد أيضاً ما ذكره             
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على أن من أكثر أساليب املعاملة الوالدية املدركة من جانـب األبنـاء تالزمـاً مـع              
  .الشعور بالوحدة النفسية كل من أساليب اإلمهال وإثارة األمل النفسي 

وبالنسبة ألثر متغري العمر على الشعور باخلجل بـني اموعـات العمريـة               
 ، فقد أوضحت نتائج الدراسـة أنـه   من طالبات املرحلة املتوسطة   ) 17-12(الست  

توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات الـدرجات الـيت حـصلت عليهـا      
 سـنة   13الطالبات يف مقياس اخلجل ترجع ملتغري العمر ، حيث أن املراهقات يف سن              

يعتربن أقل خجالً يف إظهار أنفسهن أمام اآلخرين والتفاعل معهم ويرجع الـسبب يف              
مل تظهر بعد التغريات الفسيولوجية بشكل واضح يف هـذه الـسن ، أو              ذلك إىل أنه    

ظهرت ولكن بشكل بسيط غري مالحظ ، إضافة لألعراض االجتماعية واالنفعاليـة ،             
وخاصة إذا  لقني من الرعاية واالهتمام والتوجيه من األم بشكل كـايف فهـذا مـا                 

نما جند املراهقـات يف     يساعدهن على تقبل أنفسهن وعدم ترددهن أمام اآلخرين ، بي         
 سنة ال مييلون إىل تقبل أنفسهن وزيادة تقديرهن هلـا ورضـاهن             16-15-14سن  

عنها وما يصاحب ذلك من عدم النمو االجتماعي وعدم القدرة على مواجهة اآلخرين             
والتفاعل معهم فيزيد ترددهن وخجلهن من الظهور أمام اآلخرين نتيجـة للـتغريات             

يهن بشكل أكثر وضوحاً مما سبق ، خاصة إذا مل يلقـني التوجيـه        املتباينة اليت تطرأ عل   
واالهتمام من األم واصطدمن بتلك التغريات السريعة اليت مل يتهيأن هلا بشكل سـليم               
مما تزيد من توترهن وعدم رضائهن عن أجسامهن وعليه فإن يرفض القيود ، وتردن              

ق هلن بالشعور باخلجل ، لـذا       االستقالل ، وتتمردن ، ومجيعها صراعات تفسح الطري       
يلعب دوراً هاماً يف اهتمام املراهقات مبظهرن اخلارجي ، كل ذلك إلعتقـادهن بـأن             
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حكم اآلخرين عليهن تتأثر مبظهرن اجلسمي ، ولذلك يكن حريصات على عدم إظهار             
  .أنفسهن أمام  اآلخرين إذا كن راضني عن مظهرهن اخلارجي 

يعة فإن ردود أفعاهلن الناجتة هي شعور عال        ونتيجة ما واجهته من تغريات سر     
باخلجل والنقص من أجسامهن النامية فيحاولن اإلنسحاب من التفاعـل االجتمـاعي              
مع اآلخرين ، وهذه النتيجة ال تبعث على الدهشة ملا تتميز به هـذه املرحلـة مـن                  

ن سـواء  احلساسية املفرطة من كل شيء ، ولذا فإن سلوكهن وتقومي األفراد احمليطني   
من داخل األسرة أو خارجها هو املصدر األساسي لتاكيد ذوان والثقـة بانفـسهن              
وترددهن وخجلهن من الظهور أمام اآلخرين يف أي موقف اجتمـاعي الهتمـامهن             

  .الشديد مبا يفكر فيه اآلخرون عنهم 
من أن املراهقني من  ) Crozier ( 1995وتؤيد هذه النتيجة ما ذكره كروزير 

  . األفراد شعوراً باخلجل عن األطفال أكثر
ومن ناحية أثر متغري العمر على الشعور بالوحدة النفسية لـدى عينـة مـن               
طالبات املرحلة املتوسطة ، فقد أوضحت نتائج  الدراسة أنه ال توجـد فـروق ذات                
داللة إحصائية يف الشعور بالوحدة النفسية يف األعمار املختلفة لدى عينة من طالبـات             

حلة املتوسطة مبدينة مكة املكرمة ، وهذه النتيجة تؤكد ما أشارت إليه الدراسـات              املر
يف التربية وعلم النفس من أن الشعور بالوحدة النفسية من الظواهر االجتماعية اهلامـة              

. اليت تنتشر بني األفراد يف مجيع مراحل العمر املختلفة من الطفولة وحـىت الكهولـة                
  ) .م 1989جابر وعمر ، (

وجممل القول أن تربية املراهقة علم وفن جيـب أن يتعلمهـا الوالـدان وأن               
املسؤول عن نشوء مشكلة اخلجل والشعور بالوحدة النفسية هـو أسـلوب تربيـة               
الوالدان ، حيث يعترب دورمها أساساً يف حل هذه املشكلة من خالل مشاركة األبنـاء               

ـ        دة هلـم يف الـسلوك والعمـل        مهومهم وتفهمهم ملشاكلهم وأن يكونوا القدوة اجلي
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واملشاركة ، وبالتايل تقوم العالقة بني أفراد األسرة على احلب والود والتفـاهم والـيت      
  .تعترب حجر األساس لبناء جمتمع قوي متماسك خال من املشاكل 

بأن مـن حـق األسـرة        ) 118: م  2000خوري ،   ( وهذا ما أشار إليه     
رسة سلطتها بعـدل واحتـرام ، واللجـوء         اإلشراف على املراهق ، وتوجيهه ، ومما      

ملصادقته بصدر رحب وإشعاره بالعطف واالهتمام ، مما جيعله مواطناً صاحلاً يـستطيع             
  .مواجهة مشكالته وحلها عن طريق احلوار ، واإلجيابية واملنطق 
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  الفصـل اخلـامـس
  خالصة الدراسة والتوصيات

  

  

  .ملخص نتائج الدراسة * 

  .سة توصيـات الدرا* 

  البحوث والدراسات المقترحة* 

  .المـراجـع * 

  المـالحـق* 
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  :ملخص نتائج الدراسة * 

  

بعد استعراض نتائج الدراسة احلالية وتفسريها ومناقشتها تقدم الباحثة ملخصاً          
  :ألهم ما توصلت إليه الدراسة احلالية وهو 

جل والشعور  توجد عالقة ارتباطية موجبة ذات داللة إحصائية بني اخل-1
.بالوحدة النفسية لدى عينة من طالبات املرحلة املتوسطة مبدينة مكة املكرمة   

) األسلوب العقايب (  توجد عالقة ارتباطية موجبة ذات داللة إحصائية بني          -2
 )األسلوب العقايب (، وبني   ) 0.05(عند مستوى داللة    لألب واخلجل لدى العينة الكلية      

أسـلوب سـحب   (، وبـني  ) 0.01(الكلية عند مستوى داللة لألم واخلجل لدى العينة    
، كمـا    ) 0.001( واخلجل لدى العينة الكلية عند مستوى داللة        لألب ولألم   ) احلب

) أسلوب التوجيـه واإلرشـاد      ( توجد عالقة ارتباطية سالبة ذات داللة إحصائية بني         
   .)0.01( لألب ولألم واخلجل لدى العينة الكلية عند مستوى داللة 

) األسـلوب العقـايب   (  ال توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بني    -3
لألب ولألم والشعور بالوحدة النفسية لدى عينة من طالبات املرحلة املتوسطة مبدينـة             
  مكة املكرمة ، كمـا ال توجـد عالقـة ارتباطيـة ذات داللـة إحـصائية بـني                   

فسية لدى العينة الكلية ، بينمـا       لألب والشعور بالوحدة الن   ) أسلوب سحب احلب    ( 
لـألم  ) أسلوب سحب احلـب  ( توجد عالقة ارتباطية سالبة ذات داللة إحصائية بني    

، كمـا    ) 0.01( والشعور بالوحدة النفسية لدى العينة الكلية عند مستوى داللـة           
) أسلوب التوجيـه واإلرشـاد      ( توجد عالقة ارتباطية سالبة ذات داللة إحصائية بني         
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ولألم والشعور بالوحـدة النفـسية لـدى العينـة الكليـة عنـد مـستوى                لألب  
  ).0.001(داللة

 توجد فروق ذات داللة إحصائية يف الدرجات اليت حصلت عليها أفـراد             -4
  .العينة من طالبات املرحلة املتوسطة يف مقياس اخلجل ترجع ملتغري العمر 

صلت عليها أفراد    ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف الدرجات اليت ح          -5
  .العينة من طالبات املرحلة املتوسطة يف مقياس الشعور بالوحدة النفسية ترجع ملتغري العمر 

  :توصيات الدراسة * 
  

التركيز من خالل برامج التوعية اإلعالمية والدينية على استخدام الوالدين          ) 1
ـ            ن إحـساسهن   ألسلوب التوجيه واإلرشاد يف التعامل مع بنان املراهقات للحـد م

باخلجل والشعور بالوحدة النفسية ، إضافة إىل تشجيعهن للدخول معهن يف مناقشات            
هادفة حول ما يتعلق حبيان اليومية إلجياد االتصال املعنوي والفكري بينـهن وبـني              

  .الوالدين جتنبهن اخلوض مع أفراد منغلقني على أنفسهم 
  ب وسحب احلـب ألمـا      أن ميتنع الوالدين عن استخدام أسلوب العقا      ) 2

ال يتيحان ألبنائهم الفرص املالئمة لتحقيق ذوام والثقة بأنفسهم وبالتـايل شـعورهم    
باخلجل والوحدة وعدم األمن النفسي واالجتماعي ، وإن كان ال بد فليكن ذلك وفق              
األسس املتبعة بعيداً عن التزمت واإلنفعال ومينحهم قدراً أكرب من احملبة من قبـل األم               

  .تتخذ صوراً حوارية أكثر من صور التعليمات واألوامر ل
إقامة ندوات ومناقشات على مستوى اململكة ميكن من خالهلـا حتديـد            ) 3

املواقف االجتماعية املسببة للشعور باخلجل وبالوحدة النفـسية ، وحماولـة تـشجيع             
هلدف املراهقات على مواجهتها بشجاعة ومشاركتهن يف مجيع األنشطة وعدم جعلهم ا           w
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لتصويب النقد واللوم عليهن أمام اآلخرين مما يساعدهن على توسيع ادراكهن وتنميـة           
  .شخصيان 
خلق جو اجتماعي سليم يف املدرسة تسوده احملبة والتعـاون والـصراحة            ) 4

والعطف ، مع االهتمام بغرس االجتاهات التعاونية عند التلميذات والتركيز على العمل            
ى تنمية ثقتهن بأنفسهن والبت برأيهن يف األمـور واملواقـف           اجلماعي مما يساعد عل   

  .املختلفة واملؤدي بدوره لسلوك مقبول اجتماعياً 
جيب على الوالدين واملعلمني التعاون إلجياد بيئة صاحلة مقبولة يف املنـزل           ) 5

تبعث على الرضا والسرور ، وبيئة تعليمية حتفز على التعلم وتشبع الرغبـات وامليـول     
 وتعتز ا املراهقة وتشعرها بأن هناك أفراد حيبوا ويتحرموا ويهتمون بـشئوا          تفخر

خارج نطاق املنـزل مما يعزز ثقتها بنفسها وباألفراد احمليطني من حوهلا يف املدرسـة              
  .واتمع بصفة عامة 

  

  :البحوث والدراسات المقترحة * 
  

  .انوية مبدينة مكة املكرمة  القيام بدراسة مماثلة على طالبات املرحلة الث-1
الطالبـات للمقارنـة بـني      /  إعادة الدراسة احلالية ، وذلك لدى الطلبة         -2

اجلنسني دف الوصول إىل أساليب معاملة والدية أكثر اسهاماً يف تكـوين الـسمات       
  .النفسية السوية لدى الطلبة والطالبات 

حـصيل الدراسـي     دراسة أثر اخلجل والشعور بالوحدة النفسية على الت        -3
  .للطالبات يف املرحلة املتوسطة 
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 القيام بدراسة حول إعداد برنامج ارشادي للنشاطات املختلفة وأثرهـا يف   -4
  .ختفيف الشعور باخلجل واإلحساس بالوحدة لدى طالبات املرحلة املتوسطة 

 دراسة عالقة أساليب املعاملة الوالدية بسمات شخصية مل تتطرق إليهـا            -5
  .حلالية الدراسة ا

 دراسة تم باألسس الوقائية اليت ينبغي اتباعهـا يف عمليـات التطبيـع              -6
االجتماعي لألبناء بناء على أسس دراسية وحبثية تساعد على احلد من انتشار ظـاهرة              

  .اخلجل والشعور بالوحدة لدى املراهقات 
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  :املــراجــع 
  :املراجع العربية : أوالً 

. التنشئة الوالدية يف عالقتها بالفصام      ) . م  1989( حممد حممد سعيد    أبو اخلري ،     . 1
  .رسالة ماجستري غري منشورة ، كلية اآلداب ، جامعة الزقازيق 

أساليب املعاملة الوالدية كما    ) . هـ  1405( أبو اخلري ، عبدالكرمي قاسم حممود        . 2
ري غري منشورة ،     رسالة ماجست  .يدركها األبناء وعالقتها باإلضطرابات السلوكية      

  .كلية التربية ، جامعة أم القرى 
. مـشكالت الطفـل الـسلوكية       ) . م  1995( امساعيل ، أمحد السيد حممد       . 3

  .االسكندرية ، دار الفكر اجلامعي 
. العالج النفسي احلديث قوة لإلنسان      ) . م  1982( األشول ، عادل عز الدين       . 4

  .القاهرة ، مكتبة مدبويل 
اخلجل وعالقته بالتحصيل األكادميي   لـدى        ) . م1987(  البكر ، علي عبداهللا    . 5

 رسالة ماجستري غري منشورة ، كلية التربية        .عينة من طالب جامعة امللك سعود       
  .، جامعة امللك سعود ، الرياض 

، القاهرة ، دار الفكـر  ) 4(ط. األسس النفسية للنمو    ). م1975( البهي ، فؤاد     . 6
  .العربـي 

عالقة بعض أسـاليب املعاملـة      ) . هـ  1420( ساعد  احلريب ، بندر بن سعد       . 7
الوالدية ببعض مسات شخصية األبناء من طالب املرحلة الثانويـة مبدينـة مكـة              

  . رسالة ماجستري غري منشورة ، كلية التربية ، جامعة أم القرى .املكرمة
القـاهرة ، دار الفكـر      . مقياس اخلجـل    ) . ت.د( الدريين ، حسني عبدالعزيز      . 8

   .العربـي
 القاهرة  . مقياس الشعور بالوحدة النفسية      ) .م  1998( الدسوقي ، جمدي حممد      . 9

w  .، مكتبة األجنلو املصرية 
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الكويـت  . سيكولوجية التوافق النفسي    ) . م1990( الديب ، أمرية عبدالعزيز      . 10
  .، مكتبة الفالح 

 جملـة األزهـر ،      .السنة ، احلياء النبوي     ) . م  1973( الساكت ، طه حممد      . 11
  . نوفمرب –، ربيع األول ) 3(ع

أسـاليب املعاملـة الوالديـة      ) . هـ  1420( السفياين ، عبداهللا بن مستور       . 12
والتفاعل السلوكي لدى تالميذ دور التوجيه اإلجتماعي وتالميذ املرحلة املتوسطة          

رسالة ماجستري غري منشورة، كلية التربية ،       . ) دراسة مقارنة   ( العاديني باململكة   
  .قرى جامعة أم ال

: اخلجل لدى املراهقني من اجلنسني    ) . م  1994( السمادوين ، السيد إبراهيم      . 13
، ) 3(التقومي واملقيـاس التربـوي ، ع      . دراسة حتليلية ملسبباته ومظاهره وآثاره      

   .201-135ص
اإلكتئـاب  ) م  1988(  خضر ، علـي الـسيد        –الشناوي ، حممد حمروس      . 14

حبوث املؤمتر الرابع لعلم    . ات االجتماعية   وعالقته بالشعور بالوحدة وتبادل العالق    
  .، اجليزة ، مركز التنمية البشرية واملعلومات النفس يف مصر 

، دراسـة   بناء تقنني مقياس اخلجـل      ) . م  1992( الشناوي ، حممد حمروس      . 15
  .باستخدام التحليل العاملي ، القاهرة ، مكتبة األجنلو املصرية 

دراسة العالقة بني خـربة اإلحـساس       ) . م  1985( الصراف ، زكية مرزوق      . 16
بالوحدة النفسية وبعض الظروف األسرية لدى الطالب اجلامعيني يف عدد مـن             

رسالة دكتوراه ، شـبني الكـوم ،        ) .  قطر   – العراق   –مصر  . ( البالد العربية   
  .كلية التربية ، جامعة املنوفية 

  

، املدينة  ) 2(ط.  األخالق يف اإلسالم  ) . م  1988( العبد ، عبداللطيف حممد      . 17
  .املنورة ، مكتبة دار التراث 
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القاهرة ، دار الدعوة للطبع والنشر      . خلق املسلم   ) . م  1988( الغزايل ، حممد     . 18
  .والتوزيع 

. )) الطفولة واملراهقة (( علم نفس النمو    ) . م  2000( القذايف ، رمضان حممد      . 19
  .اإلسكندرية ، املكتبة اجلامعية 

دراسـة علميـة    ) اخلجل  ( اخلوف االجتماعي   ) . م  1993( املاحل ، حسان     . 20
 مكـة ، دار  – جـدة  .لإلضطراب النفسي ، مظاهره ، أسبابه ، وطرق العالج       

  .املنارة
اإلنطواء لدى تالميذ الصف الثـامن      ) . م  2000( املبارك ، عبداجلليل العاقب      . 21

الديـة   األساس وعالقته مبركز التحكم والتحصيل الدراسي واالجتاهات الو       مبرحلة
 رسالة دكتوراه غري منشورة ، كلية التربيـة ، جامعـة أم درمـان               .يف التنشئة   
  .اإلسالمية 

تأثري متغريات اجلنس واجلنـسية     ). م  1998( آل مشرف ، فريده عبدالوهاب       . 22
والتخصص الدراسي يف درجة الشعور بالوحدة لدى عينة من طـالب جامعـة             

-171ص،)88(يرة   العربيـة ، ع      جملة دراسات اخلليج واجلز   اخلليج العريب ،    
  .، الرياض ، جامعة امللك فيصل 195

اجتاهات تربية الطفل يف اململكـة العربيـة        ) . م  1981( املطلق ، هناء حممد      . 23
  .الرياض ، دار العلوم للطباعة والنشر . السعودية 

أثر أساليب املعاملة الوالدية على بعـض       ) . م  1997( النفيعي ، عابد عبداهللا      . 24
جملة جامعـة   . يب املعرفية لدى عينة من طالب وطالبات جامعة أم القرى           األسال

، العلوم التربوية والنفسية واالجتماعيـة ،       ) 16(أم القرى ، السنة العاشرة ، ع        
   .125-87ص

برنامج للعالج النفسي اإلسالمي    ) . م  1995( النملة ، عبدالرمحن بن سليمان       . 25
رسالة . من طالب املرحلة الثانوية بالرياض    حلاالت اخلجل دراسة جتريبية موعة       w
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ماجستري غري منشورة ، كلية العلوم االجتماعية ، جامعة اإلمام حممد بن سـعود              
  .اإلسالمية 

بناء مقياس الوحدة النفسية ومدى انتشارها      ) . م  1993( النيال ، مايسة أمحد      . 26
لم النفس ع   جملة ع . لدى جمموعات عمرية متباينة من أطفال املدارس بدولة قطر        

  .  ، القاهرة ،   اهليئة املصرية للكتاب5 11-102ص،) 26(
اخلجل وبعض أبعـاد الشخـصية دراسـة    ) . م 1999( النيال ، مايسه أمحد   . 27

 االسـكندرية ، دار املعرفـة       . عوامل اجلنس ، العمر ، الثقافـة         ضوءمقارنة يف   
  .اجلامعية 

احلـساسية  ) م  1989(  عمـر ، حممـود أمحـد         –جابر ، عبداحلميد جابر      . 28
اإلجتماعية لدى عينة من تالميذ املدارس االبتدائية واإلعداديـة بدولـة قطـر ،           

دراسـات نفـسية ،   . وعالقتها بكل من الوحدة النفسية والتحصيل الدراسـي     
  . ، الدوحة ، جامعة قطر 79-41، ص)26(جـ

) 2(ط. الطفل اخلجول كيف نشجعه ونرعاه      ) . م  1985( جرجس ، مالك     . 29
  .اض ، دار اللواء ، الري

: اخلجل كبعد أساسـي للشخـصية    ) . م  1992( حبيب ، جمدي عبدالكرمي      . 30
، ) 23(جملة علم النفس    . دراسة ميدانية لدى عينتني من طالب املرحلة اجلامعية         

  . 85-66ص
الالمباالة واإلنطوائية عنـد الـشباب      ) . م  2000( حسن ، عبداحلميد غزي      . 31

، الـسنة العاشـرة ،      ) 34( جملة التربية ، ع     ) . مقترحات وحلول   .. عوامل  (
يوليو ، دولة الكويت ، تصدر عن قطاع البحوث التربوية واملناهج بوزارة التربية             

   .124-120ص ،
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دراسات معاصـرة يف    ) م  2000(  شند ، مسريه حممد      –حسن ، حممد بيومي      . 32
  .، القاهرة ، مكتبة زهراء الشرق ) 1(ط .سيكولوجية الطفولة واملراهقة

العالقة بني أمناط التنشئة األسرية والتكيف      ) . م  1989( حلوش ، حممد حممد      . 33
رسالة ماجستري غري منشورة ، األردن      .  طلبة كليات اتمع يف مدينة إربد        لدى

  .، جامعة الريموك 
من : اخلجل  ) . م1999(  عبداللطيف ، حسن إبراهيم      -محادة ، لولوة ابة        . 34

 وأوجه اإلختالف بني الفرق الدراسية األربع اجلامعية        منظور الفروق بني اجلنسني   
 –، السنة الرابعة والعشرون، يوليـو       )94(جملة دراسات اخلليج واجلزيرة ، ع     . 

 مجــاد – ربيــع ثــاين – ربيــع أول 2) م 1999/ ( ســبتمرب –أغــسطس 
  .152-123صهـ ، 1420/أول

. املراهـق   سيكولوجية النمو عند الطفل و    ) . م2000( خوري ، توماجورج     . 35
  .بريوت ، املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع 

مشكالت الفتاة املراهقة وعالقتها باالجتاهـات     ) . م  1988( ديب ، ليلى حممد      . 36
 رسالة ماجستري غري منشورة ، كليـة        .الوالدية دراسة مقارنة يف املدينة والقرية       

  .التربية ، جامعة أم القرى 
، القـاهرة ،    )4(ط.علم نفس النمو    ) . م  1977( م  زهران ، حامد عبدالسال    . 37

  .عامل الكتب 
دراسة الشعور بالوحـدة النفـسية لـدى    ) . م 1994( زهران ، نيفني حممد      . 38

 رسـالة   .املراهقني األيتام من اجلنسني وعالقته بأساليب اآلبـاء يف تنـشئتهم            
  .ماجستري غري منشورة ، كلية التربية ، جامعة عني مشس 

األردن ، مكتبة األجنلو     . اإلسالم وتربية اإلنسان  ) . م1985(اهيم  سعاده ، إبر   . 39
  .املصرية 
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أساليب املعاملة الوالدية  عالقتـها      ) . هـ  1410( سعود ، مصطفى عبدالرمحن      . 40
 . اإلجناز ودوافع اإلنتماء لدى طالب الصف األول الثانوي مبكـة املكرمـة            بدوافع

  . جامعة أم القرىرسالة ماجستري غري منشورة ، كلية التربية،
أساليب التنشئة وعالقتـها باملـشكالت    ) . م  1984( سالمة ، ممدوحة حممد      . 41

رسالة دكتوراه غري منشورة ، كلية التربية ،        . النفسية يف مرحلة الطفولة الوسطى      
  .جامعة عني مشس 

  

 الرئاسة العامـة لتعلـيم البنـات ،         .اخلجل   ) . 64( سلسلة التوعية الصحية     . 42
  .امة للخدمات الطبية ، قسم التوعية الصحية اإلدارة الع

، الد األول   ) 1(ط. تغلب على اخلجل    ) . م  1996( شرارة ، عبداللطيف     . 43
 بريوت ،   – سوريا، الفكر    – دار صادر ، دمشق      –بريوت ، لبنان    ( ، اموعة   

  ). األردن ، الشروق – املؤلف ، عمان –لبنان 
 القـاهرة ،    .ية السوية واملضطربة    الشخص) . م  2000( شقري ، زينب حممد      . 44

  .مكتبة النهضة العربية 
ترمجـة  . إقهر اخلجل واختبارات نفـسية متفرقـة        ) . ت.د( شيخاين ، مسري     . 45

  .، بريوت ، دار اجليل )  2(سوزاريين فرنسوا ، ط
التنشئة الوالدية وعالقتها بفعاليـة     ) . م  1994( صاحل ، عواطف حسني صاحل       . 46

جملة كلية التربيـة ، جامعـة املنـصورة ،          ن اجلنسني ،    الذات لدى املراهقني م   
    .83ص، ) م 1994( ، يناير ) 24(ع

أثر االجتاهات الوالدية واملـستوىالثقايف     ) . م  1975( صبحي ، سيد حممود      . 47
  .  رسالة دكتوراه ، كلية التربية ، جامعة عني مشس .للوالدين يف تنمية االبتكار 

يب املعاملـة الوالديـة وبعـض جوانـب         أسال) . م  1990( طاهر ، ميسرة     . 48
الرياض ، دار اهلدى للنشر والتوزيـع  سلسلة حبوث نفسية وتربوية ، . الشخصية  
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،  يـروت،    ) 6( ط .أصول علم النفس وتطبيقاته     ) . م1984( عاقل ، فاخر     . 49
  .دار العلم للماليني 

بالوحـدة  بعض املتغريات األسرية املرتبطة    ) . م  1989( عبدايد ، عبدالسالم     . 50
 رسالة ماجستري ، كليـة      . لدى عينة طالب املرحلة الثانوية من اجلنسني         النفسية

  .التربية ، جامعة طنطا 
.. من مشكالت التالميذ النفـسية اخلجـل        ) . م  1999( عبداهلادي ، نبيل     . 51

هــ ينـاير    1419، رمـضان    ) 42(جملة املعرفة ، ع     العدوان ،   .. اخلوف  
   .112، صم 1999

التفاعل بني األساليب الوالديـة والبيئـة       ) . م  1994( ة رجب   عوض ، رئيف   . 52
املدرسية على كل من العدوانية وحتقيق الذات لدى تالميذ احللقة الثانيـة مـن              

 رسالة ماجستري غري منشورة ،كلية التربية بـشبني الكـوم ،             .األساسيالتعليم  
  . جامعة املنوفية 

يف سـبيل   . لة واملراهقـة    سيكولوجية الطفو ) . م  1991( غالب ، مصطفى     . 53
  . ، بريوت ، دار ومكتبة اهلالل )12(موسوعة نفسية ، ع

يف سـبيل موسـوعة نفـسية ،        . نقطعة ضعف   ) . م1995(غالب مصطفى    . 54
  . ، بريوت ، دار ومكتبة اهلالل )19(ع

، األردن ، عمـان ،      ) 1( ط .املوسوعة النفسية   ) . م  2000( فرحة ، خليل     . 55
   .دار أسامة للنشر والتوزيع

مقياس اإلحساس بالوحدة النفسية لطـالب      ) . م  1979( قشقوش ، إبراهيم     . 56
  .القاهرة ، مكتبة األجنلو املصرية . اجلامعات 
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 إطار نظري عـن     )) حولية كلية التربية    ) . (( م  1983( قشقوش ، إبراهيم     . 57
، 213-187الوحدة النفسية خربة اإلحساس بالوحدة النفـسية ، قطـر ، ص           

  .بية ، جامعة قطر حولية كلية التر
  

القاهرة .  معجم علم النفس والطب النفسي       ) .م  1994( كفايف ، عالء الدين      . 58
  .، دار النهضة العربية 

 ترمجـة  علم الـنفس االجتمـاعي ،    . ) م  1993( المربت  .المربت ، وليم و    . 59
  .سلوى املال ، جدة ، دار الشروق 

.  أبناءنا عليهـا   أخالق املسلم وكيف نريب   ) . م  1991( مبيض ، حممد سعيد      . 60
  .، أدلب سوريا ، مكتبة الغزايل ) 1(ط

. التربية اإلسالمية للطفـل واملـراهقني       ) . ت  .د( حمفوظ ، حممد مجال الدين       . 61
  .القاهرة ، دار اإلعتصام 

الثقـة  ( عالقة بعض مسات الشخـصية      ) . م  1988( مرسي ، كمال إبراهيم      . 62
القلـق ، واإلتكاليـة ،      ( الصحية  وغري  ) بالنفس ، واإلكتفاء الذايت ، واإلجناز       

من ناحية إدراك املعاملة الوالدية والتقبل واحلـث        ) والشعور بالذنب ، والعداوة     
، الد الرابع   )15(الة التربوية ، ع   . على اإلجناز وعدم التقبل من ناحية أخرى        

 ، تصدر عن جملس النـشر العلمـي، جامعـة           271، ص ) م  1988(، شتاء   
  .الكويت 

العالقة بني االجتاهات الوالديـة وتقبـل     ) . م  1979(  ، نادية حممود     مصطفى . 63
الذات وتقبل اآلخرين والتوافق الدراسي لدى عينة من تالميذ وتلميذات املدارس           

  . رسالة ماجستري غري منشورة ، كلية التربية ، جامعة عني مشس .اإلعدادية 
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ألمهات العامالت وغري   االجتاهات الوالدية ل  ) . م  1994( مقيبل ، مها هاشم      . 64
 . كما تدركها املراهقات وعالقتها مبشكالت املراهقة مبدينة الطـائف         العامالت

  .رسالة ماجستري غري منشورة ، كلية التربية ، جامعة أم القرى 
مفهـوم الـذات لـدى املـراهقني        ) . م  1983( منيب ، اين حممد عثمان       . 65

 رسالة ماجـستري  .ا يدركها األبناء واملراهقات يف عالقته باالجتاهات الوالدية كم  
  .غري منشورة ،كلية التربية ، جامعة عني مشس 

قراءات يف مشكالت الطفولة    ) . م  1984( منصور ، حممد مجيل حممد يوسف        . 66
 . اململكة العربية السعودية ، دار امة –، جدة ) 2( ط.

) 4(     ط      .النمو من الطفولة إىل املراهقة    ) . م  1989( منصور ، حممد مجيل      . 67
  . اململكة العربية السعودية ، دار امة –، جدة 

  

االجتاهات الوالدية يف التنشئة وارتباطهـا    ) . م  1979( مياسا ، حممد مصطفى      . 68
رسالة ماجـستري   . بشخصية األبناء يف املستويات االجتماعية االقتصادية املختلفة        

  .غري منشورة ، كلية اآلداب ، جامعة عني مشس 
االجتاهات الوالدية من وجهة نظر     ) . هـ  1405( طمة حسن سليم    وادي ، فا   . 69

.  الدراسي للتلميذات يف شهادة الكفـاءة املتوسـطة          بالتحصيلاألبناء وعالقتها   
  .رسالة ماجستري غري منشورة ، كلية التربية ، جامعة أم القرى 
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