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:ملخص الدراسة

لدى تالمیذ السنة والتوافق النفسيالخجلهدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن العالقة بین 
ثانوي، وقد تم االعتماد على المنهج الوصفي التحلیلي ألنه األنسب لهذه الدراسة، كما األولى

وافقالتمقیاس و ،حسن عبد العزیز الدرینيإعدادالخجلتم االعتماد على كل من مقیاس 
) 100(، وقد طبقت األداتین على عینة عشوائیة طبقیة بلغت لزینب محمود شقیرالنفسي 

من مرحلة التعلیم الثانوي لثانویتین بمدینة عین الدفلى، األولىتلمیذ وتلمیذة من السنة 
للعلوم االجتماعیة SPSSوبعدها تمت المعالجة اإلحصائیة عن طریق الحزمة اإلحصائیة 

:النتائج التالیةل إلىوقد تم التوص

 لدى تالمیذ السنة والتوافق النفسيالخجلوجود عالقة ذات داللة إحصائیة بین
.ثانوياألولى

 ثانوي باختالف األولىلدى تالمیذ السنة الخجلتوجد فروق دالة إحصائیا في ال
).إناث\ذكور(الجنس 

 ثانوي األولىالسنة لدى تالمیذالتوافق النفسيتوجد فروق دالة إحصائیا في ال
).إناث\ذكور(باختالف الجنس 

 ثانوي باختالف األولىلدى تالمیذ السنةالخجلتوجد فروق دالة إحصائیا في ال
).أدبي\علمي(التخصص 

 ثانوي األولىنة لدى تالمیذ السالتوافق النفسيفي إحصائیاتوجد فروق دالة ال
).أدبي\علمي (باختالف التخصص 



Résumé:

Le but de cette étude était de révéler la relation entre la timidité et la
compatibilité psychologique, et était basé sur l'approche analytique
descriptive, car il est le mieux adapté pour cette étude,  Et était basé
sur la mesure du timidité de Hassan Abd Elaziz Darini, et une mesure
du compatibilité psychologique de Zainab Mahmoud Shakir, Les deux
outils ont été appliqués à un échantillon aléatoire de 100 élèves de
deuxième année secondaire dans deux lycée dans la wilaya de Ain
Defla, puis l'analyse statistique a été réalisée à l'aide du progiciel
statistique SPSS pour sciences sociales a atteint les résultats suivants:

- Il existe une relation statistiquement significative entre la
timidité et la compatibilité psychologique chez les élèves de
première année secondaire.

- Il n’y avait pas des différences statistiquement significative de
timidité parmi les élèves de première année secondaire selon le
sexe (Masculin/Féminin)

- Il n’y avait pas des différences statistiquement significative de
compatibilité psychologique parmi les élèves de première année
secondaire selon le sexe (Masculin/Féminin)

- Il n’y avait pas des différences statistiquement significative de
timidité parmi les élèves de première année secondaire selon la
spécialité (Scientifique/Littéraire)

- Il n’y avait pas des différences statistiquement significative de
compatibilité psychologique parmi les élèves de première année
secondaire selon la spécialité (Scientifique/Littéraire)
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مقدمة

أ

: مقدمة

والتي تحدث فیها اإلنسانتعتبر مرحلة المراهقة من بین المراحل التي یمر بها 
تغیرات سریعة في كافة جوانب النمو، لذا تتمیز هذه المرحلة بالحساسیة االنفعالیة نتیجة 
التغیرات الجسمیة السریعة، وبالتالي تكون عرضة لظهور العدید من المشكالت النفسیة 

.ن بینها ظاهرة الخجلواالنفعالیة وم

من بناء عالقات اجتماعیة مع اآلخرین، األفرادیعد الخجل بمثابة قوة داخلیة تمنع إذ
أنإالوكذلك تكوین أفار سلبیة نحو الذات والرغبة في تجنب مواقف التفاعل االجتماعي، 

.على التوافق السلیم للمراهقرتؤثاألعراضهذه 

التوافق، فهما في النهایة أنواعأهمتماعي هما من وٕاذا كان التوافق الشخصي واالج
اضطربت إنوحدة نفسیة واجتماعیة فاإلنسانأغصان تتفرد على شجرة التوافق العام، 

.اضطرب لها سائر جوانبها، لذا غالبا ما تتجمع ضروب سوء التوافق في جانب واحد

التي تحدث بین الفرد السویة أوفي تلك العالقات االیجابیة فالتوافق النفسي یتمثل 
في المدرسة، وفي القسم، مع أقرانهیكون متوافقا مع أنإلىتوصل المراهق فإذاوذاته، 
عدم تخطي المراهق لهذه العقبات أماالمراهق متوافق نفسیا، أنفهذا دلیل على أساتذته

إلىدي رغباتهم وهذا یؤ إشباعوالتغلب على هذه الصعوبات یجعلهم غیر راضیین، وال یحقق 
.سوء التوافق النفسي

وفي هذا السیاق جاءت هذه الدراسة للكشف عن الخجل وعالقته بالتوافق النفسي لدى 
كانت هناك فروق لدى الجنسین فیما یخص إذاأیضاثانوي، والتعرف األولىتالمیذ السنة 

) أدبي-علمي(كانت هناك فروق من كال التخصصین إذاالخجل والتوافق النفسي، وكذلك 
.في الخجل والتوافق النفسي

والقسم الثاني یمثل الجانب النظريقسمین، القسم األول یمثل إلىلذا قسمنا دراستنا 
:، وقبلهما استهللنا دراستنا بمدخل عام لدراستناالجانب التطبیقي



مقدمة

ب

تحدید اإلطار العام لإلشكالیة بحیث تطرقنا فیه إلى اإلشكالیة، : المدخلوشمل هذا
فرضیات الدراسة، أهمیة الدراسة، أهداف الدراسة، وكذلك تحدید المفاهیم األساسیة، وأخیرا 

.قمنا بتحدید مجاالت وحدود الدراسة

:ویتضمن في هذه الدراسة متغیري الدراسة وكذا الدراسات السابقة:الجانب النظري

عض المفاهیم التي لها بالخجل حیث تطرقنا فیه إلى تعریف الخجل، بهاستهللنا:أوالً 
مكونات الخجل، كذلك أسباب الخجل، وأنواع الخجل، عالقة بالخجل، تصنیفات الخجل، و 

.أعراض الخجل، المظاهر المشتركة للخجولین، أهم النظریات التي تناولته

التوافق النفسي والذي تطرقنا فیه إلى تعریف التوافق النفسي، ثم اتجاهات :ثانیا
، كذلكأبعاده، وخصائص التوافق النفسي، أهمیة التوافق النفسينفسي، تعریف التوافق ال

.والعوامل المؤثرة فیه، معاییره، والنظریات المفسرة للتوافق النفسيالتوافق النفسي، مظاهر 

.تعرضنا للدراسات السابقة التي لها عالقة بموضوع الدراسة مع التعقیب علیها: ثالثا

:الدراسة فیتضمن الفصول التالیةمن هذهالجانب التطبیقيأما 

لمنهج باالمنهجیة للدراسة بحیث استهللناه لإلجراءاتخصصناه :الفصل الثالث
المستخدم في الدراسة، الدراسة االستطالعیة، العینة وطریقة اختیارها، مجتمع 
وعینة الدراسة، خصائص العینة، أدوات الدراسة وخصائصها السیكومتریة، وأخیرا 

.حلیل والمعالجة اإلحصائیة للنتائجأسلوب الت

الدراسةوخصصناه لعرض نتائج المعالجة اإلحصائیة لنتائج فرضیات : الفصل الرابع
.وتحلیلها

.الدراسةتساؤالت وفرضیاتوخصص لتفسیر ومناقشة نتائج:الفصل الخامس

وفي األخیر تم عرض مراجع الدراسة باللغة العربیة واألجنبیة مرتبة وموثقة وفق
.، ثم تلیها مالحق الدراسة المتضمنة األدوات المستخدمة في الدراسة)APA(أسلوب 



الجانب النظري
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:اإلشكالیة

مرحلة المراهقة مرحلة حرجة في حیاة الفرد، وهي فترة خاصة بالنسبة للمراهق، تعد
بحیث یسیطر علیه االرتباك لعدم تحدید أدواره التي یجب علیه القیام بها، مما یؤدي إلى 

، ولقد اختلف العلماء في )372: 2000رمضان محمد القذافي، (نشوء تلك الحالة االنفعالیة 
نشوء الحالة االنفعالیة التي تسود حیاة المراهق، فهناك من یرى بأن أسبابها تعود إلى أسباب

حدوث تغیرات في إفرازات الغدد، والبعض اآلخر یرجعها إلى عوامل البیئة المحیطة به أو 
.السببین معا

أن حساسیة المراهق االنفعالیة ترجع لعدم قدرته على التوافق ،ویعتبر علماء النفس
البیئة التي یعیش فیها، إذ یفسر كل مساعدة من قبل والدیه على أنها تدخل في أموره، مع 

وبالتالي یصبح ،)32: 1991مصطفى غالب، (وفي هذا إساءة لمعاملته والتقلیل من شأنه
.المراهق معرضا للعدید من االضطرابات النفسیة والتي هي محل اهتمام الكثیر من الباحثین

طرابات نجد الخجل الذي یعتبر سمة من سمات الشخصیة ذي ومن بین هذه االض
صبغة انفعالیة تتفاوت في عمقها من فرد آلخر، ومن موقف آلخر، ومن عمر آلخر ومن 
ثقافة إلى أخرى، كما تتعدد أشكاله وأنواعه ومظاهره فضال عن تعدد أعراضه التي قد تأخذ 

: 1999ال، ایسة أحمد النیم(، اجتماعیة، انفعالیة ومعرفیة ما بین فزیولوجیةالصداقةشكل

02(.

وهذا ما أدى بالعدید من الباحثین باالهتمام بهذه الظاهرة، ومن بین الدراسات التي اهتمت 
بأن الخجل سمة منتشرة بصفة أكبر بین أوساط المراهقین مع األوساط الطفولیة، ومنها نجد 

التي أسفرت على أن أطفال المرحلة االبتدائیة اقل )crozier) "1995كروزیر "دراسة 
.)59: المرجع السابقال،مایسة أحمد النی(خجال، وان المراهقین أكثر شعور بالخجل 
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كما أن هناك دراسات تناولت مدى انتشار الخجل من جنس آلخر، بحیث نجد الدراسة 
مراهقا من 1375ة عددها على عین)1994(إبراهیم السید السمادوني العربیة التي أجراها 

الجنسین، والتي أسفرت على وجود فروق بین المراهقین والمراهقات في الخجل، إذ یختلف 
أیضا تقبل المراهقین عن المراهقات في التعلیم الثانوي في درجة شعورهم بالخجل في معظم 

لى انه سمة الوقت، ولكن ال یعدونه مشكلة، كما یختلف تقبل المراهقین والمراهقات للخجل ع
غیر مقبولة لدرجة شعورهم به، بینما یختلف كال الجنسین في مراحل التعلم الثانوي في 

، فإن سمة الخجل )59: المرجع السابقال، مایسة احمد النی(إدراكهم للمواقف المسببة للخجل
منتشرة لدى المراهقین بصفة عامة والمراهقات بصفة خاصة، ویعود ذلك ربما إلى التركیبة 

فزیولوجیة للمرأة وخاصة في هذه المرحلة أین تظهر وتبرز أعضاءها، وهذا یؤدي بها إلى ال
االنطواء والخوف من الظهور أمام اآلخرین، بینما نجد العكس لدى المراهقین الذكور وهذا ما 

عن أن اإلناث كن أكثر إظهارا للخجل مقارنة )1994(كول وآخرون بینته دراسة الباحث 
مایسة أحمد (من تالمیذ وتلمیذات المرحلة اإلعدادیة 116لدى عینة قوامه بالذكور، وذلك

.)60:المرجع السابقالنبال، 

وبما أن حاجات المراهق في هذه المرحلة تتعدد حیث تظهر بعض الحاجات النفسیة 
الخ، وهذه الحاجات النفسیة األساسیة ...إلى االستقالل وتأكید الذاتاألساسیة مثل الحاجة

لم یستطع المراهق إشباعها في مناخ اسري أو في محیطه المدرسي قد تكون سببا لعدید إذا
.من الصراعات النفسیة

فالخجل هو أن یفقد اإلنسان ثقته واتزانه، ویضطرب في أفعاله، وهو مصحوب بالخوف، 
وهذا یدل على صراع عمیق بین اإلرادة والعوائق التي تعترضه، والسبب في حدوثه هو 

.)107، ص1995عبد الغني الدیدي، (المراهق بنقصه، وعجزه عن أداء وبلوغ غایته شعور 
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باإلضافة إلى التغیرات الكثیرة التي تحدث في مرحلة المراهقة، كما أن انتقاله من المؤسسة 
التعلیمیة في المتوسط إلى الثانویة، فهذا یجعل المراهق یجد صعوبة في التكیف داخل هذا 

Jeanجون الكروا وجود زمالء وأساتذة جدد، وهذا ما ذهب إلیه الباحث الوسط الجدید مع 
Lacroix في دراسته قصد الوصول إلى عالج الخجول، إن هذا األخیر غیر قادر على

التكیف خاصة مع التحوالت الجدیدة التي تظهر في المراهقة، ذلك أنه في هذه المرحلة یكون 
.)Jean Lacroix،1936 :59(واعیا بمشكلته فیطارده الخوف الشدید من حكم اآلخرین 

هتمام بظاهرة الخجل لكونها سمة في شخصیة الفرد، وهذا ما أدى بعدد من الباحثین باال
التي ركزت في دراستها للخجول على جملة Ginette Gaudetبحیث نجد الباحثة 

والذي وصفه العلماء بالشلل والكف، وفقدان "قلة النشاط"الخصائص والسمات الرئیسیة منها 
"الهامشیة"ذي یرمي به إلى اإلرادة االجتماعیة، مما یعرقل سیر النشاط الیومي للخجول ال

.)Ginette Gaudet ،1951 :07(وهي سمة أخرى للخجل إضافة إلى السمات األخرى 

إن هذا الشعور الذي یعاني منه المراهق المتمدرس في حیاته العامة، ومحیطه 
المدرسي خاصة یجعله یتحاشى اآلخرین، ویعاني من عدم القدرة على التعامل بسهولة مع 
زمالئه في المدرسة، ویعیش منطویا على نفسه، بعیدا عن اآلخرین كما یحاول االبتعاد عن 

اعیة، بحیث نالحظه أثناء الحدیث في القسم یتكلم بصوت اآلخرین في المناسبات االجتم
منخفض، كما انه یتلعثم، وظهور أعراض فیزیولوجیة منها احمرار الوجه واألذنان خاصة 
أثناء وجوده في المدرسة، ولكن نالحظ سلوكات أخرى في المنزل بحیث یكون طبیعي 

.ونشیط في منزله بین ذویه

وحل مشكالته باألسلوب الذي یخفض توتره في ضوء فالفرد یسعى إلى إشباع حاجاته،
المعاییر التي اكتسبها من مجتمعه، فهناك من یسلك سلوكا ایجابیا في حل مشكالته، وٕاذا 
فشل یحاول مرة أخرى أن یكتشف باستمرار طرق جدیدة إلشباع حاجاته حتى یستطیع 
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من المواقف أو الغضب البقاء، وهناك من یحل مشكلته بطرق ملتویة أو شاذة كاالنسحاب 
منها، وبهذا فكل سلوك یمكن فهمه باعتباره جهدا یهدف إلى خفض التوتر، ویطلق على تلك 

.الطرق االیجابیة منها والسلبیة التي یلجأ إلیها الفرد لخفض توتره بالتوافق

فالتوافق مقترن بالصحة النفسیة، فال توافق دون تمتع الفرد بصحة نفسیة جیدة، وال صحة 
سیة بدون توافق، وان حاالت عدم التوافق هي مؤشرات الختالل الصحة النفسیة، إذ أن نف

.هذه األخیرة تسعى إلى تحقیق التوافق السلیم

ویقصد بالتوافق النفسي التوفیق بین دوافعه المتصارعة توفیقا یرضیها جمیعا إرضاءا متزنا، 
إنسان أبدا من هذه الصراعات، وٕانما وال یعني ذلك الخلو من الصراعات النفسیة، إذ ال یخلوا

تعني القدرة على حسم هذه الصراعات والتحكم فیها بصورة مرضیة، والقدرة على حل 
.المشاكل حال ایجابیا بدال من الهروب منها

إذ یعتبر مجال التربیة والتعلیم من بین المجاالت التي یواجه فیها الفرد عدة مشكالت 
رق سلیمة من أجل تحقیق الرضا عن نفسه وتقبل الذات وعقبات والتي تتطلب حلول بط

واحترامها، وبالتالي یؤدي إلى تحقیق التوافق النفسي، فالمراهق المتمدرس المتوافق نفسیا 
یعتبر مؤشرا ایجابیا یدفع المراهقین المتمدرسین لمواجهة المشكالت والعقبات التي تعترضهم 

دة وایجابیة لحلها، والتي تنعكس علیه في المدرسة خاصة باالعتماد على أسالیب جی
استجابات التوافق التي تدل من خاللها على تحقیق السعادة مع النفس والرضا عنها، وفهم 
ذاته فهما واقعیا وتقبلها، كما یظهر أیضا في قدرته على اتخاذ قراراته وحل مشكالته، 

جابر "نجد دراسة الباحث وتحقیق أهدافه، ومن بین الدراسات التي تناولت التوافق النفسي 
التي اهتمت بدراسة العالقة بین تقبل الذات والتوافق النفسي من )1978" (عبد الحمید جابر

كال الجنسین من طالب الجامعة، وتوصل إلى وجود عالقة موجبة بین الذات والتوافق 
.)1990:101مدحت عبد الحمید عبد اللطیف، (النفسي 
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" صالح مرحاب"ولت صلب الموضوع وهي دراسة الباحث وكذلك نجد الدراسة التي تنا
التي اهتمت بالتوافق النفسي وعالقته بمستوى الطموح، والهدف منها هو الكشف )1984(

عن العالقة التي قد تكون بین مظاهر التوافق النفسي لدى مجموعة من المراهقین 
ة موجبة ودالة إحصائیا بین والمراهقات المغاربة، وتوصلت نتائج هذه الدراسة إلى وجود عالق

ومستوى ) المنزلي، الصحي، االجتماعي واالنفعالي(التوافق النفسي العام وجمیع أبعاده 
.الطموح

وتعتبر هذه الدراسة األولى من نوعها في تلك الفترة التي أجریت على المراهقین بالمغرب كما 
تالي یمكن القول أن هذه یذكر الباحث أن باقي الدراسات كانت تدور حول الجامعة، وبال

:1984محمد السید أبو النیال، (الدراسة لها أهمیة كبیرة بالنسبة للمراهقین في الوطن العربي 

274(.

التي اهتمت بدراسة أبعاد التوافق الشخصي لدى الراشدین : )1986(فیروف كما نجد دراسة
عدة عوامل یشترك أ، وتوصل إلى أن هناك.م.المقیمین في بیوت خاصة لإلعالة في الو

االضطراب النفسي، الشعور بالتعاسة، نقص الهویة أو الوعي : فیها الرجل والمرأة من بینها
بالذات، بحیث یستهدف التوافق النفسي إلى الرضا عن النفس وراحة البال واالطمئنان 
واالرتیاح ولتحقیق التوتر الناشئ عن الشعور بالحاجة من اجل تحقیق رغباته بما یرضي 

إلى أن التوافق الشخصي هو السعادة مع النفس "حامد زهران"نفسه وذاته، فیشعر الباحث 
والرضا عنها، وٕاشباع الدوافع الداخلیة الفطریة أو الفزیولوجیة التي تعبر عن سالم داخلي ال 

.)145: 2002ال، مایسة احمد النی(صراع داخلي 

لب على ما یعتریه من مشاكل وعقبات فالفرد الذي یتوصل إلى إشباع رغباته وحاجاته متغ
وتوصل إلى حل لتلك المشاكل والعقبات بأسالیب ایجابیة، وعلیه یمكننا القول أن ذلك الفرد 
یحقق التوافق الذي هو عبارة عن سلوك ایجابي، أما إذا كان العكس أي لم یتوصل إلى حل 
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ذلك على سلوكه، مشاكله، بل یلجأ إلى أسالیب سیئة أو الهروب منها، فسوف ینعكس 
وبالتالي یتصف سلوكه بسوء التوافق، فاألفراد الذین ال یسلكون سلوك ایجابي للحصول على 
حاجاتهم، وتحقیق أهدافهم فنجدهم محصورین بین مشاكل وعقبات شدیدة، تزداد لدیهم درجة 
القلق واإلحباط لتصل إلى درجة عدم القدرة على تنظیم سلوكهم، وهذا یؤدي إلى سوء 

وافق، أما التالمیذ سیئو التوافق الذین یعانون من التوتر النفسي، ویعبرون عن توتراتهم الت
النفسیة بطرق متعددة كاستجاباتهم بالتردد والقلق أو بمسالك العنف واألنانیة والتمركز حول 
الذات، وفقدان الثقة بالنفس واستخدام األلفاظ النابیة في التعامل مع اآلخرین، وكراهیة 

رسة والهرب منها واضطرابات سلوكیة مثل اللجلجة والتلعثم، والمیول اإلنسحابي والشعور المد
بالنقص والخجل، وتنعكس تلك المشكالت بالطبع في انخفاض التحصیل الذي هو جوهر 

.)59: 2001محمد عبد الحمید الشاذلي، (عملیة التعلیم 

تي یسودها االضطراب النفسي، والوقوع باعتبار أن مرحلة المراهقة أهم المراحل االرتقائیة ال
التي ) الخ...االجتماعیة، السیاسیة،(ات في أزمات نفسیة منها الخجل نتیجة لضغط التغیر 

تضر بهویته وتؤثر في التوافق النفسي للفرد، هذا ما أدى إلى االهتمام بهذه الدراسة للكشف 
المراهق المتمدرس في السنة األولى عن العالقة الموجودة بین الخجل والتوافق النفسي لدى 

.ثانوي

هل توجد عالقة دالة إحصائیا بین الخجل : وبناءا على ما سبق یمكننا طرح التساؤل التالي
والتوافق النفسي لدى التلمیذ المتمدرس في السنة األولى ثانوي؟

:ومن ثم یمكن طرح التساؤالت التالیة

ن في الخجل من التالمیذ المتمدرسین في السنة الجنسیهل توجد فروق دالة إحصائیا من كال
األولى ثانوي؟
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الجنسین في التوافق النفسي من التالمیذ المتمدرسین هل توجد فروق دالة إحصائیا من كال
في السنة األولى ثانوي؟

في الخجل من تالمیذ ) أدبي-علمي(التخصصین هل توجد فروق دالة إحصائیا من كال
السنة األولى ثانوي؟

في التوافق النفسي من ) أدبي-علمي(التخصصین ل توجد فروق دالة إحصائیا من كاله
تالمیذ السنة األولى ثانوي؟ 

:وهي كاآلتي: فرضیات الدراسة

توجد عالقة ارتباطیه ذات داللة إحصائیة بین الخجل والتوافق النفسي لدى تالمیذ -
.السنة األولى ثانوي

األولىالجنسین لدى تالمیذ السنة من كالتوجد فروق دالة إحصائیا في الخجل-
.ثانوي

الجنسین لدى تالمیذ السنة إحصائیا في التوافق النفسي من كالتوجد فروق دالة -
.األولى ثانوي

لدى تالمیذ ) أدبي-علمي(التخصصین إحصائیا في الخجل من كالروق دالةتوجد ف-
.السنة األولى ثانوي

لدى ) أدبي-علمي(التخصصین التوافق النفسي من كالإحصائیا في توجد فروق دالة -
.تالمیذ السنة األولى ثانوي



مدخل للدراسة:    الفصل األول

-12-

:أهمیة الدراسة

الخجل من المواضیع الهامة والجدیرة باالهتمام في علم النفس عامة والصحة إن
النفسیة خاصة، حیث أن هذه الدراسة تبحث في الخجل وعالقته بالتوافق النفسي لدى تالمیذ 

:ثانوي، لذا فان أهمیة الدراسة تظهر في الجوانب اآلتیةلىاألو السنة 

فعاال إسهاماأنها توفر أداة لقیاس مستوى الخجل لدى التالمیذ والذي قد یسهم -1
.للتخفیف من حدته

.لقیاس التوافق النفسي لدى تالمیذ المرحلة الثانویةأداةتوفر أیضا -2
.اهتم به علماء النفس والصحة النفسیةزیادة المعرفة النظریة لهذا الموضوع والذي -3
.في حیاة التلمیذانتقالیةو سیة مهمةتهتم بمرحلة درا-4
یخفض في درجة إرشاديتزود المرشدین التربویین بمقیاس یساهم في بناء برنامج -5

.الخجل لدى التالمیذ

ثانوي األولىالخجل لدى تالمیذ السنة إظهاركما تساعد نتائج هذه الدراسة على 
وعالقته بالتوافق النفسي، ثم االستفادة من نتائج هذه الدراسة في توجیه المختصین النفسانیین 

.تالمیذ المتمدرسین في األولى ثانويدورهم وتحقیق التوافق النفسي للألداء

وفي األخیر معرفة إذا كان المراهقین المتمدرسین الخجولین متوافقین نفسیا أو غیر 
.متوافقین

:أهداف الدراسة

والتي تدرس العالقة بین الخجل والتوافق النفسي لتالمیذ السنة تهدف الدراسة الحالیة
:ما یليإلى األولى ثانوي

.الكشف عن العالقة بین الشعور بالخجل والتوافق النفسي-1
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.معرفة الفروق في الخجل والتوافق النفسي بین الذكور واإلناث-2
.لتوافق النفسي بین العلمیین واألدبین للسنة األولى ثانويمعرفة الفروق في الخجل وا-3

:ـةالدراســممفاهیـتحدید 

:الخجل
خوف الفرد من  "وهي من أصل التیني وتعني Timideالخجل كلمة مشتقة من : لغة

"ردود أفعاله خاصة بحضور اآلخرین
: أنLafonالفونأما في معجم مصطلحات علم النفس التربوي یرى الباحث 

الخجل هو فقدان  الثقة بالنفس، وتردد، الحیرة والخوف، وهو میل إلى االضطراب وفقدان "
، Robert Lafon(التوازن عند إحساس الفرد بأنه مالحظ من طرف أشخاص غرباء عنه 

1991 :1017(.

الخجل هو أن یفقد اإلنسان ثقته واتزانه، ویضطرب في أفعاله، وهو :اصطالحا
مصحوب بالخوف، وهذا یدل على صراع عمیق بین اإلرادة والعوائق التي تعترضه، والسبب 

مرجع عبد الغني الدیدي، (في حدوثه هو شعور المراهق بنقصه، وعجزه عن أداء وبلوغ غایته 

.)107: سابق
یشیرذلكومع،لهمطلقمقیاسیوجدالكما، للخجلمحددتعریفیوجدال:إجرائیا

األطفالبعضىولد، االجتماعيالتفاعل فيصعوبةیجدونالذینأولئكإلىالخجلتعبیر
البعضىولد، االجتماعیةالمهاراتكفایةعن عدمجماانالخجلیكونقدالمراهقینأو

.لهماآلخرینبنظرةاالهتمامفيیبالغونیجعلهمممابالنفسالثقةافتقادإلىیرجعاآلخر
:التوافق

اإلنسان، مجموعة من التغیرات التي تمس ":حسب قاموس علم النفس هو:إصطالحا
."تكیفا مع محیطهأكثرجل جعله وذلك من أ

(Grand dictionnaire de la psychologie,2000,p320)
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دوافعه من خالل تفاعله المرن، وٕاشباعلتحقیق غایاته، اإلنسانهو وسیلة :إجرائیا
ویكفل لنفسه البناء البیولوجي والنفسي مع مطالب الحیاة المتغیرة، حتى یحقق التوازن، 

.المناسب

:التوافق النفسي

أن التوافق النفسي یشمل )2001(عبد الحمید محمد الشاذليیرى : اصطالحا
لحاجات، والسلم الداخلي، والشعور السعادة مع النفس والثقة بها والشعور بقیمتها، وٕاشباع ا

بالحریة في التخطیط لألهداف، والسعي لتحقیقها وتوجیه السلوك، وموجهة المشاكل 
الشخصیة وحلها وتغییر الظروف البیئیة، والتوافق لمطالب النمو في مراحله المتتالیة، وهو 

.)20: مرجع سابقعبد الحمید محمد الشاذلي، (ما یحقق األمن النفسي 

التوافق النفسي هو شعور الفرد بالموائمة بینه وبین نفسه وبینه وبین بیئته من : إجرائیا
.ناحیة أخرى

هو المراهق المنخرط إجباریا في مؤسسة تربویة، أما في دراستنا : المراهق المتمدرس
.فهو التلمیذ الذي یدرس السنة األولى ثانوي

هي مرحلة من مراحل التعلیم الثانوي تبدأ بعد التتویج بشهادة :ثانوياألولىالسنة 
وآداب، وتنتهي باالنتقال - علوم وتكنولوجیا: وتحتوي على جذعین مشتركینالتعلیم المتوسط 

.إلى السنة الثانیة ثانوي

:اــحدودهـمجاالت الدراسة و 

وثانویة )زدین(أحمد بن بلة كل من ثانویة، فيتتمثل:المكانیةالحدود ،
.بوالیة عین الدفلى) الروینة(هواري بومدین
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لى إ2018مارس11المیدانیة بدایة من أجریت الدراسة :الزمنیةالحدود
.2018يما13، أما التطبیق النهائي فكان في 2018أفریل25غایة

.إناث/ذكور، علوم/آدابثانوي األولىتالمیذ السنة شملت الدراسة:البشریةالحدود



ري والدراسات السابقةظالنالفصل الثاني اإلطار

الخجل: أوال
التوافق النفسي: ثانیا



الخجل: أوالً 
تمهید

تعریف الخجل.1
بعض المفاهیم التي لها عالقة بالخجل.2
تصنیفات الخجل.3
مكونات الخجل.4
أنواع الخجل.5
أسباب الخجل.6
أعراض الخجل.7
المظاهر المشتركة للخجولین.8
ریات المفسرة للخجلالنظ.9

.خالصة
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.الخجل: والأ
:تمهید

ال یستطیع أي إنسان أن یعیش حیاتـه دون أن یتعـرض للتـوتر فـي وقـت مـن األوقـات، 
فكــل منــا یكـــون أحیانــا قلقــا إزاء موقـــف أو مشــكلة مــا وأحیانـــا یــؤدي هــذا التـــوتر إلــى الشـــعور 

.بالخوف، واالرتباك واالنطواء والعزلة والخجل

ر هــو مشــكلة فــي حــد ذاتــه كمــا أنــه یتســبب فــي مشــكالت أخــرى قــد تــؤدي وهــذا األخیــ
.بصاحبه إلى اعتزال اآلخرین والشعور بعدم الثقة وسوء التكیف مع نفسه ومع اآلخرین

:تعریف الخجل-1
: تباینت وجهات النظر الخاصة بمفهوم الخجل نظرا لطبیعته المركبة، ولقد عرفه

2000، عبد الحمیدحنان(›› خرین في المواقف االجتماعیةتأثر انفعالي باآل‹‹بأنه السمادوني

:11(.

حالة انفعالیة قد یصاحبها الخوف عند ما یخشى ‹‹فیرى أن الخجل هو البهيأما 
).02: 2001عبد المعطي، (›› الفرد الموقف الراهن المحیط به

ظهر في أن الخجل ی‹‹) 1987(جونز وبویجزوقد اتفق هذا التعریف مع ما أورده 
)32: 2012، لعباس نصیرة(››في صورة خوف أو رعب أو صمت عن الحدیث

الخجل یقع على طرف خط متدرج تقع المكابرة ‹‹إلى أن الخجل  الشناويوأشار 
على طرفه األخر، وكلتاهما صفتان مذمومتان، في حین یقع الحیاء في وسطه وهو صفة 

).23: 2005،عبد الرحمنالنملة(››كریمة

حالة من الحیاء المفرط الذي یدعو ‹‹الخجل في ضوء هدي اإلسالم بأنه ویعرف 
إلى الحیرة واالضطراب وهو أمر مذموم یدل على الضعف، ویجب أن ال یتصف به اإلنسان 
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عبد النملة(›› ألنه یعوق عن تحقیق الطموحات سواء على المستوى التعلیمي أو المهني

.)68:مرجع سابق، الرحمن

حالة الخجل الشدید اضطراب التجنب، فالطفل الخجول عادة یتحاشى كما یطلق على
اآلخرین، ویتم ترویعه بسهولة وال یثق بالغیر، وهو متردد في اإلقدام وااللتزام، وال یمیل إلى 
المشاركة في المواقف االجتماعیة مفضال البعد أو الصمت أو الحدیث المنخفض أو اإلنزواء 

.)104: 1994الشربیني، (

خلل انفعالي له دور في الحیلولة دون ‹‹بأنه عبد الرحمن بن سلمان النملةعرفه وی
اندماج الفرد في المجتمع، ویستدل علیه من خالل ردود فعله المختلفة سواء على المستوى 

.)68: مرجع سابقالنملة، (.››الفسیولوجي أو المعرفي أو السلوكي

االجتماعیة بوصفها المثیر األساسي لقد أكدت معظم التعریفات على أهمیة المواقف
لردود األفعال التي تتسم بالخجل، وتؤكد أیضا على أن الخجل یتصف بقلة االستجابات 

.التفاعلیة أثناء وجود الخجول مع اآلخرین

ومنه یمكن القول أن الخجل هو حالة انفعالیة تتسم بالشعور بالخوف والقلق وعدم 
االجتماعیة، حیث یؤثر على شخصیة الفرد وقدراته وٕانتاجه االرتیاح، واالرتباك في المواقف 

.ودراسته

:بعض المفاهیم التي لها عالقة بالخجل -2

للخجل عدة مفاهیم شبیهة به وقریبة منه ولصیقة به، ومتداخلة معه نوجز بعضها 
:فیما یلي 
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ع بأناس ویعني المیل لمعاناة القلق في المواقف الجدیدة، والتردد عند االجتما: التهیب
جدد والفرق بینه وبین الخجل فرق في مستوى الخوف المصاحب لكل منهما، إذ أن كلیهما 

)36:مرجع سابق،لعباس نصیرة(یشیر إلى القلق االجتماعي

سلوك إرادي یقصد به احترام الطرف األخر في عملیة التفاعل كما یحدث : الحیاء
ف الخجل الذي ینتاب الفرد بصورة عندما یخفض الطالب صوته أمام أستاذه، وذلك بخال

)36:مرجع سابق،لعباس نصیرةا(. غیر إرادیة في معظم الظروف التي یحدث فیها

إن التواضع شكل من أشكال الخجل، إذ انه ینتج عن فرط الشعور بالذات : التواضع
)36:مرجع سابق، لعباس نصیرة(. وٕادراكها

قف تفاعل اجتماعي أتى بنتیجة الحرج دائما یعبر عن وجدان سالب لمو : الحرج
سالبة، أما الخجل فیمكن أن یحدث نتیجة مدیح أو ثناء، أي شيء موجب ولیس في كل 

).36: مرجع سابق، لعباس نصیرة(األحوال سالبا 

إن المتحفظ والخجول كالهما یحاول االحتیاط من المواقف التي تحوي قلقا : التحفظ
ي حین أن الخجل سلوك تلقائي أكثر اجتماعیا والتحفظ سلوك قمعي أكثر، ف

.)37: مرجع سابق،لعباس نصیرة(

إن استجابة الجبن هي الهروب، أما استجابة الخجل فهي التحاشي : الجبن

.)37:مرجع سابق، لعباس نصیرة(

قد یدفع الخجل إلى التجنب، ولكن ال یدفع التجنب إلى الخجل، والتجنب : التجنب
).37: مرجع سابق، لعباس نصیرة( عض المواقف ولیس كلها أحد میكانزمات الخجل في ب
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إن الخجل مرتبط بالتفاعل بین اآلخرین، بینما قلق الجمهور یرتبط : قلق الجمهور
عبد (بالمواقف التي تعتمد على الفرد أكثر قیاسا على ما یحدث خالل االجتماع باآلخرین 

)2001:232المعطي، 

ه وبین الخجل فرق في الدرجة أكثر منه اختالف إن الفرق بین: الخواف االجتماعي
في النوع، فهناك تداخل بینهما في الخصائص السلوكیة، وتشابه كبیر في األعراض الجسمیة 

)333: المرجع السابقعبد المعطي، (. والنفسیة وبعض الجوانب المعرفیة

تصنیفات الخجل-3

لخجل إلى عدة من خالل الدراسات واالطالع على األدبیات یمكن أن یصنف ا
:تصنیفات

:تصنیف ایزنك وایزنك-3-1

:حیث صنفا الخجل إلى نوعین وهما

یتمیز صاحب هذا النوع من الخجل بالعزلة ولكن مع القدرة :الخجل االنطوائي-أ
.اضطر الشخص لذلكإذاعلى العمل بكفاءة مع الجماعة  

قلق الناتج یتمیز صاحب هذا النوع من الخجل بال:الخجل االجتماعي العصابي-ب
عن الشعور بالحساسیة المفرطة والذات وٕاحساس بالوحدة النفسیة ویدفع هذا النوع من الخجل 
إلى الوقوع في صراعات نفسیة بین رغبة الفرد الخجول في تكوین عالقات اجتماعیة مع 

.اآلخرین وخوفه منها
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):1977(تصنیف بیلكونس-3-2

:یمیز بین نوعین من الخجل هما

حیث یختص بالسلوك السیئ أي الفشل في االستجابة للمواقف :لعامالخجل ا-أ
.االجتماعیة
یختص صاحبه بالشعور الذاتي لشيء ما أي تكون لدى الفرد :الخجل الخاص-ب

.)323: 2005، إیمان الطائي(. الخجول ذاتیة بعدم االرتیاح والخوف من التقییم السلبي

):1980(اسیتصنیف -3-3

:ن هماصنف الخجل إلى نوعی

إن هذا النوع من الخجل یبدأ خالل السنة األولى من الحیاة وخالل :خجل الخوف-أ
النصف الثاني من السنة األولى من حیاة الطفل ویسمى بقلق الغرباء وعند نمو الطفل 
وبتكرار وجود الغرباء فان خجل الخوف یمیل إلى التضاؤل ویعد الخجل الناتج عن الخوف 

جتماعي إذ یتضمن االنزعاج من التفاعالت االجتماعیة أو الفزع نوع من أنواع القلق اال
)324: إیمان الطائي، مرجع سابق(.والرعب من وجود الفرد مع اآلخرین

یتضمن هذا النوع من الخجل بالذات بوصفه موضوعا :خجل الشعور بالذات-ب
اقبونه ویكون اجتماعیا فعندما یكون الشعور بالذات حادا فان الشخص یشعر بان اآلخرین یر 

هذا الشعور أكثر من الحد الطبیعي والنتیجة هو الشعور باإلحراج، وینتهي به األمر للشعور 
.أن اإلنسان هو وحده یكون مدرك لذاته" باس"بالكسل  ویرى 

)324: إیمان الطائي، مرجع سابق(
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:2000تصنیف الشربیني -3-4

:صنف الخجل إلى ستة أشكال هي

یأخذ الخجل في الدعم شكل النفور من الزمالء أو األقارب :رینخجل مخالطة اآلخ.أ
.وامتناع أو تجنب مخالطة اآلخرین أو الحدیث وتعمد االبتعاد عن أماكن تواجدهم

یجید الفرد الخجول االلتزام بالصمت وعدم التحدث مع غیره :خجل الحدیث.ب
.ور التي یسال فیهاوتقتصر إجاباته على القبول أو الرفض وٕاعالن عدم المعرفة لألم

في حاالت نادرة یكتفي الخجول بالحدیث مع أفراد األسرة :خجل االجتماعات.ج
وبعض زمالء المدرسة ویبتعد عن المشاركة في أي اجتماعات أو رحالت أو أنشطة 

.ریاضیة
هناك بعض المواقف التي یظهر فیها الخجل لدى بعض األفراد :خجل المظهر.د

ثوبا جدیدا أو األكل في المطاعم العامة وأكل بعض األشیاء كأن یخجل عندما یرتدي 
.البسیطة أمام بعض الناس أو حین یقص شعره

یخجل بعض األطفال والمراهقین حین یبدأ حوار بینه :خجل التفاعل مع الكبار.ه
وبین المدرسین أو مدیر المدرسة أو عندما یبتاع الطفل أشیاء من البائعین أو عندما یستقبل 

.ء والده أو والدته أو عند إبالغ بعض األمور للكبار على طلب احد الوالدینأصدقا

هناك من األطفال والمراهقین من یخجل من :خجل حضور االحتفاالت والمناسبات
حضور حفالت األفراح وأعیاد المیالد أو حفالت النجاح ویفضلون العزلة واالبتعاد عن 

).92: 2000، زكریاالشربیني(. المشاركة فیهامواقع هذه المناسبات وعدم االنخراط أو 

:مكونات الخجل-4

نموذج )م1999م، النیال 1999م، حمادة 1994كفافي، (اقترح بعض الباحثین 
:للخجل وهي1المكونات 
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ویظهر من خالل تنبیه األحاسیس النفسیة التي تدفع الفرد : المكون االنفعالي-4-1
كخفقان القلب )1994كفافي، (دا عن مصدر التنبیه إلى استجابة التفادي واالنسحاب بعی

.واحمرار الوجه وبرودة الیدین

وٕالى ذلك المكون Eysenekایزنك وایزنكحیث أشار :المكون المعرفي-4-2
، لعباس نصیرة(". انتباه مفرط لذات، ووعي زائد بالذات، وصعوبات في اإلقناع واالتصال"بأنه 

)39: مرجع سابق

نقص السلوك الظاهر، ویركز على الكفاءة االجتماعیة :لسلوكيالمكون ا-4-3
1999حمادة لولوة نهابة،(. لألشخاص الخجولین، ویتصف بنقص في االستجابات السویة

:29(.

والمتمثل في الحساسیة، وضعف الثقة بالنفس، : المكون الوجداني للخجل-4-4
)39:بقمرجع سا، لعباس نصیرة(. واضطراب المحافظة على الذات

:أنواع الخجل-5

:وجود نوعین من الخجل هما"أیزنك وٕایزنك"أوضح 

أي المیل للعزلة، ولكن مع القدرة على العمل بكفاءة : الخجل االنطوائي-5-1
.ونجاح إذا اضطر الفرد لذلك

ویتسم فیه الفرد بالقلق الناتج عن الشعور بالدونیة :الخجل العصابي-5-2
وفي أثناء وجوده مع الرؤساء، وبشدة الهلع من الخبرات وبالحساسیة للذات عموما 

)12: 2015یامن سهیل، (. التي تشعره بالضعف مع الشعور بالوحدة النفسیة

:بین نوعین من الخجل أسماهماPilkonis) 1977(بیلكونیز وقد میز 
یتسم صاحبه بعیوب األداء مثل الحرج عند ممارسة الظواهر :الخجل العام.1

.عامة مما یؤدي إلى الفشل في ممارستهاالسلوكیة ال
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وباالستثارة الداخلیة بعدم االرتیاحةالذاتيیتسم صاحبه بالشعور :الخجل الخاص.2
)13: 2015یامن سهیل، (. للذات وبالخوف من التقییم السلبيوبالقلق وبالحساسیة

:، ثالثة أنواع للخجلGough)1986(جف ولقد أدخل 

به الصفات المفضلة المرغوبة نسبیا والتي تعد المقصود :الخجل االیجابي.1
إلىباإلضافةالحرص، التواضع، ضبط النفس، اللباقة، : مؤشرات للخجل مثل

الصفات غیر المرغوبة وغیر المفضلة والتي ال تصنف ضمن مؤشرات الخجل 
.غیر دكتاتوري، غیر أناني، ال یتحدث بصوت عالي، غیر مشاكس: مثل

وغیر المرغوبة نسبیا والتي به الصفات غیر المفضلةالمفصود:الخجل السلبي.2
إلىباإلضافةقلق البال الخوف، العصبیة، الصمت، : تعد مؤشرات للخجل مثل

غیر عدواني، ال یؤكد ذاته، : الصفات المفضلة والتي ال تعد مؤشرات للخجل مثل
.وغیر ثرثارغیر اجتماعي، 

والمرغوبة التي تعد مؤشرات والمقصود به الصفات المفضلة:الخجل المتوازن.3
الحذر، اللطف، الهدوء، والتحفظ، الحساسیة، المیل للعزلة، الصمت : للخجل مثل

الصفات المفضلة والمرغوبة نسبیا والتي ال تعد مؤشرات للخجل إلىباإلضافة
التحدث بصخب وعنف، الدكتاتوریة، السعي للفت األنظار، العدوانیة، المیل : مثل
)13: 2015یامن سهیل، (. الصراحة، الثقة بالنفس، وعدم الكبتت، تأكید الذاإلى

:بین نوعین من الخجلبیرجسوقد میز 

.یتمیز بالحالة العابرة للفرد:الخجل كحالة.1
استعدادا ثابت یؤثر على سلوك الفرد عبر المواقف إلىیشیر :الخجل كسمة.2

ناك من یصنف المختلفة، بمعنى اعتبار الخجل كسمة من سمات الشخصیة، وه
خجل موقفي یرتبط بموقف ویزول بزوال الموقف، والخجل المزمن إلىالخجل 
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الخجل كحالة إلىالذي یالزم صاحبه دائما وأبدا ومصطلح الخجل كموقف یشیر 
)29: 2009، طهحسین(. الخجل كسمةإلىأما الخجل المزمن فیشیر 

:نمطین هماإلىالخجل )1993(إزدورغ كما صنف

.ویقصد به الخجل المرتبط بالمزاج وتقلباته:لمزاجيالخجل ا.1
یامن سهیل، (. ویقصد به الخجل المرتبط بتقویم المواقف االجتماعیة:الخجل التقویمي.2

2015 :14(

:نمطینإلىالخجل )1994(آلنوصنف 

ومكثفة، وقد یكون یعني ظهور أعراض الخجل بصورة زائدة، شدیدة، :الخجل المفرط.1
.من أعراض التوحد أو المشكالت االنفعالیة المختلفةالخجل هنا عرضا

یعني ظهور بعض أعراض الخجل بصورة بسیطة، خفیفة مؤقتة :الخجل غیر المفرط.2
یامن سهیل، (. ومعقولة، ورهینة موقف معین تنتهي بانتهائه وال تزید عن حدود معینة

2015 :14(

من صنف الخجل من ذكره من أنواع للخجل نجد أنه هناكمن خالل كل ما سبق 
زاویة درجته وشدته، والبعض اآلخر صنفه من خالل المجال الذي یظهر فیه، وآخر من 
خالل الصفات المرغوبة وغیر المرغوبة، إال أنهم جمیعا یتفقون على وجود المؤشرات نفسها 

.التي تظهر على الشخص الخجول
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: أسباب الخجل-6
:منها ما یليهناك الكثیر من العوامل المسببة للخجل

فالطفل الخجول غالبا ما ،إن الجینات الوراثیة تؤثر على خجل األطفال:الوراثة- 6-1
الزعبي(فالطفل یرث بعض صفات والدیه ...) العم ،الجد(أو أحد أقاربه ،یكون أبوه خجوال

).71: 2005، أحمد

ا یحدث الشعور بالنقص نظرا لوجود عدة أسباب رئیسیة منه:الشعور بالنقص- 6-2
1998،وهبيالخلیدي و (. وجود عاهة في جسمه أو نقص في جسده أو لكونه نشأ خجوال

:197.(

إن الطفل الذي ال یشعر باألمن والطمأنینة یتجنب االختالط :الشعور بعدم األمن- 6-3
الزعبي(أو لعدم ثقته باآلخرین وخوفه منهم أو سخریتهم منه ،مع اآلخرین إما لقلقله الشدید

).73: 2005، أحمد

إن تبعیة الطفل للكبار وفرض الرقابة الشدیدة علیه یؤدي إلى :الشعور بالتبعیة- 6-4
: واتخاذ القرارات المتعلقة به دون مشورته مثل؛خجله وشعوره بالعجز عند محاولة االستقالل

عدم ذهابه إلى رحلة مع أقرانه بالرغم من أنه یرغب بها لكنه لم یعبر عن ذلك أمام أمه وأبیه 
).127: 2007، ساميمملح(

إن بعض اآلباء یعتقدون بأن أطفالهم ال یستطیعون العنایة بأنفسهم :الحمایة الزائدة- 6-5
إن اآلباء الهیابون یصبحون مهتمون ،وهم بحاجة إلى الحمایة المستمرة من جمیع المخاطر

تمدین جدا بأن یحموا أبناءهم من العالم المخیف القاسي وبالتالي یصبحون غیر نشطین ومع
: 2006، شیفر وملمان(. على غیرهم ویرجع ذلك لسبب الفرص المحدودة لدیهم للمغامرة

146.(

إن عدم اهتمام الوالدین بأبنائهم یؤدي إلى وجود شخصیة : اإلهمال/عدم االهتمام- 6-6
، شیفر وملمان(. ویفقدون ثقتهم بأنفسهم،خائفة وخجولة تشعرهم بأنهم ال یستحقون االحترام

2006:147.(
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في معاملة األطفال واإلكثار من الزجر والتوبیخ ألتفه األسباب وخصوصا التشدد- 6-7
أمام اآلخرین مما یثیر في الطفل مشاعر عدم الثقة بالنفس والشعور بالنقص مما یؤدي إلى 

).2006:99،حسانباشا(الخجل 

، إن اآلباء الخجولین لهم أبناء خجولین والعكس غیر صحیح:تقلید الوالدین- 6-8
وخاصة عندما یدعم اآلباء أسلوب التجنب الذي یتبعه الطفل 

).110: 1994،زكریاالشربیني(

یصبح األطفال معتمدین على المعلم وغالبا ما یعززون هذا : تلمیذ المعلم المدلل- 6-9
السلوك عن طریق حبهم وعطفهم على الخجولین الذین یصبحون أكثر اعتمادا على الراشدین 

رانهم وأكثر خجال من أق
.)166: 2000، مثقال وآخرونجمال (

كثیرا ما نجد أن التأخر الدراسي وانخفاض مستوى التحصیل : التأخر الدراسي- 6-10
الهبهاب وآخرون، (. الدراسي للتلمیذ مقارنة بزمالئه من األمور الجوهریة التي تشعره بالخجل

).07:ت .د

اآلثار منها تجنب فلتغییر موطن األسرة من بلد إلى أخر بعض:تغییر الموطن- 6-11
نقلوا إلیه نتیجة اختالف عاداته ل تلك األسر المجتمع الجدید الذيبعض األطفا

).110: 1994، زكریاالشربیني(.وتقالیده

عدم تعوید الطفل على االختالط والحرمان من أحد األبوین : كما أن هناك أسباب أخرى مثل
.أو كالهما والسعي إلى كسب استحسان اآلخرین

:ض الخجلأعرا-7

رغم تعدد أعراض الخجل ومظاهره فإن ثمة ما یجمع بینها في زمرة أعراض نحدد 
بعضها كما یلي مع التأكید على نسبیتها من فرد إلى آخر ومن مستوى إلى آخر من مثیر 

.إلى آخر
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:األعراض الفیزیولوجیة-7-1

شحوب لوه الوجه.

احمرار الوجه حمرة مع احمرار األذن.

 ،أو زیادة إفراز اللعابجفاف الحلق.

زیادة خفقان القلب.

اضطراب بسیط في المعدة.

زیادة في ضغط الدم.

دمع العینین.

) 43: مرجع سابق، لعباس نصیرة(

:األعراض السلوكیة-7-2

قلة التحدث والكالم بحضور الغرباء، والنظر دائما ألي شيء عدا من یتحدث معه.
 المعروفین لهتجنب لقاء الغرباء أو األفراد غیر.
 عدم القدرة على الحدیث في المناسبات االجتماعیة والشعور بالحرج الشدید إذا تم تكلیفه

.بذلك
التردد الشدید في التطوع ألداء مهام فردیة أو اجتماعیة أي مع اآلخرین.

)2006:474ن، أسامة محمد البطاینة وآخرو(

:األعراض االنفعالیة-7-3

الشعور بالنقص.
 ر باإلحراجالشعو.
الشعور بعدم األمان.
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الشعور بالتركیز على النفس.
محاولة البقاء بعیدا عن األضواء.

:األعراض االجتماعیة-7-4

التخاطب اإلشاري أو اإلیمائي.
تجنب التواصل البصري أثناء التخاطب.
الشرود أثناء التحادث مع اآلخرین.
ء في الصف الخلفي في المواقف المیل إلى االبتعاد عن المواجهة وتفضیل البقا

.االجتماعیة
تفضل الوحدة.
45: مرجع السابق، لعباس نصیرة(.الرغبة في الهروب(

: األعراض المعرفیة-7-5

التشتت أثناء الحدیث.
البطء في المناقشة.
قلة التركیز.
تداخل األفكار أو ضیاعها مؤقتا.
غیاب الذهن الموقفي.
اضطراب التفكیر نسبیا.
 اب التعبیر عن الرأي نسبیااضطر.

)45: مرجع السابق، لعباس نصیرة(
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:المظاهر المشتركة للخجولین-8
:المظاهر الفسیولوجیة- 8-1
 االضطرابات اإلفرازات والتعرق وبخاصة في األطراف ونضوح اللعاب واالزدراءات المبالغ

.فیها
توسع األوعیة الدمویة المحیطة الذي ینجم عنه احمرار الوجه.
 اب في الحدیث والتنفس تشنجات في الصدر وتوتر في الحبال الصوتیة الذي یسبب اضطر

تقطیع في الحدیث وفقدان النفس والتأتأة والنفس المتقطع والتغیر في الصوت وفي بعض 
.األحیان تخرج أصوات یتعذر سماعها

 التصلب العضلي اضطراب شدید في الحركات الالإرادیة وتردد وتعثر وكسر األشیاء
.فقدان التوازنو 
 ارتجاف األصابع تقلصات في المنطقة القلبیة إحساس أن القلب سیتوقف وانقباض شدید

.في القلب
وبعد أزمة الخجل یشعر الفرد بالتعب والتعرق والحزن السلبیة والوهن المستمر.

)117: 1988، ر بییراكو (

:ط هيهناك سمات مشتركة یمكن إبرازها على شكل نقا:المظاهر النفسیة-8-2
 تضاؤل وضوح الرؤیة وحقل الوعي بشكل كبیر؛ هناك شيء واحد یؤثر على الخجول وهو

الظرف المخجل وخارج هذا الظرف ال یعرف وال یرى وال یالحظ أي شيء، الهلع مع الضیق 
.الداخلي الشدید وٕاحساس باالختناق وهذا الهلع سیتبعه أو ال یتبعه هروب

دما أنها مثیرة للخجل كرفض المشاركة أو رفض رفض مواجهة حالة یعرف الخجول مق
دعوة عشاء أو رفض الذهاب إلى المسرح أو السینما أو إیجاد ترتیب معین بحیث یصل إلى 
الموعد بعد حضور الشخص الثاني خشیة التحدث المسبق مع شخص له عالقة بمكان 

وزكام كاذب تواجده، وهذه الخشیة المتوقعة غالبا ما تتسبب في حدوث توعكات جسدیة 
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نتیجة بسبب توسع األوعیة الدمویة واأللم في المعدة بسبب تقلصات الجزء العلوي من المعدة 
.أو األلم في القلب بسبب تشنجات المنطقة المحیطة به

)1988:118، ر بییراكو (

:النظریات المفسرة للخجل -9
:ومن أهم هذه االتجاهات ما یلي،فسرة لظاهرة الخجلهناك اتجاهات م

نا بذاته، ویفسر هذا االتجاه الخجل في ضوء انشغال األ:االتجاه التحلیلي-9-1
أمیرة مزهر وأحالم (.فضال عن اتصاف الخجول بالعدائیة والعدوانشكل النرجسیة، لیأخذ

)139:2011مهدي، 

والذي ،الخجل إلى القلق االجتماعيفیه یعزو: التعلیم االجتماعياتجاه-9-2
وعلى الرغم أن النتیجة الطبیعیة لالنسحاب ،یثیر أنماطا متباینة من السلوك االنسحابي

ومن ثم الخجل إال أنه یمنع فرصة تعلم المهارات ،والتفادي تتمثل في خفض معدالت القلق
توقع الفشل في بل ویمتد لیكون عواقب معرفیة تظهر في شكل،االجتماعیة المالئمة

المواقف االجتماعیة وحساسیة مفرطة للتقویم السلبي من قبل اآلخرین ومیل مزمن لتقویم 
)139:2011أمیرة مزهر وأحالم مهدي، (.الذات تقویما سلبیا

الخجل هو سلوك متعلم من خالل المالحظة والتقلید وهذا ما أكده باندورا الذي أكد إن
مها من خالل النمذجة والتي تلعب دور أساسي ومهم فیتعلم بأن معظم السلوكیات یمكن تعل

)139:2011أمیرة مزهر وأحالم مهدي، (. األنماطهذه 

إالما هو اإلنسانيیرى أصحاب هذا االتجاه بأن السلوك : االتجاه السلوكي-9-3
الفرد أو اكتسبها أثناء مراحل النمو المختلفة فهم یرون أن مجموع من العادات تعلمها

وهي الفشل في تعلم سلوك مناسب أو تعلم : لشعور بالخجل ناتج عن احد العوامل اآلتیةا
. سلوكیات غیر مرغوبة وربط استجابات الفرد بمنحنیات جدیدة الستثارة االستجابة

)139:2011أمیرة مزهر وأحالم مهدي، (
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النظریة بان الخجل هو سمة من سمات ترى هذه : نظریة السمات -9-4
وهذا یعني أننا نشعر بدرجات مختلفة من الخجل كنتیجة لظروف محددة فإن الشخصیة

التحلیل العاملي یرى بأن السمات نوعان، سمات مشتركة والتي یعتقد بوجودها إلى الوراثة، 
المشتركة، وتؤكد والنوع الثاني السمات المتفردة وقد ارجع الخجل االجتماعي إلى السمات 

كذلك بأنه إذا كان هناك شخصین خجولین فإن هذا ال یعني بأنهما یتماثالن في درجة 
)140:2011أمیرة مزهر وأحالم مهدي، (. الخجل

فیمیل بعض ،ویعزي فیه الخجل إلى شق وراثي تكویني: االتجاه الوراثي-9-4
ن یمیل البعض اآلخر إلى في حی،األطفال إلى التعرض للضوضاء والرغبة في االنطالق

ولذا ؛وفي مراحل العمر التالیة،ویستمر مالزما لسلوك الطفل طوال حیاته،السكون واالنفراد
وقد یجعله معرضا للمعاناة ،فمعاملة الطفل الخجول وراثیا بطرق الممارسات الوالدیة السالبة

ضا للمعانات من الخجل قد یجعله معر ،من الخجل وراثیا بطرق الممارسات الوالدیة السالبة
بأن هناك  أطفال یتسمون بالخجل (Asher)1987آشر وهذا ما أكدته دراسة ،المزمن

.وقد ظهر ذلك بوضوح من خالل استجاباتهم الفیزیولوجیة،من الناحیة الوراثیة

: خالصة

من خالل ما سبق یمكن القول بأن الخجل یعتبر مشكلة نفسیة یعاني منها األشخاص 
ي مرحلة المراهقة التي تحدث فیها تغیرات جسمیة ونفسیة وانفعالیة وعقلیة والخجل وخاصة ف

یؤثر على شخصیة الفرد وٕانتاجه ودراسته وقدرته على التعبیر وتكیفه وانسجامه مع نفسه 
.ومع المحیط الذي یعیش فیه



التوافق النفسي: ثانیا

تمهید
تعریف التوافق النفسي.1
نفسياتجاهات تعریف التوافق ال.2
أهمیة التوافق النفسي.3
خصائص التوافق النفسي.4
أبعاد التوافق النفسي.5
مظاهر التوافق النفسي.6
العوامل المؤثرة في التوافق النفسي.7
معاییر التوافق النفسي.8
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:تمهید

والحاجات الداخلیة، من اجل تحدید السعادة مع النفس والرضا عنها، وٕاشباع الدوافع 
الفطریة، العضویة والفزیولوجیة والثانویة المكتسبة، یلجا الفرد إلى تحقیق هذه األهداف عن 
طریق االتزان االنفعالي، وذلك باالعتماد على أسالیب ایجابیة وسویة لتحقیق التوافق النفسي، 

.وذلك من خالل تحقیق التوازن بین ذات الفرد ودوافعه المتصارعة

:ف التوافق النفسيتعری-1
التوافق مصطلح مركب وغامض إلى حّد كبیر ذلك انه یرتبط بالتصور النظري 
للطبیعة اإلنسانیة، وبتعدد النظریات واألطر الثقافیة المتباینة، وربما كان أحد أسباب غموض 

إلى طبیعة عملیة راجعهوهناك اختالف بین تعریفات، هذا المصطلح هو الخلط بین المفاهیم
:توافق المعقدة، ومن بین هذه التعریفات ما یليال

على انه السلوك المتكامل، ذلك السلوك الذي یحقق للفرد "Shobenشوبن "عرفه -
، وتؤدي اإلنساناقصى حد من االستغالل لالمكانیات الرمزیة واالجتماعیة التي ینفرد بها 

.)54: 2012، اس نصیرةلعب(الى بقائه وتقبله للمسؤولیة واشباع حاجاته وحاجات الغیر 
التوافق النفسي بأنه عملیة دینامیة مستمرة تتناول السلوك والبیئة "زهران"وعرف -

الطبیعیة واالجتماعیة بالتغیر والتعدیل حتى یحدث توازن بین الفرد وبیئته، وهذا التوازن 
عادة یتضمن إشباع حاجات الفرد وتحقیق متطلبات البیئة، كما یتضمن التوافق النفسي الس

مع النفس، والرضا عن النفس، وٕاشباع الدوافع والحاجات الداخلیة األولیة الفطریة والعضویة 
والفیزیولوجیة والثانویة والمكتسبة، ویعبر عن سلم داخلي حیث یقل الصراع الداخلي ویتضمن 

).54: 1997لعباس نصیرة،(كذلك التوافق لمطالب النمو في مراحله المتتابعة 

ن التوافق النفسي یتضمن اإلشباع حاجات الفرد ودوافعه بصورة ال أ" طه"وذكر -
تتعارض مع معاییر المجتمع وقیمه، وال تورط الفرد في محظورات تعود علیه بالعقاب وال 
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تضر باآلخرین أو بالمجتمع؛ فالفرد المتوافق نفسیا حسنا هو الذي ینجح في تحقیق التوازن 
).56:رجع سابقم، لعباس نصیرة(بین كل هذه األمور 

التوافق بأنه توازن ثابت بین الكائن وما یحیط به، فال یكون ثمة "دسوقي"وعرف -
تغیر تنبیه ال یثیر استجابة وال تبقى حاجة غیر مشبعة، بل جمیع وظائف استمراریة الكائن 

رء تتقدم بشكل سوي، كما یعني التوافق حال العالقة االنسجامیة مع البیئة التي یكون فیها الم
لعباس (قادرا على تحصیل اإلشباع لمعظم حاجاته ومواجهة متطلباته الجسمیة واالجتماعیة 

.)56:مرجع سابق، نصیرة
مجموعة من االستجابات المختلفة التي تدل : "بأنه"أدیب الخالدي"في حین یعرفه -

، الشخصي، كما یتمثل في اعتماده على نفسه، وٕاحساسه بقیمتهباألمنعلى تمتع الفرد 
وشعوره بالحریة في توجیه السلوك دون سیطرة الغیر، والشعور باالنتماء، والتحرر من المیل 

العصابیة، وكلك شعوره بذاته، أو برضاه عن نفسه، األعراضاالنفراد، والخلو من إلى
).92: 2002أدیب الخالدي، (" وبخلوه من عالمات االنحراف النفسي

:اتجاهات تعریف التوافق النفسي-2

:ناك ثالث اتجاهات في تعریف التوافق النفسيه

یرى أصحاب هذا االتجاه أن التوافق النفسي :االتجاه الفردي أو الشخصي-2-1
إشباع الحاجات األولیة الفطریة (للفرد یتحقق بإشباع دوافعه المختلفة سواء كانت بیولوجیة 

جة إلى الطعام والشراب وهي ذات وظیفة حیویة تعمل على الحفاظ عل بقاء الفرد مثل الحا
أو نفسیة، غیر أن المعاییر والقیود ) مكتسبة من البیئة(، أو اجتماعیة)والمسكن والنوم

:االجتماعیة قد تؤدي إلى حرمان الفرد من بعض حاجاته، ومن أنصار هذا االتجاه
الذي یرى أن العوامل الخارجیة هي المسؤولیة عن )H.Smith)1956سمیث -

والذي یعتقد بان الحیاة سلسلة )Shaffer)1955" شافیر"حیاة الفرد وأي توافق سيء في
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من عملیات التوافق التي یعدل فیها الفرد سلوكه في سبیل االستجابة للموقف المركب الذي 
.ینتج عن حاجاته وقدرته على إشباع تلك الحاجات

كم على قم بوضع معاییر البد أن تؤخذ بعین االعتبار للح:L.F.Shafferشافیر -
:سوء التوافق من بین هذه المعاییر

.المحافظة على الصحة النفسیة-
.االتجاهات الموضوعیة-
.االستبصار بالسلوك الذاتي-
.العالقات المبنیة على الثقة-
).95: 1999سهیر كامل أحمد، (.المشاركة االجتماعیة الفعالة-

(Adjustmentintegrative(یرى ان التوافق المتكامل ):Shoben)1956شوبین -
:نموذجا للصحة النفسیة، وقد حدد عددا من مظاهر هذا التوافق المتكامل على النحو التالي

.القدرة على ضبط النفس.1
.الشعور بالمسؤولیة الشخصیة.2
.الشعور بالمسؤولیة االجتماعیة.3
االهتمام بالقیم المختلفة.4
.تعلم إرجاع إشباع الحاجات.5
.االنصیاع االجتماعي.6
هداف بعیدة المدى ذات األثر الكبیر على األهداف القریبة ذات األثر تفضیل األ.7
.المحدود

.سلوك یتفق مع قیم ومعاییر الجماعة.8
.یتحمل مسؤولیة أعماله دون اللجوء إلى الحیل الدفاعیة.9

).96: مرجع سابقسهیر كامل أحمد، (إدراك حاجات اآلخرین وٕاحرامها.10
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یرى أصحاب هذا االتجاه أن التوافق ال :االتجاه المجتمعي أو االجتماعي-2-2
علیه فالتوافق في نظرهم یتحقق إال بمسایرة الفرد لمعاییر وثقافة المجتمع واالمتثال لقیمه و 

ویتماشى تعریف أحمد عزت راجع " العملیة التي یقتبس منها الفرد السلوك المالئم للبیئة: "هو
حالة من التواؤم واالنسجام بین الفرد : "وافقللتوافق مع هذا االتجاه الذي یرى أن الت) 1988(

ونفسه وبینه وبین بیئته تبدو في قدرته على إرضاء اغلب حاجاته وتصرفه تصرفا مرضیا 
إزاء مطالب البیئة المادیة واالجتماعیة، ویتضمن التوافق قدرة الفرد على تغییر سلوكه 

اعیة أو خلقیة أو صراعا نفسیا وعاداته عندما یواجه موقفا جدیدا أو مشكلة مادیة أو اجتم
".تغییرا یناسب هذه الظروف

یعتبر أصحاب هذا االتجاه أن الحیاة إنما هي سلسلة من عملیات التوافق التي یعدل 
فیها الفرد سلوكه في سبیل االستجابة للموقف المركب الذي ینتج عن حاجاته وقدراته على 

بغي أن یكون توافقه مرنا وینبغي أن تكون إشباع هذه الحاجات، ولكي یكون اإلنسان سویا ین
.لدیه القدرة على استجابات متنوعة تالئم الموقف وتنجح في تحقیق دوافعه

نستخلص من هذا التعریف أن الفرد ال یحقق التوافق إال إذا توافقت استجاباته مع 
ق ال یتحقق إال التواف(البیئة المحیطة به، وال یتحقق توافق اإلنسان منفردا بعیدا عن المجتمع 

)68: 1967مصطفى فهمي، ().في المجتمع

یعتبر االتجاه التكاملي اتجاها توفیقیا حیث ینظر إلى :االتجاه التكاملي-2-3
الفرد بدوافعه وحاجاته، والبیئة : التوافق على انه عملیة مركبة من قطبین أساسیین هما

ق حسب هذا االتجاه إال بتكامل وتفاعل المحیطة بالفرد بأبعادها المختلفة، وال یتحقق التواف
.الفرد مع محیطه
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بان التوافق یمثل عملیة دینامیة )Lazarus)1976الزاروس وفي هذا المجال یرى 
تتناول السلوك والبیئة الطبیعیة االجتماعیة بالتغییر والتعدیل لكي یحدث توازنا بین الفرد 

.وبیئته

أن : "ؤثرة في سلوك الفرد ونقصد بالمرونةوتعد المرونة عامال هاما من العوامل الم
)69: 1967مصطفى فهمي، (" یستجیب الفرد للمؤثرات الجدیدة استجابات مالئمة

هو الشعور النسبي : "ویمكن وضع تعریف للتوافق على ضوء هذا االتجاه كما یلي
رغباته بالرضا واإلشباع الناتج عن الحل الناجح لصراعات الفرد في محاوالته للتوفیق بین 

)216: 1990عباس محمود عوض، (". وظروفه المحیطیة

والشكل التالي یحدد االتجاهات التي یمكن أن تستوعبها تعاریف التوافق، والتي تنقسم 
:على النحو التالي

التوافق النفسيتعریفاتجاهات

االتجاه الفردي

ویعني تحقیق التوافق 
الفرد إشباععن طریق 

لدوافعه

االتجاه المتكامل

ویعني التكامل والتوفیق 
بین رغبات الفرد 

ومجتمعه

االتجاه المجتمعي

وافق ویعني تحقیق الت
إرضاءعن طریق 

الجماعة

المختلفة التي تفسر مفهوم التوافقاالتجاهات): 01(الشكل رقم
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:أهمیة التوافق النفسي-3

ذكرنا فیما سبق أن التوافق مفهوم واسع االستعمال لدى المختصین السیكولوجیین، 
وما جعله مركز اهتمام الباحثین هو األهمیة التي یكتسبها في مختلف المجاالت وفیما یلي 

.نستعرض أهم المجاالت التي تبین لنا أهمیة هذا المفهوم

إن التوافق الجید یعتبر مؤشرا إیجابیا عن مستوى :أهمیة التوافق في مجال التربیة.أ
التحصیل الدراسي من ناحیة، ویولد لدیهم التحصیل إذ یخلق دافعا قویا لتحقیق أعلى درجات

رغبة في الدراسة ویساعدهم على إقامة عالقات متناغمة مع زمالئهم ومعلمیهم، من ناحیة 
أخرى فالتالمیذ سیؤوا التوافق یعانون من التوتر النفسي، ویعبرون عن هذه التوترات النفسیة 

مسالك العنف في اللعب واألنانیة بطرق عدة، كاستجابات التردد أو القلق أو أنهم یسلكون 
).58: 2001عبد الحمید شاذلي، (والتمركز على الذات وفقدان الثقة بالنفس

إن التوافق الجید للعمال أمر ضروري لزیادة :أهمیة التوافق في میدان الصناعة.ب
نتاج كما یمكن للقلیل من العالقات اإلیجابیة ومشاعر الحب والود مع الزمالء والرؤساء إلا
.نتاج داخل المؤسسةإلالمشرفین الرفع من كمیة ونوعیة او 

إن سوء التوافق یمثل واحدا من :أهمیة التوافق في میدان الصحة النفسیة.ج
سباب الرئیسیة التي تؤدي إلى االضطرابات النفسیة بأشكالها المختلفة ومن هنا دراسة ألا

نقطة هامة من نقاط الشخصیة قبل المرض ومدى توافق الفرد مع أسرته وزمالئه تمثل 
الفحص النفسي والطبي وللوصول إلى تشخیص الحالة المرضیة وبالتالي تتوقع األشخاص 

قبش حكیم، (. سیئي التوافق أكثر من غیرهم عرضة للتوتر والقلق واالضطراب النفسي
2009 :72(.
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: خصائص التوافق-4

ي تنطبق بشكل قام العلماء بتحدید مجموعة من الخصائص المشتركة للتوافق الت
:خاص على التوافق النفسي واالجتماعي وهي

ویعني ذلك أن عملیة التوافق تمر بعدة مراحل یتحقق خاللها : التوافق عملیة دینامكیة-4-1
ن ألیتم مرة واحدة وبصفة نهائیة ال للفرد إشباع حاجاته النفسیة واالجتماعیة كما تعني أنه 

رغبات التي تتطلب إشباعها وغیرها من التوترات التي الحیاة سلسلة من الحاجات والدوافع وال
.تزان من جدیدالتهدد اتزان الفرد، وبالتالي محاولة إلزالة هذه التوترات واستعادة ا

حیث یتعلم الفرد عبر التنشئة واالجتماعیة من خالل : التوافق عملیة وراثیة ومكتسبة-4-2
توترات وتحقیق االنسجام والتواؤم بین عناصر التفاعل االجتماعیة القدرة على كیفیة مواجهة ال

).29: 2010دبیس، (البیئة المختلفة وبین دوافعه وحاجاته 

وقد تؤثر العوامل الوراثیة على عملیة التوافق كوراثة النقص العقلي أو الحساسیة االنفعالیة 
جبل (س والتي تجعل الفرد قاصرا على التكیف وتعوقه على ممارسة حیاته واالختالط بالنا

).78: 2000فوزي، 

فراد التوافقیة مع مجتمعاتهم وتبرز ألحیث تختلف استجابات ا: التوافق عملیة فردیة-4-3
الفروق الفردیة الختالف األجهزة العصبیة واختالف مستویات النمو االجتماعي ومستویات 

).29ص، مرجع سابقدبیس، (فرادألاإلدراك الحسي والعقلي للمثیرات التي یتعرض لها ا

تقتصر على السلوك الخارجي للفرد ال أي أن التوافق خاصیة : التوافق عملیة كلیة-4-4
.فهي تأخذ في االعتبار تجاربه الشعوریة وما یستشعره من رضا اتجاه ذاته وأفعاله
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وهذا یعني أن عملیة التوافق تنمو وترتقي بنمو حاجات الفرد :التوافق عملیة تطوریة ارتقائیة
أي أنها عملیة مرتبطة بمراحل نموه المختلفة وخصائصها ومتطلباتها حیث ترتقي ودوافعه 

.كثر تعقیداألمن الدوافع والحاجات البسیطة إلى ا

أي أن عملیة التوافق سواء كان سویا أو مرضیا یقوم بوظیفة :التوافق عملیة وظیفیة-4-5
یتوقف على ال لموضوع وهو تزان وتخفیف التوتر الناشئ عن الصراع بین الذات واالإعادة ا

.خفض التوترات فقط بل یشمل مجال الصحة النفسیة لإلنسان

أي أن التوافق عملیة اقتصاد من طاقة اإلنسان والتي تتأثر : التوافق عملیة اقتصادیة-4-6
.بالظروف البیئیة والظروف المادیة وكل ما یحیط باإلنسان

اك توافق عام فالتوافق التام یؤدي إلى وذلك ألنه لیس هن: التوافق عملیة نسبیة-4-7
الجمود وهو ما یمثل الموت فالتوافق إذن مسألة نسبیة معیاریة زمانا ومكانا وظروف

).16- 2010:15فحجان سامي، (

تبدأ عملیة التوافق منذ بدایة حیاة الفرد أي منذ والدته وتستمر : التوافق عملیة مستمرة-4-8
بتوقف ال ة التوافق عند إشباع الدوافع والحاجات المختلفة إتتوقف عملیال باستمرارها حیث 

.)10-8: 2005السنبل، (حیاة الفرد أي بموته 

تتوقف درجة تمتع اإلنسان بالصحة النفسیة : التوافق عملیة تدل على الصحة النفسیة-4-9
، جبل فوزي(الجیدة على مدى قدرته على تحقیق التوافق في المجاالت المختلفة من حیاته 

2000 :79.(

:أبعاد التوافق النفسي-5
تتعدد مجاالت الحیاة ففیها مواقف تثیر السلوك والتي تبرز على مستویات مختلفة، ولقد 

.اختلفت اآلراء حول تحدید أبعاد التوافق النفسي تبعا الختالف نظرة العلماء والباحثین
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اع الدوافع ویتضمن السعادة من النفس والرضا عنها وٕاشب:التوافق الشخصي- 5-1
والحاجات الداخلیة األولیة الفطریة والعضویة الفزیولوجیة والثانویة المكتسبة ویضمن كذلك 

)1997:25حامد عبد السالم زهران،(. توافق لمطالب النمو في المراحل المتتابعة

فالتوافق الشخصي إذن هو التوافق الذي یعبر عن شعور الفرد باألمان الشخصي، 
على النفس واإلحساس بقیمة الذات وحریة الشخصیة والشعور باالنتماء ویشمل االعتماد 

والتحرر من المیول اإلنسحابیة والخلو من األمراض العصبیة؛ وذلك لتحقیق الرضا لنفسه 
.وٕازالة القلق والتوتر والشعور بالسعادة

وهو تمتع الفرد بصحة جیدة خالیة من األمراض الجسمیة والعقلیة :التوافق الصحي- 5-2
واالنفعالیة، مع تقبله للمظهر الخارجي والرضا عنه، وخلوه من المشاكل العضویة المختلفة 
وشعوره باالرتیاح النفسي تجاه قدراته وٕامكاناته وتمتعه بحواس سلیمة، ومیله إلى النشاط 

الحركة واالتزان والسالمة في التركیز مع االستمراریة في والحیویة معظم الوقت وقدرته على
)05:  2003زینب شقیر، (. النشاط والعمل دون إجهاد أو ضعف لهمته ونشاطه

ومعناه مدى تمتع الفرد بعالقات سویة ومشبعة بینه وبین أفراد :التوافق األسري- 5-3
:المرجع السابقشقیر، زینب .(أسرته، ومدى قدرة األسرة على توفیر اإلمكانیات الضروري

05(

وهو السعادة األسریة والمتمثلة في االستقرار والتماسك األسري والقدرة على تحقیق 
مطالبها وسالمة العالقات بین الوالدین فیما بینهما وفیما بین األوالد مع بعضهم البعض، 

نهاد (اغ معاحیث یسود الحب والثقة واالحترام المتبادل بین الجمیع والتمتع بقضاء وقت فر 

.)37: 2011عقیالن، 

ویتضمن السعادة مع اآلخرین وااللتزام بأخالقیات المجتمع :التوافق االجتماعي- 5-4
ومسایرة المعاییر االجتماعیة، واالمتثال لقواعد الضبط االجتماعي وتقبل التغییر االجتماعي، 
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الزوجیة، مما یؤدي والتفاعل االجتماعي السلیم والعمل من أجل مصلحة الجماعة، والسعادة 
).40: 2001عبیر عسیري، (إلى تحقیق الصحة االجتماعیة 

إذا فالتوافق هو تكیف اإلنسان مع اآلخرین، من خالل تقبلهم واحترامهم والتفاعل 
معهم وٕاقامة عالقات اجتماعیة سلیمة والتخطیط لألهداف لتحقیقها بما یتفق مع أهداف 

.المجتمع

مظاهر التوافق النفسي-6

قسم ریتشارد سوینر مظاهر التوافق : ریتشارد سوینرر التوافق النفسي عند مظاه
:النفسي إلى سبع مظاهر أساسیة كاآلتي

الشخص المتوافق یصدر عنه سلوك أدائي فعال، محدد الهدف وموجه :الفعالیة.أ
.نحو حل المشاكل والضغوط، عن طریق المواجهة المباشرة لمصدر هذه المشاكل والضغوط

إن الشخص المتوافق یستخدم طاقاته بواقعیة، مما یمكنه من تحدید :ءةالكفا. ب
یمكن تخطیها فیجتنبها لیضمن نواتج جهوده دون ال المحاوالت غیر الفعالة والعقبات، التي 

)159: 2009المطیري، (.تبدیلها

ث إن الفرد المتوافق غالبا ما یوائم بین أفكاره ومشاعره وسلوكیاته، بحی:المالئمة. ج
ن إدراكاته تعكس واقعه، وكل استنتاجاته ألیصدر سلوكا یتناقض مع أسالیب تفكیره، ال 

.مستخلصة من معلومات مناسبة

إن الشخص السوي قادر على التكیف والتعدیل، وفي فترات األزمات :المرونة. د
ف، والمواقف الضاغطة یستطیع البحث عن الوسائل الفعالة للخروج من هذا النوع من المواق

.بحیث یتمیز بحثه هذا بالتجدید والتغییر
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إن الفرد المتوافق یعتبر المواقف التي یمر :القدرة على االستفادة من الخبرات. ه
یجتاز الماضي بألم، بل یدرسه ال بها خبرات یستفید منها في المواقف المستقبلیة، فهو 

.كخبرات وكتراكمات یستفید منها في المستقبل

ذلك أن الفرد المتوافق نفسیا أكثر مشاركة في التفاعل :تماعیةالفعالیة االج. و
االجتماعي، وتتسم عالقاته االجتماعیة بالصحة، ذلك أنه یبتعد في أسلوبه العالئقي على 

.أنماط التعلق غیر الصحیة باآلخر، فهو یبتعد عن اإلتكالیة المفرطة، أو النفور واالنسحاب

شخص المتوافق بتقدیر عالي لذاته، وٕادراكه لقیمتها یتسم ال:االطمئنان إلى الذات. ز
)160: نفس المرجعالمطیري، . (كما یتمیز باألمن واالطمئنان إلى الذات

:Ralf Tendallمظاهر التوافق النفسي عند رالف تندال-6-1

بدراسة في جامعة أوهایو في الوالیات المتحدة Ralf Tendalقام رالف تندال 
ن خاللها استخالص سبعة مظاهر للتوافق لنفسي، واتفق معظم الباحثین األمریكیة، حاول م

:على أهمیتها وتتمثل هذه المعاییر فیما یلي

ویتضمن ذلك تآزر حاجات الفرد وسلوكه الهادف، :امتالك شخصیة متكاملة.أ
.وتفاعلها تفاعال سهال ومباشرا

النفسي دون یمكن أن یحقق الفرد توافقهال :مسایرة الفرد لمطالب المجتمع.ب
تحقیق توازن مع البیئة االجتماعیة، التي یعیش فیها وینسجم مع الجماعة التي ینتمي إلیها، 

.وٕاال اتسمت حیاته بالصراع واإلحباط
ذلك أن الظروف الواقعیة، تستدعي أن یجد الفرد نفسه :التكیف للظروف الواقعیة.ت

أن یتوافق معها بإیجاد الحلول بین الحین واآلخر، أمام صعوبات وعوائق وٕاحباطات علیه



اإلطار النظري والدراسات السابقة:                                                    الفصل الثاني

- 46 -

لها، أو إدارة ضغوطها من اجل تحصیل مكاسب، في السعي نحو أهدافه ومعانیه في 
.الحیاة

بمعنى أن یتسم الفرد بالثبات واالتزان االنفعالي، واإلنسان :تساق مع النفسإلا.ث
.آرائه واتجاهاته وسلوكیاته وتكوین مفهوم إیجابي نحو نفسه

ویقصد بذلك أن یتخذ الفرد موقفا انفعالیا مناسبا :للمواقفمسایرة االنفعال.ج
.للظروف التي یتعرض لها

)115: 2012عزوان، (. سهام في خدمة المجتمع بروح متفائلة وفاعلیة متزایدةإلا.ح

یقصد بها المؤشرات الذاتیة الخاصة بالفرد وفعالیته : مظاهر التوافق النفسي الذاتي-6-2
:يفي الحیاة وهي كما یل

ثار الضارة آلوتساعد االیجابیة والمرونة النفسیة الفرد، على الوقایة من ا: یجابیةإلا-أ
للتوترات والضغوط والمواقف المحیطة والصراعات، التي قد یتعرض لها الفرد مما یؤكد 

.فعالیته في المجتمع
تعد هذه السمة من السمات التي تشیر إلى توافق الفرد أو عدم توافقه، : التفاؤل- ب

مر في النهایة سینتهي إلى خیر، أللتفاؤل یعني أن یمتلك الفرد توقعات قویة االحتمال أن اوا
بالرغم من الصعوبات والعراقیل واإلحباطات، وأهم ما یتمیز به الشخص المتفائل قناعته بأن 

سباب قابلة للتعدیل والتغییر، وهذا ما یوفر له ویمكنه من النجاح في ألالفشل یعود 
تالیة مما یحقق له السعادة؛ ذلك أن الشخصیة السویة هي التي تعیش في سعادة المحاوالت ال

دائمة، وخالیة من الصراع أو المشاكل واإلحباط، أما التشاؤم مظهر من مظاهر انخفاض 
)116: 2012عزوان، (.الصحة النفسیة للشخصیة

یحفز دافعیته عمال أكثر، مما ألإن التفاؤل یمنح للفرد قوة وقدرة متدفقة على إنجاز ا
التفاؤل من زاویة، كیف یفسر Seligmanلالنجاز مهما قابلته العوائق، ویحدد سلیجمان

نفسهم نجاحهم أو فشلهم، فالمتفائلین یرون أن الفشل یعود إلى شيء یمكن تغییره أو ألالناس 
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لى نحو تعدیله، مما یمكنهم من النجاح في المرات القادمة، بینما یتناول المتشائمون الفشل ع
أو تغییرفعا دها یستطیعون لال ینسبونه إلى بعض الخصائص الدائمة لدیهم، التي 

)2007:141حسین، محمد عبد الهادي، (

إن الفرد المتوافق غالبا ما یكون متفائال في عمله، وفي فعالیته في الحیاة، والتباینات 
في مواجهة خیبة أمل، التي تجعله یختلف عن المتشائم، تظهر في كیفیة استجابة كل منها

أو المشكالت التي قد تعترض كل منها، فالمتوافقون یحاولون االستجابة بنشاط ویعملون 
على صیاغة خطط عمل جدیدة بالبحث عن النصیحة والمعونة من اآلخرین، من منطلق أن 
لدیهم فكرة فحواها أن النكسات واالحباطات هي عوائق یتعرض لها كل الناس ولكن المهم أن

فراد الذین یعانون من سوء التوافق فهم یستجیبون لالحباطات والنكسات ألتعالج، عكس ا
.والصدمات

تعتبر الثقة بالنفس وباآلخرین مظهرا من مظاهر : الثقة بالنفس وباآلخرین-ت
بالقدر الذي ال یشك في كل شيء إال التوافق والتمتع بالصحة النفسیة، فالفرد المتوافق 

شك المعقول أمر طبیعي، وكذلك الثقة باآلخرین وخصوصا من هم أهل تقتضیه الطبیعة، فال
لهذه الثقة مظهرا مهما من مظاهر الصحة النفسیة حتى تصبح تواصال وجدانیا وتفاعًال 

)16: 2000أحمد محمد صالح، .(اجتماعیا دائما

ته المختلفة الونعني به قدرة الفرد على السیطرة على انفعا: تزان االنفعاليالا-ث
عبیر عنها بحسب ما تقتضیه الظروف، وبشكل یتناسب مع المواقف التي تستدعي هذه والت

ت، كما أن ثبات االستجابة االنفعالیة في المواقف المتشابهة هو عالمة الصحة النفعاالا
ت في هذه الحالة دلیل على النفعاالالنفسیة، واالستقرار االنفعالي، ذلك أن تباین ا

)22: 1999ل، سهیر كام.(االضطراب االنفعالي

تعد هذه السمة من السمات التي تشیر إلى توافق الفرد أو عدم : مفهوم الذات-ج
توافقه، فإذا كان مفهوم الذات یتطابق مع واقعه كما یدركه اآلخرون كان متوافقا، وٕاذا كان 
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مفهوم الذات لدیه متضخما أدى به إلى الغرور والتعالي، مما یفقده التوافق مع اآلخرین، كما 
د یتسم الفرد بمفهوم ذات متدني عن واقع إدراك اآلخرین له، وهنا یتسم سلوكه بالدونیة ق

)59: 1999حسن الداهري، (.وبتضخیم ذوات اآلخرین، ویؤدي به هذا أیضا إلى سوء التوافق

ویتفق ماسلو، ماكدوجال في تحدید معنى مفهوم وتحقیق الذات كدافع لإلنسان لفهم 
ندما یعبر بصدق عن نفسه یستشعر الجدارة وینطلق للعمل بكل نفسه وفكرته عنها، وع

)320: 2013ربوح صالح، (.ءةاطاقاته ویبدع في إنتاجه، ویحقق الكف

نتاج المعقول إلویقصد بذلك قدرة الفرد على ا: القدرة على العمل واإلنتاج المالئم-ح
ئل على اللكسل والخمول دفي حدود ذكائه وحیویته واستعداداته الجسمیة، إذ كثیرا ما یكون ا

)15: 2000أحمد محمد صالح، (. شخصیات هددتها الصراعات، واستنفذت طاقتها المكبوتة

الشخص السوي هو الذي یستطیع : القدرة على ضبط الذات وتحمل المسؤولیة-خ
ته تجاه المواقف المختلفة، وأن یتحكم أیضا في الضبط ذاته، وأن یتحكم فیها وفي انفعا

ته، فیختار من هذه الحاجات تلك التي یستطیع إشباعها، فیؤجل أو یلغي تلك حاجاته ورغبا
الحاجات التي یرى استحالة تحقیقها، فهو لذلك یستطیع أن یوجه سلوكه الوجهة الصحیحة 

مصطفى فهمي، (. طبقا لخطة مستقبلیة یصفها لنفسه على أساس ما یتوقعه من نجاح
1987:50(

أن االكتئاب والقلق واإلحباط والصراع أو مشاعر من المعروف : الراحة النفسیة-د
الذنب أو الوسواس كله تؤدي إلى سوء التوافق وٕالى عدم الراحة النفسیة، ولذلك فمن سمات 
الفرد المتوافق قدرته على الصمود تجاه المواقف والمشكالت التي تؤدي إلى سوء توافقه، 

على تكیفه ال نفسیة كان ذلك دليولذلك متى شعرنا بأن الفرد قد حقق لنفسه الراحة ال
)73: 2000وزي محمد جبل، ف.(وتوافقه

حتى یتوافق الفرد مع نفسه، مع اآلخرین، : حساس بإشباع الحاجات النفسیةإلا-ذ
فإن أحد مؤشرات ذلك أن یحس بأن حاجاته مشبعة، ویتمثل ذلك في إحساسه باألمن، 
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حس الفرد بعدم اإلشباع حتى ولو كان نجاز، وبالحریة واالنتماء، وٕاذا ما أالوبالقدرة على ا
)33: 1994محمد الطیب، . (ذلك وهما، فإنه یقترب من سوء التوافق

من المؤشرات التي تدل على توافق اإلنسان هي عالقته :العالقات االجتماعیة-ر
االجتماعیة مع اآلخرین، وسعیه في مساعدتهم، والعمل من أجل المصلحة العامة، وأن 

ین اآلخرین وثیقة الصلة، یتفاعلوا معهم ویتحمل المسؤولیة االجتماعیة ویحقق العالقة بینه وب
ن االنطواء واالنعزال، والبعد ألالتعاون البناء، كما أنه یحظى بحب الناس له، وحبه إلیهم، 

فوزي (.عن الناس داللة قاطعة عن عدم التكیف والتوافق السلیم، وهي سمة اإلنسان الّالسوي
)77: 2000محمد جبل، 

من خالل ما سبق نفهم أن الفرد السوي یسعى لالنخراط والمشاركة االجتماعیة ویتم 
ذلك بالفعالیات التي یقدمها للجماعة، أي یشارك محیطه االجتماعي بفعالیة وهذا ما سماه 

"Steven "كثر فعالیة، باالعتماد وبالتبادل للخبرات بعیدا ألفي كتابه العادات السبع للناس ا
.الیة كمرحلة یصل إلیها المرء بعد أسلوب االستقاللیةعن االتك

العوامل المؤثرة في التوافق النفسي-7
عملیة التوافق ال تحقق عند الفرد إال إذا توافرت عدة عوامل وأسس تساعده على إن 

:عملیة التوافق وهي كاألتي
:الحاجات األولیة والنفسیة واالجتماعیة- 7-1

لفرد من بیئته عن طریق الخبرة والتعلم وٕانما هي ومنها الحاجات التي لم یكتسبها ا
) الطعام، الشراب، اإلخراج، الراحة والنوم(تولد مع اإلنسان ویكون مزود بها مثل حاجته إلى 

ومنها الحاجات التي تنمو معه ویكتسبها من خالل تفاعله مع البیئة المحیطة به مثل الحاجة 
.)42: 1990الدیب،(). التقدیر والحب واالحترام والنجاح(إلى 

ویعتبر إشباع هذه الحاجات أساسا في حیاة اإلنسان ومن اجل بقاء نوعه مثل الطعام 
والشراب واإلخراج والراحة والنوم، ومن غیر الممكن أن یطلب من اإلنسان التوافق والتكیف 
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في ظروف معینة بدون إشباع لهذه الحاجات األساسیة، كما ویرتبط اإلنسان بالحاجات 
میة أیضا یرتبط بالحاجات النفسیة والحاجات االجتماعیة مثل الحاجة إلى الحب الجس

والتقدیر والحاجة إلى النجاح، وان إشباع هذه الحاجات لها المكانة العالیة في عملیة التوافق 
فان لم یتحقق إشباع هذه الحاجات لم ینعم اإلنسان بقدر كافي من التوافق النفسي، وبالتالي 

.)26: 2011، أمیرة مزهر(.لمرض والتوتر والقلق وعدم االتزان االنفعاليیكون عرضة ل

:تأثیر الحاالت الجسمیة الفیزیولوجیة على التوافق النفسي- 7-2
تعتبر اإلعاقات الجسمیة بأنواعها احد العوامل األساسیة في عملیة التوافق سواء 

نیة التغیر فیما بین األفراد كانت اإلعاقة وراثیة أو بیئیة، حیث تشیر الدراسات إلى أن إمكا
للخصائص النفسیة تعكس إمكانیة التفسیر بین األفراد من خصائص عضویة إلى خصائص 
بیولوجیة محددة وان المظاهر الجسمیة الخاصة التي تكون شاذة عن المألوف تؤثر في 

فشله عملیة التوافق فالقصر المفرط أو البدانة الزائدة تجعل الفرد سيء التوافق ومصدرا ل
).2011:27، أمیرة مزهر(اجتماعیا

أیضا من الناحیة الفیزیولوجیة فان أي زیادة في إفرازات الجسم الداخلیة أو نقصانها 
یؤدي إلى نوع من التوتر والشعور بالقلق وبعضها یؤدي إلى السمنة الزائدة أو النحافة 

خصائص النفسیة الملحوظة وبالتالي فان هذه الخصائص الجسمیة لها انعكاس على ال
.وبالتالي یكون إما حسن التوافق أو سيء التوافق مع نفسه ومع اآلخرین

:الطفولة وخبراتها7-3
تعتبر سنوات الطفولة األولى من العوامل األساسیة في تشكیل شخصیة الفرد وفي 
حصوله على اكبر قسط وافر من التوافق السلیم وفي مستقبل أكثر من فقدان احد الوالدین 

یكون في مرحلة المراهقة لما لهذه المرحلة من فقدان الحنان والعطف من الوالدین عندما 
والذي یؤثر في سلوكه وتوافقه وتكوین شخصیته سواء كانت االعتمادیة على الذات أو 

.تكالیة على اآلخریناإل
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:األزمات االجتماعیة والكوارث- 7-4
ق أو الموت، أو إن األزمات االجتماعیة والكوارث كحدوث تصدع اسري كالطال

الكوارث الطبیعیة كالزالزل والبراكین أو الكوارث اإلنسانیة مثل الحروب وما ینتج عنها من 
إن هذه التغیرات إن كانت )1985عبد الستار، إبراهیم (قتل وتشرید وتخریب حیث یرى 

تالي مفاجئة أو غیر مفاجئة تؤدي إلى تغیرات سلوكیة سیئة في حیاة األفراد والجماعة وبال
:تأتي بآثار سلبیة مثل

ظهور بعض االضطرابات النفسیة والعقلیة للذین لدیهم استعداد لالضطرابات تخلق 
: 1985إبراهیم، (اضطراب تشمل الوظائف البدنیة والنفسیة واالجتماعیة المؤقتة أو الدائمة 

197.(

ي تتوالى وفي ظل واقعنا الفلسطیني الحالي وفي ظل الحصار والنكبات واألزمات الت
على شعبنا الفلسطیني وخاصة على المعاقین ومنهم األطفال والشیوخ والنساء والذین یرون 
بأعینهم القتل والدمار والتشرید والخراب، فان مردود ذلك على النواحي النفسیة والجسدیة 
واالجتماعیة لها انعكاساتها على توافقهم وتكامل شخصیتهم وقد أشارت الدراسات إلى أن 

جابات األطفال للمواقف الصعبة بشكل عام بتماثل ردود فعل الكبار حیث تظهر عالمات است
التعب واإلرهاق والحزن وفقدان الشهیة إضافة إلى مشاكل النوم ومزاجهم المتقلب وفي الغالب 

ما یؤثر سلبا على حیاتهم الدراسیة وعدم قدرتهم على التركیز واالنتباه 
).3- 2: 2001یونیسیف، (

فان األزمات التي یمر بها األطفال وخاصة المعاقین لها التأثیر السلبي على إذن 
نموهم النفسي وتوافقهم االجتماعي في حاضرهم ومستقبلهم سواء كانت األزمات طبیعیة 

.كالكوارث أو اجتماعیة كالطالق والوفاة أو إنسانیة كالحروب والقتال
لتوافق تؤثر في توافق اإلنسان في وهذا یوضح لنا أن العوامل األربعة من عوامل ا

حیاته االجتماعیة والنفسیة على حد سواء وتشكل أساسا في الّال توافق والّال سواء وبالتالي 
).172: 1969القوصى، (. یكون التوتر والقلق واألمراض النفسیة األخرى
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نها یتضح للباحث مما سبق انه البد من توفیر األجواء المناسبة لألطفال التي من شا
إكسابهم المعرفة والخبرة الحسنة بعیدا عن كل األجواء التي من شأنها أن تسبب لألطفال 
الخوف والرعب والتوترات والتي من شانها االختباء في حیز الالشعور وتظهر من خالل 
أمراض نفسیة تصیب األطفال، وحث الكثیر من األطباء على توفیر األلعاب المسلیة 

. ثر البالغ في ترویح األطفال وٕابعادهم عن مواطن الخوف والقلقلألطفال والتي لها األ
:معاییر التوافق النفسي-8

:معاییر التوافق النفسي كاآلتي"شافیر"و" Lazawusالزاروس "لقد حدد 

یقصدون بها أن الشخص المتمتع بالتوافق النفسي هو الذي یستطیع :الراحة النفسیة- 8-1
.قة ترضاها نفسه ویقرها المجتمعمواجهة العقبات وحل المشكالت بطری

والكفایة فیها وفق ما تسمح واإلنتاجتعتبر قدرة الفرد على العمل :الكفایة في العمل- 8-2
عمال فنیا، أوبه قدراته ومهارته، من أهم دالئل الصحة النفسیة؛ فالفرد الذي یزاول مهنة 

ذلك یحق له الرضا تتاح له الفرصة الستغالل كل قدراته، وتحقیق أهدافه الحیویة وكل 
.والسعادة النفسیة

إن بعض األفراد أقدر من غیرهم على :مدى استمتاع الفرد بالعالقات االجتماعیة- 8-3
.عالقات اجتماعیة، وعلى االحتفاظ بالصداقات والروابطإنشاء

الشخصیة السویة هي التي تعیش في سعادة دائمة، وهي :الشعور بالسعادة- 8-4
.لمشاكلشخصیة خالیة من الصراع أو ا

إن الشخص السوي هو الذي یستطیع :القدرة على ضبط الذات وتحمل المسؤولیة- 8-5
یكون قادرا على إشباع بعض حاجاته، ولدیه القدرة على ضبط ذاته أن یتحكم في رغباته، أو 

)117: 2011بلحاج فروجة، (.وعلى إدراك عواقب األمور

ى التكامل في الشخصیة وكذلك إن ثبات اتجاهات الفرد تعتمد عل: ثبات اتجاه الفرد- 8-6
.حد كبیرإلىعلى االستقرار االنفعالي 
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في بعض األحیان یكون الدلیل الوحید على سوء التوافق هو ما :األعراض الجسمیة- 8-7
.یظهر في شكل أعراض جسمیة مرضیة

الشخص المتمتع بالصحة النفسیة هو الذي یضع أمام نفسه :اتخاذ أهداف واقعیة- 8-8
ولو كانت تبدو له في أغلب األحیان موح، ویسعى للوصول إلیها حتى ومستویات لطأهداف

بعیدة المنال؛ فالتوافق المتكامل لیس معناه تحقیق الكمال، بل بذل الجهد والعمل المستمر 
)118: 2011بلحاج فروجة، (.في سبیل تحقیق األهداف

النظریات المفسرة للتوافق النفسي-9

لت على تفسیر التوافق لدى األفراد، وبطبیعة هناك الكثیر من النظریات التي عم
الحال یصعب سردها بأسرها، ولكن یمكننا أن نشیر إلى أهمها وكما یتضح في الشكل 

:التالي
):التقلیدیة(التحلیل النفسيمدرسة - 9-1

ID)الهو(هي أجهزة نفسیةأن الشخصیة تتكون من ثالثة ) (Freudیرى فروید 
وال بد أن تعمل هذه األجهزة جمیعها في تعاون Super Ego)األنا األعلى(وEgo)ااألن(و

فیما بینها لكي تحقق التوازن واالستقرار النفسي للفرد واألنا القویة هي التي نمت نموا سلیما 
وهي التي تستطیع التوافق بین األجهزة النفسیة، أما األنا الضعیفة فهي التي تخضع لسیطرة 

یطلبه األنا األعلى، فیلجأ الفرد في هذه مبدأ الواقع وماالهو وعندئذ یسود مبدأ اللذة ویهمل
تحطیم العوائق والقیود وهكذا یصبح السلوك منحرفا وقد یأخذ أشكاال عدوانیة، كما إلىالحالة 

الحاجات إشباعأن األنا الضعیفة قد تخضع لتأثیر األنا األعلى فتصبح ملتزمة عاجزة عن 
سة للصراع والتوتر والقلق مما یؤلف مجموعة قوى األساسیة وتوازن الشخصیة فتقع فری

ظهور األعراض إلىضاغطة تكبت الدافع وتزج به في أعمال الالشعور وهذا یؤدي 
. المرضیة التي تعبر عن موضوع الكبت ذاته في صور آلیات دفاعیة

)30-29: 2009عبد اهللا یوسف، (
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بمثابة " األنا"عنده كما أن الشخص حسن التوافق في نظر فروید هو الذي تكون 
ویتحكم " األنا األعلى"و" الهو"المدیر المنفذ للشخصیة أي هو الذي یسیطر على كل من 

بهما ویدیر حركة التفاعل مع العالم الخارجي تفاعال تراعى فیه مصلحة الشخصیة بأسرها 
وما لها من حاجات هذا من ناحیة ومن ناحیة أخرى فإن التوافق الحسن عند الفرد یكون

مرحلة إلىالشعوري لدوافعه وتكیفها لمطالب الواقع، ویرجع فروید سوء التوافق بإدراكه
تعرض لها الطفل في مراحله األولى والتي لها عامل أساسي الطفولة بخبراتها المؤلمة التي 

)30: 2009عبد اهللا یوسف، (. في تشكیل الشخصیة

: مدرسة التحلیل النفسي الحدیثة- 9-2
التوافق نظرة مختلفة عن ما یراه إلىة التحلیل النفسي الحدیثة ینظر مجددو مدرس

السلبیة للمجتمع على الفرد بل یهتمون باآلثار ثارلآللى عدم االهتمام إفروید فهم یملون 
اإلیجابیة لتلك العالقات، وهذا التركیز على أهمیة المجتمع في صیاغة السلوك وتشكیله وهو 

تعدیل السلوك في مراحل الحیاة المقبلة بإمكانیتعلق الذي یسمح لهم بالتفاؤل فیما 
)31: نفس المرجععبد اهللا یوسف، (. للشخصیة

ویرى أدلر أن السلوك یتحدد على نحو أولي بالدوافع االجتماعیة بالرغم من أنه لم 
یعتبر اإلمكانیات االجتماعیة الفطریة ولقد كان الكفاح من أجل التفوق والرفعة للتوافق هو 

فع االجتماعي الذي یركز علیه أدلر كتعویض عن مشاعر الدونیة، كما یرى أن حدوث الدا
السلوك المرضي عن طریق مبالغة الفرد في إظهار شعور بالدونیة والرغبة في التفوق، غیر 

بحیث تفسر النماء اإلنسانیةأساسیة لكل الكائنات دافعةأن النتیجة النهائیة هي وجود قوة
)31: نفس المرجععبد اهللا یوسف، (. يوالتقدم االجتماع

العصاب، إلىالسواء، والالتوافق یؤدي إلىأن التوافق یقود " Horneyهورني "وترى 
عملیة التنشئة االجتماعیة، وفي ضوء ثقافة ما، وعلیه یعد سوء التوافق بمثابة إلىویرجعان 

لحقائق االجتماعیة والبیئیة وتعطي أهمیة كبیرة لاإلنسانیةعدم أو قلة في التوافق للعالقات 
اإلحساسإلىیحتاج اإلنسانأن " Fromفروم "في التأثیر لتطور للشخصیة، ویؤكد 
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واالبتكار وأن یكون سید الطبیعة اإلبداعبالقدرة على وباإلحساساإلنسانألخیهباالنتماء 
دة في فلسفة وعقیإلىولیس ضحیة مستسلمة لها، وأن یشعر باالستقالل الذاتي ویحتاج 

الحیاة، ویدل رأي فروم على انه اذا لم یحقق االنسان نوعا من االشباع للحاجات التي ذكرها 
. بصرف النظر عن الثقافة أو المجتمع ال ذي یعیش فیه فانه سیعاني اضطرابات انفعالیة

)32: مرجع سابقعبد اهللا یوسف، (

یتعلم السلوك الشخص أنإلىتفترض المدرسة السلوكیة : المدرسة السلوكیة- 9-3
بكائنات استجابیة األشخاصیجب وصف األساسمن خالل تفاعله مع البیئة وعلى هذا 

ویستجیبون للمثیرات التي تقدمها لهم البیئة وفي أثناء تلك العملیة تتكون أنماط من السلوك 
)33: عبد اهللا یوسف، نفس المرجع(. األمروالشخصیة في نهایة 

وتوافقه ولذلك یجب اإلنسانلها دور في تشكیل شخصیة وعلیه فإن المواقف البیئیة 
إننا " Dullard millerدوالرد میلر "أن یدرك السلوك على انه خاص بموقف بعینه، كما یرى 

نكتب شخصیاتنا بالطریقة نفسها التي نكتسب بها أنماطنا السلوكیة وذلك من خالل تكوین 
من خالل االستجابات الناجمة التي شخصیاتنا، األطفال یعلمون النطق الصحیح للكلمات

. یتم تدعیمها من قبل الوالدین والمحیطین بهم
السلوك بصفة عامة ناتجة عن مثیر واستجابة وان عدم أنكما یؤكد السلوكیین على 

التوافق في هذه العالقة قد یكون ناتج عن مصدر المثیر، من حیث یعجز المصدر عن 
ح، وقد ینتج عن الشخص الذي یقوم باالستجابة، وهذا بشكل صحیاإلنسانتوصیل ما یریده 

عدم السواء عن عوامل إلىإّما یكون نقص معرفي أو نقص انفعالي أو اجتماعي وقد یرجع 
)33: مرجع سابقعبد اهللا یوسف، (.خارجیة كحدوث ضوضاء أو أي معوقات خارجیة أخرى

" روجرز"أسهم وعلى ر اإلنسانیةیرى أصحاب المدرسة :اإلنسانیةالمدرسة - 9-4
لدیه القدرة على قیادة نفسه والتحكم فیها وعزى أنواع اإلنسانصاحب نظریة الذات أن 

دافع واحد وهو تحقیق الذات، والشخصیة هي نتاج للتفاعل إلىكافة اإلنسانيالسلوك 
المستمر بین الذات والبیئة المادیة واالجتماعیة فهي لیست ساكنة بل هي دائمة الحركة 
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عبد (.عنده یعمل بشكل موحد ایجابي نحو هدف تحقیق الذاتاإلنساني، والسلوك والتغیر
)34: اهللا یوسف، نفس المرجع

:ویرى روجرز أن للتوافق النفسي معاییر تكمن في ثالثة نقاط أساسیة وهي
بالحریةاإلحساس.أ

االنفتاح على الخبرة.ب
الثقة بالمشاعر الذاتیة.ت

فإن ركز على تحقیق الذات یؤدي افق من زاویته بینما یرى ماسلو حول معاییر التو 
: التوافق من خالل المعاییر التالیةتحقیقإلى

اإلدراك-قبول الذات-العالقات االجتماعیة-التمركز حول المشكالت من أجل حلها-
.والتوازن بین جوانب الحیاة المختلفة-االستقالل الذاتي-الفعال للواقع

هذه المدرسة أن التوافق یأتي عبر معرفة أصحابفیرى :المدرسة المعرفیة- 9-5
المتاحة وأن كل فرد یمتلك القدرة على إمكانیاتهلذاته وقدراته والتوافق معها حسب اإلنسان
وعلى هذا األساس فقد أكد عبر خبراته مع المرضى أن یوضح لهم امتالك الذاتي التوافق 

على أهمیة "Albert Allisألیس ألبرت "القدرة عبر الحدیث الداخلي على التوافق فقد أكد 
أن تعلیم المرضى النفسیین كیف یغیرون تفكیرهم في حل المشكالت وأن یوضح للمریض 

هذه األحادیث غیر أنحدیثه مع ذاته یعتبر مصدرا الضطرابه االنفعالي وان یبین له كیف 
ثر منطقیة یستقیم تفكیره حتى یصبح الحدیث الذاتي لدیه أكأنان یساعده على المنطقیة و 

.وأكثر فعالیة

)35: مرجع سابقعبد اهللا یوسف، (

الحریة في اختبار أفعاله التي لإلنسانأنالمدرسة المعرفیة أصحابكما ویرى 
یتوافق بها مع نفسه ومع مجتمعه المحیط به وهو یقبل على اختبار السلوك المقبول اجتماعیا 

تعرض للضغوط إذاإالیتوافق توافقا سیئا ویتوافق توافقا حسنا مع نفسه ومع مجتمعه وهو ال
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قدرة الفرد الذاتیة إنالبیئیة والظلم والشعور بالتهدید وعدم التقبل ومن هنا یمكن القول 
التوافق، فكلما كان الفرد متعلما ومكتسبا لألفكار التي إكسابهوالمعرفیة لها أهمیة في 

. فق السلیمالواقع المحیط، كلما كان قدرا على التواتتناسب مع 

)35: مرجع سابقعبد اهللا یوسف، (

:خالصة

التوافق عملیة مستمرة تستدعیها طبیعة الفرد من أجل تحقیق أهدافه، وٕاشباع حاجاته، 
وذلك من خالل تعدیل سلوكه لیحدث عالقة منسجمة توافقیة بینه وبین بیئته في مختلف 

ة التي یمر بها الفرد في حیاته یمكن جوانب الحیاة، فكل من العوامل البیئیة والمواقف الخاص
أن تؤثر على توافقه، وبالتالي یحاول مواجهة مختلف هذه المواقف باستخدام عّدة أسالیب 
یسلكها من اجل الحفاظ على التوازن النفسي، وٕایجاد لنفسه فرصة لكي یعیش بشكل متزن، 

خفض التوتر والرضا عن وهذا ال یحدث إّال إذا كان الفرد متوافقا نفسیا بما یساعده على 
الذات، وتحقیق الثقة بالنفس واالتزان االنفعالي واالیجابیة في التعامل مع المجتمع من حوله، 

.إّال انه غالبا ما یتأثر التوافق النفسي للفرد ببعض االضطرابات النفسیة منها الخجل
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الدراسات السابقة

دراسات العربیة

الدراسات األجنبیة

عام على الدراسات السابقةتعقیب 
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:دراسات خاصة بالخجل
:الدراسات العربیة

1994(دراسة السمادوني:(
هدفت الدراسة إلى تحلیل ظاهرة الخجل لدى المراهقین من الجنسین ومعرفة مسبباتها 

مراهقا من الجنسین في مختلف" 1375"ومظاهرها وآثارها، حیث تكونت عینة الدراسة من 
، واستخدم الباحث )طنطا-المنوفیة-محافظة كفر الشیخ(المراحل التعلیمیة ببعض مدارس 

بتعریبه إلى البیئة العربیة، السمادونيللخجل بعد أن قام استنان فوردمسحفي الدراسة 
، وقد أسفرت نتائج الدراسة عن اختالف المراهقین تحلیل التباین األحاديواستخدم الباحث 

بالتعلیم الثانوي بدرجة شعورهم بالخجل في معظم الوقت ولكن ال یعتبر أنه عن المراهقات 
مشكلة، ویختلف تقبل المراهقین والمراهقات بمراحل التعلیم المختلفة للخجل على انه سمة 
غیر مقبولة لدرجة شعورهم به، وان فقدان الثقة ونقص المهارات االجتماعیة والعالقات 

امل المسببة للخجل، ویختلف كل من المراهقین والمراهقات في بمختلف أنواعها من أهم العو 
مراحل التعلیم المختلفة في إدراكهم للمواقف لدرجة شعورهم به، ووجود فروق دالة إحصائیا 
بین المجموعات المختلفة من الخجل في تقدیرهم لألشخاص الذین یؤثرون علیهم ویكونون 

.سببا في استثارة الخجل لدیهم
2001(زي دراسة العن:(

هدفت الدراسة إلى الكشف عن المكونات الفرعیة للثقة بالنفس والخجل، وتكونت عینة 
كلیة التربیة (من طالب الهیئة العامة للتعلیم التطبیقي وطالباتها "342"الدراسة من 

من اإلناث، واستخدم الباحث في الدراسة " 167"من الذكور و"175"بواقع ) األساسیة
، وقد أسفرت نتائج الدراسة عن عدم وجود فروق دالة مقیاس الخجلوالنفسالثقة بمقیاس 

إحصائیا في الثقة بالنفس بین الجنسین، في حین أظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائیا 
على مقیاس الخجل إلى جانب اإلناث، كما كشفت المصفوفات االرتباطیة عن عالقات 

ببعض ومتغیر العالقات االجتماعیة في مقیاس موجبة بین متغیرات الثقة بالنفس بعضها
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الخجل، وكذلك عالقة موجبة بین متغیرات الخجل، كما أسفرت النتائج عن عالقات سالبة 
.بین متغیرات الثقة بالنفس والخجل

 2002(دراسة خوج:(
هدفت الدراسة إلى الكشف عن العالقة بین كل من الخجل والشعور بالوحدة النفسیة وأسالیب 

عاملة الوالدیة، والفروق في الخجل والشعور بالوحدة النفسیة نتیجة الختالف العمر الم
طالبة من طالبات المرحلة المتوسطة بمدینة ) 484(الزمني، حیث تكونت عینة الدراسة من 

، مقیاس )1980(للدرینيمكة المكرمة، واستخدمت الباحثة في الدراسة مقیاس الخجل 
للنفیعي، مقیاس أسالیب المعاملة الوالدیة )1998(لدسوقيلالشعور بالوحدة النفسیة 

، وقد أسفرت نتائج الدراسة عن وجود عالقة ارتباطیه موجبة ذات داللة إحصائیة )1997(
بین الخجل والشعور بالوحدة النفسیة لدى عینة من طالبات المرحلة المتوسطة بمدینة مكة 

لدرجات التي حصلت علیها أفراد العینة من المكرمة، وتوجد فروق ذات داللة إحصائیة في ا
.طالبات المرحلة المتوسطة في مقیاس الخجل ترجع لمتغیر العمر

:الدراسات األجنبیة
 1997(دراسة فایر: (

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة إذا كانت هناك فروق بین الذكور واإلناث في الخجل 
قائمة مراجعة واالجتماعيقیاس الخجلماالجتماعي واألعراض السیكوباثیة، وقد تم تطبیق 

) 105(من الذكور و) 105(من طالب المدارس الثانویة ) 210(على عینة من األعراض
من اإلناث، وأسفرت نتائج الدراسة عن وجود فروق بین الذكور واإلناث في األعراض 

اض لدى السیكوباثیة ووجود عالقة بین الخجل والحساسیة التفاعلیة لإلصابة بهذه األعر 
.مجموعة اإلناث
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 دراسة كافیتا وكوبلنKavita&Coplen)2003:(
هدفت الدراسة إلى التعرف على العالقة بین الخجل والتكیف النفسي ومستوى األداء لدى 
المتزلجات على الجلید، وكذا التعرف على أثر الخجل على تقدیر الذات البدنیة والقلق قبل 

العبة من المتزلجات على الجلید، وأشارت 40ت الدراسة على المنافسة الریاضیة، وقد أجری
نتائج الدراسة إلى أن للخجل تأثیر سلبي على مستوى األداء وكذلك على مستوى تقدیر 
الذات البدنیة، وكشفت النتائج أیضا عن وجود عالقة طردیة بین الخجل وقلق ما قبل 

.المنافسة
:دراسات تناولت التوافق النفسي: ثانیا

:لدراسات العربیةا
1990(دراسة أحمد الطحان:(

حیث هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى العالقة بین مفهوم الذات، والتحصیل وكذلك 
كلیة التربیة، /طالبة من طالبات جامعة اإلمارات) 100(التوافق النفسي، وتكونت العینة من 

) بل(وكذلك اختبار التوافق لـ، موسى جبریلواستخدم الباحث مقیاس تقدیر الذات من إعداد 
وأظهرت النتائج وجود عالقة إیجابیة ذات داللة إحصائیة بین مفهوم الذات والتوافق النفسي 

.واالجتماعي
 2005(دراسة حیاة لموشي(:

التي تناولت دور مراكز إعادة التربیة في تحقیق التوافق للمراهقة الجانحة، وقد أشارت نتائج 
لمراهقة الجانحة تعاني من سو التوافق النفسي والتوافق االجتماعي قبل هذه الدراسة إلى أن ا

دخول المراكز، وهذا ما یستدعي إدخال مواد وطرق تربویة مالئمة إلعادة التربیة ومحاولة 
تنظیم نشاطات ریاضیة وترفیهیة لصالح هؤالء الجانحین حتى تسهل عملیة تكیفهم واندماجهم 

الدراسة إلى تحسن التوافق االجتماعي للمراهقة بدخولها لهذه االجتماعي، وخلصت نتائج هذه
.المراكز
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 2006(دراسة طاوس وازي:(
إذ تمحورت هذه الدراسة حول التوافق النفسي االجتماعي وعالقته باتجاهات المراهق نحو 

:الدراسة، وكانت النتائج المتوصل إلیها كما یلي
نفسي واالجتماعي للمراهق المتمدرس واتجاهاته وجود عالقة قویة، موجبة بین التوافق ال-

نحو الدراسة فكلما ارتفع مستوى التوافق النفسي واالجتماعي ارتفع معه االتجاه نحو 
.الدراسة

عدم وجود فروق بین الجنسین فیما یخص العالقة القائمة بین التوافق النفسي -
.من جهة أخرىواالجتماعي من جهة واتجاهات المراهق المتمدرس نحو الدراسة 

:الدراسات األجنبیة
 دراسة كوكKook)1981:(

هدفت الدراسة الى الكشف عن الفروق في التوافق النفسي بین األسویاء والجانحین، ولتحقیق 
للتوافق الشخصي على عینة تألفت من Hestonهیستون هذا الهدف تم تطبیق مقیاس 

طالبا، وبعد 37أ و.م.اندیانا بالوحدثا من المحتجزین في إصالحیة 37فردا بواقع 74
معالجة البیانات إحصائیا توصلت الدراسة إلى تفوق الطلبة األسویاء في التوافق الشخصي 

.على األحداث الجانحین
یمینج وآخرون دراسة فلFleming)1998:(

وقد قام بدراسة بمساعدة فریقه حول تأثیر مستوى التوافق النفسي على مفهوم كل من القلق 
الخبرة السابقة لدى عینة من الطلبة مستخدمین في هذه الدراسة لجمع المعلومات جامعة و 
طالب وطالبة وقد أظهرت نتائج  الدراسة وجود فروق بین 332وشملت الدراسة " هارفارد"

.الجنسین في مستوى التوافق النفسي
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تعقیب عام على الدراسات السابقة
موضوع الخجل والتوافق التي تناولتت السابقة یتضح لنا من خالل استعراض الدراسا

:یليماالنفسي لدى المراهقین 

والوحدة مستوى األداءو تمت دراسة الخجل مع متغیرات عدیدة ومختلفة كالثقة بالنفس .1
موضوع التوافق النفسي الذي یتأثر بصورة بارزة لدى الفرد في حین ُأهمل،الخ...النفسیة
.الخجول
، فبعض الدراسات )الخجل والتوافق النفسي(لفة لكل من الدراسات استخدام عینات مخت.2

استخدمت عینات من طلبة الجامعة، في حین أن دراسات أخرى استخدمت عینات مختلفة 
مثل تالمیذ الثانویة وتالمیذ المتوسطات، إّال أنهم لم یهتموا بدراسة تالمیذ السنة األولى ثانوي 

ا ألن هذه المرحلة تعتبر مرحلة انتقالیة للتلمیذ المراهق، بالتحدید وهذا ما جاءت به دراستن
ففي هذه المرحلة أو السنة الدراسیة یتمكن التلمیذ المراهق المتمدرس في األولى ثانوي من أن 
یكون متوافقا ومتكیفا مع نفسه، خاصة أنه یتعایش في هذه الفترة مع الضغوطات، كما قد 

.تنظیم وقته الدراسيیستطیع التغلب على خجله بإبداعیة و 
دراسات التوافق على غرارمقیاس عدة الحظنا من خالل الدراسات أنهم یستخدمون .3

النفسي إال أن هناك تضارب في نتائج الدراسة التي تم التوصل إلیها خاصة حول الفروق 
.الجنسیة

بطت ي دراسة ر أ) حسب اطالعنا(لم نجد الكثیر من الدراسات السابقة، وبعد اطالعنا على
، فمن فعالیة تحصیل نتائج جیدة  الخجل بالتوافق النفسي لدى طور دراسي محددموضوع 

حتى یتوصل ومتكیف مع بیئتهللتلمیذ المراهق، أن یكون مرتاح نفسیا، وراٍض عن نفسه،
الحرجة في حیاة الفرد، فما هو معروف المراهقة مرحلة مرحلة ؛ كما أن إلى نتائج ترضیه
نفسه ومع معكاٍف توافقهق أنه یكون متقلب المزاج، ولربما نجد عنده عن اإلنسان المرا

بمفهوم عام،  یمكن أن ، ویستطیع تحقیق ذاته، و ةتعامل بإیجابییحیاته، كما یمكن أن یكون 
مما یساعده على التغلب على خجلهعطیه دافع نحوعنده التوافق النفسي الكافي الذي ینجد 

.التعلم واإلنجاز واإلبداع



الجانب التطبیقي



منهجیة البحث وٕاجراءاته: الفصل الثالث

المنهج المستخدم في الدراسة

الدراسة االستطالعیة

العینة وطریقة اختیارها

مجتمع وعینة الدراسة

خصائص العینة

أدوات الدراسة وخصائصها السیكومتریة

ب التحلیل والمعالجة اإلحصائیة للنتائجالیأس



منھجیة البحث وإجراءاتھ:                    الفصل الثالث

- 65 -

:یدتمه

الجانب المكمل للقسم النظري ألنهللجانب التطبیقي أهمیة بالغة في الدراسات المیدانیة 
بطریقة منهجیة على اإلجابةالنتائج المتحصل علیها، كما یحاول أهموالذي یطلعنا على 

تساؤالت الدراسة، والتحقق من فرضیات الدراسة، ونحاول في هذا الفصل عرض الجانب 
علیها، التي تتمثل في المنهج المستخدم في المنهجیة والعلمیة المعتمدألسسلالتطبیقي وفقا 

مجتمع وعینة الدراسة، خصائص ، هاطریقة اختیار العینة و الدراسة االستطالعیة، الدراسة، 
اإلحصائیةالدراسة وخصائصها السیكومتریة، وأخیرا أسلوب التحلیل والمعالجة أدواتالعینة، 
.للنتائج

:ستخدمالمنهج الم

ال تتم أي دراسة علمیة إال باالعتماد على خطوات وقواعد وأسس علمیة أال وهي المنهج، 
نتائج إلىالذي یتبعه الباحث، والذي یصل األسلوبأوعلى انه الطریقة األخیرویعرف هذا 

فؤاد البهي (معینة، ووسیلة توصل الباحث لهدف معین، ولكل منهج خصائصه وممیزاته 
).45: 1978السید، 

ویعتبر اختیار المنهج الذي یتالءم مع طبیعة المشكلة المراد دراستها أمر بالغ 
األهمیة، إذ یعتمد علیه الباحث في إنجاز بحثه، وبما أننا نبحث عن العالقة بین الخجل 

.االرتباطي، فإن المنهج المناسب لهذا الموضوع هو المنهج الوصفي والتوافق النفسي

یةالدراسة االستطالع

تعد الدراسة االستطالعیة من اإلجراءات المیدانیة التي تسمح للباحث بالتقرب من 
الظاهرة المراد دراستها، والتحقق من وجود المشكلة المراد دراستها، كما أنها تساعد على 
ضبط اإلشكالیة، والصیاغة النهائیة للفرضیات، كما یمكن أن یستعملها الباحث لتجریب أداة 

كد من صالحیتها، وتمكننا من التعرف على میدان البحث، والصعوبات التي البحث، والتأ
.یمكن أن تواجه إجراءات البحث في صورته النهائیة
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مارس11منفالدراسة االستطالعیة هي أول خطوة قمنا بها، وكان ذلك بدایة
ثانوي لىاألو تلمیذ وتلمیذة من السنة 30تكونت عینة الدراسة االستطالعیة من وقد،2018

.اختیروا بطریقة عشوائیةأحمد بن بلةعلى مستوى ثانویة 

وقد أردنا من خالل هذه الدراسة، معرفة مدى تجاوب واستعداد العینة المشاركة في 
البحث، ومعرفة مدى وضوح بنود المقیاس بالنسبة ألفراد العینة، وكذا مدى تجاوبها إلى 

.ة من طرف الطلبةجانب ضبط الوقت الالزم، والمستغرق لإلجاب

:الدراسةمجتمع وعینة 

ثانویةكل من ثانوي في األولىتكون مجتمع الدراسة من تالمیذ السنة :الدراسةمجتمع 
).الروینة(هواري بومدینوثانویة ، )زدین(أحمد بن بلة

:قسمینإلىالدراسةقسمت عینة : الدراسةعینة 

لدراسة على عینة استطالعیة مكونة بتطبیق أدوات اةالباحثتقام: عینة استطالعیة.أ
على لإلجابةثانوي، وقد تم اختیارهم بشكل عشوائي األولىتلمیذا من تالمیذ السنة 30من 

وذلك لحساب صدق ) مقیاس الخجل، مقیاس التوافق النفسي(مقیاسینالمكونة مناإلستبانة
.وثبات أدوات الدراسة

.وتمثل مجتمع الدراسة: العینة الفعلیة.ب

:ائص العینةخص

أوظاهرة نفسیة كانت أيتمثل العینة خطوة هامة من خطوات البحث العلمي في دراسة 
یقع علیهم االختیار لكي یمثلوا خصائص األفراداجتماعیة، وهي عبارة عن مجموعة من 

هي مجموعة جزئیة من مجتمع "وهي كما یعرفها الباحث محمد خلیل عباسمجتمعهم، 
أفضل تمثیل، بحیث یمكن تعمیم نتائج تلك العینة األصلير المجتمع البحث، وممثلة لعناص

)218: 2007محمد خلیل عباس وآخرون، (. بأكملهعلى المجتمع 
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حتى تكون ممثلة األصليتحتفظ بجمیع خصائص المجتمع أنلذا فان عینة البحث یجب 
.لذلك المجتمع

، وتعرف األصلیةبقیة من العینة وقد اعتمدنا في دراستنا هذه على العینة العشوائیة الط
مجموعات غیر متداخلة واختیار عینة إلىالعینة العشوائیة الطبقیة بأنها تجزئة المجتمع 

ا والهدف منها الحصول على عینة أكثر تمثیال للمجتمع، خاصة عشوائیة بسیطة من كل منه
عتماد على عندما یكون المجتمع غیر متجانس ویمكن تقسیمه إلى طبقات متجانسة باال

خاصیة أو صفة معینة لكل طبقة، وبالتالي اختیارها على أساس الجنس، العمر، التخصص 
).24: 2006فرید كامل أبو زینة وآخرون، .(الدراسي

:یمثل توزیع عینة الدراسة حسب الثانویات): 01(جدول رقم

النسبة المئویةتكرار التالمیذالثانویة
5050أحمد بن بلة

5050مدینهواري بو 

100100المجموع

العینة حسب الثانویاتنسبة أفراد): 02(الشكل رقم 

50%50%

توزیع العینة حسب الثانویات

أحمد بن بلة

ھواري بومدین
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یذ في كل من عدد التالمأن) 02(والشكل رقم ) 01(نالحظ من خالل الجدول رقم 
، حیث بلغ العدد 50بنسبة من كل ثانویةوتلمیذةتلمیذا50هو الثانویتین متساوي و 

.100بنسبة وتلمیذةتلمیذا100كال الثانویتین اإلجمالي للتالمیذ في 

وفیما یلي عرض ألهم الخصائص التي تتمیز بها عینة بحثنا، من خالل عرض الجداول 
:من حیث السن، الجنس، التخصص، وتتمثل فیما یلي

:حسب الجنسالدراسة عینة یمثل توزیع أفراد ): 02(جدول رقم 

النسبة المئویةتكرار التالمیذالجنس
4040الذكور

6060اإلناث

100100المجموع

أفراد العینة حسب الجنسنسبة: )03(الشكل رقم 

أن أغلبیة أفراد عینة دراستنا هم من ) 03(والشكل رقم ) 02(الحظ من خالل الجدول رقمن
،60ة بنسب60یث بلغ تكرار اإلناثأثر من نسبة الذكور، بحاإلناث، أي أن نسبة اإلناث

60%

40%

توزیع حسب الجنس

إناث

ذكور
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؛وعلیه فإن اإلناث هي الفئة الغالبة لعینة دراستنا40بنسبة 40ثم یلیها تكرار الذكور
.وهذا راجع إلى البنیة االجتماعیة لعینة دراستنا

:یمثل توزیع أفراد العینة حسب التخصص): 03(جدول رقم 

النسبة المئویةتكرار التالمیذالتخصص
6565م علوم وتكنولوجیا.ج

3535م آداب.ج

100100المجموع

نسبة أفراد): 04( الشكل رقم 
التخصص العینة حسب 

نالحظ أن تكرار العلمیین یمثل أغلبیة ) 04(والشكل رقم ) 03(من خالل الجدول رقم 
تلمیذا بنسبة 35، بینما بلغ تكرار األدبین 65تلمیذا بنسبة 65أفراد الدراسة حیث بلغ 

35قلیلة بالمقارنة بالعلمیینوهي نسبة.

65%

35%

توزیع العینة حسب التخصص

علمي

أدبي
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:أدوات الدراسة وخصائصها السیكومتریة

ومقیاس التوافق " لحسن عبد العزیز الدریني"اعتمدنا في دراستنا هذه على اختبار الخجل 
."لزینب محمود شقیر"النفسي 

:مقیاس الخجل

خجل كسمة هذا المقیاس الستخدامه في قیاس ال" حسن عبد العزیز الدریني"أعد الباحث 
من سمات الشخصیة، حیث طلب من طالبات كلیة التربیة بجامعة قطر أن یكتبن بعض 
المظاهر السلوكیة التي یتمیز بها الشخص الخجول، وبناءا على ذلك، وبناءا على الدراسات 
السابقة تم تحدید درجة تكرار كل مظهر من المظاهر السلوكیة، وذلك باستخدام تحلیل 

مظهر من المظاهر السلوكیة التي تمیز بها الخجول، وتم 53ختیار اوأمكنالمحتوى، 
عرض هذه المظاهر على مجموعة من المدرسین، وذلك الختیار المظاهر التي تمیز 

عبارة یمكن استخدامها في قیاس أومظهرا 42الخجول بدرجة اكبر؛ وبناءا علیه تم اختیار 
.للمقیاساألولیةوضعت الصورة الخجل، وذلك بناءا على اتفاق المحكمین، وبذلك

الخجل أنال، والسبب في ذلك -أحیانا-االستجابات على الوحدات هي نعمأنویالحظ 
سمة من سمات الشخصیة وبالتالي یتوزع علیها الناس نظرا لتفاوت درجة وجود السمة لدیهم، 

غیر خجول بصورة قاطعة، وبعضأوفبعض المواقف قد یكون فیها الشخص خجوال 
.أحیانایكون فیها خجوال األخرىالمواقف 

یستمر في مراحل التقنین أنالباحث رأى، فقد اإلسالمیةونظرا لمعاییر وقیم الثقافة 
على عینة من طالبات كلیة التربیة األولیةللبنات، لذلك طبق المقیاس في صورته 

وصدق المقیاس المنتظمات في مادة علم النفس االجتماعي، وذلك لحساب صدق العبارات 
.الكلي وثباته
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:صدق العبارات

:نوعین من المعلومات وهيإلىتحلیل وحدات المقیاس یؤدي 

درجة صعوبة العبارات-1
صدق العبارات-2

:ولحساب صدق العبارات استخدمت طریقة

العینة واقلهم أفرادأعلىالفروق الطرفیة القائمة على استخدام محك معین في تحدید -
.اسةعلى السمة المق

اختبارات یكون مشروطا تساوي حجم أومعینة مثل النسبة الحرجة إحصائیةأسالیب-
.العینتین الفرعیتین

كمحك، الن األولیةالعینتین باستخدام الدرجة الكلیة للمقیاس في صورته أفرادوقد تم تحدید 
متوسط العینتین الفرعیتین بحساب التحدید أمكنوحدات المقیاس تقیس سمة واحدة، وقد 
).84=ن(واالنحراف المعیاري للدرجة الكلیة للعینة 

25، وعلیه فانه تم اختیار )11.14(واالنحراف المعیاري ) 77.07(وكان المتوسط هو 
أمكندرجة، وبذلك 66طالبة درجاتهن اقل من 25درجة ) 88(من أعلىطالبة درجاتهن 

بین درجات المرتفعات الحصول على عینتین متمایزتین، ثم بحساب داللة الفروق
عدد أصبحوحدات، وبذلك 6استبعاد أمكنوالمنخفضات على كل وحدة من الوحدات 

).09: 1980حسن عبد العزیز الدریني، (وحدة 36وحدات المقیاس 
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:ثبات المقیاس

زوجي، الن هذه -فرديأساستم حساب ثبات المقیاس باستخدام التجزئة النصفیة، على 
یثبت اثر الصدفة، أنها، كما )Thorndike 1951(بالبساطة والموضوعیة النظریة تتمیز 

.واثر تذبذب الذاكرة واالنتباه

التصحیح أجرى، وهي قیم غیر دالة، وقد 0.66وحسب الثبات بالتجزئة النصفیة فكان 
وهو معامل ثبات عال ودال0.80وكان معامل الثبات هو سبیرمان براونبمعادلة 

).10: 1980ز الدریني، حسین عبد العزی(

:على عینة الدراسةاالختبارثبات 

):الخجل(الخصائص السیكومتریة لمقیاس 

.ألفا لكرونباختم التحقق من ثبات مقیاس الخجل عن طریق معامل : معامل الثبات

لكرونباخ لبنود مقیاس الخجلألفایمثل معامل الثبات ): 04(جدول رقم

خمعامل ألفا لكرونباعدد البنود
360.727

بلغ 36معامل ألفا لكرونباخ لبنود مقیاس الخجل البالغ عددها أنمن خالل الجدول  نالحظ 
ثبات نتائج المقیاس على أفراد العینة، مما یطمئن وهو معامل مرتفع مما یدل على 0.727

.الباحث بإمكانیة استخدام هذا المقیاس على عینة الدراسة األساسیة

لتحقق من المقیاس تم االعتماد على أحد أهم أنواع الصدق :طرفیةصدق المقارنة ال
، حیث یتم فیه ترتیب درجات الكلیة )الصدق التمییزي(والمتمثلة في صدق المقارنة الطرفیة 

27لمتغیر الخجل التي تم الحصول علیها بعد تطبیق المقیاس وجمع الدرجات، ثم اختبار 

.من المجموعة العلیا27من المجموعة الدنیا، و
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یمثل صدق المقارنة الطرفیة لمقیاس الخجل): 05(جدول رقم 

المجموعة

الدنیا
"27"

العلیا
"27"

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعیاري

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعیاري

اختبار 
Fلیفن 

مستوى 
الداللة

اختبار
T

درجة 
الحریة

مستوى
الداللة

326.425.7255.524.730.990.32310.30520.000الخجل

326.4المتوسط الحسابي لدرجات المجموعة الدنیا أننالحظ أعالهمن خالل الجدول 
255.5المتوسط الحسابي لدرجات المجموعة العلیا فقدر بـأما، 25.7بانحراف معیاري
عتماد على اختبار ، ولمعرفة داللة الفروق بین المتوسطات تم اال24.73بانحراف معیاري 

T وذلك عن طریق اختبار لفین والذي ) العلیا والدنیا(، وقبل ذلك تم اختبار تجانس العینتین
مستوى داللة اكبر من مستوى الداللة أنوبما 0.323عند مستوى الداللة 0.99بلغ 

الذي لعینتین مستقلتین متجانستین و Tفهذا یعني انه یتم اختبار 0.05المعنویة المعتمدة 
Tمستوى داللة اختبار أن، وبما 0.000وعند مستوى داللة 52بدرجة حریة10.30قدر بـ

) العلیا والدنیا(انه توجد فروق بین المجموعتین فهذا یعني0.05أصغر من الداللة المعنویة 
مما یدل على أن نتائج المقیاس تتمتع بصدق تمییزي، ویمكن للمقیاس التمییز بین األفراد 

غیر الخجل، وبالتالي یمكن الحكم على صدق المقیاس وٕامكانیة اعتماده في عینة في مت
.الدراسة األساسیة

:تصحیح المقیاس

یصحح المقیاس عبارة عبارة باستخدام مفتاح التصحیح مع مالحظة اختالف اتجاهات 
تحملاالستجابة على البنود التي 1-2-3التقدیر لبعض العبارات فقد خصصت التقدیرات 

-25-24-23-22-21-20-19- 18-17- 16-14-13-12-11-7-2-1: األرقام
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-5-4-3: أرقامالبنود التي تحمل أما، 36- 26-27-28-29-31-32-33-34-35
- 1أي، فیتم تصحیحها في االتجاه العكسي للتقدیرات السابقة6-8-9-10-15-25-30
ال، فالدرجة ) 1(ا، أحیان) 2(نعم، ) 3(، وتتراوح الدرجة المحصلة للمفحوص ما بین 2-3

.أقل خجالالفرد أنإلىالدرجة المنخفضة فتشیر أماالفرد خجول جدا أنإلىالعالیة تشیر 
).1980:10حسین عبد العزیز الدریني، (

:مقیاس التوافق النفسي

على العدید من التراث الثقافي والدراسات السابقة، وكذلك المفاهیم قامت الباحثة باالطالع 
المتعددة، كما اطلعت على بعض مقاییس التوافق النفسي مثل وأبعادهلتوافق النفسي النظریة ل

مقیاس كالیفورنیا للشخصیة، ومقیاس التوافق لعبد الوهاب كامل ومقیاس التوافق النفسي من 
األساسیةاألبعادتحدید إلىالباحثة أوولید القفاص وغیرها، وتوصلت بعدها المؤلفة إعداد

:جوانب حیاة الفرد وتتمثل فیما یليأهمتجمع أنهاسي التي ترى للتوافق النف

بحیث ضمت هذین البعدین معا الرتباطهما ببعض (التوافق الشخصي واالنفعالي -1
).جیدا

).والجسمي(التوافق الصحي -2
.األسريالتوافق -3
.التوافق االجتماعي-4

عشرون ) 20(إلىلتي انتهت التوافق لدى الفرد افقرة یبرز من خاللها 30إلىوتم التوصل 
المقیاس الفرعیة، وذلك بعد االنتهاء من التقنین الخاص بالمقیاس، إبعادفقرة لكل بعد من 

فقرة لكل بعد فرعي على 20إلىفقرة مقسمة 80عدد فقرات المقیاس الكلیة أصبحوبذلك 
.)7- 6: 2003زینب محمود شقیر، (حدا
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:أبعاد التوافق النفسي

:فیما یليزینب محمود شقیر/دالتوافق النفسي حسب أبعادتتمثل 

:التوافق الشخصي واالنفعالي-

ببذل الجهد احتیاجاتهویقصد به قدرة الفرد على تقبله لذاته والرضا عنها، وقدرته على تحقیق 
بقیمته الذاتیة وانه شخص ذو وٕاحساسهوالعمل المتواصل بجانب شعوره بالقوة والشجاعة، 

.وهدوء نفسيانفعاليوخلوه من االضطرابات العصابیة وتمتعه باتزان قیمة في الحیاة

):الجسمي(التوافق الصحي -

الجسمیة والعقلیة واالنفعالیة، مع تقبله األمراضهو تمتع الفرد بصحة جیدة خالیة من 
لمظهره الخارجي والرضا عنها، وخلوه من المشاكل العضویة المختلفة، وشعوره باالرتیاح 

النشاط والحیویة معظم إلى، وتمتعه بحواس سلیمة، ومیله وٕامكاناتهجاه قدراته النفسي ت
وقدرته على الحركة واالتزان، وسالمة في التركیز، مع االستمراریة في النشاط والعمل الوقت 
.ضعف لمهمته ونشاطهأوإجهاددون 

:األسريالتوافق -

حنو علیه مع شعوره بدوره الحیوي هو تمتع الفرد بحیاة سعیدة داخل أسرة تقدره وتحبه وت
التفاهم هو أسلوب، وان یكون األسرةواحترامها له، وتمتعه بدور فعال داخل األسرةداخل 

الخاصة، مشكالتهلحاجاته وحل إشباعمن أسرته، وما توفره له أسرتهالسائد في األسلوب
الظّن به، وتتقبله نوتساعده في تحقیق اكبر قدر من الثقة بالنفس، وفهم ذاته، وان تحس

.عالقة التواد والمحبةوتساعده في إقامة
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:االجتماعيالتوافق -

هو قدرة الفرد على المشاركة االجتماعیة الفعالة، وشعوره بالمسؤولیة االجتماعیة، وامتثاله 
ودوره الفعال في تنمیة مجتمعه، وقدرته على لقیم المجتمع الذي یعیش فیه وشعوره بقیمته، 

نتماء والوالء للجماعة من حوله، والدخول في منافسات اجتماعیة بناءة مع تحقیق اال
عالقات طیبة ایجابیة مع أفراد المجتمع بما یحرص على حقوق إقامة، والقدرة على اآلخرین
النتمائهفي جو من الثقة واالحترام المتبادل معهم، وشعور بالسعادة واالمتثال اآلخرین

زینب محمود (تعاونياجتماعيمتمیزة من خالل ما یؤدیه من عمل للجماعة واحتالله مكانة 
).06: 2003شقیر، 

:تقدیم المقیاس-

عبارات المقیاس باإلجابةیقوم أن) من یقوم بتقدیر الدرجاتأو(یطلب من المفحوصین 
، )نعم(مقیاس یتدرج من موافق تقدیر دقیق وصریح وبدون مجاملة، وذلك على بإعطاء
0-1-2: هذه التقدیرات ثالث درجات هيأمام، وموضوع )ال(، ومعارض )أحیانا(ومحاید 

وهذا ما ) ارتفاع في درجة التوافق(على الترتیب، وذلك عندما یكون اتجاه التوافق ایجابیا
-14-13-12-11-10-9-8-7- 6-5-4-3-2-1: یستدل علیه من خالل العبارات

21-22-23-24-25-26-27-28-41 -42-43 -44-45-46-47-48-49-
50-51-52-53-54-55-61-62-63 -64-65 -66-67-68-69-70-71-
عندما 2-1-0، بینما تكون التقدیرات الثالث في االتجاه العكسي72-73-74-75

-31-30-29-20-19-18-17- 16-15: ینخفض التوافق والمتمثل في العبارات التالیة
32-33-34-35-36-37-38-39-40 -56-57 -58-59-60-76-77-78-
.)2003:07نب محمود شقیر، زی(79-80

:حیث حددت أبعاد المقیاس في العبارات التالیة
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20- 1من : البعد الشخصي
40-21من : البعد الصحي
60-41من : البعد األسري
80-61من : البعد االجتماعي

:ثبات المقیاس على عینة الدراسة

:)النفسيالتوافق(مقیاس لالخصائص السیكومتریة 

افق عن طریق معامل ألفا لكرونباخ التحقق من ثبات مقیاس التو تم: تمعامل الثبا
.لالتساق الداخلي، ألننا نرید معرفة مدى اتساق البنود لقیاس التوافق النفسي

یمثل معامل الثبات ألفا لكرونباخ لبنود مقیاس التوافق النفسي): 06(جدول رقم

معامل ألفا لكرونباخعدد البنود
800.765

لكل بنود نالحظ أن قیمة معامل الثبات ألفا لكرونباخ )06(رقم جدولمن خالل ال
على أن مما یدل مرتفعوهو معامل، 0.765بلغت 80التوافق النفسي والبالغ عددها مقیاس

نتائج بنود المقیاس ثابتة على أفراد العینة، مما یطمئن الباحث بإمكانیة استخدام هذا المقیاس 
.سیةعلى عینة الدراسة األسا

تم حساب معامل االرتباط بین األبعاد المكونة للمقیاس ودرجته : صدق االتساق الداخلي
:الكلیة والنتائج موضحة في الجدول أدناه
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.یمثل االرتباط بین أبعاد مقیاس التوافق والدرجة الكلیة له): 07(جدول رقم 

الدرجة الكلیةاجتماعياسريصحيشخصي
**0.664**10.3520.1550.300شخصي
**0.798**10.3910.415صحي
**0.699**10.412اسري

**10.644اجتماعي
1الدرجة الكلیة

0.01دالة عند ** 

من خالل الجدول یتبین أن قیم معامالت االرتباط بین أبعاد المقیاس والدرجة الكلیة 
، وهذا یدل على أن أبعاد 0.01، وكانت كلها دالة عند)0.798و0.644(تراوحت بین 

.المقیاس متناسقة فیما بینها، ومع الدرجة الكلیة وهو مؤشر من مؤشرات الصدق
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:للنتائجاإلحصائیةب التحلیل والمعالجة أسالی

لمعالجتها، والتي إحصائیةعدة أسالیب إلىنظرا لتعدد متغیرات الدراسة أدى بنا اللجوء 
:تتمثل فیما یلي

:المئویةالنسب

تعتبر النسبة المئویة تقنیة إحصائیة كثیرة االنتشار وتزداد أهمیتها إذا كان حجم العینة 
، ثم یقسم هذا التكرار على المجموع الكلي ثم األفرادكبیرا، تعتمد على حساب التكرارات وعدد 

).47: 1998غریب السید أحمد، (.)100(یضرب في مئة 

:المتوسط الحسابي

رجات أفراد العینة  على بنود االختبار والمقیاس، ویعد من مقاییس النزعة هو حساب لد
المتوسط، وهو المركزیة الذي یوضح مدى تقارب الدرجات من بعضها، واقترابها من 

).2003:71عبد الحفیظ مقدم، (مجموعة الدرجات المتحصل علیها على مجموع أفراد العینة 

:االنحراف المعیاري

ید فر (. بیعي لمتوسط مجموع مربعات انحرافات القیم عن وسطها الحسابيهو الجذع التر 
).301: 2006أبو زینة وآخرون، 

:معامل االرتباط برسون

البارامتریة لدراسة قوة اإلحصائیةالمؤشرات كأحدویعد ) r(یرمز لهذا المعامل بحرف 
قیمة هذا المعامل تتراوح أحدهما مستقل وثانیهما تابع، و ) YوX(واتجاه العالقة بین متغیرین 

تغیر في المتغیر األول یتبعه أيویستعمل عندما یفترض الباحث أن ) 1- ، 1(+ما بین 
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یؤدي األولتغیر في المتغیر أيالمتغیر الثاني، كما أنه یستعمل عندما یفترض الباحث أن 
).79: 2009محمد بوعالق، (نقصان في المتغیر الثاني إلى

)T-Test: (اختبار

اختبار بارامتري یستعمل لحساب داللة الفروق بین المتوسطات المرتبطة وغیر هو
ولكل نموذج " T"المرتبطة للعینات المتساویة وغیر المتساویة، وتوجد عدة نماذج الختبار 

).148: 2009محمد بوعالق، (مجال استخدامه 
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عرض نتائج الفرضیة الجزئیة الثانیة

عرض نتائج الفرضیة الجزئیة الثالثة

عرض نتائج الفرضیة الجزئیة الرابعة

الخامسةعرض نتائج الفرضیة الجزئیة 
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:تمهید

تم عرض أینالمنهجیة للدراسة اإلجراءاتخطوة في دراستنا وهي أهمبعد أن تم عرض 
من خطوات أخرىخطوة إلىنصل فاآلنوكیف قمنا بها بالتفصیل، األساسیةالدراسة 

الخاصة النتائجوالتي تتمثل في عرض األخرىعن أهمیةالدراسة وهي ال تقل 
:ي الدراسة والتي تتمثل فیما یليالمستعملة فباألدواتاإلحصائیة

:النتائجعرض وتحلیل

:الدراسةتحلیل النتائج الخاصة بفرضیاتعرض و 

اعتمدنا في دراستنا هذه على معامل ارتباط برسون وذلك من اجل التحقق من فرضیات 
الداللة وٕاظهارالبحث، وذلك بحساب درجات االرتباط بین المتغیرین الخجل والتوافق النفسي 

.0.01للعالقة عند مستوى الداللة اإلحصائیة

لدى أفراد عینة النفسيتوجد عالقة ارتباطیه بین الخجل والتوافق ): 08(جدول رقم
الدراسة

مستوى الداللةمعامل االرتباطحجم العینةالمتغیرات
0.000-0.377**100الخجل

100التوافق النفسي
0.01دال عند ) **(

حیث قدر معامل 0.01عندجدول أعاله نالحظ أن جمیع معامل االرتباط دالمن خالل ال
أن العالقة بین الخجل والتوافق ، بمعنى-0.377بـللتوافقمع الدرجة الكلیة ارتباط الخجل 

لدى أفراد العینةالخجلنقصكلما زاد التوافق النفسي عكسیة أي 



عرض والنتائجالفصل الرابع

- 82 -

لمتغیر الجنستوجد فروق في الخجل تبعاً ): 09(جدول رقم

حجم الجنسالمتغیر
العینة

المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
المعیاري

اختبار
Fلیفن

مستوى 
Sigالداللة 

درجة Tاختبار 
الحریة

مستوى 
الداللة

980.586-6064.857.8131.0040.3190.546أنثىالخجل
4065.788.983ذكر

تبعا لمتغیر متغیر الخجل لدى أفراد العینة نتائج فرضیة الفروق في الجدول أعاله یوضح 
وانحراف معیاري 64.85بمتوسط حسابي 60اإلناثعدد أنالجنس، حیث نالحظ 

وبلغ اختبار 8.983بانحراف معیاري 65.78بمتوسط حسابي 40، وعدد الذكور 7.813
وبما أن مستوى داللة اختبار لفین ، 0.319عند مستوى داللة 1.004للتجانس Fلفین 

F0.319 اختبارفهذا یعني أن الباحث یختار 0.05من مستوى الداللة المعنویةأكبروهوT
عند مستوى داللة 98بدرجة حریة -0.546بـTاختبار ردّ متجانستین وقلعینتین مستقلتین 

.في متغیرواإلناثوجود فروق بین الذكور عدم، مما یدل على0.586

لمتغیر التخصص الدراسيبعاً توجد فروق في الخجل ت): 10(جدول رقم

المتوسط التكرارالتخصصالمتغیر
الحسابي

االنحراف
المعیاري

FSigT درجة
الحریة

مستوى 
الداللة

980.738-6565.028.530.8620.3560.336م علوم.جالخجل
3565.607.86م آداب.ج

فردًا 65الذین یدرسون تخصص علمي األفرادعدد أننالحظ أعالهمن خالل الجدول 
35فكانوا األدبيالتخصص أصحابأما8.53وانحراف معیاري 65.02بمتوسط حسابي 

للتجانس F، وبلغ اختبار لفین 7.86بانحراف معیاري 65.60فردا بمتوسط حسابي 
أننافهذا یعني 0.005أكبر من وبما أن مستوى الداللة 0.356عند مستوى الداللة 0.862
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بدرجة حریة -0.336بـ Tر اختبار لعینتین مستقلتین متجانستین، وقدّ Tنختار اختبار
0.05مستوى الداللةر منأكبTمستوى داللة اختبار أنوبما0.738وعند مستوى داللة 98

.)أدبي-علمي(ینتوجد فروق بین التخصصالفهذا یعني انه

.تبعا لمتغیر الجنسالنفسيتوجد فروق في التوافق ): 11(جدول رقم 

المتوسط التكرارالجنسالمتغیر
الحسابي

االنحراف 
المعیاري

اختبار
Fلیفن 

مستوى 
الداللة

اختبار 
T

درجة 
الحریة

مستوى 
الداللة

التوافق 
النفسي

980.229- 60109.3517.750.2320.6311.21أنثى

40113.6817.09ذكر

وانحراف109.35بمتوسط حسابي 60اإلناثأن عدد نالحظ أعالهمن خالل الجدول 
، وبلغ 17.09وبانحراف معیاري 113.68بمتوسط حسابي 40وعدد الذكور 17.75معیاري 

مستوى داللة اختبار لیفن ، وبما أن 0.631عند مستوى داللة 0.232اختبار لیفن للتجانس
لعینتین Tختار اختبارفهذا یعني أننا ن0.05لمعنویة وهو أكبر من مستوى الداللة ا0.631

مما 0.229عند مستوى داللة 98بدرجة حریة -1.21بـTاختبار ن، وقّدرمستقلتین متجانستی
.لنفسيیدل على عدم وجود فروق بین الجنسین في متغیر التوافق ا

تبعا لمتغیر التخصصالنفسيتوجد فروق في التوافق): 12(جدول رقم

المتوسط التكرارالتخصصالمتغیر
الحسابي

االنحراف 
المعیاري

اختبار 
Fلیفن 

مستوى 
الداللة

درجة Tاختبار 
الحریة

مستوى 
الداللة

التوافق 
النفسي

980.676-65110.5418.260.4360.5100.419علمي
35112.0916.30أدبي
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بمتوسط حسابي 65من خالل الجدول نالحظ أن عدد األفراد الذین یدرسون تخصص علمي 
بمتوسط 35أما أصحاب التخصص األدبي فكانوا 18.26معیاري وانحراف110.54
عند 0.436، وبلغ اختبار لیفن للتجانس 16.30بانحراف معیاري 112.09حسابي 

فهذا یعني أننا نختار 0.05، وبما أن مستوى الداللة أكبر من 0.510مستوى الداللة 
وعند 98بدرجة حریة -0.419بـ Tلعینتین مستقلتین متجانستین، وقّدر اختبار Tاختبار

فهذا یعني أنه ال توجد0.05أكبر Tوبما أن مستوى داللة اختبار 0.676مستوى داللة 
.)أدبي-علمي(فروق بین التخصصین 
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مناقشة وتفسیر النتائج: الفصل الخامس

مناقشة وتفسیر نتائج الفرضیة العامة

الثانیةالجزئیةمناقشة وتفسیر نتائج الفرضیة

الثالثةالجزئیة سیر نتائج الفرضیةمناقشة وتف

الرابعةالجزئیة قشة وتفسیر نتائج الفرضیةمنا

ةسالخامالجزئیة سیر نتائج الفرضیةمناقشة وتف
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: مناقشة وتفسیر نتائج الفرضیة العامة-1

والتي تنص على وجود عالقة ارتباطیه بین الخجل الفرضیة العامة،انطالقا من نتائج
بین الخجل والتوافق ارتباطیه سالبةأنه توجد عالقةإلى نتائجهالتي تشیرو والتوافق النفسي،

ا االرتباط یعني كلما زاد التوافق النفسي وهذالنفسي، لدى تالمیذ السنة األولى ثانوي، 
انخفضتثانوي، وكلما األولىالخجل لدى المراهق المتمدرس في السنة درجةانخفضت

أن الخجل من بین العوائق التي ؛وعلیه یمكننا القول.ارتفع التوافق النفسي،الخجلدرجة
.ه النفسيسلبا على توافقوبالتالي یؤثر؛أهدافهتمنع المراهق من تحقیق 

باعتبار الخجل من العوامل النفسي التي تؤثر سلبا على قدرة المراهق المتمدرس على 
مع اآلخرین، وبالتالي یفشل في مواجهة المشاكل والعقبات التي تعترضه التكیف الجید

التي تناولت دراساتلافقد نتائج دراستنا مع نتائجرغباته، وتحقیق التوازن مع الذات، إلشباع
الخجل من أنإلى؛الذي یشیر)1994(السید السمادوني دراسة الباحث ك؛وضوع ذاتهالم

حیث انه یرتبط بمشكالت التوافق النفسي ؛ الصفات النفسیة االجتماعیة غیر المرغوب فیها
فتشتت طاقته ، سیطر على قدرات الفرد ومشاعره  وأحاسیسه منذ الطفولةواالجتماعي، وی

حسین علي فاید، (عیةلوكه وتصرفاته في المواقف االجتماویحد من س،واإلبداعیةاإلنتاجیة
.)12-11: 2001، النیلأبومحمود سید 

عصبیة نتیجة شعوره بدرجة مرتفعة من وأكثرحساسیة أكثرفالمراهق الخجول یكون 
الشعور بالدونیة والوحدة النفسیة، بحیث اتفقت دراسة أوالعزلة إلىالخجل، مما یجعله یمیل 

من خالل الدراسة أن الشخص إلیهامع النتائج التي توصلنا )Bus)1984باص الباحث 
حسین (من مشكالت ترتبط بالتوافق الشخصيبالوحدة یعاني إحساسالخجول الذي لدیه 

الفرضیة التي مفادها وجود أنلذا یمكننا القول )13: 2001،د، محمود السید النیلعلي فای
.ثانوي قد تحققتاألولىلخجل والتوافق النفسي لدى تالمیذ السنة عالقة ارتباطیه بین ا
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:الثانیةالجزئیةمناقشة وتفسیر نتائج الفرضیة-2

تنص الفرضیة، على أنه توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین الذكور، واإلناث في 
داللة د فروق ذاتو وجعدمثانوي، وقد أسفرت النتائج علىاألولىلدى تالمیذ السنة الخجل

.ثانوياألولى، لدى تالمیذ السنة الخجلإحصائیة بین الذكور واإلناث في 

، هو التشابه بین الخجلوجود فروق بین الذكور، واإلناث في عدمفما یفسر
وهي المراهقة ، ونفس مرحلة النموفي نفس سنة التمدرس، ونالعینتین، بحیث أنهم مراهق

.الحساسیة ورقة المشاعرتي تتسم بال،التقلب الوجدانيوالتي تتمیز بالحساسیة االنفعالیة و 

قد أسفرت أیضا عن عدم وجود فروق في الخجل )2003(یوسف وخلیفةوقد كانت دراسة 
؛الجنسینلكالفالخجل؛)149: 2003یوسف وخلیفة، (بین الجنسین من الذكور واإلناث 

كالحمایة الزائدة ،الوالدیة الخاطئةمعاملةالأسالیب منهاسریة األبیئیة العوامل بعض اللیرجع 
إلى جانب التهدید الدائم بالعقاب الذي من شأنه أن یجعل مشاعر الجبن ،والنقد المستمر

(ziller rorer)1985رورورزیلر في هذا الصدد یشیرو ،المراهقینوالخوف تتفاقم لدى 
.البیئةإدراكالخجل یثیر ویثار عن طریق  نأ

؛أن التالمیذ، أیضا إلىالخجلفروق بین الذكور واإلناث في كما نفسر عدم وجود 
ن في مجتمع واحد، وتسري علیهم نفس قوانین و یعیش؛ )أنثى/ذكر(وبغض النظر عن جنسهم

الحیاة، كما أن لهم نظرة واحدة للمستقبل وهي التطور واالرتقاء، وبالتالي ال یوجد فرق معنوي 
.الخجلبینهم في 

: ةالثالثالجزئیة ائج الفرضیةسیر نتمناقشة وتف-3

التوافق النفسيتنص الفرضیة الثالثة على أنه توجد فروق ذات داللة إحصائیة في 
ثانوي، وقد أوضحت النتائج على أن األولىلدى تالمیذ السنة ) إناث/ذكور(بین الجنسین 

وهذا یعود إلى توفر الدعم النفسي للتالمیذ داخل المدرسة وفي مدهم محققة غیرالفرضیة
العون ومحاولة إشباع حاجاتهم وتحقیق أهدافهم، وبالتالي لم یعد التوافق النفسي حكرا على 
جنس معین دون اآلخر، أي أن هناك تساوي في درجة التوافق النفسي لدى كل من الذكور 
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Flemingدراسة فلیمینج وآخرون ضة مع دراسة واإلناث، وجاءت هذه النتیجة متعار 
.أظهرت نتائجها وجود فروق بین الجنسین في مستوى التوافق النفسيوالتي) 1998(

: رابعةالالجزئیة قشة وتفسیر نتائج الفرضیةمنا-4

، ینتخصصاللكالالخجلتوجد فروق دالة إحصائیا في ل الفرضیة الرابعة، أنه تقو 
الخجل بین التخصصینا، أنه ال توجد فروق دالة إحصائیة في وأظهرت نتائج دراستن

بین تالمیذ،الخجل، وقد یعود عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة في )أدبي-علمي(
اآلداب، إلى كونهم ینتمون إلى نفس البیئة االجتماعیة ومتواجدین في نفس المدارس، و العلوم

سة هو امتداد لنظام األسرة، وبالتالي تطبق ویسودها مناخ مدرسي واحد، أي أن نظام المدر 
یجعلهم ال یختلفون في علیهم نفس النظم والقواعد المدرسیة، أو غیر المدرسیة وهذا ما

وهذا ما یؤكده أصحاب النظریة السلوكیة المعرفیة، ؛فالظروف المحیطة بهم واحدةخجلهم
جتماعیة السائدة المبرمجة فان الخجل هو رد فعل ینشأ من خالل القیم االزیمباردوفحسب 

وبما أن الظروف التي یتواجد فیها التالمیذ من كال ، )140:2011أمیرة مزهر وأحالم مهدي، (
التخصصین هي نفسها فإنه من الطبیعي أن ال یكون هناك اختالف في درجات الخجل بین 

؛ وتوافقت نتائج دراستنا الحالیة مع نتائج دراسةالتالمیذ من كال التخصصین
والتي أسفرت عن عدم وجود فروق في الخجل تعود إلى متغیر التخصص )1997(الشناوي
.)39: 1997الشناوي، (الدراسي 

:ةالخامسالجزئیة سیر نتائج الفرضیةمناقشة وتف-5

من كلي التوافق النفسيد فروق ذات داللة إحصائیة في و وجتنص الفرضیة على 
غیر دالة إحصائیا أي غیرتائج على أن الفرضیة، وقد أسفرت الن)أدبي/علمي(ینلتخصصا

التفاعل الحاصل بین المتعلمین في الوسط المدرسي، من محققة، ویمكن أن یعود ذلك إلى
واالنشغاالت والطموحات المستقبلیة، التي یتطلع إلیها في بعض االهتمامات،توافقخالل ال

تالمیذ الجمیع نجد فقاعد الجامعیة، المبلتحاقثانوي، متمثلة في االاألولىتالمیذ السنة 
یسارعون إلى تحقیق نتائج مرتفعة، وذلك لكي یلتحقوا بالتخصصات التي تتماشى مع 

ختالف في المناهج والمواد الدراسیة الاأنكما سواء العلمیة أو األدبیة، رغباتهم ومیولهم، 
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ال یعني ، حجم الساعي وبعض المدرسین في التخصص العلمي واألدبيإلىباإلضافة 
.بالضرورة اختالف في توافق التالمیذ

متشابهة، ویقوم بتدریسهم نفس األساتذة ) األقسام(ن وجود التالمیذ في صفوف كما أ
على الرغم من اختالف المناهج والمواد الدراسیة التي یدرسونها، لكنها متنوعة وتلبي للتالمیذ 

توافق النفسي ال یختلف لدیهم، في كل تخصص حاجاتهم ومطالب نموهم، هذا ما یجعل ال
فمثال أستاذ الریاضیات یدرس تالمیذ التخصص العلمي، والتخصص األدبي أیضا فقط 

.المناهج تختلف

كما أن التنشئة األسریة، واالجتماعیة السلیمة والخالیة من الصراعات، والظروف 
المعلم، التلمیذ، (االقتصادیة المزریة، إضافة إلى العالقة بین أطراف العملیة التعلیمیة

والتي یسودها االحترام، والتفاعل اإلیجابي داخل اإلطار الدراسي، وخارجه كلها ) المنهاج
عوامل تؤدي إلى التكیف السلیم، ویكون مفهوم الفرد لذاته وتقدیره لها إیجابي وهذه من أهم 

الذكور مؤشرات التوافق النفسي، فهذا ما أثر بشكل أو بآخر على عدم وجود فروق بین
.، ألن الظروف المحیطة بهم واحدةالنفسيواإلناث في توافقهم 

، أن عدم وجود فروق بین القسمین العلمي 2002میرفت أبو العینین أوضحتوقد 
تتیح فرص لظهور فروق واضحة الطبیعة المواد التي تدرس والتيإلىقد یرجع واألدبي

لمناهج تعتمد على التحصیل والتذكر فقط غلب اأأن، حیث واألدبيبین التخصصین العلمي 
.)2008المفرجي، (فرص للتمییزإتاحةدون 
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:خاتمة

دراسة ظاهرة الخجل من أهم المواضیع النفسیة واالجتماعیة والتربویة الجدیرة إن
تعد سمة الخجل من المشكالت النفسیة الشائعة لدى إذباالهتمام من طرف الباحثین، 

تجعل المراهق یعاني من الشعور بعدم االرتیاح، وصعوبة التعبیر إذالمراهقین والمراهقات 
ه القویة في تجنب مواقف التفاعل االجتماعي، وهذا یؤثر سلبا على عن الذات، ورغبت

.توافقه النفسي

المراهق یتبعهاالسویة واالجتماعیة التي األسالیبفالتوافق النفسي هي تلك 
نتعلم أنالتوازن بین ذاته ودوافعه المتصارعة، لذا ینبغي إحداثالمتمدرس من اجل 

مع الواقع االجتماعي، وبالتالي یكسب اتجاه سلیم نحو ممارسة االستقالل النفسي والتعامل
أهدافهالخجل یكون عائقا في تحقیق أنإال، واآلخرینالذات، ویشعر بالثقة في الذات 

.اختالل التوازن بین ذاته ودوافعه المتصارعةإلىورغباته مما یؤدي 

:لنتائج التالیةاإلىوبعد عرض نتائج الدراسة الحالیة وتفسیرها ومناقشتها توصلنا 

األولىبین الخجل والتوافق النفسي لدى تالمیذ السنة ارتباطیهوجود عالقة -
.ثانوي

الجنسین لدى تالمیذ الخجل من كالفيإحصائیةعدم وجود فروق ذات داللة -
.السنة األولى ثانوي

الجنسین لدى التوافق النفسي من كالفيإحصائیةعدم وجود فروق ذات داللة -
.السنة األولى ثانويتالمیذ 

التخصصین ات داللة إحصائیة في الخجل من كالعدم وجود فروق ذ-
.لدى تالمیذ السنة األولى ثانوي) أدبي-علمي(
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التخصصین إحصائیة في التوافق النفسي من كالعدم وجود فروق ذات داللة -
.لدى تالمیذ السنة األولى ثانوي) أدبي-علمي(

وفي األخیر نرجو أن تساهم هذه الدراسة ولو قلیل في إثراء معلومات التلمیذ 
، والتي یمكن على الخجل والتوافق النفسيالمتمدرس في علم النفس، وما یتعلق بموضوع 

.أساسه التطرق إلى دراسات أخرى

:توصیات

ل النتائج بعد اطالعنا على الخلفیة النظریة لكل من الخجل والتوافق النفسي، ومن خال
التي توصلنا إلیها بعد المعالجة اإلحصائیة انتبهنا إلى بعض المالحظات والتي نسعى 

:عین االعتبار والمتمثلة فیما یليإلى أخذها ب

من األسرة ثم المدرسة بغرس قیم ابتداءاضرورة االهتمام بالمراهق الخجول -
ساعدتهم في وتربیة جیدة عن طریق تفهمهم ومشاركتهم مشاكلهم ومأخالقیة

.حلها
السلوك االجتماعي االیجابي في المدارس، وخاصة في أنماطیجب تنمیة -

ة عامة والتوافق م، ما یؤدي إلى تحقیق التوافق بصفمن التعلاألولىالمراحل 
.النفسي بصفة خاصة

یف والخجولین كذلك القیام بدراسات مقارنة بین الخجولین المقیمین في الر -
.الخ...وربطها بمتغیرات أخرى كالدافعیة، الطموحالمقیمین في المدن، 

یعتبر إذكذلك القیام بدراسات أخرى في التوافق النفسي، لما له من أهمیة، -
.مبدأ أساسي لتحقیق الصحة النفسیة
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وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
خمیس ملیانة-جامعة الجیاللي بونعامة

كلیة العلوم االجتماعیة
علوم التربیة إرشاد وتوجیه:تخصص

مقیاس الخجل
:...............................االسم:........................    اللقب

أنثىذكر              :                     الجنس
:......................السن

:..............................اسم الثانویة

ضع " بنعم"اقرأ كل عبارة من العبارات اآلتیة بتمعن واختر اإلجابة التي تنطبق علیك إذا كانت اإلجابة 
ثاني، وٕاذا كانت في العمود ال) x(ضع العالمة" أحیانا"في العمود األول، وٕاذا كانت اإلجابة ) x(عالمة 
في العمود الثالث، تذكر أن تضع عالمة واحدة فقط أمام كل عبارة، وال ) x(ضع العالمة" ال"اإلجابة 

تترك عبارة دون إجابة، لیست هناك إجابة خاطئة وٕاجابة صحیحة كل اإلجابات صحیحة في هذا المقیاس 
ذ أن إجابتك تبقى سریة، والغرض لذا نطلب منك أن تبین ما تشعر به وما تفعله بكل صدق وصراحة إ

.منها البحث العلمي فقط



الأحیانانعمــــــــــــــاراتالعبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
األستاذ أثناء الحصةأتردد عدة مرات قبل أن أسأل-1
أحب أن یخرج األستاذ بعد انتهاء الحصة فورا-2

أمیل إلى مناقشة زمالئي في القسم-3

أحب أن یوجه إلي األستاذ أسئلة في القسم-4
أحب أن أقود زمالئي-5
أشارك زمالئي في األنشطة المختلفة -6
زیارة الضیوف لنا في المنزل أفضل الجلوس وحدي في غرفتيعند-7
أتحدث إلى زوارنا في المدرسة-8
أنتهز الفرص لتكوین صداقات عدیدة-9

خارج البیت مدة طویلةأصدقائيأبقى مع - 10
سؤال ممن یكبرني سناإليعندما یوجه اإلجابةأتلعثم في - 11
المواجهة مع اآلخرینیحمر وجهي في مواقف - 12
الشخص الذي یحدثنيإلىال أنظر - 13
أفضل الصمت إذا جلست في مجموعة من الناس- 14
أحب المشكالت والتغلب علیها- 15
أكره تناول الطعام في المطاعم العامة لوجود عدید من الناس- 16
أبحث عن أسباب تمنعني من حضور عمل اجتماعي- 17
والتالمیذاألستاذتضیع مني إجابة سؤال أعرفها جیدا عند وقوفي أمام - 18
تجنب مواجهة اآلخرین ومناقشتهمأفضلأفقد بعض حقوقي ألني - 19
األستاذأفضل أن ال أكون أمام بصر - 20
أفضل الجلوس في المقاعد الخلفیة أو الجانبیة في القسم- 21
من سؤال زمالئي عنهإذا فقدت شیئا أخجل - 22
أتردد في الدخول إذا وصلت متأخرا أإلى المدرسة- 23
عندما كنت صغیرا أحب اللعب وحدي- 24
ولم یرد أكرر النداء بدون خجلاآلخرینإذا نادیت على صدیق لي أثناء وجود - 25
حقوقيأدبي الشدید یفقدني- 26
ینقصني طرق التفاهم مع اآلخرینأشعر انه- 27
دكان وحدي والتحدث مع من فیهإلىأشعر بالخوف إذا دخلت - 28
أو كبار السن الذین یعرفونني في الطریقأساتذتيأتجنب مقابلة - 29
االمتحانات الشفهیةأفضل - 30
یقول الناس عني أني خجول- 31
أطرق أصابعي عند مواجهة اآلخرین- 32
أبلع ریقي مرارا في مواقف المواجهة مع اآلخرین- 33
أفضل عدم معرفة حدث ما تجنبا لسؤال األستاذ- 34
ال أقدم عملي ألستاذي إال إذا اضطررت لذلك- 35
أتصبب عرقا إذا طلب مني الحدیث أمام المجموعة- 36



وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
خمیس ملیانة-جامعة الجیاللي بونعامة

كلیة العلوم االجتماعیة
علوم التربیة إرشاد وتوجیه: تخصص

مقیاس التوافق النفسي

إلیك بعض المواقف التي تقابلك في حیاتك الیومیة، لذا نرجو التعرف على كل موقف بدقة وتحدید اإلجابة 
.تتفق مع طریقتك المعتادة في التصرف والشعور الصادر منكم تجاه كل موقفالتي 

تحت االختیار المناسب، ال تترك موقف بدون اإلجابة علیه، وتذكر أنه ال توجد ) x(أجب بوضع عالمة
.إجابة صحیحة وأخرى خاطئة وتأكد من أن هذه المعلومات بغرض البحث العلمي



الأحیانانعمالعبارات
هل لدیك ثقة في نفسك بدرج كافیة؟- 1
هل أنت متفائل بصفة عامة؟- 2
هل لدیك الرغبة في الحدیث عن نفسك وعن انجازاتك أمام اآلخرین؟- 3
هل أنت قادر على مواجهة مشكالتك بقوة وشجاعة؟- 4
هل تشعر أنك شخص له فائدة ونفع في الحیاة؟- 5
مشرق؟هل تتطلع لمستقبل - 6
هل تشعر بالراحة والرضا في حیاتك؟- 7
هل أنت سعید وبشوش في حیاتك؟- 8
هل أنت شخص محظوظ في الدنیا؟- 9

هل تشعر باالتزان االنفعالي والهدوء االنفعالي أمام الناس؟-10
هل تحب اآلخرین وتتعاون معهم؟-11
دائما؟هل أنت قریب من اهللا بالعبادة والذكر-12
هل أنت ناجح ومتوافق مع الحیاة؟-13
هل تشعر باألمن والطمأنینة النفسیة وأنك في حالة طیبة؟-14
هل تشعر بالیأس وتهبط همتك بسهولة؟-15
هل تشعر باستیاء وضیق من الدنیا عموما؟-16
هل تشعر بالقلق من وقت آلخر؟-17
المزاج إلى حد ما؟هل تعتبر نفسك عصبي -18
هل تمیل الن تتجنب المواقف المؤلمة بالهرب منها؟-19
هل تشعر بنوبات صداع أو غثیان من وقت آلخر؟-20
هل حیاتك مملوءة بالنشاط والحیویة في معظم الوقت؟-21
هل لدیك قدرات ومواهب معینة؟-22
البنیة؟هل تتمتع بالصحة الجیدة وتشعر أنك قوي -23
؟)طول القامة، حجم الجسم(هل أنت راض عن مظهرك الخارجي -24
هل تساعدك صحتك على مزاولة األعمال بنجاح؟-25
هل تهتم بصحتك جیدا وتتجنب اإلصابة بالمرض؟-26
هل تعطي لنفسك قدر من االسترخاء والراحة للمحافظة على صحتك في حالة جیدة؟-27
تعطي نفسك قدرا كافیا من النوم وتمارس الریاضة للمحافظة على صحتك؟هل -28
؟)قضم األظافر، الغمز بالعین(هل تعاني من بعض العادات -29
في راسك من وقت آلخر؟واأللمبالصداعهل تشعر -30
هل تشعر أحیانا بحاالت برودة وسخونة؟-31
؟)سوء الهضم، فقدان الشهیة، شره عصبي(األكلهل تعاني من مشاكل واضطرابات -32
هل یدق قلبك بسرعة عند القیام بأي عمل؟-33
وضعف الهمة من وقت آلخر؟باإلجهادهل تشعر -34
هل تتصبب عرقا أو ترتعش یداك عندما تقوم عمل؟-35
هل تشعر أحیانا بأنك قلق وأعصابك غیر موزونة؟-36
ظهرك أو یداك عند مزاولة عمل؟هل یعوقك وجع-37
أحیانا بصعوبة في النطق والكالم؟هل تشعر -38
هل تعاني من إسهال أو إمساك كثیرا؟-39
هل تشعر بالنسیان أو عدم القدرة على التركیز من وقت آلخر؟-40
هل أنت متعاون مع أسرتك؟-41
أسرتك؟هل تشعر بالسعادة في حیاتك وأنت مع -42
هل أنت محبوب من طرف أسرتك؟-43
هل تشعر بأن لك دور فعال في أسرتك؟-44



هل تحترم أسرتك رأیك ویمكن أن تأخذ به؟-45
هل تفضل أن تقضي معظم وقتك مع أسرتك؟-46
هل تأخذ حقك من الحب والعطف والحنان واألمن من أسرتك؟-47
التعامل بین أسرتك؟هل التفاهم هو أسلوب -48
هل تحرص على مشاركة أسرتك أفراحها وأحزانها؟-49
هل تشعر أن عالقتك مع أسرتك وثیقة وصادقة؟-50
هل تفتخر أمام اآلخرین أنك تنتمي لهذه األسرة؟-51
هل أنت راض عن ظروف األسرة االقتصادیة والثقافیة؟-52
ما لدیك من قدرات أو مواهب؟هل تشجعك أسرتك على إظهار -53
هل أفراد أسرتك یقفون بجوارك ویخافون علیك عندما تتعرض لمشكلة؟-54
هل تشجعك أسرتك على تبادل الزیارات مع األصدقاء والجیران؟-55
هل تشعرك أسرتك أنك عبئ ثقیل علیها؟-56
هل تتمنى أحیانا أن تكون لك أسرة غیر أسرتك؟-57
هل تعاني الكثیر من المشاكل داخل أسرتك؟-58
هل تشعر بالقلق أو الخوف دال أسرتك؟-59
هل تشعر بأن أسرتك تعاملك على أنك طفل صغیر؟-60
هل حرص على المشارك االیجابیة االجتماعیة والترویحیة مع اآلخرین؟-61
هل تستمتع بمعرفة اآلخرین والجلوس معهم؟-62
هل تشعر بالمسؤولیة اتجاه تنمیة المجتمع مثل كل مواطن؟-63
هل تتمنى أن تقضي معظم وقت فراغك مع اآلخرین؟-64
هل تحترم رأي زمالئك وتعمل به إذا كان رأیا صائبا؟-65
هل تشعر بتقدیر اآلخرین ألعمالك وانجازاتك؟-66
المحدد؟هل تعتذر لزمیلك إذا تأخرت عن الموعد -67
هل تشعر بالوالء واالنتماء ألصدقائك؟-68
هل تشعر بالسعادة ألشیاء قد یفرح لها اآلخرون كثیرا؟-69
هل تربطك عالقات طیبة مع الزمالء وتحرص على إرضائهم؟-70
هل یسعدك المشاركة في الحفالت والمناسبات االجتماعیة؟-71
اآلخرین بقدر حرصك على حقوقك؟هل تحرص على حقوق -72
هل تحاول الوفاء بوعدك مع اآلخرین ألن وعد الحر دین علیه؟-73
هل تجد متعة كبیرة في تبادل الزیارات مع األصدقاء والجیران؟-74
هل تفكر كثیرا قبل أن تقدم على عمل قد یضر مصالح اآلخرین أو ترفضه؟-75
واالحترام المتبادل مع اآلخرین؟هل تفتقد الثقة -76
هل یصعب علیك الدخول في منافسات مع اآلخرین حتى لو كانوا في مثل سنك؟-77
من الناس أو ترتبك أثناء الحدیث أمامهم؟هل تخجل في مواجهة الكثیر -78
هل تتخلى عن إسداء النصح لزمیلك خوفا من أن یغضب منك؟-79
قدرتك على مساعدة اآلخرین ولو في بعض األمور البسیطة؟هل تشعر بعدم -80



GET DATA /TYPE=XLSX
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EXECUTE.
DATASET NAME Ensemble_de_données1 WINDOW=FRONT.
CORRELATIONS

/VARIABLES=tawafog témide
/PRINT=TWOTAIL NOSIG
/MISSING=PAIRWISE.

Corrélation

[Ensemble_de_données1]

Corrélations

tawafog témide

tawafog

Corrélation de Pearson 1 -,377**

Sig. (bilatérale) ,000

N 100 100

témide

Corrélation de Pearson -,377** 1

Sig. (bilatérale) ,000

N 100 100

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).

T-TEST GROUPS=sex(1 2)
/MISSING=ANALYSIS
/VARIABLES=témide
/CRITERIA=CI(.95).

Test-t

[Ensemble_de_données1]

Statistiques de groupe

sex N Moyenne Ecart-type Erreur standard

moyenne

témide
femme 60 64,85 7,813 1,009

homme 40 65,78 8,983 1,420

Test d'échantillons indépendants



Test de Levene sur l'égalité des

variances

Test-t pour égalité des

moyennes

F Sig. t ddl

témide

Hypothèse de variances

égales
1,004 ,319 -,546 98

Hypothèse de variances

inégales
-,531 75,555

Test d'échantillons indépendants

Test-t pour égalité des moyennes

Sig. (bilatérale) Différence

moyenne

Différence

écart-type

témide
Hypothèse de variances égales ,586 -,925 1,694

Hypothèse de variances inégales ,597 -,925 1,742

Test d'échantillons indépendants

Test-t pour égalité des moyennes

Intervalle de confiance 95% de la différence

Inférieure Supérieure

témide
Hypothèse de variances égales -4,286 2,436

Hypothèse de variances inégales -4,395 2,545

T-TEST GROUPS=sepicialité(1 2)
/MISSING=ANALYSIS
/VARIABLES=témide
/CRITERIA=CI(.95).

Test-t

[Ensemble_de_données1]

Statistiques de groupe

sepicialité N Moyenne Ecart-type Erreur standard

moyenne

témide
sience 65 65,02 8,534 1,059

letre 35 65,60 7,860 1,329



Test d'échantillons indépendants

Test de Levene sur l'égalité des

variances

Test-t pour égalité des

moyennes

F Sig. t ddl

témide

Hypothèse de variances

égales
,862 ,356 -,336 98

Hypothèse de variances

inégales
-,344 74,844

Test d'échantillons indépendants

Test-t pour égalité des moyennes

Sig. (bilatérale) Différence

moyenne

Différence

écart-type

témide
Hypothèse de variances égales ,738 -,585 1,741

Hypothèse de variances inégales ,732 -,585 1,699

Test d'échantillons indépendants

Test-t pour égalité des moyennes

Intervalle de confiance 95% de la différence

Inférieure Supérieure

témide
Hypothèse de variances égales -4,040 2,871

Hypothèse de variances inégales -3,969 2,799

T-TEST GROUPS=sepicialité(1 2)
/MISSING=ANALYSIS
/VARIABLES=tawafog
/CRITERIA=CI(.95).

Test-t
[Ensemble_de_données1]

Statistiques de groupe

sepicialité N Moyenne Ecart-type Erreur standard

moyenne

tawafog
sience 65 110,54 18,264 2,265

letre 35 112,09 16,301 2,755



Test d'échantillons indépendants

Test de Levene sur l'égalité des

variances

Test-t pour égalité des

moyennes

F Sig. t ddl

tawafog

Hypothèse de variances

égales
,436 ,510 -,419 98

Hypothèse de variances

inégales
-,434 76,845

Test d'échantillons indépendants

Test-t pour égalité des moyennes

Sig. (bilatérale) Différence

moyenne

Différence

écart-type

tawafog
Hypothèse de variances égales ,676 -1,547 3,692

Hypothèse de variances inégales ,666 -1,547 3,567

Test d'échantillons indépendants

Test-t pour égalité des moyennes

Intervalle de confiance 95% de la différence

Inférieure Supérieure

tawafog
Hypothèse de variances égales -8,873 5,779

Hypothèse de variances inégales -8,650 5,556

T-TEST GROUPS=sex(1 2)
/MISSING=ANALYSIS
/VARIABLES=tawafog
/CRITERIA=CI(.95).

Test-t

[Ensemble_de_données1]

Statistiques de groupe

sex N Moyenne Ecart-type Erreur standard

moyenne

tawafog
femme 60 109,35 17,750 2,292

homme 40 113,68 17,096 2,703



Test d'échantillons indépendants

Test de Levene sur l'égalité des

variances

Test-t pour égalité des

moyennes

F Sig. t ddl

tawafog

Hypothèse de variances

égales
,232 ,631 -1,211 98

Hypothèse de variances

inégales
-1,220 85,880

Test d'échantillons indépendants

Test-t pour égalité des moyennes

Sig. (bilatérale) Différence

moyenne

Différence

écart-type

tawafog
Hypothèse de variances égales ,229 -4,325 3,571

Hypothèse de variances inégales ,226 -4,325 3,544

Test d'échantillons indépendants

Test-t pour égalité des moyennes

Intervalle de confiance 95% de la différence

Inférieure Supérieure

tawafog
Hypothèse de variances égales -11,411 2,761

Hypothèse de variances inégales -11,370 2,720

Fiabilité

Echelle : TOUTES LES VARIABLES

a. Suppression par liste basée sur toutes les

variables de la procédure.

Statistiques de fiabilité

Alpha de

Cronbach

Nombre

d'éléments

,727 36
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