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 انًستخهص

وعددا   اا ددا لدددل الظفددب السؾهددؾ  الخجددؾل   الحددالإ ىلددك العذدد  عددؽ بحدد  هدددا ال
 تددؼ اسددتخدام  الردد  الخددامس اائتدددا إعيشددة البحدد  ااساسددية مددؽ السا يددة طدد   بتعؾ دد  

 ،  (7103،  )ىعداد عبدد الرييدأ أدسدد البحيدري  ظبعة الرابعةال –مكياس وكدلر لذكاء ااطفال 
اختبدددار ( ، 0551ىئدددراليؼ ، أدسدددد عبدددد الدددردسؽ )ترجسدددة وتعر دددأ  ومكيددداس الخجدددب ل طفدددال

 وأسدفر  الشتدا ع عدؽ   (Ego Impairment Index (EII)الرورشدا  )مششدر يردؾر اا دا 
ددا ا ددظرا  أن الظفددب السؾهددؾ  الخجددؾل يتستددا بددد مة اختبددار الؾايددا  ىا أ ددق يددد  حدددن أديا ر

مفاجئ فإ عسلية التفعير خ ل السؾاقف ااجتساعية ، و دتخدم الظفب السؾهؾ  الخجؾل ديدب 
التظائق واإلع ء وااستباق والشعدؾص ، كسدا اتزدج وجدؾد بعدض الردعؾبا  فدإ ع يدة الظفدب 

 السؾهؾ  الخجؾل بالسؾ ؾع  
 

 لبة ، الخجبالعلسا  السفتادية: وعا   اا ا ، السؾ 
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Abstract 

The present study aimed at identifying ego functions in the  gifted 

shy child.  The study sample consisted of eight fifth grade students in the 

primary schools. The study used Wechsler Intelligence Scale for Children 

(WISC-IV) (prepared by Abd Elrakeeb Ahmed Elbeheary, 9971), 

Children's Shyness Questionnaire  (translated by Ahmed Abd  ElRahman 

Ibrahim, 7227), and Rorschach test (Ego Impairment Index).  The study 

has found  that reality testing in the gifted shy child is intact but 

sometimes there is a sudden sliding in thinking process in social situations. 

The study has also found that the gifted shy child  uses mechanisms of 

identification, sublimation, anticipation and regression. The study has also 

found some difficulties in the relationship of the gifted shy child with the 

object. 
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 يقذية 

ل  ددا دورا أساسدديرا فددإ الشسددؾ الشفدددإ ، فاا ددا عشددد   0571أعظددك فرو ددد مشددذ عددام 
الحدددإ ئتشغدديؼ عسليددا   اإلدراك، فيقددؾم بفزددب ع يتددق بجهدداز  مهسددةمكلدد  بالكيددام ئؾعددا   

سليدة التفعيدر ئتدرخير وباختبدار مقائلتهدا للؾايدا ، و قدؾم بفزدب ىدخدال ع زمشدإالعقب فدإ ترتيدأ 
، و قددؾم  اإلراد ددةو ذددرا اا ددا علددك الحركددة ،  كسددا  قددؾم بددالتحكؼ فددإ مشافددذها ،ددددون الحركددة

بسهسددة دفددذ الددذا  ، و كددبض علددك زمددام الرةبددا  البر ز ددة التددإ تشبعدد  عددؽ الهددؾ فيدددسج 
ما  ذاء مشها و كبد  مدا يدرل  درورت كبتدق مراعيردا فدإ ذلدػ مبددأ الؾايدا ، و س دب اا دا  بإشباع

التشغيؼ للجهاز الشفدإ عشد فرو د تربج مهسة اا ا مهسدة شداية  الحكسة وس مة العقب وبهذا
الدددلظا  الددد  ن: العددالؼ الخددارجإ والهدددؾ واا ددا ااعلدددك ،  بسراعدداتودقيقددة ، فعليددق أن  قدددؾم 

، فعيددف الحددال بذخرددية خجؾلددة تختلدد  فددإ (0547)فرو ددد ،  و حدداول دا سددا أن يؾفددق ئيشهددا
 ,White)وفددإ  ؾاتجهددا الشسا يددة طؾ لددة السدددل  تشغدديؼ ذاتهددا ، وع ياتهددا بسؾ ددؾعاتها ئددب

McDermott, Degnan, Henderson, & Fox, 7100) الحدددال ئدددذا   وكيدددف
 تددال لعسليددة تحؾ ددب  الخجؾلددة وهددإ تتستددا بسؾلبددة يددد تعددؾن ع ىن جدداز التعبيددرع  الذخرددية
  (Freud 0500, 0503)عرائية أو ىع ء لليبدو غير مذبا لرراعا  

معقدت ، هذ  الحكيقة  جأ أن تشخذ بعيؽ ااعتبدار عشدد تحديددها ، ىن السؾلبة عاهرت 
ف  تقتردر علدك الجا دأ السعرفدإ والدذي يتس دب فدإ يدؾت الدذاصرت والتحرديب السرتفدا فدإ عسليدة 
التعلؼ والتفعير العالإ ، وما شابق ذلػ ، ئب  ستد ىلدك الددسا  الذخردية والداف يدة والؾجدا يدة 

عدددؽ الع يدددة ئددديؽ سدددسا   Eysenck (0551)ويدددد بحددد  (  7117)عبدددد الرييدددأ أدسدددد ، 
ا بدسا  الذخرية و قا  سؽ بعدد مدؽ أبعداد  الذخرية واإلئداع مشكدا أن اإلئداع مذروط دقر
الذخرية التإ دددها فإ  سؾذجق ال  الإ وهؾ الذها ية ويد أدي ذلػ ىلك العديدد مدؽ اابحدان 

، ومددا ذلددػ فعشدددما  (Eysenck, 0551, 0551)التددإ تددربب اإلئددداع واا ددظرا  الشفدددإ 
سؾسددديقييؽ ، والمجسؾعدددا  مدددؽ السؾهدددؾبيؽ )م دددب الفشدددا يؽ ،  Eysenck (0551)وصددد  

علسدداء( ، وجددد أن اا ظددؾاء والعرددائية يرتبظددان باإلئددداع ىلددك دددد مددا ويددد أصددد هددذ  الع يددة الو 
    Gotz & Gotz (0531)اارتباطية دراسة 

السقار ددة ئدديؽ السؾهددؾبيؽ وغيددر  ىلددك Gotz & Gotz (0531)فقددد هدددف  دراسددة 
فدإ الرسدؼ   امؾهؾبرد ا( طالبرد11السؾهؾبيؽ فإ اا ظؾاء والعردائية ، تعؾ د  عيشدة الدراسدة مدؽ )

سشة تدؼ اختيدارهؼ مدؽ أصاد سيدة  11ىلك  77تراود  أعسارهؼ مؽ غير مؾهؾ  ،  ا( طالبر 11و)
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، ووجدد   Maudsleyلد علك ترشيحا  معلسيهؼ ، تؼ استخدام يا سة الذخرية  الفشؾن ئشاءر 
الدراسة أن السؾهؾبيؽ أص ر ا ظؾا ية وعرائية عدؽ غيدر السؾهدؾبيؽ ئدب ىن ااص در مؾلبدة كدا ؾا 

 أص ر ا ظؾا ية وعرائية عؽ اايب مؾلبة 
ىلك فحص تدرالير اختبدار سدترو   Arnold & Cheek (0542)ويد هدف  دراسة  

معدة كسدا هددف  ىلدك فحدص ىذا مدا كددان لتددسية االدؾان علدك اافدراد الخجدؾليؽ مدؽ طدد   الجا
 سكدددؽ تحديدددد العسليدددة السعرفيدددة العامشدددة تحددد  يردددؾر أداء الذدددخص الخجدددؾل علدددك اختبدددار 

طالبة مؽ طد   الجامعدة واسدتخدم  الدراسدة مكيداس  01سترو    تعؾ   عيشة الدراسة مؽ 
Cheek and Buss   واختبدار سدترو  لتددسية االدؾان ىعدداد   0540عدامGolden  عدام

، ويد أعهر   تا ع الدراسة أن الخجدب يدرتبب ئتدداخب وتزدار   معرفدإ كسدا عهدر مدؽ  0534
 اختبار سترو  لتدسية االؾان 

دراسدة عدؽ  Farahini, Afrooz, Tabatabaei & Esmaeili (7100)أجدرل و 
مددؽ اإل ددان  713دور الخجدب فددإ التشبددش باإلئدداع ئدديؽ السؾهددؾبيؽ ، تعؾ د  عيشددة الدراسددة مدؽ 

 Abedi's creativity test  عبا  بالسردلة ال ا ؾ ة استخدم  الدراسة مكياس لإلئدداالسؾهؾ 
ووجد  الدراسة ع ية سدلبية ئديؽ Stanford's shyness scale ومكياس ستا فؾرد للخجب 

 الخجب واإلئداع  

و ددرتبب الخجددب بدداا ظؾاء والعرددائية ديدد   عددد الخجددب سددسة شخرددية مزاجيددة تتدددؼ 
بعدددم اارتيدداخ داخدب الددديايا  ااجتساعيددة غيددر السرلؾفدة وعدددم الرةبددة فددإ بدالعبج واإلدددداس 

ال يظهررر ػاترراث ةالررلت لل لررن ةال يؼرراو  ترره اا تسدداء لرخددر ؽ ، ىا أن الظفددب السشظددؾي 

   ويددد تعسددؽ جددذور (Schmidt & Fox, 7222)  صررؼوباث  رر  التترراػاث االةتماػيررت
ق ااجتساعية مسدا  جعلدق واليدق الردلة بالعردائية الخجب فإ رأل الفرد غير السشاسأ فإ كفاءت

(Jones, Schulkin, & Schmidt, 9976)   عكددس الخجددب ا ذددبال الذددخص ؛ ديدد 
ا السؾاقدف ااجتساعيدة الجديددت ، القلق ئذاتق عشد ااستجابة للتفاع   ااجتساعية ، وخرؾصر 

ددا ،  الددا فددإ السحاديرغبددؾن فددإ اا دددمال  الخجددؾليؽ اافددرادعلددك الددرغؼ مددؽ أن  و كبحددؾن غالبر
 & ,Coplan, Prakash, O'Neil)  هددذا اا دددمال بدددبأ القلددق والتددرددرغبددتهؼ فددإ 

Armer,7110)  ل يتددرا  مددؽ الس يددر ااجتسدداعإ و غهددرون تعددرار  كسددؾن طؾ ددب ون و غهددر
 ,negative affect (Yang, Hong, Fengqiang, Lei  مرتفددا ل  فعددال الدددلبإ



 ................................................وظائف األان لدى الطفل املوهوب اخلجول........................

 6 

الددذي  دددلؾكز ددادت معدددل ال غهددرون  فددإ هؼعرددبإ الفددديؾلؾجإ وعلددك السدددتؾل ال   (7105
مؾجدا  الجا دأ اامدامإ اا سدؽ مدؽ الدددما    معددل  دربا  القلدأ و ذدداطز دادت القلق و يتددؼ بد

 (Schmidt, Fox, Schulkin, & Gold, 0555)  عؽ غير الخجؾليؽ
سييز ئديؽ مدشخررا  بدالت م الخجدب ، يدام العديدد مدؽ البداد يؽومؽ أجب فهؼ أفزدب لسفهدؾ 

الخجددب بذددكب تقليدددي دالددة مددؽ  ؛ فعلددك سددبيب الس ددال  عددد الخجددب ومفدداليؼ أخددرل مذددائهق
 ,Rubin, Coplan, & Bowker)اا دحا  ااجتسداعإ تبددأ فدإ مردلدة الظفؾلدة السبكدرت 

اإلدجدام( ، – اإليددام)داف يدة  اإلدجدام- اإليددام، وما ذلػ وبدبأ تشايزق ما صراع  (7115
ااجتساعيدددة القددددرت  م دددب عددددم ااخدددرل عدددؾاهر اا ددددحا  ااجتسددداعإ الخجدددب عدددؽ   ختلددد 

unsociability   افددا اإليدددام دديدد  التجشددأ كددذلػ و ،  اإلدجددام مددشخفض اإليدددامدافددا ديدد
 ,Kopala-Sibley & Klein, 7102; Nelson, Coyne)مشخفض ودافا اإلدجام مرتفدا

Howard, & Clifford, 7102)      أن الخجدب التجر بيدة  ابحداناالعديد مؽ  أعهر كسا
شدداملة الجا ددأ الجددددي )م ددب ادسددرار  ذددترك مددا القلددق ااجتسدداعإ فددإ العديددد مددؽ الس مددج 

الؾجق( والجا أ السعرفإ )م ب السخاوا ااجتساعية( ، والجا أ الدلؾكإ )م ب تجشأ السؾاقدف 
لدق ااجتسداعإ أعراض ا دظرا  القااجتساعية( وما ذلػ فليس كب اافراد الخجؾليؽ  غهرون 

ة أو يددئشدداءا  متسددايزت سددؾاء مددؽ الشاديددة العليشيك ااجتسدداعإمسددا يشكددد أن الخجددب والقلددق ، 
    (Poole, Lieshout, & Schmidt, 7103; Tang et al., 7103) الع جية

لؾص  الخجدب ، يتفدق معغدؼ  أو السدتخدمة السرتبظةوببض الشغر عؽ السرظلحا  
 fearful  shyness  يتددؼ بدالخؾايؾجد  ؾع واددد مدؽ الخجدب  علك أ ق علك اايب الباد يؽ

ددا ىلددك  ددؾاتع  سا يددة و ،   دددبيرا ،   دد يفةاا فعددال الدددلبإ وتجشددأ السؾاقددف ااجتساعيددة مشد ر
ددا ىلددك سددلؾك اجتسدداعإ  والتقيدديؼ ااجتسدداعإالزا ددد بالددذا   بددالؾعإوهشدداك  ددؾع يخددر يتدددؼ  مشد ر

ؾاتع  سا يدة يدد تعدؾن أص در ا جائيدة عدؽ الشدؾع و د conflicted social behaviorمتزدار  
أن  Poole & Schmidt (7105)و فتدرض ؛  (Poole & Schmidt, 7105)الددائق 

 earlyهددذيؽ الشددؾعيؽ السختلفدديؽ مددؽ الخجددب  تعسددؽ جددذورهسا فددإ الخددؾا السزاجددإ السبكددر 

temperamental fear  ،  تار خدق  يدة ، ووعيفتدق و مآلق الشساو ولعب مشهسا سببق السختل
 والتظؾري    الشذؾ إ 
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  fearfulأن الخجب السبكر الستدؼ بدالخؾا  Schmidt & Poole (7104)و رل 

shyness  يدة الجديددت يشبا فإ الدشة ااولك مؽ الحيات كاستجابة للبربداء والسؾاقدف ااجتساع
ب كلسا كبر الظفدب ، الدؼ بعدد ذلدػ  ظدؾر خجد  avoidant shynessىلك الخجب التجشبإ و شدي

الذي يشبا خ ل الددشؾا  ااولدك لسردلدة مدا يبدب  self-conscious shyness الؾعإ بالذا  
مددؽ و بدددأ  conflicted shynessالسدرسددة والددذي يددشدي ىلددك الخجددب الددذي يتدددؼ بالرددراع 

الشاتع عؽ معا ذة ا فعاا  متزاربة مدؽ الخدؾا و مردلة الظفؾلة الستؾسظة ودتك السترخرت ، 
كدد  الشددؾعيؽ مددؽ الخجددب مددؽ السفتددرض أ ددق  غددب الائدد  و  سؾاقددف ااجتساعيددة ،ااهتسددام فددإ الو 

    (Poole & Schmidt, 7105)خ ل مردلة الرشد لدل بعض اافراد 
 سددؾذل ا  Schmidt & Poole (7104)وبؾجددد خسددس ركددا ز أساسددية و ددعها 

ة للتفداع   با فإ عدالؼ الفدرد ااجتسداعإ خد ل  سدؾ الفدرد كشتيجد( الخجب يش0) وهإ:  الخجب
ئيؽ مزال الظفب السبكر ومفهؾم الذا  والخبدرا  التدإ تتدرالر بذدكب مختلد  بالدديايا  الستعدددت 

( يد يتراوخ الترؾر السفاليسإ للخجدب مدؽ الجا دأ السزاجدإ 7بااعتساد علك العسر الشسا إ ؛ )
ددا علددك ا لعسددر ىلددك مفهددؾم الددذا  مددا فددروق  دددبية فددإ ااوزان السفاليسيددة التددإ تعتسددد أ زر

ولعشهدا ليدد  دالدة كافيدة لشسدؾ اا دؾاع ( الخؾا السزاجإ يد  كدؾن  درورت 1الشسا إ للفرد ؛ )
( يؾجددد خجددب مبكددر  ددامإ يددرتبب بددالخؾا السزاجددإ الددذي 0السختلفددة للخجددب خدد ل الشسددؾ ؛ )

دا ،  والدذي مدؽ السحتسدب أن يدرتبب  يتظؾر ىلدك خجدب تجشبدإ مدا تقددم العسدر وخجدب  دامإ ادقر
 temperamentalردددددر را بدددددالخؾا السزاجدددددإ وااجتساعيدددددة السزاجيدددددة  ولعدددددؽ لددددديس د

sociability   ولعشق  عتسد بذدكب كبيدر علدك  سدؾ الفدرد اا فعدالإ السعرفدإ ااجتسداعإ ، م دب
 self-conscious emotionsبالددذا   الددؾعإاا فعدداا  التددإ تعتسددد علددك و مفهددؾم الددذا  ، 

مدا  conflicted shynessظؾر ىلدك خجدب متزدار  يا  ااجتساعية الستعددت  التإ تتوالديا
( علك الرغؼ مؽ أن هذيؽ الشؾعيؽ مؽ الخجدب )التجشبدإ والستزدار ( يتددسان 1تقدم العسر ؛ )

بالديشامية و سكؽ أن يتدخ ن خ ل الشسؾ ، ىا أ هسدا متسدايزان عدؽ بعزدهسا ديد  لعدب مشهسدا 
 الشسؾ  روابب  و ؾاتع سلؾكية و فدية وفديؾلؾجية فر دت خ ل

فعدرت جديددت ددؾل وعيفدة وتظدؾر اا دؾاع  Schmidt & Poole (7104)ويدد طدرخ 
السختلفددددددة للخجددددددب ويددددددد ايتردددددددا ىن وعيفددددددة الخجددددددب الددددددذي يتدددددددؼ بددددددالخؾا   التجشددددددأ 

fearful/avoidant shyness   هددؾ اصتذداا التهديددد باإليدذاء الجددددي و شبدا مددؽ الدددوا ر
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، ووعيفدة الخجدب الدذي يتددؼ بدالؾعإ بالدذا     الدماةية السدئؾلة عؽ اا دحا  مدؽ الخظدر
هددؾ أ ددق  دددسج للفددرد ئؾيدد    self-conscious/conflicted shynessوالرددراع   التزددار 

و فتر دا أن الخجدب ،  صبر لحدون الدتعلؼ اإل دافإ عدؽ  ؾا دا ودوافدا ا خدرون يبدب ااسدتجابةأ
يشفرددب  self-conscious/conflicted shynessالددذي يتدددؼ بددالؾعإ بالددذا    الستزددار  
تعقيدددا   و تظددؾر لسؾاجهددة  fearful/avoidantعددؽ الخجددب الستدددؼ بددالخؾا   التجشددأ 

،  اإل ددا إالتفاع   ااجتساعيدة مؾاز ردا الجؾا دأ الشسا يدة السبكدرت والستدرخرت للتدار ر التظدؾري 
دا   كسدا أن هدذا الخجدب الشدامإ الدذي يتددؼ بالردراع يدد  كدؾوبالتالإ لق وعيفة تعيفيدة ن ا عكاسر

)بسعشددك تددرخر الشزددع واادتفدداا بس مددج الظفؾلددة الدددابقة للشزددع  neotenyلددشقص عرددبإ 
فددددإن عدددداهرت الخجددددب الددددذي يتدددددؼ بالرددددراع  وبالتددددالإ  (Bjorklund, 7104)الجشددددإ( 

conflicted shyness  دددا يدددد  ددددسج ئؾيددد  ى دددافإ لحددددون الدددتعلؼ ، وهدددؾ مدددا كدددان مظلؾبر
ا كلسدددا  سددد  عقؾلشدددا وكلسدددا أصدددبح  طبيعدددة  للتفددداوض فدددإ عدددب ئيئدددا  اجتساعيدددة أص دددر تعقيددددر

ا وبالتالإ فإن اعتبار الخجدب تظدؾر تعيفدإ يدد  ددهؼ ك يدررا فدإ  تفاع تشا ااجتساعية أص ر تعقيدر
 السعالجة الشفدية والظبية لبعض سسا  الذخرية    

دا ديد   وعلك الرغؼ مؽ أن الخجب يرتبب باا ظؾاء والعردائية كسدا تدرتبب السؾلبدة أ زر
بقلق دؾل الذا  واا دمال فإ التركيز السفدرط علدك الدذا  خد ل  يشذبب ااشخاص السؾهؾبؾن 

، ىا أ شددا  عددرا القليددب عددؽ طبيعددة الع يددة  (Hartman, 0541)التفدداع   ااجتساعيددة 
  ئيؽ الخجب والسؾلبةالديشامية 

 دا فدإ فهدؼ و تفق السذتبلؾن مدؽ أصدحا  ااتجدا  الدديشامإ علدك محؾر دة مفهدؾم اا 
ولتعدرا هدذ   الؾعدا   يدؾت  ؛ ، ودراسدة اا دا تدتؼ مدؽ خد ل وعا فدقاافدراد  وتذخيص وع ل

 ,Bell, Greig)هامة تفدير ة فإ التشبش باادتياجا  الشفدية ااجتساعية الع جية لعدب فدرد 

Bryson, Kaplan 7110) ،  كسدا  عدد التذدخيص الشفددإ ل  دا مفيدد لتؾجيدق العد ل لديس
فحدددأ ،  فقددد يرغددأ الفددرد فددإ التذددخيص   dyadicتعدداملإلعدد ل الشفدددإ بددالسعشك الفقددب ا

الشفدإ ل  ا مؽ أجب الع ل الدوا إ ، فعلك سبيب الس ال فإن القدرت الز يفة علك الدتحكؼ فدإ 
ع  الفيشؾاليداز ؽ اا دفاع السرحؾبة بعسليا  تفعير   يفة يد تعؾن سدبأ جيدد لؾصد  عقدارا 

ددا ىذا كا دد  ع يددا  السؾ ددؾع  دد يفة وا تبذددر ئتعددؾ ؽ دواء م ددبب ل عرددا  ع  ، وخرؾصر
ع يددة طددرخ ، كسددا أن الرددفحة الشفدددية لؾعيفددة اا ددا التددإ تعددؾن مشبدددظة ومدددظحة  دددبيرا 
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وكذلػ السشخفزة علك السكياس تؾدإ بعسلية مزمشة مؽ السحتسب أا تدتجيأ للعد ل الشفددإ 
مدؽ  ابرهسية وعا   اا ا فدإ التقيديؼ وأن تعدؾن جدزءر  أو الع ل باادو ة هذ  ااعتبارا  تؾصإ

   (Bellak, Hurvich, & Gediman,0531)ئرامع الرحة الشفدية 
 عشإ مرظلج وعدا   اا دا فدإ التحليدب الشفددإ: طاا ذدظة الستعدددت ل  دا بسدا فيهدا و 

والتعيدف  ىدراك العالؼ الخارجإ والؾعإ بالذا  ودب السذك   والديظرت علدك الؾعدا   الحركيدة
مددا الؾايددا والددذاصرت والتؾفيددق ئدديؽ اافعددار والدددفاعا  السترددارعةط ) جددائر عبددد الحسيددد ، عدد ء 

  (0144، ص 0551صفافإ ، 
يا سة لؾعا   اا دا مكؾ دة مدؽ االشتدإ  0520عام  Arlow and Brennerوو ا 

الؾعدا   مدا وتتزدسؽ هدذ   تؾجد يا سة كاملة لؾعا   اا دا ، ا قعذرت وعيفة مذير ؽ ىلك أ 
( اإلدراك 1، ) sense of perception( اإلدراك 7، ) consciousness( الددؾعإ 0يلددإ: )

( التفعيدددر 0، ) perception and expression of affectوالتعبيدددر عدددؽ اا فعدددال 
thought ( ،1 الددتحكؼ فددإ الفعددب الحركددإ )control of motor action ( ،2 الددذاصرت )
memory (3 اللبددة )language ( ،4 ، الحيددب الدفاعيددة والشذدداط الدددفاعإ برددفة عامددة )

( الؾعيفدددددة التعامليدددددة أو الترلفيدددددة 01( الدددددتحكؼ ، التشغددددديؼ ، وكدددددبج الظايدددددة البر ز دددددة ، )5)
integration and harmonization ( ،00 اختبدار الؾايدا )reality testing  ( ،07 )

 ىلك مدتؾي ئددا إ أولدإ مدؽ ااداءص  أو تعظب عسب أي وعيفة مؽ هذ  الؾعا   والشعؾص 

(Bellak, Hurvich & Gediman, 0531)  
ؾعدا   اا دا ، ليا سدة    Bellak, Hurvich & Gediman (0531)ويدد و دا 

ا ، ديدد  تبظددك  وعيفددة ل  ددا   ويددام بدد ك ئتعر ددف كددب  07وهددإ أص ددر القددؾا ؼ شددسؾا وتحديدددر
ا مكؾ اتهددا الفرعيددة بظر قددة  ئؾاي يددة  اإلدددداسوهددإ اختبددار الؾايددا ،  ، ىجرا يددةوعيفددة محددددر

، العالؼ والذا  ، الدديظرت والعفداءت ، الع يدة بدا خر ؽ ، عسليدا  التفعيدر ، الؾعيفدة الدفاعيدة 
، الشعؾص التعيفدإ لخدمدة اا دا ، الحكدؼ علدك اامدؾر ، التشغديؼ الؾعيفة ااستق لية ، التعامب 

اختبدار الؾايدا و قردد بدجدز وتشغديؼ الس يدرا  ؛  ا ددفاعا  ،والتحكؼ فإ الحدؾافز والسذداعر وا
وتفددير السؾاقدف والؾيدا ا الخارجيدة  ىدراكالدية فإ ئيؽ الس يرا  الداخلية والخارجية ، التسييز 

تؾيا اادتساا  السختلفدة السترتبدة علدك الددلؾك الدذي ، و قرد بالحكؼ علك اامؾر  والداخلية
وهددب  عكددس الدددلؾك ، جتسدداعإ واا ددرار الجددديسة يددؾد الكيددام بددق م ددب القبددؾل أو الددرفض اا
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، و قرددد  مدددل م  سددة الدددلؾك للؾايددا الخددارجإو الددؾعإ ئهددذ  اادتسدداا  الستؾيعددة الغدداهر 
الخارجيدة تحددن الخبدرت ئؾاي يدة العدالؼ الخدارجإ وأن الؾيدا ا باإلدداس ئؾاي يدة العدالؼ والدذا  

درجدة ، ق وشعؾر  بر هدا تشتسدإ ىليدق ألفة الذخص بجدسق ووعا فق وسلؾكفإ سياق مرلؾا ، 
درجددة التسيددز ئدديؽ خرا رددق الذخرددية ، تظددؾر شددعؾر الفددرد ئذاتددق وبددالتفرد وتقدددير الددذا  
فدددإ الحدددؾافز التشغيؼ والدددتحكؼ ، و قردددد بددد السسيدددزت وبددديؽ ا خدددر ؽ ككيشدددا  مددددتقلة ومشفردددلة

الترجيددب والزددبب  كفدداءت ميكا يزمددا والسذدداعر واا دددفاعا  تؾجيددق التعبيددر عددؽ اا دددفاعا  ، 
بددا خر ؽ ، ومدددل  اإلدبدداطدرجددة و ددؾع ودرجددة تحسددب اإلدبدداط ، و قرددد بالع يددة بددا خر ؽ 

مددل  زدع أو فدإ السحافغدة علدك هدذ  الع يدا  ،  اايترا  أو اائتعداد عدشهؼ ودرجدة السرو دة
اا ئدا يددة الع يددا  الحا ددرت ، بسعشددك هددب تتددرالر أو تتبددا اا سدداط الدددابقة وهددب تخدددم ااهددد

ا  الذددخص واسددتجائتق لرخددر ؽ كذخرددي ىدراكالشا ددجة الحاليددة أم ااهددداا الظفؾليددة مدددل 
ا لددق ، و قرددد ب مدددل كفدداءت العسليددا  التددإ تؾجددق عسليددا  التفعيددر مدددتقلة عشددق وليددد  امتدددادر

مددل تدرالر التفعيدر والدذاصرت ، و ا وتعدؾ ؽ السفداليؼ ، م ب اا تبا  والتركيز والتؾي وتدا د التفعير
مدل ا عكاسها علك اللبة وااترال ، و قرد بالؾعيفدة الدفاعيدة العسليا  ااولية وال ا ؾ ة ، و ب

ددتؾل التعيفدإ مدل ترالر ااساليأ الدفاعيدة السختلفدة علدك تؾافدق الددلؾك والتردؾر وعلدك الس
السغداهر السر دية لشجداخ أو فذدب بعدض الددفاعا  ، م دب درجدة عهدؾر و  لبكية وعا   اا دا ،

عتبددة ، و قرددد بحجددز وتشغدديؼ الس يددرا   ااصتئددا  وغيرهسددا مددؽ السذدداعر غيددر الفردددةالقلددق و 
التدددإ تقدددا علدددك مختلددد  ، أو الحداسدددية وتددددجيب الس يدددرا  الداخليدددة والخارجيدددة  اإلددددداس

درجة التعيف والتشغيؼ والتعامدب ئديؽ ااسدتجابا  لسختلد  مددتؾ ا  الس يدرا  أعزاء الحس ، 
،  لددلؾك الحركدإ أو ااسدتجابا  اا فعاليدة أو الجا دأ السعرفدإالحداسية ، و غهدر ذلدػ فدإ ا

درجدة التحدرر مدؽ ا دظرا  أو تلد  ااجهدزت ااسدتق لية ااوليدة الؾعيفدة ااسدتق لية و قرد ب
درجة التحرر مؽ ا دظرا  أو ،  الحركية ةوالؾعيفوالتعلؼ والتذكر  واإلدراكم ب اا تبا  والتركيز 

روتيؽ الدؾعيفإ والهؾا دا  ال ا ؾ ة م ب العادا  والسهارا  الستعلسة والد تل  ااجهزت ااستق لية
 -فدإ دددود يدراتدق السؾجدؾدت–مقددار ااداء الفعلدإ للفدرد  والسيؾل ، و قرد بالديظرت والعفداءت

شدددعؾر الذدددخص بالعفددداءت مقار دددة بسددددل ا ئيئتدددق والدددديظرت والتدددرالير عليهدددا ، فددإ التعامدددب مددد
الدؾايعإ علدك ئيئتدق ، م دب تؾيعدا  الذدخص بالشجداخ مقار دة با جداز  سيظرتق وترالير  اا جدائإ 

درجدة  التعامدبالؾاي ية للذخص وشعؾر  بالعفاءت ، و قرد ب الفعلإ ، مدل التبايؽ ئيؽ العفاءت
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زدة ، أو السرالحة أو التعامب ئيؽ ااتجاها  والكيؼ والعؾاطد  والددلؾك الستعار دة أو الستشاي
يدا ا درجدة التعامدب ئديؽ ويدا ا وأدددان العدالؼ الدداخلإ والؾ دور و ما  دسيق الدبعض صدراعا  الد

اسدددترخاء الحددددت واادددددان الددددلؾكية الخارجيدددة ، أمدددا الشعدددؾص التعيفدددإ لخدمدددة اا دددا فيعشدددك 
والتردددؾر ة وبدددايإ  دددؾابب اا دددا ، علدددك أن  ردددادأ ذلدددػ ز دددادت فدددإ وعدددإ اا دددا  اإلدراصيدددة

دددا مدددؽ الشعدددؾص الدددؾاعإ  بالسحتؾ دددا  الكبذدددعؾر ة وال شدددعؾر ة الددددابقة ، و عتبدددر ذلدددػ  ؾعر
التعيددف كشتيجددة للتعامددب  ىمكا يددةالسزددبؾط  اسددتقراء صدديش أو أشددكال عامددة جديدددت تز ددد مددؽ 

ورغدؼ تعددد يدؾا ؼ وعدا   اا دا التدإ  ئيؽ أجزاء ومحتؾ ا  ومدتؾ ا  شخرية الفدرد  اإلئداعإ
ية: البعد التعيفدإ ، البعدد التعداملإ  قدمها الباد ؾن ىا أ ها تدور جسيعرا دؾل ال الة أبعاد ر يد

 ، بعد الزبب والتحكؼ 
لدددل الظفددب السؾهددؾ  و حدداول البحدد  الحددالإ تقيدديؼ الجؾا ددأ السحددددت لؾعيفددة اا ددا 

لؾايدا ، كسدا تقددم و دؾخ أص در لشقداط العدبج الشسدا إ وبذدكب محددد تدؼ فحدص اختبدار االخجؾل 
ويددد ددددد  العديددد مددؽ يددة بالسؾ ددؾع ، والع والؾعيفددة الدفاعيددة القرددؾر فددإ عسليددة التفعيددر 

الدراسا  اختبار الرورشا  كرصب أساسإ للتذخيص السبكدر والددييق   ويدد تدؼ م دغدة فا ددت 
-Rickers)الرورشددا  كددردات تذخيرددية فددإ العذدد  عددؽ السدددتؾ ا  السعقدددت لؾعيفددة اا ددا 

Ovsiankina, 0521)ة اا ا    ولهذ  ااسبا  تؼ اختيار الرورشا  للبح  عؽ وعيف 
 يشكهة انجحث

بعض الدراسا  تشاول  ع ية الخجب بالسؾلبة فقد أصد   التإ الدراسا تبايش  
ودراسة  Cheek & Stahl (0542)اارتباط الدلبإ ئيؽ الخجب والسؾلبة م ب دراسة 

Cantero, Alfonso-Benlliure, & Melero (7102)  فإ ديؽ كذف  دراسة ،
Bowker, Stotsky, and Etkin (7103)  أن عدم ااجتساعيةunsociability  عد 

باإلئداع   وعلك الرغؼ مؽ أن عدم ااجتساعية والخجب ئشاءا  غير متظابقة ،  اا جائير  امشبئر 
تح  مغلة واسعة  ظلق عليها  نىا أن ااالشيؽ يبدو أ هسا مرتبظان ىلك دد ما وك هسا  قعا

   (Asendorpf, .0551) اا دحا  ااجتساعإ
أن الع ية الدلبية ئيؽ  أصد التإ  ااخرل بعض الدراسا   تا ع د ددؼ هذا التبايؽ وي

الخجب والسؾلبة تشظبق بذكب خاص علك السؾلبة السرتبظة بالشذاط الدلؾكإ و ؾاتجها 
 (Tan, Lau, & Lee, 7103)السلسؾسة م ب الشذر ، ااعسال الفشية ، أو ااداء اإلئداعإ 

 &  ,Kwiatkowska, Rogoza)د الخجؾل تبذ ة مرتدت تقييسية وخاصة عشدما يتؾيا الفر 
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Poole, 7104) وبالتالإ فإن تعبير الذخرية الخجؾلة عؽ ىئداعها ومؾهبتها يد يتؼ   
 بظر قة سلبية وغير  ذظة

وفإ ذلػ أصد الباد ؾن علك  رورت فحص الترالير اا جائإ للخجب علك السؾلبة 
 ,Kwiatkowska)ا العسلية التحتية لهذ  الع ية وااداء اإلئداعإ ومؽ السهؼ اصتذا

Rogoza,  & Poole, 7104)  مؽ وعا   اا ا اصتذاا هذ   فزب، وليس هشاك أ
دي   عد التعرا و تؼ العذ  عشها مؽ خ ل اختبار الرورشا  العسلية التحتية العامشة ؛ 

دتياجا  الشفدية علإ وعا   اا ا عشد اافراد لق يؾت هامة تفدير ة فإ التشبش باا
  (Bell, et al.,7110)ااجتساعية الع جية لعب فرد 

)اختبار الؾايا، عسليا  اا افإ تعرا وعا    بح وبالتالإ  سكؽ تحديد مذكلة ال
 الخجؾل  ،  الع ية بالسؾ ؾع( لدل الظفب السؾهؾ التفعير،  الحيب الدفاعية

 أسئهة انجحث

  الخجؾل لدل الظفب السؾهؾ  تفعيروعسليا  ال اختبار الؾاياطبيعة ما  -0
  الخجؾل لدل الظفب السؾهؾ الحيب الدفاعية  ما طبيعة -7

  الخجؾل السؾهؾ  لع ية بالسؾ ؾع لدل الظفبا ما طبيعة -1

 أهذاف انجحث

 العذ  عؽ طبيعة اختبار الؾايا  وعسليا  التفعير لدل الظفب السؾهؾ  الخجؾل  -0

 ب السؾهؾ  الخجؾل العذ  عؽ طبيعة الحيب الدفاعية لدل الظف -7

 العذ  عؽ طبيعة الع ية بالسؾ ؾع لدل الظفب السؾهؾ  الخجؾل  -1
 جحثأهًية ان

مباشددر علددك  سددؾهؼ  غيددرعددؽ ااطفددال بذددكب مباشددر و  واعتقددادا  السعلددؼاتجاهددا   تددشالر -0
العددام عددؽ  سددؾ الظفددب علددك  فقددد يددشالر اعتقدداد السعلددؼ ؛ااجتسدداعإ واا فعددالإ وااصدداد سإ 

علق بالفرب وعلك ااستجابة لدلؾك الظفدب وعلدك أسدلؾ  التددر س بردفة اتخاذ يرارا  تت
السدرس وإدراصق واتجاهق عؽ خرا ص الظفب وسدلؾكياتق ااجتساعيدة  ىن اعتقاد بعامة ئ

بسددا فددإ ذلددػ الع يددا  مددا اايددران وتذددكيب  لفرددب تددشالر علددك  ددؾاتع الظفددب السهسددةفددإ ا
لدك ىدراك السددرس واسدتشتاجق لددسا  أخدرل ا عالع ية ئيؽ الظفب والسدرس ويد تشالر أ زر 

-Coplan, Hughes, Bosacki, & Rose) للظفدب كالدذكاء والسهدارا  ااصاد سيدة 

Krasnor, 7100) راد ا خر ؽ عدؽ أداء الفدرد الخجب ا  بير فقب ىدراك ااف ، وإذا كان
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 أن الظفدب لد دق ا  تقييؼ أداء  كسا  جعب السعلؼ يدركدراك الفرد  فدق تجا ىبير أ زر ولعؽ  
يشدددمع فددإ أ ذددظة الفرددب بذددكب مددشخفض ويددد  كددؾن هددذا الظفددب يدددرا  مشخفزددة ديدد  

ا ىا أن لد ددق مذددكلة  مؾهؾبردا ولد ددق يددرا  وميددؾل اسدتخدام العسليددا  العليدا ااص ددر تجر ددر
 بدالفروق ئديؽ اافدراد بذدكب متدؾازن ،فإ ى جاد مكدان فدإ متردب اجتسداعإ يدد ا  عتدرا 

ل مسيز خداص بدق  بظدإ  ظايردا واسدعرا مدؽ القددرا  التدإ  جدأ التعدرا فلعب شخص  سؾذ
 عليها وتحديشها وتقديرها بذكب متداو 

تجتسدا فيهدا  Asynchronous Developmentتذير السؾلبدة ىلدك  سدؾ غيدر متدزامؽ  -7
القدرا  السعرفية الستقدمة والذدت السرتفعة لخلق خبرا  داخلية وإدراك مختلد  كيفيردا عدؽ 

دا الس يار ا لسجتسعإ أو السرلؾا ، و زداد عدم التزامؽ هذا ما الدعة العقلية ااص در ارتفاعر
مسددا  جعددب السؾهددؾ  أص ددر دداسددية وعر ددق للخظددر و دددتلزم ذلددػ ىجددراء تعددد    فددإ 

  (Morelock, 0552) أسلؾ  التشذئة الؾالد ة والتعليؼ واإلرشاد

لتهؼ بعدددالؼ السؾ دددؾعا  يدددد تع دددر اا سددداط السؾهؾبدددة مدددؽ الخجدددؾليؽ علدددك مدددا  عيدددد صددد -1
ددد ا الدددذيؽ صالفشدددا يؽ الدددذيؽ تفدددتج ىئدددداعاتهؼ طر دددق عدددؾدت ىلدددك الؾايدددا والسؾهؾبدددؾن أصاد سير

 علددك تدددعيؼ مددؽ الؾالددديؽ واايددران والسدرسدديؽ يددد  ددداعدهؼ علددكؾا درددلو دددالفهؼ الحددذ 
ؽ خجددؾليؽ وا ظددؾا ييؽ يخددر مؾهؾبددؾن ، ولعددؽ السددة الشجدداخ اجتساعيددا وأصاد سيددا التؾافددق و 

ارون ىذا ما عؾي  صعؾبا  الحيات ا ددحائهؼ العدادي ىلدك الخيدال ، أو عؾيد  عشددهؼ يشه
( بددبأ 0525ع ية زا فة ئديلة ما الؾايا كا   فعالة دتدك ذلدػ الؾيد  )أوتدؾ فيشخدب ، 

الخجددؾل ااجتساعيددة واايتردداد ة مسددا تبعددق عدددم يدددرت الددؾتيرت الدددر عة الستبيددرت للعؾامددب 
 market-orientedعب مجتسعا  أص ر تؾجها  حؾ الدؾق علك التعيف والتشافس فإ 

society د  ظدؾر وبالتدالإ يد يشغر ىليق بذكب سلبإ مؽ والد ق وأيرا ق ومدرسيق  إوبالتال
لتؾافددق مددا ئيئددة الؾددددت ورفددض ااصدددياء وصددعؾبا  فددإ ا ا ددظرابا  مدددتدخلة و عددا ش

ن اا تر د  أو العحؾليدا  أص در عر دة للددلؾكيا  اادما يدة م دب ىدمداالسدرسة كسا  كؾن 
 ,Chen, Rubin, & Sun, 0557, Ding, Liu, Coplan, Chen, Li)والسخددرا 

& Sang (7100), Han, Geng, Min, Gao, & Yang, 7103) 
 

 فزوض انجحث
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 سكؽ العذ  عدؽ وعيفدة اختبدار الؾايدا وعسليدا  التفعيدر لددل الظفدب السؾهدؾ  الخجدؾل  -0
 لدالبة ومجسؾع الدرجا  السعرفية العلية مؽ خ ل ااستجابا  التركيبية ا

 سكؽ العذد  عدؽ وعيفدة الحيدب الدفاعيدة لددل الظفدب السؾهدؾ  الخجدؾل كسدا تغهدر مدؽ  -7
 استجابا  السحتؾ ا  الحرجة 

 سكؽ العذ  عؽ وعيفة الع ية بالسؾ ؾع لدل الظفب السؾهؾ  الخجدؾل كسدا تغهدر مدؽ  -1
 استجابا  الحركة الدالبة 

 جحثان إجزاءات
 :يُهج انجحث أوًل 

اسددتخدم البحدد  السددشهع العليشيكددإ لتعددرا البشدداء الشفدددإ والددديشاميا  الشفدددية لدددل 
 الظفب السؾهؾ  الخجؾل  

 :نجحثا يجتًع وعيُةثبَيًب   

بسدرسدة  اائتددا إالسلتحقديؽ بسددارس الرد  الخدامس مؽ الظلبدة  بح تعؾن مجتسا ال
 ة وتعؾ دد  عيشدد، بسحافغددة الددؾادي الجديددد  اائتدا يددةصدد خ الددديؽ والزهددؾر والسددروت والددد م 

دد ا( طالبردد11) الدراسددة مددؽ مسددؽ تراوددد   اإل ددان( مددؽ 05( مددؽ الددذكؾر و )00ئؾايددا ) امؾهؾبر
 بددقالددؼ ط  علددك ترشدديحا  السعلسدديؽ  تددؼ اختيددارهؼ ئشدداءر  ،  ( أعددؾام00-01أعسددارهؼ مددا ئدديؽ )

ويدددد  ( 7103،  يدددري ىعدددداد عبدددد الرييدددأ أدسدددد البح) ااطفدددالمكيددداس وكددددلر لدددذكاء علددديهؼ 
مكيدداس الخجددب ل طفددال )ترجسددة الددؼ تددؼ تظبيددق ،  011ىلددك  071تراوددد   دددبة ذكددا هؼ مددؽ 

مددشهؼ  عدا ؾن مددؽ د افدر أ( 4ويدد وجددد  الدراسدة أن ) ( ، 0551وتعر دأ أدسدد عبددد الدردسؽ ، 
   ( تؾز ا أفراد العيشة ااساسية 0، و ؾ ج جدول ) الخجب

 (7ةذةل )

 ( 6ن = ) )توهوب خجول( ساسيتاألتوزيغ أ راد الؼيىت 

 المذرست
 الجىس

 المجموع
 إواث ركور

 9 7 7 السهور

 5 5 - صاح الذيه

 5 5 - السام

 - - - المرةة 

 6 1 7 المجموع

 : انجحث أدواتثبنثًب 
)انطجعة انزاثعة( )إعذاد وتقُيٍ عجذ انزقيت أحًذ  طفبلألوكسهز نذكبء ا يقيبس -0

 :(0207انجحيزي ، 
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الظبعة الرابعة أدات كليشيكيدة ، تظبدق بردؾرت فرد دة  –مكياس وكدلر لذكاء ااطفال  عد   
سدشة و  02سدشؾا  ودتدك  2أعسارهؼ ما ئيؽ  تتراوخلكياس القدرت السعرفية لدل ااطفال الذيؽ 

  وهؾ يتعؾن مؽ خسدة عذر اختبارار فرعيا ؛ عذرت اختبارا  فرعية ر يدة ، خسددة رشه 00
 العقلدإ الدؾعيفإة تعسيليدة ؛ تددتخدم ااختبدارا  الفرعيدة الر يددة لكيداس ااداء اختبارا  فرعي

العاملدة الدذاصرت ، و  اإلدراصدإرت اللفغيدة ، وااسدتدال مششرا  القد ىلك باإل افةالعام ) الذكاء ( 
  أما ااختبارا  التعسيلية الفرعية فتدتخدم كشسداذل أوسدا للؾعيفدة ، ومششرا  سرعة السعالجة

و ددتبرق تظبيدق ااختبدارا    دا ب ل ختبارا  الفرعية الر يددةعرفية ، و سكؽ استخدامها كبالس
 ىلددك 10، ئيشسددا  دددتبرق ااختبددار ككددب مددؽ  ااطفددالدقيقددة لسعغددؼ  54 ىلددك 71الفرعيددة مددؽ 

فئددة عسر ددة ، هددذا  00طفدد  مؾزعددة علددك  7115اشددتسل  عيشددة التقشدديؽ علددك و   دقيقددة 31
الذهشيددة ، التؾدددد ، الشذدداط  اإلعايددة  الخاصددة : السؾهددؾبيؽ ، وذول بخدد ا عيشددة السجسؾعددا

  ولقددد تددؼ تقددد ؼ اادلددة السختلفددة علددك البددا  با  الددتعلؼ ، اا ددظرابا  اللبؾ ددةالزا ددد ، صددعؾ 
 – ااطفددالمكيداس وكدددلر لدذكاء  ، واتزددج أن مددؽ طر قدة لعددب مشهسدا بدرص روصددق السكيدداس 

مؽ الردق وال با  بالشددبة للعيشدة الس يار دة والسجسؾعدا   الظبعة الرابعة يتسيز ئدرجا  عالية
ااسدتخدام مدا هدذ  الفئدا  سدؾاء علدك  فإااطسئشان وااعتساد عليق  ىلكالخاصة ، مسا يدعؾ 

  التذخيرإالسدتؾل  أول العليشيكك السدتؾ  أو البح إالسدتؾل 
  :(0995 )تزجًة وتعزيت أحًذ عجذ انزحًٍ إثزاهيى ، انخجم نألطفبليقيبس  -0

( مفدردت تكديس الخجدب باعتبدار  72و تعؾن مدؽ ) Crozier(0551) أعد هذا السكياس
)الخؾا واارتباك فإ السؾاقف ااجتساعية ، والهدوء والرس  أمام ا خدر ؽ ، والقلدق والزديق 

علددك تعددؾ ؽ  القدددرت، و دد    ا خددر ؽمددؽ تجسعددا  الشدداس وعشدددما  كددؾن الفددرد محددب ا تبددا  
واارتبداك عشدد التعامدب مدا وادسرار الؾجق مؽ ال شاء والسدخ ، وادسرار الؾجق  صدايا  جديدت ،

علددك ، و  أعددرا او ،  ومتددردد،  أعددرا هددإ  عددؼ ىجابددا الجددشس ا خددر( وأمددام كددب مفددردت الدد ن 
( مفدردت مؾجبدة )فدإ قيداس الخجدب( ىذا 71السفحؾص اختيار واددت مشها و تزدسؽ السكيداس )

 عظدإ درجتدان ، وإذا أجدا   متدرددإ ال ن درجا  ، وإذا أجا  السفحؾص عشها ئشعؼ  عظ أجا 
 عظك درجة واددت ، كسا يتزسؽ السكياس ال ن عبدارا  سدالبة تردحج بحيد   عظدإ أعرا ا 

درجددا   والدد ن،  متددردد  اإلجابددةئددشعؼ ، ودرجتددان علددك  اإلجابددةالسفحددؾص درجددة واددددت علددك 
  أعرا ا اإلجابةعلك 
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الرددق وال بدا  مدؽ درجدا  عيشدة مدؽ ااطفدال تعؾ د   ا بحدديدام معدد السكيداس  ويد 
سدشة( ، ديد  ئلدش معامدب ألفدا للسكيداس  07 – 5)أعسارهؼ مدؽ  واإل انمؽ الذكؾر  717مؽ 

كدب مدؽ العفداءت السدرسدية ، ويد ددأ معامب اارتباط ئيؽ درجا  الخجدب ودرجدا   4041 1
، واادتددرام العددام للددذا  وكا دد  علددك  ، والعفدداءت ااجتساعيددة ، والعفدداءت الر ا ددية )السهار ددة(

، وجسيعها معام   ارتبداط دالدة  114 1 -،  011 1 -،  120 1 -،  041 1 –الترتيأ 
    10 1عشد مدتؾل  ىدرا يا

السكياس وطبق السكيداس علدك عيشدة  وتعر أ ئترجسة ىئراليؼويد يام أدسد عبد الردسؽ 
رابددا والخددامس اائتدددا إ والتددزم الباددد  تلسيددذ وتلسيددذت بالردد  ال 21اسددتظ عية تعؾ دد  مددؽ 

للسكياس ، وددأ ال بدا  بعددت  ااجشبيةبظر قة الترحيج وتقدير الدرجا  الستبعة فإ الرؾرت 
وطر قدة سدبيرمان   ئددراون للتجز دة الشرددفية ،  2102 1طدرق هدإ معامددب ألفدا وبلبد  قيستددق 

، كسددا  2711 1ستددق ، وطر قددة جتسددان للتجز ددة الشرددفية وكا دد  قي 2120 1وكددان قيستددق 
 ددأ الباد  الردق للسكياس بظر قتيؽ هسا: صدق السحكسيؽ والردق العاملإ 

ددا  11يؾامهددا ) ويددد يامدد  الباد ددة بحدددا  البددا  السكيدداس علددك عيشددة اسددتظ عية طالبر
التظبيق وكان معامب اارتبداط ئديؽ  ىعادتمؽ ط   الر  الخامس اائتدا إ بظر قة  وطالبة( 

 ااختبددارصسددا تددؼ ددددا  صدددق    10 1 وهددإ دالددة عشددد 25 1لدرجددة العليددة التظبيقدديؽ فددإ ا
 (7111أدسددد البحيددري ) عبددد الرييددأ ىعددداد سددسة القلددقت زمددإ مددا اختبددار الردددق ال بظر قددة

         10 1وهإ دالة عشد ( 135 1)وبلب  قيسة معامب اارتباط 
 :Ego Impairment Index (EII))يؤشز قصىر األَب اختجبر انزورشبخ ) -3     

والتددإ يددام  (Exner, 7111)للرورشددا  هددذا السششددر علددك خسدددة متبيددرا  مهسددة  حتددؾل  
Perry and Viglione (0550 )  ئتظؾ رهدا  و غر ردا تدؼ تظدؾ ر فهدرس يردؾر اا دا علدك

( اختبدار 0لتقييؼ اا ا: وتدؼ تردسيسق ليذدسب أربدا وعدا  : ) Beres (0512)أساس  سؾذل 
و ددتؼ معرفددة  ( ع يددا  السؾ ددؾع  0( الحيددب الدفاعيددة ، )1  التفعيددر ، )( عسليددا7الؾايددا ، )

 ( مجسددؾع0: )وهددإ رورشددا خسددس لل القرددؾر فددإ وعددا   اا ددا مددؽ خدد ل اسددتخدام درجددا 
كديس عددم ديدة اإلدراك أو وت  FQ-(distorted form quality)  استجابا  الذكب الدالبة

 زون للدددددرجا  الخاصددددة السعرفيددددة الددددد السجسددددؾع السددددؾ  (7اختبددددار الؾايددددا الزدددد يف( ؛  )
(WSUM2) weighted sum of six cognitive special scores  ؛ وتكدديس

 فئا : س  وتذسب  ، اا ؾاع الستشؾعة ا ظرا  التفعير
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و دتؼ تردحيحها  Deviant Verbalization (DV)استجابا  التعبير اللفغدإ السشحرفدة  -0
ة أو ددداا  تعبير ددة مسيددزت تتدددؼ بالبرابددة ل سددتجابا  التددإ تتدددؼ باسددتخدام مذددؾ  للبدد

  تعؾق يدرت الفرد علك ااترال ئؾ ؾخو 
عشدددما  Autistic Logic (ALOG)ااسددتجابا  السشظكيددة التؾدد ددة غيددر الس  سددة  -7

بذدددكب تلقدددا إ وبددددون تلقددديؽ أو دددد  مدددؽ  ىجائتدددق ددددتخدم الفدددرد مشظدددق متعلددد  لتبر دددر 
ؽ الردؾرتط أو طهدذا ااخزدر خدس ا دق الفادص م ال طهذا أسدد صدبير فقدب ا دق جدزء مد

 ير أ مؽ اار أط 
 The Incongruous Combination (INCOM)ا قددة سددتجابا  تركيبيددة غيددر ا -1

 ع شجرت لها يدط م ال طاللع أسؾدط ،  اس لؾ ها أزرقط ، شخص لق رأس خفاشط ، طفرو 
و دتؼ   The Fabulized Combination (FABCOM)تؾليفيدة اسدتجابا  تركيبيدة  -0

جيلها عشد تركيأ ع يا  ا  سكدؽ تردد قها ئديؽ مؾ دؾعيؽ أو أص در فدإ البقعدة م دال تد
 را  سلةط ، طودش  ظارد فراشا ط طامرأت تلد بقرتط ، طدجاجتان تسدكان ك

و ددتؼ  The contamination response (CONTAM)غر بددة  تركيبيددة اسددتجابة -1
وذرا و س ددب ا ظبدداعيؽ أو أص ددر تدددجيلها اص ددر أ ددؾاع التركيبددا  غيددر السشاسددبة ااص ددر شددذ

طتشرهرط فإ مشظقة فرد ة للبقعة بظر قة تشتهػ وتخال  الؾايا ئؾ ؾخ م ب زهدؾر الزبددتط 
التددإ  غيددر السشاسددبة أو ططفددب دددؾ ط   وتعددؾن جددؾدت الذددكب سددالبة فددإ كددب ااسددتجابا 

أمددا ااسددتجابا  التددإ تحسددب تركيبددا  غيددر ا قددة  (CONTAM)تحسددب تركيبددا  غر بددة 
(INCOM)  أو تركيبدا  تؾليفيدة(FABCOM)  يدد تظدائق مدا الذدكب الجيدد(Exner, 

0534)  
 عظدإ السفحدؾص اسدتجائتيؽ  أنوتعشدإ  Perseveration (PSV)ااستجابا  السلحة   -2

شا عتيؽ ئترتيأ متؾالإ م ال فإ البظاية ااولكطهذا يدد  كدؾن خفداشط ويدد وصد  الذدكب 
داط و دتؼ و ط،   (Wo  Fo  A  P 0 1)والعدب و دتؼ تردحيحها  يدد تعدؾن فراشدة ، أ زر

دي  ااستجابة لشفس الذدكب والبقعدة كلهدا  (Wo  Fo  A  P  0 1  PSV)ترحيحها 
ئدون تدخب مؽ السفحؾص يؾ ج الفدروق ئديؽ ااسدتجائتيؽ كدرن  قدؾل مد  ر طأ دق خفداش 

 ا ق أسؾد أو مسكؽ تعؾن فراشة لؾ تجاهل  اللؾنط
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)التذدر ج ، الددم ، اا فجدار ، الشدار ، الظعدام   Critical contents( السحتؾ ا  الحرجدة 1)
تكدديس  morbid content، الجددشس ، أشددعة اصددس ، الحركددة العدوا يددة و محتددؾل مر ددإ 

( 0اادتياجدا  واالحاددا  السكبؾددة عدادت أو التدإ يدتؼ التعبيدر عشهدا بذدكب غيدر مباشدر( ؛ )
السذددؾهة وتكدديس اا ددظرابا   دددا يةاإل )و قرددد ئهددا اسددتجابا  الحركددة  -Mالحركدة الدددالبة 

 Human Representational( متبيددر التس يددب البذددري 1فددإ تس ددي   السؾ ددؾع ، )
Variable  و كدديس اإلدراك والتس يدددب البذدددري (Perry W, Viglione, 0550, 

Viglione,  Perry , Meyer, 7111) 
 َتبئج انجحث

 َتبئج اختجبر صحة انفزض األول وتفسيزهب -0

وعسليدا  التفعيدر  سكؽ العذ  عؽ وعيفدة اختبدار الؾايدا لفرض ااول علك أ ق طيشص ا
ومجسدددؾع الددددرجا   التركيبيدددة الددددالبةسدددتجابا  امدددؽ خددد ل الددددل الظفدددب السؾهدددؾ  الخجدددؾل 

اختبدار الرورشدا  علدك ئتظبيدق للترصد مؽ صحة هدذا الفدرض يامد  الباد دة ،  طالسعرفية العلية
والتدإ تدؼ  (-x) ددبة ااسدتجابا  التركيبيدة الددالبة دددا  و  (4)ن= ااساسدية  عيشة البحد 

صسددا تددؼ   عدددد ااسددتجابا  العليددة ÷ الحرددؾل عليهددا مددؽ مجسددؾع اسددتجابا  الذددكب الدددالبة 
اا دؾاع الستشؾعدة   س)والتدإ تكدي WSUM2ددا  مجسؾع ااستجابا  العلية السعرفية الدد  

والتجسعددا  غيددر الس  سددة  (DV)لسشحرفددة وتذددسب ااسددتجابا  اللفغيددة  ا ا ددظرا  التفعيددر(
(INCOM, FABCOM, and CONTAM)  وااسدددتجابا  السشظكيدددة غيدددر الس  سدددة

(ALOG  
درجددا  كددب دالددة علددك وعيفددة اختبددار الؾايددا كسددا تغهددر مددؽ  دددبة ( 7و ؾ ددج جدددول )

(x-)   ودرجدددا  كدددب دالدددة علدددك وعيفدددة عسليدددا  التفعيدددر كسدددا تغهدددر مدددؽ مجسدددؾع الددددرجا ،
    WSUM2 السعرفية

 
 

 (9ةذةل )

 WSUM8تجموع الذرةاث المؼر يت الكليت ة (-x)وسبت االستجاباث التركيبيت السالبت 

 (6)ن=

 تجموع الذرةاث المؼر يت الكليت  (-x)االستجاباث التركيبيت السالبت  اللالت

WSUM8 

 9 9091 األةلى
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 9 9077 الثاويت

 9 9097 الثالثت

 7 9079 الرابؼت

 1 9079 الخاتست

 8 9076 السادست

 2 9091 السابؼت

 1 9075 الثاتىت

ن عددد وأ 01 1لدل كب دالة أيب مدؽ أن وعيفة اختبار الؾايا  (7مؽ جدول )يتزج 
 عدددؽ الددد ن اسدددتجابا  و ددددل ذلدددػ علدددك سددد مة اختبدددار الؾايدددا ااسدددتجابا  الددددالبة لدددؼ يدددزد

(Exner, 7111)   يجة ما دراسة  وتتفق هذ  الشت،  الخجؾل لدل الظفب السؾهؾExner, 
Bryand & Leura (0531)  علددك فددإ دددب السذددك   ديدد  وجددد أن تفعيددر اا ظددؾا ييؽ

دا وديدة فدإ يدراراتهؼ التدإ تعدؾض بدبء الرغؼ مدؽ أ دق  يتددؼ بدالببء والترمدب ولعدشهؼ أص در تشغيسر
أمدا  طييؽ لحدب السذدكلة وتحقيدق الهددا ،عسلية التفعير و دتخدمؾن عسليا  أيب مؽ اا بددا

ا  حدؾ ددب السذدك   وعلدك اسدتعداد  وارتعدا  أخظداء لتعدرار العسليدا  اا بداطييؽ فرص ر تؾجهر
فإ ىجراء العسليا  ، ىا أ هؼ يبدو أ هؼ  دتفيدون مدؽ هدذ  ااخظداء وبالتدالإ فدإن تؾييد  ددب 

 السذكلة متداو ئيؽ الفئتيؽ  
لددؾن ىلددك اا ذددبال علددك أن اافددراد الخجددؾليؽ  سي و سكددؽ  تفدددير هددذ  الشتيجددة  ئشدداءر 

واإلفدددراط فدددإ عسليدددة التبذ دددة السرتددددت السعرفيدددة الددددؾ ة لسراقبدددة الدددذا  والتقيددديؼ ااجتسددداعإ 
(Ludwig & Lazarus, 0541)  بقلدق ددؾل الدذا   يشذدبب ااشدخاص السؾهؾبدؾن ، كسدا

  (Hartman, 0541)واا دمال فإ التركيز السفرط علك الذا  خ ل التفاع   ااجتساعية 
 صددفرسددتجابا  مددؽ اا  تراودددفقددد  WSUM2جسددؾع الدددرجا  السعرفيددة العليددة أمددا م

أص در مدؽ دداا  علدك أربدا ؛ ديد  دردب  (0)وبلدش متؾسدب ااسدتجابا  ىلك تددا اسدتجابا  
 دق ىذا أ Exner (7111)و شكدد أيب مؽ س  درجا  ، علك أربا داا  س  درجا  ودرل  

ؾع السؾزون فدإن ذلدػ  عدد طبي يردا ولعدؽ ىذا درب الفرد علك أيب مؽ س  استجابا  فإ السجس
هذا  ذير ىلك أ دق بالشددبة لهدشاء اافدراد ، عدادت مؽ س  استجابا  ف أص رتعدل السجسؾع ىلك 
، وأن خددد ل التفددداع   ااجتساعيدددة  فدددإ التفعيددر أالشددداء التفعيدددرالسفددداجئ  مددا  حددددن اا دددزاق

وهددذا  ذددير ىلددك أن السفدداليؼ لسعتدداد مددؽ ااديددان أص ددر مددؽ ا اادكددام الخاطئددة تحدددن فددإ ك يددر
ا أو تظددؾررابعددض السؾهددؾبيؽ الخجددؾليؽ بالشدددبة ىلددك  ، وا  عشددإ مسددا هددؾ متؾيددا  أيددب  زددجر

؛ و رجا هدذا الشزدع والتظدؾر الستدرخر ىلدك تدرخر  زدع الفدص  بالزرورت وجؾد ا ظرا  فعري 
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فعاليدة والددلؾكية وأن هذا الترخر  كسؽ تح  بعض السذدك   اا اامامإ لدل الظفب الخجؾل 
السرتبظددة بالخجددب عشددد ااطفددال و عكددس تددرخر  زددع الدددما  اامددامإ فددروق فرد ددة فددإ عسليددة 

 وهددذ  العسليددة تدددهؼ فددإ الشها ددة فددإ الخجددب neotenyتظددؾر اسددتدامة السردلددة اليرقيددة 
(Schmidt & Poole,  7104)   

 واادتفددددااة وتسديددددد مردلددددة الظفؾلدددد ىطالددددة ىلددددكو ذدددير اسددددتدامة السردلددددة اليرقيددددة 
تدرت بف اإل ددا إبخرا ص الظفؾلة والشزدع الستدرخر وعلدك عكدس معغدؼ ال ددييا  يتددؼ الشسدؾ 

ددد اجدددزءر  طؾ لدددة  ددددبيرا مدددؽ الظفؾلدددة و فتدددرض أن تلعدددأ هدددذ  الفتدددرت السستددددت فدددإ التظدددؾر  اهامر
لتظددؾ ر العسليددا  صبددر وتدددسج ئؾيدد  أطددؾل أن تشسددؾ بذددكب أ ادمبتشددامسددا  دددسع  اإل دددا إ
للشسددؾ السعرفددإ ااجتسدداعإ لدددل البذددر و عددد اسددتدامة السردلددة اليرقيددة عشرددر هددام  السعرفيددة

بسعشك أن أدد الؾعا   السفتر ة للظفؾلة السستدت هدؾ أن تددسج ئؾيد  ى دافإ للدتعلؼ ليحددن 
  (Gallese, 7103) عشدما  كؾن السر ازال ب ستيكيرا ئدرجة مرتفعة

يدد يتظدؾر أالشداء التظدؾر البذدري أن الخجب   Schmidt & Poole  (7104)و رل 
، الشاتجة عؽ عسليدة اسدتدامة السردلدة اليرقيدة   اامامإ زع السر  بدبأ الفروق الفرد ة فإ
اايتدرا  فدإ السؾاقدف  –تغهر كرراع التجشدأ  التإالسترخر ،  اامامإىن وعيفة  زع الدما  

ؾا دا ا خدرون ودوافعهدؼ لدتعلؼ   ى دافإيد  دسج للظفب الخجؾل بذكب فعلإ ئؾي   ااجتساعية
تفداوض مدا البيئدا  ودوافعهدؼ هدام ل ا خدر ؽلدتعلؼ  ؾا دا  اإل دافإهدذا الؾيد   ىنيبب التررا 
  السرلؾفة وفإ  ها ة السظاا لق  تا ع علك بقاء الظفب الخجؾلوغير  السرلؾفةااجتساعية  

 علددك أن بعددض جؾا ددأ الخجددب يددد تعكددس أصدددوابعددض البدداد يؽ  أنوعلددك الددرغؼ مددؽ  
 س دب وعيفدة تعيفيدة فدإ بعدض ع السر يدد  ز ترخر أنرل أن البح  ي ىاعدم  زع اجتساعإ 

فإ أن الخجب يد  كدؾن لدق  Schmidt & Poole  (7104) ماو تفق البح  جؾا أ الخجب 
الت بدديب أو العدد  الدددلؾكإ ديدد   عسددب علددك ت بدديب ا جائيددة باعتبددار   ددؾع مددؽ  تعيفيددةوعددا   

تشفردب  الدؼدت ااولية لحدن ما مؽ أجب عسب  ترجيب فإ ااستجابة ، الدا  رجحةااستجابة الس
ااسدتجابة القا سدة التدإ البد  أ هدا غيدر فعالدة  وقدفااستجابة مشيترا عؽ الس يدر الدذي ي يرهدا و 

مسددا  دددسج بالترجيددب فددإ اتخدداذ القددرار وإعددادت تقييسددق بسؾاصددلة ااسددتجابة )دداسددية للخظددر(   
التدإ تحددن  دسؽ هدذ  التدرجي   مدؽ التعظدب عدؽ طر دق ذاتيردا  السؾجهدةودسا ة ااسدتجابا  

الت بددديب  أنكسدددا ،  (Barkley, 0553)خب( ا دددبب التددددااسدددتجابا  واادددددان السشافددددة )
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 اسددددترجاع ااددددددان والسؾاقددددف وربظهدددداالدددددلؾكإ يددددشدي ىلددددك عدددددم الشددددديان و دددددهؼ فددددإ 
Schillinga, Stormb, Andersonc (7100)     

 , Ran , Zhangرتبب ا جائيردا بدالعبج أو الت بديب الدددلؾكإ وطالسدا أن الخجدب يد
Huang (7104)ىلك أشكال معيشة مؽ الشدديان والقددرت يد يشدي ىزالة الت بيب الدلؾكإ  ؛ فإن

الز يفة علك تشغيؼ وتشفيذ اافعال فإ الؾي  السحددد )ىدارت الؾيد ( وا خفداض اإلدراك الستدرخر 
 (Barkley, 0553)تبايإ  حددؾ ااددددان السدددتقبلية والتدددئر وا خفدداض فددإ ائتعددار فعددب اسدد

 الخجددؾليؽهددذا الت بدديب علددك السؾلبددة ؛ بسعشددك أن هددشاء الفئددة مددؽ  ىزالددةوبالتددالإ يددد يددشالر 
ومدؽ السسكدؽ وهدؾ غيدر مددتعديؽ للتشدازل عشهدا  أعردبتهؼ  يذؾن علك  أ هؼالسؾهؾبيؽ يبدو 

 ( 0525خب ، ؾ فيش)أوتايتراد ك ير مؽ الظاية ىذا الؼ تبيؽ ذلػ فإ ويتق 
  :وتفسيزهب انفزض انثبَيَتبئج اختجبر صحة  -0

لددل الظفدب السؾهدؾ   سكؽ العذ  عؽ وعيفدة الحيدب الدفاعيدة يشص الفرض ال ا إ علك أ ق ط
  طكسا تغهر مؽ استجابا  السحتؾ ا  الحرجةالخجؾل 

اختبددار الرورشددا  علددك عيشددة للترصددد مددؽ صددحة هددذا الفددرض يامدد  الباد ددة ئتظبيددق 
وتددؼ العذدد  عددؽ الحيددب الدفاعيددة مددؽ خدد ل السحتؾ ددا  الحرجددة ( 4ااساسددية )ن=  البحدد 

Critical contents   التذدر ج ، الددم ، اا فجدار ، الشدار ، الظعدام ، والتدإ تتزدسؽ محتدؾل
ومؽ خد ل تحليدب ويد تزسش  استجابا  الحاا  الشار والدم والتذر ج    الجشس ، أشعة اصس
 التظددائقدددتخدم ديددب الحدداا  التددإ تتدددؼ بالخجددب والسؾلبددة تتبدديؽ أن السحتؾ ددا  الحرجددة 

Identification  وااسددتباقواإلعدد ء  Anticipation  ا ذفااشددخاص مددؽ هددوالشعددؾص ؛
الشؾع  حاولؾن الترالير علك السؾ دؾع بدالقؾت وبااسدتعظاا لديس فقدب كيسدا يدزودهؼ باإلمددادا  

ددا كيسددا  دددلػ علددك  حددؾ ب للذددخص ولعشددق لدديس  ااعلددكعيشددق يشدداعر الس ددب الشرجدددية ئددب أ زر
ا بسعشك العلسدة ؛ فلديس اامدر أن تتخدذ لشفددها خردا ص السؾ دؾع  دل ر، ئدب بدالحرل تتدتظابقر

اا ددا ، فددإ تظابقهددا الددذي  زددا  أنبحيدد  بسؾ ددؾع ىلددك أن يتخددذ خرددا ص الس ددب العليددا ل  ددا 
ويددد ادغدد   رددها ، مددؽ جديددد أن تدددتستا ئددشفس خرا  الددذا  محددب السؾ ددؾع  ، تدددتظيا
لحيؾا ددا  يؾ ددة أو أفددراد ى هددؼ يتظددابقؾن مددا طالسعتددديط مسددا الباد ددة مددؽ اسددتجابا  الحدداا  

 جعلق  ذارك فإ يؾت هذا الذخص أو الحيؾان ، وبالتدالإ فبعدد أن كدان مرددر تهديدد لدق ، يدد 
ل ديد  يدر ( 0525ويدد أصدد ذلدػ أوتدؾ فيشخدب ) أصبج ا ن تح  تررفق ئهدا تهديد ا خدر ؽ

وصدددفها بحددددبا ها مسيدددزت للذخرددديا   التدددإأن ميكا يزمدددا  الددددفاع  دددد القلدددق عالتظدددائقع 
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دا وذلددػ فدإ العديددد مدؽ مجدداا  السؾلبددة  العردائية ، تؾجددد ئدرجدة أيددب فدإ الحيددات اليؾميددة أ زر
صالر ا دددة والفدددؽ والعلدددؼ فهدددإ مجددداا  ئديلدددة عدددؽ مؾ دددؾع ، ويدددد أسدددقظؾا عليهدددا يلقهدددؼ ، 

أن  رددبحؾن بحاجددة ىلددك الخددؾا والقلددق ، ئددب ى ددق  قددرر برددفة عامددة فددديظرتهؼ عليهددا ، وا 
و غددررا ان  جسيددا القدددرا  التددإ يزهددؾ ئهددا الشدداس بذددكب مدددرا تدددخب  ددسؽ هددذا الرددش  ، 

التظددائق يددرتبب ارتباطرددا واليقددا بدداإلع ء الددذي يتؾقددف علددك وجددؾد  سدداذل ، فددإن الفددرد السؾهددؾ  
إ: )أ( كدف للهددا ، ) ( تجر دد مدؽ الجشددية ، الخجؾل  ددتخدم اإلعد ء الدذي يتسيدز بسدا يلد

وهددذا السيكددا يزم عصقاعدددت ،  مكافئاتهددا ، )د( تعددديب فددإ اا ددا فددإ للبر ددزت)جددد( امتردداص كامددب 
دا  عامةع ا  كؾن استخدامق فقب مؽ أجب اللذت الشرجدية والذدبكية ، ئدب  كدؾن اسدتخدامق أ زر

ا مددا سددؾا  فعلددق السؾ ددؾعصدددفاع  ددد القلددق ، فيددؾد الفددرد الخجددؾل السؾهددؾ  أن    عددرا سددبقر
، وأن اسدددتبايق أو تؾيعدددق  عتسدددد علدددك تؾيدددا مددددتؾ ا  مرتفعدددة مدددؽ  (0525)أوتدددؾ فيشخدددب ، 

ا ددمال كقا دد ، مسدا  كدبج يدرتدق علدك اب اا دمال فدإ اا ذدظة الجساعيدة اا فعال الدلبإ يب
فدإ أن السذداركة فدإ مهسدة ،  ويد  عزل هذا الترالير ىلك تفعير اا ظؾا ييؽ  مقار ة باا بداطإ

يددد ا  كدددؾن مستعردددا  extraverted behaviorsوا فتاديدددة    ةتتظلددأ سدددلؾكيا  ا بددداطي
(Sparka,  Stansmoreb,  O'Connor, 7104)  

عصفئدة مدؽ فئدا    أن اا ظدؾا ييؽ Zelenski et al. (7101)دراسدة   ويدد وجدد
فإ تؾيعاتهؼ اا فعالية فيسا يتعلدق  يؽدقيق سيلؾن ىلك أن  كؾ ؾا غير اا دحا  ااجتساعإع  

، وبالتدالإ  سيلدؾن ىلدك السبالبدة فدإ تقددير  extraverted behaviorبالددلؾك اا بدداطإ  
والسذداركة  acting extravertedالذي  عا ذؾ ق كشتيجة التردرا السشفدتج اا فعال الدلبإ 

  الزرور ة التإ تددهب وهذا ئدور  يشدي ىلك كبج الدلؾكيا group taskفإ مهام جساعية 
 عهؾر الكيادت  

 
 ,Sparkaالسؾهددؾ  الخجددؾل  دددتخدم ديلددة ااسددتباق مددا وجددد   أنومسددا يشكددد  

Stansmoreb, O'Connor (7104) يرغبددؾن فددإ أن  كؾ ددؾا يددادت يددد  أن اا ظددؾا ييؽ
السرتبظددة بدددلؾك  affect levelsئديددة بالسدددتؾ ا  اا فعاليددة  و دددتبقؾن  عشدددما يتشبئددؾن 

أص در  affective forecastsيادت ويادر ؽ علك تظؾ ر استراتيجيا  لعسب تشبدشا  عاطفيدة الك
ددديدة  ، وفددإ الؾايددا ىذا  اسددابقة للسؾاقددف ااجتساعيددة التدإ  كددؾن فيهددا عهددؾر الكيدادت أمددررا مهسر
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بددلؾك أص در م  سدة للكيدادت ، فبالتدالإ ن استراتيجيا  للتشبش ئديدة بااسدتستاع طؾر اا ظؾا يؾ
فددرص متعافئددة وفددإ مدددتؾل اا بددداطييؽ فددإ السؾاقددف  هددشاء اافددرادلالسسكددؽ أن  كددؾن مددؽ 

للتخظددديب والدددتحكؼ ديددد    دددرورتااسدددتباق  عدددد هدددذا  ، وخاصدددة أن ااجتساعيدددة ذا  الردددلة
الفدددرص والسذدددك   وو دددا أهدددداا مفيددددت وقيددداس السخددداطر و  ددددتخدم لتحديدددد اادتياجدددا  

(Jain, 0551)  
والدذي فدإ خدمدة الدذا  ؛ والشعؾص هشا لشعؾص اديلة    الخجؾلصسا  دتخدم السؾهؾ   

وعيفددة عاد ددة مددؽ وعددا   اا ددا الشا ددع الستعامددب ، وهددإ تدددتعسب فددإ مجدداا  التعيددف  عددد 
العلسددإ ديدد  الفشددإ و  اإلئددداعااعسددق ، ولعشهددا تدددتعسب بذددكب  ددؾعإ فددإ مجدداا  خاصددة فددإ 

ر  بحيدد  مدؽ تظدؾ شعدؾص ىلدك مردلددة سدابقة دع( علدك التعشدك يددرت الفشدان والعدالؼ الفشددان )السبد
ولددديس  عدددادتذكر( خبدددرا  يد سدددة بظر دددق مباشدددر عفدددإ شدددكب  عيدددد معا ذدددة )ولددديس مجدددرد تددد

علددك شددخؾص وأددددان دكيكيددة أو  ىسددقاطإأو غيددر مباشددر ، فددإ شددكب تقسددص  -اسددتعادت
: ااول هددؾ بعدد  الظايدددة اإلئدددداع خددددم هدددفيؽ ازمدديؽ لعسليددة  اإلئددداعإخياليددة ، والشعددؾص 

لعامشددة فددإ جددزء مبسددؾر مددؽ الددذا  ، وال ددا إ هددؾ تهيئددة فرصددة أوسددا لتجسيعددا  وارتباطددا  ا
ا  جديدت مؽ مخزون     ( 0541،  الرخاوي  حيإ )السادت السظبؾعة فإ السر أساسر

تسكددشهؼ مددؽ مؾاصددلق ديدداتهؼ بكفداءت معقؾلددة وا تهدددد تساسددكهؼ الشفدددإ ومددؽ  الدددفاعا هدذ   
ا مسا وعا  فإ ردلتقسق ااعلك دام دتظيا العؾدت ىلك تشغي خ لها    ر معق بعزر

 َتبئج اختجبر صحة انفزض انثبنث وتفسيزهب:   -3

لددل الظفدب  سكدؽ العذد  عدؽ وعيفدة الع يدة بالسؾ دؾع يشص هذا الفرض علك أ ق ط
  طكسا تغهر مؽ استجابا  الحركة الدالبةالسؾهؾ  الخجؾل 

 
ق اختبددار الرورشددا  علددك عيشددة يددللترصددد مددؽ صددحة هددذا الفددرض يامدد  الباد ددة ئتظب

 -Mوتؼ العذ  عؽ الع ية بالسؾ دؾع مدؽ خد ل  الحركدة الددالبة ( 4ااساسية )ن=  البح 
 Humanمتبيددر التس يددب البذددري و ،   (السذددؾهة اإل دددا ية)و قرددد ئهددا اسددتجابا  الحركددة 

Representational Variable ( 1، كسا فإ جدول:) 
 (5ةذةل )

 وساويت السالبت االستجاباث التمثيليت اإلوساويت العؼيتت ةالجيذةاستجاباث اللركت اإل

 (6)ن=

االستجاباث التمثيليت  اإلوساويتاالستجاباث التمثيليت اللركت اإلوساويت السالبت  اللالت
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(M-)  العؼيتت(PHR)  الجيذةاإلوساويت (GHR) 

 7 9 9 األةلى

 7 9 9 الثاويت

 7 9 7 الثالثت

 9 7 7 الرابؼت

 9 7 9 لخاتستا

 9 7 9 السادست

 5 9 7 السابؼت

 5 9 7 الثاتىت

)شدخص  دا ؼ ،  فعدر،  ( وجدؾد دركدة ى ددا ية سدالبة لددل خسدس دداا 1يتزج مؽ جدول ) 
أن وجدؾد اسدتجابة وادددت مدؽ الحركدة الددالبة يدد  ذدير ىلدك  Exner (7111) رل ، و  يشغر(

ا ذبال ئشؾع معيؽ  غيؼ علدك عسليدة  شكب مسيز خاص فإ التفعير هذ  الخرؾصية  اجسة مؽ
أن ئروتؾكددؾل  حتددؾل علددك اسددتجابة واددددت دركددة سددالبة  Exner (7111)التفعيددر   و شكددد 

(M-) اتجدة عدؽ اا تبدا  السركدز علدك الدذا   يد  ذدير ىلدك شدكب معديؽ مدؽ الفؾ دك الفعر دة 
هدذا ىن م دب   (Yang, Hong, Fengqiang, Lei, 7105)التقيديؼ الددلبإ مدؽ والخدؾا 

دا فدإ  التركيز علدك الدذا  يدد  حدؾل دون الدؾعإ السشاسدأ باادددان الخارجيدة مسدا  ددهؼ أديا ر
تحفدددذ الذدددخص الخجدددؾل وشدددعؾر  بدددالحرل ، ويدددد أصدددد فدددإ ، وبالتدددالإ  ددددهؼ  فؾ دددك فعدددري 

Crazier (0535)  طأن القرؾر فإ ااداء لدل اافراد الخجؾليؽ الذي يبدو أ ق متسركدز ددؾل
يرجا ىلك تداخب تركيز اا تبدا  علدك الدذا  مدا اا تبدا  الدذي  جدأ أن يؾجدق  ى تال الع م ، يد

أن مذدكلة تؾز دا  Ludwig & Lazarus (0541)ط   ويدد وجدد  (p. 520)إلعدداد العد م
اا تبا  التإ  عا ذها اافراد الخجؾليؽ تعكس أسدلؾ  معرفدإ عدام )بسعشدك تحكدؼ معرفدإ مقيدد( 

 السعرفيددة وكددذلػ السهددام ااجتساعيددة ويددد وجدددوا أن أطفددال عددؾق فاعليددة معالجددة السعلؾمددا  
السردلة اائتدا ية الخجؾليؽ  غهرون بذكب دال تدراليرا  تدداخب أصبدر مدؽ غيدر الخجدؾليؽ علدك 

   (Arnold & Cheek, 0542, p.130)اختبار سترو  لتدسية االؾان
 Poor Humanالزدددد يفة  اإل دددددا يةااسددددتجابا  التس يليددددة  و شكددددد ذلددددػ

Representation (PHR) responses  ذخردإ شبيتذير ىلك أ ساط مدؽ الددلؾك الوالتإ
الزد يفة ىلدك تدار ر شخردإ يتددؼ  اإل ددا يةغير الفعال وغير التعيفإ تذير ز ادت استجابا  

مدؽ يبدب ا خدر ؽ أالشداء  و بدذهؼ ما يتؼ رفض هشاء اافراد أو تجشبهؼ اوغالبر بالرراع أو الفذب 
و تزدسؽ اابعداد التاليدة: التذدؾها  ، ،  social ineptness اجتساعيدةتظدؾرهؼ للحتسيدة ا
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الحقدددد ، العددددوان ، الزدددرر ،اارتبددداك وا راء غيدددر السشظكيدددة فدددإ الع يدددا  ئددديؽ ااشدددخاص 
(Exner, 7111)  

 Goodالجيدددت  اإل دددا يةااسددتجابا  عدددد مددؽ  ( وجددؾد1صسددا اتزددج مددؽ جدددول )
Human Representation (GHR) responses  ويدد أو دجExner (7111)  أن

ويددد  جدددها فددإ ئروتؾكددؾا   ااسددؾ اءااسددتجابا  اإل دددا ية الجيدددت يددد تؾجددد فددإ ئروتؾكددؾا  
بعددض اافددراد الددذيؽ لددديهؼ صددعؾبا  ولعددؽ لددؼ ترددب بعددد ىلددك البعددد الذخرددإ ، وبالتددالإ فددإن 

 أبعدادك وتددمع شخرية تبدو بذكب معقؾل خالية مدؽ الفؾ د ر ذظةبالخجؾل السؾهؾ  يتستا 
    والشغرت السشظكية والؾاي يةوااتفاق والخير الدية 

و سكؽ تفدير وجؾد استجابا  دركة سالبة واسدتجابا  بعزدها جيدد وبعزدها  د يف 
الشاديددة مددؽ ع ىلددك أن الذددخص الخجددؾل السؾهددؾ  الددذي مددؽ السفددروض أ ددق فددإ اسددتق لية 

بالظبا ما تؾفر لهؼ الظعدام والسدال(  ةيعؽ مؾ ؾعا  الؾايا )ومؽ الشادية السؾ ؾع  الذاتيةع
ددا مددؽ جديددد فددإ تب يددة شددديدت متددك كا دد  الغددروا الخارجيددة عمددؽ يبيددب فقدددان   رددبحؾن أ زر
طااتبداعط والفذددب ااصيدددع بحيدد  تجعلهددؼ  فقدددون ال قدة فددإ يدددرتهؼ السظلقددة وعشد ددذ  حتدداجؾن 

ائق مدددا لهؼ للتظدددمدددؽ جديدددد ىلدددك السذددداركة فدددإ القددددرت السظلقدددة السددددقظة ، وبجعلهدددؼ  زدددا
 ( 0525)أوتؾ فيشخب ،  السؾ ؾعا  فإ تب ية شديدت

: يتزدج مسا سدبق عر دق مدؽ  تدا ع  يتستدا بدد مة أن الظفدب السؾهدؾ  الخجدؾل أوار
ددا ا ددظرا  مفدداجئ فددإ عسليددة التفعيددر خدد ل السؾاقددف  اختبددار الؾايددا ىا أ ددق يددد  حدددن أديا ر

ردلدة امدامإ مسدا يدشجؼ عشدق اسدتدامة السااجتساعيدة ويدد يرجدا ذلدػ ىلدك تدرخر  زدع الفدص ا
اليرقيددة لدددل السؾهددؾ  الخجددؾل ؛ واسددتدامة السردلددة اليرقيددة وتددرخر الفددص اامددامإ وعيفددة 

ؽ لددتعلؼ  ؾا ددا ا خددر  ى ددافإا جائيددة تعيفيددة لدددل السؾهددؾ  الخجددؾل ديدد  تدددسج للفددرد ئؾيدد  
يديؼ والتشغديؼ والديدة فدإ ودوافعهؼ يبب التردرا وتددسج ئترجيدب ااسدتجابة مدؽ أجدب ىعدادت التق

 اتخاذ القرار وتشدي ىلك عدم الشديان واسترجاع ااددان والسؾاقف وربظها ما بعزها 
ددا  ؛ ديدد   والشعددؾص  دددتخدم الفددرد السؾهددؾ  الخجددؾل ديددب التظددائق واإلعدد ء وااسددتباقالا ير

ؾ دؾع مؽ استباق وتؾيا ا فعال سلبإ مدؽ الس  دتخدم التظائق ما السؾ ؾع كدفاع  د القلق
عدددؾص ، و ددددتخدم الش مسدددا  كدددبج يدرتدددق علدددك اا ددددمال فدددإ اا ذدددظة ااجتساعيدددة والكياد دددة

واإلع ء ؛ وعشدما تجتسا هذ  الدفاعا  لدل طفب خجؾل تعشك أ ق ا يزال تقدير  لذاتدق يتؾقدف 
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وعشدددما تجتسددا لدددل ذا  الظفددب السؾهددؾ  تعشددك أن الخارجيددة  اإلمدددادا علددك درددؾلق علددك 
ا علك تحكيقق لسظالأ م الية متسدايزت عدؽ ا خدر ؽ م دب هدذا الظفدب ا  تقدير  لذاتق يتؾقف أ زر

 هددد تساسدكقبكفداءت معقؾلدة وا يت مؽ مؾاصلق دياتدق دتك يتسكؽ  حتال طالحأط ئب طالتدعيؼط 
 الشفدإ 

فتارت لديهؼ اسدتجابا  ى ددا ية تدس  ع ية الظفب السؾهؾ  الخجؾل بالسؾ ؾع بالرراع الال را ا
ودتدك يتستدا هدشاء اافدراد باختبدار وايدا وع يدة جيددت  ى ددا يةة وتارت لديهؼ اسدتجابا    يف

، ائد أن يراعإ الؾالديؽ تدرك مز دد مدؽ طدرق بالسؾ ؾع أص ر فاعلية وبإع ء واستباق ا جائإ 
ااسدتجابة السفتؾدددة أمددام الظفددب ، وطددرق تشظددؾي علدك مذدداعر ىالددؼ أيددب ، وعلددك القددة بددالشفس 

مز د مؽ اا جائية والسشظكية وااستق لية فدإ اتخداذ القدرارا  ، دتدك تعدؾن يدادرت  أصبر ، وعلك
 علك خلق أ ؾا  يؾ ة ، تقتدر بذكب مشظقإ علك تؾيا  تا ع أفعالها وأفعال ا خر ؽ  

 بتتىصيان

 فإ  ؾء أهداا البح  و تا جق، يؾصإ البح  بسا يلإ:
سددتباق  سكددؽ ااسددتفادت مددشهؼ فددإ ديلددة ااالظفددب السؾهددؾ  الخجددؾل  غددررا اسددتخدام  -0

واصتذدداا والتشبددش بالسدددتقبب علددك  ظدداق واسددا وخدد ق  القددرارا   وصددشا  التخظدديب
علدددك ئشددداء  وتذدددجيعهؼ وإ ردددافهؼوذلدددػ بعددددم  قددددهؼ باسدددتسرار الفدددرص والسذدددك   

 ااطفددالرددداقية فددإ تؾيعدداتهؼ وال قددة فدديهؼ وسددد الفجددؾت وسددؾء الفهددؼ سددؾاء ئدديؽ الس
  مدرسيهؼ   ؼ وبيؽووالديهؼ أو ئيشه

 تيجدة السيدب السؾهدؾ  الخجدؾل ىليق  تدا ع الدراسدة مدؽ تذدت  ا تبدا    لسا أشار  غرا  -7
الحاجدة ىلدك بزدرورت  بالدذا  بذدكب مقلدق تؾصدإ الدراسدةاا دمال فإ اا ذدبال  ىلك

التحرددديؽ و  لتددددر أ علدددك السهدددارا  ااجتساعيدددةتظدددؾ ر ع جدددا  معرفيدددة تعدددزز ا
 التدر جإ 

تؾيدا اا فعدال الددلبإ تؾصدإ ؾهدؾ  الخجدؾل ىلدك السبالبدة فدإ تقددير و  غرا لسيدب الس -1
الباد دددة ئؾ دددا ئدددرامع ع جيدددة تركدددز علدددك الجؾا دددأ السعرفيدددة الددددلؾكية والعق  يدددة 
اا فعاليدددة وتدددداعدهؼ علدددك اسدددتباق والتشبدددش بقددددرتهؼ علدددك ااسدددتستاع باا ذدددظة 

 الجساعية والكياد ة 
تخدم دفاعدددا  التظدددائق واإلعددد ء وااسدددتباق ان الظفدددب السؾهدددؾ  الخجدددؾل  دددد غدددررا  -0

والشعؾص ؛ وعشددما تجتسدا هدذ  الددفاعا  لددل طفدب خجدؾل تعشدك أ دق ا يدزال تقددير  
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لذاتق يتؾقف علك درؾلق علدك اإلمددادا  الخارجيدة وعشددما تجتسدا لددل ذا  الظفدب 
ا علك تحكيقق لسظالأ م اليدة متسدايز  ت عدؽ السؾهؾ  تعشك أن تقدير  لذاتق يتؾقف أ زر

ا خددر ؽ م ددب هددذا الظفددب ا  حتددال طالحددأط ئددب طالتدددعيؼط  دتددك يددتسكؽ مددؽ مؾاصددلق 
 دياتق بكفاءت معقؾلة وا يتهدد تساسكق الشفدإ 
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