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 :البحثممخص 

فبس خفبي  اوالدبيكػدراماستيجفت الجراسة التعخف عمى فاعمية بخنامج قائع عمى المعب   
( شفب  42، وتكػنبت عيشبة  الجراسبة ) ( سشػات6 -4)لؤلشفال مغ  االجتساعيةحجة السخاوف 

(  02يغ إلبى) سبشػات مسدبس 5( سشػات بستػسط عسخ  6-4في مخحمة رياض األشفال مغ ) 
 ( شف  مجسػعة ضابصة ، وتسثمت فخوض الجراسة في: 02، و)شف  مجسػعة تجخيبية

 تػجج فخوق ذات داللة احرائية بيغ متػسصات الكياسات السبمية والبعجية في مدتػى  -
( سشػات لجى مجسػعة البحث 6-4السخاوف االجتساعية لجى األشفال مغ )

 التجخيبية لرالح الكياسات البعجية.
بيغ متػسصات الكياسات السبمية والبعجية في تػجج فخوق ذات داللة احرائية ال  -

لجى مجسػعة البحث ( سشػات 6-4عية لجى األشفال مغ )السخاوف االجتسا مدتػى 
 الزابصة.

تػجج فخوق ذات داللة احرائية بيغ متػسصي الكياسيغ البعجييغ لجى مجسػعتي  -
   السخاوف االجتساعية لجى األشفال مغ  البحث التجخيبية والزابصة في مدتػى 

 لرالح السجسػعة التجخيبية. ( سشػات4-6)

) إعجاد  ( سشػات6 -4)لؤلشفال مغ وقامت الباحثة بتصبيق مكياس السخاوف االجتساعية  
إعجاد الباحثة(، واستخجمت الباحثة السشيج التجخيبي ، وبخنامج المع  والديكػدراما )الباحثة(
وتػصمت  تجخيبية واالخخى ضابصةعمى مجسػعتيغ احجىسا الكياس السبمي البعجي  عبترسي

حفس حجة  قج ساىع في اوالديكػ درامسائع عمى المع  ال لبخنامج السستخحاان  الجراسة إلى
مسغ يعانػا مغ مخاوف إجتساعية . ( سشػات 6 -4لؤلشفال مغ )  االجتساعيةالسخاوف   

 

 السخاوف اإلجتساعية –الديكػدراما  –المع    الكمسات السفتاحية:
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Abstract: 

     The study aimed to identify the effectiveness of a program based on 

playing and psychodrama in reducing the severity of social fears for 

children from (4-6) years. The study sample consisted of (40) children 

in the kindergarten stage from (4-6) years with an average age of 5 

years divided into (20) children as an experimental group, and (20) 

children as a control group, and the assumptions of the study were:  

- There are statistically significant differences between the averages of 

the pre and post measurements in the level of social fears among 

children from (4-6) years at the experimental research group in favor of 

the dimensional measurements. 

- There are no statistically significant differences between the averages 

of the pre and post measurements in the level of social fears among 

children (4-6) years in the control group. 

- There are statistically significant differences between the two 

measures of the two dimensions of experimental and control groups in 

the level of social fears among children (4-6 years) in favor of the 

experimental group. 

The researcher applied the measure of social fears for children from (4-

6) years (the researcher's preparation), and the play and psychodrama 

program (the researcher's preparation). Psychodrama has contributed to 

reducing the severity of social fears for children of (4-6) years who 

suffer from social fears. 

   

 

Keywords: play - psychodrama - social fears 
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 السقجمة واإلطار الشظخي 

 ، ليذاألشفال رعاية إشار في متدايجا اىتساما األخيخة اآلونة في الستسجمة الذعػب أولت
 مبغ أيزبا، ييعبج االضبصخابات الشفدبية تخببػي  مشصمبق مبغ إندباني، ولكبغ مشصمبق مبغ فسبط

 الربفات مبغ متجاندبة غيبخ مجسػعبة عبغ يعببخ وتعسيبجا، فيبػ صبعػبة التصػرية االضصخابات
 .والسجرات

مذكبلت متعمسة بالتفاع   مغ االجتساعيةحجة السخاوف السرابيغ بويعاني األشفال 
قجرتيع لفيع التػاص   يعػق االجتساعي تتسث  في عجد أساسي في التفاع  االجتساعي الحي 

, Albert, 2009مع اآلخخيغ بصخيسة مشاسبة ومتػقعة عمى السدتػى المفطي، وغيخ المفطي )
 .(11ص

 

ت في فزبل عغ مذکبلت ضعف التػاص ، والمغة، واالستخجام السػي لمغة، ومذكبل
 المغة مغ االجتساعية الجػان  في ضعف إلى باإلضافة المغػية والسجرات ميارات التخاش ،

 حػل تجور الذخرية األعخاض أن نجج األبخز، وكسا السعخيية السيارات مغ بيا يتر  وما
المفطي،  غيخ التػاص  االجتساعي، وضعف التفاع  ضعف ىي األعخاض مغ ثالػث

 (52ص.(Zager, 2005  التكخارية الدمػكية واألنساط
 

 مع الفئة، ويتساشى ىحه شبيعة يشاس  تجخ  عغ لمبحث ممحة الحاجة كانت ىشا ومغ
 أحج إنيا الديكػدراما، حيث في متسثبل األسمػب حجتيا، فكان مغ التخفيف بغخض مذكبلتيع
الدمػكية،  االضصخابات حاالت في استخجاميا ججوى  ثبت التي الجساعية العبلجية األسالي 

 االضصخابات. مغ واالنفعالية، والعجيج

 مغ تخفف أن يسكغ السختمفة العبلجية التجخبلت أن الحجيثة األبحاث أثبتت فمسج 
 تعديد في الفعال تأثيخىا ليا يكػن  الشفدية الجراما ، وأنالسخاوف االجتساعية أعخاض حجة
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 السعخفي العبلج عمى السائسة العبلجية التجخبلت بيغ الجسع فإن لحا االجتساعي التفاع 
 واالجتساعية، مسا السعخيية السجرة تعديد في كبيخ بذك  يديع بالجراما الدمػكي، والعبلج

 فعالية.  أكثخ نحػ عمى االجتساعية البيئة مع التكيف مغ األشفال تسكيغ عمى بجوره يشعكذ
Pierce& Schreibman, 2005)36, ص) 

 

البتأثيخ عمى الصف  وىػ مغ أىع السحخكات التي  ويعتبخ الخػف مغ العػام  شجيجة
تجفعو إلى الكيام بدمػك معيغ كخد فع  لجفع االضصخاب الشاشئ مشو والػصػل إلى مخحمة 
االستسخار. ويختمف سمػك الفخد تجاه السؤثخ السدب  ويحاول اختيار أفز  الصخق الستاحة 

و بالتجش  التام واالبتعاد. أو بالتحاي  بالشدبة إليو لمتغم  عمى ىحا الخػف. إما بالسػاجية. أ
والسجارة غيخ أن السذكمة تكسغ ييسا إذا كان مدب  الخػف قائسا وال يدتصيع الفخد الخبلص 
مشو بالصخق الدميسة والسذكمة األكبخ تسع عشجما يكػن ضحية ىحا الخػف ىػ الصف  الحي قج 

 ,1995لرغيخ وخبخاتو السميمة. )يكتد  سمػكيات سيئة في محاولتو لسػاجية مخاوفو بعسمو ا
Stembarger30,ص) 
 اليػمية، فاإلندان اإلندان، وتفاعبلتو حياة في مشيا مفخ الوالمع    الجراما فاستخجام

الجرامي،  العس  تجارب نتيجة التحػالت ىحه الجحرية، وتحجث التغيخات مغ العجيج يػاجو
 استخجمت الشفدي، فسج العبلج فياو المع   الجراما استخجام السدتغخب مغ ليذ فإنو وبالتالي
 الستشػعة، والجراما الحياة شسػس مختمف السدخح، وفي داخ  سػاء حج عمى قخون  لعجة الجراما
 أن حكيسة عمى فمدفتيا مدتشجة بالجراما والعبلج الشفدية الجراما مغ لك  لئلليام مذتخك مرجر
 بجرجة مشصسي أمخ الشفدي السدخح داخ  لمجراما الفشي االستخجام مثيخة، وأن نفديا الحياة

 الشفدي العبلج مجال في الجراما استخجام في حجث الحي والتصػر الحجاثة مشصمق كبيخة، ومغ
 لع  مث  بالجراما العبلج يسث  بسا والتسشيات الفشيات تصػيخ تع بالجراما العبلج مدسى تحت

 ذلظ حياتيع، ومع جػان  مختمف في سالشا مداعجة لغخض األدوار، والتسثي ، واالرتجال
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 والجراما الشفدية الجراما أن مغ بالجراما، يبالخغع الشفدية، والعبلج الجراما بيغ التسييد يسكغ
 غيخ متصابسيغ. كبيخ، فيسا بيشيسا الذبو مذتخك، وأوجو مرجر إلى تدتشج العبلجية

 مذكمة الجراسة
بيا مجتسعشا مغ احجاث أمشية وتسمبات اجتساعيبة وانتبذار الطبػاىخ  سختن الطخوف التي ا

الدمبية، ادت الى تػاجج افخاد األسخة في البيت لسجة اشػل مسا كانت عميو فبي البدابق، 
ودفعبت الكثيخ مغ االميات، بدب  خػفيا عمى شفميا، الى مشعو مغ الخخوج وحجه خارج 

ى التجسع مع اوالد الجيخان مسا قج يؤدي ذلظ الى السشدل او التحجث مع شخز غخي  او حت
، ولغ يجخؤ عمى الخخوج مغ السشدل واالبتعاد عغ أحجشعػر الصف  ببالخػف كمسا اقتخب مشو 
وان الطخوف الديئة التي نعيذيا في مجتسعشا، والتي  امو والحىاب الى الخوضبة مع اقخانو

، ادى ألفخادىابحثًا عغ االمان واالشسئشان  ألخخدفعت الكثيخ مغ االسخ الى التشس  مبغ مكان 
الى ضيػر مخاوف ججيجة لع تكبغ مػجبػدة سابسًا، ومشيا ما يدسى بالخػف االجتساعي  فسج 

ان االسخ التي تشتس  كثيبخًا فبي عجد مغ السجن او  والبحػث االجتساعية وججت الجراسات
ذلظ الى عجة عػامب ، مشيا عجم  البمجان تدداد في ابشائيا حاالت الخػف االجتساعي  ويعػد

عبلقات اجتساعية مدتسخة ومتكخرة، مسا يجع  فخص االبشباء امام  إلقامةاتاحة الػقت الكافي 
اكتداب ىحه السجرات وتصػيخىا قميمة فاصبح الخػف االجتساعي مغ السذكبلت الشفدية االكثخ 

يؤثخ إيجابيا في خفس تمظ وان مسارسة المع  او الديكػدراما قج  شيػعًا في وقتشا الحاضخ
 الطاىخ عشج ىؤالء األشفال وىحا ما دفع الباحثة الى اجخاء ىحه الجراسة.

 

 تداؤالت الجراسة 
 ؟( سشػات 6-4)ألشفال مغ ما ىى ابعاد الخػف االجتساعي لجى ا -2
المع  والديكػدراما في حفس حجة السخاوف ى  يؤثخ البخنامج السستخح باستخجام  -0

 ؟( سشػات 6 -4ل مغ ) لؤلشفا االجتساعية
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 ف الجراسة اأىج
فاعمية بخنامج قائع عمى المع  والديكػدراما في تيجف الجراسة إلى التعخف عمى مجى  

 .( سشػات 6 -4لؤلشفال مغ )  االجتساعيةحفس حجة السخاوف 
 

 سةأىسية الجرا
ان الدشػات االولى مغ حياة الصف  ذات أىسية كبيخة، اذ يخى فخويج ان االنصباعبات الستعمسبة 

يبة اضبصخابات عبربية ييسبا ألبسخحمة الصفػلة تتخك آثارًا عمى نسػ الفخد ومغ ثع تزع اسذ 
ة او ف الصف  في سشػاتو السبكخة مغ الغخباء البحيغ يبخاىع قبخب مشدلو، كخج  الذخشافاذا خ بعج

الباعة او ما شابييع، فان ذلظ يغخس ييو االتجاه الى الشفػر والتيي  مغ الشاس الحيغ ال 
لى او ببالسخب مبغ مشبدل الصف  عصػفيغ إومغ جية اخخى اذا كان الغخباء الحيغ يأتػن  يعخفيع

عميو وعمى استعجاد لسجاعبتو، فان ىحا يغخس بالتجريج في شخريتو بحور االقببال عمى 
خيغ واالجتساع بيع ويعج الخػف االجتساعي احج االسبباب الخئيبدية التي تسشع الصف  مغ اآلخ

الحىاب الى الخوضة ييحتال الصف  ويختمق االعحار حتى ال يحى ، او يبخفس ذلظ برخاحة 
واصخار وغالبًا ال يكػن ذلظ لدب  في الخوضة، ب  في وجػد أشفبال يخبذاىع او معمسات 

 غ.يمش يخاف
 األىسية الشظخية ويسكن حرخىا في الشقاط اآلتية:-1

بالسخاوف االجتساعية وخاصة في مخحمة رياض الجراسة الحالية باألشفال السرابيغ  تيتع-أ 
انر  عمييا االىتسام حجيثا وما يدال العالع العخبي في حاجة لسديج مغ األشفال حيث 

الجراسات التعخف عمى خرائز ىحا االضصخاب، والتعخف عمى أىع الػسائ  التي تديع في 
 التخفيف مغ حجتو، والحج مغ جػان  السرػر التي تؤدي إلييا. 
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السخاوف السرابيغ باضصخاب أىسية الجراسة الحالية في أنيا تتشاول فئة األشفال  تكسغ-ب
مغ خبلل وضع بخنامج تجريبي لديادة درجة التفاع  االجتساعي لجى ىؤالء  االجتساعية
 األشفال.

 اآلتية: الشقاط في حرخىا ويسكن التظبيقية األىسية-2

مشيا  يدتفيج أن يسكغ العسمية، والتصبيكية، والتي التػصيات، والسستخحات ببعس الخخوج-أ
 .الصفػلةالعاممػن في مجال 

الجراسة محاولة لئلسيام في وضع بخنامج تجريبي يداعج ىحه الفئة مغ األشفال عمى  تعج-ب
 .الشاتج عغ السخاوف اإلجتساعية لمصف  التغم  عمى مذكبلت انخفاض التفاع  االجتساعي

جتساعي الجيج مع ومداعجتيع عمى التفاع  اال األشفال،ج. قج تديع ىحه الجراسة في تأىي  
 أقخانيع، وزيادة مدتػى التػاص  بيشيع، وبيغ أفخاد السجتسع مغ جية أخخى.

د. إعجاد بخنامج تجريبي قائع عمى إستخاتيجية الديكػدراما مسا يعس  عمى تشسية التفاع  
االجتساعي لجييع، ومداعجة األخرائييغ الشفدييغ عمى استخجام البخنامج بذك  كبيخ في 

 لؤلشفال.ج، والتأىي  مجال العبل

 مرظمحات الجراسة  
  Social Fears االجتساعية:وف اخسال

ىخوبًا  ضيػر اعخاض السمق الستعجدة في السػاقف االجتساعية، ويخافق ذلظ تجشبًا او
 مغ ىحه السػاقف بدب  االلع الشفدي والتػتخ الذجيج الحي يتػلج في داخب  االنبدان عشبج

 .االجتساعيةتعخضو ليحه السػاقف 

ييو الصف  مدتػى مغ الخػف ونسز األمبغ، اسبتجابة لسثيبخات  يطيخسمػك انفعالي 
خارجيبة تعخض ليا، مختبصة بعسمية اترال حكيسي او متػقع مع شخز او مجسػعة اشخاص 
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يخذى الصفب  لساءىع، نتيجة احداسو بخصخ ييجده وتػقع الذخ مغ اآلخخيغ، والذعػر بالتػتخ 
 (20, ص 2995. )السالح ,اصبة بػجػد الغخباءواالرتباك خ

 أشياء أو أشخاص وتعخف الباحثة السخاوف اإلجتساعية بأنيا ىى الخػف مغ مغ مػاقف أو
الخػف الخػف مغ السعمسة وتجش  مػاجيتيا،الخػف مغ الشسج السػجو مغ الدمبلء،وتتسث  في 

     الخوضة.مغ اإلنجماج اإلجتساعي، وكحلظ الخػف مغ مسارسة األنذصة في 

 Psychodrama:االديكهدرام

يختكد عمى أسمػب ح  السذكبلت، إذ إنيا نػع مغ التسثي   المديكػ درامتعخيف  ىشاك
يعس  عمى مداعجة الصف  في ح  مذكبلتو مغ خبلل ما يسجمو لو السػجو مغ مداعجه، ويسػم 

 .الصف  بتجديج السػاقف، أو العبلقات التي تسث  بالشدبة لو سببا الضصخاباتو الدمػكية
الشفدية بأنيا  التسثيمةػدراما، أو ( الديك618: 2010) داليا الديج مرصفى عخفتو  

شك  مغ أشكال العبلج الشفدي الحي يدتخجم التسثي  في ح  السذكبلت الشفدية، ويتكػن مغ 
وىي كمسة مذتسة مغ الكمسة  dramaأي الشفذ، واألخخ دراما  Psychoشسيغ األول سيكػ 

 (22م , ص 0222. )داليا الديج, أفع ، أنا أناض  أنا»ومعشاىا  dramaاليػنانية 
وتعخف الباحثة الديكػدراما في الجراسة الحالية بأنيا: ترػيخ تسثيمي درامي لسخاوف الصف   

اإلجتساعية بسا يداعج الصف  عمى التشفيذ اإلنفعالي وفيع الحات واألخخيغ بيجف خفس حجة 
 السخاوف لجيو.

 Playالمعب: 

نو" نذاط ذاتى مػجو أو ( بأ 26:  0224تعخف ىجى قشاوى المع  ) ىجى قشاوى ، 
غيخ مػجو ،يسارس برػرة فخدية أو جساعية ،ويذغ  شاقة الجدع الحخكية والحىشية ، فسغ 
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خبلل المع  يتسث  الصف  بعس السعمػمات والسعارف والسيارات لتربح جدءا مغ كيانو 
 (  27م, ص0224فتجم  لو الدخور واإلستستاع فيتعمع ويشسػ". )قشاوى ,

( بأنو " وسيط تخبػى يداىع فى  25: 0224شانى ) حشان العشانى ، وتعخفو حشان الع
نسػ الذخرية،والرحة الشفدية لؤلشفال، كسا أنو وسيمة لتعمع الكثيخ مغ السفاليع العمسية، 

 (36, ص0224,العشانى الخياضية، المغػية، الجيشية، واإلجتساعية".)
 

وتعخف الباحثة المع  في الجارسة الحالية بأنو ىػ نذاط تعميسي مػجو مغ الصف  أو 
ويذارك ييو الصف  بسا لجيو مغ خبخات وقجرات وإمكانيات مسا يداعج  بومغ قب  السحيصيغ 

 بذك  متكام .إنساء جػان  شخريتو  عمى

 اإلطار الشظخي 
: المعب    Playأوالا

بو األشفال سػاء كان مػجو أو غيخ مػجو مغ  المع  ىػ عبارة عغ ك  نذاط يسػم
أج  تحسيق الستعو والتدمية ويدتغمو الكبار ليديع فى تشسية شخرياتيع وسمػكياتيع بأبعادىا 

 (8, ص  0224، واإلنفعالية.)رافجة الحخيخى، ةالسعخيية، الجدسية، اإلجتساعي
 أىسية المعب لمظفل:

 الشفدية األىسية عغ حجيثو في ( 07- 05: 0223عمى فالح اليشجاوى )  أشار
 الخد عغ يعجد الحي فالصف  الكبت، مغ لمتخمز الػسائ  أفز  مغ يعتبخ المع  أن لمع ،
 المع  إلى فيمجأ واالضصخاب، بالتػتخ ويذعخ مذاعخه كبت إلى يمجا لمكبار إىانة عمى

 لمكيام لمصف  تعػيزية وسيمة المع  فإن وكحلظ التػازن، حالة وإعادة التػتخ مغ لمتخمز
 الصف  مذكبلت تذخيز في فاعمة أداة  يعج انو كسا الػاقع، في أداءىا يدتصيع ال بدمػكيات
 وكبلم وآالم، ورغبات ومذكبلت انفعاالت مغ يعانيو ما تعكذ مخآة  فيػ وصخاعاتو، االنفعالية
 األسخة في يعيذو الحي االنفعالي الجػ عغ يعبخ رمدية برػرة رفاقو مع لعبو أثشاء الصف 
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 وعاشفياً  انفعالياً  واتدانو اجتساعياً  الصف  تشذئة في دوراً  المع  يؤدي كسا.اآلخخيغ مع وعبلقاتو
 األلعاب بسػاعج وااللتدام األدوار أداء في مذاركتيع اآلخخيغ، مع المع  خبلل مغ فيتعمع

() عمى  34,ص 0224اليادي، عبج) رواإليثا والتعاون  والعصاء واألخح والسػانيغ،
 (20م,ص0223فالح,

( حػل 206: 0224( وحشان العشانى ) Eysenck, 2000 :138وأتفق كبل مغ أيدنظ )
 أىسية المع  بالشدبة لمصف  فى التالى:

 .البديصة الشفدية والرخاعات والسخاوف السمق عمى الديصخة في الصف  يداعج -2
 الدسات وتعديد اآلخخيغ مع والتفاع  االجتساعية السذاركة تشسية في الصف  يداعج -0

 .السخغػبة االجتساعية
 .الجدسي والشسػ الحخكية السيارات تشسية في يداعج -3
 .تفكيخه وتشسية الصف  مجركات تشسية في يداعج -4
 .إمكاناتو وكذف نفدو عمى التعخف في يداعج -5
 .التعمع عسميات في الصف  يداعج -6
 يداعج المع  فى تذخيز السذكبلت التى يعاني مشيا الصف . -7
 (39,صEysenk ,0222)يداعج فى تشسية مذاعخىع، وتفخيغ شاقاتيع اإلنفعالية.  -8

 

( عمى  Kristin, K. Meany- Walen, 2010وقج أكج دراسة كخيدتيغ وميشى ) 
أىسية المع  فى تعجي  سمػك األشفال،حيث ىجفت الجراسة إلى إختبار فعالية العبلج بالمع  
لخفس الدمػكيات الفػضػية لجى أشفال بسخحمة رياض األشفال، وأسفخت نتائج الجراسة عغ 

 Kristin, K. Meany-Walen, 2010)البخنامج فى تحديغ سمػك األشفال فاعمية
 (08,ص
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  Psychodrama الديكهدراما :ثانيا

 Moreno 1920 مػريشػ  ليفي يعسػب كتبو ما خبلل مغ الشفدية الجراما تأسدت
Levy Jacob  في وقت مبكخ كتجخبة عمى السدخح عمى أساس االرتجال العفػي، وكان

الغخض مغ استخجاميا وقتيا كسجسػعة متشػعة مغ لع  األدوار مغ خبلل األنذصة السختمفة، 
طة تفاع  األشفال مغ خبلل أسالي  لع  األدوار، وإلساء الذعخ اىتع مػريشػ وبعج مبلح

 بإمكانية استخجاميا في عبلج اآلثار االجتساعية 

(, 2006 Felix - kellermann  &Tahar –  صKedem 36-07,ص( 

كسا أنيا ىي الصخيسة العبلجية التي تداعج السذاركيغ عمى إعادة الحياة، وح  
الشفدية، واالجتساعية بجال مغ مجخد الحجيث عشيا بسا يداعج األشفال، والسخاىسيغ السذاك  

لمتشفيذ عشيا، وكد  البريخة، واختبار الػاقع، ووضع أكثخ األفكار العسبلنية باستخجام الجراما 
  )20,ص Dokmen, 2005) .الشفدية لتغييخ الدمػك الشيائي

 

الشفدية،  السيارات القتشاء، ومسارسة امميةشبيعية، وتك بيئة الشفدية الجراما وتسجم
 ىحه لؤلفخاد، وتذس  الخاصة األىسية ذات الشفدية لمجراما السبادئ مغ والعجيج واالجتساعية
 لحاالت والعخض الشذاط في العفػية مغ المساءات األصيمة، والتسمس  تعديد استخجام السبادئ
 عغ إيجابية ببيانات اإلدالء في السذاركيغ السجخدة، وتذجيع الحاالت عغ بعيجا واقعية أكثخ

 التغحية تػفخ الرػت، والتعاشف، وكسا بشبخة الشفدية الجراما تيتع رغبتيع، ومخاوفيع، وكسا
 الدمػكية بالتعبيخات الشفدية الجراما تيتع االجتساعية، وكحلظ العبلقات قياس خبلل مغ السختجة

 Schreibman  &Pierce  2005) .واالستجابات الخدود مغ أوسع نصاق الستكذاف
  )095-058,ص

 

بية خاصة لجي األشفال إذ تمتسي ذكأسمػب عبلجي يحطى بجا الديكػدراماكسا أن 
في كثيخ مغ األوجو مع المع  ذلظ الشذاط الفصخي التمسائي الحخكي لكػنيا تسدج الخيال 
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لسكبػتة وانفعاالتو، بالػاقع، والحكيسة بالخخافة، ومغ ثع يسػم الصف  بالتشفيذ عغ رغبتو ا
ويفرح مغ دواعي السمق ومرادر التػتخ لجيو، كسا يحجث نػعا مغ اإلشباع الجاخمي لحاجات 

بأنو عشج الدساح لؤلشفال بالتعبيخ « مػريشػ» الصف  الحي يتعحر إشباعيا في الػاقع، وأضاف 
 ( 397ص: 0224التمسائي عغ مذكبلتيع، فإنيع يحسسػن نتائج عبلجية ال باس بيا )سميسان،

 

وذلظ تبعا لمجػان  التي تختكد عمييا فتعخفيا  االديكػ دارموتتبايغ اآلراء في تشاول 
( بأنيا أسمػب عبلجي يسػم ييو الفخد بأداء بعس األدوار Corey, 2000:213كػري )

التمسائية التي تجور حػل حياتو، ومذكبلتو، وذلظ أمام أفخاد آخخيغ، وغالبا ما تسػم عمى مدخح 
أن الديكػدراما أحج أنػاع العبلج الجساعي يسػم فييا الفخد بتجديج « كػري »جي، ويخى عبل

بعس السػاقف الحياتية التي تجور حػل الساضي، والحاضخ والسدتسب ، وذلظ في محاولة لفيع 
 )22م,صCorey, G ,0222 )أعسق لسذكبلتو.

  

  :الديكهدراما أىجاف

م( 0225 )األغا إلييا يذيخ كسا) السدخحي الشفدي التسثي  الديكػدراما أىجاف وتتحجد
  :اآلتية األىجاف تحسيق إلى اإلنداني، وتعجيمو، وتذكيمو الدمػك تعجي  أسالي  مغ کأسمػب

 تعميسو. الصف ، وإعادة تػجيو إعادة 
 الدميع االجتساعي التػافق، والتفاع  تحسيق. 
 رغباتيع ذواتيع، وإدراك األشفال، وتفيع مذكبلت کذف. 
 الصف . بو شعخ عسا السبلئع التعبيخ عمى السجرة االجتساعية، وتجري  الخبخة مغ التعمع 
 مغ  الحي المع  إلى حاجاتيع مث  السختمفة األشفال حاجات إلشباع الفخصة إتاحة

 خبللو يسكغ تسػيع ذواتيع، والتعخف عمى مػاشغ السػة والزعف في شخرياتيع.
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  إتاحة فخصة التعبيخ والتشفيذ االنفعالي عغ التػتخات السختمفة، فسج يؤدي
( األدوار التي يذاىجونيا في واقعيع كجور األب أو السجرس األشفال)السدتخشجون 

 واقعيع.بيجف التشفيذ االنفعالي عسا يكبتػنو نحػ الكبار في 
  مبلئسة. استجابات بجيمة وعمى إحجاثالتجري  عمى السيارات االجتساعية 
  ، تييئة الفخص في مجال التعاون االجتساعي، وفيع السحيط الحي يعير ييو الصف

 .وفيع نفدو
  السداعجة عمى الحياة الجساعية وتجاوز األشفال السدتخشجيغ )السسثميغ( شعػرىع

 (58, ص0225, )األغابالشفذ. بالشسز واالنصػائية وفسجان الثسة 
 -بالديكهدراما:  العالج أىسية

تتعجد أىسية العبلج باستخجام الديكػدراما وبرفة خاصة لمسخضى الحي يرع  
األمخ  مػاجيتيا،االترال المفطي معيع وإذ تسػم بتجريبيع عمى مػاجية مػاقف واقعية يخافػن 

الحي يذعخىع بسجرتيع عمى فيع اآلخخيغ ومذاركتيع ومتابعتيع ومغ ثع يفيج ذلظ في تشسية 
 (.329- 328م، 2995زىخان, دواتيع وتتسيو ثستيع بأنفديع )حامج  قجراتيع عمى التعبيخ عغ

اليجف األسسى ليحا الشػع مغ العبلجات والحي يسكغ في ( 0222)آمشة سعيج  تذيخو 
االستبرار بالػاقع إذ أن مسارسة السخيس لبعس األدوار تداعج عمى اكتذاف مذكبلتو 

يج ذلظ في ح  صخاعات وتخمرو مغ الذخرية وأخصأ أثشاء تفاعمو مع اآلخخيغ ومغ ثع يف
السمق واإلحباط وذلظ يتع مغ خبلل مػاقف تذبو مػاقف الحياة الػاقعية بسا يؤدي إلى تحسيق 

م، 0222, )آمشة سعيجالجساعية. التػافق والتفاع  االجتساعي الدميع والتعمع مغ الخبخة 
 (69ص

 يتسسز التسثي  خبلل مغ الديكػدراما في االنفعالي التفخيغ حجوث كيفية وتطيخ
 ذلظ عمى الخد عغ يعجد بالزخب الكبار يعاقبو الحي الصف  أن حيث الكبار ألدوار الصف 
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 لو الكبار يػجييا كان التي الصخيسة بشفذ والعساب الزخب يسارس الديكػدراما خبلل مغ فإنو
 ال بسا لمكيام وذلظ ولرالح الصف  يدتثسخىا تعػيس أداة  الديكػدراما تربح الحالة ىحه وفي
 مغ غيخه إلى إحباشاتو ويشد  داخمو مغ الكبت يخخج حيث الػاقع في بو الكيام مغ يتسكغ
 الديكػدراما فإن األخخيغ ، ولحا ومع نفدو مع تكيفو تحديغ عمى ذلظ ييعس  السدخحية أدوار
 في عزػا باعتباره لمفخد يشطخ إذ شخرية البيغ العبلقات شبكة عمى تختكد جساعي كعبلج
 .مدتسمة وحجة وليذ أكبخ كيان مغ جدء أو جساعو

استكذاف وتجخبة سمػكيات  فخصة الديكػدراما تييئ االنفعالي التشفيذ ذلظ إشار وفي
تعصى الديكػدراما الفخصة الستخجام اإلسساط كسيكانيدم دفاعي لو دور كبيخ في  بجيمة، وأيزا
فزبل عغ كػنيا غشية بالفشيات التي تبلئع كافة السدتػيات التعميسية  العبلجية،العسمية 

باإلضافة النفخادىا بعسمية التييئة وبحلظ  االضصخابات،والثسايية وصبلحيتيا لعبلج العجيج مغ 
وكحا تداىع في شخح  لآلخخيغ،يسكغ تسثي  األدوار مغ خبلل فشياتيا برػرة صامتو مجدجة 

 (.026, ص2999سميسان:الخحسغ  )عبجالعجيج مغ الحمػل الػاقعية لسذكبلت العسبلء 

 الشظخيات السفدخة لمديكهدراما: 

 النفسي:السيكودراما ونظرية التحليل  أوال:

يشصمق العبلج الجسعي التحميمي في إشار أن سمػك األفخاد في الجساعة ىػ سمػك 
سق باإلضافة لكػن الدمػك السبلحظ بيغ األعزاء في الجساعة ما ىػ ضاىخي يخفي أشياء أع

إال تعبيخ عغ ضاىخة الصخح، إذ يختبط كحلظ بجوافع ال شعػرية وبأمػر خاصة بالشسػ الشفدي 
جشدي ومغ ثع تسكغ اإلجابة عغ ىحه األسئمة في ميسة السعالج أو السػجة وىػ أحج العشاصخ 

سػم ك  مغ السحم  والسخيس بتكسمة دور اآلخخ وكمسة الجور األساسية في الديكػدراما وكسا ي
 وأساسيا.ىي شبيعة الديكػدراما 
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التمسائية إذ ال يػجج  ىػومغ ثع فإن السبجأ األساسي في الديكػدراما لجي " مػريشػ " 
الديكػ سيشاريػ مكتػب وال أعجاد لمسذاىج وال تحجد مػضػعات أو تػزع دورا قب  الجمدة 

األداء ارتجالي يذتخك ييو جسيع الحاضخيغ سػاء كانػا مخضي أو مغ ذوييع أو إنسا  ةدرامي
 (23, صPunamaki and Sezgin ,0228 )مغ الفخيق العبلجي

 ۔الجور: الديكهدراما ونظخية  ثانيا:

تسػم نطخية الجور عمى كػن أن األفخاد يسكشيع أن يربحػا مسثميغ ارتجالييغ إذ 
يسكشيع تجديج بعس األدوار بجون سيشاريػ مكتػب ومغ ىحا السشصمق يربح ىؤالء األفخاد 
ليدػا فسط مسثميغ ارتجالييغ ولكغ كتاب أيزا ومغ ثع يذيخ لع  الجور إلى الصخيسة التي 

ػكية مؤثخة بسػقف معيغ ويسث  لع  الجور وسيمة أولية لتشسية تيجف إليجاد استجابات سم
السيارات الشفدية البلزمة لمتكيف مع الحياة السعاصخة ومغ ثع بعج " مػريشػ أحج رواد نطخية 
الجور االجتساعية والتي شػرىا كصخيسة تصبيكية ، وكسا أن الجور ىػ الػحجة األساسي لمدمػك 

في الديكػدراما إذ يسجنا بػعي وحخية أكثخ أثشاء تشاول األدوار  في تمظ الشطخية فإنو يعج كحلظ
وتشػعيا وأيزا يسكششا مغ التعخف عمى أنساط استجاباتشا عبخ السشاسبة وبالتالي نتعمع أنساط 

 .استجابية ججيجة 

كسا أن انصبلق العسي  في أداء دور غيخ محجد السعالع إنسا يتخك لمترػر الحاتي لو وألدائو  
 باآلخخيغ.الي ييو تبعا لشطختو لمعالع الخارجي وبإسساط عمى محاور ذاتو وعبلقاتو االرتج

 الجور:أسذ نظخية لعب 

 مشيا:عجة أسذ  عمىتسجم تمظ الشطخية 

 السختمفة.إتاحة الفخصة لمفخد لمتجري  عمى الحمػل السسكشة في السػاقف  - 

 السذاىجة.مغ الشساذج تتيح لشا تفيع السػاقف التي تسخ عميشا وكحلظ التعمع  - 
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ويتع الشاس  الجور،تشسػ إلى كػن الحياة كميا مدخح وان الحياة االجتساعية ما ىي إال لع   - 
بالشجاح فييا إذا لعبػا أدوارىع بصخيسة جيجة ويكت  الفخد خبلل أدائو لمجور في الديكػدراما قجرة 

خبللو يكػن الفخد أكثخ تمسائية  عمى اإلبجاع وكحلظ إثارة السمفات اإلبجاعية في األخخيغ ومغ
 .األمخ الحي يجع  األفخاد قادريغ عمى مػاجيو السػاقف الججيجة مغ خبلل مشطػر ججيج

 -الدمهكية: الديكهدراما والشظخية  ثالثا:

يتسحػر اىتسام السجرسة الدمػكية حػل تعجي  الدمػك إذ يكتد  الفخد في نسػه أسالي  
التعمع الفعال اإلجخائي  خبللوسمػكية ججيجة عغ شخيق التعمع وأن احتفاضو بتمظ الدمػكيات يتع 

الحي يشصمق في مجسعو مغ قاعجة رئيدية مؤداىا أن الدمػك ىػ حريمة ما يؤدي إليو مغ 
 -كالعساب ، والتعميع الذخشي) السشبو مبيةإيجابية : كالتجعيع أو السكافأة أو سنتائج وآثار 

االستجابة ( والحي خبللو يدتجي  الصف  ويدمظ نحػ كثيخ مغ األشياء إذا ما أصبح ضيػرىا 
شخط مغ شخوط مشبيات أخخي تذبع حاجاتو إذ أنو يكتد  الكثيخ مغ الدمػكيات، وقج 

بعس السرصمحات التي تشتسي لمسجرسة الدمػكية كالخبخة وتعجي  استخجم " مػريشػ وتبلميحه 
الدتار  )عبج. الدمػك، وكحلظ التجعيع اإليجابي حيث يتع تػجييو برػرة مشطسة خبلل الجمدة 

 (42-38,ص0223,إبخاليع، صفاء غادي

ويشبثق االتجاه الخئيدي ليحه الشطخية مغ محاولة تعجي  الدمػك السشحخف عغ شخيق 
بيغ السخيس والسعالج والحي يتع مغ خبللو تسخيخ األنساط الدمػكية التي يػافق ك  االتفاق 

ا عمى ضخورة تعجيميا ثع يسػمان معا بتسييع إمكانيات السخيس بالشدبة لمتعام  مع سمشي
ويبلحظ أن  الججيجة؛الدمػك السذك  ووضع تسييع بيجف السحافطة عمى األنساط الدمػكية 

 السشدلية.دة الجساعة العبلجية ويتع استخجام لع  الجور والػاجبات السعالج ىشا يسػم بكيا

 ىى المديكػدرامتعجي  الدمػك وأن الػحجة األساسية  ىى االديكػدرامأن  ةخى الباحثتو 
يجع  السخيس يؤدي  )السخخج(حالة الجور الحي يعج األساس في تعجي  الدمػك إذ أن السعالج 
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وخبخاتو الساضية وذلظ بسداعجة أفخاد الجساعة  تسذ محػر حياتو التي بعس األدوار
السداعجة ومغ ثع يتجخ  السعالج بتعديد السخيس عمى الدمػك  واالدواتالديكػدرامية 

 عمية.مغ داخمو أثشاء تحدغ الدمػك الحي شخأ  ًياالسشاس  الحي أداه ويتمسى تعديدا ذات

  ةاالجتساعي فثالثا: السخاو 

وف انتذارًا، ففي دراسة اجخيت في اخسانػاع ال أكثخ ةوف االجتساعياخسعج الت 
وف اخستبيغ ان ال) &Heimberg,al.et 2999الػاليات الستحبجة لييسبخج وآخخون )

مبغ ( :8اكثبخ مبغ ) ااالنفعاالت شيػعًا اذ بمغت نبدبة انتبذارى أكثخكان مغ  ةاالجتساعي
 (273, صHeimberg&et.al ,2999األخخى. ) انبػاع السخاوفمجتسبع الجراسبة مبغ بباقي 

، ىي االبتعاد عغ اقامة عبلقات ججيجة، ةوف االجتساعياخسوان السبلمح االساسية لم
وتدتسخ عبلقة الصف  مع اىمو بذك   االجتساعيةمسبا يبؤدي الى تأثخ حياة الصف  في عبلقاتو 

ييخب مبغ االلعباب  شبيعي ولكغ يغم  عميو الدمػك االعتسادي والصمبات الحاتية الكثيخة، وىػ
التشافبدية الخياضبية وغيخىا. وفي السشاسبات والسػاقف االجتساعية يحاول الصف  االختباء او 

واذا اجبخ عمى السذاركة في السػاقف  اخخى يبتكمع ببرػت مبشخفس وييسذ ىسدًا في احيان 
قتخاب مغ االجتساعية يبربح متبػتخًا وربسا يبكي ويرخخ ويخفس السذاركة، ويرخ عمى اال

ويؤدي ىحا الى تأخخ قجرات الصف  االجتساعية وضيػره كذخرية  بيعاالى  وااللتراق 
مشكسذة مكبػحة متجسبجة ومتحفطبة، مسبا يجعمو يخدخ كثيخًا مغ االصجقاء وتزيع عميو فخص 

 )65-64: 2995)السالح، ثسايية وتكبػيغ ميبارات ججيجة رياضية او  واالنصبلقالمع  والسخح 

في وقت مبكخ لجى األشفال البحيغ يعبانػن  اقج يبجأ ضيػرى ةوف االجتساعياخسالوان 
يسابمو  باألمانوان عجم شعػر الصف   الػالجيةاسبتجابات سمبية قػية بػجػد مغ يسثمػن الدمصة 

فان  باآلخخيغشعػر باليأس والعجد وعجم الكفاءة االجتساعية، ويسي  الى عجم االختبلط 
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ال يببدتصيع ان يشببذئ عبلقببة اجتساعيببة سببميسة  ةببػف االجتسبباعياخسيعباني مبغ الالصف  الحي 
 (205, 0228غيببخه. )شكذظ,مببع 

ىشاك بعس االمػر التخبػية التي تؤدي دورًا في تثبيت الخػف مغ السػاقف 
 الرفات والراق الشعػت عمى الصف ، كأن يدسى بانو ضعيف او إشبلقاالجتساعية، مثب  

 ةجبان او انو ال يتكمع او غيخ ذلظ في البيئة السشدلية او السجرسي

وفي بعس الحاالت نجج ان االى  او السخبيغ يذجعػن في ابشائيع وشبلبيبع صبفات  
الصاعبة العسياء واالعتسادية والتدام الرست وعجم الخد اضافة الى الدمػك السشكسر السسيج 

ونتيجة لحلظ، عشجما يتسجم  والسثاليمغ التيحي  الذجيج اليادئ، ويعجون ذلظ فزيمة وانو نػع 
ىحا الصف  في العسبخ وعميو ان يػاجو الحياة والشاس، يجج نفدو خائفًا قمسًا وغيخ واثق بشفدو 

 (238-237: 2995)السالح،ورغباتو. وقجراتو الحاتية وغيخ قادر عمى التعبيخ عغ آرائو 

 :ةوف االجتساعياخسمل سفدخةالشظخيات ال

      psycho analysis theories    اوالا: نظخيات التحميل الشفدي

 ( S.Freud,1856-1939فخويج سيجسهنج )نظخية  -1

وكيفيبة اشبباع  بأموان شخرية الصف  ونسط عبلقاتو باآلخخيغ تتحجد بصبيعة عبلقتو 
وتتأثخ شخرية الصف   الفصامحاجاتو الفسية ودرجة ما يتعخض لو مغ احباط ومجى مفاجأة 

: 0225ونسبػه االجتساعي بسبػل والجيو ونػع العبلقة والسعاممة بيغ الصف  ووالجيو )الخشجان،
050 ) 

اما األشفال الحيغ تخبػا في اسخ خالية مغ الجفء العباشفي والعبلقبات الحسيسة يججون 
اآلخخيغ مسببا يببؤدي  صعػبة في ارضاء االنا وال يدتصيعػن اقامة عبلقات وججانية عاشفية مع
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 Hurlockالشفذ. ) ذلببظ الببى اضببصخابات نفببدية كببالخػف مببغ االخببخيغ وفسببجان الثسببة
 (                    320, ص2999,

 (Karen Horney,1885-1952ىهرني كارين )نظخيو  -2

خ قادرة تفتخض ىػرني ان البيئة في بعس االحيان تذك  تيجيجًا لمصف ، عشجما تكػن غي
عمبى تمبية احتياجات الصف ، وان العػام  الدمبية في البيئة يسكغ ان تثيخ انعجام األمبغ فبي 
شخبرية الصف ، ومشيا الييسشة والعدل والحساية السفخشة، والبلمباالة او عجم التذجيع والجفء، 

  Engler ) 209:0223-232)واقعية. كميا تثيبخ مخاوف لمصف  قج تكػن غيخ 

وتسػل ىػرني ان ىشاك ثبلثة ابعاد او مدالظ رئيدية يديخ الصف  ويتحبخ ك بسػجبيبا، فسبج 
فان تحخك الصف   الشاسيتحخك نحػ الشاس، وقج يتحخك ضج الشاس، وربسا يتحخك بعيجًا عغ 

نحبػ الشاس فعمية ان يتسب  نسرو ويحاول ان يكد  عػنيع ويشال رضاىع، وعشجئح يحر  
فسثبًل عشجما يحى  الصف  الى الخوضة فانو يتسخب لمسعمسة او الذخز البا األمغ ويذعخ بو، 

يحر  عمى الذعػر باالنتساء ليع، ويتخمز مغ الذعػر  بالتسخ رز مغ األشفال وبيحا 
نفدو ويجشجىا لسساومة مغ  يييئبالعدلة والػحذة والخػف  وفبي حالة تحخكو ضج الشاس فانو 

شعػرية، وىػ في االعع االغم  يتذكظ في ترخفات  يحتظ بيع مساومبة شبعػرية او ال
اآلخخيغ وال يثق بشػايباىع، ولبحلظ يبربح مذاكدًا ومعتجيًا عمى األشفال وعمى الخوضة بكام  

 .مستمكاتيا ومشتدبييا

ال يخغ  في االنتساء ليع وال يخغ  فبي  وعشجما تكبػن حخكتبو لبلبتعاد عغ الشاس، فانو 
ييو ومغ مطباىخ ىبحا  ويختأانو بحلظ يكيع لشفدو عالسًا خاصًا يخمج اليو معاداتيع ومحاربتيع، و 

األلػسي )الببجار. االتجبباه رفببس الصفبب  الببحىاب الببى الخوضببة ويفببز  البسبباء لػحببجه فببي 
,0222) 
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 Theories Behavioral الدمهكيةالشظخيات ثانيا: 

اىتست السجرسة الدمػكية في تفديخ حاالت الخػف االجتساعي بجراسة التجبارب  
وقج استعسمت مفاليع بديصة  حياتوالسؤلسبة والرجمات التي يتعخض ليا الذخز خبلل تاريخ 

 (Rewards) والسكافآت (Learning Conditional) تعتسج عمبى التعميع والتعمع الذخشي
  ) .2995:208السالح، ) .معيغوالشتائج الستختببة عمى سمػك 

 السجرسة الدمهكية الحين ذكخوا آرائيم حهل الخهف أصحابومن 

 ( J.B.watson,1878-1958) واطدن جهن -1

حد  رأي واشدغ، ان تصػر الفخد يعتسج عمى عجة مبادئ اساسية في التعمع، 
 السببداعجواالشببخاط  (conditioning Classical) وبرفة خاصبة االشببخاط التسميببجي

Instrumental) (conditioning ضاىخة متعمسة ومكتدبة مغ البيئة السادية  فالخػف
إذ ان أي مثيخ محايج ال عبلقة لو بانفعال الخػف يسكشو ان  واالجتساعية السحيصة بالفخد

يكتد  صبفة السثيبخ االصبمي )مثيبخ الخػف( باالقتخان الستكخر معو فيؤدي الى نفذ 
فان ارتباط مػضبػعات او اشبخاص باستجابة معيشة مثيخة لمخػف، يؤدي الى  االستجابة

الخػف مغ تمظ السػضػعات او االشخاص، فالصفب  قبج يتجش  الخاشج الحي يعاقبو ويتجش  
 (225-224: 0222)الكتاني،لؤللعاالحجاث السثيخة 

  (B.f.skinner,1904-1990باردس. )سكشخ فخيجريك -2

مغ مخحمة الصفػلة يسكغ ضبصو والتحكع بو باسبتعسال  ك االنداني ابتجاءيخى سكشخ ان الدمػ 
 positive)السثيببخات السعببدزة ويببخى ان لمتعديببد شببكميغ اساسببييغ، ىسببا التعديببد االيجببابي 

Reinforcement ،(  ويسرج بو مثيخات مخغػبة تسجم بعبج االسبتجابة وتديبج مبغ احتساالت
تكخار ىحه االستجابة في مػاقف الحسة مذابية، ومثال ذلظ مجح االب لصفمة عشج السائبو 



 جامعة بشي سػيف -كمية التخبية لمصفػلة السبكخة 

22 

 0202(، يػنيػ 5)3مجمة بحػث ودراسات الصفػلة،    

التحية عمى ضيػف العائمة فتدداد احتساالت تكخاره لدمػك الساء التحية عشج مذاىجة ضيػف 
 )، (Negative Reinforcement) خ فيػ التعديد البدمبياما الذك  اآلخ آخخيغ في السشدل

ويسبرج ببو زيادة احتساالت تكخار الدمػك عشجما يتبعو ازاحة او تخمز مغ مثيخات مشفخة او 
 (223-224 0227أبػ غدال,) .غيخ سبارة

  : Theory Learning Social ثالثاا: نظخية التعمم االجتساعي

 احج مشطخي نطخيبة البتعمع االجتسباعي) Bandura Albert,2905) بأنجورايعج البخت 
 Learning by). الشسػذجةوُتعبببخف نطخيتبببو ايبببزا باسبببع البببتعمع بالسبلحطبببة والسحاكببباة او 

observing & Modeling)   ويعتسج مفيػم التعمع بالسبلحطة عمى افتخاض مفباده ان
وترخفاتيع أي  عوسمػكياتياالنبدان ككبائغ اجتسباعي يتبأثخ باتجاىات اآلخخيغ ومذاعخىع 
 (  062 :0225يدتصيع ان يتعمع عغ شخيبق مبلحطبة استجاباتيع وتسميجىا )الخشجان،

  :Theories Humanistic رابعاا: الشظخيات االندانية

   Rogers. K :( 1902نظخية الحات لكارل روجخز )-1

يعتسج روجخز ان االضصخابات االنفعالية تحجث في الفخد عشجما يعجد عغ التػفيق 
بيغ خبخاتبو الخاىشة مع مفيػمو عغ ذاتو او فكختو عغ ذاتو او صػرتو عغ نفبدو)العيبدػي، 

وان سػء التػافق واالضصخاب يشذأ عشج الفخد عشجما ال تتفق الخبخات التي يسبخ ) 0222:420
بيبا مبع ذاتبو وتتعارض مع السعاييخ االجتساعية، لحا فسج يمجأ الفخد الى االنبدحاب وتجشب  

 (596, 2999 دافيجوفىبحه الخبخات. )الكثيبخ مبغ 

  Maslow. A) 1908-1970نظخية الحاجات االندانية ألبخاىام ماسمه )- 2

تبختبط ببذك   لؤلمغيؤكج ماسمػ ان حاجات الفخد متجاخمة ييسا بيشيا، فان الحاجة 
واضبح بحاجتيغ وىسا الحاجة الى االنتساء والحاجة الى الحشػ، وتتجمى ىحه الحاجة في رغبة 
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ػسع اذ ان العبلقة بيغ االم والصف  تت حػلوالصف  بحب  امو لو وتعسيع ذلظ عمى اآلخخيغ مغ 
حاجة اخخى متعمسة بحاجة  إلشباعالبى ان تبذس  اآلخخيغ مغ افخاد العائمة، وىحا التػسع يبجأ 

البى االنتسباء لمسحمبة او الخوضبة او الفخيبق  لؤلسخةالح  وىي االنتساء التي تتدع بعبج االنتسباء 
 (33-32, 0222)اآللػسي ,اضبي.الخي

 الجراسات الدابقة 

 دراسات تشاولت المعب ودوره في تعجيل سمهك األطفال أوال:

( بعشػان فعالية بخنامج تجريبي لمعبلج بالمع  لخفس 0229دراسة دمحم رج  دمحم )- -
فعالية بخنامج سمػك إيحاء الحات لؤلشفال الحاتيػن , استيجفت الجراسة التعخف عمى 

واستخجام الباحث  تيػن لمعبلج بالمع  لخفس سمػك إيحاء الحات لؤلشفال الحا تجريبي
الكياس السبمي البعجي لمسجسػعتيغ احجىسا تجخيبية واألخخى  عالسشيج التجخيبي بترسي

( سشػات واستخجام 8-4ضابصة واشتسمت عيشة البحث عمى األشفال الحاتيػن مغ )
الباحث أداة البخنامج السستخح لؤللعاب الجساعية ومكياس سمػك إيحاء الحات لؤلشفال 

باستخجام األلعاب الجامعية  وكانت مغ اىع الشتائج فعالية البخنامج العبلجي الدمػكي
 (34عمى مدتػى سمػك إيحاء األشفال الحاتيػن.)

( بعشػان إثخ التعمع بالمع  في الدمػك العجواني 0226دراسة زيش  دمحم الخفاجى ) -
إثخ التعمع بالمع  في الدمػك لجى أشفال الخوضة، استيجفت الجراسة التعخف عمى 

الكياس  عاحثة السشيج التجخيبي بترسيواستخجمت الب العجواني لجى أشفال الخوضة
السبمي البعجي لسجسػعتيغ احجاىسا تجخيبية واألخخى ضابصة واشتسمت عيشة البحث 

( سشػات واستخجمت الباحثة 6-4عمى أشفال الخوضة بسحافطة بغجاد العخاق مغ )
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مكياس الدمػك العجواني وكانت مغ اىع الشتائج ان البخنامج السستخح باستخجام المع  
 (5اثخ إيجابيا عمى خفس مدتػى الدمػك العجواني ليؤالء األشفال.)

( بعشػان " فاعمية بخنامج لمعبلج بالمع  عمى 0225دراسة حسػدة عيج إبخاليع ) -
في مخحمة رياض  ADHDبعس الخرائز الدمػكية واالجتساعية لؤلشفال ذوى 

لمع  عمى بعس فاعمية بخنامج لمعبلج بااألشفال واستيجفت الجراسة التعخف عمى 
 في مخحمة رياض األشفال ADHDالخرائز الدمػكية واالجتساعية لؤلشفال ذوى 

واستخجمت الباحثة السشيج التجخيبي بترسيع الكياس السبمي البعجي لسجسػعتيغ 
احجاىسا تجخيبية واألخخى ضابصة واشتسمت عيشة البحث عمى أشفال الخوضة مغ 

الخرائز الدمػكية واالجتساعية وكانت ( سشػات واستخجمت الباحثة مكياس 4-7)
تحديغ مغ اىع الشتائج ان البخنامج السستخح باستخجام المع  اثخ إيجابيا عمى 

 (2.)ليؤالء األشفال التفاعبلت االجتساعية
( بعشػان فاعمية بخنامج لمعبلج الشفدي الجساعى 0225دراسة فخيال فػزى دمحم ) -

بالخج  لجى األشفال ذوى الرست  بالمع  غيخ السػجو في تخفيف حجة الذعػر
إلى اختبار فاعمية بخنامج لمعبلج الشفدى الجساعى االختيارى، واستيجفت الجراسة 

باستخجام المع  غيخ السػجة فى تخفيف حجة الذعػر بالخج  لجى األشفال ذوى 
شف  مغ األشفال ذوى الرست  06الرست االختياري , تكػنت عيشة الجراسة مغ 

مجسػعة ضابصة ( مسغ تتخاوح أعسارىع  23مجسػعة تجخيبية , و  23الختيارى ) 
جمدة , واستخجمت الجراسة األدوات :  05( واستسخ تصبيق البخنامج 22 -8مغ ) 

إستسارة مبلحطة سمػك الخج  اعجاد الباحثو , ومكياس الخج  إعجاد الباحثة , 
اسة إلى فاعمية وبخنامج العبلج بالمع  غيخ السػجو اعجاد الباحثة وتػصمت الجر 

بخنامج العبلج الشفدى الجساعى بالمع  غيخ السػجو فى تخفيف حجة الذعػر 
بالخج  لجى األشفال ذوى الرست االختيارى وتع تصبيق السكياس الخج  عمى 
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األشفال بعج مخور شيخيغ عمى تصبيق البخنامج لمتأكج مغ استسخارية التحدغ فى 
 (30).االختياري سمػك األشفال ذوى الرست 

( بعشػان " فاعمية االرشاد بالمع  في تخفيف 0224دراسة حدشاء حديغ احسج ) -
الدمػك االندحابى لجى عيشة مغ أشفال السخحمة االبتجائية بسجيشة السشيا، استيجفت 

فاعمية االرشاد بالمع  في تخفيف الدمػك االندحابى لجى عيشة الجراسة التعخف عمى 
واستخجمت الباحثة السشيج التجخيبي  يشة السشيامغ أشفال السخحمة االبتجائية بسج

بترسيع الكياس السبمي البعجي لسجسػعتيغ احجاىسا تجخيبية واألخخى ضابصة 
واستخجمت  بالسخحمة االبتجائية بسحافطة السشيا واشتسمت عيشة البحث عمى األشفال

خح الباحثة مكياس الدمػك االندحابى وكانت مغ اىع الشتائج ان البخنامج السست
باستخجام المع  اثخ إيجابيا عمى خفس مدتػى والدمػك االندحابى وتحديغ مدتػى 

 (3.)التفاع  االجتساعي ليؤالء األشفال

 في تعجيل سمهك األطفال دراسات تشاولت دور الديكهدراما ثانياا:

( بعشػان فاعمية الديكػدراما لخفس مدتػى الخج  0225دراسة ريسا احسج عػاد ) -
فاعمية الديكػدراما في مخحمة الصفػلة الستأخخة، استيجفت الجراسة التعخف عمى 

واستخجمت الباحثة السشيج  لخفس مدتػى الخج  في مخحمة الصفػلة الستأخخة،
أحجىسا تجخيبية واألخخى  غالكياس السبمي البعجي لمسجسػعتي عالتجخيبي بترسي

( سشػات السرابيغ 6-4ضابصة واشتسمت عيشة البحث عمى األشفال مغ )
باضصخاب الخج  وكانت مغ اىع الشتائج ان إستخجام البخنامج السستخح باستخجام 

 (05)الصفػلة. الخج  في مخحمة الديكػدراما لو تأثيخ إيجابي عمى خفس مدتػى 
( بعشػان" فاعمية استخجام فشيتيي الديكػدراما 0222دراسة دليا مرصفى الديج ) -

والشسحجة لعبلج بعس السذكبلت الدمػكية لصف  رياض األشفال، استيجفت الجراسة 
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الديكػدراما والشسحجة لعبلج بعس السذكبلت  يتيياستخجام فش التعخف عمى فاعمية
مغ رياض عيشة البحث عمى األشفال واشتسمت  الدمػكية لصف  رياض األشفال

وتع استخجام مكياس السذكبلت الدمػكية لصف  رياض األشفال وكانت مغ األشفال 
استخجام لع  الجور في عبلج بعس السذكبلت و الديكػدراما  الشتائج فعاليةاىع 

 (6)الجراسة.  أفخاد عيشة األشفال لجيالدمػكية لصف  رياض 
عمى بعشػان تأثيخ استخجام بخنامج قائع  (Karatas , 2011) كاراتاس دراسة -

 تأثيخ مجى الديكػدراما الشفدية في خفس العجوان لؤلشفال واستيجفت الجراسة معخفة
 الترسيع العجوان، وتزسغ خفس في الشفدية الديكػدراما عمى قائع بخنامج استخجام
اىع وكانت مغ ) ضابصة ومجسػعة تجخيبيتيغ )مجسػعتيغ مجسػعات ثبلث التجخيبي
 الشفدية الديكػدراما بخنامج باستخجام كبيخة بصخيسة العجوان مدتػى  انخفاض الشتائج
 بيغ والرخاع العجوان خفس في مباشخ بذك  أثخ مسا الػىسي بالجواء مسارنة

 (45)السذكبلت.  ح  أسالي  تشسية عمى بجوره وانعكذ السخاىسيغ
استخجام الديكػدراما في تعجي  بعشػان " تأثيخ  (0222) غشايع" حدغ عادلدراسة  -

في الحمسة األولى مغ التعميع األساسي بعس االضصخابات الدمػكية لجي التبلميح 
تأثيخ استخجام الديكػدراما في تعجي  بعس استيجفت الجراسة التعخف عمى 

االضصخابات الدمػكية لجي التبلميح في الحمسة األولى مغ التعميع األساسي مغ خبلل 
واشتسمت عيشة البحث عمى األشفال مغ السخحمة األولى مغ    الجور ،استخجام الع

إعجاد/ عبج العديد  مكياس التفاع  االجتساعي اعجادوتع استخجام التعميع األساسي 
لع  الجور في و إلى فعالية استخجام الديكػدراما وكانت مغ اىع الشتائج الذخز 
 (33)لجي أفخاد العيشة. االندحاب االجتساعي  خفس حجة

( بعشػان  Gokcakan   &Karatas 2009دراسة أجخى كاراتاس و جػکداکان ) -
تأثيخ بخنامج معخفي سمػكي، وبخنامج قائع عمى الديكػدراما الشفدية لتسمي  العجوان 
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لتعخف عمى مجى تأثيخ بخنامج معخفي سمػكي، وبخنامج قائع  الجراسة ىجفت لحلظ
لجى االشفال، أجخيت الجراسة عمى عيشة بمغ  عمى الديكػدراما الشفدية لتسمي  العجوان

قػاميا ثبلث مجسػعات وتع تصبيق بخنامج العبلج بالجراما الشفدية وتع إجخاء ثبلثة 
( أسبػعا مغ 26قياسات )قبمي وبعجي وتتبعي( وكان الكياس التتبعي بعج مخور)

ي الدمػكي انتياء البخنامج، وتذيخ الشتائج إلى خفس العجوان بصخيستي العبلج السعخف
 (46)والديكػدراما الشفدية.

 ثالثاا: دراسات تشاولت السخاوف االجتساعية

( بعشػان " دراسة مدحية 0228) Elizabeth P. Caslineدراسة التداك   -
الستجابات أولياء األمػر حػل السخاوف االجتساعية لبلشفاىع" استيجفت الجراسة 

مػر حػل السخاوف االجتساعية دراسة مدحية الستجابات أولياء األ التعخف عمى
واستخجم الباحثػن السشيج الػصفى لمجراسات السدحية واشتسمت عيشة  لبلشفاىع

البحث عمى األشفال السرابيغ بالسخاوف االجتساعية السخضية وكانت مغ أدوات 
جسع البيانات استسارة تسييع أولياء األمػر حػل مدتػى اضصخابات التعام  مع 

السحيصيغ وكانت مغ اىع الشتائج ان األشفال األكثخ عخضة االخخيغ والخػف مغ 
 ( 42لتمظ السخاوف ىع األشفال الػحجيغ دون اقخناء او ذوى العشف االسخى.)

( بعشػان "السشاخ االسخى وعبلقتو بالسخاوف االجتساعية 0225دراسة نبي  حافظ ) -
بالسخاوف  السشاخ االسخى وعبلقتولجى األشفال، استيجفت الجراسة التعخف عمى 
 بالسخاوف السشبئة األسخي  السشاخاالجتساعية لجى األشفال، والكذف عغ جػان  

( 502)واستسخارىا وذلظ عمى عيشة مكػنة مغ  الجشديغمغ  األشفاللجي  االجتساعية
الباحث مكياس  واستخجم سشة( 20-9)تمسيح وتمسيحة وتخاوحت أعسارىع ما بشي 

إعصاء  البحث ىجف الحاتوتعج أداة لمتسجيخ  (إعجاد الباحث( االجتساعية السخاوف
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، الستأخخةمخحمة الصفػلة  األشفاللجى  االجتساعية السخاوف ألعخاضتسجيخا "كسيا" 
قياس مجى  إلى تيجفوىي أداة  الجيغ كفايف( عبلءإعجاد/ ) األسخي  السشاخومكياس 
 التي ةاالسخي والتفاعبلتالكذف عغ العسميات  خبللمغ  األسخي  السشاخاضصخاب 
وأسفخت الشتائج عغ وجػد ارتباط مػج  ودال إحرائيا  األسخةداخ  نصاق  تحجث

 ودرجاتيع، األسخي  السشاخعمى مكياس  إناث( -ذكػر)بشي درجات أفخاد العيشة الكمية
وجػد فخوق دالة  إلى، كسا أشارت نتائج البحث االجتساعية السخاوفعمى مكياس 

 السشاخك  مغ مكياسي  واإلناثإحرائيا بشي متػسصات درجات ك  مغ الحكػر 
 السشاخ أبعاد تشبؤيو، كحلظ أضيخت الشتائج وجػد قجرة االجتساعية والسخاوف، األسخي 
 (26(.) إناث -ذكػر) األشفاللجى  االجتساعية بالسخاوف األسخي 

" قياس الخػف االجتساعي لجى م( بعشػان 0220دراسة الصاف ياسيغ خزخ ) -
الخػف االجتساعي  أشفال الخياض، استيجفت الجراسة التعخف عمى مدتػى قياس

واستخجمت الباحثة السشيج الػصفي لمجراسات السدحية عمى  لجى أشفال الخياض
مكياس  ععيشة مغ األشفال في دور الحزانة بسحافطة الجمام وقامت الباحثة بترسي

( عبارة في 09لجى أشفال الخوضة والحي احتػى عمى )السخاوف االجتساعية 
صػرتو الشيائية وكانت مغ اىع الشتائج وجػد تبايغ في مدتػى الخػف لجى األشفال 

 (28)ووجػده بذك  أكبخ مغ الستػسط لجى األشفال في الخوضة. 
( بعشػان "مجى فاعمية بخنامج إرشادي انتسائي 0222دراسة نيى محيي الجيغ حديغ ) -

الخىاب االجتساعي في تخفيف مدتػى المجمجة لجى عيشة مغ أشفال السخحمة  لعبلج
مجى فاعمية بخنامج إرشادي االبتجائية الستمجمجيغ استيجفت الجراسة التعخف عمى 

انتسائي لعبلج الخىاب االجتساعي في تخفيف مدتػى المجمجة لجى عيشة مغ أشفال 
الكياس  عحثة السشيج التجخيبي بترسيواستخجمت البا السخحمة االبتجائية الستمجمجيغ

السبمي البعجي لمسجسػعتيغ أحجىسا تجخيبية واألخخى ضابصة واشتسمت عيشة البحث 
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وكانت مغ اىع الشتائج ان البخنامج السستخح  السخحمة االبتجائية الستمجمجيغعمى اشفال 
 اثخ إيجابيا عمى خفس مدتػى الخىاب االجتساعية وكحلظ تحدغ ندبى في مدتػى 

 (27المجمجة لجى ىؤالء األشفال.)
فعالية بخنامج لمع  الجرامي في خفس  ( بعشػان"0222دراسة شحاتة سمسيان دمحم ) -

فعالية الخوضة، استيجفت الجراسة التعخف عمى حجة السخاوف السخضية ألشفال 
واستخجم بخنامج لمع  الجرامي في خفس حجة السخاوف السخضية ألشفال الخوضة 

الباحث السشيج التجخيبي بترسيع الكياس السبمي البعجي لمسجسػعتيغ أحجىسا تجخيبية 
( سشػات 6-4واألخخى ضابصة واشتسمت عيشة البحث عمى أشفال الخوضة مغ )

والسرابيغ بحجة في التػتخ والخػف مغ التعام  مع االخخيغ وكذفت الشتائج عغ 
الجساعي في تحديغ مدتػى التفاع  االجتساعي دور البخنامج السستخح لمع  الجرامي و 

 (32.)حجة السخاوف السخضية ألشفال الخوضةوخفس مدتػى  

 التعميق عمى الجراسات الدابقة 

تمسى الجراسات الزػء عمى كثيخ مغ السعالع التي تفيج البحث الحالي، كسا تػضح 
سا أنيا تشيخ الصخيق أمام العبلقة بيغ الجراسات بعزيا البعس وعبلقتيا بالجراسة الحالية، ك

الباحثة ييسا يتر  بتحجيج خصة البحث، وشبيعة السشيج، والستغيخات الشفدية , والبخنامج 
السستخح باستخجام المع  والديكػدراما ودورىا في العبلج الدمػكي التي تداعج في تحجيج خصة 

الشبلع عمى الجراسات البخنامج السستخح لمحج مغ ضاىخة السخاوف االجتساعية لؤلشفال وبعج ا
( واستخجمت الجراسات السشيج الػصفي والتجخيبي 0229( الى )0222الدابسة في الفتخة مغ )

وانحرخت ادوات جسع البيانات عمى السكياس الخاصة بسدتػى الستغيخات الشفدية والبخامج 
 السستخحة وقج أفادت الجراسات الدابسة الباحثة ييسا يمى:
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الرحيح لمخصػات السبلئسة لصبيعة إجخاء ىحه  والسدارتحجيج مشيجية البحث  -2
  .الجراسة، وكحلظ تحجيج حجع العيشة التي تشاس  الجراسة الحالية

 والخصػات الستبعة في إجخاء البحث فشيا وإداريا  جيج اإلشار العام لمجراسة تح -0

 تحجيج أفز  األسالي  اإلحرائية لسعالجة ما تع التػص  إليو مغ بيانات -3
 لبلستفادة مشيا في الجراسة الحالية.

 فخوض الجراسة 

 تػجج فخوق ذات داللة احرائية بيغ متػسصات الكياسات السبمية والبعجية في مدتػى  -
( سشػات لجى مجسػعة البحث 6-4السخاوف االجتساعية لجى األشفال مغ )

 التجخيبية لرالح الكياسات البعجية.
متػسصات الكياسات السبمية والبعجية في  تػجج فخوق ذات داللة احرائية بيغال  -

( سشػات لجى مجسػعة البحث 6-4السخاوف االجتساعية لجى األشفال مغ ) مدتػى 
 الزابصة.

تػجج فخوق ذات داللة احرائية بيغ متػسصي الكياسيغ البعجييغ لجى مجسػعتي  -
-4السخاوف االجتساعية لجى األشفال مغ ) البحث التجخيبية والزابصة في مدتػى 

 لرالح السجسػعة التجخيبية. ( سشػات6

 خظة وإجخاءات البحث 
  مشيج البحث:

الكياسيغ السبمي البعجي لمسجسػعتيغ أحجىسا  عالتجخيبي بترسي جاستخجمت الباحثة السشي 
 البحث. لصبيعة لسشاسبتو وذلظتجخيبية واألخخى ضابصة 
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 مجتسع وعيشة البحث: 
وتكػنت عيشة عمى األشفال السدجميغ بالخوضات بسجيشة الجمام اشتس  مجتسع البحث 

 5سشػات بستػسط عسخ  (6-4)( شف  في مخحمة رياض األشفال مغ 42الجراسة مغ )
شف  مجسػعة تجخيبية بخوضتيغ )روضة السذكاة والخوضة األولى  (02)إلى سشػات مسدسيغ 

 بالجمام(الخوضة الثانية أحج و  )روضةشف  مجسػعة ضابصة بخوضتيغ  (02و) بالجمام(،
 )إعجادسشػات  (6-4االجتساعية لؤلشفال مغ ) مكياس السخاوفوقامت الباحثة بتصبيق 

 ( وبخنامج المع  والديكػدراما لخفس حجة السخاوف اإلجتساعية لجى أشفال الخوضة الباحثة
 ( سشػات ) إعجاد الباحثة(. 4-6) 

 الجراسة:أدوات 
في مجال الصفػلة بعس السخاجع العمسية والجراسات الدابسة  عمىباإلشبلع  الباحثة تقام

الشطخ السختمفة في تفديخ  وجياتلسعخفة  العام وكحلظ عمع الشفذ ومجال عمع نفذ الصفػلة
وتػضيح السفاليع والسعارف السختبصة بستغيخات البحث، كحلظ االستفادة مشيا في تحجيج 

وفخوضو أستخجمت في ضػء ىجف البحث و االجخاءات السشاسبة والسبلئسة لمجراسة الحالية. 
 :الجراسة التاليةأدوات  الباحثة
 (2لجى عيشة البحث. مخفق ) يةف االجتساعو السخااستسارة تحجيج محاور مكياس  -2
 (0ف االجتساعية لجى عيشة البحث. مخفق )و استسارة تحجيج عبارات مكياس السخا -0
( سشػات ) إعجاد الباحثة(  6-4مكياس السخاوف اإلجتساعية ألشفال الخوضة مغ )  -3

 ( 3مخفق ) 
      بخنامج قائع عمى المع  والديكػدراما لخفس حجة السخاوف اإلجتساعية لؤلشفال مغ -4

 ( 4( سشػات. مخفق )  4-6) 
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 االستسارة:ىجف 

 .السخاوف االجتساعيةتحجيج محاور وعبارات مكياس         

  السخاوف االجتساعية:وعبارات مقياس خظهات إعجاد استسارة محاور  
 االشبلع عمى السخاجع العمسية والجراسات الدابسة الستخررة. -
 عخض االستسارة في صػرتيا السبجئية عمى الدادة الخبخاء الستخرريغ  -
مغ خبلل ندبة اتفاق محاور وعبارات مكياس السخاوف االجتساعية التػص  إلى أىع  -

 ذلظ.( يػضح 0أراء الخبخاء وججول )
 

  الباحثةاعجاد سشهات  6: 4من  طفل الخوضةمقياس السخاوف االجتساعية لجي 

 السدتخجمة في البحث. السعامالت العمسية
 أوالا: الرجق

  صجق السحكسين لسقياس السخاوف االجتساعية: - أ
صجق السحكسيغ لحداب صجق السحتػى لبلستبيان وذلظ بيجف  الباحثة تاستخجم

التحسق مغ صجق استسارة االستبيان، حيث تع تصبيق االستبيان عمى الدادة الخبخاء، كسا 
 . (2)يػضحو الججول 
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 (2)ججول 
 أراء الدادة الخبخاء حػل محاور استسارة االستبيان الخاصة بسكياس السخاوف

 (22)ن =  شف  الخوضةلجي  االجتساعية
الي حج  مشاس  العبببببببببببارة م

 ما
غيخ 
 مشاس 

الجرجة 
 السسجرة

الشدبة 
 السئػية %

السعمسة الخهف من السحهر األول  10 0 0 30 100 

الثانيالسحهر  التعاملالخهف من اإلخفاق في    2 3 5 17 56,67 

 96,67 29 0 1 9 الخهف من تأثيخ الشقج السهجة من الدمالء السحهر الثالث

األطفال القخناءالخهف من  السحهر الخابع  4 2 4 20 66,67 

 66,67 20 4 2 4 الخهف من فقجان الجعم الشفدي السحهر الخامذ

الجعم االجتساعيالخهف من فقجان  السحهر الدادس  0 2 8 12 40,00 

 83,33 25 2 1 7 الخهف من االنجماج االجتساعي السحهر الدابع

أولياء االمهرالخهف من وجهد  السحهر الثامن  2 3 5 17 56,67 

 100 30 0 0 10 الخهف من مسارسة األنذظة في الخوضة السحهر التاسع

أن الشدبة السئػية ألراء الخبخاء حػل محاور االستبيان قج  (1يتزح من ججول )
% وبحلظ تع تحجيج السحاور 82بشدبة  ةالباحث ت% وقج ارتز222% إلى  42تخاوحت مغ 

الخئيدية الستسارة االستبيان بشاء عمى آراء الدادة الخبخاء، وبحلظ تع التػص  إلى السحاور 
 الخئيدية لبلستبانة فى صػرتيا الشيائية:
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 (0ججول )
 (22)ن =  لجى شف  الخوضةالسخاوف االجتساعية عبارات استسارة االستبيان الخاصة بسكياس  عجد

 عجد العبارات السحاور األبعاد

 9 السعمسةالخهف من  السحهر األول

 9 الشقج السهجة من الدمالءالخهف من تأثيخ  الثانيالسحهر 

 10 االنجماج االجتساعيالخهف من عجم  السحهر الثالث

 10 الخهف من مسارسة األنذظة في الخوضة السحهر الخابع

 38 االستبيان ككلعبارات 

 السخاوف االجتساعيةعجد عبارات االستبيان الخاص بسكياس  (2يتزح من ججول )
 ( عبارة.38عبارة عغ )

 
 
 
 
 
 

 السعمسةالخهف من  السحهر االول:

 الخهف من تأثيخ الشقج السهجة من الدمالء السحهر الثانى:

 االنجماج االجتساعي الخهف من السحهر الثالث:

 الخهف من مسارسة األنذظة في الخوضة السحهر الخابع:
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 ( 3ججول ) 
 (22)ن =  السخاوف االجتساعيةعبارات استسارة االستبيان الخاصة بسكياس  فيأراء الدادة الخبخاء 

بارة
الع

 

 الخابعالسحهر  السحهر الثالث السحهر الثاني السحهر األول

الجرجة 
 السقجرة

الشدبة 
 السئهية %

بارة
الع

 

الجرجة 
 السقجرة

الشدبة 
 السئهية %

بارة
الع

 

الجرجة 
 السقجرة

الشدبة 
 السئهية %

بارة
الع

 

الجرجة 
 السقجرة

الشدبة 
 السئهية %

1 29 96,67 1 30 100,00 1 27 90,00 1 30 100,00 

2 26 86,67 2 21 70,00 2 18 60,00 2 19 63,33 

3 19 63,33 3 27 90,00 3 27 90,00 3 26 86,67 

4 30 100,00 4 20 80,67 4 30 100,00 4 30 100,00 

5 28 93,33 5 29 96,67 5 29 96,67 5 29 96,67 

6 17 56,67 6 30 100,00 6 20 66,67 6 18 90,00 

7 29 96,67 7 30 100,00 7 29 96,67 7 30 100,00 

8 26 86,67 8 21 80,00 8 3 27 8 28 93,33 

9 24 80,00 9 25 83,33 10 29 96,67 9 16 53,33 

         10 30 100,00 

أن الشدبة السئػية ألراء الدادة الخبخاء حػل مشاسبة  (3يتزح من خالل الججول )
%( 82ندبة ) ةالباحث ت%( ولسج ارتز222% إلى52العبارات السستخحة قج تخاوحت ما بيغ )

لع تحر  عمى ىحه الشدبة بشاء عمى  التيفأكثخ لمسػافسة عمى العبارات وتع استبعاد العبارات 
 ( يػضح عبارات ك  محػر قب  وبعج العخض.4أراء الدادة الخبخاء وججول رقع )
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 (4ججول )
 عجد عبارات االستبيان الخاص بسكياس الخػف قب  وبعج العخض عمى الخبخاء

عجد  العبببببببببببارة م
 فيالعبارات 
صػرتيا 
 السبجئية

عجد العبارات  التعجي 
فى صػرتيا 

 الشيائية
 إضافة دمج ححف صياغة

 31 0 0 7 0 38  السخاوف االجتساعيةاستسارة االستبيان الخاصة بسقياس 

 7 0 0 2 0 9 السعمسةالخهف من  1

 8 0 0 1 0 9 الشقج السهجة من الدمالءالخهف من تأثيخ  2

 7 0 0 3 0 10 االنجماج االجتساعيالخهف من عجم  3

 9 0 0 1 0 10 الخهف من مسارسة األنذظة في الخوضة 5

وبحلظ تع إعجاد االستبيان  ححفياعجد العبارات التي تع ( 4يتزح من خالل الججول )
 (.3صػرتو الشيائية، مخفق ) في السخاوف االجتساعية لجى شف  الخوضةالخاص بسكياس 

 الجراسة االستظالعية:   
مغ مجتسع   ( شف32بإجخاء الجراسة االستصبلعية عمى عيشة قػاميا ) الباحثة تقام

 البحث وخارج عيشة البحث االساسية وذلظ بغخض التعخف عمى:
 .شف  الخوضةلجي  السخاوف االجتساعيةبكياس الخاص  سكياسوضػح عبارات ال -2
 السعامبلت العمسية.إجخاء  -0

 صجق االتداق الجاخمي:  - أ
الخاص بكياس السخاوف االجتساعية  لسكياسالجاخمي لسحاور استسارة ا االتداقصجق 
 الخوضة.لجي شف  
وذلظ بيجف  مسكياسصجق االتداق الجاخمي لحداب معام  الرجق ل الباحثة تاستخجم

مغ  اشفال( 32عمى مجسػعة قػاميا ) سكياس، حيث تع تصبيق اللسكياسالتحسق مغ صجق ا
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مجتسع البحث ومغ خارج عيشة البحث األساسية، وذلظ لحداب معام  االرتباط بيغ درجة ك  
كسا يػضحو  لبلستسارةمحػر والسجسػع الكمي لو وكحلظ بيغ درجات السحاور والسجسػع الكمي 

 (. 5ججول)
 (5)ججول 

 السخاوفان الخاص بسكياس لسحاور استسارة االستبي الجاخميصجق االتداق 
 ( 32) ن = االجتساعية لجى شف  الخوضة

 الكيسة االحتسالية معام  االرتباط السحاور م

 ,000 ,789**    السعمسةالخهف من  1

 ,000 ,980**   الشقج السهجة من الدمالءالخهف من تأثيخ  2

 ,000 ,935**   االنجماج االجتساعيالخهف من عجم  3

 ,000 ,946**    مسارسة األنذظة في الخوضةالخهف من  4

  0.01**دال عشج مدتهى                  0.05*دال عشج مدتهى 

السخاوف  )مكياسأن معامبلت االرتباط بيغ محاور االستبيان ( 5يتزح من ججول )
معامبلت ارتباط دالة  وىي( 2.982: 2.789والجرجة الكمية لو تخاوحت ما بيغ ) االجتساعية(

 إحرائيًا مسا يذيخ إلى االتداق الجاخمي لبلستسارة.
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 (6)ججول 
 االجتساعيةالسخاوف الخاص بسكياس  لعبارات محاور استسارة االستبيان الجاخميصجق االتداق 

معس   العبارة
 االرتباط

معس   العبارة الكيسة االحتسالية
 االرتباط

معس   العبارة الكيسة االحتسالية
 االرتباط

 الكيسة االحتسالية

2   **920 , 222, 26   **922 , 222, 32   **922 , 222, 
0   *672 , 222, 27   **803 , 222,  
3   *759 , 222, 28   **972 , 222, 
4   *725 , 222, 29   **894 , 222, 
5   **803 , 222, 02   **972 , 222, 
6   **972 , 222, 02   **908 , 222, 
7   **852 , 222, 00   **972 , 222, 
8   **922 , 222, 03   **880 , 205, 
9   **803 , 222, 04   **894 , 222, 
22   **767 , 222, 05   **767 , 222, 
22   **880 , 222, 06   **880 , 222, 
20   **803 , 222, 07   **972 , 222, 
23   **908 , 222, 08   **803 , 222, 
24   **708 , 222, 09   **708 , 222, 
25   **972 , 222, 32   **852 , 222, 

  0.01**دال عشج مدتهى                     0.05*دال عشج مدتهى 

 )بسكياسأن معامبلت االرتباط بيغ عبارات االستبيان ( 6يتزح من ججول )
معامبلت  وىي( 2.972: 2.672والجرجة الكمية لو تخاوحت ما بيغ ) (السخاوف االجتساعية

 .لبلستسارة الجاخميارتباط دالة إحرائيًا مسا يذيخ إلى االتداق 
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 (7)ججول 
 السخاوف االجتساعيةالخاص بكياس  سكياسلعبارات ال الجاخميصجق االتداق 
 (32)ن = محػروالجرجة الكمية لك   أشفال الخوضةلجى 

 السحػر الخابع العبارة السحػر الثالث العبارة الثانيالسحػر  العبارة االول السحػر العبارة

2   **789 , 2   **939 , 2   **924 , 2   **930 , 

0   *723 , 0   **926 , 0   **982 , 0   **808 , 

3   **730 , 3   **833 , 3   **930 , 3   **899 , 

4   **826 , 4   **926 , 4   **828 , 4   **808 , 

5   **780 , 5   **849 , 5   **982 , 5   *732 , 

6   *742 , 6   **798 , 6   **930 , 6   **930 , 

7   **898 , 7   **730 , 7   **808 , 7   **826 , 

  8   **982 ,   8   **780 , 

      9   **924 , 

 سكياسعبارات ومحاور استسارة الأن معامبلت االرتباط بيغ  (7)يتزح من ججول 
**: 2.732)( والجرجة الكمية لمسحاور لو تخاوحت ما بيغ السخاوف االجتساعيةكياس ل)

 .لمسكياس معامبلت ارتباط دالة إحرائيًا مسا يذيخ إلى االتداق الجاخمي وىي**( 2.959
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 الثبات:ثانياا 

 ونباخ:حداب الثبات لسحاور السقياس باستخجام معامل ألفا كخ 
ألفا تع تسجيخ ثبات السكياس عمى أفخاد العيشة االستصبلعية باستخجام شخيسة معام    

( لمسكياس كك  مسا يجل عمى أن 2.989عمى قيسة معام  ألفا ) سكياسكخونباخ حيث حر  ال
 ( يػضح ذلظ. 8السكياس يتستع بجرجة عالية مغ الثبات وججول ) 
 (8ججول )

 سكياسلثبات محاور مكياس لعبارات المعامبلت ألفا كخو نباخ 
 السخاوف االجتساعيةالخاص بكياس 

 ثبات السحػر عجد العبارات السحاور

 ,934 7 األول

 ,936 6 الثاني

 ,966 5 الثالث

 ,958 6 الخابع

 ,989 32 الثبات العام لبلستبيان

  0.01**دال عشج مدتهى                         0.05*دال عشج مدتهى  

( 2.966: 2.934)بيغ ( أن معامبلت ارتباط الفا كخونباخ تتخاوح 8يتزح مغ ججول )
مسا يعشي أن ثبات معام  الفا كخو نباخ  2.22وىي معامبلت ارتباط دالة عشج مدتػى داللة 
 (.السخاوف االجتساعية مسبػل لمجرجة الكمية لمسكياس ولسحاور مكياس )

 :تجانذ عيشة الحث
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 (9ججول )
 40ن= عيشة البحث في مقياس السخاوف االجتساعية لألطفالتجانذ 

وحجة  الستغيخات السحػر
 الكياس

الستػسط 
 الحدابي

االنحخاف 
 السعياري 

معام   الػسيط
 اإللتػاء

فال
ؤلش
ة ل
اعي
جتس
 اال
وف
سخا
السعمسةالخػف مغ  ال  2.288 26.52 2.68 26.50 درجة 

الشسج السػجة مغ الدمبلءالخػف مغ تأثيخ   2.492 02.52 2.22 02.68 درجة 

االنجماج االجتساعيالخػف مغ عجم   2.024 25.62 2.98 25.67 درجة 

 2.509 03.52 2.20 03.68 درجة الخػف مغ مسارسة األنذصة في الخوضة

 2.990 77.22 2.36 77.55 درجة مجسػع السكياس

السخاوف  مكياس( أن معامبلت اإللتػاء لعيشة البحث في 9يتزح مغ الججول رقع )
( 3 ±) غ( أي انحرخت ما بي2.990الى  2.288) غلؤلشفال قج تخاوحت ما بي االجتساعية

  .مسا يجل عمى تجانذ العيشة
 تكافؤ مجسهعتي البحث

تكافؤ السجسػعتيغ الزابصة والتجخيبية في مدتػى السخاوف االجتساعية لؤلشفال  (22ججول )
 ( 42=0=ن2ن)  قيج البحث

وحجة  الستغيخات
 الكياس

قيسة  السجسػعة الزابصة السجسػعة التجخيبية
 )ت(

مدتػى 
الستػسط  الجاللة

 الحدابي 
االنحخاف 
 السعياري 

الستػسط 
 الحدابي 

االنحخاف 
 السعياري 

 غيخ دال  2.94 2.68 26.28 2.60 26.02 درجة  الخػف مغ السعمسة
الخػف مغ تأثيخ الشسج السػجة مغ 

 الدمبلء
 غيخ دال 2.58 2.07 02.44 2.22 02.59 درجة 
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 غيخ دال 2.38 2.33 25.58 2.38 25.64 درجة  الخػف مغ عجم االنجماج االجتساعي
الخػف مغ مسارسة األنذصة في 

 الخوضة
 غيخ دال 257 2.27 03.20 2.33 03.42 درجة

 غيخ دال 2.85 2.26 76.30 2.27 76.85 درجة  مجسػع السكياس

 2.04( = 0.05الججولية عشج مدتهى )* قيسة )ت( 

عجم وجػد فخوق دالة إحرائيا بيغ السجسػعتيغ التجخيبية ( 22يتزح مغ ججول )   
والزابصة في الستغيخات قيج البحث حيث إن قيسة )ت( السحدػبة اق  مغ قيستيا الججولية 

 التشسخ.( مسا يجل عمى تكافؤ مجسػعتي البحث في مدتػى 2.25عشج مدتػى الجاللة )
  

(  6 -4لألطفال من )  االجتساعيةالسخاوف بخنامج أنذظة المعب والديكهدراما لمحج من 
 سشهات

 قامت الباحثة بػضع البخنامج السستخح في ضػء الخصػات التالية :  
 .اإلشبلع عمى التخاث السخجعي لبخامج المع  والديكػدراما في تعجي  سمػك األشفال 
 تحجيج اليجف مغ البخنامج  . 
  . ترسيع محتػى البخنامج 

 .عخض محتػى البخنامج عمى أساتحة في التخبية وعمع الشفذ لمتحكيع 

 تعجي  أنذصة البخنامج في ضػء رأي السحكسيغ 

  تصبيق بعس جمدات البخنامج عمى عيشة إستصبلعية مغ األشفال لمتأكج مغ مشاسبة
 أنذصة البخنامج ألشفال الخوضة. 

 ى العيشة التجخيبية.تصبيق أنذصة البخنامج عم 
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  -تحجيج اليجف من البخنامج :   -أ   
 ييجف البخنامج السقتخح إلى ما يمي : 

 . ( سشػات 6 -4لؤلشفال مغ )  االجتساعيةالسخاوف خفس مدتػى   -
 

 وضع محتهى البخنامج :  -ب  
الخبخاء في بعج الخجػع لمسخاجع العمسية والجراسات الدابسة واالستخشاد بآراء الدادة  

السجال عغ شخيق السسابمة الذخرية مغ قب  الباحثة، تع وضع محتػى البخنامج السستخح 
والحي يذس  عمى ]جمدات األلعاب مع سيكػدراما[ وقج راعت الباحثة أن يتدع محتػى البخنامج 

ػع في والترسيسات اليادفة مع التش ابالتشػع والسخونة في التشفيح واختيار األلعاب والديكػدرام
إستخجام األدوات والتي تداعج عمى خفس مدتػى السخاوف االجتساعية وتحديغ التفاعبلت 

 االجتساعية مغ خبلل ح  العس  الجساعي واألنجماج مع اآلخخيغ. 
 

  -أسذ وضع محتهى البخنامج السقتخح: 
 االجتساعيةالسخاوف لػضع محتػى البخنامج السستخح البخنامج السستخح لمحج مغ  
قامت الباحثة باإلشبلع عمى العجيج مغ السخاجع العمسية التي  سشػات (6-4)فال مغ لؤلش

 مغ السخاوف االجتساعية لمحج اىتست بػضع بخامج السستخح باستخجام األلعاب والديكػدراما
 لجى ىؤالء األشفال تع التػص  إلى األسذ العمسية التالية: 

 السدتخجمة ومكان تصبيق البخنامج.  مخاعاة عػام  األمغ والدبلمة مغ حيث األدوات -
أن يتشاس  محتػى البخنامج مع السخاح  العسخية والخرائز والسجرات واإلستعجادات  -

ورغبات وميػل عيشة البحث بسا يكف  السذاركة اإليجابية في أنذصة البخنامج بأقرى 
 ما تدسح بو قجراتيع. 
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التشػع في األنذصة بسا يثيخ دافعية األشفال لمعس  واكتداب خبخات الشجاح مع تذجيع  -
التفاع  والتعاون والتػاص  بيغ األشفال والتي تشعكذ بخفس مدتػى السخاوف 

 االجتساعية. 

تجش  العساب مع تكخار التعديد المفطي والسادي اإليجابي والسجرج لكافة األشفال  -
ومع تحفيد روح التعاون بيغ األشفال السذاركيغ إلنجاز السذتخكيغ في األنذصة 

 ىجف حخكي مذتخك.

اإلعتساد عمى المع  مع الديكػدراما بيغ األشفال إلتاحة فخص التػاص  واإلقبال  -
 اإلجتساعى وتشسية االتجاىات اإليجابية نحػ اآلخخيغ.

 زمن لمبخنامج :    -ج  
(  8يكػدراما وتع التصبيق عمى مجار ) ( نذاط لع  وس 00أشتس  البخنامج عمى عجد )  

 أسابيع  لخفس السخاوف اإلجتساعية مغ خبلل:
 أنذصة تسم  مغ خػف الصف  مغ مػاجية السعمسة. -2
 أنذصة تسم  مغ الخػف مغ الشسج السػجو مغ الدمبلء. -0
 أنذصة تسم  مغ الخػف مغ اإلنجماج اإلجتساعي. -3
 األنذصة السجرسية.أنذصة تسم  مغ الخػف مغ الطيػر أثشاء مسارسة  -4

 أىجاف انذظة المعب والديكهدراما:
 مداعجة الصف  عمى أداء السيام بجون خػف. -2
 التسمي  مغ خػف الصف  مغ السعمسة. -0
 زيادة ثسة الصف  بشفدو أمام زمبلءه. -3
 السذاركة بفاعمية في األنذصة السذتخكة. -4
 التعاون مع زمبلءه في أداء السيام. -5
 التعبيخ عغ نفدو.زيادة قجرة الصف  عمى  -6
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 زيادة شعػره باإلنجاز بعج أداء السيام السصمػبة مشو. -7
 اإلقجام في شم  اإلشتخاك باألنذصة. -8

 الفشيات السدتخجمة في البخنامج:
الشسحجة ( باإلضافة  –قامت الباحث بإستخجام فشيات تعجي  الدمػك الستسثمة في ) التعديد 

 –تسجيع الحات  –السخأه  –قم  الجور  –إلى فشيات الديكػدراما والستسثمة في ) لع  الجور 
 الحمع( –الجكان الدحخي 

 شكل يهضح مخاحل العسمية الديكهدرامية:
 
 
 
 
 
 

 :القياس القبمي 
م وذلظ في متغيخات 20/22/0229اجخت الباحثة الكياسات السبمية عمى األشفال في أ - أ

 السخاوف االجتساعية لؤلشفال عمى مكياس السخاوف االجتساعية مغ اعجاد الباحثة.

السخاوف  مذكمة من لمحج السقتخح الستخجام العاب الديكهدراما تظبيق البخنامج - ب
 السقتخح:  االجتساعية

 
 

 مرحلة التهيئة-1

 مرحلة الفعل أو الحدث-2

 مرحلة المناقشة والحوار-3
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ة بتحجيج مكػنات السحتػى لمبخنامج في ضػء األىجاف السحجدة مغ خبلل قامت الباحث  -
 اإلستخشاد بالسخاجع العمسية وتع إختيار السحتػى والسيارات واأللعاب الرغيخة والسدابسات
الخاصة والجمدات االستخشاد والدكيػدراما وكان ذلظ بسا يتشاس  مع إحتياجات 

م إلى 26/22/0229ج السستخح  في الفتخة مغ وخرائز عيشة الجراسة، تع تصبيق البخنام
 ( أسابيع.8م وذلظ بػاقع )23/20/0229

 القياسات البعجية   -جـ  
م في الستغيخات قيج الجراسة وبشفذ 25/20/0229تع إجخائيا في الفتخة مغ يػم  

 األسمػب الستبع في الكياسات السبمية.

 السعالجات اإلحرائية السدتخجمة:

 بالسعالجات االحرائية التالية. الباحثة تالبحث وأىجافو استخجموفقاا لظبيعة 

 السخجح الستػسطاالنحخاف السعياري        الستػسط الحدابي.

 االلتػاء.معام   الػسيط

 السئػية.الشدبة  السسجرة.الجرجة 

 معام  الفا كخو نباخ. االرتباط.معام  

 

 الشتائج:عخض ومشاقذة 
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 (22ججول )

 (42ن = ) أشفال الخوضةلجي  السخاوف االجتساعيةمدتػي 

الػزن  العبارات م
 الشدبي

الستػسط 
 السخجح

الشدبة 
 %السئػية 

 الخػف مغ السعمسة   األول:السحػر 

 74,6 0,0 47 يذعخ الصف  بخػف شجيج لسجخد رؤية السعمسة  2

 85,7 0,5 54 يخذى الصف  عشجما تذيخ إلية السعمسة بأداء ميسة معيشة 0

 77,8 0,3 49 يذعخ الصف  بالتػتخ في حالة أداء ميسة خػفَا مغ ردة فع  السعمسة إذا اخصأ 3

 79,4 0,4 52 يختجف عشجما يدسع صػت عالي مغ السعمسة. 4

 76,0 0,3 48 يتأثخ الصف  عشج تػبيخ السعمسة الحج زمبلئو 5

 87,3 0,6 55 عجم قجرة السعمسة عمى مداعجة الصف  تجعمو يذعخ بالخػف 6

 88,9 0,7 56 يذعخ الصف  بالخػف عشج التعام  مع معمسة ججيجة 7

 الخػف مغ الشسج السػجو مغ الدمبلء الثاني:السحػر 

 88,9 0,8 56 يذعخ الصف  بعجم الثسة بالشفذ عشج مسارنتو بدمبلئو 8

 76,0 0,3 48 يذعخ الصف  بالسمق والخػف عشج اخفاقو في أداء ميسة  9

 84,2 0,5 53 يذعخ الصف  بالتػتخ عشج وجػد عجد كبيخ مغ الدمبلء وأولياء األمػر 22

 87,3 0,6 55 يذعخ الصف  بعجم الثسة عشج نسج زمبلئو ألدائو 22

 87,3 0,6 55 يخفس الصف  مذاركة زمبلءه بعس السيام السذتخكة خػًفا مغ الفذ   20

 82,9 0,4 52 الشذاطيذعخ الصف  بالخػف لػجػد زمبلء ججد بحجخة  23
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 77,8 0,3 49 يذعخ الصف  بالخػف والسمق أثشاء االحتفبلت التي تسػم بيا الخوضة 24

 84,2 0,5 53 يذعخ الصف  بالخػف عشجا يجج زمبلئو يحجقػن ييو 25

 الخػف مغ االنجماج االجتساعي الثالث:السحػر 

 82,9 0,4 52 الخوضةيشدعج عشج وجػد غخباء في  26

 84,2 0,5 53 يسي  الى العدلة 27

 82,9 0,4 52 يتخدد في شم  السداعجة مغ االشفال اآلخخيغ 28

 79,4 0,4 52 يرست بػجػد الغخباء 29

 72,4 0,2 45 يتجش  المع  مع االشفال اآلخخيغ 02

 95,0 0,9 62 يفز  أن يذاىج زمبلءه مغ بعيج أثشاء لعبيع وال يذاركيع. 02

 84,2 0,5 53 في الحفبلت السجرسيةالسذاركة يخفس  00

 الخػف مغ مسارسة األنذصة في الخوضة الخابع:السحػر 

 85,7 0,6 54 يذعخ الصف  بالتػتخ عشج أداء االنذصة الججيجة 03

 93,7 0,8 59 يخذى الصف  الحزػر الى الخوضة خػفًا مغ مسارسة األنذصة   04

 82,9 0,4 52 يبجأ الصف  في البكاء بسجخد البجأ في دخػل الخوضة.  05

 84,2 0,5 53 يتطاىخ الصف  بالتع  والسخض عشج البجأ بجخػل الخوضة 06

 76,0 0,3 48 يذعخ الصف  بالتػتخ عشج أداء زمبلئة األنذصة السختمفة وبكائيع 07

 76,0 0,3 48 يبجأ الصف  في البكاء عشجما يجج صػبة في اداء األنذصة الرفية داخ  الخوضة  08

 72,4 0,2 45 يذعخ الصف  بالتػتخ والخػف شػل فتخة التػاجج بالخوضة. 09

 84,2 0,5 53 في وقت واحج  ف عشج شم  السعمسة أداء األنذصةيذعخ الصف  بالخػ  32

 87,3 0,6 55 أثشاء مبلحطة السعمسة لو. يتجش  الصف  أداء االنذصة 32
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تتػافخ لجى عيشة البحث  اإلجتساعية وفاخسأن مطاىخ ال (11يتزح من ججول )
( مسا يجل عمى %95,2: % 69,8حيث تخاوحت الشدبة السئػية لجى عيشة البحث ما بيغ )

 أشفال الخوضة.لجي  اإلجتساعية وفاخسمجى تػافخ مطاىخ ال

 (20ججول )
 الفخوق بيغ الكياس السبمي والبعجي في مدتػى السخاوف االجتساعية"داللة 

 (02)ن = لجى اشفال السجسػعة التجخيبية"
وحجة  االبعاد 

 الكياس 
الفخوق  الكياس البعجي الكياس السبمي

بيغ 
 الستػسصيغ

ندبة 
 التحدغ

قيسة 
 )ت(

مدتػى 
الستػسط  الجاللة

 الحدابي 
االنحخاف 
 السعياري 

الستػسط 
 الحدابي 

االنحخاف 
 السعياري 

الخػف مغ 
 السعمسة

 دال  5.98 %52.77 5.53 2.00 22.68 2.60 26.02 درجة

الخػف مغ تأثيخ 
الشسج السػجة مغ 

 الدمبلء

 دال  6.28 %42.00 8.92 2.27 20.69 2.22 02.59 درجة

الخػف مغ عجم 
االنجماج 
 االجتساعي

 دال  7.60 %34.72 5.43 2.33 22.02 2.38 25.64 درجة

الخػف مغ 
مسارسة األنذصة 

 في الخوضة

 دال  4.98 %38.65 9.25 2.22 24.36 2.33 03.42 درجة

 دال  5.97 %62.32 08.92 2.36 47.94 2.27 76.85 درجة مجسػع السكياس
               20.0=  2020قيمة "ت" الجدولية عند مستوى  
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 يف والبعجي السبمي( وجػد فخوق ذات داللة إحرائية بيغ الكياسيغ 20يتزح مغ ججول )
مدتػى السخاوف االجتساعية لجى اشفال السجسػعة التجخيبية وذلظ لرالح الكياس البعجي 

 .(2.25) الجاللة مدتػى  عشج الججولية قيستيا مغ أكبخحيث تخاوحت قيسة )ت( السحدػبة 
 (23ججول )

 السبمي والبعجي في مدتػى السخاوف االجتساعية"داللة الفخوق بيغ الكياس 
 (02)ن =لجى اشفال السجسػعة الزابصة"

وحجة  االبعاد 
 الكياس 

الفخوق  الكياس البعجي الكياس السبمي
بيغ 

 الستػسصيغ

ندبة 
 التحدغ

قيسة 
 )ت(

مدتػى 
الستػسط  الجاللة

 الحدابي 
االنحخاف 
 السعياري 

الستػسط 
 الحدابي 

االنحخاف 
 السعياري 

الخػف مغ 
 السعمسة

غيخ  2.22 %6.55 2.26 2.22 25.20 2.68 26.28 درجة
 دال 

الخػف مغ تأثيخ 
الشسج السػجة مغ 

 الدمبلء

غيخ  2.98 %22.35 0.00 2.02 29.00 2.07 02.44 درجة
 دال 

الخػف مغ عجم 
االنجماج 
 االجتساعي

غيخ  2.88 %9.43 2.47 2.26 24.22 2.33 25.58 درجة
 دال 

الخػف مغ 
مسارسة األنذصة 

 في الخوضة

غيخ  2.64 %5.26 2.27 2.27 02.95 2.27 03.20 درجة
 دال 

غيخ  2.78 %7.75 5.90 2.22 72.42 2.26 76.30 درجة مجسػع السكياس
 دال 

               20.0=  2020قيمة "ت" الجدولية عند مستوى  
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 والبعجي السبمي( وجػد فخوق ذات داللة إحرائية بيغ الكياسيغ 23يتزح مغ ججول )
مدتػى السخاوف االجتساعية لجى اشفال السجسػعة الزابصة وذلظ لرالح الكياس البعجي  يف

 . (2.25) الجاللة مدتػى  عشج الججولية قيستيا مغ أكبخحيث تخاوحت قيسة )ت( السحدػبة 
 (14ججول )

 سعياري وداللة الفخوق بين القياسين البعجي                الستهسط الحدابي واالنحخاف ال
 20=2=ن1ن لمسجسهعة الزابظة والتجخيبية في متغيخ السخاوف االجتساعية لألطفال 
وحجة  االبعاد 

 الكياس 
قيسة  السجسػعة الزابصة  السجسػعة التجخيبية 

 )ت(
مدتػى 
الستػسط  الجاللة

 الحدابي 
االنحخاف 
 السعياري 

الستػسط 
 الحدابي 

االنحخاف 
 السعياري 

 دال  8.65 2.22 25.20 2.00 22.68 درجة  الخػف مغ السعمسة
الخػف مغ تأثيخ الشسج السػجة مغ 

 الدمبلء
 دال  7.09 2.02 29.00 2.27 20.69 درجة 

الخػف مغ عجم االنجماج 
 االجتساعي

 دال  8.65 2.26 24.22 2.33 22.02 درجة 

مسارسة األنذصة في الخػف مغ 
 الخوضة

 دال  7.96 2.27 02.95 2.22 24.36 درجة

 دال  8.66 2.22 72.42 2.36 47.94 درجة  مجسػع السكياس
               20.1=  2020قيمة "ت" الجدولية عند مستوى 

 يف البعجييغ( وجػد فخوق ذات داللة إحرائية بيغ الكياسيغ 24يتزح مغ ججول )
لسدتػى السخاوف االجتساعية لمسجسػعة الزابصة والسجسػعة التجخيبية وذلظ لرالح 

 . يسة )ت( السحدػبة أكبخ مغ قيسة )ت( الججوليةقحيث السجسػعة التجخيبية 
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 مشاقذة الشتائج:

 مشاقذة نتيجة الفخض األول:

السبمية  تػجج فخوق ذات داللة احرائية بيغ متػسصات الكياسات) يشز الفخض األول عمى
( سشػات مجسػعة البحث 6-4السخاوف االجتساعية لجى األشفال مغ ) والبعجية في مدتػى 

 التجخيبية لرالح الكياسات البعجية(.

تتػافخ لجى عيشة البحث  اإلجتساعية وفاخس( أن مطاىخ ال22يتزح مغ ججول )و 
سا يجل عمى ( م%95,2: % 69,8حيث تخاوحت الشدبة السئػية لجى عيشة البحث ما بيغ )

أشفال الخوضة وتعدى الباحثة تمظ الشتيجة الى  لجي  االجتساعية وفاخسمجى تػافخ مطاىخ ال
االفخاط في عجم تخك الػلجيغ السجال لؤلشفال في االحتكاك بأقخانيع باإلضافة الى بعس 

 التعديدات الدمبية مغ األميات تجاه أبشائيع.

بالشذاشات اثشاء الكيام  االشفالأن ( 2000) كامل الظالب، ندار والهيذ ويذيخ  
يتصم  و تحجيات جدسانية وشعػرية مختمفة فعرخ السغامخة والخصػرة مػجػد  عتػاجيي اليػمية

كام   إيجابية.)بيئة تعمع  ايجادالصسأنيشة وعجم الخػف مغ وقػع االصابات والسداىسة في 
 (0222,الصال ، ندار والػيذ

والسجرة عمى االنجاز بدب  عػام  نفدية مث  السمق والخػف  لحا فإن عجم الثسة بالشفذ
، وىحا يجل عمى ان حجة السمق والخػف الحياة اليػميةوكبلىسا تأثخ تأثيخًا سمبيًا عمى فعاليات 

 م(0220,  زكخيا الذخيشياإلنجاز.) تمع  دور ميع وأساسي في عسمية التعمع وسخعة 

ويتفق الباحثان مع )ليام سعجون وندار الصال ( عمى أن حجة السمق والخػف تمع  
فى عسمية التعمع وسخعة االنجاز، إذن فالسيارة التي ليذ لمستعمع استعجاد  وأساسيدور ميع 

لتعمسيا ولجيو خبخات غيخ سارة عشيا تخكت لو واقع وأثخ سمبي فى نفدو ال يسكغ مسارستيا 
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نديسة  ,ليام سعجون  ()2م,ص0223,الصال  وكام  لػيذ ندار) والتجري  عمييا.
 (55,ص0228,عباس

 السبمي( وجػد فخوق ذات داللة إحرائية بيغ الكياسيغ 20يتزح مغ ججول )كسا 
مدتػى السخاوف االجتساعية لجى اشفال السجسػعة التجخيبية وذلظ لرالح  يف والبعجي

 مدتػى  عشج الججولية قيستيا مغ أكبخحيث تخاوحت قيسة )ت( السحدػبة الكياس البعجي 
وتخجع الباحثة تمظ الشتيجة الى استخجام البخنامج السستخح باستخجام المع   (2.25) الجاللة

والديكػدراما والحي ساىع بذك  كبيخ في تحديغ التفاع  االجتساعي والحج مغ مذكمة الخػف 
 لجى ىؤالء األشفال.

 

 درجة زيادة فيوالمع   الديكػدراما بخنامج وتأثيخ بفعالية الشتيجة ىحه وتفدخ الباحثة
 الستعجدة األسالي  ضػء في األشفال لجىاالجتساعي وخفس مؤشخ الخػف  التفاع 

 جية جية، ومغ مغ ىحا والتشذيصية الجرامية واأللعاب السرة مث  البخنامج في السدتخجمة
 في تحػي  التي الجساعية والعبلجية اإلرشادية الصخق  أحج الديكػدراما أن بػصف أخخى 
  األسالي  مغ العجيج شياتيا

 

قج أدي إلى نتائج ضاىخة وواضحة عمى والمع  أن بخنامج الديكػدراما  وتخى الباحثة
األشفال الحيغ خزعػا لعسمية التجري ، فالسذكبلت الدمػكية الشاتجة عغ ضعف التفاع  

لجى أفخاد العيشة ما ىي إال نتاج شبيعي  وزيادة حج السخاوف االجتساعية االجتساعي
لبلضصخاب الحي يعانيو ىؤالء األشفال ومغ الصبيعي أن تشعكذ عمى سمػكياتيع، مث  
االنصػاء وعجم مذاركة اآلخخيغ في المع  واالستغخاق في الحات، وعجم السجرة عمى التػاص  

العجوانية التي كانػا وعجم السجرة عمى التعبيخ عغ العػاشف ىحا بجان  بعس الدمػكيات 
يسارسػنيا تجاه بعزيع البعس، ولكغ عشجما عاش ىؤالء األشفال أجػاء البخنامج التي يغم  
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عمييا األمغ والصسأنيشة والسخح والسذاركة، وتفاعمػا مع فعاليات وفسخات البخنامج السختمفة بعيجا 
 .عغ البيشة الخوتيشية التي يفزمػن العير فييا

 

 الفخض الثاني:مشاقذة نتيجة 

تػجج فخوق ذات داللة احرائية بيغ متػسصات ال  انة يشز الفخض الثاني عمى
( سشػات 6-4السخاوف االجتساعية لجى األشفال مغ ) الكياسات السبمية والبعجية في مدتػى 

 لجى مجسػعة البحث الزابصة.

 السبميفخوق ذات داللة إحرائية بيغ الكياسيغ عجم وجػد ( 23يتزح مغ ججول )
حيث تخاوحت قيسة مدتػى السخاوف االجتساعية لجى اشفال السجسػعة الزابصة  يف والبعجي

لمكياس البعجي، وتخجع  (2.25) الجاللة مدتػى  عشج الججولية قيستيا مغ أق )ت( السحدػبة 
الباحثة تمظ الشتيجة الى عجم تعخض السجسػعة الزابصة لمبخنامج السستخح لمحج مغ مخاوف 

 ضمت السجسػعة الزابصة في الطخوف الصبيعية داخ  الخوضات.  ثاإلجتساعية، حي األشفال
 

 مشاقذة نتيجة الفخض الثالث:
تػجج فخوق ذات داللة احرائية بيغ متػسصي الكياسيغ ) يشز الفخض الثالث عمى

السخاوف االجتساعية لجى  البعجييغ لجى مجسػعتي البحث التجخيبية والزابصة في مدتػى 
 لرالح السجسػعة التجخيبية. ( سشػات6-4مغ )األشفال 

 يف البعجييغ( وجػد فخوق ذات داللة إحرائية بيغ الكياسيغ 24يتزح مغ ججول )
لسدتػى السخاوف االجتساعية لمسجسػعتيغ التجخيبية و الزابصة  وذلظ لرالح السجسػعة 

باحثة تمظ الشتيجة وتخجع ال يسة )ت( السحدػبة أكبخ مغ قيسة )ت( الججوليةقحيث التجخيبية 
الى استخجام البخنامج السستخح باستخجام الدكػدراما والمع  في تحديغ التفاع  االجتساعي 

حيث بجا وخفس مدتػى السخاوف االجتساعية والسصبق عمى أشفال السجسػعة التجخيبية 
األشفال في التجاوب مع بعزيع مغ خبلل أداء األدوار، والتي ساىست بذك  كبيخ في 
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يخ عغ السذاعخ والخد عمى مذاعخ اآلخخيغ مغ خبلل التفاع  في الحجيث معيع، ولحلظ التعب
سبيبل تتخحه ىحه الجراسة لتشسية ميارات التفاع  االجتساعي لجى  والمع  كانت الديكػدراما
لسا تديع بو مغ تػعية الصف  بحاتو وبترخفاتو،  السخاوف االجتساعيةذوي اضصخاب 

وبسا تسجمو مغ خبخات تػاصمية وصػال إلى فيع أعسق لمتفاعبلت وباآلخخيغ وبترخفاتيع، 
وغيخ  ةاالجتساعية حيث تعخض الديكػدراما أنػاع عجيجة مغ خبخات التػاص  بشػعيو المفطي

تحسق لمصف  استبرارا بشفدو  والمع  المفطية عبخ الحخكة )الفع ، والسحادثة( وألن الديكػدراما
إقامة عبلقات حيػية مع السحيصيغ بو كانت ىحه الجراسة وبالػاقع مغ حػلو، وتداعجه عمى 

والمع  في خفس السخاوف بغخض استكذاف فاعمية بخنامج قائع عمى الديكػدراما 
 . ( سشػات6-4االجتساعية لجى األشفال مغ )

 كانت الديكػدراما سبيبل تتخحه ىحه الجراسة لتشسية ميارات التفاع  االجتساعي وبحلظ
( سشػات ، وبحلظ تتفق نتيجة 6-4األشفال مغ ) لجى وف االجتساعيةوخفس مدتػى السخا

لمع  الجرامي في افعالية بخنامج  ( والتي أثبتت0222الجراسة مع دراسة شحاتة سمسيان دمحم )
الخوضة، وكحلظ دراسة نيى محيي الجيغ حديغ خفس حجة السخاوف السخضية ألشفال 

لسستخح اثخ إيجابيا عمى خفس مدتػى الخىاب ( والتي أثبتت نتائجيا ان البخنامج ا0222)
االجتساعي وكحلظ تحدغ ندبى في مدتػى المجمجة لجى األشفال عيشة الجراسة، كحلظ دراسة 

استخجام لع  الجور في خفس و الديكػدراما ( والتي أكجت دور 0222) غشايع" حدغ عادل
 .لجي أفخاد العيشة االندحاب االجتساعي  حجة

الفخض مغ حيث فاعمية اابخنامج في تعجي  سمػك األشفال أيزا أتفست نتيجة 
(، 0225وخفس حجة السخاوف اإلجتساعية لؤلشفال مع كبل مغ دراسة ريسا احسج عػاد )

 عادل، دراسة (Karatas , 2011) كاراتاس دراسة (،0222دراسة دليا مرصفى الديج )
 (.0222) غشايع" حدغ
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 االستشتاجات
تخجام الديكػدراما والمع  الى خفس مدتػى السخاوف أدى البخنامج السستخح باس -

 ( سشػات.6-4االجتساعية لجى األشفال مغ )
( 6-4التػص  الى استبيان لكياس مدتػى السخاوف االجتساعية لجى األشفال مغ ) -

 سشػات.
البخنامج السستخح باستخجام الديكػدراما والمع  اثخ بجرجة افز  مغ البخامج السسجمة  -

 ( سشػات.6-4الحج مغ السخاوف االجتساعية لجى األشفال مغ )مغ الخوضة في 
 التهصيات 

تسجيخ حجع السطاىخ الشفدية التي يعاني  السخاوف االجتساعية فياستخجام مكياس  -
 .( سشػات6-4األشفال مغ )مشيا 

 السخاوف االجتساعية.ضخورة معالجة السطاىخ الشفدية الدمبية الشاجسة عغ  -
 البخامج السسجمة مغ الخوضةية لفتخات مختمفة تتدامغ مع وضع بخامج تأىيمية نفد -

 .االشفالوتتشاس  مع قجرات وامكانات 
السخاوف مغ شئشيا التسمي  مغ ندبة  جمدات إرشادية وسمػكيةوضع بخنامج  -

 وخاصة.والسمق  االجتساعية
 .اضطخابات نفدييو مختمف لؤلشفال عمى أخخي مذابيةإجخاء دراسات  -
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 السخاجع

م( بعشػان " فاعمية بخنامج لمعبلج بالمع  عمى بعس الخرائز 0225إبخاليع، حسػدة عيج ) 
في مخحمة رياض األشفال، رسالة  ADHDالدمػكية واالجتساعية لؤلشفال ذوي 

 ماجدتيخ، كمية التخبية، جامعة كفخ الذيخ.

 ، داراالردن- ، عسبان0نطخيات التصػر االنبداني، ط م( 0227، معاوية محسػد )أبػ غدالة
 السديخة لمشذخ والتػزيع.

( بعشػان " فاعمية االرشاد بالمع  في تخفيف الدمػك االندحابى 0224احسج، حدشاء حديغ )
لجى عيشة مغ أشفال السخحمة االبتجائية بسجيشة السشيا، رسالة ماجدتيخ، كمية التخبية، 

 جامعة السشيا.

 .عسان اليازورى،دار األشفال، : األلعاب التخبػية وإنعكاستيا عمى (0224الحخيخي، رافجه )

( بعشػان إثخ التعمع بالمع  في الدمػك العجواني لجى أشفال 0226الخفاجي، زيش  دمحم )
الخوضة، بحث عمسي مشذػر، مجمة مخكد البحػث التخبػية والشفدية، جامعة بغجاد، 

 العخاق.

لعبلج  ةفاعمية استخجام فشتيى الديكػدراما والشسػذج ( بعشػان"0222الديج، دليا مرصفى )
بعس السذكبلت الدمػكية لصف  رياض األشفال، رسالة ماجدتيخ، كمية التخبية , 

 جامعة عيغ شسذ.

-عسبان  لمشذخ،وائ   دار ،2التخبية والتشذئة االجتساعية، ط ( 0225زاىي ) هللاالخشجان، عبج 
 االردن
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دار  ،9والتصبيكية.طعشج األشفال األسذ الشطخية   (: المع0224)العشانى.حشان عبج الحسيج 
 العخبي، الساىخة. الفكخ

 الجامعية، اإلسكشجرية. ةدار السعخفامخاض العرخ، ( 0222العيدػي، عبج الخحسغ دمحم )

االتجاىات الػالجية في التشبذئة االجتساعيبة وعبلقتيبا ( 0222الكتاني، فاشسة السشترخ )
 .لمشذخ والتػزيع ق دار الذخو االردن، -ن، عسا2جى األشفال، طبسخاوف الحات ل

 حجة مغ لمتخفيف الديكػدراما في مستخح إرشادي بخنامج فعالية مجى( 0225)األغا، عاشف
بعس السذكبلت الدمػكية لصبلب السخحمة اإلعجادية. رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة، 

 غدة.مسجمة لسدع عمع الشفذ كمية التخبية، الجامعة اإلسبلمية، 

 الػششي، بغجاد، العخاق.السكتبة  الشفدية،لرحة ( ا0222اآللػسي، جسال حديغ )

والثبات االنفعالي لجى التبلميح لسيارات االجتساعية م( ا0222)سعيج حسجان  السصػع، آمشة
 .ماجدتيخ في التخبية، الساىخ ةالسكتئبات رسالاألميات  أبشاء

 والتػزيع، االردن.  لمشذخ حشيغ دارالمع ،  ( سيكػلػجية0223) .فالح عمي ليشجاوي،ا

( بعشػان "السشاخ االسخى وعبلقاتو بالسخاوف االجتساعية لجى األشفال، 0225نبي  ),  حافظ
استيجفت الجراسة التعخف عمى السشاخ االسخى وعبلقاتو بالسخاوف االجتساعية لجى 

 األشفال، بحث عمسي مشذػر، مجمة دراسات عخبية, الجامعة األردنية.

ية بخنامج إرشادي انتسائي لعبلج الخىاب ( بعشػان "مجى فاعم0222حديغ، نيى محيي الجيغ )
االجتساعي في تخفيف مدتػى المجمجة لجى عيشة مغ أشفال السخحمة االبتجائية 

 الستمجمجيغ، رسالة ماجدتيخ، كمية التخبية، جامعة عيغ شسذ. 

( بعشػان " قياس الخػف االجتساعي لجى أشفال الخياض، بحث 0220خزخ, الصاف ياسيغ )
 مة كمية التخبية لمبشات، قدع رياض األشفال، جامعة بغجاد.عمسي مشذػر، بسج
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السكتبة  مجخ  عمع الشفذ، تخجسة سيج الصبػب وآخبخون،( 2999) لشجا. لدافيجوف، 
 االكاديسية، الساىخة.

 .الفكخ العخبي، الساىخة دار: السذكمة الشفدية عشج الصف ، م( 0220) الذخيشي, زكخيا 

 عالع الكت , الساىخة.لرحة الشفدية والعبلج الشفدي، م( ا2995)حامج عبج الدبلم زىخان، 

استخجاميا، مجمة كمية  عشاصخىا-الديكػدراما مفيػميا  م(0224)سميسان، عبج الخحسغ سيج 
 التخبية، جامعة قصخ 

حم ، -شعاع لمشذخ والعمػم سػرية ،2الدمػكي لمصف ، ط ( االرشاد0228شكذظ، أنذ )
 سػريا.

 الديكػدراما مفيػميا عشاصخىا استخجاميا، مجمة كمية م(2999) سميسان سيجعبج الخحسغ 
 التخبية جامعة قصخ.

( بعشػان فاعمية الديكػدراما لخفس مدتػى الخج  في مخحمة الصفػلة 0225احسج ) عػاد. ريسا
 الستأخخة، رسالة دكتػراه، كمية البشات لآلداب والعمػم والتخبية، جامعة عيغ شسذ.

 الستشبي , الدعػدية.مكتبة الخوضة، : الصف  وألعاب (0224) ىجى دمحمقشاوى، 

( دور الديكػدراما في عبلج الدمػك العجواني لؤلشفال دراسة م0222، داليا الديج )مرصفي
 شسذ.كمية التخبية، جامعة عيغ  نطخية، مجمة

غ نحػ ما يأتي بو السخيس م ةالديكػ درامي م(:0223صفاء غادي ) ،إبخاليعالدتار  عبج
 إيجابية، دار حخاء لمصباعة والشذخ، الساىخة.سمػكيات 

 وائ  دار :األردن .األشفال تعمع في وأثخىا المع  ة( سيكػلػجي0224 (نبي  اليادي، عبج
 .لمشذخ
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، وزارة التعميع العالي والبحث 0عمع الشفذ الخياضي، ط م(0222والػيذ)كام  الصال ، ندار 
 .العمسي، جامعة بغجاد

فعالية بخنامج لمع  الجرامي في خفس حجة السخاوف السخضية  ( "0222شحاتة سمسيان )دمحم , 
, بحث عمسي مشذػر, مجمة دراسات تخبػية ونفدية, مجمة كمية التخبية  الخوضةألشفال 

 , جامعة الدقازيق.

 ( بعشػان فاعمية بخنامج لمعبلج الشفدي الجساعى بالمع  غيخ السػجو0225 , فخيال فػزى )دمحم
في تخفيف حجة الذعػر بالخج  لجى األشفال ذوى الرست االختيارى, رسالة دكتػراة , 

 كمية التخبية , جامعة كفخ الذيخ.

استخجام الديكػدراما في تعجي  بعس بعشػان " تأثيخ  م(0222) " حدغ عادل, غشايع 
ث عمسي في الحمسة األولى مغ التعميع األساسي, بحاالضصخابات الدمػكية لجي التبلميح 

 مشذػر, 

( بعشػان فعالية بخنامج تجريبي لمعبلج بالمع  لخفس سمػك إيحاء الحات 0229دمحم , دمحم رج  )
لؤلشفال الحاتيػن, رسالة ماجدتيخ, كمية البشات لآلداب وعمػم التخبية ,جامعة عيغ 

 شسذ. 

دار الحكسة لمصباعة  بغجاد، الخياضي،عمع الشفذ  م(:0223لػيذ )ندار الصال  وكام  
 والشذخ، العخاق.

بالتػافق الشفدي لجى  وعبلقتو: الخػف م( 0228) ليام سعجون عبػد، نديسة عباس صالح
شالبات الجامعة في فعاليات الداحة والسيجان، بحث مشذػر، مجمة شخيق العمػم 

 جامعة الشجاح, فمدصيغ. التخبػية واالجتساعية،
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