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تاثير برنامج ترويحى مقترح عمى خفض حدة السخاوف اإلجتساعية لتالميذ السرحمة األولى من 
 التعميم االساسى

 م.د/ لبة هللا عمى عبد العغيؼ رشؾان                     أ.م.د/ احسد دمحم هاشؼ عبد القادر    
 العمؾم التربؾية واالجتساعيةمدرس بقدؼ              أستاذ مداعد بقدؼ اإلدارة الرياضبة والترويح

 جامعة الزقازيق-كمية التربية الرياضية               جامعة بشى سؾيف-كمية التربية الرياضية
 :البحثمقدمة 

 األطفعا،  لعيس رعايعة إطعار فع  متزايعدا اهتسامعا األخيعرة اآلونعة فع  الستقدمعة الذععؾ  أولت
 معؽ   فيععد االضعظراباا الشفدعيةأيزعا تربعؾ   مشظمعق معؽ إندعان   ولنعؽ مشظمعق معؽ فقع 

 الرعفاا معؽ متجاندعة غيعر مجسؾععة ععؽ يعبعر وتعقيعدا  فوعؾ صععؾبة التظؾريعة االضعظراباا
 والقدراا.

ويعععععان  األطفععععا، السرععععابيؽ بحععععدة السخععععاو  االجتساعيععععة مععععؽ مذعععع بلا متعمقععععة بالتفاععععع  
لفوعؼ التؾاصع  مع  االجتساع  تتسث  ف  عجز أساس  ف  التفاع  االجتساع  العي  يععؾق قعدرتوؼ 

 اآلخريؽ بظريقة مشاسبة ومتؾقعة عمى السدتؾى المفغ   وغير المفغ 
                                                           (2009 ,Albert11, ص.) 

فزعععبل ععععؽ مذعععلبلا ضععععا التؾاصععع   والملعععة  واالسعععتخدام القعععؾ  لملعععة  ومذععع بلا فععع  
 ومعا الملعة معؽ االجتساعيعة الجؾانب ف  ضعا إلى باإلضافة لؾيةالم والقدراامواراا التخاطب  

 مؽ ثالؾث حؾ، تدور الذخرية األعراض أن نجد األبرز  وكسا السعرفية السواراا مؽ بوا يتر 
 الدعمؾكية المفغع   واألنسعا  غيعر التؾاصع  االجتسعاع   وضععا التفاعع  ضععا هع  األععراض
 (52ص.(Zager, 2005  التنرارية

 مع  الفئعة  ويتساشعى هعي  طبيععة يشاسعب تعدخ  ععؽ لمبحع  ممحعة الحاجعة انعتك هشعا ومعؽ
 أحعد إنوعا الدعي ؾدراما  حيع  فع  متسعثبل األسعمؾ  حعدتوا  فنعان معؽ التخفيعف بلعرض مذع بلتوؼ
الدعمؾكية   االضعظراباا حعاالا فع  اسعتخداموا جعدوى  ثبعت التع  الجساعيعة العبلجيعة األسعاليب

 اباا.االضظر  مؽ واالنفعالية  والعديد
 حعدة معؽ تخفعا أن يس عؽ السختمفعة العبلجيعة التعدخبلا أن الحديثعة األبحعاث أثبتعت فمقعد 
 التفاعع  تعزيعز فع  الفععا، تأثيرهعا لوعا ي عؾن  الشفدعية العدراما السخعاو  االجتساعيعة  وأن أععراض

 عبلجالدمؾك   وال السعرف  العبلج عمى القائسة العبلجية التدخبلا بيؽ الجس  فإن ليا االجتساع 
 تس عيؽ عمعى بعدور  يعشع س واالجتساعيعة  مسعا السعرفية القدرة تعزيز ف  كبير بذ   يدوؼ بالدراما
 ,Pierce& Schreibman فعاليعة.  أكثعر نحعؾ عمعى االجتساعيعة البيئة م  التنيف مؽ األطفا،

 (36ص,                                                                            (2005
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ويعتبر الخؾ  معؽ العؾامع  شعديدة الععتأثير عمعى الظفع  وهعؾ معؽ أهعؼ السحركعاا التع  تدفعع  
إلععى الكيععام بدععمؾ  معععيؽ كععرد فععع  لععدف  االضععظرا  الشاشععم مشعع  والؾصععؾ، إلععى مرحمععة االسععتقرار. 
ويختمععا سععمؾ  الفععرد تجععا  السعع ثر السدععبب ويحعععاو، اختيععار أفزعع  الظععرق الستاحععة بالشدععبة إليععع  

مب عمى هيا الخؾ . إما بالسؾاجوة. أو بالتجشب التام واالبتعاد. أو بالتحايع  والسعدارة غيعر أن لمتل
السذ مة تنسؽ فيسا إذا كان مدعبب الخعؾ  قائسعا وال يدعتظي  الفعرد الخعبلص مشع  بعالظرق الدعميسة 
 والسذ مة األكبر تق  عشدما ي ؾن ضحية هعيا الخعؾ  هعؾ الظفع  العي  قعد ي تدعب سعمؾكياا سعيئة

 (32,صStembarger ,1995ف  محاولت  لسؾاجوة مخاوف  بعقم  الرلير وخبرات  القميمة. )
تعععد السخععاو  االجتساعيععة أكثععر انععؾاا السخععاو  انتذععاراج  ففعع  دراسععة اجريععت فعع  الؾاليععاا 

تبيؽ ان السخاو  االجتساعية كعان معؽ ) &Heimberg,al.et 1999الستحعدة لويسبرج وآخرون )
٪( معععؽ مجتسععع  الدراسعععة معععؽ بعععاق  ٨شععيؾعاج اذ بملععت نعععدبة انتعععذارها اكثعععر معععؽ ) أكثععر االنفعععاالا
 (173, صHeimberg&et.al ,1999األخرى. ) انعؾاا السخاو 

وان السبلمح االساسية لمسخعاو  االجتساعيعة  هع  االبتععاد ععؽ اقامعة عبلقعاا جديعدة  مسععا 
ة وتدتسر عبلقة الظفع  مع  اهمع  بذع   طبيعع  يع د  الى تأثر حياة الظف  ف  عبلقات  االجتساعي

ولنؽ يلمب عميع  الدعمؾ  االعتسعاد  والظمبعاا الياتيعة النثيعرة  وهعؾ يوعر  مععؽ االلعععا  التشافععدية 
الرياضعية وغيرها. وف  السشاسباا والسؾاقعا االجتساعيعة يحعاو، الظفع  االختبعاي او يععتنمؼ بععرؾا 

ا اجبر عمى السذاركة ف  السؾاقا االجتساعية يعربح معشخفض ويوسس هسداج ف  احيان اخرى واذ
متعععؾتراج وربسععا يب عع  ويرععرخ ويععرفض السذععاركة  ويرععر عمععى االقتععرا  مععؽ االهعع  وااللترععاق بوععؼ 
ويععع د  هعععيا العععى تعععأخر قعععدراا الظفععع  االجتساعيعععة وعوعععؾر  كذخرعععية مشنسذعععة م بؾحعععة متجسععععدة 

زععي  عميعع  فععرص المعععب والسععرح واالنظععبلق ومتحفغعععة  مسعععا يجعمعع  يخدععر كثيععراج مععؽ االصععدقاي وت
 )٦٥-٦٤: ٥٩٩٥وتنعؾيؽ موعاراا جديدة رياضية او ثقافية )السالح  

وان السخعععاو  االجتساعيعععة قعععد يبعععدأ عوؾرهعععا فععع  وقعععت مب عععر لعععدى األطفعععا، الععععييؽ يعععععانؾن 
ابمعع  اسعععتجاباا سععمبية قؾيععة بؾجععؾد مععؽ يسثمععؾن الدععمظة الؾالديععة وان عععدم شعععؾر الظفعع  باألمععان يق

شعؾر باليأس والعجعز وععدم النفعاية االجتساعيعة  ويسيع  العى ععدم االخعتبل  بعاآلخريؽ فعان الظفع  
 الي  يععان  معؽ السخاععؾ  االجتسععاعية ال يععدتظي  ان يشععذم عبلقععة اجتساعيععة سععميسة مععع  غيعععر . 

 (125, 2008)ش ذػ,                                                                       
هشععا  بعععض االمععؾر التربؾيععة التعع  تعع د  دوراج فعع  تثبيععت الخععؾ  مععؽ السؾاقععا االجتساعيععة  
مثع  إطعبلق الرعفاا والرعاق الشععؾا عمعى الظفع   كعأن يدعسى بانع  ضعنيف او جبعان او انع  ال 

 يتنمؼ او غير ذلػ ف  البيئة السشزلية او السدرسية
االهععع  او السعععربيؽ يذعععجعؾن فععع  ابشعععائوؼ وطبلبوععععؼ صععععفاا وفععع  بععععض الحعععاالا نجعععد ان  
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الظاعععععة العسيععععاي واالعتساديععععة والتععععزام الرععععست وعععععدم العععرد اضععععافة الععععى الدععععمؾ  السععععشنسش السقيععععد 
الوادئ  ويعدون ذلػ فزيمة وان  نؾا مؽ التوييب الذديد والسثال  ونتيجة ليلػ  عشدما يتقعدم هعيا 

لحيعاة والشعاس  يجعد نفدع  خائفعاج قمقعاج وغيعر واثعق بشفدع  وقدراتع  الظف  ف  العسععر وعميع  ان يؾاجع  ا
 (٥٣٨-٥٣٧: ٥٩٩٥الياتية وغير قادر عمى التعبير عؽ آرائ  ورغبات . )السالح 

 (,1م()2015)حسوووهدة عيووود ومعععؽ خعععبل، معععا اطمععع  عميعععة الباحثعععان معععؽ الدراسعععاا كدراسعععة 
رامج األلععععا  السختمفعععة فععع  ( فععع  فاعميعععة بععع5()2016) زيشوووح د (,3()2014) حدوووين حدوووشاء

البرامج الترويحية مؽ السحاور األساسية  تحديؽ الستليراا الشفدية واالجتساعية لؤلطفا، فاستخدام
 مؽ العديد يؾاج  اليؾمية تفاعبلت  ف  اليؾمية  فاإلندان اإلندان  وتفاعبلت  حياة ف  مشوا مفر ال

 معؽ لعيس فإنع  العدرام   وبالتعال  العسع   تجعار  نتيجعة التحعؾالا هعي  الجيريعة  وتحعدث التليعراا
 عمعى قعرون  لععدة العدراما اسعتخدمت الشفدع   فقعد الععبلج العدراما او المععب فع  استخدام السدتلر 

 لن  لئللوام مذتر  مردر الستشؾعة  والدراما الحياة طقؾس مختما السدرح  وف  داخ  سؾاي حد
 مثيعرة  وأن نفدعوا الحيعاة أن حكيقعة عمعى توافمدعف مدعتشدة بالعدراما والععبلج الشفدعية العدراما معؽ

 الحداثعة مشظمعق كبيعرة  ومعؽ بدرجعة مشظقع  أمعر الشفدع  السدعرح داخع  لمعدراما الفشع  االسعتخدام
 تؼ بالدراما العبلج مدسى تحت الشفد  العبلج مجا، ف  الدراما استخدام ف  حدث الي  والتظؾر
 للعرض األدوار  والتسثي   واالرتجعا، لعب مث  امابالدر  العبلج يسث  بسا والتقشياا الفشياا تظؾير
 الشفدعية  والععبلج العدراما بعيؽ التسييعز يس عؽ ذلعػ حياتوؼ  وم  جؾانب مختما ف  الشاس مداعدة

 الذعب  مذعتر   وأوجع  مردر إلى تدتشد العبلجية والدراما الشفدية الدراما أن مؽ بالدراما  فبالرغؼ
 غير متظابقيؽ. كبير  فوسا بيشوسا

 : البحثمذكمة 
بوعا مجتسعشعا معؽ احعداث أمشيعة وتقمبعاا اجتساعيععة وانتععذار الغععؾاهر  ان الغرو  التع  تسعر

الدمبية  ادا العى تؾاجعد افعراد األسعرة فع  البيعت لسعدة اطعؾ، مسعا كانعت عميع  فعع  الععدابق  ودفعععت 
لسشعععز، او النثيععر مععؽ االموععاا  بدعععبب خؾفوععا عمععى طفموعععا  الععى مشععع  مععؽ الخعععروج وحععد  خععارج ا

التحدث م  شخص غريب او حتى التجس  م  اوالد الجيران مسا قعد يع د  ذلعػ العى شععؾر الظفع  
بعالخؾ  كمسا اقتر  مش  أحد  ولؽ يجرؤ عمى الخروج مؽ السشز، واالبتعاد عؽ امع  والعيها  العى 

ؽ االسعر وان الغرو  الديئة الت  ننيذوا فع  مجتسعشعا  والتع  دفععت النثيعر مع السدرسة م  اقران 
الى التشق  معؽ م ان ألخر بحثاج عؽ االمان واالطسئشان ألفرادهعا  ادى العى عوعؾر مخعاو  جديعدة 
لعععؼ تنععععؽ مؾجععععؾدة سعععابقاج  ومشوعععا معععا يدعععسى بعععالخؾ  االجتسعععاع   فقعععد وجعععدا الدراسعععاا والبحعععؾث 

ائوععا حععاالا االجتساعيععة ان االسععر التعع  تشتقعع  كثيعععراج فععع  عععدد مععؽ السععدن او البمععدان تععزداد فعع  ابش
الخؾ  االجتساع   ويعؾد ذلعػ العى ععدة عؾامعع   مشوعا ععدم اتاحعة الؾقعت النعاف  إلقامعة عبلقعاا 
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اجتساعيععة مدععتسرة ومتنععررة  مسععا يجععع  فععرص االبشعععاي امععام اكتدععا  هععي  القععدراا وتظؾيرهععا قميمععة 
ن مسارسعة فاصبح الخؾ  االجتسعاع  معؽ السذع بلا الشفدعية االكثعر شعيؾعاج فع  وقتشعا الحاضعر وا

المعععب او الدععي ؾدراما قععد يعع ثر إيجابيععا فعع  خفععض تمععػ الغععاهر عشععد هعع الي األطفععا، وهععيا مععا دفعع  
 الباحثان الى اجراي هي  الدراسة.

 هدف الدراسة 
توععد  الدراسععة إلععى التعععر  عمععى تععاثير برنععامج ترويحععى مقتععرح عمععى خفععض حععدة السخععاو   .1

 االساسى االجتساعية لتبلميي السرحمة األولى مؽ التعمؼ
 فروض الدراسة 

 تؾجععععد فععععروق ذاا داللععععة احرععععائية بععععيؽ متؾسععععظاا الكياسععععاا القبميععععة والبعديععععة فعععع  مدععععتؾى  .1
( سعععشؾاا لعععدى مجسؾععععة البحععع  التجريبيعععة 10-8السخعععاو  االجتساعيعععة لعععدى األطفعععا، معععؽ )

 لرالح الكياساا البعدية.
 والبعديعععة فععع  مدعععتؾى ال تؾجعععد فعععروق ذاا داللعععة احرعععائية بعععيؽ متؾسعععظاا الكياسعععاا القبميعععة  .2

 ( سشؾاا لدى مجسؾعة البح  الزابظة.10-8السخاو  االجتساعية لدى األطفا، مؽ )
تؾجعععد فعععروق ذاا داللعععة احرعععائية بعععيؽ متؾسعععظ  الكياسعععيؽ البععععدييؽ لعععدى مجسعععؾعت  البحععع   .3

( سععشؾاا 10-8التجريبيععة والزععابظة فعع  مدععتؾى السخععاو  االجتساعيععة لععدى األطفععا، مععؽ )
 التجريبية.لرالح السجسؾعة 
 مرظمحات الدراسة  

عوععععععؾر اعععععععراض القمععععععق الستعععععععددة فعععععع  السؾاقععععععا :  Social Fearsالسخوووووواوف االجتساعيووووووة: 
االجتساعية  ويرافق ذلػ تجشباج او هروباج مؽ هي  السؾاقا بدبب االلؼ الشفد  والتؾتر الذديد الي  

 يتؾلد ف  داخع  االنعدان عشعد تعرض  لوي  السؾاقا االجتساعية.
ؾ  انفععععال  يغوعععر فيععع  الظفععع  مدعععتؾى معععؽ الخعععؾ  ونقعععص األمععععؽ  اسععععتجابة لسثيععععراا سعععم

خارجيعععة تعععرض لوععا  مرتبظععة بعسميععة اترععا، حكيقعع  او متؾقعع  معع  شععخص او مجسؾعععة اشععخاص 
يخذععى الظفععع  لقععايهؼ  نتيجععة احداسعع  بخظععر يوععدد  وتؾقعع  الذععر مععؽ اآلخععريؽ  والذعععؾر بععالتؾتر 

 (12, ص 1995رباي. )السالح ,واالرتبا  خاصعة بؾجؾد الل
ويعر  الباحثان السخاو  اإلجتساعية ف  الدراسة الحالية بأنوا هى الخؾ  مؽ معؽ مؾاقعا 
أو أشياي أو أشخاص وتتسث  ف  الخؾ  مؽ السعمسة وتجشب مؾاجوتوا   الخؾ  مؽ الشقد السؾج  

 نذظة ف  السدرسة.    مؽ الزمبلي  الخؾ  مؽ اإلندماج اإلجتساع   وكيلػ الخؾ  مؽ مسارسة األ
( الدعي ؾدراما  أو 618: 2010) داليوا الدويد مروظفىوتععر  : Psychodramaالديكهدراما:

التسثيمععة الشفدععية بأنوععا شعع   مععؽ أشعع ا، العععبلج الشفدعع  الععي  يدععتخدم التسثيعع  فعع  حعع  السذعع بلا 
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هع  كمسععة و  dramaأ  العشفس  واألخعر درامععا  Psychoالشفدعية  ويتنعؾن مععؽ شعقيؽ األو، سععي ؾ 
  أنا أفع   أنا أناض . »ومعشاها  dramaمذتقة مؽ النمسة اليؾنانية 

 (10م , ص 2010)داليا الديد,                                                              
 خظة وإجراءات البحث 

 : مشهج البحث
  لمسجسؾعتيؽ أحدهسا استخدمت الباحثان السشوج التجريب  بترسيؼ الكياسيؽ القبم  البعد 

 البح . لظبيعة لسشاسبت  وذلػتجريبية واألخرى ضابظة 
 مجتسع وعيشة البحث: 

اشععتس  مجتسعع  البحعع  عمععى األطفععا، السدععجميؽ بسدرسععة السدععتقب  لمتعمععيؼ االساسععى بسديشععة 
( طفعع  فعع  مرحمععة ريععاض 40الدععادس مععؽ أكتععؾبر بسحافغععة الجيععزة وتنؾنععت عيشععة الدراسععة مععؽ )

( طف  مجسؾععة تجريبيعة 20سشؾاا مقدسيؽ إلى ) 8( سشؾاا بستؾس  عسر 10-8) األطفا، مؽ
( طفع  مجسؾععة ضعابظة وقععام الباحثعان بتظبيعق مكيعاس السخععاو  االجتساعيعة لؤلطفعا، مععؽ 20و)
( سععشؾاا )إعععداد الباحثععان( وبرنععامج المعععب الترويحيععة لخفععض حععدة السخععاو  اإلجتساعيععة 8-10)

 شؾاا ) إعداد الباحثان(.( س10-8لدى أطفا، السدرسة )
 أدوات البحث: 

قععام الباحثععان بععاإلطبلا عمععى بعععض السراجعع  العمسيععة والدراسععاا الدععابقة فعع  مجععا، الظفؾلععة 
الشغعععر  وجوعععااومجعععا، عمعععؼ نفعععس الظفؾلعععة وكعععيلػ عمعععؼ العععشفس وأيزعععا التعععرويح الرياضعععى لسعرفعععة 

ا البحع   كعيلػ االسعتفادة مشوعا السختمفة ف  تفدير وتؾضيح السفاليؼ والسعار  السرتبظعة بستليعرا
فععع  تحديعععد االجعععراياا السشاسعععبة والسبلئسعععة لمدراسعععة الحاليعععة. وفععع  ضعععؾي هعععد  البحععع  وفروضععع  

 أستخدم الباحثان أدواا الدراسة التالية:
 (1  االجتساعية لدى عيشة البح . مرفق )و استسارة تحديد محاور مكياس السخا

( سعععشؾاا.  10-8اإلجتساعيعععة لؤلطفعععا، معععؽ )  برنعععامج المععععب الترويحعععى لخفعععض حعععدة السخعععاو 
 ( 4مرفق ) 

 هدف االستسارة:
 .تحديد محاور وعباراا مكياس السخاو  االجتساعية .1
 خظؾاا إعداد استسارة محاور وعباراا مكياس السخاو  االجتساعية:  .2

االطععبلا عمععى السراجعع  العمسيععة والدراسععاا الدععابقة الستخررععة فعع  بشععاي السقععاييس الخاصععة 
 جسووواس حدوووين (,8()2014) حشووواب عبووود الحسيووود (,2م()2007) معاويوووة محسوووهدا، مثععع  لؤلطفعع

( 24()2015) ريسووا احسوود (,16()2011) نهووى محيوود الوود ن( ودراسععاا كععبل مععؽ 12()2010)
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واالطبلا عمى السكياس الخاصة وذلػ لتحديد السحاور والت  يس ؽ لمباحثان االسعتعانة بع  لترعسؼ 
 ؤلطفا،.مكياس السخاو  االجتساعية ل

 عرض االستسارة ف  صؾرتوا السبدئية عمى الدادة الخبراي الستخرريؽ 
مؽ خبل، ندبة اتفعاق أراي الخبعراي محاور وعباراا مكياس السخاو  االجتساعية التؾص  إلى أهؼ 

 ( يؾضح ذلػ.2وجدو، )
 ( سشؾاا اعداد الباحثان 10-8مكياس السخاو  االجتساعية لد  األطفا، مؽ )

 العمسية السدتخدمة فد البحث.السعامالت 
 أواًل: الردق

 صدق السحكسين لسقياس السخاوف االجتساعية: 
اسعتخدم الباحثعان صعدق السح سعيؽ لحدعا  صعدق السحتعؾى لبلسعتبيان وذلعػ بوعد  التحقعق 
مؽ صدق استسارة االستبيان  حي  تؼ تظبيق االستبيان عمى الدادة الخبراي  كسا يؾضح  الجدو، 

(1 .) 
 (1جدو، )

االجتساعية لد   أراي الدادة الخبراي حؾ، محاور استسارة االستبيان الخاصة بسكياس السخاو 
 (10طف  السدرسة       )ن = 

 مناسب العبــــــــــارة م
الً حد 

 ما
غٌر 
 مناسب

الدرجة 
 الممدرة

النسبة 
 المئوٌة %

 011 01 1 1 01 الخوف من المعلمة المحور األول

 56,67 07 5 0 2 من اإلخفاق فً التعامل الخوف المحور الثانً

 96,67 29 1 0 9 الخوف من تأثٌر النمد الموجة من الزمالء المحور الثالث

 90,00 28 1 2 8 الخوف من األطفال المرناء المحور الرابع

 66,67 21 4 2 4 الخوف من فمدان الدعم النفسً المحور الخامس

 41,11 02 8 2 1 االجتماعًالخوف من فمدان الدعم  المحور السادس

 80,00 25 2 0 7 الخوف من االندماج االجتماعً المحور السابع

 56,67 07 5 0 2 الخوف من وجود أولٌاء االمور المحور الثامن

 011 01 1 1 01 الخوف من ممارسة األنشطة فً المدرسة المحور التاسع

 40ؾ، محاور االستبيان قعد تراوحعت معؽ ( أن الشدبة السئؾية ألراي الخبراي ح1يتزح مؽ جدو، )
% وبععيلػ تععؼ تحديععد السحععاور الرئيدععية السععتسارة 80% وقععد ارتزععت الباحثععان بشدععبة 100% إلععى 

االسععتبيان بشععاي عمععى آراي الدععادة الخبععراي  وبععيلػ تععؼ التؾصعع  إلععى السحععاور الرئيدععية لبلسععتبانة فععى 
 صؾرتوا الشوائية:
 الخؾ  مؽ السعمسة السحؾر االو،:

 الخؾ  مؽ تأثير الشقد السؾجة مؽ الزمبلي لسحؾر الثانى:ا
 الخؾ  مؽ االندماج االجتساع  السحؾر الثال :

http://jsbsh.journals.ekb.eg/


 

 كلية التربية الرياضية للبنين بالهرم جامعة حلوانالمجلة العلمية ل
Web : jsbsh.journals.ekb.eg       E-mail :  sjournalpess@gmail.com 

 

 م0202يناير  (4الجزء ) 19العدد                  السجمة العمسية لمتربية البدنية وعمهم الرياضة    

 

775 

 
 (2جدو، )

 (10)ن =  عدد عباراا استسارة االستبيان الخاصة بسكياس السخاو  االجتساعية لدى طف  السدرسة
 عدد العبارات محاورال المحاور

 9 الخوف من المعلمة المحور األول

 9 الخوف من تأثٌر النمد الموجة من الزمالء المحور الثانً

 01 الخوف من عدم االندماج االجتماعً المحور الثالث

 01 الخوف من ممارسة األنشطة فً المدرسة المحور الرابع

 08 عبارات االستبٌان ككل

عدد عباراا االستبيان الخاص بسكياس السخاو  االجتساعية عبعارة ععؽ (  2يتزح مؽ جدو، ) 
 ( عبارة.38)

 ( 3جدو، ) 
 (10)ن =  أراي الدادة الخبراي ف  عباراا استسارة االستبيان الخاصة بسكياس السخاو  االجتساعية

رة
با
لع

ا
 

 المحور الرابع المحور الثالث المحور الثانً المحور األول

الدرجة 
 الممدرة

لنسبة ا
المئوٌة 

رة %
با
لع

ا
 

الدرجة 
 الممدرة

النسبة 
المئوٌة 

رة %
با
لع

ا
 

الدرجة 
 الممدرة

النسبة 
المئوٌة 

رة %
با
لع

ا
 

الدرجة 
 الممدرة

النسبة 
 المئوٌة %

0 29 96,67 0 01 011,11 0 27 91,11 0 01 011,11 

2 26 86,67 2 20 71,11 2 08 61,11 2 09 60,00 

0 09 60,00 0 27 91,11 0 27 91,11 0 26 86,67 

4 01 011,11 4 21 66,67 4 01 011,11 4 01 011,11 

5 28 90,00 5 29 96,67 5 29 96,67 5 29 96,67 

6 07 56,67 6 01 011,11 6 21 66,67 6 08 61,11 

7 29 96,67 7 01 011,11 7 29 96,67 7 01 011,11 

8 26 86,67 8 20 71,11 8 0 27 8 28 90,00 

9 24 81,11 9 25 80,00 01 29 96,67 9 06 50,00 

         01 26 86,67 

( أن الشدعععبة السئؾيعععة ألراي الدعععادة الخبعععراي حعععؾ، مشاسعععبة النبعععاراا 3يتزعععح معععؽ خعععبل، الجعععدو، )
%( فعععأكثر 80%( ولقعععد ارتزعععى الباحثعععان ندعععبة )100% إلعععى50السقترحعععة قعععد تراوحعععت معععا بعععيؽ )

لمسؾافقععة عمعععى النبععاراا وتعععؼ اسعععتبعاد النبععاراا التععع  لعععؼ تحرعع  عمعععى هعععي  الشدععبة بشعععاي عمعععى أراي 
 ( يؾضح عباراا ك  محؾر قب  وبعد العرض.4راي وجدو، رقؼ )الدادة الخب

 
 
 
 
 

 الخؾ  مؽ مسارسة األنذظة ف  السدرسة السحؾر الراب :
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 (4جدو، )
 عدد عباراا االستبيان الخاص بسكياس الخؾ  قب  وبعد العرض عمى الخبراي

 العبــــــــــارة م

عدد 
العبارات 

فً 
صورتها 
 المبدئٌة

عدد  التعدٌل
العبارات 

فى 
صورتها 
 النهائٌة

 إضافة دمج حذف صٌاغة

مارة االستبٌان الخاصة بممٌاس المخاوف است
 االجتماعٌة

08 1 7 1 1 00 

 7 1 1 2 1 9 الخوف من المعلمة 0

 8 1 1 0 1 9 الخوف من تأثٌر النمد الموجة من الزمالء 2

 7 1 1 0 1 01 الخوف من عدم االندماج االجتماعً 0

 9 1 1 0 1 01 الخوف من ممارسة األنشطة فً المدرسة 5

( عععدد النبععاراا التعع  تععؼ حععيفوا وبععيلػ تععؼ إعععداد االسععتبيان الخععاص 4خععبل، الجععدو، )يتزععح مععؽ 
 (.3بسكياس السخاو  االجتساعية لدى طف  السدرسة ف  صؾرت  الشوائية  مرفق )

 الدراسة االستظالعية:   
( طف  مؽ مجتسع  البحع  وخعارج 30قام الباحثان بإجراي الدراسة االستظبلعية عمى عيشة قؾاموا )

 يشة البح  االساسية وذلػ بلرض التعر  عمى:ع
 بكياس السخاو  االجتساعية لد  طف  السدرسة.الخاص وضؾح عباراا السكياس 
 إجراء السعامالت العمسية.

 صدق االتداق الداخمد: 
الداخم  لسحاور استسارة السكياس الخاص بكياس السخاو  االجتساعية لعد   االتداقصدق 
 طف  السدرسة.
باحثعععان صعععدق االتدعععاق العععداخم  لحدعععا  معامععع  الرعععدق لمسكيعععاس وذلعععػ بوعععد  اسعععتخدم ال

( اطفععا، مععؽ 30التحقععق مععؽ صععدق السكيععاس  حيعع  تععؼ تظبيععق السكيععاس عمععى مجسؾعععة قؾاموععا )
مجتسعع  البحعع  ومععؽ خععارج عيشععة البحعع  األساسععية  وذلععػ لحدععا  معامعع  االرتبععا  بععيؽ درجععة كعع  

ا السحععاور والسجسععؾا النمعع  لبلسععتسارة كسععا يؾضععح  محععؾر والسجسععؾا النمعع  لعع  وكععيلػ بععيؽ درجععا
 (. 5جدو،)

 (5جدو، )
االجتساعية لدى  صدق االتداق الداخم  لسحاور استسارة االستبيان الخاص بسكياس السخاو 

 ( 30) ن =   طف  السدرسة  
 المٌمة االحتمالٌة معامل االرتباط المحاور م

 ,111 ,789**    علمةالخوف من الم 0

 ,111 ,981**   الخوف من تأثٌر النمد الموجة من الزمالء 2
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 ,111 ,905**   الخوف من عدم االندماج االجتماعً 0

 ,111 ,946**    الخوف من ممارسة األنشطة فً المدرسة 4

  0.01**دا، عشد مدتؾى                                          0.05*دا، عشد مدتؾى 
 السخاو  االجتساعية( ( أن معامبلا االرتبا  بيؽ محاور االستبيان )مكياس5يتزح مؽ جدو، )

( وهع  معععامبلا ارتبعا  دالععة إحرعائياج مسععا 0.980: 0.789والدرجعة النميععة لع  تراوحععت معا بععيؽ )
 يذير إلى االتداق الداخم  لبلستسارة.

 (6جدو، )
 ارة االستبيان الخاص بسكياس السخاو  االجتساعيةصدق االتداق الداخم  لنباراا محاور استس

 العبارة
معمل 
 االرتباط

 العبارة المٌمة االحتمالٌة
معمل 
 االرتباط

 العبارة المٌمة االحتمالٌة
معمل 
 االرتباط

 المٌمة االحتمالٌة

0   **902 , 111, 06   **911 , 111, 00   **911 , 111, 

2   *671 , 111, 07   **820 , 111, 

 

0   *759 , 111, 08   **971 , 111, 

4   *715 , 111, 09   **894 , 111, 

5   **820 , 111, 21   **971 , 111, 

6   **971 , 111, 20   **928 , 111, 

7   **851 , 111, 22   **971 , 111, 

8   **911 , 111, 20   **882 , 125, 

9   **820 , 111, 24   **894 , 111, 

01   **767 , 111, 25   **767 , 110, 

00   **882 , 111, 26   **882 , 111, 

02   **820 , 111, 27   **971 , 111, 

00   **928 , 111, 28   **820 , 111, 

04   **728 , 111, 29   **728 , 111, 

05   **971 , 111, 01   **850 , 111, 

  0.01**دا، عشد مدتؾى       0.05*دا، عشد مدتؾى 
السخعععععاو   ( أن مععععععامبلا االرتبعععععا  بعععععيؽ عبعععععاراا االسعععععتبيان )بسكيعععععاس6يتزعععععح معععععؽ جعععععدو، )

( وهعع  معععامبلا ارتبععا  دالععة 0.970: 0.670والدرجععة النميععة لعع  تراوحععت مععا بععيؽ ) االجتساعيععة(
 إلى االتداق الداخم  لبلستسارة.إحرائياج مسا يذير 

 (7جدو، )
لدى أطفا،  صدق االتداق الداخم  لنباراا السكياس الخاص بكياس السخاو  االجتساعية

 (30)ن =  السدرسة والدرجة النمية لن  محؾر
 العبارة المحور االول العبارة

المحور 
 الثانً

 العبارة
المحور 
 الثالث

 العبارة
المحور 
 الرابع

0   **789 , 0   **909 , 0   **914 , 0   **902 , 

2   *710 , 2   **916 , 2   **980 , 2   **828 , 

0   **702 , 0   **800 , 0   **902 , 0   **899 , 

4   **816 , 4   **916 , 4   **808 , 4   **828 , 

5   **782 , 5   **849 , 5   **980 , 5   *701 , 
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6   *740 , 6   **798 , 6   **902 , 6   **902 , 

7   **898 , 7   **702 , 7   **828 , 7   **816 , 

  8   **980 ,   8   **782 , 

      9   **914 , 

لكيعععاس ( أن مععععامبلا االرتبعععا  بعععيؽ عبعععاراا ومحعععاور اسعععتسارة السكيعععاس )7يتزعععح معععؽ جعععدو، )
**( 0.959**: 0.730( والدرجعععة النميعععة لمسحعععاور لععع  تراوحعععت معععا بعععيؽ )السخعععاو  االجتساعيعععة

 وه  معامبلا ارتبا  دالة إحرائياج مسا يذير إلى االتداق الداخم  لمسكياس.
 ثانيًا الثبات:

 سحاور السقياس باستخدام معامل ألفا كرونباخ:حداب الثبات ل
ألفا كرونبعاخ تؼ تقدير ثباا السكياس عمى أفراد العيشة االستظبلعية باستخدام طريقة معام  

( لمسكيعاس ك ع  مسعا يعد، عمعى أن السكيعاس 0.989حي  حر  السكياس عمى قيسعة معامع  ألفعا )
 ػ.( يؾضح ذل 8يتست  بدرجة عالية مؽ الثباا وجدو، ) 

 (8جدو، )
الخاص بكياس السخاو   معامبلا ألفا كرو نباخ لثباا محاور مكياس لنباراا السكياس

 االجتساعية
 ثبات المحور عدد العبارات المحاور

 ,904 7 األول
 ,906 6 الثانً
 ,966 5 الثالث
 ,958 6 الرابع

 ,989 00 الثبات العام لالستبٌان

  0.01**دا، عشد مدتؾى     0.05*دا، عشد مدتؾى  
( 0.966: 0.934( أن معععامبلا ارتبععا  الفععا كرونبععاخ تتععراوح بععيؽ )8يتزععح مععؽ جععدو، )

مسععا يعشعع  أن ثبععاا معامعع  الفععا كععرو نبععاخ  0.01وهعع  معععامبلا ارتبععا  دالععة عشععد مدععتؾى داللععة 
 (.االجتساعية السخاو مقبؾ، لمدرجة النمية لمسكياس ولسحاور مكياس )

 تجانس عيشة الح 
 (9جدو، )

 40ن= تجانس عيشة البح  ف  مكياس السخاو  االجتساعية لؤلطفا،
 المتغيرات المحور

وحذة 

 القياس

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الوسيط

معامل 

 اإللتواء

ف 
و
خا

لم
ا

ة 
عي

ما
جت

ال
ا

ال
طف

أل
ل

 

 2.255 25.72 2.55 25.70 درجة الخوف من المعلمة

الخوف من تأثير النقذ الموجة من 

 الزمالء

 2.452 02.72 2.22 02.55 درجة

 2.024 27.52 2.55 27.55 درجة الخوف من عذم االنذماج االجتماعي
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الخوف من ممارسة األنشطة في 

 المذرسة

 2.705 05.72 2.20 05.55 درجة

 2.550 55.22 2.55 55.77 درجة مجموع المقياس

( أن مععامبلا اإللتعؾاي لعيشعة البحع  فع  مكيعاس السخعاو  االجتساعيعة 9جعدو، رقعؼ )يتزح مؽ ال
( مسعا يعد، عمعى 3)± ( أ  انحرعرا معا بعيؽ 0.992العى  0.088لؤلطفا، قعد تراوحعت معا بعيؽ )

 تجانس العيشة 
 تكافؤ مجسهعتد البحث 

 (10جدو، )
 اعية لؤلطفا، قيد البح تناف  السجسؾعتيؽ الزابظة والتجريبية ف  مدتؾى السخاو  االجتس

 40=2=ن1ن

 المتغٌرات
وحدة 
 المٌاس

 المجموعة الضابطة المجموعة التجرٌبٌة

 لٌمة )ت(
مستوى 
المتوسط  الداللة

 الحسابً
االنحراف 
 المعٌاري

المتوسط 
 الحسابً

االنحراف 
 المعٌاري

 غٌر دال 1.94 1.68 06.08 1.62 06.20 درجة الخوف من المعلمة

 غٌر دال 1.58 1.27 20.44 1.01 20.59 درجة لخوف من تأثٌر النمد الموجة من الزمالءا

 غٌر دال 1.08 1.00 05.58 1.08 05.64 درجة الخوف من عدم االندماج االجتماعً

 غٌر دال 157 1.07 20.02 1.00 20.40 درجة الخوف من ممارسة األنشطة فً المدرسة

 غٌر دال 1.85 1.06 76.02 .171 76.85 درجة مجموع الممٌاس

 2.04( = 0.05* قيسة )ا( الجدولية عشد مدتؾى )
( ععععدم وجعععؾد فعععروق دالعععة إحرعععائيا بعععيؽ السجسعععؾعتيؽ التجريبيعععة 10يتزعععح معععؽ جعععدو، )   

والزابظة فع  الستليعراا قيعد البحع  حيع  إن قيسعة )ا( السحدعؾبة اقع  معؽ قيستوعا الجدوليعة عشعد 
 د، عمى تناف  مجسؾعت  البح  ف  مدتؾى التشسر.( مسا ي0.05مدتؾى الداللة )

 برنامج أنذظة االلعا  الترويحية لمحد مؽ السخاو  االجتساعية لؤلطفا،. 
 قام الباحث بهضع البرنامج السقترح فد ضهء الخظهات التالية:  

 اإلطبلا عمى التراث السرجع  لبرامج االلعا  الترويحية ف  تعدي  سمؾ  األطفا،. .1
 د  مؽ البرنامج. تحديد الو .2
 ترسيؼ محتؾى البرنامج.  .3
 عرض محتؾى البرنامج عمى أساتية ف  التربية وعمؼ الشفس لمتح يؼ. .4
 تعدي  أنذظة البرنامج ف  ضؾي رأ  السح سيؽ .5
تظبيععق بعععض جمدععاا البرنععامج عمععى عيشععة إسععتظبلعية مععؽ األطفععا، لمتأكععد مععؽ مشاسععبة  .6

 أنذظة البرنامج ألطفا، السدرسة. 
 ة البرنامج عمى العيشة التجريبية.تظبيق أنذظ .7

 

http://jsbsh.journals.ekb.eg/


 

 كلية التربية الرياضية للبنين بالهرم جامعة حلوانالمجلة العلمية ل
Web : jsbsh.journals.ekb.eg       E-mail :  sjournalpess@gmail.com 

 

 م0202يناير  (4الجزء ) 19العدد                  السجمة العمسية لمتربية البدنية وعمهم الرياضة    

 

775 

  -تحد د الهدف من البرنامج :   -أ   
 يود  البرنامج السقترح إلى ما يم  : 

 ( سشؾاا.  6 -4خفض مدتؾى السخاو  االجتساعية لؤلطفا، مؽ )   -
 وضع محتهى البرنامج :  -ب 
الدادة الخبراي ف  السجعا، بعد الرجؾا لمسراج  العمسية والدراساا الدابقة واالسترشاد بآراي  

عؽ طريق السقابمعة الذخرعية معؽ قبع  الباحثعان  تعؼ وضع  محتعؾى البرنعامج السقتعرح والعي  يذعس  
وقععد قععام الباحثععان باالسععتعانة بأحععد االخرععائيؽ عمععى لجمدععاا األلعععا  الترويحيععة معع  سععي ؾدراما  

ععع  انتذععار فيععروس كرونععا  الرععحييؽ والسؾجععؾديؽ بالسدععتؾى لمحععد مععؽ االثععار الدععمبية السشتذععرة فعع 
  -وقد كان كالتالى: 

 عدم وجؾد األطفا، مؽ قب  إدارة السدرسة وذلػ بكياس درجة الحرارة قب  الدخؾ، لمسدرسة. .1
 قام الباحثان باالسعانة باالخرائى الرحة عؽ طريق تعكيؼ م ان تشفيي البرنامج. .2
 يديوؼ ولبس النساماا الجديدة.قب  دخؾ، األطفا، الى تشفيي البرنامج يقؾم األطفا، بتعكيؼ أ .3
 راا الباحثان تؾزي  األطفا، بفاص  مدافة بيشوؼ وفقا إلجراياا االحترازية. .4
 .ف  حالة االنتواي مؽ تتفيي الؾحدة يقؾم الباحثان متابعة األطفا، حتى دخؾ، الفر  .5
لععععا  وقعععد راا الباحثعععان أن يتدعععؼ محتعععؾى البرنعععامج بعععالتشؾا والسرونعععة فععع  التشفيعععي واختيعععار األ .6

والدي ؾدراما والترعسيساا الوادفعة مع  التشعؾا فع  إسعتخدام األدواا والتع  تدعاعد عمعى خفعض 
مدتؾى السخاو  االجتساعية وتحديؽ التفاعبلا االجتساعية مؽ خبل، حب العس  الجساع  

 واألندماج م  اآلخريؽ. 
  -أسس وضع محتهى البرنامج السقترح: 

رنامج السقتعرح لمحعد معؽ السخعاو  االجتساعيعة لؤلطفعا، لؾض  محتؾى البرنامج السقترح الب 
( سععشؾاا قععام الباحثععان بععاإلطبلا عمععى العديععد مععؽ السراجعع  العمسيععة التعع  اهتسععت بؾضعع  6-4مععؽ )

برامج السقترح باستخدام األلعا  الترويحية والدي ؾدراما لمحد مؽ السخاو  االجتساعية لدى ه الي 
 ية التالية: األطفا، تؼ التؾص  إلى األسس العمس

 مراعاة عؾام  األمؽ والدبلمة مؽ حي  األدواا السدتخدمة وم ان تظبيق البرنامج. 
أن يتشاسععب محتعععؾى البرنعععامج مععع  السراحععع  العسريعععة والخرعععائص والقعععدراا واإلسعععتعداداا ورغبعععاا 
وميعععؾ، عيشعععة البحععع  بسعععا ي فععع  السذعععاركة اإليجابيعععة فععع  أنذعععظة البرنعععامج بأقرعععى معععا تدعععسح بععع  

 وؼ. قدرات
التشعؾا فعع  األنذعظة بسععا يثيعر دافنيععة األطفععا، لمعسع  واكتدععا  خبعراا الشجععاح مع  تذععجي  التفاععع  

 والتعاون والتؾاص  بيؽ األطفا، والت  تشع س بخفض مدتؾى السخاو  االجتساعية. 
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تجشب العقا  م  تنعرار التعزيعز المفغع  والسعاد  اإليجعاب  والسعدرج لنافعة األطفعا، السذعتركيؽ فع  
 نذظة وم  تحفيز روح التعاون بيؽ األطفا، السذاركيؽ إلنجاز هد  حرك  مذتر .األ

اإلعتسععاد عمععى المعععب معع  الدععي ؾدراما بععيؽ األطفععا، إلتاحععة فععرص التؾاصعع  واإلقبععا، اإلجتسععاعى 
 وتشسية االتجاهاا اإليجابية نحؾ اآلخريؽ.

 زمن لمبرنامج :    -ج  
(  8ععععب ترويحيعععى وتعععؼ التظبيعععق عمعععى معععدار ) ( نذعععا  ل 22أشعععتس  البرنعععامج عمعععى ععععدد )   .1

 أسابي   لخفض السخاو  اإلجتساعية مؽ خبل،:
 أنذظة تقم  مؽ خؾ  الظف  مؽ مؾاجوة السعمسة. .2
 أنذظة تقم  مؽ الخؾ  مؽ الشقد السؾج  مؽ الزمبلي. .3
 أنذظة تقم  مؽ الخؾ  مؽ اإلندماج اإلجتساع . .4
 األنذظة السدرسية.أنذظة تقم  مؽ الخؾ  مؽ الغوؾر أثشاي مسارسة  .5
 أهدا  انذظة المعب والدي ؾدراما: .6
 مداعدة الظف  عمى أداي السوام بدون خؾ . .7
 التقمي  مؽ خؾ  الظف  مؽ السعمسة. .8
 زيادة ثقة الظف  بشفد  أمام زمبلي . .9
 السذاركة بفاعمية ف  األنذظة السذتركة. .10
 التعاون م  زمبلي  ف  أداي السوام. .11
 ر عؽ نفد .زيادة قدرة الظف  عمى التعبي .12
 زيادة شعؾر  باإلنجاز بعد أداي السوام السظمؾبة مش . .13
 اإلقدام ف  طمب اإلشترا  باألنذظة.  .14
 الفشياا السدتخدمة ف  البرنامج: .15
الشسيجعة ( باإلضعافة  –قام الباحثان بإستخدام فشياا تعدي  الدمؾ  الستسثمة ف  ) التعزيز  

العدكان  –تقعديؼ العياا  –السعرأ   –قمعب العدور  –لدور إلى فشياا الدي ؾدراما والستسثمة ف  ) لعب ا
 الحمؼ( –الدحر  

 القياس القبمد 
م وذلععػ فعع  متليععراا 17/10/2020اجععرا الباحثععان الكياسععاا القبميععة عمععى األطفععا، فعع   

 السخاو  االجتساعية لؤلطفا، عمى مكياس السخاو  االجتساعية مؽ اعداد الباحثان.
تظبيعععععق البرنعععععامج السقتعععععرح السعععععتخدام األلععععععا  الترويحيعععععة لمحعععععد معععععؽ مذععععع مة السخعععععاو    -   

 االجتساعية السقترح: 
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قععععام الباحثععععان بتحديععععد م ؾنععععاا السحتععععؾى لمبرنععععامج فعععع  ضععععؾي األهععععدا  السحععععددة مععععؽ خععععبل،   -
لخاصعة اإلسترشاد بالسراج  العمسية وتؼ إختيار السحتؾى والسواراا واأللعا  الرليرة والسدابقاا ا

والجمداا االسترشاد والد يؾدراما وكان ذلػ بسا يتشاسب م  إحتياجاا وخرائص عيشة الدراسعة  
م وذلععػ بؾاقعع  13/12/2020م إلععى 18/10/2020تععؼ تظبيععق البرنععامج السقتععرح  فعع  الفتععرة مععؽ 

 ( أسابي .8)
 القياسات البعدية   -جو  
يراا قيد الدراسة وبعشفس األسعمؾ  م ف  الستل15/12/2020تؼ إجرائوا ف  الفترة مؽ يؾم  

 الستب  ف  الكياساا القبمية.
 السعالجات اإلحرائية السدتخدمة:

 وفقاج لظبيعة البح  وأهداف  استخدمت الباحثان بالسعالجاا االحرائية التالية.
 االنحرا  السنيار        الستؾس  السرجح الستؾس  الحداب .

 معام  االلتؾاي. الؾسي 
 الشدبة السئؾية. درة.الدرجة السق

 معام  الفا كرو نباخ. معام  االرتبا .
 عرض ومشاقذة الشتائج:

 (11جدو، )
 (40)ن =  مدتؾ  السخاو  االجتساعية لد  أطفا، السدرسة

 العبارات م
الوزن 
 النسبً

المتوسط 
 المرجح

النسبة 
المئوٌة 

% 

 المحور األول: الخوف من المعلمة

 74,6 2,2 47 ٌد لمجرد رؤٌة المعلمةٌشعر الطفل بخوف شد 0

 85,7 2,5 54 ٌخشى الطفل عندما تشٌر إلٌة المعلمة بأداء مهمة معٌنة 2

 77,8 2,0 49 ٌشعر الطفل بالتوتر فً حالة أداء مهمة خوفاَ من ردة فعل المعلمة إذا اخطأ 0

 79,4 2,4 51 ٌرتجف عندما ٌسمع صوت عالً من المعلمة7 4

 76,2 2,0 48 عند توبٌخ المعلمة الحد زمالئهٌتأثر الطفل  5

 87,0 2,6 55 عدم لدرة المعلمة على مساعدة الطفل تجعله ٌشعر بالخوف 6

 88,9 2,7 56 ٌشعر الطفل بالخوف عند التعامل مع معلمة جدٌدة 7
 المحور الثانً: الخوف من النمد الموجه من الزمالء

 88,9 2,8 56 ارنته بزمالئهٌشعر الطفل بعدم الثمة بالنفس عند مم 8

 76,2 2,0 48 ٌشعر الطفل بالملك والخوف عند اخفاله فً أداء مهمة 9

 84,0 2,5 50 ٌشعر الطفل بالتوتر عند وجود عدد كبٌر من الزمالء وأولٌاء األمور 01

 87,0 2,6 55 ٌشعر الطفل بعدم الثمة عند نمد زمالئه ألدائه 00

 87,0 2,6 55 ءه بعض المهام المشتركة خوفًا من الفشلٌرفض الطفل مشاركة زمال 02

 81,9 2,4 50 ٌشعر الطفل بالخوف لوجود زمالء جدد بحجرة النشاط 00

 77,8 2,0 49 ٌشعر الطفل بالخوف والملك أثناء االحتفالت التً تموم بها المدرسة 04

 84,0 2,5 50 ٌشعر الطفل بالخوف عندا ٌجد زمالئه ٌحدلون فٌه 05
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 لمحور الثالث: الخوف من االندماج االجتماعًا
 81,9 2,4 50 ٌنزعج عند وجود غرباء فً المدرسة 06

 84,0 2,5 50 ٌمٌل الى العزلة 07

 81,9 2,4 50 ٌتردد فً طلب المساعدة من االطفال اآلخرٌن 08

 79,4 2,4 51 ٌصمت بوجود الغرباء 09

 70,4 2,0 45 ٌتجنب اللعب مع االطفال اآلخرٌن 21

 95,2 2,9 61 ٌفضل أن ٌشاهد زمالءه من بعٌد أثناء لعبهم وال ٌشاركهم7 20

 84,0 2,5 50 ٌرفض المشاركة فً الحفالت المدرسٌة 22
 المحور الرابع: الخوف من ممارسة األنشطة فً المدرسة

 85,7 2,6 54 ٌشعر الطفل بالتوتر عند أداء االنشطة الجدٌدة 20

 90,7 2,8 59 ر الى المدرسة خوفاً من ممارسة األنشطةٌخشى الطفل الحضو 24

 81,9 2,4 50 ٌبدأ الطفل فً البكاء بمجرد البدأ فً دخول المدرسة7 25

 84,0 2,5 50 ٌتظاهر الطفل بالتعب والمرض عند البدأ بدخول المدرسة 26

 76,2 2,0 48 ٌشعر الطفل بالتوتر عند أداء زمالئة األنشطة المختلفة وبكائهم 27

 76,2 2,0 48 ٌبدأ الطفل فً البكاء عندما ٌجد صوبة فً اداء األنشطة الصفٌة داخل المدرسة 28

 70,4 2,0 45 ٌشعر الطفل بالتوتر والخوف طول فترة التواجد بالمدرسة7 29

01 
ٌشعر الطفل بالخوف عند طلب المعلمة أداء األنشطة المختلفة فً ولت واحد لكل 

 االطفال
50 2,5 84,0 

 87,0 2,6 55 ٌتجنب الطفل أداء االنشطة أثناء مالحظة المعلمة له7 00

( أن مغاهر السخاو  اإلجتساعية تتعؾافر لعدى عيشعة البحع  حيع  تراوحعت 11يتزح مؽ جدو، )
( مسا يد، عمعى معدى تعؾافر مغعاهر %95,2: % 69,8الشدبة السئؾية لدى عيشة البح  ما بيؽ )

 طفا، السدرسة.السخاو  اإلجتساعية لد  أ
 (12جدو، )

لدى اطفا، السجسؾعة  "داللة الفروق بيؽ الكياس القبم  والبعد  ف  مدتؾى السخاو  االجتساعية
 (20)ن = التجريبية"

 المحاور
وحدة 
 المٌاس

الفروق  المٌاس البعدي المٌاس المبلً
بٌن 

 المتوسطٌن

نسبة 
 التحسن

لٌمة 
 )ت(

مستوى 
المتوسط  الداللة

 ابًالحس
االنحراف 
 المعٌاري

المتوسط 
 الحسابً

االنحراف 
 المعٌاري

 دال 5.98 %50.77 5.50 1.22 01.68 1.62 06.20 درجة الخوف من المعلمة

الخوف من تأثٌر النمد 
 الموجة من الزمالء

 1.07 02.69 1.01 20.59 درجة
8.91 40.22% 6.08 

 دال

الخوف من عدم 
 االندماج االجتماعً

 1.00 01.20 1.08 05.64 ةدرج
5.40 04.70% 7.62 

 دال

الخوف من ممارسة 
 األنشطة فً المدرسة

 1.01 04.06 1.00 20.40 درجة
9.15 08.65% 4.98 

 دال

 دال 5.97 %61.01 28.90 1.06 47.94 1.07 76.85 درجة مجموع الممٌاس

               1.72=  0.05قيسة "ا" الجدولية عشد مدتؾى  
( وجؾد فروق ذاا داللة إحرائية بيؽ الكياسيؽ القبم  والبعد  ف  مدتؾى 12مؽ جدو، ) يتزح

السخاو  االجتساعية لدى اطفا، السجسؾعة التجريبية وذلػ لرالح الكيعاس البععد  حيع  تراوحعت 
 (.0.05قيسة )ا( السحدؾبة أكبر مؽ قيستوا الجدولية عشد مدتؾى الداللة )

 

http://jsbsh.journals.ekb.eg/


 

 كلية التربية الرياضية للبنين بالهرم جامعة حلوانالمجلة العلمية ل
Web : jsbsh.journals.ekb.eg       E-mail :  sjournalpess@gmail.com 

 

 م0202يناير  (4الجزء ) 19العدد                  السجمة العمسية لمتربية البدنية وعمهم الرياضة    

 

750 

 (13جدو، )
لدى اطفا، السجسؾعة  بيؽ الكياس القبم  والبعد  ف  مدتؾى السخاو  االجتساعية"داللة الفروق 

 (20)ن = الزابظة"

 المحاور
وحدة 
 المٌاس

الفروق  المٌاس البعدي المٌاس المبلً
بٌن 

 المتوسطٌن

نسبة 
 التحسن

لٌمة 
 )ت(

مستوى 
المتوسط  الداللة

 الحسابً
االنحراف 
 المعٌاري

المتوسط 
 الحسابً

االنحراف 
 المعٌاري

 1.01 05.02 1.68 06.08 درجة الخوف من المعلمة
0.16 6.55% 0.01 

غٌر 
 دال

الخوف من تأثٌر النمد 
 الموجة من الزمالء

 1.20 09.22 1.27 20.44 درجة
2.22 01.05% 1.98 

غٌر 
 دال

الخوف من عدم 
 االندماج االجتماعً

 1.06 04.00 1.00 05.58 درجة
0.47 9.40% 1.88 

غٌر 
 دال

الخوف من ممارسة 
 األنشطة فً المدرسة

 1.07 20.95 1.07 20.02 درجة
0.07 5.16% 1.64 

غٌر 
 دال

 1.00 47.4 1.06 76.02 درجة مجموع الممٌاس
29.28 08.06% 1.78 

غٌر 
 دال

               1.72=  0.05قيسة "ا" الجدولية عشد مدتؾى  
اا داللة إحرائية بيؽ الكياسيؽ القبم  والبعد  ف  مدتؾى ( وجؾد فروق ذ13يتزح مؽ جدو، )

السخاو  االجتساعية لدى اطفا، السجسؾعة الزابظة وذلػ لرالح الكياس البععد  حيع  تراوحعت 
 (. 0.05قيسة )ا( السحدؾبة أكبر مؽ قيستوا الجدولية عشد مدتؾى الداللة )

 (14جدو، )
لمسجسؾعة الزابظة  ة الفروق بيؽ الكياسيؽ البعد الستؾس  الحداب  واالنحرا  السنيار  ودالل

 20=2=ن1ؽوالتجريبية ف  متلير السخاو  االجتساعية لؤلطفال

 المحاور
وحدة 
 المٌاس

 المجموعة الضابطة المجموعة التجرٌبٌة
لٌمة 
 )ت(

مستوى 
المتوسط  الداللة

 الحسابً
االنحراف 
 المعٌاري

المتوسط 
 ًالحساب

االنحراف 
 المعٌاري

 دال 8.65 1.01 05.02 1.22 01.68 درجة الخوف من المعلمة

 دال 7.29 1.20 09.22 1.07 02.69 درجة الخوف من تأثٌر النمد الموجة من الزمالء

 دال 8.65 1.06 04.00 1.00 01.20 درجة الخوف من عدم االندماج االجتماعً

 دال 7.96 1.07 20.95 1.01 04.06 درجة المدرسة الخوف من ممارسة األنشطة فً

 دال 8.66 1.00 47.4 1.06 47.94 درجة مجموع الممٌاس

               1.68=  0.05قيسة "ا" الجدولية عشد مدتؾى 
( وجعععؾد فعععروق ذاا داللعععة إحرعععائية بعععيؽ الكياسعععيؽ البععععدييؽ فععع  لسدعععتؾى 14يتزععح معععؽ جعععدو، )

عة الزابظة والسجسؾعة التجريبية وذلػ لرعالح السجسؾععة التجريبيعة السخاو  االجتساعية لمسجسؾ 
 حي  قيسة )ا( السحدؾبة أكبر مؽ قيسة )ا( الجدولية. 
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 مشاقذة الشتائج:
 مشاقذة نتيجة الفرض األوس:

 شص الفرض األوس عمى )تهجد فروق ذات داللة احرائية بين متهسظات القياسات 
( سشهات مجسهعة 91-8االجتساعية لدى األطفاس من ) السخاوف القبمية والبعدية فد مدتهى 

 البحث التجريبية لرالح القياسات البعدية(.
( أن مغاهر السخاو  اإلجتساعية تتعؾافر لعدى عيشعة البحع  حيع  11و يتزح مؽ جدو، )

( مسا يد، عمى معدى تعؾافر %95,2: % 69,8تراوحت الشدبة السئؾية لدى عيشة البح  ما بيؽ )
  االجتساعية لعد  أطفعا، السدرسعة وتععزى الباحثعان تمعػ الشتيجعة العى  االفعرا  فع  مغاهر السخاو 

ععدم تععر  الؾلعديؽ السجععا، لؤلطفعا، فعع  االحتنعا  بععأقرانوؼ باإلضعافة الععى بععض التعزيععزاا الدععمبية 
 مؽ األمواا تجا  أبشائوؼ.

طاا اليؾميعة ( أن االطفعا، اثشعاي الكيعام بالشذعا2000)  نزار والوهيس  كامل الظالحويذعير  
تؾاجووؼ تحدياا جدعسانية وشععؾرية مختمفعة فعرعر السلعامرة والخظعؾرة مؾجعؾد ويتظمعب الظسأنيشعة 

بيئعة تعمععؼ إيجابيعة.) كامعع  الظالعب  نععزار  ايجععادوععدم الخععؾ  معؽ وقععؾا االصعاباا والسدععاهسة فع  
 (2000والؾيس,

مثعع  القمععق والخععؾ  لععيا فععإن عععدم الثقععة بععالشفس والقععدرة عمععى االنجععاز بدععبب عؾامعع  نفدععية 
وكبلهسععا تععأثر تععأثيراج سععمبياج عمععى فعاليععاا الحيععاة اليؾميععة  وهععيا يععد، عمععى ان حععدة القمععق والخععؾ  

 م(2002تمعب دور موؼ وأساس  ف  عسمية التعمؼ وسرعة اإلنجاز.) زكريا الذريش  , 
ر ( عمععى أن حعدة القمعق والخعؾ  تمعععب دو هيوام سووعدوب ونوزار الظالوحويتفعق الباحثعان مع  )

فععى عسميععة الععتعمؼ وسععرعة االنجععاز  إذن فالسوععارة التعع  لععيس لمسععتعمؼ اسععتعداد لتعمسوععا  وأساسعع موععؼ 
ولديعع  خبععراا غيععر سععارة عشوععا تركععت لعع  واقعع  وأثععر سععمب  فععى نفدعع  ال يس ععؽ مسارسععتوا والتععدريب 

 (55,ص2018() ليام سعدون, نديسة عباس,1م,ص2003عميوا. )نزار الظالب وكام  لؾيس,
( وجؾد فروق ذاا داللة إحرائية بعيؽ الكياسعيؽ القبمع  والبععد  12مؽ جدو، ) كسا يتزح

فعع  مدععتؾى السخععاو  االجتساعيععة لععدى اطفععا، السجسؾعععة التجريبيععة وذلععػ لرععالح الكيععاس البعععد  
( وترجع  0.05حي  تراوحت قيسة )ا( السحدؾبة أكبر مؽ قيستوا الجدولية عشعد مدعتؾى الداللعة )

الععى اسععتخدام البرنععامج السقتععرح باسععتخدام المعععب والدععي ؾدراما والععي  سععاهؼ  الباحثععان تمععػ الشتيجععة
 بذ   كبير ف  تحديؽ التفاع  االجتساع  والحد مؽ مذ مة الخؾ  لدى ه الي األطفا،.

 درجعة زيعادة والمععب فع  الدعي ؾدراما برنعامج وتعأثير بفعاليعة الشتيجعة هعي  ويفدعر الباحثعان
 السدعتخدمة الستععددة األساليب ضؾي ف  األطفا، الخؾ  لدى االجتساع  وخفض م شر التفاع 
 أن بؾصا أخرى  جوة جوة  ومؽ مؽ هيا والتشذيظية الدرامية واأللعا  القرة مث  البرنامج ف 
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 األساليب  مؽ العديد طياتوا ف  تحؾ   الت  الجساعية والعبلجية اإلرشادية الظرق  أحد الدي ؾدراما
دعععي ؾدراما والمععععب قعععد أد  إلعععى نتعععائج ععععاهرة وواضعععحة عمعععى وتعععرى الباحثعععان أن برنعععامج ال

األطفععععا، الععععييؽ خزعععععؾا لعسميععععة التععععدريب  فالسذعععع بلا الدععععمؾكية الشاتجععععة عععععؽ ضعععععا التفاععععع  
االجتساع  وزيادة حد السخاو  االجتساعية لدى أفراد العيشة معا هع  إال نتعاج طبيعع  لبلضعظرا  

تشع س عمى سمؾكياتوؼ  مث  االنظؾاي وعدم مذاركة الي  يعاني  ه الي األطفا، ومؽ الظبيع  أن 
اآلخريؽ ف  المعب واالستلراق ف  الياا  وعدم القدرة عمى التؾاص  وعدم القدرة عمى التعبير عؽ 
العؾاطا هيا بجانب بعض الدمؾكياا العدوانية الت  كانؾا يسارسؾنوا تجا  بعزوؼ البعض  ولنؽ 

امج الت  يلمب عميوعا األمعؽ والظسأنيشعة والسعرح والسذعاركة  عشدما عاش ه الي األطفا، أجؾاي البرن
وتفععاعمؾا معع  فعاليععاا وفقععراا البرنععامج السختمفععة بعيععدا عععؽ البيشععة الروتيشيععة التعع  يفزععمؾن النععيش 

 فيوا.
 مشاقذة نتيجة الفرض الثاند:

 شص الفرض الثاند عمى انة ال تهجد فروق ذات داللة احرائية بين متهسظات القياسات 
( سشهات لدى 91-8السخاوف االجتساعية لدى األطفاس من ) لقبمية والبعدية فد مدتهى ا

 مجسهعة البحث الزابظة.
( عدم وجؾد فروق ذاا داللة إحرائية بيؽ الكياسيؽ القبم  والبععد  13يتزح مؽ جدو، )

فععع  مدعععتؾى السخعععاو  االجتساعيعععة لعععدى اطفععععا، السجسؾععععة الزعععابظة حيععع  تراوحعععت قيسععععة )ا( 
( لمكيعاس البععد   وترجع  الباحثعان 0.05ؾبة أق  مؽ قيستوا الجدوليعة عشعد مدعتؾى الداللعة )السحد

تمععػ الشتيجععة الععى عععدم تعععرض السجسؾعععة الزععابظة لمبرنععامج السقتععرح لمحععد مععؽ مخععاو  األطفععا، 
 اإلجتساعية  حي  عمت السجسؾعة الزابظة ف  الغرو  الظبينية داخ  الروضاا. 

 ثالث:مشاقذة نتيجة الفرض ال
تهجد فروق ذات داللة احرائية بين متهسظد القياسين البعد ين  شص الفرض الثالث عمى )

لدى مجسهعتد البحث التجريبية والزابظة فد مدتهى السخاوف االجتساعية لدى األطفاس من 
 .( سشهات لرالح السجسهعة التجريبية4-6)
ياسععععيؽ البعععععدييؽ فعععع  ( وجععععؾد فععععروق ذاا داللععععة إحرععععائية بععععيؽ الك14يتزععععح مععععؽ جععععدو، )

لسدععععتؾى السخععععاو  االجتساعيععععة لمسجسععععؾعتيؽ التجريبيععععة و الزععععابظة  وذلععععػ لرععععالح السجسؾعععععة 
التجريبيععة حيعع  قيسععة )ا( السحدععؾبة أكبععر مععؽ قيسععة )ا( الجدوليععة وترجعع  الباحثععان تمععػ الشتيجععة 

جتساع  وخفض الى استخدام البرنامج السقترح باستخدام الد ؾدراما والمعب ف  تحديؽ التفاع  اال
مدععتؾى السخععاو  االجتساعيععة والسظبععق عمععى أطفععا، السجسؾعععة التجريبيععة حيعع  بععدا األطفععا، فعع  
التجاو  م  بعزوؼ مؽ خبل، أداي األدوار  والت  ساهست بذ   كبير ف  التعبير ععؽ السذعاعر 
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والمعب والرد عمى مذاعر اآلخريؽ مؽ خبل، التفاع  ف  الحدي  معوؼ  وليلػ كانت الدي ؾدراما 
سععععبيبل تتخععععي  هععععي  الدراسععععة لتشسيععععة موععععاراا التفاععععع  االجتسععععاع  لععععدى ذو  اضععععظرا  السخععععاو  
االجتساعية لسا تدوؼ ب  معؽ تؾعيعة الظفع  بياتع  وبترعرفات   وبعاآلخريؽ وبترعرفاتوؼ  وبسعا تقدمع  
ا مؽ خبراا تؾاصمية وصؾال إلى فوؼ أعسعق لمتفعاعبلا االجتساعيعة حيع  تععرض الدعي ؾدراما أنعؾا 

عديععدة مععؽ خبععراا التؾاصعع  بشؾعيعع  المفغيععة وغيععر المفغيععة عبععر الحركععة )الفععع   والسحادثععة( وألن 
الدي ؾدراما والمعب تحقق لمظف  استبرارا بشفد  وبالؾاق  مؽ حؾل   وتداعد  عمى إقامة عبلقعاا 

دراما حيؾية م  السحيظيؽ ب  كانت هي  الدراسة بلرض استنذا  فاعمية برنامج قائؼ عمى الدعي ؾ 
 ( سشؾاا. 6-4والمعب ف  خفض السخاو  االجتساعية لدى األطفا، مؽ )

وبعععيلػ كانعععت الدعععي ؾدراما سعععبيبل تتخعععي  هعععي  الدراسعععة لتشسيعععة موعععاراا التفاعععع  االجتسعععاع  
( سعععشؾاا   وبعععيلػ تتفعععق نتيجعععة 6-4وخفعععض مدعععتؾى السخعععاو  االجتساعيعععة لعععدى األطفعععا، معععؽ )

( والتعع  أثبتععت فعاليععة برنععامج المعععب الععدرام  فعع  2010) شووحاتة سوومسياب دالدراسععة معع  دراسععة 
 نهوووى محيووود الووود ن حدوووينخفعععض حعععدة السخعععاو  السرضعععية ألطفعععا، السدرسعععة  وكعععيلػ دراسعععة 

( والتعععع  أثبتععععت نتائجوععععا ان البرنععععامج السقتععععرح اثععععر إيجابيععععا عمععععى خفععععض مدععععتؾى الرهععععا  2011)
ا، عيشععة الدراسععة  كععيلػ دراسععة االجتسععاع  وكععيلػ تحدععؽ ندععبى فعع  مدععتؾى المجمجععة لععدى األطفعع

( والتع  أكعدا دور الدعي ؾدراما واسعتخدام لععب العدور فع  خفعض حعدة 2010عاد، حدؽ غشايؼ" )
 االندحا  االجتساع   لد  أفراد العيشة.

أيزا أتفقت نتيجة الفرض مؽ حي  فاعمية اابرنامج ف  تعدي  سمؾ  األطفا، وخفض حعدة 
 دليا مروظفى(  دراسة 2015) ريسا احسد عهادمؽ دراسة  السخاو  اإلجتساعية لؤلطفا، م  كبل

 (.2010" )عادس حدن غشايم  دراسة (Karatas , 2011) كاراتاس دراسة ( 2011الديد )
 االستشتاجات

أدى البرنامج السقتعرح باسعتخدام األلععا  الترويحيعة العى خفعض مدعتؾى السخعاو  االجتساعيعة  .1
 ( سشؾاا.10-8لدى األطفا، مؽ )

( 10-8ؾصعععع  الععععى اسععععتبيان لكيععععاس مدععععتؾى السخععععاو  االجتساعيععععة لععععدى األطفععععا، مععععؽ )الت .2
 سشؾاا.

البرنعععامج السقتعععرح باسعععتخدام األلععععا  الترويحيعععة أثعععر بدرجعععة أفزععع  معععؽ البعععرامج السقدمعععة معععؽ  .3
 ( سشؾاا.10-8السدرسية ف  الحد مؽ السخاو  االجتساعية لدى األطفا، مؽ )

 التهصيات 
االجتساعيععة فعع  تقععدير حجععؼ السغععاهر الشفدععية التعع  يعععان  مشوععا  اسععتخدام مكيععاس السخععاو  .1

 ( سشؾاا.10-8األطفا، مؽ )
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 ضرورة معالجة السغاهر الشفدية الدمبية الشاجسة عؽ السخاو  االجتساعية. .2
وض  بعرامج تأهيميعة نفدعية لفتعراا مختمفعة تتعزامؽ مع  البعرامج السقدمعة معؽ السدرسعة وتتشاسعب  .3

 ا،.م  قدراا وام اناا االطف
وضعع  برنععامج جمدععاا إرشععادية وسععمؾكية مععؽ شععئشوا التقميعع  مععؽ ندععبة السخععاو  االجتساعيععة  .4

 والقمق وخاصة.
 إجراي دراساا أخر  مذابوة عمى اضغراباا نفديي  مختما لؤلطفا،. .5

 السراجع
م( بعشؾان " فاعمية برنامج لمعبلج بالمعب عمى بععض الخرعائص 2015إبراليؼ  حسؾدة عيد )-1

غيععر فعع  مرحمععة ريععاض األطفععا،  رسععالة ماجدععتير   ADHDالجتساعيععة لؤلطفععا، ذو  الدععمؾكية وا
   كمية التربية  جامعة كفر الذيخ.مشذؾرة

االردن  دار -  عسعععان ٢م( نغريعاا التظععؾر االنعععدان     2007أبعؾ غزالععة  معاويععة محسععؾد )-2
 السديرة لمشذر والتؾزي .

د بالمعععب فعع  تخفيععف الدععمؾ  االندععحابى لععدى ( " فاعميععة االرشععا2014احسععد  حدععشاي حدععيؽ )-3
  كميععة التربيععة  غيععر مشذععؾرةعيشععة مععؽ أطفععا، السرحمععة االبتدائيععة بسديشععة السشيععا  رسععالة ماجدععتير  

 جامعة السشيا.
 عسان. (: األلعا  التربؾية وإنع استوا عمى األطفا،  دار اليازورى 2014الحرير   رافد  )-4
إثععر الععتعمؼ بالمعععب فعع  الدععمؾ  العععدوان  لععدى أطفععا، السدرسععة  ( 2016الخفععاج   زيشععب دمحم )-5

 بح  عمس  مشذؾر  مجمة مركز البحؾث التربؾية والشفدية  جامعة بلداد  العراق.
( " فاعميععة اسععتخدام فشتيععى الدععي ؾدراما والشسؾذجععة لعععبلج بعععض 2011الدععيد  دليععا مرععظفى )-6

  كميعة التربيعة , جامععة غيعر مشذعؾرة جدعتير السذ بلا الدمؾكية لظفع  ريعاض األطفعا،  رسعالة ما
 عيؽ شسس.

  دار وائع  لمشذعر  عسععان ٥( التربيعة والتشذعئة االجتساعيعة    ٢٠٠٥الرشدان  عبد هللا زاهع  )-7
 االردن-
  دار 9(: المعب عشد األطفا، األسعس الشغريعة والتظبيكيعة. 2014العشانى.حشان عبد الحسيد )-8

 الفنر العرب   القاهرة.
 ( امراض العرر  دار السعرفة الجامنية  اإلس شدرية.2000لنيدؾ   عبد الرحسؽ دمحم )ا-9
( االتجاهعععاا الؾالديعععة فععع  التشععععذئة االجتساعيععععة وعبلقتوععععا ٢٠٠٠النتعععان   فاطسعععة السشترعععر )-10

 .االردن  دار الذروق لمشذر والتؾزي -  عسان٥بسخاو  الياا لدى األطفا،   
 حدة مؽ لمتخفيف الدي ؾدراما ف  مقترح إرشاد  برنامج فعالية دى( م2005األغا  عاطا)-11
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  مقدمعة لقدعؼ غيعر مشذعؾرةماجدعتير بعض السذ بلا الدمؾكية لظبل  السرحمة اإلعداديعة  رسعالة 
 عمؼ الشفس كمية التربية  الجامعة اإلسبلمية  غزة.

 د  العراق.( الرحة الشفدية  الس تبة الؾطش   بلدا2010اآللؾس   جسا، حديؽ )-12
م( السوعاراا االجتساعيعة والثبعاا االنفععال  لعدى التبلميعي 2001السظؾا  آمشة سعيد حسعدان )-13

 .كمية التربية  جامعة القاهرة  غير مشذؾرةأبشاي األمواا الس تئباا رسالة ماجدتير 
 والتؾزي   االردن.  لمشذر حشيؽ المعب  دار ( سي ؾلؾجية2003) .فالح عم  الوشداو  -14
( "السشععععاخ االسععععرى وعبلقاتعععع  بالسخععععاو  االجتساعيععععة لععععدى األطفععععا،  2015حععععافن , نبيعععع  )-15

اسععتودفت الدراسععة التععععر  عمععى السشعععاخ االسععرى وعبلقاتععع  بالسخععاو  االجتساعيعععة لععدى األطفعععا،  
   مجمة دراساا عربية, الجامعة األردنية.بح  عمس  مشذؾر

إرشعععاد  انتقعععائ  لععععبلج الرهعععا  يعععة برنعععامج ( "معععدى فاعم2011حدعععيؽ  نوعععى محيععع  العععديؽ )-16
السرحمعععة االبتدائيعععة الستمجمجعععيؽ   االجتسعععاع  فععع  تخفيعععف مدعععتؾى المجمجعععة لعععدى عيشعععة معععؽ أطفعععا،

 كمية التربية  جامعة عيؽ شسس. غير مشذؾرة  رسالة ماجدتير  
  بحععع  ( " قيعععاس الخعععؾ  االجتسعععاع  لعععدى أطفعععا، الريعععاض2012خزعععر, الظعععا  ياسعععيؽ )-17

 كمية التربية لمبشاا  قدؼ رياض األطفا،  جامعة بلداد. ذؾر  بسجمةعمس  مش
( مععععدخ  عمععععؼ الععععشفس  ترجسععععة سععععيد الظعععععؾ  وآخعععععرون  الس تبععععة 1999دافيععععدو   لشععععدا. ، )-18

 االكاديسية  القاهرة.
 م( : السذ مة الشفدية عشد الظف   دار الفنر العرب   القاهرة.2002زكريا , الذريش  )-19
 م( الرحة الشفدية والعبلج الشفد   عالؼ النتب, القاهرة.1995مد عبد الدبلم )زهران  حا-20
عشاصعععرها اسعععتخداموا  مجمعععة -م( الدعععي ؾدراما مفوؾموعععا 2004سعععميسان  عبعععد العععرحسؽ سعععيد )-21

 كمية التربية  جامعة قظر 
حمععب  -  شعععاا لمشذععر والعمععؾم سععؾرية٥( االرشععاد الدععمؾك  لمظفعع    ٢٠٠٨ش ذععػ  أنععس )-22
 ريا.سؾ 
م( الدعي ؾدراما مفوؾموعا عشاصعرها اسعتخداموا  مجمعة كميعة 1999سعميسان ) عبد العرحسؽ سعيد-23

 التربية جامعة قظر.
( فاعميععة الدععي ؾدراما لخفععض مدععتؾى الخجعع  فعع  مرحمععة الظفؾلععة 2015عععؾاد. ريسععا احسععد )-24

 ة  جامعة عيؽ شسس.  كمية البشاا لآلدا  والعمؾم والتربيغير مشذؾرةالستأخرة  رسالة دكتؾرا   
 (: الظف  وألعا  السدرسة  م تبة الستشب  , الدعؾدية.2014قشاوى  هدى دمحم )-25
( دور الدي ؾدراما ف  عبلج الدمؾ  العدوان  لؤلطفا، دراسعة م2010مرظف   داليا الديد )-26

 نغرية  بح  عمسى مشذؾر, مجمة كمية التربية  جامعة عيؽ شسس.
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الدعي ؾ دراميعة نحعؾ معا يعأت  بع  السعريض معؽ  م(:2003صعفاي غعاد  ) الدعتار إبعراليؼ  عبعد-27
 سمؾكياا إيجابية  دار حراي لمظباعة والشذر  القاهرة.

 وائع  دار :األردن .األطفعا، تعمعؼ فع  وأثرهعا المععب سعي ؾلؾجية (2004 (نبيع  الوعاد   عبعد-28
 .لمشذر
  وزارة التعمععععيؼ العععععال  2عمععععؼ الععععشفس الرياضعععع    م( 2000كامعععع  الظالععععب  نععععزار والععععؾيس)-29

 والبح  العمس   جامعة بلداد.
لمععععب العععدرام  فععع  خفعععض حعععدة السخعععاو  ( " فعاليعععة برنعععامج 2010دمحم , شعععحاتة سعععمسيان )-30

السرضية ألطفا، السدرسة , بح  عمس  مشذؾر, مجمة دراساا تربؾيعة ونفدعية, مجمعة كميعة التربيعة 
 , جامعة الزقازيق.

( فاعمية برنامج لمعبلج الشفد  الجسعاعى بالمععب غيعر السؾجع  فع  2015دمحم , فريا، فؾزى )-31
  غير مشذعؾرةتخفيف حدة الذعؾر بالخج  لدى األطفا، ذوى الرست االختيارى, رسالة دكتؾراة , 

 كمية التربية , جامعة كفر الذيخ.
راباا م( " تأثير استخدام الدي ؾدراما ف  تعدي  بعض االضعظ2010غشايؼ , عاد، حدؽ " )-32

الدععمؾكية لععد  التبلميععي فعع  الحمقععة األولععى مععؽ التعمععيؼ األساسعع , بحعع  عمسعع  مشذععؾر, مجمععة كميععة 
 التربية, جامعة القاهرة.

بالمعععب لخفععض سععمؾ  إيععياي الععياا  فعاليععة برنععامج تععدريب  لمعععبلج( 2019دمحم , دمحم رجععب )-33
لآلدا  وعمؾم التربيعة ,جامععة ععيؽ    كمية البشاا غير مشذؾرة لؤلطفا، الياتيؾن, رسالة ماجدتير,

 شسس. 
عمععؼ الععشفس الرياضعع   بلععداد  دار الح سععة لمظباعععة م(: 2003نععزار الظالععب وكامعع  لععؾيس )-34

 والشذر  العراق.
م( : الخؾ  وعبلقتع  بعالتؾافق الشفدع  لعدى 2018) ليام سعدون عبؾد  نديسة عباس صالح-35

  مجمعة طريعق العمعؾم التربؾيعة بحع  عمسعى مشذعؾر طالباا الجامعة ف  فعاليعاا الدعاحة والسيعدان 
 واالجتساعية  جامعة الشجاح, فمدظيؽ.
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 البحثممخص 
تاثير برنامج ترويحى مقترح عمى خفض حدة السخاوف اإلجتساعية لتالميذ السرحمة األولى من 

 التعميم االساسى
 م.د/ لبة هللا عمى عبد العغيؼ رشؾان                     أ.م.د/ احسد دمحم هاشؼ عبد القادر    

 العمؾم التربؾية واالجتساعيةمدرس بقدؼ              أستاذ مداعد بقدؼ اإلدارة الرياضبة والترويح
 جامعة الزقازيق-كمية التربية الرياضية               جامعة بشى سؾيف-كمية التربية الرياضية

اسععتودفت الدراسععة التعععر  عمععى تععاثير برنععامج ترويحععى مقتععرح عمععى خفععض حععدة السخععاو  
( طفع  فعع  مرحمعة ريععاض 40عيشعة الدراسععة )( سعشؾاا  وتنؾنععت 10-8اإلجتساعيعة لؤلطفعا، مععؽ )

( طفعععع   20( طفعععع  مجسؾعععععة تجريبيععععة   و) 20( سععععشؾاا مقدععععسيؽ إلععععى) 10-8األطفععععا، مععععؽ  )
( 10-8مجسؾععععة ضعععابظة وقعععام الباحثعععان بتظبيعععق مكيعععاس السخعععاو  االجتساعيعععة لؤلطفعععا، معععؽ )

ت الباحثععان السععشوج سععشؾاا ) إعععداد الباحثععان(   وبرنععامج الترويحععى ) إعععداد الباحثععان(  واسععتخدم
التجريبععع  بترعععسيؼ الكيعععاس القبمععع  البععععد  عمعععى مجسعععؾعتيؽ احعععدهسا تجريبيعععة واالخعععرى ضعععابظة 
وتؾصمت الدراسة إلى ان البرنامج السقترح القائؼ عمى االالعا  الترويحية قد ساهؼ ف  حفض حدة 

 عية .( سشؾاا مسؽ يعانؾا مؽ مخاو  إجتسا 10 -8السخاو  االجتساعية لؤلطفا، مؽ ) 
 
 
 

abstract 

The effect of a proposed recreational program on reducing social 

concerns For students of the first stage of basic education 

Dr. Ahmed Mohamed Hashem Abdel Qader 

Dr. Heba Allah Ali Abdul Azim Rashwan 

The study aimed to identify the effect of a proposed recreational 

program on reducing the severity of social concerns for children from (8-

10) years, and the study sample consisted of (40) children in kindergarten 

from (8-10) years divided into (20) children, an experimental group, and 

(20) Children of a control group, and the two researchers applied the scale 

of social concerns for children from (8-10) years (preparation of the two 

researchers), and the recreation program (preparation of the two 

researchers). The two researchers used the experimental approach to 

design the pre-post measurement on two groups, one experimental and the 

other control. The study concluded that The proposed program based on 

recreational games has contributed to reducing social fears for children 

(8-10) years who suffer from social fears. 
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