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 في خفض مستوى الخجل لدى أطفال الروضة من وجهة نظر المعلمات اإليهاميدور اللعب  

 إعداد الباحثة/ هند أحمد عبد هللا الصائغ

 جامعة الملك فيصل، المملكة العربية السعودية ، قسم رياض أطفال، كلية التربية،ماجستير التربية في الطفولة المبكرة

  2007@hotmail.com-q.girl Email: 

 الملخص

 أطفال لدى الخجل مستوى عن الكشف اإليهامي، للعب الروضة أطفال ممارسة درجة على التعرفهدفت الدراسة إلى 

 نع الكشةةف األطفال، عند الخجل سةةلو  خفض على اإليهامي اللعب تأثير درجة على التعرف اإليهامي، اللعب أثناء الروضةةة

 تلمتغيرا تعزى والتي الروضةةة أطفال لدى الخجل مسةةتوى خفض على اإليهامي اللعب دور حول إحصةةاةية داللة ذات الفروق

 اسةةيالدر الفصةةل خالل األطفال رياض لمعلمات عنيزة مدينة في الدراسةةة طبقت ،لألطفال الدراسةةي المسةةتوى الخبرة، سةةنوات

 (411) ةبلغ عدد افراد العينكأداة لجمع البيانات، واالستبانة في الدراسة،  المنهج الوصةفياسةتخدام  ه، وتم4111 العام من الثاني

 تفي خفض مستوى الخجل لدى أطفال الروضة جاء اإليهاميان الدرجة الكلية لدور اللعب  عنالدراسة وأسةفرت نتاةج  ،معلمة

، ومسةةةةةةتوى الخجل عند األطفالعند  اإليهاميعدم وجود فروق ذات داللة إحصةةةةةةاةية لكال من لممارسةةةةةةة اللعب بدرجة كبيرة، 

 سةةةةةةنوات الخبرة ي  زى لمتغيرتُعوأثره على خفض مسةةةةةةتوى الخجل  اإليهامي، واللعب اإليهامياثناء ممارسةةةةةةة اللعب  األطفال

ضرورة استخدام اللعب  هاأهممن التوصيات  بعدد   الخروج يمكن فإنَّاوبناء  على نتاةج الدراسة ، سةتوى اليي تدرسةا المعلمةالمو

 تبصةةير ،جولين مما يعيق اكتسةةابهم للمعرفةكاسةةتراتيجية تعليمية لما لها من أهمية في خفض سةةلو  الخجل لألطفال الخ اإليهامي

 على أثر نم لا لما وذلك تطبيقا لنجاح يسةةتلزم ما كل وتوفير اإليهامي باللعب االهتمام بضةةرورة األطفال رياض على القاةمين

 والترفيهية تعليميةال العملية في وتوظيفا اإليهامي اللعب بأهمية المعلمات تبصةةير للطفل، النفسةةية والنواحي السةةلوكية االنفعاالت

 .لألطفال

 

 .الخجل مستوى، الروضة أطفال، االجتماعي الخجل، اإليهامياللعب  الكلمات المفتاحية:
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The Role of Imaginative Play in Reducing the Level of Shyness among Kindergarten 

Children from the Teachers' Point of View 

By: Hend Ahmad A Alsaygh 

Abstract 

The study aimed to identify the degree of practice of imaginary play by kindergarten 

children, reveal the level of shyness among kindergarten children during imaginary play, identify 

the degree of influence of imaginary play on reducing shyness behavior among children, and detect 

statistically significant differences about the role of imaginary play on reducing the level of 

shyness. Kindergarten children, which is due to the variables of years of experience, the 

educational level of children, the study was applied in the city of Unaizah for kindergarten teachers 

during the second semester of the year 1444 AH, and the descriptive approach was used in the 

study, and the questionnaire as a tool for data collection. The sample number was (142) female 

teachers, the results of the study revealed that the total degree of the role of imaginary play in 

reducing the level of shyness among kindergarten children came to a large degree. Shyness is 

attributed to the variables of years of experience and the level taught by the teacher, and based on 

the results of the study, a number of recommendations can be made, the most important of which 

is the need to use imaginary play as an educational strategy because of its importance in reducing 

shyness behavior for shy children, which hinders their acquisition of knowledge, Enlightening 

those in charge of kindergartens of the need to pay attention to imaginative play and providing all 

that is necessary for the success of its application, because of its impact on the behavioral emotions 

and psychological aspects of the child. Enlightening the teachers of the importance of imaginative 

play and its employment in the educational and recreational process for children. 

Keywords: Imaginary play, Social shyness, Kindergarten children, Level of shyness 
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 الدراسةمقدمة . 1

رعاية خاصـة لينمو الطفل نمواً سليماً خال من إلى  الطفولة من أهم مراحل حياة اإلنسان ألنها تحتاجتعتبر مرحلة 

األمراض والمعوقات، ومـع تعقيدات الحيـاة والصعوبات كان لزاماً على القاةمين بالطفولة سواء كانوا أسراً ومربين ومدارس أن 

تشخيص بين بمراحل الطفولة و، وقد أهتم العديد من الباحثين والمراألطفاليبيلوا المزيد من الجهود لتوفير الحياة الكريمة لهؤالء 

 خصاةصها وسماتها.

ولقد ازدادت العناية بتربية الطفل في كل مراحل نموه وتعليما بشكل عام، وبمرحلة ما قبل المدرسة بشكل خاص، نتيجة 

سلوكا،  طلما اظهرتا البحوث التربوية والنفسية من أهمية السنوات الخمس األولى من عمر الطفل في تشكيل شخصيتا وتحديد أنما

 ففيها تتكون كل األسس التي تبنى عليها الخصاةص الشخصية الالحقة من جسمية وعقلية واجتماعية وعاطفية وسلوكية.

وتكمن فيا  ،واالجتماعيعلى تكوين سلو  الطفل النفسي  يعملحيث الطفولة وسيط تربوي هام مرحلة  في اللعب ويعد

عب الجمعي الل طريقتسيطر على حياتا، ويشبع الطفل حاجاتا عن طريق اللعب فيعرف حقوقا وواجباتا عن  التيأسس النشاط 

طفل، وتكوين النمو اللغوي للإلى  كما يؤدي اللعب ،وانفعالياً  ومعرفياً واجتماعياً  مدخل أساسي لنمو الطفل عقلياً يعتبر ، فهو الياتي

 (1141المجادي، )القالف، االتصال لديامهارات 

حول لتمركز ويتحرر من االتي يتواجد فيها الطفل ويستهدفها فيتوجا اليها ويشار  االخرين فاللعب هو الساحة الطبيعية 

 وكل ذلك يحدث بتلقاةية في موقف طبيعي ويعبر عن مشاعره وانفعاالتا ورغباتا وصراعاتا،مع من حولا، اليات ويقيم عالقات 

 (.1142الحيالي،) أال وهو اللعب

اعية االجتم األطفالالعاب الطفولة المبكرة اليي يساعد في تطوير مهارات  اشكال شكل شاةع من اإليهاميويعد اللعب 

 (.1142،)الحيالي

أدواراً معينة، بعضها يأخي مسار الشخصيات  األطفالمجموعة من األلعاب التي يمثل بها  اإليهامياللعب  كما يعتبر

 همانفعاالتمن خالل إدراكاتهم المباشرة او  األطفالات، أو خصاةص تؤثر على ياإلنسانية بفضل ما يتميزون با من سلوك

ي تمن الخيال وغيرها من األدوار الوهمية ال شيءالحركات الجسمية التي تنطوي على  مثلالوجدانية، وبعضها يمثل مهارات 

 .(1142)العجيلي، يضعها الطفل لنفسا

مع رفقاء اللعب، وأكدت  في حياة الطفل االجتماعية عالقات اجتماعية مبكرةعلى أهمية تكوين  (1144،وتؤكد )باداود

أن الطفل يحصل من خالل عالقاتا االجتماعية بالصغار في محيطا إلى  باإلضافة على أثرها على التكيـف الشخـصي للطفـل

 النموذج المناسب للسلو  في المواقف االجتماعيـة المختلفـة.على 

لى إ بسبب الخجل أو غيره يؤدي قلتها والعكس بالعكس، فعدم وجود العالقات االجتماعية المبكرة في حياة الطفـل أو

لتي ا وأيـضـا الـصعوبات ،باكراً الطفل من صعوبات في مستقبل حياتا إذا لم تعالج  عاطفية وتساهم في معانـاة اضطرابات

 النفسي أو الشخصي في المستقبل. التكيـف بسوءمع رفقاةهم في قت مبكر تنبـئ  األطفاليجدها 
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ل ، بحيث تشكاألطفالمشكلة الخجل، وهـي مشكلة نفسية اجتماعية لدى  األطفالومن أهم المشكالت التي يعاني منها 

ن، والتردد، وباآلخري في المواقف االجتماعيـة والخـوف وضـعف الثقـة بـالنفس مشكلة حقيقية للفـرد في عـدم الرغبة بالمشاركة

وقد يترافق ذلك مع حدوث ارتعاش في أطراف الجسم ، عند الحديث والتكلم بصوت منخفض، واحمرار الوجا، وتصبب العـرق

 (.1142عربيات،  المعاقبة،)الحديث امام اآلخرين  مثل اليدين عند

وخفض اضطرابات السلو   األطفاليعد اللعب أحد الطرق اإلرشادية الشاةعة في مجـال إرشـاد  سبق وبناء على ما

فهو يعمل على إشباع حاجات الطفل ويتيح لا الفرصة في التعبير عن انفعاالتا، وخبراتا المكبوتة، وتوتراتا الناجمة عن 

 (.1142)الرواشدة،. المواقف المحبطة التـي يتعرض لها في حياتا

االضطرابات السلوكية واالجتماعية )كالخجل( في بناء شخصية الطفـل مـن أثر أكدت على انها مـن الدراسـات يتضح 

 إليهاميا، كما أن العديد من الدراسات تناولت اللعب األطفالالناحية النفسية واالنفعالية واالجتماعية وأثرها في التكيف لدى 

يجمع المتغيرين في دراسة واحدة لمعرفة دور  لم تجد الباحثة ماوبعد البحث ، فلوأثره على العديد من جوانب شخصية الط

دفع الباحثة إلجراء هيه  الخجل لدى أطفال الروضة من وجهة نظر المعلمات، وهيا ما خفض مستوىفي  اإليهامياللعب 

 الدراسة.

 مشكلة الدراسة . 1.1

فترة تكونية حاسمة في حياة الفرد وذلك ألنها الفترة التي يتم فيها وضع البيور األولي  األطفالتعد مرحلة رياض 

مة عن نفسا الطفل فكرة واضحة وسلي للشخصية التي تتبلور وتظهر مالمحها في مستقبل حياة الطفل وهي الفترة التي يكون فيها

 .(1111)محمد، والعقلية واالجتماعيةوالنفسية  ومفهومـا محـددا لياتا الجسمية

لحياة إذ مركز ا الطفل، ويعد بأشكالا المتباينةإلى  أساسي بالنسبة فاللعبوعن طريق اللعب ينمو الطفل ويتعلم، 

نوع من التفاهم مع ما يقلقا أو مع ما يبهجا.  العاطفية ويتمكن من الوصول إلي االضطراباتيستطيع من خاللا التخلص من 

أو التمثيل الرمزي  اإليهامياللعب  وباستخداميمثل اللعب لب الدراما،  عادة ما تبدأ الدراما باللعب حيث األطفالوفي حياة 

 . (1111)محمد، ومخاوفا وحين يقوم بيلك فإنا يضعها في موضع يمكن التحكم فيا يواجا الطفل قلقا، أفراحا

شكل خاص، ب األطفالتأكيدات التربويين بأهمية استخدام اللعب في التعلم بشكل عام، والقضاء على مشاكل إلى  استناداً 

حددت مشكلة الدراسة الحالية ت ،جوانب نمو شخصية الطفلالعديد من الدراسات التي أكدت فعالية اللعب في إلى  وبالرجوع

طفال الروضة من وجهة نظر المعلمات، وفي هيا اإلطار سعت الخجل لدى أ مستوىفي خفض  اإليهاميباستقصاء دور اللعب 

 اإلجابة عن األسئلة اآلتية:إلى  الدراسة

 أسئلة الدراسة: . 2.1

 السؤال الرئيس: 

 في خفض مستوى الخجل لدى أطفال الروضة من وجهة نظر المعلمات؟ اإليهاميما دور اللعب   
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 :التالية االسئلة الفرعيةويتفرع من السؤال الرئيس 

 ؟اإليهاميممارسة أطفال الروضة للعب  درجةما  .4

 ؟اإليهاميما مستوى الخجل لدى أطفال الروضة أثناء اللعب  .1

 ؟األطفالعلى خفض سلو  الخجل عند  اإليهاميتأثير اللعب  درجةما  .2

ى تعز والتيالخجل لدى أطفال الروضة مستوى على خفض  اإليهامياللعب  لدورفروق ذات داللة إحصاةية حول ال ما .1

 لمتغيرات سنوات الخبرة، المستوى الدراسي لألطفال؟

 

 أهداف الدراسة: . 3.1

 تحقيق األهداف التالية:إلى  تسعى الدراسة الحالية 

  .اإليهاميللعب ممارسة أطفال الروضة  درجة التعرف على (4

 .اإليهاميمستوى الخجل لدى أطفال الروضة أثناء اللعب  الكشف عن (1

 .األطفالعلى خفض سلو  الخجل عند  اإليهاميتأثير اللعب  درجةعلى  التعرف (2

الخجل لدى أطفال الروضة  مستوىعلى خفض  اإليهامياللعب  دورالكشف عن الفروق ذات داللة إحصاةية حول  (1

 تعزى لمتغيرات سنوات الخبرة، المستوى الدراسي لألطفال. والتي

 

 :أهمية الدراسة. 1.1

 تتجلى أهمية الدراسة الحالية فيما يلي: 

لط ها تسكونتها تبرز أهمي ، كمااألطفالاستجابة الهتمام الدولة بمرحلة رياض تكتسب هيه الدراسة أهميتها من كونها 

لتسلية ل، فاللعب ليس وسيلة األطفالالتعرف على دالالت لعب وتساهم في الضوء على موضوع ال تزال األبحاث فيا قليلة، 

طرق فعالة ب اإليهاميكما انها ستسهم في توظيف اللعب  وسيلة تعليمية فعالة كما انا وسيلة تشخيصية وعالجية، فحسب، بل هو

ي لفت ، وقد تفيد نتاةج الدراسة فالنفسية والتخلص من مشاكلهم كالخجل األطفالبما يسهم في تحسين صحة  األطفالفي رياض 

 دراسة هيه المتغيرات في مجتمعات مختلفة وعلى عينات أخرى .انتباه الباحثين لالتجاه نحو 

 حدود الدراسة. 5.1

 تقتصر الدراسة الحالية على الحدود التالية:

مستوى الخجل على أطفال الروضة من وجهة نظر  خفضعلى  ودوره اإليهامياللعب  الحدود الموضوعية: -

 المعلمات.

  .األطفال رياضمعلمات  الحدود البشرية: -

 .ـه4111الفصل الدراسي الثاني من العام  الحدود الزمانية: -

 .مدينة عنيزة الحدود المكانية: -
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 :مصطلحات الدراسة. 1.1

لفة طفل أو أكثر بلعب األدوار المختيقوم الفيا ونشاط تمثيلي قاةم علي خيال الطفل  هو)التخيلي(:  اإليهامياللعب 

من خالل هيا النوع من اللعب مع األدوار تكييف  األطفالويتعلم ، بيع السلع مختلفة مثل المنزل أو محلال الحياةفي مواقف 

من حولا بطريقتا الخاصة كما يتيح للطفل فرصة  العالم علىمشاعرهم وذلك بالتعبير عن الغضب والحزن والقلق والتعرف 

 (1111)محمد، العديد من المفاهيم وخاصة مفاهيم اكتساب

نوع من أنواع األلعاب يتقمص الطفل من خاللا أدوار عدة تسمح  وهو)التخيلي(:  اإليهاميالتعريف االجراةي للعب 

لا بمعايشة الخيال قريباً من الواقع، ويتعلم الطفل من خاللا العديد من المهارات والعادات االجتماعية، ويمكن عن طريقا 

 التي يحصل عليها المستجيب بالدراسة على األداة.قاس بالدرجة ، ويفي مجاالت متعددة األطفالعالج عدد من اضطرابات 

الخجل بأنا "شعور الفرد بعدم االرتياح أو التردد عندما يواجا موقف أو حالة   Lao( 1142)ليو الخجل: يعرف 

حل اغير مألوفة بالنسبة لا، وهو أكثر انتشارا في مرحلة الطفولة المبكرة وقد يكون سبباً كافياً لسوء تكيف الطفل في المر

 النماةية الالحقة"

بأن الخجل "نوع من أنواع القلق االجتماعي يظهر كاستجابة حقيقية أو متخيلة  Tang( 1142)تانق واخرون ويرى   

 للخوف المتزايد من تقييم اآلخرين السلبي ليات الفرد"

 ممارسة حياتا االجتماعيةالتعريف االجراةي: هو نوع من أنواع االضطرابات السلوكية االجتماعية، تمنع الطفل من 

 ، ويقاس بالدرجة التي يحصل عليها المستجيب بالدراسة على األداة.بشكل طبيعي كبقية أقرانا
 

 

 اإلطار النظري والدراسات السابقة. 2

 . اإلطار النظري1.2

 اللعب: .1.1.2

 :اللعبمفهوم  .1.1.1.2

اللعب بيلك في  فيسهم يستهوي الطفل ويثير تفكيره ويوسع خيالا،عد اللعب من أهم األنشطة التي يقوم بها الطفل، فاللعب ي

 تكوين شخصية الطفل في جميع أبعادها وسماتها المختلفة.

من خاللا يتم تعليم الطفل وإشباع احتياجاتا، كما أنا يعد مدخالً اساسياً لنمو الطفل من الجوانب  فاللعب وسيط تربوي مهم

 (.1142مان،)أبور ألخالقية واالنفعالية واللغوية، واكتشاف العالقات التفاعلية في هيه الجوانبوا واالجتماعيةوالجسمية  العقلية

 أهمية اللعب عند طفل الروضة:. 2.1.1.2

لعب مهم جداً للطفل من خالل تعبيره وخياالتا وهو المجال اليي يتصل الطفل فيا بما يحيط با وبواسطتا ينمو جسديا ال

سياً، ومن خالل اللعب يستطيع الكبار فهم الصغار ومساعدتهم على النمو السليم، واللعب ينفس عن التوتر وعقلياً واجتماعياً ونف

 النفسي واالنفعالي ومن خاللا يتعلم الطفل عن نفسا وعن العالم من حولا. 
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تحدث من خالل احتكاكا وتعاملا مع األلعاب والوساةل التربوية الموجودة في الروضة  األطفالفعملية التعليم في رياض 

وتكمن أهمية اللعب في كونا يكسب الطفل الخبرة الكبيرة، كما يعلما التنسيق والتحكم في حركات العضالت الجسمية بشكل 

ا عليم الطفل المشاركة االجتماعية مع المحيطون با، كمالطفل الثقافة العملية، ويساعد على تإلى  أنا ينقلإلى  متوازن، باإلضافة

يقوم بتعليم الطفل مهارات تعليمية مثل عد األلعاب وفرزها، ويقوم بتعليم الطفل كيفية الترتيب والتنظيف وتحمل المسؤولية 

 المعيشية.

ة على نشر روح الفكاهة، كيلك إعطاء الطفل فرصة سانحة للتعرف على النواحي الجسمية، كما يقوم بإعطاء الطفل قدر

 .(1142الشوبكي،ويعطيا القدرة على حل المشاكل وكيفية حلها بطرق صحيحة والتركيز والتفكير واتخاذ القرار )

 :أنواع اللعب . 3.1.1.2

 :اإليهامياللعب التخيلي أو 

والسنة  بين الشهر الثامن عشر اللعب التخيلي هو شكل من أشكال اللعب يتعمق في مرحلة الطفولة ويبلغ هيا الشكل ذروتا ما

 إليهاميااألشياء في غيابها ويتعلم الطفل في هيا السن اللعب إلى  السابعة أو الثامنة من العمر وهيا يتفق مع تعلم الطفل اإلشارة

دث حقيقي ايتخي شكل تكرار مشهد بسيط لح اإليهامياألكبر منا سنا عن طريق المحاكاة فالطفل في حالة اللعب  األطفالأكثر من 

 (.1142،)الشوبكيصغير ويصبح أكثر صعوبة عن طريق دمج الواقعية بالحركية. 

صورة مصغرة للثقافة الساةدة في مجتمعنا العربي كيلك بعكس أفكار العصر اليي يعيش فيا  اإليهاميليلك يعني اللعب 

 كل ما يرى ويسمع من خالل المحاكاة في لعبا. الطفل عن طريق تمثيل اإلحداث التي يمر بها في حياتا اليومية كيلك فهو يكرر

 اللعب الجماعي:

فكلما تقدم الطفل بالعمر يصبح أكثر تعاونا وتواصال مع  األطفالأن اللعب الجماعي مهم جدا لألطفال في مرحلة رياض 

 اآلخرين، فاللعب الجماعي يعتمد على اللعب اليي يمتاز بالصعوبة وكيلك يزداد عدد الجماعة مع تقدم عمر الطفل.

للعب الجماعي ااأللعاب واألنشطة ومع تقدم عمر الطفل يفضل الطفل  األطفاليبدأ عندما يتقاسم  األطفالفاللعب الجماعي لدى 

ويتعلم من خالل الخبرة والممارسة كيف يشار  غيره اللعب ويقاسمهم األدوار ينمي اللعب الجماعي شخصية الطفل في مرحلة 

ويزيد من اهتماماتهم الجماعية والمحرمون من اللعب الجماعي يكونون أقل ثقة بقدراتهم خارج أو داخل األسرة  األطفالرياض 

 .(1142،)الشوبكي

  :أهداف اللعب. 1.1.1.2

الراحة النفسية والجسدية وذلك مما يساعد في بناء شخصيتا الجسمية إلى  يعني اللعب أمراً مهما في حياة الطفل ألنا يؤدي با

دة أهداف ع األطفالوالنفسية والعقلية واالجتماعية، ويعمل على نموه نمواً سليماً وليلك يجب أن يحقق اللعب في مرحلة رياض 

منها: أهداف جسدية، كيلك أهداف حيوية وعضوية: وهي تقوم بتنشيط الوظاةف واألعضاء الجسمية، وأهداف اجتماعية: وتعمل 

 .(1142،)الشوبكيعلى إعطاء الطفل المقدرة على التعبير عن نفسا بطرق صحيحة والتكيف مع مجتمعا وبيئتا المحيطة با 
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 :ند طفل الروضةنظريات تفسير اللعب ع. 5.1.1.2

نظرية الطاقة الزاةدة عند الطفل: إن الطفل يمتلك طاقة زاةدة بداخلا ناتجة عن حاجاتا وتراكم هيه الطاقة بداخلا تدفعا في  (4

البحث عن طريقة للتخلص من هيه الطاقة التي تحتم عليا إخراجها بوساةل واألساليب المختلفة وقد فسر الفيلسوف 

ل الفن فهو تعبير عشواةي عن الطاقة الزاةدة وقد اعتمد الكثيرين من العلماء االنجليزي )هربرت بنسر( وقال إن اللعب أص

والفالسفة وأيضا المربين هيه النظرية وليلك انشئوا العديد من ساحات اللعب بالمدارس واألماكن العامة وفي النهاية وجدت 

إن اللعب ليس محصورا على من هيه النظرية اعتراضا وهو ان الطفل يلعب ويصر على اللعب رغم تعبا ومرضا أي 

 ..(1142)الشوبكي،لديا طاقة زاةدة 

النظرية التحليلية: ان واضع هيه النظرية )ستانلي هول( وتفيد إن الطفل يمر باألدوار التي مر بها تطور حضارة اإلنسان  (1

هو يقلد نس البشري، فوالطفل يكرر تاريخ الجنس البشري من خالل لعبا أي يعتبر اللعب مخصصاً للعادات الحركية للج

ما كان يفعلا أجداده قديما وأيضا إن اإلنسان يؤدي أدورا حديثة العهد فإن العصر اليي يتطور فيا اإلنسان ويبتكر ألعابا 

جديدة تتناسب مع روح العصر وقد يستغني عنها غدا، فنشاطات اإلنسان وليدة عصرها، وقد مارس الطفل هيه النشاطات 

 .(1142)الشوبكي،سان الكبير كما قد يمارسها اإلن

نظرية اإلعداد للعمل والحياة: في هيه النظرية يعتبر اللعب وسيلة للتدريب على ظروف الحياة وإعداده لوظاةف الحياة في  (2

المستقبل، وتستند هيه النظرية على األساسي البيولوجي للطفل أكثر من اعتمادها على مظاهر اللعب ذاتا، فعلى سبيل 

ال يلعب بمجرد أنا طفل أوال ألن مرحلة الطفولة هي مرحلة لعب وإنما ألن الطبيعة جعلت من هيه المرحلة  المثال الطفل

 .(1142)الشوبكي،إعدادا لنشاط الكبار 

النظرية الترويحية: تعتبر هيه النظرية وسيلة للتخلص من األمور النفسية والتي تأخي نتيجة الضغوط الموجودة في الحياة  (1

لك إن اللعب وسيلة الستعادة النشاط اليهني واالبتعاد عن مشاغل الحياة من خالل التسلية والرياضة وأيضا أو العمل وكي

 .(1142)الشوبكي، هي وسيلة ممتعة للترفيا بعد العمل

في  هالنظرية االجتماعية: من خالل هيه النظرية يعمل على تقليد أنماط سلوكية اجتماعية فعلى سبيل المثال يقلد الولد أبا  (2

يضا طباع أباءهم وأجدادهم وأ األطفالعملا وسلوكا كيلك تقلد البنت أمها في عملها ولبسها والنساء في سلوكهن كيلك يقلد 

يقلدون العادات االجتماعية الموجودة في المجتمع مثل عادات الطعام والكرم وطريقة الكالم واللهجة وغير ذلك مما هو 

 .(1142)الشوبكي، ساةد في مجتمعهم

 الخجل: .2.1.2

 :الخجل .1.2.1.2

المشاركة ى إل اجتنـاب األلعاب واالنزواء وال يميلونإلى  األطفاليالحظا الكبار بسهولا، فيدفع الخجل  األطفالإن الخجل لدى 

 اآلخرين.إلى  في المواقف االجتماعية ويشعرون بالخجـل عنـدما يتحدثون
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تستحق من البحث واالهتمام وخاصة بالنسبة لألطفال حتى ال تصبح مرضاً؛ أن الخجل مشكلة حقيقية يجـب أن تحظـي بمـا 

يصعب عالجـا، فالخجل يمكن أن يترتب عليا مشكالت عدة منها تجنب التواصل واالرتباط بصداقات والغيرة في األعماق أو 

 (.1112دا،)الد الحسد عندما يجد الطفل أقرانا يلعبون بصورة طبيعية وكيلك ضعف الثقة بالنفس

المشكالت النفسية الهامة في مرحلة الطفولة ألن الطفل الخجول يفتقد المهارات االجتماعية وليا ال يستطيع  والخجل من

ح اضـطراب شخصية ويصبإلى  األسوأ مما يؤديإلى  أن الخجل قد يتطورإلى  االندماج بـسهولة في الحياة االجتماعية باإلضافة

 لم يتوافر لا األمان وتقدم لا المساندة ال سيما المساندة الترويحية للتخلص من خجلاعالا على نفسا وعلى مجتمعا إذا 

 (.1112)الددا،

غيرهم وهم عـاده جبنـاء يخـافون بـسهولة وغيـر واثقـين ومتواضعين  ونغالباً ما يتجنب بأنهمالخجـولين  األطفال ويوصف

بون األلفـة واالتـصـال باآلخرين وفي المواقف االجتماعية ال يقومون ومتحفظون ومترددون في التزام أنفسهم بأي شيء وهم يتجن

 (.1112)الددا، بالمبادرة أو التطوع بـل يبقـون علـى األغلـب صامتين أو يتحدثون بصوت خافت

عاني وي أن الطفل الخجول طفل باةس ليس لديا القـدرة على التفاعل االجتماعي أو األخي والعطاء مع الزمالء أو الكبار كما

غيره أو يكون أماما وربما كان هيا الطفل على مستوى مرتفع من النـشاط والتفاعـل مع األخوة إلى  الشعور بالنقص حينمـا ينظر

وهنا نقول بأن الطفل خجول وليس لديا انزواء مرضي، ويبدو على الطفل اليي لديا اضطراب تجنبي مثالً وضوح  واألقارب،

أو االحتكا  بالغرباء لدرجـة تؤثر على دوره االجتماعي وتبدو عليا عالمات االنسحاب االجتماعي االنكماش من إقامة عالقة 

 (.1112)الددا، واالرتبا 

أن الطفل الخجول يجد صعوبة في تكـوين عالقـات طيبة مع من حولا أو عقد صداقات سريعة مع أقرانا واحياناً قد يفضي 

الخوف من القيام بأي عمل خـشية اإلخفـاق وقد يجد إلى  طراب األعصاب وكيلكالخوف والرهبة واضإلى  الخجـل بالطفـل

 (.1112)الددا، صعوبة في التركيز فيما يجري حولا وال يعرف كيف يواجا الحياة

 : أعراض الخجل االجتماعي. 2.2.1.2

 المتلعثم، والقليل جداً من العباراتهنا  بعض األعراض التي كثيرا ما ترتبط بالخجل االجتماعي منها: الحديث المرتبك 

وسياقاتها النفسية بدالً من الموضوعات أو المواقف(، كيلك تجنب أضواء  المتمركزة حول اليات )أي أن االهتمام يتجا نحو اليات

از الفرص، انتهالتحفظ واالنعزال الظاهر والبرود العاطفي االنفعالي العام، والفشل في إلى  المسرح أو تجنب الظهور، باإلضافة

 أيضاً مشاعر دونية متمايزة، ووجود مصاعب جنسية واهتمامات انطواةية، كيلك داةرة ضيقة جداً من األصدقاء

 .(1142)الطواري،

 أسباب الخجل:. 3.2.1.2

ل الفرد مشكلة انفعالية سلوكية تعيق تواصإلى  هنا  العديد من األسباب المباشـرة وغير المباشرة التي تسبب الخجل، وتحولا

مع البيئة االجتماعية من حولا، ومن هيه األسباب: الشـعور بعدم األمن، ولحماية الزاةدة، كيلك عدم االهتمام واإلهمال، والنقد، 

 والمضايقة، واإلعاقة الجسدية، كيلك النموذج األبوي.
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انفعالية سـلوكية، وقد حصر هيه حدوث الخجل لدى الطفل وتشــكل لديا مشـكلة إلى  بعض األسباب التي تؤدي كما يوجد

 (.1142)عرطول، األسباب الدراسيةإلى  األسباب بالتربية األسرية، والحرمان الوالدي، باإلضـافة

 : أنواع الخجل. 1.2.1.2

 يوجد ثالثة أنواع من الخجل، وهي كما يأتي:

د المسموحة، فمن المعروف أن الخجل الطبيعي: وهو الخجل المطلوب، وعلى اإلنسـان التحلي با، ويكون في الحدو -

الطفل في مراحل نموه يمر بفترات عامة من الخجل ضمن خصاةص النمو االجتماعي، وخاصة عند االختالط بالغرباء، 

 إال أن المشكلة في هي االستمرار بالخجل كوسيلة للهروب من االحتكا  الضروري باآلخرين.

 لعامة أو مواقف معينة.الخجل المصطنع: وهو التظاهر بالخجل في المواقف ا -

الخجل المرضي: واليي يظهر الفرد فيا أعراضاً انفعالية خاصة كبرودة في األطراف عند مقابلة اآلخرين أو الحديث  -

(.1142)عرطول، معهم، أو دقات قلبا سريعة وزاةدة ألنا يحمل عبء ما سيقولا، خاصة إذا استغرق الحديث وقتاً طويالً 
  

والخجل  التفريق بين الخجل العرضيإلى  على التوقيت والزمن، باإلضافة افي تصنيفه تعتمدنوعين من الخجل،  كما يوجد

 المرضي، وعلى النحو اآلتي:

الخجل العرضي: وهو اليي يحدث في وقت من األوقات أو في زمن من األزمنة أو مناسبة من المناسبات، فهيا النوع  -

 ل إنسان، ويتعرض لها في أي موقف، وفي مختلف مراحل حياتا، وهي حالة طبيعية.يدل على حالة عرضـية يمر بها ك

الخجل المرضي: وهو صفة داةمة في الشخص يؤثر على تصرفاتا وحياتا وأفكاره، وبهيا فهو حالة مرضية، والمصاب  -

ة في تقدم، وتُبعده عن المشاركبها ال بد أن يعالج منها كي ال تُسبب لا اضطراباً وضيقاً، وتسـد في وجها سبل النجاح وال

 (.1142)عرطول، األنشطة االجتماعية

 عالج الخجل:. 5.2.1.2

الجدد،  األطفالإلى  أطفال ودودين، ليساعدوه من التخلص من عزلتا، وتقديما تدريجياً إلى  ومن المفيد تقديم الطفل الخجول

حيث يلعبون معا في منزلا ومحيطا المألوف، ثم إدماجا تدريجياً مع جماعات األصـدقاء الخارجية التي يفضل أن تكون صغيرة 

في المراحل المبكرة، وتشجيع المساعي الحميدة ومديحها، لتعزيز ثقتا بنفسا ليندمج بسهولة، مع المواقف االجتماعية 

 (.1142)عرطول،

صابة من الممارسات الوقاةية لمنع اإلويز على الصفات اإليجابية للطفل وعلى كيفية تفادي تكرار الخطأ، كما ينبغي الترك

اجتماعيين، شجع الثقة بالنفس، شـجع السيادة ومهارات  األطفالباضطراب الخجل، ومن أهم هيه اإلجراءات: )شجع وكافئ أن يكون 

 .(1142)عرطول، النمو، قدم جواً دافئاً ومقبوال.(
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 :األطفالمرحلة رياض مفهوم . 3.1.2

واألسري  المدرسيالطفل  مرحلة حاسمة في حياة الفرد، فعلى حسن اختيارها يتوقف مستقبل األطفالمرحلة رياض  تعتبر

و بالظهور والتبلور، وتبدأ اتجاهاتا نح ذكاءه المستقبلية، ويبدأتا والمجتمعي، حيث في هيه الفترة من عمره تبدأ نواة شخصي

 األطراف سواء على مستوى كلتستحق هيه المرحلة العناية الكبيرة من قبل  الجماعة التي ينتمي اليها والشعور والعمل، ليلك

 ةالرعاية الصحي ليلك يجب أن ال تقتصر هيه الرعاية واالهتمام على توفيرفوالروضة والمجتمع، ، األم البيت وخصوصاً 

ل من خاللها فرصة لالستكشاف والعمل ليحقق الطف فحسب، بل يجب توفير البيئة المناسبة والتي تتيح للطفلالمناسبة والتغيية 

 (1142جدي،الطاهر،) انماءه وتعلم

 : األطفالمعلمة رياض . 1.1.2

قضي التعليمية ألنها تعتبر االم البديلة للطفل التي يالعملية كيلك تمثل المعلمة اهم جزء في الروضة وفى العملية التربوية 

وجود  على األطفالليلك يتوقف نجاح رسالة رياض ، في تكوين شخصيتاجداً كبير  فيكون لها دوريوما، معها جزء كبير من 

 الحساسة من حياة الطفل.هيه المرحلة لمؤهلة تأهيال تربوياً متخصصاً للعمل المتدربة تدريباً عملياً والومتمكنة المعلمة ال

الخلقية، االنفعالية والعاطفية وحسن التعامل مع أو  الشخصيةسواء وسماتها  األطفالمعلمة رياض ويعتبر حسن انتقاء 

لنجاحها  اسيةاألساسبا وما ال يناسبا من الشروط ومعرفتها بحقاةق نمو الطفل واحتياجاتا النفسية والمعرفية وما اليي ين األطفال

لمجتمع ا التي تقوم بها كممثل لقيم بمهامهامن اتقانها لمهارات االتصال الجيد اليي يساعدها في القيام ، تها المستقبليةفي مهم

 ،التعليم والتعلم داخل الروضة كمساعدة للطفل ليحقق النمو الشامل المتكامل، وكمخططة وموجهة لكل عملياتأيضاً وتراثا، 

 الاألطفلعملية التعلم وكيفية تنفييها للبرامج مع  عدادهاإوادارتها للعملية التعليمية وين وعلى ضوء تفاعلها مع اآلخر

 (.1142)جدي،الطاهر،

 -لخصائص والسمات الشخصية لمعلمة الروضة: ا

رحلة م من حيث دورها في تربية الطفل فيبشكل مباشر معلمة الروضة تحتل المرتبة الثانية في األهمية بعد األسرة 

المرحلة،  كاالهداف التربوية التي يتطلب المنهاج مراقبة الخصاةص العمرية لتلالكثير من على تحقيق المعلمة وتعمل ، الروضة

الخصاةص  بمجموعة منالمعلمة بإدارة النشاط وتنظيما في غرفة النشاط وخارجها، ليا يجب ان تتمتع  أيضاً  تقوم كما

تأهلها و، المراحل العمرية األخرى واالتصالية التي تميزها عن غيرها من معلماتالشخصية واالجتماعية والتربوية والنفسية 

 (.1142)جدي،الطاهر، للقيام بعملها بأفضل صورة ممكنة

معلمتا، وأكثر استعداداً وميال لها من أي شخص آخر، وارشاد لتوجيا  يكون أكثر تقبالً في هيه المرحلة حيث إن الطفل 

تتوفر فيها مجموعة من الخصاةص والسمات أن معلمة الروضة  ينبغي علىليلك وبمعلمتا،  رتباطا العاطفيبسبب اذلك 

 من أهمها: نجاح العملية التربوية والتعليمية الشخصية التي تعتبر احدى اهم مقومات

وقدوة جيدة، الةقة طبياً،  ان تكون المعلمة سليمة الحواس وخالية من عيوب النطق، ذات صحة -السمات الجسمية: 

 حسنة في مظهرها وسلوكها، تحب النظام والنظافة.
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تؤثر  السلو  والدوافع التي ة على التفكير السليم، إدرا  حاجات الطفل وفهمراليكاء وسعة االفق والقد -السمات العقلية: 

ام اسلوب استخد، واالبتكاروقادرة على ، القرارات وتنفييها لتوجيا السليمة، قادرة على اتخاذا أساليبفي هيا السلو  واختيار 

 المناقشة والحوار.

محبة لألطفال وعطوفة عليهم متقبلة لهم بغض النظر عن اوضاعهم االجتماعية ومؤمنة  السمات النفسية واالجتماعية:

 سعلى درجة كبيرة من النضج العاطفي واالتزان النفسي والثقة بالنف ورعايتهم، ولديها مهارات اجتماعية، وجيههمت بأهمية

 (. 1142)جدي،الطاهر،

 : الدراسات السابقة. 2.2

 األحدث:إلى  ، مرتبة من األقدمالسابقةالدراسات  سيتم تناولاألدب النظري والدراسات السابقة إلى  بعد الرجوع

استقصاء فعالية اللعب والسيكو دراما في خفض الصعوبات االنفعالية والسلوكية إلى  دراسة هدفت (2005جرى )أبو عميرة، أ

سنوات اليين تعرضوا لصدمة التفكك األسرى ويقيمون في بيوت اإليواء  2-1بعمر  اإليواةيةواالجتماعية لدى أطفال المؤسسات 

( 12ريبي، من خالل اختيار العينة حيث بلغت )نتيجة معاناتهم هيه الصدمة، اعتمد الباحث في تحقيق أهدافا على المنهج التج

 (، تم تقسيمهم على مجموعتين الضابطة والتجريبية.SOS) اإليواةيةطفل من أطفال المؤسسات 

جود ووقد خرجت الدراسة بالعديد من النتاةج والتي منها: ، واعدت الباحثة أداة الدراسة مقياس الصعوبات االنفعالية والسلوكية

وعات التجريبية والضابطة والزاةفة حيث انخفض متوسط الصعوبات االنفعالية والسلوكية واالجتماعية لدى فروق بين المجم

فعالية ج على ، كما أكدت النتاةأفراد المجموعتين التجريبيتين اليين تلقوا برنامج اإلرشاد باللعب أو برنامج اإلرشاد بالسيكو درام

 سري.نتيجة لصدمة التفكك األ األطفالا في خفض الصعوبات التي يعاني منهبرنامجي اإلرشاد باللعب وبالسيكو دراما 

معرفة فاعلية برنامج مقترح لزيادة الكفاءة االجتماعية للطالب الخجولين في إلى  دراسة هدفت (2002جرى )الددا، أكما 

مرحلة التعليم األساسي، ومن أجل تحقيق اهداف الدراسة قام الباحث باستخدام منهجين التجريبي والوصفي التحليلي، وقد اشتملت 

ستخدم الباحث مقياس اعراض الخجل واضابطة، ( طالب مقسمين على المجموعة التجريبية والمجموعة ال21عينة الدراسة على )

( 1.12)هنا  فروق ذات داللة إحصاةية عنـد مـستوى أهم النتاةج التالية: إلى  وقد خلصت الدراسةلتحقيق أهداف الدراسة، كأداة 

عزى للبرنامج وجدت تفـي مستوى الخجل بين القياس القبلي والقياس البعدي للمجموعة التجريبية ويرى الباحث أن الفـروق التي 

 . اإلرشادي أي أن البرنامج اإلرشادي عمل على تخفيض الخجل لدى أفراد الدراسة

 غير األطفالالخجولين و األطفالأنواع اللعب الحر التي يمارسها كل من تحديد إلى  دراسة هدفتب (2011وقامت )باداود، 

ة لتحقيق أهداف الدراس االرتباطياستخدام المنهج الوصفي إلى  قد عمدت الباحثةالخجولين في المملكة العربية السعودية، 

 كأداة لتحقيق أهداف الدراسة ومقياس اللعب مقياس الخجلواستخدمت الباحثة ، طفل( 21ولمناسبتا لها، وقد بلغت عينة الدراسة )

سلو   في الغير خجولين األطفالالخجولين و األطفالتوجد فروق ذات داللة إحصاةية بين عدة نتاةج أهمها: وتوصلت الدراسة 

 .الخجلإلى  اللعب الفردي أو االنعزالي الحر داخل الفصل وخارجا في الملعب يرجع
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من  األطفالاستقصاء أهمية برنامج اللعب في مرحلة رياض إلى  دراسة هدفت (2012القالف، المجادي، )جرى كل من أ

ة لتحقيق أهداف الدراس الوصفي التحليلياستخدام المنهج إلى  انالباحث، وقد عمد األطفالالواقع الميداني في مدارس رياض 

 كأداة لتحقيق أهداف الدراسة اماستبيان من إعداداهواستخدم الباحثة ، استبانة( 114ولمناسبتا لها، وقد بلغت عينة الدراسة )

 ل والتعلمتنمية الطف بوظاةف متنوعة تعمل علىوتوصلت الدراسة أن اللعب ذو أهمية كبيرة ألنا يحقق للطفل فواةد عدة، ويقوم 

 .واالكتشاف، والتعبير والتواصل، وأداة للتنشئة االجتماعية، وهو وسيلة عالجية لها

ن م فاللعب الحر مع التوجيا يعالج كثير من االضطرابات االنفعالية، كما أنا يعتبر نشاطاً تعليمياً ووسيطاً تربويا ويزيد

لنماةية، والتطورات ا على تنمية حواسا، وهو يعتبر من األنشطة الهامة كمصدر أساسي لتحقيق التغيراتمعلومات الطفل ويساعد 

ب األمثل للدوافع الجنسية والعدوانية، ويعتبر اللعب األسلو ، وخطوة للتفريغ المباشراألطفالكما أن اللعب يزيل التوتر اليي يعانيا 

 أن اللعب يساعد الطفل على النمو االنفعالي واالجتماعي والحركي.ي أ ،الالشعوريةللتفاعل مع الصراعات، والمطالب 

اللعب الترفيهي وبيات فاعليتا في خفض إلى  بناء برنامج تعليمي مستندإلى  دراسة هدفت (2013وقد اجرت )العيد،

ام المنهج التجريبي لتحقيق أهداف استخدإلى  السلو  النمطي واالنسحاب االجتماعي لدى أطفال التوحد، وقد عمدت الباحثة

واستخدمت الباحثة ( طفل مقسمين على المجموعة التجريبية والضابطة، 42الدراسة ولمناسبتا لها، وقد بلغت عينة الدراسة )

 اهم النتاةج التالية:إلى  وخلصت الدراسة مقياس السلو  النمطي واالنسحابي كأداة لتحقيق أهداف الدراسة

( فـي السلو  النمطـي واالنسحاب االجتماعي بين أطفال التوحد في 1.12داللة إحصاةية عنـد مسـتوى )وجـود فـروق ذات 

ياس برنامج اللعب الترفيهي على مقإلى  المجموعتين التجريبية والضابطة، ولصالح أفراد المجموعة التجريبية التي خضعت

 الدراسة دور ركن األلعاب.

( في خفض السلو  النمطي لـدى أطفال التوحـد فـي المجموعتين 1.12د مستوى )وجود فروق ذات داللة إحصاةية عن

 برنامج اللعب الترفيهي.إلى  التجريبيـة والضابطة، ولصالح أفراد المجموعـة التجريبية التي خضعت

فـي  ( فـي خفـض االنسحاب االجتماعي لـدى أطفال التوحـد1.12وجـود فـروق ذات داللة إحصاةية عنـد مسـتوى )

 المجموعتين التجريبية والضابطة، ولصالح أفـراد المجموعة التجريبية التي خضعت لبرنامج اللعب الترفيهي.

التعرف على الخجل وعالقتا بتقدير اليات لدى طلبة المرحلة االبتداةية إلى  بدراسة هدفت (2015كما قام )عرطول، 

( 112وصفي االرتباطي لتحقيق اهداف الدراسة، وقد بلغت عينة الدراسة )استخدام المنهج الإلى  في منطقة طبريا، وعمد الباحث

م اهإلى  وخلصت الدراسة كأداة لتحقيق أهداف الدراسةومقياس تقدير اليات  واستخدم الباحث مقياس الخجل  طالب وطالبة،

ج عن طبريا متوسـط، كما كشفت النتاةالنتاةج التالية: أن مستوى الخجل لدى طلبة المرحلة االبتداةية )خامس، سادس( في منطقة 

وجود فروق إحصاةية في مستوى الخجل لدى طلبة المرحلة االبتداةية في منطقة طبريا تعزى ألثر الجنس، وجاءت الفروق 

لصـالح اإلناث، وعدم وجود فروق إحصاةية تعزى ألثر الصف، ووجود فروق إحصاةية تعزى ألثر التحصيل، وجاءت الفروق 

ذوي التحصيل المتوسط والضعيف، كما كشفت النتاةج وجود عالقة سلبية دالة إحصاةيا بين مستوى الخجل  لصالح كل من

 ومستوى تقدير اليات لدى طلبة المرحلة االبتداةية في منطقة طبريا.
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التعرف على دور ركن األلعاب واألنشطة في تنمية بعض الخصاةص إلى  دراسة هدفت (2011وقد اجرت )الشوبكي،

 التفاعلي األردني، واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي لمناسبة األهداف واسئلة الدراسة، األطفالالسلوكية ضمن منهاج رياض 

النتاةج التالية: أن دور منهاج إلى  ( معلمة، استخدمت الباحثة االستبانة كأداة وخلصت الدراسة111وتكونت عينة الدراسة من )

جاء بدرجة كبيرة وعلى كافة المجاالت، كما  األطفالركن األلعاب واألنشطة في تنمية الخصاةص السلوكية في مرحلة رياض 

 ة.بينت النتاةج عدم وجود فروق ذات داللة إحصاةية تعزى لمتغيرات الدراس

فعالية برنامج التدريب على المهارات االجتماعية في خفض الكشف عن إلى  بدراسة هدفت (2012وقد قامت )شهبو،

الشعور بالخجل لدى أطفال الروضة، ولتحقيق أهداف الدراسة قامت الباحثة باستخدام المنهج الشبا تجريبي اليي يتكون من 

الروضة بالخجل، مقياس شعور أطفال واستخدمت الباحثة  ( طفالً وطفلة،12مجموعتين ضابطة وتجريبية، حيث بلغت العينة )

 النتاةج التالية: وجود فروق ذاتإلى  وخلصت الدراسة كأداة لتحقيق أهداف الدراسة للتدريب على المهارات االجتماعية وبرنامج

داللة إحصاةية بين متوسطي درجات أطفال المجموعتين الضابطة والتجريبية على مقياس الشعور بالخجل بعد تطبيق البرنامج، 

صالح أطفال المجموعة التجريبية، وجود فروق ذات داللة إحصاةية بين متوسطي درجات أطفال المجموعة وتكون الفروق ل

التجريبية قبل وبعد تطبيق البرنامج على مقياس الشعور بالخجل، وتكون الفروق لصالح التطبيق البعدي، عدم وجود فروق ذات 

ية على مقياس الشعور بالخجل بعد تطبيق البرنامج مباشرة وبعد داللة إحصاةية بين متوسطي درجات أطفال المجموعة التجريب

 مرور شهرين من توقف البرنامج.

في تنمية االعتماد على النفس لدى طفل  اإليهاميعلى أثر اللعب  التعرفإلى  بدراسة هدفت( 2012كما قامت )الحيالي،

( طفل تم تقسيمهم 21، واستخدم الباحث المنهج التجريبي القاةم على المجموعتين الضابطة والتجريبية حيث بلغت العينة)الروضة

أن ج واظهرت النتاة كأداة لتحقيق أهداف الدراسة ة مقياس االعتماد على النفسالباحث تواستخدمبالتساوي على المجموعتين، 

ة في درجات االعتماد على النفس في األجراء البعدي عند مقارنتها بالدرجات في االختبار المجموعة التجريبية حققت زيادة ملحوظ

 (، كما إن الفرق في درجات االعتماد على النفس بين المجموعتين1.12القبلي إذ كان الفرق دال إحصاةيا عند مستوى داللة )

 ( و لصالح المجموعة التجريبية.1.12عند مستوى ) كان ذا داللة إحصاةية ،)التجريبية و الضابطة( في االختبار البعدي

دراسة موضوع الخجل االجتماعي لدى المراهقين في دولة الكويت، إلى  دراسة هدفت (2012جرى )الطوارى،أو

واستخدم الباحث ( طالباً وطالبة، 222استخدام المنهج الوصفي، حيث بلغت العينة)إلى  ولتحقيق أهداف الدراسة عمد الباحث

 ارتفاع درجة الخجل االجتماعي لدى: النتاةج التاليةإلى  وخلصت الدراسة الخجل  االجتماعي كأداة لتحقيق أهداف الدراسة مقياس

ناث من عينة البحث في الخجل ات داللة إحصاةية بين اليكور واإلوجود فروق ذ، عينة البحث من المراهقين بدولة الكويت

 لديهن مستوى الخجل االجتماعي مقارنة بالمراهقين.االجتماعي حيث أن المراهقات يرتفع 

ل اطفألدى  التخيل االبداعيفي تنمية  اإليهاميالتعرف على أثر اللعب إلى  دراسة هدفت (2012جرت )أبورمان،أكما 

لغت ب التجريبي القاةم على المجموعتين الضابطة والتجريبية حيثالشبا المنهج  ةالباحث ت، واستخدمفي مدينة عمان الروضة

، واختباري تكوين صورة وإكمال األشكال من اختبارات تورانس عدادهاإالعاب ايهامية من واستخدمت الباحثة ( طفل، 12) العينة

 متوسطات درجات عندوجود فروق ذات داللة إحصاةية ظهرت النتاةج أو كأداة لتحقيق أهداف الدراسة لقياس التخيل اإلبداعي
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ا أظهرت النتاةج ، كملصالح المجموعة التجريبيةبين المجموعتين التجريبية والضابطة التخيل اإلبداعي والدرجة الكلية لالختبار 

 .وجنس الطفل  اإليهاميالجنس أو التفاعل بين متغيري اللعب إلى  وجود فروق ذات داللة إحصاةية يعزىعدم 

هارات في تنمية م يمج مقترح قاةم على اللعب التمثيلمعرفة فاعلية برناإلى  بدراسة هدفت (2020،عبد العزيزقام )كما 

المنهج الوصفي والمنهج التجريبي القاةم على المجموعتين الضابطة  الباحثالمبادرة التفاعلية لدى طفل الروضة، واستخدم 

أداة لتحقيق ك التفاعلية، والبرنامج المقترح على اللعب التمثيلياستمارة استبانة، ومقياس المبادرة واستخدم الباحث والتجريبية، 

راتيجيات الطرق واالست أبرزمع طفل الروضة من  التمثيليالنتاةج التالية: أن استخدام اللعب إلى  وخلصت الدراسة أهداف الدراسة

 التدريسية المناسبة لتعلم طفل الروضة.

ض اإليجابي وخفعلى التفكير  اإليهامياللعب برنامج قاةم على أثر معرفة إلى  بدراسة هدفت( 2020،رشوان) تقامو

اةم ، واستخدم الباحث المنهج التجريبي القايباضطراب المشاعر االليكثيثمالمصابين  األطفال لدى مستوى المخاوف االجتماعية

التفاعل االجتماعي لألطفال العاديين مقياس واستخدم الباحث ، ( طفل42حيث بلغت العينة) على المجموعتين الضابطة والتجريبية،

ةية إحصا: وجود فروق ذات داللة النتاةج التاليةإلى  وخلصت الدراسة كأداة لتحقيق أهداف الدراسة وذوي االحتياجات الخاصة

وق ذات داللة وجود فر، ايضاً عينة البحث األطفالبين متوسطات القياسات القبلية والبعدية في مستوى التفاعل االجتماعي لدى 

 .عينة البحث األطفالإحصاةية بين متوسطات القياسات القبلية والبعدية في مستوى التفكير اإليجابي لدى 

 بعض مفاهيم ترشيد االستهال في تنمية  اإليهاميالتأكد من مدى فاعلية اللعب إلى  دراسة هدفت( 2022،محمد) تواجر

( طفل 22) ةحيث بلغت العين المنهج التجريبي القاةم على المجموعتين الضابطة والتجريبيةواستخدم الباحث ، لدى طفل الروضة

أداة كمفاهيم ترشيد االستهال  لطفل الروضة )اعداد الباحثة( اختبار  ةالباحث تواستخدم، تم تقسيمهم بالتساوي على المجموعتين

في تنمية مفاهيم ترشيد االستهال  لدى طفل الروضة وتأثيره  اإليهاميمدى فاعلية اللعب النتاةج  واظهرت لتحقيق أهداف الدراسة

 ، حيث كان هنا  تطوراً ملحوظاً لدى أطفال العينة التجريبية لصالح القياس البعدي.لها إدراكاالبالغ في 

 التعقيب على الدراسات السابقة:. 1.2.2

ة مع دراسحيث المنهج من أن الدراسة الحالية اتفقت إال من الدراسات تنوع المناهج المستخدمة فيها،  يالحظ مما سبق

 .باستخدام المنهج الوصفي في البحث، (1142) الطوارىودراسة ، (1142)الشوبكي دراسة منكالً 

يث من حاتفقت الدراسة الحالية تعددت العينات المستخدمة في الدراسات السابقة حسب الغرض من كل دراسة، وكما 

 .األطفالرياض  معلماتباختيار عينة البحث  ،(1142)الشوبكيودراسة  (1141) القالف والمجادي كالً منمع دراسة العينة 

حيث اتفقت هيه الدراسة مع دراسة وتنوعت الدراسات السابقة باستخدام أدوات مختلفة حسب الغرض من كل دراسة، 

(، باستخدام االستبانة كأداة للدراسة 1111)العزيز عبد(، ودراسة 1142الشوبكي)(، ودراسة 1141) كال من القالف والمجادي

 وهي من إعداد الباحث.
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معرفة أثر برنامج قاةم على إلى  التي هدفت (1111رشوان)دراسة اختلفت الدراسة الحالية مع ث الهدف فقد يما من حأ

المصابين باضطراب المشاعر  األطفالعلى التفكير اإليجابي وخفض مستوى المخاوف االجتماعية لدى  اإليهامياللعب 

في تنمية بعض مفاهيم ترشيد  اإليهاميالتأكد من مدى فاعلية اللعب إلى  التي هدفت (1111) ودراسة محمد ،االليكثيثميا

مج مقترح قاةم على اللعب معرفة فاعلية برناإلى  التي هدفت (1111) العزيز عبدودراسة االستهال  لدى طفل الروضة 

مع  دففي الهاختلفت ورد من الدراسات السابقة  ميع ماة، وجفي تنمية مهارات المبادرة التفاعلية لدى طفل الروض يالتمثيل

 يجمع متغيري الدراسة. حيث أنا من مراجعة الدراسات السابقة لم تجد الباحثة ماالدراسة الحالية، 

هم موضوع الدراسة الحالية وف تحديدبناء األداة ومناقشة النتاةج من الدراسات السابقة في  الدراسة الحاليةاستفادت     

 أبعادها وتحديد األهداف والتساؤالت والمنهجية المناسبة لها.

 ،األطفالالخجل عند و اإليهامياللعب  يلمتغيرتميزت الدراسة الحالية عن جميع الدراسات السابقة في تناولها 

 . األطفالعند لمستوى الخجل  اإليهاميدرجة خفض اللعب التعرف على آراء المعلمات في و

 

 منهجية الدراسة وإجراءاتها. 3

يتناول هيا الفصل إجراءات الدراسة من حيث المنهجية المتبعة في الدراسة والمجتمع اليي طبقت فيا الدراسة وعينتها 

والتحقق من وصدقها وثباتها، وكيلك إجراءات الدراسة  وطريقة اختيارها، وأداة الدراسة المستخدمة لجمع البيانات وكيفية بناةها

 وأساليب المعالجة اإلحصاةية المستخدمة.

 منهج الدراسة . 1.3

في خفض مستوى الخجل لدى أطفال الروضة من وجهة نظر  اإليهاميالتعرف على دور اللعب إلى  هدفت الدراسة الحالية

المعلمات، ولتحقيق أهداف الدراسة استخدمت الباحثة المنهج الوصفي المسحي واليي يعتمد على دراسة الواقع كما هو ويهتم 

 بوصف الظاهرة بشكل دقيق من خالل جمعا للمعلومات وتصنيفها وتنظيمها، والتعبير عنها كميًا وكيفًا.

( بانا المنهج اليي يعتمد على دراسة الظواهر والحوادث واالشياء كما توجد في الواقع ووصفها 1114رفا )الرشدي، ويع

 توصيفا كميا أو كيفيا لتوضح مقدار هيه الظاهرة أو حجمها أو درجة ارتباطها مع الظواهر األخرى.

 مجتمع الدراسة . 2.3

في مدينة ( معلمة 222ه، وبلغ عددهن )4111/ 4112للعام  األطفالتكون مجتمع الدراسة من معلمات رياض 

 .حسب إحصاةية موقع وزارة التعليم )عنيزة(

 :عينة الدراسة. 3.3

( معلمة من خارج عينة الدراسة وذلك للتأكد من صدق أداة 11تكونت العينة االستطالعية من )العينة االستطالعية:  -

 الدراسة وثباتها.
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استخدمت الباحثة أسلوب العينة الميسرة )المتاحة( حيث تم عمل رابط الكتروني ألداة الدراسة العينة األساسية:  - 

وبعد تحديد مدة االستجابات المتمثلة  األطفالوتعميما على الفئة المستهدفة )مجتمع الدراسة( من معلمات رياض 

( 4( من مجتمع الدراسة األصلي، والجدول )%11.1( معلمة وبنسبة )411بأسبوعين الستقبال الردود وبلغ عددهم )

أفراد عينة الدراسة وفقًا لمتغيرات الدراسة المؤهل العلمي وعدد سنوات الخبرة والمستوى اليي تدرسا  يبين توزيع

 المعلمة.

(: التكرارات والنسب المئوية لتوزيع افراد عينة الدراسة وفقًا لمتغيرات الدراسة المؤهل العلمي وعدد سنوات 1جدول )

 الذي تدرسه المعلمة الخبرة والمستوى

 النسبة% العدد الفئة المتغير

 21.1 30 دبلوم المؤهل العلمي

 76.1 108 بكالوريوس

 2.8 4 ماجستير

المستوى اليي 

المعلمةتدرسا   

 61.3 87 تمهيدي

 16.2 23 االول

 22.5 32 الثاني

( سنوات2أقل من ) سنوات الخبرة   59 41.5 

( سنوات41)إلى  (2من )  33 23.2 

( سنوات41أكثر من )  50 35.2 

 100 142 اإلجمالي

 
 

 والتحقق من صدقها وثباتها: أداة الدراسة. 1.3

في خفض مستوى الخجل لدى أطفال الروضة من وجهة نظر المعلمات تم بناء استبانة بعد  اإليهاميللكشف عن دور اللعب 

االطالع على الدراسات السابقة والمراجع والمصادر التربوية الخاصة بالدراسة الحالية، وتكون االستبيان في صورتا النهاةية 

 من ثالثة أجزاء:

الدراسة، ونوع البيانات والمعلومات التي يراد جمعها من أفراد عينة القسم األول: يحتوي على مقدمة تعريفية بعنوان  .4

 الدراسة، والهدف من جمع البيانات وتعليمات اإلجابة.

القسم الثاني: يحتوي على البيانات األولية الخاصة بالمعلمات )المستجيبات(، والمتمثلة في )المؤهل العلمي، عدد سنوات  .1

 علمة(.الخبرة، والمستوى اليي تدرسا الم

في خفض مستوى الخجل لدى أطفال الروضة من وجهة نظر المعلمات ويتكون  اإليهاميالقسم الثالث: مقياس دور اللعب  .2

ال أوافق  –ال أوافق  –محايد  –أوافق  –( أجزاء وفق سلم ليكرت الخماسي )أوافق بشدة 2( فقرة، موزعة على )21من )
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( في الفقرات اإليجابية ويعكس المقياس في حال الفقرات السلبية، والجدول 4، 1، 2، 1، 2بشدة( وتأخي القيم على التوالي )

 ( يوضح عدد فقرات االستبيان، وكيفية توزيعها على المجاالت.1)

في خفض مستوى الخجل لدى أطفال الروضة من وجهة نظر المعلمات  اإليهامي( فقرات مجاالت دور اللعب 2جدول )

 موزعة على المجاالت

 عدد الفقرات  ل المجا م

 12 األطفالعند  اإليهاميالمجال األول: ممارسة اللعب  4

 8 اإليهامياثناء ممارسة اللعب  األطفالالخجل عند  الثاني: مستوىالمجال  1

 30 على خفض مستوى الخجل وأثره اإليهامياللعب  :المجال الثالث 2

 30 المجموع  

 

 صدق األداة: 

 الدراسة من خالل نوعين من الصدق:تم التحقق من صدق أداة 

 الصدق الظاهري )المحكمين(: –أ 

( وتم األخي بتوجيهاتهم ومقترحاتهم 2تم عرض االستبانة على عدد من المحكين من أصحاب الخبرة واالختصاص وبلغ عددهم )

صياغة ي تنتمي إليا، ووضوح المن إضافة فقرات جديدة، وحيف او تعديل الفقرات غير المناسبة، ووضع الفقرات في المعيار الي

 وسالمة اللغة. 

 صدق االتساق:  –ب 

( معلمة وتم احتساب معامل ارتباط بيرسون بين فقرات دور اللعب 11تم تطبيق أداة الدراسة على عينة استطالعية مكونة )

في خفض مستوى الخجل لدى أطفال الروضة من وجهة نظر المعلمات مع الدرجة الكلية للمجال المنتمية لا، وكيلك  اإليهامي

 ( يبين ذلك:2بين الفقرات والمجاالت مع الدرجة الكلية لألداة بعد عكس الفقرات السلبية، والجدول )

فض مستوى الخجل لدى أطفال الروضة من وجهة في خ اإليهامي( معامل ارتباط بيرسون بين فقرات دور اللعب 3جدول )

 نظر المعلمات مع الدرجة الكلية للمجال المنتمية له، وكذلك بين الفقرات والمجاالت مع الدرجة الكلية لألداة 

 م
 الفقرات –المجال 

معامل االرتباط مع 

 الدرجة الكلية للمجال

معامل االرتباط مع 

 الدرجة الكلية لألداة

 **983. 1 األطفالعند  اإليهاميالمجال األول: ممارسة اللعب  

 **596. **585. يستخدم الطفل خيالا للتظاهر بأنا شخصية أخرى. 4

 **692. **630. ينمي القدرة على السرد القصصي لدى الطفل. اإليهامياللعب  1

 **766. **825. أكثر من األلعاب األخرى. اإليهامياللعب إلى  يميل الطفل 2

 *497. *475. .اإليهامييتقمص الطفل نفس الدور في كل مره في اللعب  1
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 **686. **716. بشكل تفاعلي. اإليهامييشار  الطفل زمالةا باللعب  2

 **736. **748. .اإليهامييختار الطفل األدوار القيادية في اللعب  2 

 *532. *494. .اإليهامييجيد الطفل تقمص األدوار في اللعب  7

 **684. **689. .اإليهامييعرف الطفل األدوار االجتماعية عن طريق اللعب  2

 **731. **699. يشعر الطفل بالخجل من لعب بعض األدوار. اإليهاميفي اللعب  9

 **649. **674. بشكل قطعي. اإليهامييرفض الطفل بعض األدوار في اللعب  41

 *500. *545. في حال التوتر. اإليهامييلجأ الطفل غالباً للعب  44

 **787. **756. يشعر الطفل بالملل أحياناً. اإليهاميفي اللعب  41

اثناء ممارسة اللعب  األطفالالخجل عند  الثاني: مستوىالمجال  

 اإليهامي
1 .959** 

 **875. **846. العزلة.إلى  في اللعب يميل الطفل 42

 *483. **574. الحوار مع اقرانا.أثناء اللعب يتلعثم الطفل في  41

 **663. **668. في اللعب يصعب على الطفل تكوين صداقات. 42

 **664. **616. األدوار الثانوية.إلى  في اللعب يميل الطفل 42

 **764. **739. يتردد الطفل بطلب المساعدة من أصدقاةا. 47

 **742. **786. اصدقاءه.في اللعب يشعر الطفل بالتوتر عند الحديث مع  42

 **743. **846. في اللعب يتردد الطفل عند تغيير مظهره ليالةم دوره. 49

يشعر الطفل بالمغص او الغثيان في حال اجباره على أدوار  11

 معينة.
.733** .658** 

على خفض مستوى  وأثره اإليهاميالمجال الثالث: اللعب  

 الخجل
1 .980** 

 *481. *490. الطفل من التغلب على مشكلة الخجل. اإليهامييُمكن اللعب  14

إلى  الطفل في الخروج من شخصيتا اإليهامييُساعد اللعب  11

 الشخصية المراد تقمصها.
.576** .580** 

 **848. **866. يُكون الطفل صداقات. اإليهاميعن طريق اللعب  12

 *523. *493. جوانب الشخصية القوية عند الطفل. اإليهامييُبرز اللعب  11

 **719. **722. الطفل على التعبير عن رغباتا ومشاعره. اإليهامييُشجع اللعب  12

 **718. **751. الطفل ويجعلا يحترم االخرين. اإليهامييهيب اللعب  12

 **643. **679. الثقة بالنفس عند الطفل. اإليهاميينمي اللعب  17
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الطفل على تغيير مظهره وفق ما يتطلب  اإليهامييساعد اللعب  12

 الدور في اللعب.
.582** .568** 

 **786. **786. يتيح للطفل حرية اختيار الدور اليي يفضلا. اإليهامياللعب  19

 **580. **654. يساعد الطفل في التغلب على المشكالت اللغوية. اإليهامياللعب  21

 (1.12(، * دالة احصاةيا عند )1.14** دالة احصاةيا عند )               

في خفض مستوى الخجل لدى أطفال الروضة من  اإليهامي( ان معامالت ارتباط بيرسون بين فقرات دور اللعب 2يبين الجدول )

(، وتراوحت معامالت 1.12( أو )1.14وجهة نظر المعلمات مع الدرجة الكلية للمجال المنتمية لا دالة احصاةيا عند مستوى داللة )

( او 1.14عند )**(، وجميعها دالة 1.222 -* 1.172ارتباط بيرسون بين الفقرات مع الدرجة الكلية للمجال المنتمية لا بين )

(1.12  .) 

** 1.929كما تم احتساب معامالت ارتباط بيرسون بين المجاالت مع الدرجة الكلية الستبانة وتراوحت معامالت االرتباط بين )

 (1.14**(، وجميعها دالة احصاةيا عند مستوى داللة )1.922 --

 وبيلك تحققت الباحثة من صدق أداة الدراسة. 

 ثبات أداة الدراسة:

في خفض مستوى الخجل لدى أطفال الروضة من وجهة نظر  اإليهاميتم حساب معامالت الثبات على مجاالت دور اللعب 

المعلمات وعلى الدرجة الكلية لألداة بعد عكس الفقرات السلبية من خالل معادلة الفا كرونباخ، حيث تم تطبيق اداة الدراسة على 

 ( يبين معامالت الثبات.1لجدول )وا( معلمة 11عينة استطالعية مكونة من )

  لمجاالت أداة الدراسة وعلى الدرجة الكلية لألداة معامالت ثبات الفا كرونباخ(: 1جدول )

 معامل الثبات عدد الفقرات المجال م

 0.86 12 األطفالعند  اإليهاميالمجال األول: ممارسة اللعب  4

اثناء  األطفالالخجل عند  الثاني: مستوىالمجال  1

 اإليهاميممارسة اللعب 

8 0.83 

على خفض  وأثره اإليهامياللعب  :المجال الثالث 2

 مستوى الخجل

10 0.85 

 0.92 30 ثبات األداة الكلي  

 

كما تراوحت معامالت الثبات على المجاالت بين (، 1.91بلغ ) ( ان معامل الثبات الفا كرونباخ لألداة ككل1) أظهر الجدول

 تمتع أداة الدراسة بالثبات.إلى  (، وهي معامالت ثبات مرتفعة ومناسبة لغايات الدراسة، مما يشير1.22– 1.22)
 

 إجراءات الدراسة:. 5.3

 اتبعت الباحثة عدًدا من اإلجراءات لتنفيي الدراسة وتمثلت هيه اإلجراءات في المراحل التالية:

 الحاليةاالطالع على الدراسات السابقة لموضوع الدراسة  -
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 بناء االستبانة بصورتها األولية - 

 تحكيم االستبانة من قبل مختصين -

 تطبيق أداة الدراسة على عينة استطالعية للتحقق من صدق وثبات الدراسة -

 تحديد مجتمع وعينة الدراسة -

 صورة الكترونيةإلى  تحويل أداة الدراسة في صورتها النهاةية بعد التحقق من صدقها وثباتها -

 ( يوما الستقبال الردود41االستجابة )تحديد مدة  -

 النتاةجإلى  استقبال الردود واستخدام البرامج اإلحصاةية للتوصل -

 كتابة النتاةج -

 وضع التفسيرات المناسبة -

 صياغة التوصيات والمقترحات -

 

 أساليب المعالجة اإلحصائية:. 1.3

 الدراسة واإلجابة عن أسئلتها حيث تم استخدام:( في تحليل نتاةج 12( نسخة )SPSSاعتمدت البرمجية اإلحصاةية )

 معامل ارتباط بيرسون للتحقق من صدق االتساق - 

 الفا كرونباخ للتحقق من ثبات أداة الدراسة -

توى في خفض مس اإليهاميالسؤال الرةيس " ما دور اللعب  عن المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة لإلجابة -

 طفال الروضة من وجهة نظر المعلمات"؟الخجل لدى أ

 األسئلة الفرعية التالية:  إلى  ويتفرع من السؤال الرةيس

 ؟  اإليهاميما مدى ممارسة أطفال الروضة للعب  -4

 ؟  اإليهاميما مستوى الخجل لدى أطفال الروضة أثناء اللعب  -1

 ؟األطفالعلى خفض سلو  الخجل عند  اإليهاميما مدى تأثير اللعب  -2

 باالعتماد على معادلة المدى:  وتم اعتماد التدريج اآلتي لدرجة تحقق فقرات ومجاالت أداة الدراسة لتحديد درجة الموافقة

 ( معايير تفسير قيم المتوسطات الحسابية وفقا لمعادلة المدى5جدول ) 

 كبيرة جداً  كبيرة متوسطة قليلة قليلة جداً  درجة الموافقة

إلى  4من  الوسط الحسابي

4821 

 4821من  أكبر

 1821إلى 

 1821من  أكبر

 2811إلى 

 2811من  أكبر

 1811إلى 

 1811من  أكبر

 2811إلى 

 

 إليهامياكما تم استخدام تحليل التباين األحادي لإلجابة عن السؤال الرابع: هل توجد فروق ذات داللة إحصاةية حول تأثير اللعب  

على خفض سلو  الخجل لدى أطفال الروضة من وجهة نظر المعلمات تعزى لمتغيرات سنوات الخبرة، المستوى الدراسي 

 لألطفال؟
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 عرض النتائج ومناقشتها. 1

 يستعرض هيا الفصل أهم النتاةج التي توصلت اليها الدراسة الحالية من خالل االجابة عن تساؤالت الدراسة

 في خفض مستوى الخجل لدى أطفال الروضة من وجهة نظر المعلمات؟ اإليهاميدور اللعب  نتائج السؤال الرئيس: ما

في  يهامياإلقامت الباحثة بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة حول دور اللعب 

 ( يبين ذلك:2والجدول ) ،خفض مستوى الخجل لدى أطفال الروضة من وجهة نظر المعلمات

 في خفض مستوى الخجل لدى أطفال الروضة  اإليهامي(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدور اللعب 1جدول )

 م
 المجال

المتوسطات 

 الحسابية

االنحرافات 

 المعيارية

 الرتبة 
 الدرجة

 اإليهاميالمجال األول: ممارسة اللعب  4

 األطفالعند 
3.77 .402 

 كبيرة  2

الخجل عند  الثاني: مستوىالمجال  1

 اإليهامياثناء ممارسة اللعب  األطفال
2.91 .687 

 متوسطة 3

 وأثره اإليهامياللعب  :المجال الثالث 2

 على خفض مستوى الخجل
4.29 .495 

 كبيرة جدا 1

 

في خفض مستوى الخجل لدى أطفال الروضة  جاء بدرجة  اإليهامي( ان الدرجة الكلية لدور اللعب 2يبين الجدول )

ينمي جوانب شخصية  اإليهامياللعب  انإلى  تعزو الباحثة ذلكو(،1.211( وبانحراف معياري )2.71كبيرة بمتوسط حسابي )

للعب ايلك ك مما يقلل جانب الخجل لديا،كما يتقمص الطفل عدة أدوار  ،جسدية(-اجتماعية-لغوية-)نفسية الطفل من عدة نواحي

(، 1142مع نتيجة دراسة )الشوبكي، وتتفق هيه النتيجة التفاعل مع جماعة الرفاقإلى  ينقل الطفل من التمركز حول اليات اإليهامي

، كما تتفق الاألطفالدور الكبير لمنهاج ركن األلعاب واألنشطة في تنمية الخصاةص السلوكية في مرحلة رياض إلى  والتي تشير

حياة الطفل، وانا يقوم بوظاةف دور اللعب الكبير في إلى  ( والتي اشارت1141مع نتيجة دراسة )القالف،المجادي، هيه النتيجة

يجة مع نتيجة ، واتفقت هيه النتالكثير من اضطرابات الطفل االنفعالية كما يعالج اللعب الحر تعمل على تنمية الطفل، منوعة للطفل

مستوى  في وجود فروق ذات داللة إحصاةية بين متوسطات القياسات القبلية والبعديةإلى  ( والتي تشير1111رشوان،دراسة)

بدرجة  الاألطفعند  اإليهاميممارسة اللعب  كما جاء المحور األول .التفاعل االجتماعي والتفكير اإليجابي لدى أطفال عينة البحث

مستوى الخجل عند للمحور الثاني كما بينت النتاةج أن الدرجة الكلية (1.111( وبانحراف معياري )2.77كبيرة بمتوسط حسابي )

وتعتبر األدنى (،1.227( وبانحراف معياري )1.94جاء بدرجة متوسطة بمتوسط حسابي ) اإليهامياثناء ممارسة اللعب  األطفال

بالخجل ويعيش األدوار كما هي  يتخلص من الشعور اإليهاميثناء ممارسة اللعب الطفل ا أنإلى  وتعزوا الباحثة ذلكمن المحاور 

سة درانتيجة  متفقة مع، وجاءت هيه النتيجة اإليهامييقلل نسبة أن يكون الطفل خجوالً أثناء ممارسة اللعب في الواقع مما 

جتماعي لـدى ( فـي خفـض االنسحاب اال1.12وجـود فـروق ذات داللة إحصاةية عنـد مسـتوى )إلى  والتي تشير(، 1142العيد،)

 أطفال التوحـد فـي المجموعتين التجريبية والضابطة،
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أثر الثالث  للمحوركما بلغت الدرجة الكلية ولصالح أفـراد المجموعة التجريبية التي خضعت لبرنامج اللعب الترفيهي  

وتعتبر (.1.192( وبانحراف معياري )1.19على خفض مستوى الخجل بدرجة كبيرة جدا بمتوسط حسابي ) اإليهامياللعب 

يحرر الطفل من الخجل ويرفع مستوى الثقة لديا من خالل تقمص  اإليهامياللعب أن إلى  وتعزو الباحثة ذلك األعلى من المحاور

نتيجة ، وقد اتفقت هيه الي خفض مستوى الخجل لدى أطفال الروضةيسهم بشكل كبير فاألدوار ومحاكاة الشخصيات الواقعية مما 

وجود فروق بين المجموعات التجريبية والضابطة والزاةفة حيث انخفض إلى  والتي خلصت( 1112أبو عميرة،مع نتيجة دراسة )

اد باللعب أو تلقوا برنامج اإلرشمتوسط الصعوبات االنفعالية والسلوكية واالجتماعية لدى أفراد المجموعتين التجريبيتين اليين 

أن المجموعة إلى  والتي تشير (1142)الحيالي، ، كما اتفقت نتيجة هيه الدراسة مع نتيجة دراسةبرنامج اإلرشاد بالسيكودرام

ي لالتجريبية حققت زيادة ملحوظة في درجات االعتماد على النفس في األجراء البعدي عند مقارنتها بالدرجات في االختبار القب

(، كما إن الفرق في درجات االعتماد على النفس بين المجموعتين) التجريبية 1.12إذ كان الفرق دال إحصاةيا عند مستوى داللة )

 ( و لصالح المجموعة التجريبية.1.12كان ذا داللة إحصاةية عند مستوى ) ،و الضابطة( في االختبار البعدي

 ؟اإليهاميممارسة أطفال الروضة للعب  درجةنتائج السؤال االول: ما 

ممارسة  درجةقامت الباحثة بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة الستجابات أفراد عينة الدراسة حول 

 ( يبين ذلك:7والجدول ) ،بعد عكس الفقرات السلبية اإليهاميأطفال الروضة للعب 

  اإليهاميممارسة أطفال الروضة للعب  لدرجة(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 7جدول )

المتوسطات  الفقرات الرتبة م

 الحسابية

االنحرافات 

 المعيارية
 الدرجة

 كبيرة جدا 671. 4.30 يستخدم الطفل خيالا للتظاهر بأنا شخصية أخرى. 3 4

ينمي القدرة على السرد القصصي  اإليهامياللعب  1 1

 لدى الطفل.
4.39 .630 

 كبيرة جدا

أكثر من األلعاب  اإليهامياللعب إلى  يميل الطفل 7 2

 األخرى.
3.87 .869 

 كبيرة 

يتقمص الطفل نفس الدور في كل مره في اللعب  8 1

 .اإليهامي
3.40 .961 

 متوسطة

 كبيرة  753. 4.15 ي.بشكل تفاعل اإليهامييشار  الطفل زمالةا باللعب  5 2

 كبيرة  858. 3.97 .اإليهامييختار الطفل األدوار القيادية في اللعب  6 2

 كبيرة جدا 618. 4.24 .اإليهامييجيد الطفل تقمص األدوار في اللعب  4 7

يعرف الطفل األدوار االجتماعية عن طريق اللعب  2 2

 .اإليهامي
4.32 .698 

 كبيرة جدا

يشعر الطفل بالخجل من لعب  اإليهاميفي اللعب  10 9

 بعض األدوار.
3.24 1.017 

 متوسطة
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 اإليهامييرفض الطفل بعض األدوار في اللعب  9 41

 بشكل قطعي.
3.37 .879 

 متوسطة

 متوسطة 956. 2.98 في حال التوتر. اإليهامييلجأ الطفل غالباً للعب  12 44

 متوسطة 967. 3.01 يشعر الطفل بالملل أحياناً. اإليهاميفي اللعب  11 41

ممارسة أطفال الروضة للعب  درجةالدرجة الكلية ل  

 اإليهامي
3.77 .402 

 كبيرة 

 

( 2.77جاء بدرجة كبيرة بمتوسط حسابي ) اإليهاميممارسة أطفال الروضة للعب  لدرجة( ان الدرجة الكلية 7يبين الجدول )

أكثر من غيره من األلعاب، كما يساعد  اإليهامياللعب إلى  الطفل يميلأن إلى  وتعزوا الباحثة ذلك(،1.111وبانحراف معياري )

، عبدالعزيز) ، واتفقت هيه النتيجة مع نتيجة دراسةالطفل بتقليل التوتر، وتقمص الشخصيات المحببة لا في المجتمع اإليهامياللعب 

مع طفل الروضة من ابرز الطرق واالستراتيجيات التدريسية المناسبة لتعلم  التمثيليأن استخدام اللعب إلى  التي اشارت (1111

ان اللعب الحر مع التوجيا يعالج كثير من إلى  والتي تشير (1142كما اتفقت مع نتيجة دراسة)القالف، المجادي، ،طفل الروضة

 ا ويزيد من معلومات الطفل ويساعد على تنمية حواسا، وهواالضطرابات االنفعالية، كما أنا يعتبر نشاطاً تعليمياً ووسيطاً تربوي

، ألطفالايعتبر من األنشطة الهامة كمصدر أساسي لتحقيق التغيرات والتطورات النماةية، كما أن اللعب يزيل التوتر اليي يعانيا 

الالشعورية،  مع الصراعات، والمطالب وخطوة للتفريغ المباشر للدوافع الجنسية والعدوانية، ويعتبر اللعب األسلوب األمثل للتفاعل

 .أي أن اللعب يساعد الطفل على النمو االنفعالي واالجتماعي والحركي

(، 1.29 – 1.92بين ) اإليهاميممارسة أطفال الروضة للعب  درجةوتراوحت المتوسطات الحسابية على فقرات 

( 1.29ينمي القدرة على السرد القصصي لدى الطفل على المرتبة األولى بمتوسط حسابي ) اإليهامي( اللعب 1وجاءت الفقرة )

 ةيخلق للطفل المواقف االجتماعي اإليهاميأن اللعب إلى  وتعزوا الباحثة ذلك ( وبدرجة كبيرة جدا،1.221وبانحراف معياري )

واتفقت  ،مما يساهم في تنمية قدرتا على السرد القصصي بشكل ملحوظ كما ينمي الجوانب اللغوية عند الطفل وينمي خيال الطفل

وجود فروق ذات داللة إحصاةية عند متوسطات درجات إلى  ( والتي اشارت1142أبورمان،نتيجة هيه الدراسة مع نتيجة دراسة)

ت النتاةج وعة التجريبية، كما أظهرالتخيل اإلبداعي والدرجة الكلية لالختبار بين المجموعتين التجريبية والضابطة لصالح المجم

 وجنس الطفل . اإليهاميالجنس أو التفاعل بين متغيري اللعب إلى  عدم وجود فروق ذات داللة إحصاةية يعزى

( 1.21" بالمرتبة الثانية بمتوسط حسابي )اإليهامي( يعرف الطفل األدوار االجتماعية عن طريق اللعب 2تلتها الفقرة ) 

في حال التوتر بالمرتبة  اإليهامي( يلجأ الطفل غالباً للعب 44( وبدرجة كبيرة، بينما جاءت الفقرة )1.292وبانحراف معياري )

ممارسة ان الطفل يميل ل وتعزوا الباحثة ذلك، ( وبدرجة متوسطة1.922( وبانحراف معياري )1.92األخيرة بمتوسط حسابي )

ة دراسة ، واتفقت نتيجة هيه الدراسة مع نتيجةيشعر الطفل بالسعاد اإليهاميفي افضل الظروف النفسية ألن اللعب  اإليهامياللعب 

وجود فروق ذات داللة إحصاةية بين متوسطات القياسات القبلية والبعدية في مستوى التفكير إلى  ( والتي اشارت1111رشوان،)

 عينة البحث. لاألطفااإليجابي لدى 
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 ؟اإليهامينتائج السؤال الثاني: ما مستوى الخجل لدى أطفال الروضة أثناء اللعب 

قامت الباحثة بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة الستجابات أفراد عينة الدراسة حول مستوى الخجل 

 يبين ذلك:( 2والجدول ) ،اإليهاميلدى أطفال الروضة أثناء اللعب 

  اإليهامي(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى الخجل لدى أطفال الروضة أثناء اللعب 2جدول )

 الفقرات الرتبة م
المتوسطات 

 الحسابية

االنحرافات 

 المعيارية
 الدرجة

 متوسطة 989. 2.76 العزلة.إلى  في اللعب يميل الطفل 6 4

 متوسطة 989. 2.85 الطفل في الحوار مع اقرانا.أثناء اللعب يتلعثم  5 1

 قليلة 1.067 2.42 في اللعب يصعب على الطفل تكوين صداقات. 8 2

 متوسطة 996. 3.34 األدوار الثانوية.إلى  في اللعب يميل الطفل 1 1

 متوسطة 976. 3.06 يتردد الطفل بطلب المساعدة من أصدقاةا. 3 2

بالتوتر عند الحديث مع في اللعب يشعر الطفل  7 2

 اصدقاءه.
2.72 .992 

 متوسطة

 متوسطة 1.022 3.14 في اللعب يتردد الطفل عند تغيير مظهره ليالةم دوره. 2 7

يشعر الطفل بالمغص او الغثيان في حال اجباره على  4 2

 أدوار معينة.
3.03 .914 

 متوسطة

الدرجة الكلية لمستوى الخجل لدى أطفال الروضة   

 اإليهاميأثناء اللعب 
2.91 .687 

 متوسطة 

 

بي بمتوسط حسا متوسطةجاء بدرجة  اإليهامي( ان الدرجة الكلية لمستوى الخجل لدى أطفال الروضة أثناء اللعب 2يبين الجدول )

واالختالط بجماعة الرفاق  تكوين الصداقاتإلى  الطفل يميلأن إلى  وتعزوا الباحثة ذلك(،1.227( وبانحراف معياري )1.94)

 ،في حل مشكالت الطفل اللغوية اإليهامياللعب  يلك يساهمتغيير مظهره وتقمص األدوار كإلى  ، كما يميل الطفلأثناء اللعب

تجريبية والضابطة ( والتي تنص على وجود فروق بين المجموعات ال1112واتفقت هيه النتيجة مع نتيجة دراسة )أبوعميرة،

والزاةفة حيث انخفض متوسط الصعوبات االنفعالية والسلوكية واالجتماعية لدى أفراد المجموعتين التجريبيتين اليين تلقوا برنامج 

وتراوحت المتوسطات الحسابية على فقرات مستوى الخجل لدى أطفال الروضة ، اإلرشاد باللعب أو برنامج اإلرشاد بالسيكو درام

 .(2.21 - 1.1.11بين ) اإليهاميأثناء اللعب 

( وبانحراف 2.21األدوار الثانوية بالمرتبة األولى بمتوسط حسابي )إلى  ( في اللعب يميل الطفل1وجاءت الفقرة )

رة طالتنحي عن األدوار القيادية لصعوبة السيإلى  األطفالميل بعض إلى  ذلكوتعزوا الباحثة  ( وبدرجة متوسطة،1.992معياري )

وجـود إلى  ( والتي خلصت1142دراسة )العيد،، وقد اختلفت هيه النتيجة مع نتيجة على بقية افراد اللعب أو لحجم المسؤولية فيها

االجتماعي لـدى أطفال التوحـد فـي المجموعتين التجريبية ( فـي خفـض االنسحاب 1.12فـروق ذات داللة إحصاةية عنـد مسـتوى )

 والضابطة، ولصالح أفـراد المجموعة التجريبية التي خضعت لبرنامج اللعب الترفيهي.
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( 2.41( في اللعب يتردد الطفل عند تغيير مظهره ليالةم دوره بمتوسط حسابي )7تلتها في المرتبة الثانية الفقرة )

( في اللعب يصعب على الطفل تكوين صداقات بالمرتبة 2( وبدرجة متوسطة، بينما جاءت الفقرة )4.111وبانحراف معياري )

ان غالبا مايكون الطفل إلى  وتعزوا الباحثة ذلكن ( وبدرجة قليلة4.127( وبانحراف معياري )1.11األخيرة بمتوسط حسابي )

رف ، والتعاألطفاليخلق فرصة التواصل بين  اإليهامياللعب  ، كما أنلتكامل األدوار اإليهاميجماعة الرفاق عن طريق اللعب 

والتي نصت على  التي طبقت على أطفال التوحد (1142العيد،اتفقت هيه النتيجة مع نتيجة دراسة )و على األدوار في المجتمع،

( فـي خفـض االنسحاب االجتماعي لـدى أطفال التوحـد فـي المجموعتين 1.12وجـود فـروق ذات داللة إحصاةية عنـد مسـتوى )

ة هيه الدراسة ن كما اتفقت نتيجالتجريبية والضابطة، ولصالح أفـراد المجموعة التجريبية التي خضعت لبرنامج اللعب الترفيهي

ان اللعب الحر مع التوجيا يعالج كثير من االضطرابات االنفعالية، إلى  والتي تشير( 1141القالف، المجادي،)مع نتيجة دراسة 

كما أنا يعتبر نشاطاً تعليمياً ووسيطاً تربويا ويزيد من معلومات الطفل ويساعد على تنمية حواسا، وهو يعتبر من األنشطة الهامة 

يغ المباشر ، وخطوة للتفراألطفالليي يعانيا كمصدر أساسي لتحقيق التغيرات والتطورات النماةية، كما أن اللعب يزيل التوتر ا

للدوافع الجنسية والعدوانية، ويعتبر اللعب األسلوب األمثل للتفاعل مع الصراعات، والمطالب الالشعورية، أي أن اللعب يساعد 

 الطفل على النمو االنفعالي واالجتماعي والحركي.
 

 ؟األطفاللى خفض سلوك الخجل عند ع اإليهاميتأثير اللعب  درجةنتائج السؤال الثالث: ما 

تأثير اللعب  درجةقامت الباحثة بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة الستجابات أفراد عينة الدراسة حول 

 ( يبين ذلك:9والجدول ) ،األطفالعلى خفض سلو  الخجل عند  اإليهامي

 الاألطفعلى خفض سلوك الخجل عند  اإليهاميتأثير اللعب  لدرجة(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 9جدول )

 الفقرات الرتبة م
المتوسطات 

 الحسابية

االنحرافات 

 المعيارية
 الدرجة

الطفل من التغلب على مشكلة  اإليهامييُمكن اللعب  7 4

 الخجل.
4.30 .641 

 كبيرة جدا

 الطفل في الخروج من شخصيتا اإليهامييُساعد اللعب  6 1

 الشخصية المراد تقمصها.إلى 
4.31 .621 

 كبيرة جدا

 كبيرة جدا 702. 4.33 يُكون الطفل صداقات. اإليهاميعن طريق اللعب  5 2

 كبيرة جدا 641. 4.39 جوانب الشخصية القوية عند الطفل. اإليهامييُبرز اللعب  1 1

الطفل على التعبير عن رغباتا  اإليهامييُشجع اللعب  2 2

 ومشاعره.
4.35 .559 

 كبيرة جدا

 كبيرة  676. 4.06 الطفل ويجعلا يحترم االخرين. اإليهامييهيب اللعب  10 2

 كبيرة جدا 644. 4.35 الثقة بالنفس عند الطفل. اإليهاميينمي اللعب  3 7

الطفل على تغيير مظهره وفق  اإليهامييساعد اللعب  9 2

 مايتطلبا الدور في اللعب.
4.23 .612 

 كبيرة جدا
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يتيح للطفل حرية اختيار الدور اليي  اإليهامياللعب  4 9

 يفضلا.
4.33 .592 

 كبيرة جدا

يساعد الطفل في التغلب على المشكالت  اإليهامياللعب  8 41

 اللغوية.
4.29 .680 

 كبيرة جدا

على خفض  اإليهاميالدرجة الكلية لمدى تأثير اللعب   

 األطفالسلو  الخجل عند 
4.29 .495 

 كبيرة جدا

 

( وبانحراف 1.19على خفض سلو  الخجل على الدرجة الكلية بلغ ) اإليهاميتأثير اللعب  درجة( ان 9يبين الجدول )

يرفع ثقة الطفل بنفسا، ويظهر جوانب القوة  اإليهاميأن اللعب إلى  وتعزوا الباحثة ذلك ( وبدرجة كبيرة جدا،1.192معياري )

قد اتفقت نتيجة ، و، كما يساعد الطفل بالتخلص من المشاكل النفسية واللغوية، وينمي لدى الطفل المبادئ االجتماعيةفي شخصيتا

أن دور منهاج ركن  والتي تنص على ، األطفالالتي طبقت على منهاج رياض ( 1142الشوبكي،هيه الدراسة مع نتيجة دراسة)

ما تتفق كجاء بدرجة كبيرة وعلى كافة المجاالت،  األطفالاأللعاب واألنشطة في تنمية الخصاةص السلوكية في مرحلة رياض 

وجود فروق ذات داللة إحصاةية بين متوسطات القياسات إلى  ( والتي تشير1111)رشوان،نتيجة هيه الدراسة مع نتيجة دراسة 

عينة البحث، ايضاً وجود فروق ذات داللة إحصاةية بين متوسطات  األطفاللية والبعدية في مستوى التفاعل االجتماعي لدى القب

 عينة البحث. األطفالالقياسات القبلية والبعدية في مستوى التفكير اإليجابي لدى 

جوانب الشخصية  اإليهامي( يُبرز اللعب 1( وجاءت الفقرة )1.29 – 1.12وتراوحت المتوسطات الحسابية على الفقرات بين )

 وتعزوا الباحثة ذلك ( وبدرجة كبيرة جدا،1.214( وبانحراف معياري )1.29القوية عند الطفل بالمرتبة األولى بمتوسط حسابي )

، كما توضح ميول الطفل يتقمص األدوار المفضلة لديا والتي تظهر جوانب شخصيتايجعل الطفل  اإليهاميان اللعب إلى 

وجود فروق ذات داللة إلى  ( والتي اشارت1142، وقد اتفقت نتيجة هيه الدراسة مع نتيجة دراسة )أبورمان،للشخصيات الواقعية

موعة لمجموعتين التجريبية والضابطة لصالح المجإحصاةية عند متوسطات درجات التخيل اإلبداعي والدرجة الكلية لالختبار بين ا

الطفل على التعبير عن رغباتا ومشاعره" بمتوسط حسابي  اإليهامي( يُشجع اللعب 2تلتها في المرتبة الثانية الفقرة ) التجريبية

 .( وبدرجة كبيرة جدا1.211( وبانحراف معياري )1.22)

( 1.12الطفل ويجعلا يحترم االخرين" بالمرتبة األخيرة بمتوسط حسابي ) اإليهامي( يهيب اللعب 2بينما جاءت الفقرة )

قد تنشأ فيا نوع من المنافسات او  اإليهاميأن مجال اللعب إلى  وتعزوا الباحثة ذلك، ( وبدرجة كبيرة1.272وبانحراف معياري )

مما قد يسبب عدم احترام  األطفالبعض  الثانوية من قبلأو رفض بعض األدوار  العداوات أو االختالف لتقمص أدوار معينة،

، األطفال( التي طبقت على منهاج رياض 1142مع نتيجة دراسة)الشوبكي، ، وقد اختلفت نتيجة هيه الدراسة لبعضهم األطفال

رجة جاء بد األطفالوالتي تنص على  أن دور منهاج ركن األلعاب واألنشطة في تنمية الخصاةص السلوكية في مرحلة رياض 

 كبيرة وعلى كافة المجاالت. 

على خفض سلوك الخجل لدى أطفال الروضة  اإليهاميفروق ذات داللة إحصائية حول تأثير اللعب ال مانتائج السؤال الرابع: 

 من وجهة نظر المعلمات تعزى لمتغيرات سنوات الخبرة، المستوى الدراسي لألطفال؟
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 أوال: متغير سنوات الخبرة

استخدمت الباحثة تحليل التباين األحادي لبيان داللة الفروق بين المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد عينة الدراسة لتأثير اللعب 

( 41على خفض سلو  الخجل لدى أطفال الروضة من وجهة نظر المعلمات تعزى لمتغير سنوات الخبرة والجدول ) اإليهامي

 يبين ذلك: 

(: تحليل التباين األحادي لبيان داللة الفروق بين المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد عينة الدراسة حول تأثير 10جدول )

 على خفض سلوك الخجل لدى أطفال الروضة من وجهة نظر المعلمات تعزى لمتغير سنوات الخبرة اإليهامياللعب 

 المصدر المحور
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

عاتالمرب  
 ف

الداللة 

 االحصائية

المجال األول: ممارسة 

عند  اإليهامياللعب 

 األطفال

 072. 2 144. بين المجموعات
.441 

 

.644 

 
 163. 139 22.657 داخل المجموعات

  141 22.801 الكلي

 الثاني: مستوىالمجال 

اثناء  األطفالالخجل عند 

اإليهاميممارسة اللعب   

 141. 2 282. بين المجموعات
.295 

 

.745 

 
 477. 139 66.261 داخل المجموعات

  141 66.543 الكلي

اللعب  :المجال الثالث

على خفض  وأثره اإليهامي

 مستوى الخجل

 028. 2 056. بين المجموعات
.114 

 

.893 

 
 248. 139 34.459 داخل المجموعات

  141 34.515 الكلي

 

، األطفالعند  اإليهامي( لكال من لممارسة اللعب 1.12( عدم وجود فروق ذات داللة إحصاةية عند مستوى )41) أظهر الجدول

وأثره على خفض مستوى الخجل حسب متغير  اإليهامي، واللعب اإليهامياثناء ممارسة اللعب  األطفالومستوى الخجل عند 

 ( 1.12سنوات الخبرة حيث كانت مستوى الداللة لقيمة ف أكبر من )
 

 :ثانيا: متغير المستوى الذي تدرسه المعلمة

استخدمت الباحثة تحليل التباين األحادي لبيان داللة الفروق بين المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد عينة الدراسة لتأثير اللعب 

ليي تدرسا المعلمة على خفض سلو  الخجل لدى أطفال الروضة من وجهة نظر المعلمات تعزى لمتغير المستوى ا اإليهامي

 ( يبين ذلك: 44والجدول )

(: تحليل التباين األحادي لبيان داللة الفروق بين المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد عينة الدراسة حول تأثير اللعب 11جدول )

 على خفض سلوك الخجل لدى أطفال الروضة من وجهة نظر المعلمات تعزى لمتغير المستوى الذي تدرسه المعلمة اإليهامي

 المصدر المحور
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 ف

الداللة 

 اإلحصائية

 104. 017. 2 034. بين المجموعات

 

.901 

 164. 139 22.767 داخل المجموعات 
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المجال األول: ممارسة 

عند  اإليهامياللعب 

 األطفال

 الكلي

22.801 141  

 الثاني: مستوىالمجال 

اثناء  األطفالالخجل عند 

اإليهاميممارسة اللعب   

 608. 2 1.217 بين المجموعات
1.295 

 

.277 

 
 470. 139 65.326 داخل المجموعات

  141 66.543 الكلي

اللعب  :المجال الثالث

على خفض  وأثره اإليهامي

 مستوى الخجل

 065. 2 129. بين المجموعات
.262 

 

.770 

 
 247. 139 34.386 داخل المجموعات

  141 34.515 الكلي

 

، األطفالعند  اإليهامي( لكال من لممارسة اللعب 1.12( عدم وجود فروق ذات داللة إحصاةية عند مستوى )44) أظهر الجدول

وأثره على خفض مستوى الخجل حسب متغير  اإليهامي، واللعب اإليهامياثناء ممارسة اللعب  األطفالومستوى الخجل عند 

ان جميع معلمات إلى  وتعزو الباحثة ذلك( 1.12المستوى اليي تدرسا المعلمة حيث كانت مستوى الداللة لقيمة ف أكبر من )

في خفض  امياإليهالدور الكبير للعب المستويات التي تدرسها اجمعن على لتدريس وسنوات الخبرة في اباختالف  األطفالرياض 

( والتي تنص على 1142—1142مع نتيجة دراسة )الشوبكي، وتتفق نتيجة هيه الدراسة ،مستوى الخجل لدى أطفال الروضة

  المؤهل العلمي(. –الخبرة  -عدم وجود فروق ذات داللة إحصاةية تعزى لمتغيرات الدراسة )العمر

 التوصيات والمقترحات. 5

ذلك اقتراح لبعض الدراسات المستقبلية، التي تُكمل ما تمَّ  يلييٌقدم هيا الفصل مجموعة من التوصيات الممكن تطبيقها، ثمَّ 

 التوصل إليا من نتاةج، وفيما يلي عرض هيه الجوانب بالتفصيل:

 توصيات الدراسة. 1.5

 منها: من التوصيات، بعدد   الخروج يمكن فإنَّا الدِّراسة، في إليها التوصل تمَّ  التي والنتاةج المعطيات ضوء في

ن مما لألطفال الخجولي لكاستراتيجية تعليمية لما لها من أهمية في خفض سلو  الخج اإليهاميضرورة استخدام اللعب  -4

 .يعيق اكتسابهم للمعرفة

يقا وذلك لما تطب يسةةتلزم لنجاح وتوفير كل ما اإليهامياالهتمام باللعب بضةةرورة  األطفالتبصةةير القاةمين على رياض  -1

 لا من أثر على االنفعاالت السلوكية والنواحي النفسية للطفل.

 .وتوظيفا في العملية التعليمية والترفيهية لألطفال اإليهاميتبصير المعلمات بأهمية اللعب  -2
 

 :مقترحات لدراسات مستقبلية. 2.5

 دراسات علمية حولها، وهي كما يلي:من نتاةج، تقترح الباحثة تقديم الباحثة إليا  وصلتفي ضوء ما ت

 .بمتغيرات وأعمار مختلفةالحالية  للدراسةاجراء دراسات مشابهة  -

 اجراء دراسات مشابهة للدراسات الحالية تأخي بعين االعتبار متغيرات مختلفة.  -
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