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 الخجل لـدى تالمذة المـرحلة اإلبتـدائية  تخفيففي   فاعلية اسايكودراما  
The effectiveness of Asikudrama in relieving shyness among primary school 

students 

 

 د. إيمان عبدالستار عطا هللا الكبيسي                              
 2العراقية /مديرية تربية بغداد /الكرخ وزارة التربية                          

 
   

 مستخلص البحث

قامت الباحثة باجراء دراسة  نظرا لما تمثله نسبة الخجل بين صفوف االطفال السيما المتمدرسين منهم وما ينعكس سلبا على مستواهم المعرفي وتحصيلهم العلمي،  
السايكودراما في تخفيف الخجل وتحقيقًا لذلك  المرحلة االبتدائية( وهدفت الدراسة إلى الكشف عن فاعلية    بعنوان )فاعليُة السايكودراما في تخفيِف الخجِل لدى تالمذةِ 

ي قياس الخجل )أداة قامت  اختارت الباحثة بأسلوب عشوائي عينة بحثها من تالمذة الصف الخامس اإلبتدائي في مدينة بغداد/ مديرية تربية الكرخ الثانية، واعتمدت ف
المقاييس في نفس المجال، وبعد التبتصميمها(   حقق من صدقه ومدى صالحيته ليالئم مجتمع البحث الحالي. كما قامت ببناء نص  بعد اإلطالع على عدد من 

الخجل لديهم  تويات  مسرحي بعنوان )الشجاعة( وبعد التحقق من صدقها عبر عرضها على السادة الخبراء، وزعت )الباحثة( األداة األولى على التالمذة لمعرفة مس
 زيع أدوار المسرحية على التالميذ وتدريبهم عليها ظهرت النتائج اآلتية: وفرز الخجولين من غير الخجولين، وبعدها تم تو 

 عي.إن المسرح العالجي قد أثر بشكل إيجابي في التقليل من ظاهرة الخجل لدى التالمذة عبر إعطائهم الفرصة للتفاعل مع اآلخرين في نشاط جما -1

ض التالمذة عبر اإلتصال المباشر مع أقرانهم من جهة ومن خالل رفع مستوى الثقة  في العمل المسرحي قد ساهم في تخفيف حدة الخجل لدى بع  اركةالمش -2
 لديهم من جهة أخرى. 

له دون حرج أو خجل، كما أن  واستنتجت الباحثة على وفق نتائج البحث أن العالج الدرامي يسمح للتلميذ بأن يندمج مع مجتمعه ويعبر عن ما يجول داخ
 فه عمل جماعي تساعد على التخفيف من حدة الخجل.المشاركة في العمل المسرحي بوص 

 الكلمات المفاتيح : 
 الفاعلية السايكودراما، الخجل ، القدرة ، والكفاءة 

 
Summary of the research 

Given the percentage of shyness among children, especially those who are educated and what is reflected negatively on their 

level of knowledge and educational attainment, the researcher conducted a study entitled (the effectiveness of psychodrama 

in reducing shyness among primary school students) and the study aimed to reveal the effectiveness of psychodrama in 

reducing shyness and to achieve this, the researcher chose In a random manner, a sample of its research was examined from 

the fifth primary school students in Baghdad / the second Karkh Education Directorate, and it was adopted in measuring 

shyness (a tool that it designed) after reviewing a number of measures in the same field, and after checking its sincerity and 

suitability The current research community. She also built a theatrical text entitled (Courage) and after verifying its sincerity 

by presenting it to the experts, the (researcher) distributed the first tool to the students to find out the levels of shyness and 

sorting the shy ones who are not shy, and then the roles of the play were distributed to the pupils and training them on the 

following results : 

1-  The therapeutic theater has positively affected the reduction of the shame phenomenon among students by giving them the 

opportunity to interact with others in a group activity . 

2- Participation in theatrical work has contributed to alleviating the shyness of some students through direct contact with 

their peers on the one hand and by raising their level of confidence on the other hand . 

The researcher concluded, according to the results of the research, that dramatic therapy allows the student to integrate with 

his community and express what is going on inside him without embarrassment or shame, and that participation in theater 

work as a group work helps to reduce the severity of shyness. 
Key words: 

Psychodrama efficacy, shyness, ability, and efficiency 
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 .مشكلة البحثالفصل االول/ 
تلعب التربية بوصفها عملية تنمية متكاملة ديناميكية دورا مهما في تنمية وبناء شخصية الطفل عبر  
شخصية   بناء  في  أهدافها  إلى  للوصول  حركية  والنفس  واألخالقية  والعقلية  الوجدانية  القدرات  توظيف 

أكثر من حاسٍة للمتعلم  عليمية متعددة تشترُك فيها  متكاملة متزنة، فضاًل عن استخدامها لوسائل تربوية ت
من أجِل وصوِل الرسالة بأيسِر الطرق واسرعها. والمسرح وسيلة فاعلة من تلك الوسائل كونه احدى السبل  
باللعب   التعلم  فيه  يمتزج  جماعي  نشاط  في  المتعلم  إشراك  على  تعمل  التي  المهمة  التربوية  التعليمية 

م السلوك لدى المتعلم. وكون الخجل مشكلة يعاني منها  نه أسلوبًا غير مباشر لتقويوالتسليةـ فضاًل عن كو 
أغلب تالمذتنا في المدارس، بل قد تتجاوز ذلك الكبار أيضًا فقد يرافق الخجل صاحبُه حتى مراحل متأخرٍة  

اإلنطواِء   إلى  بِه  فيعمُد  عمره  ا  واالبتعاد   من  من  تبدأ  المشكلة  هذه  وكون  اآلخريِن،  فمن  عن  لطفولِة، 
مراحِلها   في  عالُجها  من  األجدر  عدٍد  على  أجرِتها  استطالعيٍة  دراسٍة  وبعَد  الباحثة  تلّمست  لذا  االولى 

معلمي المدارس اإلبتدائية تتمحور في طرح بعض األسئلة عن ونسبة وجود أطفال خجولين في مدراسهم  
ت وجدت الباحثة ضرورًة في طرح هذه  مستواهم المعرفي، وبعد الحصول على إالجاباوتأثير الخجل على  

 ومحاولة عالجها وقامت بصياغتها بالشكل اآلتي: المشكلة
 ما مدى فاعلية السايكودراما في تخفيف الخجل لدى تالمذة المرحلة اإلبتدائية؟            

فاعلية        عن  الكشف  في  الحالي  البحث  هدف  تالمذة    تلخص  لدى  الخجل  تخفيف  في  المسرح 
تالمذة المرحلة اإلبتدائية في محافظة بغداد/ المديرية ة اإلبتدائية. اما حدود البحث فانحصرت في  المرحل

من تالمذة الصف   2019 – 2018العامة لتربية الكرخ الثانية/ مدرسة اإلبتهال المختلطة للعامة الدراسي  
ال الحد  أما  اإلبتدائي.  وضالخامس  وقد  )الشجاعة(.  مسرحية  في  فتمثل  الفرضية  موضوعي  الباحثة  عت 

فرو  توجد  ال   " )الصفرية  مستوى  عند  معنوية  إحصائية  داللة  ذات  درجات  0,05قات  متوسط  بين   )%
 (.T-Testتحصيل طالبات المجموعة التجريبية بين اإلختبارين القبلي والبعد في اإلختباري التائي )

 تحديد المصطلحات 
وعرفها:)  اوال/   ونايفة,   الفاعلية(  تحص1998)القطامي  "مستوى  انها  على  أي (  وفِق  على  الطلبة  يل 

فيما عرفها   1جانٍب من جوانِب النواتج التعليمية سواَء كانت معرفيًة أو نفسحركيًة أو عاطفيًة أو انفعاليًة" 
انِب التربوي ( على انها "نوٌع من األساليِب المستخدمِة في عمليِة التعلم التي تركُز على الج2000)الهادي,

 
 . 56ص .1998، دار الشروق للطباعة والنشر، األردن، 2، طنماذج التدريس الصفيقطامي، يوسف ونايفه:  1
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للفاعلية  1اِتهم وقدراِت المتعلمين وكفاءِتهم  أداء الطلبِة وإمكاني في اكتشافِ  الذي .  اما التعريف اإلجرائي 
الكفاءُة أو القدرُة الناتجُة من استخداِم المسرِح العالجي في التخفيف من حدة )تقدمت به )الباحثة( فهو  

 (. اإلبتدائيةمشكالت الخجل عند تالمذة المرحلة 
("إ عمليُة توجيه المشاركين في البرنامِج التعليمي بواسطة  2003)سيكس,  عرفه:   مثيلي()النشاط التثانيا/  

والحدث"  الحواِر  بابتكاِر  المشاركون  يقوُم  اذ  متعددٍة  إنسانيٍة  خبراٍء  وأداِء  لتمثيِل  )المعلم(  اما   2قائٍد 
بوصفها    (2009)العبيدي, أساسفعرفها  لت"وسيلٌة  التربيِة  أدواِت  من  وأداةٌ  األهداِف  يٌة  من  الكثير  حقيِق 

السليمة" التربوي اإلجتماعيِة  العالقاِت  ممارسِة  على  لتدريِبهم  ووسيلة  الطالِب  أبداِن  لبناِء  ووسيلَة  فيما   3ِة 
( بوصفه "عمل يقوم به شخص أو أشخاص من أجل محاكاة شخص أو 2011تطرق له )عبد الحميد,

)وسيلة أو أسلوب أو طريقة فهو  جرائي للباحثةأما التعريف اال،  4أشخاص آخرين لفرض خاص أو عام" 
مذة المرحلة  أدائية يستخدمها المعلم أو المعالج لتحقيق هدفه في التخلص من الخجل الذي يعانيه تال

 االبتدائية(.
انها:    (  السايكودراما)  ثالثا/ على  أسلوب  عرفت  من  أسهل  الذات  على  التعرف  مسألة  تجعل  "أدائية 

   5يتميز باإلستمرارية قياسًا بالسايكودراما المتسمة بالديناميكية"  التحليل النفسي الذي
إجتماعيًا ونفسيًا يسيطر على مشاعر وأحساسي  ( على انه "مرضًا  2002،عرفه: )غالب   )الخجل(رابعا/   

ه الفرد منذ الطفولة فيؤثر على بعثرة طاقاته الفكرية ويشتت إمكانياته اإلبداعية وقدراته العقلية ويشل قدرت
( على انه  2007اما )جعفر,  6ويؤثر على سلوكه وتصرفاته تجاه نفسه وتجاه المجتمع الذي يعيش فيه" 

عند   الفرد  ينتاب  توافقية  "شعور  إستجابة  يستجيب  أن  على  القدرة  يفقده  معين  إجتماعي  لموقف  تعرضه 
بر  رفها )كار في حين ع  7تجاه الموقف الذي يواجهه لذلك عرف على أنه إهتمام غير عادي ومضطرب"  

( على انه "عقل وجسد وروح، ألنه يؤثر على سلوك الناس الخجولين وأفكارهم ومشاعرهم  2009وجرنر,

 
 . 150ص, 2000ئل للطباعة والنشر، )د. ب(، دار وا ،نماذج تربوية معاصرةالهادي، نبيل أحمد:  1

 .31ص 2003دق، علم الكتاب، القاهرة، صا، املي الدراما والطفلسيكس، جير الدين براين: .2

 . 378ص ، دار الثقافة والنشر والتوزيع.1، طعلم النفس التربوي وتطبيقاته  ، محمد جاسم:يالعبيد 3

 . 8ص .2011، دار الكتب للطباعة والنشر، الموصل، مدخل إلى فن التمثيلعبدالحميد، سامي:  4
 . 76ص  .1987، 12، السنة 10، العدد ، مجلة آفاق عربيةالسايكودراماالسندي، بدرخان:  5

 . 10، ص2002دار ومكتبة الهالل، بيروت،  ،الخجلغالب، مصطفى:  6

 .8، ص 2007كلية التربية، جامعة دمشق،  ، دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه،الخجل اإلجتماعي وعالقة بتقدير الذات والوحدة النفسية جعفر، فاتكة: 7
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)هو أما التعريف اإلجرائي للخجل    1طاف ويؤثر على هويتهم ويعزلهم في صحتهم والمهم" في نهاية الم
جعله إنطوائيًا يتجنب الكالم إحساس يتولد في داخل التلميذ ينبع من عدم الثقة والرضا عن نفسه مما ي

 ؤثر على مستواهم العلمي(. والظهور أمام المعلم أو باقي التالميذ مما ي 
  

 
 
 

 الثاني :االطار النظري ودراسات سابقة الفصل 
 اوال : دور المسرح  

تعد أقدم أنواع المحاكاة هي المحاكاة السحرية التي رافقت نشوء األفكار الدينية األولى عند اإلنسان  
  في وادي الرافدين. إذ كانت الشعائر الدينية عبارة عن طقوس درامية عملية يؤكد بها اإلنسان على حريته 

د تم ذلك من خالل فكرة التشبيه "إن فكرة التشبيه مهمة جدًا من الناحية الفنية، فاستنادًا إليها وكرامته وق
الشخصية اإللهية على اعتبار أن اآللهة  يمكننا القول بأن أبعاد الشخصية اإلنسانية التختلف عن أبعاد  

ارسة يتم فيها التعبير عن النفس  ان الطقوس الدرامية هي مم  2شبيهة باإلنسا تمامًا باستثناء صفة الخلود". 
الفعاليات التي ترافق األعياد والمناسبات. وقد أصبح المسرح ظاهرة   دراميًا وهكذا صار المسرح من أهم 

والتربو  الفنية  الظواهر  إيتودستتمر  من  مدرستا  "أدخلت  التربوية  والمؤسسات  بالمدرسة  ارتبطت  التي  ية 
أصبح المسرح إذ    3تدريب على اإللقاء الصحيح باللغة الالتينية".التمثيل ضمن برامجها باعتباره وسيلة لل

الدينية وكذ  المسرحيات والمواكب  تمثيل  التالميذ يشتركون في  "كان  المقرر  المنهج  يقل أهمية عن  لك ال 
الفن" ذلك  المنبعث من روح  القديم  الكالسيكي  المسرحي  للفن  تعد إحياء  التي  المسرح    4التمثيليات  وبدأ 

النفسية   المشاكل  معالجة  في  دوره  عن  فضاًل  ومواهبهم  الطالب  قابليات  تنمية  في  مهمًا  دورًا  يلعب 
لمسرحية الخاصة بالمدارس واإلجتماعية لدى المتعلم،  اذ ان من أهم المحاور التي تعالجها النصوص ا

 
 . 194، ص 2009طباعة، لبنان، ، األهلية للنشر وال1، ترجمة مها الشيخ، طالحديثة لطفلك التربية كاربر، وليام وجونز:  1

 
 .12، ص1991، مطبعة المعارف، بغداد المسرح العراقي القديمصالح، محمد صبري:  2

 .  17ص  .1966ترجمة الجواهري، محمد شاهين، القاهرة، مطبعة المعرفة،  ،مسرح األطفالوارد، وينفرد:  3
 . 97، ص1966اهرة، ، مطابع سجل العرب، الق609سلسلة األلف كتاب  ،التمثيل في المدارسن: بيروت 4
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والتعليم كونه يمتلك خصائص مهمة تتمثل  القضايا النفسية واإلجتماعية  فللمسرح أهمية بالغة في التربية  
في تسهيل التواصل الفكري واإلجتماعي والمادي وتطوير مهارة حل المشكالت عبر التشجيع على وضع 

الطالب بأنفسهم وتنمية روح الجماعة وتنمية ذاتية  الفرضيات والتخمين واإلكشتاف فضاًل عن زيادة ثقة  
ح )وسيلة ديمقراطية تعتمد على التكيف وتساعد على تقوية مخيلة  الفرد وأهميته بالنسبة للجماعة، فالمسر 

مبادرته  وعلى  نفسه  على  إعتماده  وتطور  من  1الطالب،  للكثير  عالجي  كأسلوب  المسرح  استخدم  وقد   .
)السايكودراما( مسرح العالج النفسي، وهو إحدى طرق العالج النفسي بدون  المشكالت النفسية باستخدام  

إذ طرق تستند إلى الطاقة اإلبداعية داخل مجموعة وصواًل لتحقيق الهدف وهو الشفاء.    وية، بل تستخدمأد 
قف ترفض السايكودراما أن يكون المريض سلبيًا أو مجرد مستقبل بما يقدم له وإنما تتعامل مع تطبيق الموا

مجموعة   تقديم  إلى  تسعى  ارتجالية  مسرحية  عالجية  طريقة  السايكودراما  وتعد  الحياة,  اللوحات  في  من 
والمشاهد الدرامية واألدوار الحركية لوظيفة عالجية. واعتمدت السايكودراما على مبدأ التطهير الذي اعتمده  

الدراما من خالل مشا إليه  ترنو  الذي  الهدف  بوصفه  المسرح  يعنيه  أرسطو في  وما  والخوف.  الحزن  هد 
دراما كما في تطهير الجروح من الجراثيم  بالتطهير هو تطهير الروح من كل الجوانب السلبية من خالل ال

 التي قد تلحق بها. والتطهير هنا هو التطهير النفسي. 
 

 مرتكزات السايكودراما 
اعد الفرد ال على أن يرى ما هو  : أي أن السايكودراما "هي األسلوب الذي يسأواًل: إستبصار المستقبل

 ي وضعها الجديد".صيته حسب بل على مايمكن أن تأول إليه الحال فكائن في شخ
 : من خالل خلق تفاعل حي بين الممثل وبين المشاهدين. ثانيًا: العفوية واإلبداع

 للسايكودراما كأسلوب عالجي عناصر مهمة تستعين بها لتحقيق أهدافها وهي:
لذي يشرف على العمل ويختار الموضوع الذي يمثل، وهو من يساعد )المخرج( هو ا  المدير المعالج -1

 تجاوز أزمته. المريض على 
المريض البطل: وهو بطل المسرحية )أن يكون البطل في المسرحية أحد المرضى ليقدم المشهد وهو  -2

ا المشهد  المسرحية  الكتابة  فن  في  يقابله  المسرحية(  معمارية  وأساس  الزاوية  نقطة حجر  يعد  لذي 

 
 . 32، ص 1984، مطابع جامعة الموصل، مشاكل العمل المسرحي في المدارسالرزاق، أسعد وعبدالحميد، سامي:  عبد 1
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المسرحي األدب  عليه  على  يصطلح  كما  للصراع.  األولى  البذرة  أو  الحدث  )المشهد    إنطالق 
 1اإلستهاللي( أو )المقدمة المنطقية(. 

)بطل  -3 المريض  أثروا في حياة  الذين  بأدوار األشخاص  الذين سيقومون  المساعدون: هم األشخاص 
 الموجه في موقفه للعالج. المسرحية( وتتعد الذوات المساعدة إمتدادًا لدور

 للممثل الخجول في السايكودراما دور من خالل ما يأتي: 
 تجهيزه كمكان للعرض والتمرين عليه.   عبرالمعايشة: هو أن يعايش المريض مكان العمل )المسرح(  .1
الدور المعكوس: هو أن يمثل الخجول دور أو شخصية الشخص المقابل لدور الخجول في المسرحية   .2

 رؤية نفسه بشكل واضح في عيون اآلخرين.  ليتمكن من
الحاالت اليتمكن الخجو  .3 الحالة عليه أن  المناجاة: في بعض  به وفي هذه  المنوط  الدور  أداء  ل من 

 يتوجه إلى الجمهور بالحديث المباشر وبشكل ارتجالي ليعبر عن ما يريد إيصاله للجمهور.
ء المباراة فعلى الممثل الخجول إجراء بعض  التسخين: وهو كما موجود في التمارين الرياضية قبل بد  .4

 ه.كأصحاء قبل الدخول في مشاهد التمرينات 
 ثالثا:الخجل 
يعد الخجل مرضًا إجتماعيًا ونفسيًا يسيطر على قدرات الفرد ويشل طاقاته اإلنتاجية المبدعة       

فعل كردة  تكون  إنفعاالت  من  ما يصيبه  نتيجة  والنفسي،  اإلجتماعي  مختلفة.    ويحد من سلوكه  إلثارات 
اإلنح  لديه  وتخلق  الداء  بهذا  المصاب  بالفرد  عديدة  عوامل  تتحكم  أن  الطبيعي  سلوكه  ومن  في  راف 

اإلجتماعي والبيئي مما يؤدي إلى التطرف الكلي في تكوين شخصيته وبالطبع فإن للعائلة التأثير الرئيس  
ال  الخطيرة  بذورها  وتنمية  الفرد  نفس  في  الخجل  نزعة  إيجاد  في  في  اإلنسان  فاعلية  من  كثيرًا  تحد  تي 

الب التفاعلي مع  فيها. ومن  مجاالت متعددة من حياته اإلجتماعية وسلوكه  إليها ويترعرع  ينتمي  التي  يئة 
بنفسه ويصبح مشلول   الثقة  فيفقد  يكون في اضطراب متواصل  بالخجل  الذي يصاب  الفرد  أن  المالحظ 

الخجل يصبح إنسان ناقص القدرة على التكيف واإلنسجام مع    اإلرادة والتفكير الرصين "إن المصاب بعقدة
 2نفسه ومع المحيط الذي يعيش فيه" 

الترابط  النا لذا يجب دراسة كل فرد على حده لعدم وجود  س هم كائنات بشرية متعددة الخصائص 
لد  الخجل  مرض  خلق  على  تساعد  التي  العوامل  إلى  اإلشارة  من  فالبد  لذا  كافة.  الناس  مع  ى النفسي 

 
 . 45ي خشبة، القاهرة,)د.ت(، ص، درين فن كتابة المسرحيةأجري، اليوس:  1

 (.11ص، 2002مصدر سابق غالب،  2
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العامل النفسي( ولكل    -األشخاص بشكل عالم واألطفال بشكل خاص. وتتلخص بعاملين )العامل الجسدي
وتفاعالت   داخلية  )مؤثرات  هناك  أن  كما  الخجل،  وجود  على  والقريب  البعيد  التأثير  العاملين  هذين  من 

بي وينعكس هذا الصماء والجهاز العص  خارجية تؤدي إلى حدوث خلل في كيان اإلنسان العضوي كالغدد 
السيطرة على تصرفاته وحركاته(   الخلل الخجول عاجزًا عن  ويقف  الدموية  الدورة  أن  1على  . فضاًل عن 

الخجل الشديد "قد يكون مولودًا مع الطفل فاألطفال المصابون بالخجل قد يكون الستجاباتهم لألغراب أو  
فسيولوجي ان  اعتبار  وهو  بايولوجي  أساس  المألوفة  غير  التي  المواقف  األطفال هي  أولئك  الدماغ عند  ة 

 2تهيئهم لتلك اإلستجابة" 
ة المقاومة أو الهروب التي تحمينا جسمانيًا أثناء أوقات التوتر. وهو سابقا كان هناك ما يعرف )بغريز 

ما يعرف اآلن بالقلق اإلجتماعي أو المكون الحسي للخجل وقد يعد الهروب من المعادلة بمثابة تقييد أو  
إن إحساس الخجول يعتمد باألساس على    3اولة للهرب أو اإلختباء أو تجنب مصدر التهديد(خجل كمح

انه  يشعر أن اآلخرين يطلقون عليه أحكامًا ال يرغب فيها أو ينتقدوه، لكن الغريب في األمر أن الحكم ال  
خجولين  يكون لشخص آخر بل أن الخجول نفسه من يقوم بإصدار الحكم على نفسه "حيث أن الناس ال

.  ولهذا نجد أن الخجولين يكونون حساسين بدرجة  4قة سلبية وقوية" يميلون إلى انتقاد أنفسهم داخليًا وبطري 
عالية ويعود هذا اإلحساس إلى النقد القاسي الذي يحاسبون فيه أنفسهم "فالخجل حالة نفسية يظهر فيها  

وغالباً  الكالم  وتباطؤ  الصمت  إلى  والميل  والتقييد  نتيجة    اإلرتباك  الخجل  يظهر  تربوية    ما  النعكاسات 
 .  خاطئة

 أنواع الخجولين 

 الخجول الغائب: هو الذي يقوم ببناء أسوار حول نفسه بحيث يميل إلى اإلختفاء عن الحياة الواقعية.  -1
الجماعة   -2 ولكن وسط  اآلخرين  اإلختباء عن طريق  يحاول  وهو من  الجماعة:  مع  المتوافق  الخجول 

 مظهر وطريقة الحديث والتصرفات.فيقلد أصدقاءه في ال
المتشائ  -3 الخجل  الخجول  قوى  من  مزيج  من  ويعاني  متشائمة  نظرة  األمور  إلى  ينظر  الذي  وهو  م: 

 والعدوانية والوحدة والكراهية. 

 
 المصدر نفسه. 1

 .263، ص 2000دار ومكتبة الهالل، بيروت،  ،أطفالنا مشاكلهم الصحيةرفعت، محمد:  2

 . 214-213، ص2009كاربر، مصدر سابق  3
 المصدر نفسه 4
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  1الخجول الطالب: وهو الطالب الذي يتبع كل القواعد، هادئ جدًا، يخاف الوقوع في المشاكل. -4
 دراسات سابقة 

. "دراسة بعض مشكالت األطفال كما يراها المعلمون والمعلمات" ( بغداد 1974هاب،دراسة )عبدالو -1
يراها   كما  بغداد  مدينة  في  اإلبتدائية  الدراسة  مرحلة  في  األطفال  مشكالت  بعض  دراسة  إلى  وهدفت 

البحث فهي    ( مختلطة، أما أداة 65( للبنين و)22( مدرسة إبتدائية ) 87المعلمون وكانت عينة البحث )
 تفتاء.  اإلس

( بغداد. "أثر برنامج إرشادي في خفض الشعور بالخجل لدى طالبات المرحلة  2004دراسة )مفلح،  -2
لدى   بالخجل  الشعور  خفض  في  إرشادي  برنامج  أثر  من  التحقق  إلى  الدراسة  وهدفت  المتوسطة" 

 . طالبات المرحلة المتوسطة
)جاسم،  -3 "دور  2005دراسة  بغداد.  السلوك(  تقويم  في  الد   المسرح  طلبة  لدى  راسة  العدواني 

المتوسطة" وهدفت الدراسة إلى: )التعرف على السلوك العدواني، تقويم السلوك العدواني بواسطة  
 المسرح(.

( بغداد. "فاعلية المسرح في تعلم مفاهيم مادة العلوم لدى تالميذ المرحلة 2011دراسة )خزعل،  -4
لعلوم لدى تالميذ المرحلة  الكشف عن فاعلية المسرح في تعلم مفاهيم مادة ااإلبتدائية" وهدفت إلى  

( 57( تجريبية و)53( تلميذا توزعوا على مجموعتين )110اإلبتدائية اذ تألفت عينة البحث من )
   .ضابطة

 الفصل الثالث:اجراءات البحث 
 قيق هدف البحث.إتبعت الباحثة المنهج )التجريبي( كونه أكثر مالئمة لتح :منهجية البحث

( 66يتكون مجتمع البحث من تالمذة مدرسة )اإلبتهال اإلبتدائية( حيث بلغ عددهم )  مجتمع البحث:   
 تلميذ وتلميذة. 

 
 258، ص2009مصدر سابق، كاربر،  1
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 (: مجتمع البحث 1جدول )                                                
 
 

 ب( .                               –( تلميذ وتلميذة على صفين )أ 30تألفت عينة البحث من ): عينة البحث    
                                              

 (: عينة البحث 3جدول )                                    
 

 
 أدوات البحث 

 لتحقيق أهداف البحث تطلب استخدام أداتين هما: 
%( وتم تطبيقها على اختبارين قبلي  93بة )أداة قياس الخجل: وحصلت نسبة إتفاق على فقراته بنس  -1

 اإلختبار القبلي. أسابيع من  6وبعدي حيث تم إجراء اإلختبار البعدي بعد 

 %.100أداة النص المسرحي: حصلت نسبة إتفاق )حسب صدق دلفي( على نسبة   -2
 

 نتائج البحث ومناقشتها  /الفصل الرابع
ال      الكشف عن مشكلة  إلى  الحالية  الدراسة  والكشف عن  هدفت  اإلبتدائية  المرحلة  تالميذ  لدى  خجل 

 الخجل.فاعلية استخدام السايكودراما في معالجة 
الخاصة   البيانات  تفريغ  الخجول من خالل  على مظاهر  التعرف  تم  فقد  األول  الهدف  يخص  فيما 

على مظاهر    بأداة الخجل عند ملئها من قبل عينة البحث ثم استخدام اإلختبار التائي لعينة واحدة للتعرف
 الخجل وأظهرت النتيجة اآلتية:

 النسبة المئوية لإلناث  النسبة المئوية للذكور  عدد اإلناث  عدد الذكور الشعبة 
 % 67 % 33 10 5 أ
 % 47 % 53 7 8 ب 

 % 57 % 43 17 13 المجموع
   30 الكلي  المجموع 

 النسبة المئوية لإلناث  للذكور النسبة المئوية  عدد اإلناث  عدد الذكور عدد التالميذ  المدارس 
 % 47 % 53 31 35 66 االبتهال 
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 سلوك الخجول لدى عينة البحث (: يوضح القيمة التائية المحسوبة لل3جدول )

 مستوى الداللة  القيمة الجدولية  المحسوبة  tقيمة  اإلنحراف المعياري  الوسط الحسابي 
1,98 0,17 2,118 1,697 0,05 % 

 

ديهم مؤشرات لمشكلة الخجل بشكل أعلى من غيرهم، من  وتشير نتائج البحث إلى أن أفراد البحث ل
اإلجابة عن   التباطؤ في  الظهور  خالل  الجماعية وتجنب  الفعاليات  في  المشاركة  الشفهية وعدم  األسئلة 

أمام الجماعة، ومحاولة البقاء صامتًا ألكثر وقت خوفًا من السخرية من أقرانه فضاًل عن التعرق الشديد 
  وقد يعود ذلك ألسباب وراثية أو بيئية. أما بخصوص الهدف الثاني فقد تم استخدام   واإلرتباك في الكالم.

اإلختبار التائي لعينة واحدة وقد تم رفض الفرضية الصفرية التي تنص على انه "ال توجد فروق ذات داللة  
ارين  %( بين متوسط درجات تحصيل طالبات المجموعة التجريبية بين اإلختب0,05إحصائية عند مستوى )

 القبلي والبعد.
 (: جدول يوضح معالجة الخجل بالسايكودراما 4جدول )

 مستوى الداللة  القيمة الجدولية  المحسوبة  tقيمة  اإلنحراف المعياري  حسابي الوسط ال
1,78 0,156 4,706 2,042 0.05 % 

   

القيمة الجدولية    ( وهي أكبر من4,706وفي هذا الجدول يتضح أن القيمة التائية المحسوبة تساوي )      
 ( مستوى  عند  دالة  فاعلية  0,05وهي  على  يدل  وهذا  مع  %(  واإلندماج  المريض  تشجيع  في  المسرح 

 الجماعة واإلختالط معهم مما يؤدي إلى معالجة الخجل.
 

 اإلستنتاجات 
 من خالل نتائج البحث إستنتجت الباحثة ماياتي: 

ويعبر عن ما يجول داخله دون حرج أو إن السايكو دراما تسمح للتلميذ أن يندمج مع مجتمعه   -1
 خجل.

 عامل جماعي يساعد على تخفيف حدة الخجل.المشاركة في المسرح بوصفه  -2
 

 التوصيات 
 التأكيد على أهمية تفعيل المسرح العالجي في المدارس. -1

http://www.madjalate-almayadine.com/


  almayadine.com-www.madjalate        فرع مجلة الميادين للدراسات المقارنة       اإلنسانيةمجلة الميادين للدراسات في العلوم 

  2021 األولـ العدد  األولالمجلد        

121 

جمالي  -2 اسلوب  بوصفها  بالسايكودراما  ودراية  اطالع  على  الفنية  التربية  مدرس  يكون  أن  أهمية 
 عالجي. 

 مقترحات ال

 أخرى.إجراء دراسة أخرى للسايكودراما يتناول مشكلة نفسية  -1
 إجراء دراسة مماثلة تكون عينتها رياض األطفال. -2
 اجراء دورات لمدرسي ومدرسات المراحل االبتدائية.  -3
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 (مقياس الخجل بصيغته النهائية 1ملحق رقم )  
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 نطبق دائماً ت الفقرات 
 (3) 

 تنطبق أحياناً 
 (2) 

 تنطبق  ال
 (1) 

    جموعة مخصص لي شخصياً إعتبر أي توبيخ للم .1
    ال أحب المشاركة في الفعاليات الجماعية .2
    أتجنب الظهور أمام التالميذ أثناء مراسيم رفع العلم  .3
    ال أستطيع التفكير أثناء المواقف التي تشعرني بالحرج  .4
    ال أستطيع اإلجابة عن أي سؤال غير متوقع .5
    محرج وان كان الجو باردا. بالحرارة وأتعرق عند التعرض لموقف أحس  .6
    أشعر باإلرتباك أثناء الكالم أمام مجموعة من الناس أو المعلم  .7
    ال أتمكن من اإلجابة السريعة في اإلمتحانات الشفوية  .8
    ال أتمكن من رفع صوتي عند اإلجابة .9

    الغرباء معيأشعر بعدم اإلتزان والتردد عند تكلم  .10
    األصدقاء الجدد بسرعة وأكون متحفظًا منهمال أستطيع اإلنسجام مع  .11
    ال أبدي رأي ألي قضية تطرح للنقاش في داخل الصف أو المدرسة .12
    أشعر باإلرتياح عند الوحدة أو مع قلة من األصدقاء المقربين .13
    اصمت عند حدوث مشكلة بين زمالئي وال أتدخل بها .14
    الوم نفسي بشدة إذا لم يكن تصرفي الئقاً  .15
    ال أرغب باإلشتراك بالمسابقات العلمية حتى مع مقدرتي. ا .16
    عدد أصدقائي محدود للغاية  .17
    ال أرغب في تغيير أي مكان تعودت عليه بآخر جديد .18
    ال أحب المغامرة بكل شيء .19
    يحلها لي شخص آخرال أحب مواجهة المشاكل بنفي بل أتمنى أن  .20
    أشعر بأني غير مهم ضمن الجماعة  .21
    أشعر بأني سأكون في موضع سخرية عندما أبدي رأيي أمام الجماعة  .22
    أتخوف من إلقاء قصيدة أمام التالميذ  .23
    أتجنب الوقوع على المسرح والتمثيل .24
    ال أحب مشاركة زمالئي باأللعاب الرياضية  .25
    عندما يزورنا ضيوف غرباء للمنزلأشعر بالحرج  .26
    آلخرين أرتبك كثيرًا من مراقبتهم لي.عندما اقوم بعمل أمام ا .27
    أتجنب الجلوس في المقاعد األمامية في الصف  .28
    عندما أخطئ في شيء أمام اآلخرين أشعر باإلرتباك كثيراً  .29
    ال ابادر بالكالم مع اآلخرين .30

 
 

 (2ملحق رقم )
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 مسرحية الشجاعة 
 الشخصيات 

 المديرة: مديرة مدرسة إبتدائية.
 لمة التربية الفنية. الست رغد: مع

 سعيد: تلميذ ذكي ومهذب وشجاع. 
 أحمد: تلميذ موهوب.

 آمنة: فتاة ذكية موهوبة ولكنها خجولة جدًا.
 لمياء: تلميذة مشاركة في العرض المسرحي. 

 الشخصية: أبعاد 
)صف، قاعة مسرح في المدرسة اإلبتدائية من مدارس بغداد يوم افتتاح المعرض السنوي    المشهد األول:

لذي سيتم عرض مسرحية )من نصوص المسرح المدرسي، بينما مدرسة التربية الفنية تهيئ قاعة العرض ا
 وتتأكد من حضور التالميذ وأمامها عدد من التالميذ(.

 ست رغد: أحمد 
 أحمد: نعم.

 ست رغد: لمياء. 
 لمياء: نعم موجودة. 

 ست رغد: لميس... لميس... أين لميس... أين هي؟؟ ألم تأتي؟؟ 
ليلة أحمد  نقلت  اليوم، هي في المشفى تجري عملية الزائدة الدودية فقد  تأتي  : ال يا ست. إن لميس لن 

 أمس إلى المشفى بعد أن ساءت حالتها بشدة. 
إنها   ذلك...  كيف  أفعل...  ماذا  إلهي...  يا  رغد:  إن  ست  وحيرة(  )بارتباك  أفعل  ماذا  المسرحية  بطلة 

 الضيوف علة وشك الوصول... ماذا أفعل؟؟ 
 لمياء: أال يمكننا تأجيل العرض يا ست رغد؟.

ست رغد: ال ال كيف؟ إن ضيوفنا على مستوى رفيع ووقتهم ضيق جدًا وقد التزموا بموعدنا فالنستطيع أن  
 دني. يا رب ساع ..نخلف الموعد. يا لها من مشكلة.

 . (تدخل المديرة بعجالة إلى قاعة المسرح)
 التدريبات؟ المديرة: كيف حالك يا رغد، هل أكملت 

 رغد: نعم )بخوف( ولكن هنالك مشكلة يا حضرة المديرة. 
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 المديرة:  يا ساتر، ما المشكلة.؟
يوم... ما رغد: )مترددة( إن بطلة العمل المسرحي في المشفى إلجراء عملية ولن تستطيع المجيء لهذا ال

 العمل؟
التفكير كانعليك  العمل؟  ما  وتسأليني  كيف...  )بعصبية(...  الظروف    المديرة:  هذه  لمثل  في حل  مسبقًا 

الطارئة، يمكن تدبر األمر وإال سأوجه لك عقوبة، لقد دعوت معالي وزير التربية ووعدني بالحضور 
وأنت تسأليني ما العمل؟؟ )تخرج    بعد أن سمع عن مهرجانات مدرستنا السابقة وهو في طريقه إلينا.

 وهي غاضبة( هل علي أن أقوم بكل شيء بنفسي؟؟؟ 
يا إلهي كل المشاكل تقع على رأسي )تتحدث مع نفسها( ما ذنبي إذا كانت تلك التلميذة المسكينة  رغد:  

 في المشفى.. آه... يا إلهي. 
 رغد ) تخاطب الطالبات(: من منكن تستطيع أن تؤدي دور لميس؟ 

 أنا.. أنا يا ست.. ولكنني ال أحفظ الحوار أيمكنني أن أمثل الدور وأنا ممسكة بالنص؟ سوسن: 
 رغد: ال ال هذا غير ممكن، إذهبوا أنتم وارتدوا أزياءكم وتجهيزاتكم بينما أحاول أن أجد حاًل لهذه المشكلة. 

 المشهد الثاني 
 لممر قرب اإلدارة:مجموعة من التالميذ وهم مشغولون بتنظيم المدرسة وتزيينها. في ا

 سعيد: مسكينة يا ست رغد لقد ضاع كل مجهودها في األشهر السابقة..
 آمنة: من قلت ست رغد ما الذي جرى لها. ماذا بها؟ 

 سعيد: لميس بطلة العمل المسرحي لن تأتي هذا اليوم للمدرسة. 
 آمنة: تقصد لميس التي في صفنا. 

 سعيد: نعم هي.. فهي مريضة في المشفى. 
 آمنة: مسكينة لميس ولكن كيف ستعرض المسرحية بدونها؟ 

ها قبل قليل، فعدم وجود لميس سيكون عائقًا أمام عرض المسرحية  سعيد: هذه المشكلة التي كنت أتكلم عن
بتوجيه   وحضرتها  الست رغد  وبخت  قد  المديرة  أن  إلى  إضافة  رغد،  للست  الحزن  سبب  ما  وهذا 

 عقوبة لها إذا لم يتم العرض.
 آمنة: آه... كم أنا حزينة؟ ليتني أستطيع فعل شيء ألجلها.

 نت الوحيدة التي تستطيعين. سعيد: )بعد تفكير( بل تستطيعين.. أ
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 آمنة: كيف... كيف؟ 
 سعيد: )أتذكرين( عندما قمت بتمثيل دور لميس أمامي وأمام مهند.

 آمنة: نعم أتذكر ولكن.. 
لقد أديت الد  ور أجمل من لميس نفسها كما أنك تحفظين الحوار بشكل سعيد: لقد كنت رائعة وقتها بل 

 جيد.
 ل ال أستطيع! آمنة )تصرخ(: ال... ال... هذا مستحي

سعيد )بعصبية(: كفي عن خجلك غير المبرر هذا.. هذا ليس وقت الخجل عليك أن تقومي بدورك في  
 إنقاذ سمعة مدرستك وإخراج من تحبين من مأزقها.

 ري.آمنة: لكن... لكن... ال أد 
 سعيد )بحماسة(: عليك أن تقرري بسرعة.. فنحن بحاجة إليك.

 ع سخرية من الجمهور.آمنة: إني أخشى أن أكون في موضو 
 سعيد: بل على العكس أنت موهوبة ولكن عليك فقط أن تتحلي بالشجاعة لكي تبرزي موهبتك. 

 آمنة )مرتعبة(: لكني أرتعش وأتلعثم في الكالم أمام الناس.
 ن تجربي وسوف تنجحين انا على ثقة من ذلك. سعيد: عليك أ

 المسرح(آمنة: حسنًا أمري إلى هللا )وهي ترتجف، يخرجان من 
 المشهد الثالث

قاعة المسرح والست رغد مضطربة وقلقة وهعي تحاول تدريب بعض التالميذ على دور لميس ولكن دون 
 جدوى.

 يدخل سعيد وآمنة. 
 سعيد: ست رغد صباح الخير

 صباح الخير )بصوت منخفض(  آمنة )بخجل(:
 ست رغد: أهاًل يا سعيد.... كيف حالك يا آمنة. 

 مشكلة التي حدثت وجئنا لمساعدتك. سعيد: لقد سمعنا بال
 ست رغد: شكرًا جزياًل أنا ممتنة لشعوركما هذا.

 سعيد: لقد وجدنا الحل.
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 فتاة يا سعيد.ست رغد )متعجلة(: أحقًا ما تقوالن .. ما هو .. أسرعا.. هل ستؤدي دور 
 سعيد: ال ال لست أنا بل إنها آمنة. 

 ست رغد: آمنة حقًا.. هل تحفظين الحوار جيدًا.
 آمنة: نعم أظن ذلك )بتردد(.

 سعيد )متحمسًا(: بل تحفظه وتؤدي بامتياز لقد رأيتها وهي تقوم بتمثيل الدور ذات مرة.
 المشهد الثاني من المسرحية. ست رغد: حسنًا لنجرب.. هيا يا آمنة مع أحمد.. قوما بتمثيل 

سرعة إلطفاء الحريق إن المدرسة  آمنة )حسنا(: )تتهيأ للتمثيل وهي ترتجف(: هيا... هيا.. هيا لنذهب ب
 تخترق علينا إنقاذ المكتبة.. هيا أرجوك يا محمد(.

 محمد: نعم: سأنادي الجميع لمساعدتنا.. ستار. 
 )تقترب آمنة من الهاتف وهي مسرعة(.  آمنة: وأنا سوف أتصل باإلطفاء وأعطيهم العنوان

 ألو: اإلطفاء أرجوكم... 
ذ بالتصفيق الشديد وإذا بالست رغد تصفق وهي تبكي من شدة فرحتها  )وقبل أن تكمل الحوار يقوم التالمي

 وبأن مشكلتها قد حلت )هي تصعد على خشبة المسرح((.
أنت   الموقف  أنقذت  لقد  آمنة  يا  أحسنت  أحسنت  رغد:  مدرستك الست  أنقذت  لقد  ومميزة  شجاعة  فتاة 

 ومعلمتك من اإلخراج وتقوم بتقبيلها.
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 ( 4ملحق  رقم)
 ئج اإلختبار القبلي والبعدينتا

 اإلختبار البعدي 

 
 

 القبلي  متوسط قيم المشاهدات الفقرات 
(1)  1,93 
(2)  2,03 
(3)  1,80 
(4)  2,17 
(5)  2,07 
(6)  1,73 
(7)  2,00 
(8)  1,70 
(9)  1,87 
(10)  1,87 
(11)  1,90 
(12)  1,97 
(13)  2,03 
(14)  2,53 
(15)  2,10 
(16)  1,97 
(17)  1,83 
(18)  2,33 
(19)  2,03 
(20)  2,03 
(21)  1,93 
(22)  2,00 
(23)  1,87 
(24)  1,87 
(25)  1,80 
(26)  2,00 
(27)  1,93 
(28)  2,20 
(29)  1,93 
(30)  1,93 

 البعدي متوسط قيم المشاهدات الفقرات 
(1)  1,47 
(2)  1,80 
(3)  1,77 
(4)  1,83 
(5)  1,73 
(6)  1,80 
(7)  1,80 
(8)  1,77 
(9)  1,53 
(10)  1,70 
(11)  1,70 
(12)  1,80 
(13)  1,73 
(14)  2,20 
(15)  2,00 
(16)  1,93 
(17)  1,73 
(18)  1,97 
(19)  1,93 
(20)  1,67 
(21)  1,80 
(22)  1,90 
(23)  1,77 
(24)  1,87 
(25)  1,53 
(26)  1,63 
(27)  2,00 
(28)  1,60 
(29)  1,80 
(30)  1,63 
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