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ممخص البحث
ي عد مفيوم الذات احد األبعاد الميمة في الشخصية اإلنسانية الن الشعور بالذات من الخصائص
الميمة في ىذه المرحمة من وجية النظر النفسية.
إن المصدر األول الذي يشكل مفيوم الذات ىي الصورة الجسمية فبنية الجسم ومظيره يعد من األمور
الحيوية التي تحول الفرد بمفيوم لذاتو.
وييدف البحث الحالي إلى-:
ٔ -معرفة مستوى مفيوم الذات الجسمية لدى أطفال الرياض
ٕ -معرفة مستوى مفيوم الذات النفسية لدى أطفال الرياض
ٖ -معرفة مستوى مفيوم الذات االجتماعية لدى أطفال الرياض
قامت الباحثة باعداد مقياس لمفيوم الذات الجسمية و النفسية واالجتماعية مكون من (ٕٓٔ) فقرة ,
كانت عينة لبحث يكونو من (ٓ٘) طفل تم اختيارىم بشكل عشوائي من خمس روضات في جانب
الكرخ تم اختيار الرياض بشكل عشوائي ووزع االستبيان عمى المعممات لإلجابة عمى فقرات
االستبيان .وقد استخرج الصدق والثبات لفقرات المقياس حيث استخدمت الباحثة معادلة االختبار
التائي لعينة ومجتمع ومعادلة معامل ارتباط بيرسون في استخراج الصدق والثبات وتحميل النتائج.
بينت النتائج إن لطفل الروضة مفيوم ذات جسمي وىو يتطور بتطور العمر ولمرور بالخبرات وال
يوجد لألطفال مفيوم الذات النفسية أو االجتماعية.
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جملة البحوث الرتبوية والنفسية
الفصل األول

بعد مفيوم الذات احد األبعاد الميمة في الشخصية اإلنسانية الن الشعور بالذات بعد من
الخصائص الميمة في ىذه المرحمة من وميمة النظر النفسية ويصبح الطفل شديد االىتمام بنفسو
وبالناس من حولو وبئراءىم نحوه ويرى العالم كمو والسيما ذاتو بعينين حديتين فيطرح عمى نفسو
أسئمة مثل أي من األطفال أنا؟ ىل ميتم بي اآلخرون؟ ىل ىم يحبونني؟ ىل أنا مرغوب بالنسبة ليم؟
(الجسماني  )ٔٛٗ , ٜٜٔٗ ,وتشير السويدات  )٘ , ٕٕٓٔ,في مؤتمر قضايا الطفولة إلى أن
مفيوم الذات الذي يكونو الطفل يبدأ من األسبوع السادس من عمره وذلك عن طريق استجابة األم لو
إن احترام ذات الطفل وقدرتو عمى تعيين ىويتو بصورة واعية يتكون عن طريق تجميع الطفل
لمعمومات عن نفسو واآلخرين نتيجة التفاعل واالحتكاك ليم فيتعمم التخفيف عن اآلمو واحزانو ويتغمب
عمى المصاعب والعقبات التي تواجيو في المحيط االجتماعي فيشعر بالراحة النفسية وىنا توصمت
اليو دراسة (اليسي  )ٕٔٗ , ٕٕٓٔ ,فالطفل في مرحمة الطفولة المبكرة لدييم مفيوم الذات وىو
يتطور في المراحل العمرية المختمفة.
ويؤكد (ابو أسعد و عريبات  ) ٕٕٚ , ٕٜٓٓ ,إن المصدر األول الذي يشكل مفيوم الذات ىو
الصوره الجسمية فبنية الجسم ومظيره وحجمو يعد من األمور الحيوية التي تحول الفرد بمفيومو
لذاتو الخاصة في السنوات األولى من عمره  ,فطول الفرد ووزنو وشكمو ولون بشرتو وسالمة حواسو
وتناسق جسمو كميا ترتبط باتجاىات الطفل نحو ذاتو وىذه تؤثر بايجابيو أو سمبيو في نمو وتطور
مفيوم الذات.
ويتميز الطفل في ىذه المرحمة بأنو يكتسب فييا

الميارات الالزمة التي تساعده عمى التفاعل

االجتماعي السميم وقضاء حوائجو تمنحو مزيد من االستقالل الذي يريده وبذلك ينمو لديو الذات
االجتماعي عن طريق التكيف الشخصي واالجتماعي  ,وكذلك االعتماد عمى نفسو تؤكد لو قدرتو عمى
القيام باتصاالت اجتماعية عن طريق

الم عب وكمما كان لدى الطفل ميارات أكثر كانت صالتو

االجتماعية اكبر والكتساب الميارات قيمة كبيرة من حيث تأثيرىا في مفيوم الذات التي تتكون في ىذه
المرحمة كما تكسبو مزيد من الثقة في نفسو (عبد الطيف ,ب ت )ٚ,
وتعد مرحمة الطفولة نقطة االرتكاز لممراحل الالحقة حيث يتم اكتساب المفاىيم ووضع القواعد
األساسية لبناء الشخصية والسموك فيما بعد وتتحدد مالمح الشخصية لمطفل في ىذه المرحمة وتتطور
ذاتو ويحدث ذلك في حدود قدراتو وامكانيات البيئة التي يعيش فييا ومدى ما يتوفر لو من رعاية
نفسية وتربوية ( العيسوي. ) ٕٜٖ : ٜٜٖٔ ،
تتكون لدى الطفل في ىذه المرحمة العمرية ( مرحمة الطفولة المبكرة ) المعايير والعادات االجتماعية
والقيم التي يكتسبيا من المحيط ين بو من افراد عائمتو وأقرانو ومعمماتو في الروضة والجيران  ،فيو
في حالو نمو مستمر في مختمف جوانبو الجسمية والحركية والفسيولوجية واالجتماعية وىي مرحمة
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حساســـــــــــة في نمو شـــــــــــخصية الطفل  ،تتشكل فييا المعالم األساسية لشخصيتو اإلنسانية  ،حيث
تتكون فييا ( ٓ٘  ) %من القوى الذىنية والنمو المغوي والمفاىيم االجتماعية وتكوين اليوية والذات ،
فيي مرحمة جديرة باالىتمام لتامين طفولة سوية ( الخوالدة وآخرون . ) ٚ : ٜٜٖٔ ،
ويعد مفيوم الذات من االبعاد الميمة في الشخصية اإلنسانية ولو اثر كبير في توجيو السموك
وتحدي ده والكيفية التي يدرك فييا الفرد ذاتو وتؤثر الطريقة التي يسمك بيا فسموكو يؤثر في ادراكو
لذاتو فقد يكون إيجابياً وقد يكون سمبياً( أبو جادو . ) ٔ٘ٔ : ٜٜٔٛ ،

ويرى ( زغبوش وعموي  ) ٕٓٔٔ،ان التقدير اإليجابي لمذات يدفعنا لمعمل واالبداع

واالستقاللية عن طريق :ــ
ٔ .الرغبة في النجاح .
ٕ .اخذ المبادرة والمغامرة .
ٖ .سيولة في اتخاذ الق اررات وعدم إعطاء األشياء اكثر من حجميا .
ٗ .الثقة الكبيرة بالنفس وعدم االىتمام كثي ارً برأي اآلخرين .

٘ .ردود فعل سريعة وفعالة واإلصرار عمى تجاوز الصعوبات .
 .ٙامتالك اإلرادة وتحمل المسؤولية الذاتية في اتخاذ الق اررات .
 .ٚدفع األمور الى أقصاىا .
وىذه كميا يتمخض منيا شخصية مثابرة وواثقة من افعاليا ومصرة عمى تحقيق األىداف
ومقتنعة بإمكاناتيا وقدراتيا  ...وعميو فان االشتغال عمى الرفع من تقدير الذات يؤدي الى انبثاق
سموكيات إيجابية وتكون لو نتائج تراكمية تشـــــــــــمل النظرة اإليجابية لمذات واآلخرين والمســــــــــتقبل
( زغبوش وعموي . ) ٕٖٗ : ٕٓٔٔ ،
وعن طريق ما تم عرضو يبين لما مشكمة البحث فيل لطفل الروضة مفيوم ذات جسمي ونفسي
واجتماعي.
ثانيا :أىداف البحث  -:ييدف البحث الحالي إلى
ٔ -معرفة مستوى مفيوم الذات الجسمية لدى أطفال الرياض
ٕ -معرفة مستوى مفيوم الذات النفسية لدى أطفال الرياض
ٖ -معرفة مستوى مفيوم الذات االجتماعية لدى أطفال الرياض
وفقا لمفرضيات -:
ٔ -ال يوجد فرق دال إحصائيا بين الوسط الحسابي لمفيوم الذات الجسمية و الوسط الفرضي
لممقاس عند مستوى داللو (٘ٓ)ٓ.
ٕ -ال يوجد فرق دال إحصائيا بين الوسائط الحسابي لمفيوم الذات النفسية و الوسط الفرضي
لممقياس عند مستوى داللو (٘ٓ)ٓ.
ٖ -ال يوجد فرق دال إحصائيا بين الوسائط الحسابي لمفيوم الذات االجتماعية و الوسط
الفرضي لممقياس عند داللو (٘ٓ)ٓ.
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ثالثا :حدود البحث  -:تحدد البحث الحالي بأطفال ومعممات الرياض لجانب الكرخ فقط.
رابعا :تحديد المصطمحات
ٔ -مفيوم الذات عرفو روجرز (ابو أسعد وعريبات )ٕٜٓٓ ,
"ىو تكوين معرفي منظم متعمم لممدرسات الشعورية والتصورات والتقسيمات الخاصة بالذات يبموره
الفرد  ,وي ّعده تعريفا نفسيا لذاتو ويتكون مفيمو الذات من أفكار الفرد الذاتية المنسقة المحددة األبعاد
عن العناصر المختمفة لكينونتو الداخمية او الخارجية ( ابو اسعد و عريبات )ٕ٘ٛ , ٕٜٓٓ ,
ٕ -الذات الجسمية
عرفو ( الداىري ) ٕٓٔٔ ,
ىو تصور الطفل لتقويم كل عضو من أعضاء جسمو فصال من مفيوم المظير العام لو مايرتبط
بو (الداىري )ٕٛٓ , ٕٓٔٔ,
ٖ -الذات االجتماعية
عرفو (صالح )ٜٔٛٛ ,
تصور الطفل لتقويم اآلخرين لو معتمدا في ذلك عمى سموكياتيم ويضم التصورات التي تحدده
الصورة التي يعتقد إن اآلخرين يتصورونيا  ,ويتمثميا الفرد بواسطة التفاعل االجتماعي مع
اآلخرين( .الصالح )ٖٖٙ , ٜٜٔٛ ,
ٗ -الذات النفسية
عرفو ( ابو غزال )ٕٓٔٔ ,
ىو انطباع الطفل حول ش خصيتو مثل أحاسيسو ومشاعره و كيفو اطالعو إلى نضجيا
وتغيرىا مستقبال( .ابو غزال )ٕٓ٘, ٕٓٔٔ ,
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الفصل الثاني
مفيوم الذات ) -:( Self – Concept

يتداخل مصطمح مفيوم الذات ) ( Self – Conceptبمصطمح الذات ) ،( Selfويبدوان في
معظم االدبيات وكأنيما مصطمح واحد  ,فمنيم من يرى ان مفيوم الذات لدى الشخص يتضمن كل ما
يعتقده عن طبيعتو الخاصـــــــة وىو افتراضاتو عن جوانب قوتو وضعفو وامكانات نموه  .ويرى آخرون
ان سموك الفرد تجاه ذاتو يقوم عمى الصورة التي يدرك بيا نفسو والكيفية التي ينظم بيا تصوراتو
عنيا  ،وىذا االدراك لم ذات والكيفية التي ينظم بيا تصوراتيتمثل مفيوم الذات لديو  ،ويمكن
استخالص ان مفيوم الذات ىو ما يمتمكو الفرد من اتجاىات وخبرات واحكام ومعايير مجسدة بالكيفية
التي يرى بيا الفرد نفسو ويتصرف بمقتضاىا  ،وعمى ىذا األساس منح بعض المنظرين األىمية
األكبر لمفيوم الذات عمى غيره من ابعاد الشخصية معتبرينو العامل المفرد واالىم اطالقاً في التأثير
في السموك .

وميما اختمفت وتعددت وجيات النظر فان عمماء النفس يركزون عمى مفيوم الذات لثالثة
أسباب جوىرية  ،ىي-:
ٔ .ان معرفتنا لذواتنا تمثل جانبا" ميما" من خبراتنا الذاتية .
ٕ .ان الكيفية التي نشعر بيا تجاه ذواتنا تؤثر في سموكنا في مواقف كثيرة .
ٖ .ان مفيوم الذات يستعمل عادة ليعبر عن حالة او وظيفية شخصية االنسان ( صالح ،
.) ٖ٘ٙ : ٜٔٛٛ
نمو مفيوم الذات ( -: ) Self – Development
يرى البورت وسميفان ان مفيوم الذات يبدأ بإحساسات الرضيع بجسمو  ،فالطفل الرضيع يولد
دون ان يكون لو مفيوم لمذات ولكنو يطور ىذا المفيوم نتيجة لمخبرة  ،واىميا اإلحساس المتطور
بوجوده الجسمي  ،وىذه الخبرة التي يكونيا الطفل عن جسمو ليا تأثير حاسم في تطور مفيوم الذات
((صالح . )) ٖ٘ٛ : ٜٔٛٛ ،

مخطط رقم ( ٔ ) يبين نمو مفيوم الذات
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ويبدا نمو الذات ألطفال الروضة عن طريق ما يتمتعون بو من سمات جسمية  ،فبعضيم
مثالً بعضيم يصف نفسو ( انا بطل مثل بابا  ،انا اكبر من صديقي يصف حجم جسمو ويقارنو مع

زميمو لذلك انا اكبر واقوى منو ) وغيرىا من الصفات الجســـــــــمية التي يصف بيا األطفال انفسيم .

ويؤدي الوالدان دو ارً ميماً في نمو الذا ت عند األطفال وما يحيطون الطفل بو من رعاية وحب واحترام
تنمي لديو الثقة بنفسو  ،كذلك تقبل الوالدين لمطفل واستجابات من يحيطون بو حول اعمالو
وتصرفاتو  ،كل ىذا تجعل الطفل يدرك ذاتو طبقا" لمتقييمات واالســـــــتجابات من اآلخرين  .ويرد
( روجرز ) في نظريتـــــــو عن الذات المثمى او المثالية والتي تعني ما يطمح اليو الفرد ان يكون ،
صورة التي تتكون من مدركات خاصة  ،حيث يرى الشخص نفسو وتفاعمو مع مظاىر
الم َّ
والذات ّ

الحياة المختمفة ومدركاتو لمقيم المرتبطة بو  ،وبتفاعل ىذين الجانبين ينمو الذات لدى الطفل

مكونةادوا ارً متنوعة يمارسيا الفرد حسب الخبرة التي يمر بيا او الموقف الذي يعيشو  ،وىذا يجعمنا

نعتقد بان االنسان يظير ذاتا" مختمفة لكل دور يمر بو ولكن تبقى ذاتو المكون ليويتو او كيانو

الخاص بو .
من ىذا كمو نرى ان مفيوم الذات يبدأ بالتكوين في مراحل مبكرة من تكوين الوعي االجتماعي
لمطفل ونتفق بحدود ما أشار اليو عدد من الدراسات عمى ان مفيوم الذات يستقر في مرحمة المراىقة
ان لم يكن قبميا  ،ولكن ىذا االستقرار ال يكون نيائياً بل يكون في حالة تغير مشروطة اجتماعياً

( صالح  ( ) ٖٖٙ-ٖ٘ٚ : ٜٔٛٛ ،أبو غزال. ) ٕٓ٘ : ٕٓٔٔ ،

يرى ماسمو انو اذا تم اشباع الحاجات الدنيا اشباعاً مناسباً فان الشخص قد يصبح في موقف

يمكنو من ان يكون مستعداً لالنتقال الى المرحمة األخيرة من نموه  ،وىي تحقيق الذات وتحقيق

الذات يمكن ان يأخذ عدة اشكال مثالً المرأة التي تربي اطفاليا او الشخص الذي يعمل طباخاًأو
الطفل الذي يتمكن من ترتيب اغراضو بشكل صحيح  ،وىي كميا فرص لتحقيق امكانياتيم ولكن

ىناك شروطاًرئيسة لتحقيق الذات  ،وىي التحرر من التقييدات التي تفرضيا الثقافة عمى الفرد ،

الآمناً مع
والشرط اآلخر ان الفرد ال يكون ميتماً فقط بالطعام أو تحقيق األمن وانما يكون فع ً

اسرتو وعائمتو مطمئناً في تصوره عن ذاتو مع عائمتو واقرانو أو الجماعات التي ينتمي الييا
وعميو ان يعرف مياراتو وقدراتو وكل ذلك يتحقق عن طريق ادراكو وتقبمو لذلك الشكل العام .

لإلنسان رغبة في تحقيق الذات السميمة وتقوية النفس  ،لذا فان جميع الدوافع البيولوجية تدرج تحت
النزعة الى تحقيق الذات ،ألنو البد من إشـــــــــــباعيا لكي يســـــــــــتمر الكائن الحي في نموه اإليجابي .
وتعد
أما تصرفات الفرد غير المالئمة التي ال تتفق مع الطبيعة اإلنسانية فيي تنشأ من الخوف
ّ
أساليب دفاعية يستخدميا الفرد لتحقيق مفيوم ذات إيجابي عن طريق تفاعمو مع العناصر المختمفة
عن كينونية الداخمية والخارجية  ،حيث تشمل ىذه العناصر -:
ٔ .المدركات والتصورات التي تحدد خصائص الذات كما تنعكس اجرائياً في وصف الفرد لذاتو كما
يتصورىا ىو ( مفيوم الذات المدرك ) .
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ٕ .المدركات والتصورات التي تحدد الصورة التي يعتقد ان اآلخرين في المجتمع يتصورونيا والتي
يتمثميا الفرد عن طريق التفاعل االجتماعي مع اآلخرين ( مفيوم الذات االجتماعي ) .
المدركات والتصورات التي تحدد الصورة المثالية لمشـــــخص الذي يود ان يكون ( مفيوم الذات
المثالي )( الزيود . ) ٕٓٙ : ٜٜٔٛ،
يرى روجرز ان معظم سموكيات الفرد تكون متوافقة مع مفيومو لذاتو بواسطة .
 التكيف النفسي يتم عندما يتمكن الفرد من استيعاب جميع خبراتو واعطائيا معنى يالئم
مفيوم الذات لديو .
تعد ميددة لكيانيا  ،فالذات عندما تواجييا
 الخبرات التي ال تتوافق مع مكونات ذات الفرد ّ
مثل ىذه الخبرات تزداد تماسكاً وتنظيماً لممحافظة عمى كيانيا .
 الخبرات المتوافقة مع الذات يتفحصيا الفرد ويستوعبيا  ،وبذلك تزداد قدرة الفرد عمى تفيم
اآلخرين وتقبميم .
ان االستيعاب الواعي الصحيح لخبرات الفرد يساعده عمى تصحيح بعض المفاىيم الخاطئة عن ذاتو
والتي تؤدي الى تكوين سموك خاطئ لديو ( ابو اسعد وعريبات . ) ٕ٘ٙ : ٕٜٓٓ ،وتستند نظرية
روجرز في الشخصية الى المفاىيم الرئيسة اآلتية -:
أ -االنسان  :إن االنسان كل منظم يتصرف بشكل كمي في المجال الظاىري بدافع الذات والسموك
الصحيح لتحقيق النمو وانو خير في جوىره وال حاجة لمسيطرة والتحكم بو.
ب-الذات :يرى روجرز ان لمذات وظيفة واقعة لدى كل فرد في حياتو تدفعو الى ان يتميز ويزداد
استقالالً عن طريق بمورة عالم الخبرة المتغير الذي وجد في وسطو لذا فانو ينظم ويحدد السموك
وينمو تكوينياً كنتاج التفاعل االجتماعي جنباً الى جنب مع الدافع النفسي لتأكيد الذات  .وعمى الرغم
انو ثابت تقريبا يمكن تعديمو تحت ظروف معينة .
الدراسات السابقة

دراسة الشمري والشمري ( ) ٕٓٓٛ
مفيوم الذات عند أطفال الرعاية االجتماعية وعالقتو بالتحصيل الدراسي
ىدفت الدراسة الى معرفة مفيوم الذات لدى األطفال االيتام وفقاً لمتغير الجنس والعمر والتحصيل
الدراسي  ،حيث تكونت عينة البحث من األطفال االيتام في دار الرعاية االجتماعية في بغداد من
الذكور واالناث وبمغ عددىم (ٓ٘) طفالً وطفمة من عمر (  ٙــ ٕٔ ) سنة تم استخدام مقياس مفيوم
الذات لألطفال والمعد من ( عادل احمد عز الدين )  ،حيث يتكون من (  ) ٜٗبنداً تمثل كميا مظي ارً
من مظاىر مفيوم الذات لألطفال  ،وتم استخراج الصدق الظاىري لممقياس والثبات باستخدام طريقة
إعادة االختبار ومعامل ارتباط يبرسون وتم استخراج النتائج باستخدام تحميل التباين واالختبار التائي
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لعينتين مستقمتين  .واسفرت النتائج عن تدني مفيوم الذات لدى أطفال االيتام وعدم وجود فروق دالة
احصائياً وفقاً لمتغير العمر في مفيوم الذات ووجود فروق دالة احصائياً في مفيوم الذات وفقاً لمتغير
الجنس لصالح االناث .
دراسة اليسي ( ٕٕٔٓ ) تطور مفيوم الذات لدى األطفال بعمر ( ٘ ) ٚ-سنوات
ىدفت الدراسة الى معرفة تطور مفيوم الذات لدى األطفال بحسب متغير العمر ( ٘ ) ٚ ، ٙ ،
سنوات وقد تم اختيار العينة البالغ عددىا ( ٖٕٓ ) طفالً وطفمة بالطريقة الطبقية العشوائية بواقع
ال وطفمة من الصف األول االبتدائي و ( ٓ ) ٛطفالً وطفمة من الصف الثاني االبتدائي ،
( ٓ٘ ) طف ً
وقد استخدمت الباحثة مقياساً أعدتو لقياس مفيوم الذات عند األطفال  ،وقد استخرجت لو الصدق
والثبات والقوة التمييزية لفقرات المقياس  .وقد استخدمت الباحثة االختبار التائي وتحميل التباين
الثنائي واختبار شيفية لممقارنات البعدية في تحمي النتائج ،ومما توصمت اليو نتائج البحث ان لمعمر
اث ارً في

تطور مفيوم الذات  ،اما متغير الجنس فميس لو أي تأثيرفي تطور مفيوم الذات

( اليسي .) ٕٔٗ – ٔٓ٘ : ٕٕٓٔ ،
ٔ -دراسة )Marsh Graven & Debus ( 1991
Self – Concepts of Young child ren 5 to 8 years of age
measurement and Multi – dimensional structure
مفاىيم الذات لدى األطفال من سن الخامسة وحتى الثامنة من حيث القياس والبناء المتعدد االبعاد
ىدفت الدراسة الى تقدير االبعاد المتعددة لمفيوم الذات لدى األطفال  .تراوحت أعمار عينة البحث
من ( ٘ –  ) ٛسنوات بمغت ( ٘ٓٔ ) أطفالمن الذكور واالناث  ،منيم ( ٘ ) ٔٙيمثمون مرحمة
الروضة و(  ) ٜٔٙفي مرحمة الصف األول االبتدائي و(  ) ٜٔٙيمثمون مرحمة الصف الثاني
اال بتدائي  ،واستخدم الباحث استبيانو الوصف الذاتي األول ( ٔ –  ) SDQلكل المراحل سابقة الذكر
والتي صممت من قبل (  ) Marsh 1990لقياس االبعاد المتعددة لمفيوم الذات وتشمل ىذه االبعاد
ثالثة لمفيوم الذات االكاديمي ( القراءة والرياضيات ومفيوم الذات المدرسي ) وخمسة ابعاد لمفيوم
الذات الغير اكاديمي وىي ( القدرة الجسمية والمظير البدني وعالقة االقراب والعالقة االبوية ومفيوم
الذات العام )  .ووقد تم استخدام التحميل العاممي لمعالجة البيانات .وأوضحت النتائج ان لمعمر اثراً
في تطور مفيوم الذات واالبعاد الثمانية ) ( Marsh Graven & Debus ,1991 : P.377 – 392

 .دراسة سميمان ( ٕٓٓٓ ) تصميم برنامج ارشادي لتحسين مفيوم الذات عند أطفال المؤسسات
االيوائية
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ىدفت الدراسة الى تصميم برنامج ارشادي لتحسين مفيوم الذات عند أطفال المؤسسات االيوائية
 ،وتكونت عينة الدراسة من( ٕٔ ) طفالً وطفمة من عمر (  ٜــ ٕٔ ) سنة من أطفال المؤسسات
االيوائية في القاىرة  ،واستخدم البرنامج االرشادي أداة لمدراسة  ،كذلك اختبار الذكاء غير المفظي
واختبار مفيوم الذات لألطفال  .وبينت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية بين أطفال
المؤســـــسات االيوائية ( الذكور واالناث ) في مفيوم الذات قبل وبعد تطبيق البرنامج بينما ال يوجد
فرق ذو داللة إحصـــــــــائية بين الذكور واالناث في مفيوم الذات نتيجة استخدام البرنامج ( سميمان
. ) ٔٙٚ : ٕٓٓٓ،

344

جملة البحوث الرتبوية والنفسية

 1025العدد ()44
الفصل الثالث

"منيجية البحث واجراءاتو"

سيتناول الفصل المنيجية المتبعة في البحث الحالي وكذلك إجراءات بناء المقياس الذي يحقق اليدف
وخطوات بناء المقياس من صدق وثبات وكذلك خطوات اختيار العينة و اىم االجراءات المتبعة في
تحقيق ىدف البحث وكما ىو ادناه-:
اوال:مجتمع البحث :ويقصد بو مفردات الظاىرة المدروسة ،وعميو فان مجتمع البحث الحالي يتألف من
معممات الرياض وفي جانب الكرخ فقط والبالغ عدد من (ٕٖٓٔ) معممة لمعام الدراسي (ٖٕٔٓ -
ٕٗٔٓ)  ،اما مجتمع اطفال الرياض فقط بمغ (ٖ )ٜ٘ٙطفل وفي جانب الكرخ فقط .كما ىو موضح
في الجدول (ٔ).
جدول (ٔ)
يبين مجتمع اطفال الرياض
جانب التربية

عدد الرياض

عدد االطفال

عدد المعممات

الكرخ (ٔ)

ٕٔ

ٓٓٔٚ

ٓٔٔٔ

الكرخ (ٕ)

ٔٛ

ٖٖٔٔ

ٖٜٓٔ

الكرخ (ٖ)

ٙ

ٕٜٓ٘

ٕٓٙ

المجموع

ٗٙ

ٖٜ٘ٙ

ٕٖٓٔ

ثانيا:عينة البحث :تحقيقا ليدف البحث ،في الكشف عن مفيوم الذات (الجسمية النفسية
واالجتماعية ) لدى اطفال الرياض  ،ثم اتباع الخطوات التالية في تحديد عينو البحث-:
ٔ -تحديد عشوائي لـ(٘) روضة من رياض مدينة بغداد جانب الكرخ
ٕ -تحديد قصدي شعبية واحدة من شعبة كل روضة ويبغ عددىا (٘) شعبة
ٖ -تحديد عشوائي لـ(ٓٔ) طفل من اطفال كل شعبة وبذلك بمغ عدد اطفال العينة (ٓ٘) طفل .وكما
ىو موقع في الجدول (ٕ).
الكرخ االولى

الكرخ الثاثة

الكرخ الثانية

الروضة

المنصور التأسيسية

اليالل

االندلس

الداودي

الربيع

المجموع

عدد االطفال

ٓٔ

ٓٔ

ٓٔ

ٓٔ

ٓٔ

ٓ٘

ثالثا :أداة البحث -:لتحقيق ىدف البحث ،ثم اعداد اداة لقياس مفيوم الذات لدى اطفال الرياض
وذلك يعد االطالع عمى بعض الدراسات السابقة في المجال ومن دراسة استطالعية تم القيام بيا لعينة
من معممات الرياض لألستطالع عن اىم الفقرات التي تقيس مفيوم الذات لدى االطفال .وقد بمغ
عددىا (ٕٓٔ) فقرة ,بواقع (ٖٗ) لمذات الجسمية و ( )ٕٛفقرة لمذات النفسية و ( )ٜٗفقرة لمذات
االجتماعية.
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صـــدق المقياس

ٔ.الصدق الظاىري :
يكاد يتفق المتخصصون في مجال القياس النفسي عمى ان الصدق من أىم المؤشرات التي
ينبغي توافرىا في المقاييس واالختبا رات النفسية والتربوية ألنو يمثل مقدرة المقياس عمى قياس السمة
او الخاصية التي وضع من اجل قياسيا ،ولمتثبت من صدق مقياس مفيوم الذات اعتمدت الباحثة

الصدق الظاىري الذي يشير الى ان المقياس يقيس ما اعد لقياسو ظاىرياً الذي يتضح بالفحص

االولي لمحتويات المقياس ثم ال مطابقة بين ما يبدو ان المقياس يقيسو بالوظيفة المراد قياسيا فاذا

اقترب االثنان كان المقياس صادقاً صدقاً ظاىرياً ،وعميو عرضت فقرات المقياس بصورتيا األولية

المتكونة من ( ٕ٘ٔ ) فقرة لقياس مفيوم الذات لدى األطفال المصابين بالسكري عمى مجموعة من
الخبراء في مجال رياض األطفال وعمم النفس واالختبارات والمقاييس لبيان صالحية فقرات المقياس
ومدى صدقيا في قياس مفيوم الذات  ،اذ يشير( خوري  ) ٕٓٓٛ ،الى ان الصدق الظاىري يعتمد
عمـــــــى آراء مجموعة من الخـــــــــبراء المتخصصين في المجال ( خوري  .) ٙٓ : ٕٓٓٛ ،وفي ضوء

أجرت تعديالت عمى كل فقرة تحتاج
آرائيم استبقت الفقرات التي حصمت عمى نسبة ( ٓ ) %ٛفأكثر و ْ
الى تعديل وىي فقرة ( ٕٓ  ) ٗٗ ،من الذات الجسمية و (  ) ٜٔمن الذات االجتماعية وحذفت
الفقرة التي حصمت عمى اقل من نســـــــــــبة اتفاق اقل من ( ٓ . ) %ٛوفي ضوء ذلك اســــــتبعدت
( ٗ ) فقرات  ،منيا ( ٕ ) فقرة مـــــن الذات االجتماعية و( ٕ ) فقرة من الذات الجســمية وبذلك
اصبح عــــــدد الفقرات ( ٕٔٔ ) فقرة  ،كما ىو موضح في الجدول رقم ( ٓٔ ) .
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المجال

الفقرات

رقم الفقرات

عدد الخبراء

الذات

الصالحة

( ٔ  ) ٔٗ -و( - ٔٙ

ٔٛ

الجسمية

الموافقون المعارضون
---

ٔٛ

النسب المئوية
ٓٓٔ%

ٗٗ )
غير

ٔٛ

٘ٔ ٗ٘ ،

٘ٔ

ٖ

ٖٖ%ٖٛ.

الصالحة
الذات

الصالحة

( ٔ ) و( ٗ – ٔ٘ )

ٔٛ

ٔٛ

---

ٓٓٔ%

االجتماعية

غير

ٕٖ،

ٔٛ

ٗ

ٔٙ

%ٛٛ.ٛٛ

الصالحة
الذات

الصالحة

( ٔ – ) ٕٜ

ٔٛ

ٔٛ

---

ٓٓٔ%

النفسية

غير

---

---

---

---

---

الصالحة
الجدول رقم ( ٓٔ )
آراء الخبراء في صالحية فقرات مقياس مفيوم الذات
الجدول رقم ( ٔٔ )
الفقرات التي عدلت في مقياس مفيوم الذات
المجال

الفقرة

الفقرة قبل التعديل

الفقرة بعد التعديل

الذات الجسمية

ٕٓ

يميز مالبسو الخاصة بالمناخ

يميز مالبس الصيف من مالبس

ٗٗ

الجوي

الشتاء

ال يخاف من الطبيب عند زرقو

يتقبل نصائح الطبيب حول زرق

االبرة

االبرة

الذات االجتماعية

ٜٔ

اليقاطع من يتحدث معو

يتجنب مقاطعة من يتحدث معو

الذاتالنفسية

--

--

--
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وتمتع بثبات يبمغ معامل استقرار ( .)ٓ.ٛٙوكانت الدرجة النيائية لو كما ىو موضح-:
-

تراوحت الدرجة الكمية لمجال الذات الجسميو بين (ٕ )ٔٚكأعمى درجة و (صفر) كأقل درجة
ومتوسط فرضي ( )ٛٙدرجة.

-

تراوحت الدرجة الكمية لمجال الذات النفسية بين (ٕٔٔ) كأعمى درجة و(صفر) كأقل درجة
ومتوسط فرضي ( )٘ٙدرجة.

-

تراوحت الدرجة الكمية لمجال الذات االجتماعية بين ( )ٜٔٙكأعمى درجة و(الصفر) كأقل
درجة ومتوسط فرضي ( )ٜٛدرجة.

اذا كانت بدئل االجابة ىي-:
-

يحصل الطفل عمى درجة (ٗ) عنما تضع االم تأشيراتيا تحت البديل (ينطبق عميو بدرجة كبيرة
جدا).

-

يحصل الطفل عمى درجة (ٖ) عنما تضع االم تأثيراتيا تأشيراتيا تحت البديل (ينطبق عميو بدرجة
كبيرة)

-

يحصل الطفل عمى درجة (ٕ ) عنما تضع االم تأثيراتيا تأشيراتيا تحت البديل (ينطبق عميو بدرجة
متوسطة)

-

يحصل الطفل عمى درجة (ٔ) عنما تضع االم تأثيراتيا تأشيراتيا تحت البديل (ينطبق عميو
احيانا).

-

يحصل الطفل عمى درجة (ٓ) عنما تضع االم تأثيراتيا تأشيراتيا تحت البديل (الينطبق عميو).

تطبيق مقياس مفيوم الذات -:بعد تحديد عينة البحث البالغة (ٓ٘) طفال ,وزع مقياس مفيوم
الذات عمى معممات األطفال عينة البحث و طمب منين عمى وضع ايجاباتين عمى وفق ما يتمتع بو
الطفل عينة البحث.

الوسائل االحصائية:
-

معادلة االختيار التائي لعينة ومجتمع التوصل الى النتائج.

-

معادلة معامل ارتباط بيرسن لحساب معامل االستقرار (الثبات).
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الفصل الرابع

عرض النتائج ومناقشتيا

سيتم فيما يمي عرض لمنتائج التي توصل الييا البحث ثم مناقشتيا وكما يمي-:
اليدف االول :معرفة مفيوم الذات الجسمية لدى اطفال الرياض
الفرضية الصفرية :اليوجد فرق دال احصائيا بين الوسط الحسابي لمفيوم الذات الجسمية والوسط
الفرضي لممقياس عند مستوى داللو (٘ٓ.)ٓ.
الفرضية الصفرية استعمال االختبار الثاني لعينة ومجتمع وتبين رفض الفرضية الفرية
حيث بمغت القيمة التائية المحسوبة ( )ٕٔ.ٓٚوىي اكبر من القيمة الجدولية البالغة (ٓٓٓ )ٕ.عند
مستوى واحد (٘ٓ )ٓ.درجة صفرية (ٔ )٘ٓ-كما ىو موضح في الجدول (ٖ).
جدول (ٖ)
يبين الوسط الحسابي والوسط الفرضي لمفيوم الذات الجسمية ألطفال الرياض.
العينة

الوسط الفرضي

ٓ٘

ٛٙ

االنحراف المعياري

الوسط
الحسابي
ٕٜٛ.

مستوى الداللة

القيمة الثانية
المحسوبة

الجدولية

ٕٔ.ٓٚ

ٕٓٓٓ.

ٕٚ.

القيمة المحسوبة اكبر من القيمة الجدولية
اليدف الثاني :معرفة مستوى مفيوم الذات النفسية لدى اطفال الرياض
الفرضية الصفرية :اليوجد فرق دال احصائيا بين الوسط الحسابي لمفيوم الذات النفسية والوسط
الفرضي لممقاييس عند مستوى داللة (٘ٓ)ٓ.
لمتحقق من صحة الفرضية الصفرية استعمل االختيار الثاني لعينة ومجتمع وتبين رفض الفرضية
الصفرية حيث بمغت القيمة الثانية المحسوبة (ٕٖ )ٕٔ.وىي اصغر من القيمة الجدولية البالغة
(ٓٓٓ )ٕ.عند مستوى داللة (٘ٓ )ٓ.كما ىو موضح في الجدول (ٗ)
جدول (ٗ)
بين الوسط الحسابي والوسط الفرضي لمفيوم الذات النفسية ألطفال الرياض
العينة
ٓ٘

الوسط

الوسط

االنحراف

القيمة التائية

مستوى

الفرضي

الحسابي

المعياري

المحسوبة

الجدولية

الداللة

٘ٙ

ٗٗ.ٚ

ٖ.ٛ

ٕٖ-ٕٔ.

ٕٓٓٓ.

٘ٓٓ.

القيمة المحسوبية اصغر من القيمة الجدولية
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اليدف الثالث :معرفة مستوى مفيوم الذات االجتماعية لدى اطفال الرياض
الفرضية الصفرية :اليوجد فرق دال احصائيا بين الوسط الحسابي لمفيوم الذات االجتماعية والوسط
الفرضي لممقياس عند مستوى داللة (٘ٓ)ٓ.
لمتحقق من صحة الفرضية الصفرية استعمل االختبار التائي لعينة ومجتمع وتبين رفض الفرضية
الصفرية حيث بمغت القيمة المحسوبية ( )ٜ,ٜٓ٘-وىي اكبر من القيمة الجدولية البالغة
(ٓٓٓ)ٕ.عند مستوى داللة ٘ٓ ٓ.درجة صفرية (ٓ٘ )ٔ-كما ىو موضح في الجدول (٘)
جدول (٘)
يبين الوسط الحسابي والوسط الفرضي لمفيوم الذات االجتماعية ألطفال الرياض
العينة

الوسط الفرضي

الوسط الحسابي

ٓ٘

ٜٛ

٘ٛٚ.

االنحراف

القيمة الثانية

مستوى

المعياري

المحسوبة

الجدولية

داللة

٘ٚ.

٘ٓ-ٜ.ٜ

ٕٓٓٓ.

٘ٓٓ.

القيمة المحسوبة اصغر من القيمة الجدولية

مناقشة النتائج-:

تثبت النتائج ان االطفال بعمر الروضة لدييم مفيوم الذات وىو يتطور بتطور العمر والمرور
بالخبرات المختمفة وىذا ما اكده (روجرز) حيث ينظر الى الذات عمى انيا كينونو الفرد او الشخص
تنمو وتنصقل تدريجيا عند المجال االدراكي وتتكون بنية الذات المثالية والذات االجتماعية وقد تختص
قيم االخرين وتسعى الى التوافق ةالثبات ويمو ويتطور مفيوم الذات نتيجة التقدم والتعمم وتفاعل
االطفال مع االخرين وما يحيط بيم.
وتشير نت ائج البحث الحالي ان لألطفال مفيوم الذات الجسمية وال يوجد مفيوم لمذات النفسية
واألجتماعية وىذا ما اكد عميو (روجرز و لكي) في نظريتيما وكذلك دراسة ( )Marshففي مرحمة
الطفولة المبكرة التكون لدى الطفل معرفة بنفسو اي بمفيومو لذاتو فالطفل يكتشف الشعور بالذات
بشكل تدريجي في السنوات االولى من حياتو االمر اذي يحتاجو الى تنمية مايعرف بالحس الذاتي
فالطفل في المرحمة المبكرة من حياتو يدرك ان لو جسما ورغم ان ما لمذات الجسمية من اىمية اال
انيا ليست كل شي في تكوين مفيوم الذات عند الطفل وقد يرجع ذلك ان الطفل يدرك جسمو عن
طريق المقارنة مع اقرانو.
ومن صفات طفل الروضة التركيز حول ذاتو ولذلك فيو اليقيم عالقات كثيرة مع اقرانو لذلك فيو ال
يدرك ذاتة ككيان مستقل عن االخرين ويزداد تمركزه حول ذاتو ومع دخولو لممدرسة وزيادة تفاعمو مع
اقرانو يقل تمركزه حول ذاتو ويبدأ في تقبل االخرين وافكار الجماعة التي ينتمي الييا ويبدأ لديو
مفيوم الذات النفسي واالجتماعي وىذا ما اتفق مع دراستو (اليسي ٕٕٔٓ) حيث اشارت ان بتقدم
العمر يبدأ الطفل في القدرة عمى ادراك ونمو الذات االجتماعية والنفسية عن طريق المشاركة مع
االخرين و القدرة عمى حل المشكالت.
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 االىتمام بنمو مفيوم الذات لألطفال الروضة عن طريق الخبرات التي تقدم ليم-ٔ
 اقامة دورات او برامج ارشادية تعمم االىل كيفية الفصل مع االطفال في عمر الروضة والذي-ٕ
.تنمي لدييم مفيوم الذات الأليجابي

-:المقترحات

. عمل دراسة لألطفال بأعمار اكبر لمعرفة في اي عمر يتكون الذات النفسية واالجتماعية-ٔ

Summary of the research:

The concept of self is considered one of the important dimensions in the
human personality, because feeling of self is an important characteristic in
this phase from the psychological point of view.

The first source which forms the concept of self is the physical image, where
the built and appearance of the body is considered among the vital matters
which determine the person's image of himself/herself.
The current research aims to:

1) Identify the level of physical self concept at the kindergarten children.
2) Identify the level of psychological self concept at the kindergarten children.
3) Identify the level of social self concept at the kindergarten children.

The researcher prepared a scale for physical, psychological and social selfconcept which consists of (120) items. The research's sample consisted of

(50) children who were randomly chosen from five kindergartens in Alkarkh

side. The kindergartens were randomly chosen and the questionnaire was
distributed to the teachers to answer its items. The coincidence and stability

were derived from this scale's items, where the researcher used the T-Test
equation for the sample and society and the Pearson correlation coefficient
equation in deriving the coincidence and stability and analyzing the results.

The results showed that the kindergarten child has a physical self concept and
it develops with age and experiences. Children do not have a psychological or
social self concept.
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المصادر-:

ٔ -ابو اسعد وعريبات  ,احمد عبد الطيف واحمد عبد الحميم ( )ٕٜٓٓنظريات االرشاد النفسي والتربوي  ,طٔ
 ,دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة ,عمان االردن.

ٕ -ابو غزال  ,معاوية محمود (ٕٓٔٓ) و النمو االنفعالي واالجتماعي من الرضاعة الى المراىقة  ,طٔ  ,عالم
الكتب الحديث لمنشر والتوزيع  ,اربد عمان.

ٖ -ابو جادو  ،صالح محمد عمي (  : ) ٜٜٔٛسيكولوجية التنشئة االجتماعية ،طٔ  ،دار المسيرة لمنشر
والتوزيع  ،عمان  -االردن .

ٗ -الجسماني  ,عبد العمي (ٗ . )ٜٜٔسيكولوجية الطفولة والمراىقة و حقائقيا االساسية  ,طٔ  ,الدار العربية
لمعموم  ,بيروت.

٘ -الخوالده ،محمد محمود وآخرون ( ٖ : ) ٜٜٔخصائص ثقافو االطفال ،طٔ  ،مطبعة الكتاب المدرسي ،
صنعاء .

 -ٙالداىري  ,طو صالح احمد (ٕٔٔٓ) عمم النفس االرشادي نظرياتو واساليبو الحديثة  ,طٕ  ,دار وائل لمنشر
 ,عمان – االردن.

 -ٚزغبوشوعموي  ،بنعيسى واسماعيل ( ٕٓٔٓ )  :االرشاد النفسي المعرفي والوساطة التربوية ،طٔ  ،عالم
الكتب الحديث  ،اربد  -عمان .

 -ٛالزيود  ،نادر فيمي(  : ) ٜٜٔٛنظريات االرشاد والعالج النفسي  ،طٔ  ،الفكر لمطباعة والنشر والتوزيع ،
عمان  -االردن .

 -ٜالعيسوي  ،عبدالرحمن ( ٖ : ) ٜٜٔمشكالت الطفولة والمراىقة اسسيا الفسيولوجية ،دار العموم العربية ،
بيروت  -لبنان .

ٓٔ-
ٔٔ-

السويدات  ,سعاد (ٕٕٔٓ) :عمينا ان تعرف مفيوم الذات  ,مؤتمر قضايا الطفولة.

سميمان  ،محمد عبد العزيز عبد ربو ( ٕٓٓٓ ) :تصميم برنامج االرشادي لتحسين مفيوم الذات

عند االطفال المؤسسات االيحائية ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة عين شمس  ،معيد الدراسات العميا

لمطفولة  ،مصر
ٕٔ-

الشمري والشمري  ،عبد االمير سعيد وبشرى كاظم (  : ) ٕٓٓٛمفيوم الذات عند االطفال الرعاية

االجتماعية وعالقتو بالتحصيل الدراسي ،مجمة التربية االساسية  ،العدد الرابع والخمسون  ،الجامعة

المستنصرية  ،كمية التربية االساسية .
ٖٔ-

صالح  ,قاسم حسين ( )ٜٔٛٛالشخصية بين التنظير والقياس  ,وانارة التعميم العمي والبحث

ٗٔ-

عبد المطيف  ,فاتن ابراىيم واخرون (ب,ت) برنامج مفتوح لتعميم بعض الميارات الحياتية وتأثيره

٘ٔ-

اليسي  ,فادية فخري سموعي (ٕٕٔٓ)  :تطور مفيوم الذات لدى االطفال بعمر (٘ )ٚ-سنوات,

العممي  ,جامعة بغداد

في تحسين مفيوم الطفل لذاتو بحث من االنترنت.

رسالة ماجستير و جامعة المستنصرية  ,كمية التربية األساسية

Marsh, Hand W.G and Grund,R(1991) Self Couseptsgo Young Children 5-8
years of age Measurement and Mett admen time yeoman psychology ,83,3-
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