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خارج  ما قبل المدرسة االبتدائية  اطفال لدى وعالقته بالتفاعالت االجتماعية  تقدير الذات

الخليل  بمدينة المنزل    

فلسطٌن/ جامعة الخلٌل/ د/ جمال أبو مرق   

الملخص:   

هدفت الدراسة الكشف عن العالقة  بٌن تقدٌر الذات والتفاعالت االجتماعٌة لدى أطفال ما قبل المدرسة 

إناث .  24ذكور ،و  94طفالً منهم  59عٌنة قوامها ، واستخدمتاالبتدائٌة خارج المنزل بمدٌنة الخلٌل ، 

مقٌاسٌن األول: اختبار تقدٌر الذات لؤلطفال لكوبر سمٌث ترجمة عبد الفتاح ،  ولتحقٌق أهداف الدراسة ُطبق

، الصورة )ب( واألخر: مقٌاس التفاعالت االجتماعٌة لؤلطفال من اعداد محمد  (0590والدسوقً ) 

ان  من أهم مظاهر التفاعالت وأسفرت نتائج الدراسة ، خصائصهما السٌكومترٌةمن ( بعد التؤكد 4119)

، والقدرة على المشاركة فً النشاطات لآلخرٌناعٌة لدى أطفال ما قبل المدرسة تقدٌم الشكر االجتم

. ومن   وأنهم محبوبون وهم ٌلعبون واالعمال، بٌنما أهم مظاهر تقدٌر الذات عندهم الفرح مع االقران،

إذ بلغت قٌمة معامل وجود عالقة ارتباطٌة بٌن تقدٌر الذات والتفاعالت االجتماعٌة خارج جانب  آخر تبٌن 

عدم وجود فروق دالة إحصائٌة فً درجة تقدٌر  فً حٌن تبٌنوهً قٌمة متوسطة ،  (10415االرتباط )

ووجود فروق تعزى الى المستوى التعلٌمً  لذات والتفاعالت االجتماعٌة  لدى كالً من الذكور واإلناثا

 وفً ضوء هذه النتائج تم طرح بعض التوصٌات . لؤلبوٌن

 التفاعل االجتماعي.’ ت المفتاحية : تقدير الذات الكلما
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Self-esteem and it connection to social interactions for pre-elementary school 

children outside homes in Hebron City. 

By Dr. Jamal Abu Maraq/Hebron University /Palestine 

Abstract 

The study  aims at investigating self-esteem and it connection to social 

interactions for pre-elementary school children outside homes in Hebron City. 

The sample of the study was 950 children (52 males & 43 females). To achieve 

the aims of the study, the researcher used two scales: self-esteem scale for 

Coper translated by Abdellfatah & Aldusoqi (1981) form B, and the scale of 

social interactions for children prepared by Muhammad (2008). The 

researcher assured the scales psychometric features. Results showed that most 

of children's  social interactions were ( thanking others, ability in participating 

in activities). The most frequent features of self-esteem were (happiness while 

playing with others, and being beloved during playing their games). Results 

also showed correlational relationship between self-esteem and social 

interactions (0.309) which is a medium value. There were statistically 

significant differences in the degree of self-esteem and social interactions for 

all males and females. Some recommendations were set at the end of the study. 

Key words: Self –esteem , Social interaction. 
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 الخلفية النظرية :

وعلم النفس   ، عامةالشخصٌة  علم االجتماع وعلم  فًتعتبر التفاعالت االجتماعٌة من اكثر المفاهٌم انتشارا 

سلسلة من المإثرات واالستجابات ال   االجتماعًالتفاعل  ( ان4110002)وآخرون الشناوي،  وٌشٌر  خاصة

القائمٌن على البرامج انفسهم بحٌث ٌإدى ذلك الى تعدٌل طرٌقة  فًاالفراد فحسب بل ٌإثر كذلك  فًٌإثر 

مجموعة   االجتماعًاالفراد. وٌتضمن التفاعل ٌستجٌب لها  التًعملهم مع تحسٌن سلوكهم تبعا لالستجابات 

ضوء المعاٌٌر عن طرٌق اللغة  فً االجتماعًكذلك ٌتضمن ادراك الفرد توقعات من كل المشتركٌن فٌه ، و

االجتماعً التً ولد فً كنفها وترعرع فً والرموز واإلشارات وتكون الثقافة للفرد والجماعة نمط التفاعل 

 احضانه .

الفسٌولوجٌة  إلٌها فهو ٌشبع حاجاته ٌشعر باالنتماء   أسرتهال ٌبتعد عن  اجتماعًمخلوق   واإلنسان

ٌنتمى الٌها وٌتوافق معها فهو ٌحتاج الن ٌتفاعل  التًالجماعة  هذهاالجتماعٌة مع اعضاء والسٌكولوجٌة و

 التًتباٌن تلك االدوار  وتختلف بحسب المواقف المتعددة تٌقوم بها ، و التًها بحسب االدوار االجتماعٌة عم

 فاألدوارقد تكون مجتمعٌة تتم خارج المنزل، ، و المنزل االدوار اسرٌة تتم داخل هذهفقد تكون   لهاٌتعرض 

 االجتماعٌة خارج المنزل وما ٌرتبط بها من تفاعالت اجتماعٌة عدٌدة.

ردود الفعل االٌجابٌة ، وردود الفعل  فًتدل على التفاعل داخل الجماعة  التًوتتمثل االنماط السلوكٌة 

محاولة الفرد ان ٌظهر التكافل والتعاضد مع اعضاء الجماعة  فًالسلبٌة. وتبدو ردود الفعل االٌجابٌة 

حٌن  فً (Conformity) ٌساٌرهموٌساعدهم وٌرفع من مكانتهم ، وٌعمل على خفض التوتر بٌنهم وغالبا ما 

 وإبداءدون سبب وعدم تقدٌم المساعدة لهم،   آراءهماختالفه معهم ، ورفض  فًالسلبٌة تظهر ردود الفعل 

 ومغاٌرتهم اآلخرٌن، والعمل على زٌادة التوتر داخل الجماعة الى جانب التقلٌل من قٌمة ٌن لآلخرالعداء 

(Non Conformity) .واالنسحاب من  تفاعالتهم االجتماعٌة 

 هذه، و واقف المختلفة المرتبطة بالجماعةالم فًتحصل  التًالتفاعالت تغطى غالبٌة االدوار  هذهوالواقع ان 

التفاعالت تتطلب من الفرد ان ٌكتسب الكثٌر من المهارات االجتماعٌة سواء كانت لفظٌة او غٌر لفظٌة 

 . واالجتماعً النفسًلتحقٌق التوافق 

 لفرد ثالثة اسالٌب لكى ٌتحقق التوافق ل ان على ( 411900محمد ) و (05900044) ربٌعوٌإكد    

او بعٌدا عنهم ، او ضدهم. فالتحرك نحو االخرٌن للحصول  اآلخرٌنالتحرك نحو  اآلخرٌن عموالتوازن 
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الى العدوان انتقاما  ضد االخرٌن ، فٌلجا   ور بفقدان االمن فانه ٌتحركشعوعند ال واألمنعلى الحب والحنان 

رٌن. وهندما تتحقق وقد ٌنعزل فٌتحرك بعٌدا عن االخ أفتقدهوقد ٌصبح مستسلما مستجٌبا للحب الذى  النفسٌة

ذه االسالٌب فإنها تصبح سمة من سمات الشخصٌة ، والشخص السوى هو الذى ٌحقق التوازن بعض ه

 االسالٌب بحٌث ال ٌطغى احدها على االخر. هذهوالتكامل بٌن 

 بٌن االفراد والجماعات الى نظرٌة المثٌر واالستجابة االجتماعًالتفاعل  دٌنامٌتحٌن عزى السلوكٌون  فً

 والشناوي(  05900440ربٌع )، (41120044جابر ). وٌإكد كل من   Skaner الى سكنر   التعزٌزوعملٌة 

 أي فً االستجابات المتبادلة بٌن االفراد فًان التفاعل ٌتمثل   (4112045( وال مراد )4110000) وآخرون

 اعل، فالتف اطار تبادل المثٌرات واالستجابات فًموقف ، فكل فعل ٌإدى الى استجابة او استجابات 

 او التعزٌز. من التدعٌم ٌئااذا كان المشتركون ٌتلقون ش إالٌستمر  ٌبدأ وال ال تماعًاالج

 فًه كامالى تغٌٌر اح الفرد ٌمٌل ان  Sapmson  ( وفقا لنظرٌة سابمسون  0550099) ي وتإكد الكندر

، وكذلك ٌمٌل االشخاص  المواقف المتوازنة فًٌسودها التوتر اكثر منه  التًالمواقف غٌر المتوازنة 

 من ال ٌحبون. ألحكام،والمخالفة  ٌؤلفونمن ٌحبون او  ألحكامبصورة عامة الى اصدار االحكام المشابهة 

حدث بٌنهم تفاعل  ٌ  Nyukmbوفقا لنظرٌة نٌوكمب    ( الى ان االفراد41120040فقد اشار جابر )  

حدد   Beals( ان بٌلز 0500050) زهران اكد  حٌثقد ٌقوموا بتغٌر سلوكهم نتٌجة لهذا التفاعل ً اجتماع

مجملها عن  ت فًاسفر والتً بإعدادهاعلى اساس تجاربه الى قام  االجتماعًالتفاعل  وأنماطمراحل 

 وإشاراتكلمات ورموز  فًمجرد اتصال  ٌكمن مالحظة السلوك الخارجً ، ونظر الى عملٌة التفاعل  

ركز على خاصٌتٌن   Feldman  ( الى ان فلدمان4110090) وآخرون،  بٌنما اشار الشناوي  . ودالالت

 االجتماعًهو ان التفاعل :  والثانٌة بٌن اعضاء الجماعة والجماعات االخرى، السلوكً التآزر : االولى

 .المعٌاري، التكامل  : التكامل الوظٌفً، التكامل التفاعلً مفهوم متعدد ٌتضمن ثالثة ابعاد

لحاجات تقدٌر الذات  Maslow( فً ضوء نظرٌة ماسلو  0559004(، وأبو مرق )0599024وقّسم جبرة )

والرغبة فً ان ٌكون الفرد    الى حاجتٌن األولً حاجة المرء الً تقدٌر ذاته وتتمثل فً القوة واالنجاز

 ة والتقدٌر من جانب االخرٌن. موضع ثقة  لدى االخرٌن. والثانٌة : الرغبة  فً السمعة الطٌبة والمكانة الحسن

( تبعا لنظرٌة روجرز  ان كل االفراد لدٌهم رغبة قوٌة فً 05500012والدٌب ) (0551050وتإكد سالمة )

الحصول على الحب واالحترام والقبول من جانب االخرٌن والمحٌطٌن به ، وهذه الحاجة تظهر جلٌا فً 
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ه وسعادته حٌن ٌرعاه احد ، وتظهر لدى الكبار عندما حاجة الرضٌع للحب والرعاٌة التً ٌعكسها لنا رضا

ٌثنً احد على أفعالهم ،  كما تتضح هذه الحاجة فً االحباط والفشل حٌن ٌقابل الفرد بالتوبٌخ والتؤنٌب وعدم 

 التقبل من االخرٌن.

د ان االفرا Eisenk,&wilsonوفقا لنظرٌة اٌزنك ووٌلسون  (0554090وفى هذا السٌاق ٌشٌر سلٌمان )

الذٌن  ٌحصدون درجات عالٌة فً تقدٌر ذواتهم نجدهم ٌتمتعون بقدر كبٌر من االحساس بالثقة ، وٌعتقدون 

بؤنهم مرغوبٌن ومحبوبٌن ومقبولٌن من االخرٌن ، فً حٌن االفراد الذٌن ٌحصلون على درجات  فى انفسهم

اهم فاشلٌن وغٌر مرغوبٌن من   منخفضة فً تقدٌر الذات  ٌتكون لدٌهم فكرة سلبٌة عن ذواتهم بل ٌعتقدون

 قبل المحٌطٌن بهم.

( ان  زٌلر نظر الى تقدٌر الذات 0552009توصلت فتحٌة رٌاض )  Zellerوفً ضوء نظرٌة روبرت زٌلر 

من زاوٌة المجال فً الشخصٌة والبناء االجتماعً للذات ، وٌصف تقدٌر الذات بؤنه تقدٌر ٌقوم به الفرد لذاته 

الوسٌط بٌن الذات والعالم الواقعً وهذا ٌعكس اى تغٌرات تحدث فً البٌئة الشخصٌة  ، وٌلعب دور المتغٌر

 االجتماعٌة  فان تقدٌر الذات  هو العامل الذى ٌحدد نوعٌة التغٌرات التً ستحدث فً تقٌٌم الفرد لذاته.

الشخصٌة  ةفً سٌكولوجٌ متغٌراتالد تقدٌر الذات  من المصطلحات الهامة فى علم النفس ومن اهم وٌع  

، وٌبقً هذا المتغٌر ٌإثر  مواجهة االحداث الضاغطة على التوافق النفسً واالجتماعً فًالتً تمثل وقاٌة 

العلوم النفسٌة  فًحظى مفهوم تقدٌر الذات باهتمام بالغ من المشتغلٌن  وقد، حٌاتهسلوك الفرد طٌلة  فً

تٌسر للباحث  التًالعالمً او العربً ،ومن ضمن هذه الدراسات  الصعٌد والتربوٌة واالجتماعٌة سواء على

 ما ٌلً:  االطالع علٌها

، وتناولت تقدٌر الذات من ( 4110( والمطوع )4110الحربً  )و(، 4101دراسة  كل من الشدوخى )

 ، نفسٌةلومنها من ربطت تقدٌر الذات ببعض المتغٌرات   الشخصٌة ، واتؤصٌل  إسالمً،  منظور

التً هدفت الى تحدٌد العالقة بٌن  تقدٌر ( 4114) الحمٌدي  : دراسة،نحو والدٌموغرافٌةتماعٌة ، واالج

 النتائج وجود وأوضحت،  مدٌنة الرٌاض فًلدى عٌنة من طلبة المرحلة المتوسطة  العدوانًالذات والسلوك 

، و تقدٌر الذات  الذات العائلً)تقدٌر بٌن مستوٌات تقدٌر الذات (1010عند مستوى ) سالبة ارتباطٌهعالقة 

 النتائج، و تقدٌر الذات الرفاقً ( والسلوك العدوانً لدى طلبة المرحلة المتوسطة ، كما اوضحت  المدرسً

التنبإ  فًان تقدٌر الذات العائلً والمدرسً منبئان للسلوك العدوانً ، وان تقدٌر الذات العائلً أكثر اسهاما 

 المدرسً. العدوانً من السلوك بالسلوك
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افراد العٌنة على مقٌاس تقدٌر  درجات متوسطات سالبة بٌن ارتباطٌه( الى وجود عالقة 4114وتوصل عابد)

،  بٌنما تبٌن وجود فروق بٌن متوسطات درجات  الذات ودرجاتهم على مقٌاس االحساس بالوحدة النفسٌة

  الصف. الختالفافراد العٌنة وفقا لمقٌاس كوبر سمٌث لتقدٌر الذات 

( التعرف علً طبٌعة العالقة بٌن الثقة بالنفس وبعض المتغٌرات  وتؤلفت 4104) وسلٌم وحاولت علوان ،

 متوسطات  نتائج الدراسة وجود عالقة بٌن وأوضحت،  ( طفال وطفلة من اطفال مدٌنة بغداد001العٌنة من)

 التًمتغٌر نوع االسرة  والً ، درجات الثقة بالنفس لدى اطفال الرٌاض تعزى الى نوع رضاعة الطفل

 ألداة النظريوجود فروق بٌن متوسطات درجات الثقة بالنفس والوسط اوضحت  وكذلك  ، ٌعٌش فٌها الطفل

 ، وتفاعل الطفل من اقرانه . ، وكذلك  وجود فروق وفقا لمتغٌري مدة رضاعة الطفل قٌاس الثقة بالنفس

( 4110094التقٌٌم االٌجابً أو السلبً للذات، وٌرى الحاجً)( تقدٌر الذات بمثابة 4112055) وٌري السٌد

الحٌاة وسعادة ونجاح وٌحترم نفسه وٌقدر اجتهاداتها والٌتا ثر  فً باألحقٌةان  الواثق من نفسه ٌشعر 

 االخرٌن له وال ٌخاف من تحمل المستولٌة. بإحباطات

ومفهوم الذات، وتضمنت العٌنة  ًالدراسمعرفة العالقة بٌن التحصٌل  ((Schaver,1992  وهدف شٌفر

( تلمٌذة من المرحلة االبتدائٌة وطبق على افراد العٌنة مقٌاس كوبر  سمٌث لتقدٌر 44( تلمٌذا، منهم )90)

ة موجب  ارتباطٌهالنتائج الى وجود عالقة  وأشارتالكلى،  الدراسًالذات، وتم اعتماد درجات التحصٌل 

 وتقدٌر الذات. الدراسًومرتفعة بٌن التحصٌل 

( طبٌعة العالقة بٌن التحصٌل الدراسً وتحقٌق الذات Ross & parkar,1995 ) وفحص روس وباركر

توصلت  التًومن اهم النتائج  (تلمٌذة،92( تلمٌذا، و)04لدى عٌنة من تالمٌذ المرحلة االساسٌة المإلفة من )

 الدراسً وتحقٌق الذات.الٌها وجود عالقة ارتباطٌه ذات داللة احصائٌة بٌن التحصٌل 

قٌاس تقدٌر الذات لدى عٌنة من وا مسلكا  اخرا فقرر ( Akande ,et.al,1994) وآخرونوسلك اكاندى   

االرشاد النفسً نحو :استخدام اسالٌب  فً بعض المهارات والفنٌات باستخدام،  دراسٌا المتؤخرٌناالطفال 

، ومحاولة  االمتحانات ، استخدام االلعاب المختلطة فًالمدح والتعزٌز ، العمل على خفض سلوك الغش 

( تلمٌذا 002االنشطة الجماعٌة  وتكونت العٌنة من ) فًعن طرٌق المشاركة  االجتماعًزٌادة التفاعل 

و  المهارات هذهاستخدام ان    نتائج الدراسة وأسفرت،  الدراسًالتحصٌل  فًٌعانون من ضعف وتلمٌذة 

 الذات لدى أفراد العٌنة. واالحترام غٌر المشروط ادى الى تحسٌن تقدٌر وبناء العالقة االرشادٌة
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 الدراسً( الى تقدٌر العالقة بٌن التحصٌل (Schultz , Geoffer, 1993وتوصل شولتز وجٌوفرى

، وطبق الباحثان ادوات  دراسٌا المتؤخرٌن( تالمٌذ من 0، وتكونت  العٌنة من ) ومتغٌرات الشخصٌة

ومقٌاس  اإلنجلٌزٌةالرٌاضٌات واللغة  مادتً فً، واختبارٌن اختبار الذكاء "لثورندٌك":  الدراسة وهى

نتائج الدراسة   وأوضحتمفهوم الذات االكادٌمٌة "لشولتز"، ومقٌاس االتجاه نحو الدراسة "لجٌوفري" ،

ومستوى  ، واالتجاه نحو الدراسة بٌن متغٌرات  الشخصٌة من حٌث تحقٌق الذات، ارتباطٌهوجود عالقة 

 لدٌهم. الدراسًالتحصٌل 

( ان االفراد ذوى تقدٌر الذات المرتفع لدٌهم القدرة على االقناع والدفاع (Phares,1988:79وتوصل هارٌز

، اما االفراد ذوي  التقدٌر المنخفض فهم اقل اقناعا وٌفتقرون مهارة  بخبرات الفشل تؤثراعن النفس واقل 

 الفشل واالنسحاب واالنزواء.الدفاع عن انفسهم واهم اقرب الى 

الً تحقٌق الذات وان تحقٌق الذات  ً( ان تقدٌر الذات هو المعبر الحقٌق4110025السٌد)امٌرة  وتإكد  

 ٌتطلب التقدٌر االٌجابً للذات.

( الكشف عن الفروق بٌن الموهوبٌن والعادٌٌن من تالمٌذ الصف الرابع بوالٌة 4100حاولت انو، وشنان )و

 ( موهوبٌن011( تلمٌذا وتلمٌذة منهم )411العٌنة) ، وبلغت  مركز التحكم ومفهوم الذات فًالجزٌرة 

كل من مركز التحكم  فً دٌٌنا( عادٌٌن. وتوصلت نتائج الدراسة الً وجود فروقا بٌن الموهوبٌن والع011،)

 بٌن.وومفهوم الذات لصالح الموه

الضبط وتقدٌر الذات لدى الطلبة  متغٌري فً واإلناثمعرفة الفروق بٌن الذكور  (4110وهدفت بدر)

الدراسة عن وجود فروق بٌن الذكور  وأسفرت وطالبة( طالبا 411السعودٌٌن ، وبلغت عٌنة الدراسة )

 .لصالح الذكور واإلناث

بدراسة هدفت الكشف عن االرتباط بٌن تفاعل البٌئة االجتماعٌة ومفهوم  ( K Night ,2005  ) وقام ناٌت

( طالباً جامعٌا ،ومن أهم النتائج 02( من طالب الثانوٌة و)049الذات والموهبة ،وتكونت عٌنة الدراسة من )

كادٌمً المرتبطة بالدراسة الحالٌة هو أن الطالب من المرحلة الثانوٌة والجامعات تكونت لدٌهم مفهوم ذات أ

 .مرتفع 
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التفاإلٌة  واآلثار( حول التكٌف مع ظروف الحٌاة (CREEd,2002ه إاجراها كرٌد وزمال التًوفى الدراسة 

تلمٌذا وتلمٌذة  من الصف السادس و  ( 912) على عٌنة قوامهاالتالمٌذ تشاإمٌة على مصٌر ورفاهٌة لوا

التشاإم مصحوبة باضطراب وتردد وحٌرة ولٌهم  فًالً ان المستوٌات المرتفعة  النتائج السابع وأسفرت

 تقدٌر الذات. فًو حصلوا على درجات متدنٌة  الدراسًالتحصٌل  فًضعفا 

 وتؤلفتاالنبساطٌة والعصابٌة،  بعدى فًمعرفة مفهوم الذات لدى الجنسٌن  الى (4114) كما هدف غانم    

مفهوم الذات الجسمٌة واالجتماعٌة وفقا  فًوجود فروق  الدراسة وأوضحت،  ( فردا05عٌنة الدراسة من )

 العصابٌة لصالح االناث. فً ، وكذلك وجود فروق لمتغٌر النوع لصالح الذكور

( الى معرفة العالقة بٌن مفهوم الذات لدى  Punamaki & El Sarraj ,2001 ) وهدفا باناماكً والسراج 

هولندا  فً( تلمٌذا وتلمٌذة من المرحلة االساسٌة 945) عٌنة الدراسة من وتؤلفتالتالمٌذ وسلوك المعلمٌن و، 

حٌن تبٌن  فً لدواتهم، وتوصلت الدراسة الى ان التالمٌذ ذوى التحصٌل المرتفع ٌتصفون بمستوى مرتفع 

 لدى دخل االسرة. االقتصاديعدم وجود فروق كل من مفهوم الذات والجنس والصف والمستوى 

( معرفة الفروق بٌن الجنسٌن  تبع لمقٌاس محبة الذات لدى عٌنة من االفراد 4114) الخلٌفًوحاول 

النتائج عن انخفاض  وأوضحت( من الذكور.  09) من االناث (91) منهم ( فردا،099)بلغت الكوٌتٌٌن

ر  عن محبة الذات لدى افراد العٌنة عموما ، فى حٌن ان سلوك محبة الذات لدى االناث أكث للسلوك المعبر

 من الذكور.

( من الطالب والطالبات 049دراسة مقارنة على عٌنة مكونة من )( Hawkins ,1993واجرى هاوكنز )

الموهوبٌن  ذوي التحصٌل المنخفض والعالً وغٌر الموهوبٌن ،وقد تم مقارنة هإالء الطالب والطالبات من 

 الذات بٌن المجموعات الثالث . حٌث مفهوم الذات ،وكشفت النتائج عن عدم وجود فروق دالة فً مفهوم

دراسة هدفت إلى استقصاء خصائص التالمٌذ   (Cornell, et al ,2008) وآخروناجرى كورنٌل كما 

( تلمٌذ ،وأسفرت نتائج الدراسة 0011والتالمٌذ العادٌن ومفهوم الذات ،مستخدمٌن عٌنة قوامها )  الموهوبٌن

عن  فروق واضحة بٌن هإالء التالمٌذ  ومستوى تحصٌل مرتفع ، وٌتصفون بمفهوم ذات عالً ارتفاع 

 .بٌن مقارنة بؤقرانهم ومفهوم الذات لدى التالمٌذ الموه
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مستخدما عٌنة  ،الدراسًبالتحصٌل  التنبإعلى دفت  الى قدرة مفهوم الذات ( ه0559) واجري السٌد دراسة

بٌن مفهوم الذات  تنبإٌه( طالبا وطالبة  من طلبة  الجامعة ، وأظهرت النتائج   وجود عالقة  209) قوامها

تؤخرٌن وان مفهوم الذات ٌتمتع بدرجة عالٌة من  التمٌٌز بٌن الطلبة المتفوقٌن والم ، الدراسًوالتحصٌل 

لدى  الدراسً( عن طبٌعة العالقة بٌن تقدٌر الذات والتحصٌل 0595)والشناوي. وكشف الهوارى تحصٌلٌا

ٌإثر كل منهما  الدراسًان تقدٌر الذات والتحصٌل النتائج   وأوضحت( طالبا وطالبة 411عٌنة مكونة من )

 فً تقدٌر الذات لصالح اإلناث فًواإلناث وكذلك اوضحت النتائج وجود فروق بٌن الذكور  ، اآلخرعلى 

 تقدٌر الذات تبا لمتغٌر التخصص. فًحٌن تبٌن عدم وجود فروق 

 :ًصٌاغة مشكلة الدراسة وتساإالتها بما ٌل وفى ضوء العرض السابق ٌمكن

:الدراسةمشكلة   

،  لكل فعل رد فعل لؤلن بٌنهما اجتماعًال ٌعقل ان ٌتبادل افراد مجموعة ما افكار من غٌر ما ٌحدث تفاعل 

وعندما ٌإثر شخصا على اٌجابٌة او سلبٌة.  اما استجابة  فعندما ٌصدر من الفرد سلوكٌات معٌنة فانه ٌتوقع 

به ٌسمى تغٌرا نتٌجة لتبادل التؤثٌر والتؤثر ومع التكرار والممارسة تتكون العالقات المتبادلة.  وٌتؤثر شخص

اتصال   ازدادداخل الجماعة  االٌجابٌة العالقات االجتماعٌة تازداد( انه كلما 05910094) وٌإكد السٌد

الحٌاة  فًاالجتماعٌة لها كل االثر   فالتنشئة .االجتماعًذادت دٌنامٌكٌة التفاعل ااالفراد مع بعضهم البعض و

 الروضة او المدرسة. فًاالجتماعٌة واالنفعالٌة لدى االطفال سواء 

تقدٌر الذات وتحقق عٌة بٌن  االطفال تعمل على التفاعالت االجتماان  (Bounie,2000وٌشٌر بونى )

ولهذا فان تقدٌر الذات مرتبط بٌن تكامل الفرد لشخصٌته وقدرته على  .البهجة والمتعة والسرور لدٌهم

نجده ٌحظى  الشخصًاالستجابة للمثٌرات التً ٌتعرض لها، فالفرد الذي ٌتمتع بدرجه عالٌة من التكامل 

 .   الذاته ومن المحٌط االجتماعً  الذى ٌتواجد فٌه ٌة من تقدٌرهبدرجه عال

 التالً؟ الرئٌسالسإال  فً لدراسةوتكمن مشكلة ا

خارج  قبل المدرسة االبتدائٌة  لدى أطفال ما   االجتماعٌةالتفاعالت  تقدٌر الذات و ما طبٌعة العالقة بٌن 

 ؟فً مدٌنة الخلٌل بفلسطٌنالمنزل 

 :التالًوذلك على النحو  وٌتفرع من هذا التساإل مجموعة تساإالت فرعٌة 
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 ما أبرز مظاهر التفاعالت االجتماعٌة خارج المنزل لدى أطفال ما قبل االبتدائٌة ؟ -0

 ما درجة تقدٌر الذات  خارج المنزل ألطفال ما قبل االبتدائٌة  ؟ -4

االجتماعٌة خارج المنزل ألطفال ما قبل هل توجد عالقة ارتباطٌة بٌن تقدٌر الذات والتفاعالت  -4

 المدرسة االبتدائٌة.

هل تختلف درجة تقدٌر الذات والتفاعالت االجتماعٌة خارج المنزل ألطفال ما قبل االبتدائٌة وفقاً  -2

 ؟  والمستوى التعلٌمً والتفاعل بٌنهماالجنس  لمتغٌر

 تحقٌق االهداف االتٌة:الى  تسعى الدراسة الدراسة:اهداف 

تقدٌر الذات والتفاعالت االجتماعٌة خارج المنزل لدى أطفال ما  العالقة بٌنمعرفة  -0

 .  االبتدائٌةقبل 

 معرفة أبرز مظاهر التفاعالت االجتماعٌة خارج المنزل لدى أطفال ما قبل االبتدائٌة -4

 معرفة درجة تقدٌر الذات  خارج المنزل ألطفال ما قبل االبتدائٌة  . -4

درجة تقدٌر الذات والتفاعالت االجتماعٌة خارج المنزل لدى الكشف عن الفروق فً  -2

والتفاعل لؤلبوٌن والمستوى التعلٌمً  أطفال ما قبل االبتدائٌة ، تبعاً لمتغٌر ) الجنس(

 .بٌنهما

 اهمية الدراسة:

االجتماعٌة  بالتفاعالت وعالقتهأهمٌة الموضوع، وهو تقدٌر الذات  تكتسب الدراسة أهمٌتها من

اختٌار فً مدٌنة الخلٌل . كما تتجلى أهمٌتها فً   درسة االبتدائٌةمما قبل ال لدى أطفال

ولذلك فهً محاولة علمٌة متواضعة إلٌجاد بٌانات ومعلومات  ،متغٌراتها ومقاٌٌسها المستخدمة

 لما تتسمألطفال الروضة   قد تساعد فً حسن التخطٌط لرسم فلسفة تربوٌة ارشادٌة صحٌحة

،  تشكٌل الشخصٌة ال سٌما فً السنوات االولى من حٌاة الطفولةمن أهمٌة فً  هذه المرحلة

عامة وفى والنفسٌة النتائج  التً قد تلفت أنظار العاملٌن  فً  المإسسات التربوٌة  فضال عن 

 رٌاض االطفال خاصة . 
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 :الدراسة مصطلحات

 Self-esteem تقدير الذات:

الرضا عن النفس وٌكتسب الفرد التقدٌر من خالل خبرات ( الشعور بالفخر و05950020عرفه عسكر )

 وٌستند الفرد فً حكمه على نظرة االخرٌن له  ومن الشعور الذاتً. النجاح التً ٌمر بها،

الطفل ووالدٌه وعالقتهما بتقدٌر الذات فإن الحب ن ( الرعاٌة القائمة بSmith,1981:60ٌوعرفه سمٌث )

والقبول واالهتمام والتقدٌر والتعزٌز من قبل الوالدٌن وحل االزمات ٌجعل الطفل ٌشعر باألهمٌة واالنجاز 

والفاعلٌة فى حٌن ان ادراك الطفل الرفض واإلهمال والالمباالة تجاه حاجات الطفل تجعله ٌشعر بانخفاض 

 . فى تقدٌر الذات

وإجرائٌا : مجموع الدرجات التً حصل علٌها افراد العٌنة وفقا للمقٌاس المستخدم وهو الصورة الثانٌة 

ترجمة عبد الفتاح ، والدسوقً)    Smithالمختصرة من اختبار تقدٌر الذات لؤلطفال لكوبر سمٌث   

0590.) : 

 :Social interaction التفاعل االجتماعي

واإلقبال علٌهم ، المهارة التً ٌبدٌها الطفل فً التعبٌر عن ذاته لآلخرٌن      (Gilson,2000)عرفه جلٌسون

االنشطة االجتماعٌة المختلفة الى جانب االنشغال بهم وإقامة  فًواالتصال بهم ، والتواصل معهم ومشاركتهم 

( بؤنه عملٌة مشاركة بٌن االطفال من خالل مواقف الحٌاة الٌومٌة تفٌد 4111وعرفه محمد ) صداقات معهم.

 محٌط المجال النفسً. فًاقامة عالقات مع االخرٌن  فً

( ألنه ٌحتوى على التعبٌر اللفظً والحركات  overt(  بؤنه سلوك ظاهر )0504044وعرفه غنٌم )  

نه ٌتضمن العملٌات العقلٌة االساسٌة نحو االدراك والتذكر ( ألcovertواإلٌماءات ، وهو سلوك باطن )

 والتفكٌر والتخٌل وجمٌع العملٌات النفسٌة

حصل علٌها افراد العٌنة  حسب المقٌاس  المستخدم .وهو مقٌاس  التًٌعرفه الباحث الدرجات وإجرائيا :

 (.4119التفاعالت االجتماعٌة لؤلطفال من اعداد محمد )

 



13 
 

 تحدد نتائج الدراسة بالجوانب االتٌة: محددات الدراسة:

مدٌنة  فًالدراسة على  اطفال ما قبل المدرسة االبتدائٌة  إجراءاتالجانب الزمانً والمكانً تم تطبٌق -0

 .4102الدراسًل الدراسً االول من العام  الفص فًالخلٌل، وذلك 

خارج  مقٌاس التفاعالت االجتماعٌةاالدوات:كما تتحدد نتائج الدراسة باألدوات المستخدمة فٌها وهً -4

الصورة اعتماد ، ، وكذلك مقٌاس تقدٌر الذات كوبر سمٌث( 4119) المنزل من اعداد عادل عبدهللا  محمد

وبالتالً فإن النتائج التً اسفرت عنها الدراسة مقتصرة 0590 ، والدسوقً عبد الفتاح ترجمةالثانٌة )ب( 

  .لعلى العٌنة المستخدمة من مدٌنة الخلٌ

:وصف االدوات  

( عبارة وٌتضمن 44( وٌتكون من )4119من اعداد محمد ) لؤلطفالمقٌاس التفاعالت االجتماعٌة  أوال:

-44-09-5-4-4( عبارات تحمل االرقام  االتٌه:01وٌشمل )  االجتماعًاالقبال  :األولثالثة ابعاد فرعٌة ، 

-00-0-9( عبارات تحمل االرقام  االتٌة :01االهتمام االجتماعً وٌشمل ) :الثانيو. 44-42-40-45-44

( عبارة تحمل االرقام 04فهو التواصل االجتماعً وٌشمل) :الثالثاما البعد ،  .04-04-09-05-40-40-41

 -أحٌانا - وٌوجد امام كل عبارة ثالثة اختٌارات) نعم .40-49-49-41-00-00-02-01-9-0-2-0:اآلتٌة

-0-2-4باستثناء العبارات السلبٌة وتحمل االرقام  التوالًصفر( على  -0- 4تصل على الدرجات ) مطلقا(

( عبارة فتتبع عكس هذا التدرج وٌحصل المفحوص على 04وعددها ) 01-02-09-09-05-44-40-45-44

 درجاتهكما ٌحصل على درجة كلٌة  عن طرٌق جمع  المقٌاس،امل من تلك العوامل كل ع فًدرجة مستقلة 

 ى( وتدل الدرجة المرتفعة على مستو 02-الدرجة الكلٌة للمقٌاس بٌن )صفر وتتراوح الثالثالعوامل  فً

 ع المقٌاس بدالالت صدق وثبات مرتفعة.تمرتفع للتفاعالت االجتماعٌة ، والعكس صحٌح. وٌتم

ٌتؤلف هذا و (0590)  ًقوالدسو ، الفتاح: اختبار تقدٌر الذات لؤلطفال لكوبر سمٌث ترجمة عبد  ثانٌا

)أ( ، )ب(، الصورة )أ( طوٌلة والصورة)ب( قصٌرة وقد ذكر سمٌث ان معامل   صورٌتٌنمن  المقٌاس

 ( وٌعكس االقتصار على استخدام الصورة المقتصرة فً البحوث التً تجرى1099االرتباط بٌن الصورتٌن )

على الصورة القصٌرة وهً )ب( فً الدراسة على تقدٌر الذات توفٌراً للوقت والمال والجهد وتم االعتماد 

ال  ، عبارة ٌقابل كل منها زوجان من االقواس اسفل كلمتٌن )تنطبق 49الحالٌة ، وبتكون المقٌاس من 

تنطبق( وعلى المفحوص ان ٌستجٌب لكل عبارة بوضع عالمة صح بٌن القوسٌن الموجودٌن اسفل الكلمة 
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( عبارة سالبة بحٌث تعطى درجة 00، ) ( عبارات موجبة5المقٌاس )التً ٌراها انها تنطبق علٌها وٌتضمن 

 على )تنطبق( فً العبارة الموجبة وٌعطى درجة على)ال تنطبق( فً العبارة السالبة.

ت العبارات بحٌث ان الدرجة وعند التصحٌح كانت تحتسب درجة الفرد على هذا المقٌاس من مجموع درجا

 لذات والدرجة المنخفضة تدل على انخفاض تقدٌر الذاتالمرتفعة تدل على ارتفاع تقدٌر ا

:عينة الدراسة  

عٌنة  اختٌرت( من االناث. وقد 24( من الذكور، و)94( طفلة وطفال، منهم )59تؤلفت عٌنة الدراسة من)

( استبانة على كل من المعلمٌن والمعلمات واالباء واالمهات  041، و تم توزٌع )الدراسة بالطرٌقة العشوائٌة

( لعدم 49وقد استبعدت ) تنسقه ادارة المدرسة مع الوالدٌن خارج نطاق المنزل الذىً الٌوم المفتوح ف

 .استٌفائها البٌانات المطلوبة

 ( خصائص العينة الديمغرافية1جدول رقم )

 المتغيرات العدد النسب المئوية
 الجنس ذكر 52 54.7
 أنثى 43 45.3
 المجموع 95 100.0%
 المستوى التعميمي عال   1. 21..

 متوسط 34 3.24 لألبوين
 منخفض 41 4.23

 المجموع .5 111%
% من أفراد العينة كانوا من الذكور في حين بمغت إجمالي اإلناث من 325. أن( 1يتضح من الجدول رقم )

  3.24العينة %2 أفراد

 الدراسة :مقاييس  ثبات 
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الفا لتقدير الذات والتفاعالت االجتماعية خارج المنزل لدى  ( مصفوفة معامالت الثبات كرونياخ.جدول رقم )
 أطفال ما قبل المدرسة

رقم  الدراسة مقاييس معامل ثبات ألفا
 المقياس

 1 تقدير الذات 602.

 . التفاعالت االجتماعية 754.
الدراسة كانت مقبولة إحصائيا مما يؤشر عمى ثبات الدارسة  مقياسي( أن معامالت .يشير الجدول رقم ) 

 االجتماعية 2 لتفاعالتا لمقياس( 125.3(  و ).1231تقدير الذات  ) لمقياسحيث بمغت ىذه الدرجة 

أسئلة الدراسة: نتائج  

حمة ما ابرز مظاىر التفاعالت االجتماعية خارج المنزل الظاىرة لدى أطفال ما قبل المر  : األول السؤال
ولإلجابة عمى ىذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وذلك كما ىو  ؟االبتدائية

 (4واضح من الجدول رقم )

تفاعالت االجتماعية لدى أطفال ما قبل المرحمة لم( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 4جدول رقم )
 االبتدائية

االنحراف 
 المعياري

المتوسط  
 الحسابي 

ابرز مظاىر التفاعالت االجتماعية لدى أطفال ما قبل المرحمة 
 االبتدائية 

 رقم الفقرة

  12 .يشكر من يقدم لو خدمة أو يساعده عمى أداء شيء ما 2.62 605.
  2. .يحب القيام بالميام التي يشترك فييا مع بعض أقرانو 2.61 1.123
  42 .واألنشطة المختمفة يشترك مع أقرانو في المعب 2.55 561.
  32 يعتذر عندما يرتكب أي خطأ تجاه االخرين 2.45 665.
  2. .يشعر باالستمتاع عند وجوده مع أقرانو 2.42 678.
  32 .تسره التفاعالت واألعمال التعاونية أو المتبادلة مع اآلخرين 2.41 627.
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  52 .يمكنو إقامة عالقات صداقة تقميدية مع أقرانو 2.40 591.

  82 .يتعاطف مع وجيات نظر ومشاعر اآلخرين 2.39 673.

  52 .يقبل عمى األلعاب الجماعية 2.38 702.

  112 .يبدو ودودًا تجاه االخرين 2.36 651.

  112 .يدعو أقرانو لمشاركتو في النشاط الذي يقوم بو 2.31 585.

  1.2 .يفيم التعبيرات الوجيية بشكل صحيح 2.31 637.

  142 .يحاول أن يكسب ود أقرانو 2.31 701.

.684 2.25 
يدرك اإليماءات االجتماعية كاإلشارة باليد وحركة الرأس لمتعبير 

 .عن الرفض أو الموافقة مثالً 
132  

  1.2 .يتمتع بشعبية كبيرة بين أقرانو 2.25 652.

  132 .ييتم وينشغل كثيرًا بإجراء حوار مع أحد أقرانو 2.24 695.

.612 2.20 
والسرور  مثاًل   يعبر عن انفعاالتو المختمفة كالخوف والحزن

 .بشكل واضح
152  

  182 .ال يتضايق من وجوده مع االخرين أو وجوده بمفرده 2.13 703.

  152 .يعمل عمى جذب اىتمام وانتباه المحيطين بو 2.07 733.

  12. .عندما يوجو أحد أصدقائو الموم إليو فإنو ال يغضب من ذلك 2.05 735.

  12. . باإلزعاجحركة ونشاط اآلخرين  حولو تشعره  2.01 737.

  2.. .يتجنب  التعاون مع اآلخرين ما لم يطمب أحد منو ذلك 1.97 750.

  42. .يتشبث جسديًا باآلخرين لمتواصل معيم 1.93 703.

  32. ,تتسم حواراتو مع اآلخرين بالذاتية أي تنصب عمى ذاتو 1.92 753.

  2.. .يفضل أن يكون بمفرده معظم الوقت 1.88 697.

.762 1.84 
االجتماعية مع اآلخرين حتى األشكال يتجنب التفاعالت 

 .البسيطة
.32  

يصعب عميو القيام بالتواصل البصري حيث ال ينظر في عيني  1.82 785. .52  
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 .من يتحدث اليو
  82. .اذا لم يحصل عمى ما يريد فانو يغضب وينفجر بكاء 1.80 738.
  52. .يغضب ويجري بعيدًا عندما يقترب منو شخص آخر 1.80 723.
  412 .يتحدث مع أحد أقرانو فانو ييرب من منتصف المحادثةعندما  1.80 738.
  412 .يخشى اآلخرين ويخاف منيم ويحاول االبتعاد  عنيم 1.78 760.
  4.2 ال ييتم بفرح أقرانو أو حزنيم  1.71 742.

المتوسطات الحسابية ألبرز مظاىر التفاعالت االجتماعية  ( أن4المعطيات الواردة في الجدول رقم ) تشير
( شكر من يقدم لو خدمة يساعده في أداء شيء ما )خارج المنزل لدى أطفال ما قبل المرحمة االبتدائي كانت

االشتراك مع )تالىا  231.بمتوسط حسابي  (مشاركة الميام مع بعض األقران)تالىا  .23.بمتوسط حسابي 
االعتذار عما يرتكب من )تالىا في المقام الرابع  ..2.بمتوسط حسابي ( واألنشطة المختمفة  إقرانو في المعب

 .23.بمتوسط حسابي ( الشعور باالستمتاع عند وجوده مع اقرأنو  )وأخيرا .23.بمتوسط حسابي ( أخطاء 
عدم  )االبتدائية   في حين كانت اقل مظاىر التفاعالت االجتماعية خارج المنزل عند أطفال ما قبل المرحمة

 (الخشية من اآلخرين واالبتعاد عنيم  )( تالىا 1251بمتوسط حسابي )( االىتمام بفرح إقرانيم وحزنيم 
الغضب  )( 12.8)( عندما يتحدث مع أحد أقرانو فانو ييرب من منتصف المحادثة )( تالىا   1258)

لم يحصل عمى ما يريد فانو يغضب وينفجر  إذا )(  وأخيرا  1281) (واالبتعاد عند االقتراب من شخص أخر
 (12812)  (2بكاء

ولإلجابة عمى ىذا السؤال تم استخراج  ؟ما درجة تقدير الذات ألطفال ما قبل المرحمة االبتدائية :يالثانالسؤال 
 (3المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وذلك كما ىو واضح من الجدول رقم )

( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقدير الذات ألطفال ما قبل االبتدائية 3جدول رقم )  

االنحراف 
 المعياري

المتوسط  
 الحسابي 

 رقم الفقرة تقدير الذات ألطفال ما قبل المرحلة االبتدائية   

  12 .يفرح االخرين بوجودي معيم 1.86 346.

  2. .نفس عمريأنا محبوب بين زمالئي الذين في  1.84 367.
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  42 ...يفيمني والدي 1.81 394.

  32 .يراعي والدي مشاعري عادة 1.76 431.

  2. .يتوقع والدي أشياء كثيرة مني 1.75 437.

  32 ...توجد أشياء كثيرة تخصني أرغب في تغييرىا أن استطعت 1.69 463.

  52 ...في كثير من األحيان أشعر بالضيق في المدرسة 1.63 485.

  82 ...لدي شيء أريد أن أقولو فأنا أقولو عادة إذا كان 1.61 490.

  52 ...يتبع زمالئي أفكاري عادة 1.61 490.

  112 .يمكن أن أتخذ القرارات في أي موقف دون مشقة كبيرة 1.56 499.

  112 ...ال تضايقني األشياء عادة 1.56 499.

  1.2 أرغب كثيرًا ان أكون شخصًا اخر 1.52 502.

  142 ...المدرسة في كثيرًا من األحيانال ألقي تشجيعًا في  1.48 502.

  132 ...في كثير من األحيان أرغب في ترك المنزل 1.48 502.

  1.2 .من الصعب الي حد ما أن أضل كما أنا 1.43 498.

  132 ...لست جذابًا مثل كثير الناس 1.43 498.

  152 ...معظم الناس محبوبون أكثر مني 1.42 496.

  182 .يستغرق مني وقتًا طويالً أن التعود عمى الشيء الجديد  1.38 488.

  152 ...تختمط كل األشياء في حياتي 1.35 479.

  12. ...ال يعتمد االخرين عمي 1.35 479.

  12. .يمكن أن أتضايق بسيولة في المنزل 1.34 475.

  2.. ...أشعر عادة كما لو كان والدي يدفعني لمعمل 1.34 475.

  42. ...رأي عن نفسي منخفض 1.27 448.

  32. ...جدًا أن أتكمم أمام زمالئي في الفصلمن الصعب  1.18 385.

  2.. كبيرةيمكن أن أستسمم بسيولة  1.12 322.
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 :( أن تقدير الذات ألطفال ما قبل المرحمة االبتدائية  كان عاليا في الجوانب التالية 3يتضح من الجدول رقم )
( تالىا إنيم محبوبين بين الزمالء من نفس العمر بمتوسط 1283الفرح بوجود اآلخرين معو بمتوسط حسابي )

( ومن ثم مراعاة الوالدين لمشاعرىم  1281( تالىا  التفيم من قبل من الوالد بمتوسط حسابي )1283حسابي )
 (125.2سط حسابي )( وأخيرا  توقع الوالدين أشياء كثيرة منيم بمتو 1253بمتوسط حسابي )

( تالىا .121في حين كان المظاىر التالية دون المتوسط وىي االستسالم بسيولة كبيرة بمتوسط حسابي )
( ومن ثم الشعور بالدونية بمتوسط حسابي 1218صعوبة التكمم أمام الزمالء في الفصل بمتوسط حسابي )

( واخيرا الشعور  1243بمتوسط حسابي )( ومن ثم أشعر عادة كما لو كان والدي يدفعني لمعمل   12.5)
األطفال لدييم رغبة قوية في البحث  موالواقع أن معظ، (1243بالتضايق بسيولة في المنزل بمتوسط حسابي )

وبالتالي ينعكس ذلك في اإلحباط والفشل عندما  ،عن الحب واالحترام والقبول من األىل والوسط االجتماعي
فاألطفال الذين يتصفون بتقدير ذات مرتفع ، ىم  ،ب، وعدم الرضا من االخرينيتعرض األطفال لمتوبيخ والتأني

، والعكس صحيح( 115.، والسيد )  (PHARES,1988)توصل إليو ىاريز  أقل تعرضًا لمفشل، وىذا ما
 وأن تقدير الذات ىو المؤدي إلى تحقيق الذات ، الذي يتطمب تقدير إيجابي لمذات 2

االجتماعية  خارج  التفاعالتتقدير الذات و  ذات داللة إحصائية بين ارتباطية عالقة ىل ىناك :السؤال الثالث
اختبار بيرسون لمعالقات  استخدام تملالجابة عن ىذا السؤال المنزل لدى أطفال ما قبل المدرسة االبتدائية ، و 
 ( .االرتباطية وذلك كما ىو واضح من الجدول رقم )

اختبار بيرسون  لمعالقة بين التفاعالت االجتماعية  خارج المنزل وتقدير  ( نتائج الفرضية تم.جدول رقم )
 الذات لدى أطفال ما قبل المدرسة االبتدائية

مستوى الداللة 
 اإلحصائية 

االنحرافات  قيمة ر 
 المعيارية 

المتوسطات 
   الحسابية 

 المتغيرات  العدد

 .002  .309** 

 
  

.14196 1.6059  53  

  تقدير الذات
 2.2516 24152. التفاعالت االجتماعية
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ر(  انو ىنالك عالقة ارتباطيو دالة إحصائيا ما بين التفاعالت االجتماعية  خارج  شير اختبار بيرسون )ي
 حيث بمغت قيمة وىي عالقة موجبة المنزل وتقدير الذات لدى أطفال ما قبل المدرسة االبتدائية

ت التفاعالت االجتماعية  خارج المنزل تزيد درجة تقدير الذات لدى زاد كمما  أن ( بمعنى12415بيرسون)
،ودراسة 1585وتتفق ىذه النتيجة ، مع دراسة كل من اليواري والشناوي  2األطفال والعكس صحيح

( وشوتمز وجيوفري  (ROSS&PARKAR 1990روس وباركر و ، ) (SCHAVER,1992شيفر
SCHULTS&GEOFFEN ,1993)  155.2(، والسيد 

 113.(، والحربي ( 113.)، والمطوع (.11. )وجود عالقة بين التحصيل وتحقيق الذات 2 وتختمف مع دراسة كل من عابد
2  بوجود عالقة سالبة بين تقدير الذات وكل من السموك العدواني واالحساس  (.11. (وعموان وسميم  (111.(،والشدوخي) 

 ع رضاعة الطفل 2 بالوحدة ، واألسرة التي يعيش فييا الفرد ، ونو 

درجة تقدير الذات والتفاعالت االجتماعية خارج المنزل ألطفال مرحمة ما قبل  ىل تختمف :السؤال الرابع
حساب  تملالجابة عن ىذا السؤال ، و والمستوى التعميمي والتفاعل بينيما االبتدائية تعزى إلى الجنس

 2( 3واضح من الجدول رقم ) وذلك كما ىوالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

تقدير الذات والتفاعالت االجتماعية خارج  لدرجاتالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية (3جدول رقم )
 2المنزل ألطفال مرحمة ما قبل االبتدائية

 المتغيرات  العدد  المتوسطات الحسابية  االنحرافات المعيارية 
 ذكر 52 1.92 14.

 الجنس 
 أنثى 43 1.96 13.
المستوى  عال   1. 2.11 24.

 التعميمي
 لألبوين

 متوسط 43 2.15 24.

 منخفض 31 1.88 39.
تقدير الذات يالحظ من بيانات الجدول وجود فروق ظاىرية في قيم االحصاء الوصفي المتعمق بقياس درجات 

بين المستويات التعميمية وحسب الجنس  والتفاعالت االجتماعية خارج المنزل ألطفال مرحمة ما قبل االبتدائية
 (52لمعالجة درجات العينة كما في الجدول رقم ) )التباين الثنائي(اختباراستخدام ولمعرفة ىذه الفروق تم 
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 (: نتائج اختبار التحميل التباين الثنائي5جدول رقم )

متوسط مجموع  قيمة ف مستوى الداللة
  المربعات

درجات 
 الحرية

  مصدر التباين مجموع المربعات

 الجنس ..5.23 1 ..5.23 1.032 0.081
 المستوى التعميمي 402.72 1 402.72 4.489 0.00

  لألبوين

 التفاعل 752.731 1 752.731 8.390 0.00
 الخطأ 8163.61 91 

 المجموع  9411.686 95
في درجة تقدير الذات  .121ذات داللة عند المستوى  فروق وجدت( أنو ال 5يتضح لنا من الجدول رقم )

والتفاعالت االجتماعية خارج المنزل ألطفال مرحمة ما قبل االبتدائية تعزى إلى الجنس، حيث وجد تقارب في 
، في حين ىناك فروق دالة إحصائياً  دراسة وىي غير دالةمتوسطات كل من الذكور واإلناث في بعدي ال

تعزى  ير الذات والتفاعالت االجتماعية خارج المنزل ألطفال مرحمة ما قبل االبتدائيةفي درجة تقداحصائيًا 
 & PANAMAKiوتتفق ىذه النتيجة مع دراسة بانا ماكي والسراج الى المستوى التعميمي، 

EISARRAJ,2001) (  الجنس،كل من:   الختالف، عدم وجود فروق بين تقدير الذات وفقا .11.وعابد 
( وجود فروق بين الثقة بالنفس وفقًا  .11.وتختمف مع دراسة عموان وسميم ) ،ى االقتصاديالصف، المستو 

 لتفاعل الطفل مع زمالئو2

-التوصيات والبحوث المقترحة:   

الشخصٌة والتركٌز على  ضرورة االهتمام بمرحلة الطفولة لما لهل من أثر إٌجابً على تنمٌة وتشكٌل  -

 .هوالتفاعالت االجتماعٌة داخل المنزل وخارج مٌة تقدٌر الذاتنت

،  لمدرسة االبتدائٌةا ضرورة االهتمام بإدخال مساق سٌكولوجٌة اللعب ضمن منهاج أطفال ما قبل  -

 .والتركٌز على تنمٌة المهارات الحركٌة

لحب وااللفة ، وخلق مناخ أبوي ٌسوده اتفعٌل االنشطة الالمنهجٌة والعمل على زٌادة الرحالت الترفٌهٌة  -

 والحٌوٌة والنشاط.
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وتعدد االدوار  الالمنهجٌةالعمل على مشاركة الوالدٌن أو أحدهما بقدر االمكان فً بعض االنشطة   -

 نحو القٌم وتعزٌز السلوكٌات المرغوبة. التمثٌلٌة الهادفة

اجراء دراسة ) عبر ثقافٌة( بٌن كل من الضفة الغربٌة وقطاع غزة  تتناول تقدٌر الذات وعالقته   -

 خارج المنزل. بالتفاعالت االجتماعٌة لدى أطفال  ما قبل المرحلة االبتدائٌة

 ل ما قبلاطفوتقدٌر الذات لدى أ اجراء دراسة تتناول أثر سمتً االنبساط واالنطواء على تشكٌل شخصٌة  -

 .االبتدائٌة المدرسة

 اجراء دراسة  تتناول عالقة التآزر الحركً بتقدٌر الذات لدى أطفال ما قبل االبتدائٌة.  -

:واألجنبيةالمراجع العربية   

المرحلة االبتدائٌة بدولة  فً(: بناء مقٌاس تقدٌر الذات لدى عٌنة من االطفال 0554)الرحمنسلٌمان ،عبد 

 القاهرة.، 42، مجلة علم النفس،ع قطر

 ،دار الثقافة للنشر والتوزٌع ،عمان .0،ط أالجتماعً( ،"علم النفس 4112جابر ،جودت بنً ،)

 ، عالم الكتب ،القاهرة .2"،ط االجتماعً( ، "علم النفس 0500زهران ،حامد عبد السالم ،)

،مجلة كلٌة  ٌراتض وعالقتها ببعض المتغا(، الثقة بالنفس لدى اطفال الر4104ٌ)، ،عال، سلٌم ، امل علوان

 .494-444، الجامعة المستنصرٌة ، بغداد، ص ص4التربٌة ،ع،

 ( ،"األسس النفسٌة للسلوك االجتماعً "، مطابع المجد ،الكوٌت .0550الكندري ،محمد ،)

 ، عمان. (، التنشئة االجتماعٌة للطفل ، دار الصفاء للنشر4110)، وآخرونالشناوي ، احمد 

(، الفروق فى مركز التحكم ومفهوم الذات بٌن الموهوبٌن والعادٌٌن من 4100)أحمد،أنو، فاطمة، شنان ،  

 .044-55.ص ص4ع،، 4ج،،  ، المجلة العربٌة لتطوٌر التفوق تالمٌذ مرحلة األساس

 ،دمشق. والتوزٌع للطباعة والنشر المكتبً(، دنٌا المراهقة، دار 4110الحاجً، محمد عمر،)
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( ،"أثر استخدام برامج باأللعاب الحركٌة واأللعاب االجتماعٌة والمختلطة 4112ال مراد ،نبراس ٌونس ، )

رسالة دكتورة منشورة ،كلٌة التربٌة الرٌاضٌة ،جامعة فً تنمٌة التفاعل االجتماعً لدى أطفال الرٌاض "،

 ،العراق. الموصل

، نظور تربوي إسالمً ( ،" الكرامة اإلنسانٌة فً التربٌة " ، دراسة ناقضة من م4110الحربً ،حامد ،)

 ،كلٌة التربٌة ،مكة المكرمة . غٌر منشورة ،جامعة أم القرى دكتوراهرسالة 

( ،" تقدٌر الذات وعالقته بالسلوك العدوانً لدى طلبة المرحلة المتوسطة 4114الحمٌدي ،محمد ،الضٌدان ،)

،كلٌة الدراسات العلٌا  األمنٌة،رسالة ماجستٌر غٌر منشورة ،جامعة ناٌف العربٌة للعلوم بمدٌنة الرٌاض " 

 ،قسم العلوم االجتماعٌة ،الرٌاض .

( ،"تقدٌر الذات وعالقته بالوحدة النفسٌة لدى عٌنة من طالب المرحلة 4114عابد ،سمٌر ،بن زٌد ،)

 ،قسم علم النفس ،مكة المكرمة . رسالة ماجستٌر غٌر منشورة ،كلٌة التربٌةالمتوسطة بمحافظة جدة " ،

رسالة التربٌة مجلة األبناء " ، لدى ( ، "تؤثٌر الطالق فً تقدٌر الذات4110مد ،بن عبد هللا ،)المطوع ،مح

 49-00،ص ص 40،العدد  وعلم النفس ،جامعة الملك سعود ،كلٌة التربٌة

منشورة ،  ،رسالة ماجستٌر( ،"تقدٌر الذات من منظور التربٌة اإلسالمٌة " 4101الشدوخً ، فٌصل ،)

 المدٌنة المنورة ، كلٌة الدعوة وأصول الدٌن ،قسم التربٌة .مٌة  ،الجامعة اإلسال

، غٌر دكتوراهرسالة (،دراسة استكشافٌة للخصائص النفسٌة للمرأة غٌر المنجبة، 0552فتحٌة ، رٌاض،)

 ،جامعة الزقازٌق. اآلدابمنشورة، كلٌة 

 العربٌة، القاهرة.، دار النهضة 0(، سٌكولوجٌة الشخصٌة ، ط0504، ) ، سٌد احمد غنٌم

 ، القاهرة. دار الصحوة للنشر والتوزٌع ومدارسة،(  تارٌخ  علم النفس 0590ربٌع، محمد شحاتة، )

( ،"الضغوط المدرسٌة وعالقتها بالتقدٌر الذات لؤلطفال المتؤخرٌن دراسٌاً والعادٌٌن " 4110السٌد ،أمٌرة )

 ،جامعة الزقازٌق .  رسالة ماجستٌر غٌر منشورة ،كلٌة التربٌة،

والحٌاة لدى المكتئبٌن وغٌر المكتئبٌن والتقٌٌم السلبً للذات  االعتمادٌة( ،"0550سالمة ،ممدوحة ،)

 .409-055، ص ص 4، ج0"،دراسات نفسٌة ،ك 
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 ( ، "علم النفس االجتماعً المعاصر " ،دار الفكر العربً ،القاهرة .4112عبد الرحمن ،محمد السٌد ،)

( ،" العالقة بٌن تقدٌر الذات ومركز التحكم واالنجاز األكادٌمً فً ضوء حجم 0550محمد ،)الدٌب ،علً 

 االسرة وترتٌب الطفل فً المٌالد " ،الجمعٌة المصرٌة ،للدراسات النفسٌة ،العدد األول ،سبتمبر .

دكتوراه غٌر رسالة ( ،"عالقة دافعٌة االنجاز ببعض متغٌرات الشخصٌة " ،0599جبرة ،إبراهٌم جٌد ،)

 ،جامعة الزقازٌق ، مصر . منشورة ،كلٌة التربٌة

،  ، دار الرشاد2،ط، خارج المنزل لؤلطفال(، مقٌاس التفاعالت االجتماعٌة 4119) هللا ، عادل عبد محمد

 القاهرة.

( ،"وجهة الضبط وتوكٌد الذات :دراسة مقارنة بٌن طالب الجامعة المقٌمٌن فً 4110بدر ،فائقة محمد ،)

ص  ، 0ع، دار غرٌب ،، ،9ج،مملكة العربٌة السعودٌة وخارجها "،مجلة دراسات عربٌة فً علم النفس ،ال

 .24-00ص 

( "الفروق بٌن الجنسٌن على مقٌاس محبة الذات "، المجلة التربوٌة ،المجلد السادس 4114الخلفً ،إبراهٌم ،)

 .054-004،ص ص  (02)دد عشر ،الع

،مجلة علم ( ،" مدى قدرة مقٌاس مفهوم الذات على التنبإ بالتحصٌل الدراسً " 0559السٌد ،صالح حزٌن ،)

 . 95-49،ص ص  42ع،الهٌئة المصرٌة العامة للكتاب ، ،ة النفس ،السنة التاسع

جستٌر ،رسالة مابٌة لدى طلبة الجامعة " ا( "مفهوم الذات وعالقته باالنبساطٌة والعص4114غانم ،محمد ،)

 ، القاهرة . غٌر منشورة ،جامعة عٌن شمس

( "تقدٌر الذات لدى الطالب الجامعٌٌن السعودٌٌن " ،مجلة 0595الشناوي ،محمود ) محمد ،الهواري 

 .494-499ص ص  ، 4ع،، 9ج،دراسات تربوٌة ،

فً كل  ضوء نظرٌة ماسلو " دراسة عبر ثقافٌة" فً(، حاجات الشباب العربً 0559جمال،) ، أبو مرق

( رسالة  ، الٌمن ، المغرب ، مصر ، فلسطٌن ، السودان ، السعودٌة االمارات العربٌة األردن،من: ) 

 غٌر منشورة، جامعة الخرطوم. السودان. دكتوراه
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(،دراسة الفروق بٌن الجنسٌن فى المساٌرة والمغاٌرة لدى طلبة 4101، تٌسٌر) هلل عبد جمال ،، ابو مرق

 450 ، ص ص ،عمان90، العدد، ، مجلة اتحاد الجامعات العربٌة بعض المتغٌراتجامعة الخلٌل فى ضوء 

-445. 
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