
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 ستذياد المخجعى: الا
 (.2021).خ دمحمسماء دمحم عمي، فارس، سماح جاببغجادي، مخوة مختار؛ خميفة، أ

بحهث ودراسات  مجمة. الحات لجي أطفال مخحمة الطفهلة المبكخةوعالقتة بتقجيخ التنمخ 
، ديدمبخ (،2ج) (،6)3بني سهيف،  لمطفهلة المبكخة، جامعة مية التخبيةك .الطفهلة

801-834 

 

 مخوة مختار بغجادي
 جامعة بني سهيف -كمية التخبية -أستاذ عمم النفذ المداعج

 ماء دمحم عمي خميفةسأ
 جامعة بني سهيف -كمية التخبية لمطفهلة المبكخة -بقدم العمهم النفدية مجرس

 سماح جابخ دمحم فارس
 جامعة بني سهيف -كمية التخبية لمطفهلة المبكخة -ماجدتيخ بقدم العمهم النفديةباحثة 

 

  الحات لجي أطفال مخحمة الطفهلة المبكخةوعالقتة بتقجيخ التنمخ 
Bullying and its relationship to self-esteem in early 
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 :ممخص البحث
والتشسرر ضزرال عرؽ التعررف  الكذف عؽ العالقة بيؽ تقدير الذاتلي إالراهؽ  هدف البحث

عمي تقدير الذات وعالقتة بالدمؾك التشسري وايزا التعرف عمي مدي اختالف تقدير الرذات 
 .مرحمة الظفؾلة السبكرةطفال ألدى ومدتؾي التشسر ومكؾناتها باختالف الشؾع 

( مرررؽ اطفرررال ٖٓٔ، وتكؾنررري عيشرررة الدراسرررة مرررؽ   اسرررتخدم ضررري الدراسرررة السرررشه  الؾ رررفي
االنرررراث ، واسررررتخدمي ادوات ( ٓٛ ذكررررؾر ، عرررردد  (ٓ٘ الروضررررة وتررررؼ تقدرررر سهؼ الرررري عرررردد

 .الدراسة مق اس التشسر ، مق اس تقدير الذات 

بأبعرراد   التشسررر( برريؽ ٔٓ.ٓوجررؾد عالقررة سررالبة ودالررة عشررد  اهسهررا  تؾ ررمي الدراسررة نتررا  و 
التشسر المفغي ، و التشسر الجددي ، و التشسرر االجتسراعي ، و التشسرر االلكترونري، السختمفة  

و تقردير الرذات الرضراقي ، وتقردير ، تقردير الرذات السدرسري  وبريؽ تقردير الرذات الدرجة الكم رة(و 
 لدى عيشة البحث (والدرجة الكم ةالذات العا مي  ، 

 مرحمة الظفؾلة السبكرة  -تقدير الذات  –التشسر  كممات مفتاحية
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Abstract: 

     The aim of the current research is to reveal the relationship 

between self-esteem and bullying, as well as to learn about self-

esteem and its relationship to bullying behavior, as well as to 

identify the extent of the difference in self-esteem and level. 

Bullying and its components by gender in early childhood children. 

 

The descriptive approach was used in the study, and the study 

sample consisted of (130) kindergarten children and they were 

divided into the number of males, the number of females, and the 

study tools used the bullying scale, the self-esteem scale 

 

 

The study found results, the most important of which are the 

presence of statistically significant differences at the level of 

significance (0.01) between the mean scores of children on all 

dimensions of the self-esteem scale and the total score of the scale, 

and the absence of statistically significant differences between the 

mean scores of males and females for the study sample, all 

dimensions of the self-esteem scale Bullying. 

Key words: Bullying - Self-Esteem - Early Childhood 

 

 

 

 



  

جامعة بني سهيف -كمية التخبية لمطفهلة المبكخة   
 

204 

 2021 ديدمبخ -2ج (،6)3مجمة بحهث ودراسات الطفهلة،    

:مقجمة  

ان الدررمؾك التشسررري مؾجررؾد ضرري السجتسعررات البذررر ة مشررذ القرردم ، وهررؾ عرراهرة عامرر       
يسارسها االضرراد بأسراليم متعرددة ومتشؾعرة ، وهرؾ مؾجرؾد لردي اضرراد الجرشس البذرري بأ ركال 

 الغروف السشاسبة . مختمفة وبدرجات متفاوتة ، و غهر عشدما تتؾاضر ل 

و عد تقدير الذات احد السداخل االيجاب ة لخفض الدرمؾك التشسرري مرؽ خرالل تشس رة قردرات 
الفرد الذات ة ووع ة الداخمي ، واقامة عالقات اجتساع ة ناجحة ، وبقدر ما يترؾاضر لمفررد مرؽ 

 تؾلفق ونغرة ايجاب ة لمح اة بقدر ما يتستع بدرجات مرتفعة مؽ تقدير الذات .

ولعرررل الدرررئم الرررر  س لهرررذة الدراسرررة واخت رررار تقررردير الرررذات ضررري خفرررض حررردة التشسرررر هرررؾ 
استحؾاذها عمي اهشسام الباحثيؽ البالغ ، نغررا الرتباطهرا بالررحة الشفدر ة والجدردية لمفررد ، 

 .ضقد اكدت دراسات عديدة  ارتباط تقدير الذات بالدمؾك التشسري 

( Rigby& slee, 1993مثررل دراسررة  ومررؽ ناح ررة اخررري تشرراول كثيررر مررؽ الدراسررات 
(تقردير الرذات بؾ رفة احرد الستتيررات السهسرة ضري عمرؼ Boulton& Smith1994ودراسرة  

 الشفس والسذكالت الدمؾك ة والس سا لدي االطفال .

  )الستشسرر( برالتشسر يقؾم مؽ أن حيث التعم س ة، السشغؾمة تحديات أحد التشسر مذكمة تعد
  )الزح ة( الفعل عم   يقع ومؽ

  يئا   يعمسؾن  ال التشسر ضحايا أهل ما نجد وغالبا   واجتساع ة، نفد ة مذكمة يعشى كالهسا
 الظفرل بريؽ والحرؾار والتفاعل قرؾر التؾا ل نت جة وهذا السدرسة، ضي بأبشا هؼ يمحق عسا

 (ٕٓٔٓ العرر هالة إسساعيل، بهذا لحقي التي  لمتتيرا نت جة ووالدي 
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 ذاكرت  ضي تبقى التي الدمئ ة مؽ اآلثار العديد تترك السذكمة لهذ  الظفل تعرض ضشت جة  
 (ٕٔٔٓ الديار، مدعدأبؾ ( البعيد السدى عسى الشفد ة  حت  عمى بذلػ وتؤثر

و عد مفهؾم تقدير الذات أحد األبعاد السهسة ضري الذخرر ة، و عرد  العمسرا  مرؽ أكثرر 
يسكررؽ أن نحقررق ضهسررا واضررحا  لمذخررر ة أو تمررػ األبعرراد أهس ررة وتررأثيرا ضرري الدررمؾك، إذا ال 

 الدمؾك اإلنداني بؾج  عام دون أن تذسل ضسؽ متتيراتشا الؾس ظة مفهؾم تقدير الذات.

 :  اىجاف الجراسة

تهدف الدراسة الي الكذف عؽ العالقة بريؽ تقردير الرذات والتشسرر ضزرال عرؽ التعررف 
رف عمرري السرردي اخررتالف تقرردير عمرري تقرردير الررذات وعالقترر  بالدررمؾك التشسررري ، وايزررا التعرر

 الذات ومدتؾي التشسر ومكؾناتها باختالف الشؾع.

 اىمية الجراسة 

االهس رررة الشغر رررة : تتسثرررل ضررري التعررررف عمررري تقررردير الرررذات وابعرررادة ، وايزرررا مفهرررؾم 
 الدمؾك التشسري كسفهؾم جديد عمي التراث العربي .

ل نتا جهرررا اسرررترات جات االهس رررة التظئ ق رررة : تتسثرررل ضررري اجررررا  بحرررؾث تظئ ق رررة تذرررك
 حيؾ ة لبحؾث التدخل واالر اد الشفدي .

االهس ررة الس دررؾلؾج ة والشفدرر ة : تتسثررل ضرري ان الدررمؾك التشسررري لرر  اثررار سررمئ ة عمرري 
 .,kumpulainen., Rsanenالشاح رررة الشفدررر ة لمفررررد وهرررذا مرررا اكررردت عم رررة دراسرررة 

Henttonen.,Almqvist., Kresanov., Linaaer al., 1993) ) 
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 وتتحدد اهس ة الدراسة عمي ضؾ  عدة اعتبارات اخري اهسها : 

تعد السذكالت الدمؾك ة مؽ السجاالت الحيؾ ة ضي عمؼ الشفس والس سا لدي االطفال  -ٔ
. 

كسا تدتسد هذة الدراسة اهسيتها مؽ دراسة تقدير الذات بعدة استعداد يكسؽ داخل  -ٕ
  السدتقئم ة االيجاب ة ، كسا ان  الفرد ، يرسؼ ل  االيجاب ات الح ات   وتؾقع الشتا 

يحدد لالضراد الظر ق لتحقيق اهداضهؼ واالعتقاد بان الح اة مسكش  وتدتحق الع ش 
 ((Seligman,2002الي اعمي درجة مؽ الدعادة والرضا واالمل والؾضا  

يسكؽ مؽ تذكيل الشتا   هذة الدراسة اطارا نغر ا العداد برنام  تدر ئي وار ادي  -ٖ
س ة تقدير الذات بترض خفض اعراض اخري لدي ضحاياالتشسر او وعالجي لتش

 الستشسر ؽ انفدهؼ .

 و التنمخ مظيخا من مظاىخ الدمهك العجواني ، ولكنو يختمف عن ما أوضح كال من :  

ٗ- (Smith,C., 2004 Limber , S. ,2002 ; Nansel,o.et al , 2001; 
Olweus,D.,1993 Shore,K.,2009)  

 ضي تؾاضر ثالثة عشا ر وهي :  

 الش ة ضي اإليذا : ضالستشسر يعرف أن  يتدئم باأللؼ الجددي أو الشفدي لمزح ة .

عدم التؾازن ضي القؾ : ضالستشسر إما أن يكرؾن أكئرر أو أقرؾي وضري وضرع أضزرل مرؽ وضرع 
 الزح ة.
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فؾلرررة يحررردث بررررفة مدرررتسرة ومتكرررررة  : و عرررد سرررمؾك التشسرررر أكثرررر  ررريؾعا ضررري مرحمرررة الظ
 (.(Spector, N.&Kelly,S.,2006,661السبكرة كسا يؾضح  

و الدمؾك التشسري مؾجؾد ضي السجتسعرات البذرر ة مشرذ القردم ، وهرؾ عراهرة عامر  يسارسرها 
االضررراد باسرراليم متعررددة ومتشؾعررة ، وهررؾ مؾجررؾد لرردي اضررراد الجررشس البذررري بأ رركال مختمفررة 

 لغروف السشاسبة .وبدرجات متفاوت  ، و غهر عشدما تتؾاضر ل  ا

و عد تقدير الذات احد السداخل االيجاب ة لخفض الدرمؾك التشسرري مرؽ خرالل تشس رة قردرات 
الفرد الذات ة ووع ة الداخمي ، واقامة عالقات اجتساع ة ناجحة ، وبقردر مرا يترؾضر لمفررد مرؽ 

 تؾاضق  ونغرة ايجاب ة 

و عرد  العمسرا  مرؽ أكثرر  و عد مفهؾم تقدير الذات أحد األبعاد السهسة ضري الذخرر ة،
تمررػ األبعرراد أهس ررة وتررأثيرا ضرري الدررمؾك، إذا ال يسكررؽ أن نحقررق ضهسررا واضررحا  لمذخررر ة أو 

 الدمؾك اإلنداني بؾج  عام دون أن تذسل ضسؽ متتيراتشا الؾس ظة مفهؾم تقدير الذات.

ع كسا يعتئر مفهؾم تقدير الذات مؽ أهؼ السفاه ؼ الستعمقة بذخر ة اإلندان، وقد  ا
اسررررررتخدام  ضرررررري كتررررررم عمررررررؼ الررررررشفس واالجتسرررررراع، ولقررررررد كتررررررم الكثيررررررر عررررررؽ أهس ررررررة تقرررررردير 
الررررذات.وعهرت السقرررراوالت بانتغررررام عررررؽ ذلررررػ ضرررري الجرا ررررد، والسجررررالت العامررررة والسقرررراوالت 
الخا رررررررة بعمرررررررؼ الرررررررشفس وبررررررررام  التم فز رررررررؾن، والحمقرررررررات الدراسررررررر ة، والسرررررررؤتسرات العمس رررررررة 

 (patten,1999 

 الحات  عالقة التنمخ بتقجيخ

يعررد تقرردير الررذات أحررد السررداخل اإليجاب ررة لخفررض الدررمؾك التشسررري مررؽ خررالل تشس ررة 
قدرات الفرد الذات ة ، ووع   الداخمي ، وإقامة عالقرات إجتساع رة ناجحرة ، وبقردر مرا يترؾاضر 
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لمفرررد مررؽ تؾاضررق ونغررر  إيجاب ررة لمح رراة بقرردر مررا يتستررع برردرجات كئيرررة مررؽ تقرردير الررذات .ضقررد 
 Kumpulainen.,Rsanen)سات عديدة أرتباط تقدير الرذات بالدرمؾك التشسرري أكدت درا

,Henttonen., Almqvist Kresanow ., Linaaer , al .,1998  
Omoore&Kirkham., , 2001) 

 عيشرة لدى والتشسر الذات ( ضي دراسة تقديرٕٗٔٓحامد الجهشي ، عئيد بيشي  رجا 
وتؾ رمي الري الشترا   وجرؾد ضررو  ذات داللر  إحررا  ة الزا رد ،  الشذراط ذوى  التالميرذ مرؽ

بيؽ متؾسرظات درجرات االطفرال وذلرػ عمري جس رع أبعراد مق راس  ( ,ٔٓعشد مدتؾي دالل   
 تقدير الذات والدرجات الكم ة لمسق اس .

( بدراسرة  ( pollasteri ; cardemil .& o, Donnell ,2010قرام بؾالسرتري 
ير الرذات والدرمؾك التشسرر لردي الستشسرر ؽ والزرحايا ، هدضي ضخرص طئ عرة العالقرة بريؽ تقرد

مؽ طالب السدارس الستؾسظة . واسفرت نتا   الدراسة عؽ وجؾد  ٖٚٓوتكؾني العيشة مؽ 
عالقة بيؽ تقدير الذات الستدني والتشسر لدي االناث ضي حيؽ لؼ يتئيؽ اي ارتباط بيؽ تقدير 

ضرو  ذات داللة  احرا  ة بيؽ الرذكؾر  الذات وسمؾك التشسر لدي الذكؾر ، كسا تئيؽ وجؾد
 واالناث ضي التشسر المفغي ضي اتجا  االناث .

 مفهؾم التشسر :

ر تعر فرأ عم سرأ مئش را  عمرى تشسر( مرؽ أوا رل مرؽ عررف الolweus,1993   ٓس يعد أولرؾ 
 رررركل مررررؽ أ رررركل العشررررف الذررررا عة جرررردأ برررريؽ األطفررررال  بأنرررر  تجررررارب بحث ررررة، حيررررث عرضرررر  

 لتررف الستعسد لمزرر أو اإلزعاج مؽ جانم واحد أو أكثر مرؽ األضررادوالسراهقيؽ و عشى ا
. 
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و قرررد يدرررتخدم السعتررردى اضعررراأل مبا ررررة أو غيرررر مبا ررررة لمتشسرررر عمرررى اآلخرررر ؽ، و التثسرررر 
تؾحرة عمرى اآلخرر ؽ، مرؽ خرالل العردوان المفغري أو الئردني، و التشسرر فالسبا ر هؾ هجسة م

 حردث إقرررا  اجتساع رأ مثررل : نذرر الذررا عات، و غيرر السبا رر هررؾ الرذي يدررتخدم  الفررد ل
 سر غير السبا ر ضارأ جدا  عمى أدا  الفرد مثم  مثل التشسر السبا ر .شيسكؽ أن يكؾن الت

 Horwood : waylen : Williams &wolke ,2005)زمراله    و عررف هرؾروودو
أضعل سمئ ة مؽ ث عشدما يتعرضى طالم تعرضأ مكررأ لدمؾك ات أو دالتشسر بان  سمؾك يح

طمبررة رخررر ؽ، يقرررد إيذا رر ، و تزررسؽ عررادة عمررؼ تررؾازن ضرري القررؾة وهررؾ إمررا أن يكررؾن جدررديأ 
االجتسرراعي، أو يكررؾن إسررا ة ضرري  ذتشررابز باأللقرراب أو عاطس ررأ كالشئررالكالزرررب، أو لفغ ررأ ك

زيل، والس سا حؾل العالقة بيؽ مفهرؾم التشسرر فالسعاممة، تحتاج إلى مز د مؽ اإليزاح والت
 وان.دالعو 

ضررررري تعر فررررر  لمدرررررمؾك التشسررررررى أنررررر  عبرررررارة عرررررؽ  (Adamsِِ, 2006, 11و يرررررؾرد أدمرررررز  
اسررتتالل بعررض األطفررال لقررؾتهؼ الجدرردية أو  ررعئيتهؼ أو حتررى سررالطة ألدررشتهؼ، مررؽ أجررل 

ر دونر  مشر ، و سكرؽ يل رخر أو إخزاع ، وضي بعض األح ان الحرؾل عمرى مرا فإذالل ط
غيررر مبا ررر ومررؽ أمثمررة التشسررر السبا ررر:الدضع، و العررراك، و  سررر مبا ررر أوشترررش ف  إلررى ت

م، و اإل رراعات، و الثرثرررة بألفررا  تزررض، و مررؽ أمثمررة التشسررر غيررر السبا ررر: إثررارة التالررب
 مؤن  

يعرررف التشسررر عمرري انرر   رركل مررؽ ا رركال العرردوان ال يؾجررد ن رر  تررؾازن لمقررؾي برريؽ الستشسررر 
ر اقرررؾي مررؽ الزررح ة ، والتشسرررر قررد يكرررؾن لفغ ررا او بررردن ا او والزررح ة ودا سررا يكرررؾن الستشسرر

 ( Pepler &Cragi , 2000نفد ا وقد يكؾن مبا ر او غير مبا ر  
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كسا يعرف أن  سمؾك غير سؾي متعسد ومتكرر يقؾم ب  الظفل القؾي إللحا  األذى واأللرؼ 
أو غيرر لفغري بظفل رخر أقل قؾة أو قميل الحيمة، وقرد يكرؾن مبا رر أو غيرر مبا رر لفغري 

 .ص( ٕٖ٘، ٕٔٔٓ هبة جابر عئد الحسيد، 

 االسباب واالتجاىات النظخية المفدخة لمتنمخ:

لقرررد تعرررددت الشغر رررات السفدررررة لدرررمؾك التشسرررر لررردي األطفرررال كسرررا يؾضرررح إسرررساعيل عئرررد 
( ضهشرراك الرربعض يغررؽ أن سررمؾك التشسررر غر ررزة عامرر  لكررل ضررررد ، ٗٙ:ٖٙ،  ٕٚٓٓالقررادر 

خرررر أن األطفرررال يتعمسرررؾن الكثيرررر مرررؽ العرررادات الدرررمئ ة عرررؽ طر رررق بيشسرررا يرررري الررربعض اال
مالحغررة سررمؾك وتررررضات األبررا  واألخررؾة والرضررا  وغيرررهؼ ، و سكررؽ أن يررزداد تعمسررة عشرردما 
يكاضأ األطفال لق امهؼ بهذ  التررضات الدمئ ة ، وبذلػ يحرل الظفل عمي ما ير رد ، ون سرا 

 سمؾك التشسر.   يمي عرضا  لتفدير الشغر ات السختمفة حؾل

 أواًل : نظخية التحميل النفدي 

تؾضح نتا   دراسة أن األطفال يمجئؾن الي سمؾك التشسرر بشرا  عمري الشزعرة العدا  رة التري 
 تزداد لديهؼ أكثر مؽ أقرانهؼ غير العدوانييؽ.

ولقد تختمف الباحثةمع تفدير هذ  الشغر ة ،حيث الشزع  العدا  ة التي ترزداد لردي األطفرال 
الستشسررر ؽ وتؾجرر  سررمؾكهؼ قررد ترجررع  الرري أسررباب مختمفررة ومشهررا الحرمرران الؾالرردي أو العشررف 
األسري أو التجاهل مؽ قئل السعمس  واالضراد السح ظيؽ ب  تمػ األسباب تقمل مؽ ثقة الظفل 
بشفدرر  ، و شذررأ هررذ  الشزعهالعدا  ررة و تؾجرر  بررالتشسر نحررؾ األخررر ؽ ولكشهررا ل درري ضظررر  واأل 

 ال متشسر ؽ.أ بح االطف
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 ثانيا : النظخية الدمهكية

أن الستشسر يعززسمؾك  مؽ قئل األضراد السح ظيؽ ب  مؽ الزمال  واأل ردقا  وتسمكر  درجرة 
كئيرررة مررؽ الشجؾم رر  برريؽ زمال رر  مسررا يجعررل الظفررل بالذررعؾر أنرر  مختمررف ومتسيررز ، كسررا أن 

شا  مؾاقف تشسر   واألعتدا  احراز الظفل الستشسر لسا ير د يسثل تعز ز وهذا يدضع  ألنذا  وب
 (ٙٛ، ٜٕٓٓعمي األضراد السح ظيؽ ب  مؽ زمال    نايفة قظامي ، مشي الررايرة ،

حغرررة الشسررراذج التررري يتعررراممؾن أن األطفرررال يالحغرررؾن و تعمسرررؾن مرررؽ خرررالل مالو ؾضرررح 
 ، لكشهؼ إنتقا يؾن لمدمؾك ات التي تغهر أمامهؼ .معها

شغر رر  ، حيررث أن الظفررل يررزداد تعمسرر  مررؽ خررالل الثررؾاب وتتفررق الباحثررة مررع تفدررير هررذ  ال
 والعقاب ، ضسكاضأة الدمؾك الستشسر تذجع  هؾ وغير  مؽ أقران  عمي تكرار  .

 ثالثا : النظخية المعخفية 

تذير هذ  الشغر ة إلي أن سمؾك العدوان والتشسر يتكؾن لدي األطفال إذا مرا تعررض الري  
ا ، وهرذا الرشقص ضري السعمؾمرات حرؾل قزر ة مرا يثيرر نقص ضي السعمؾمات التي يحتراج إليهر

لديرر  نؾعررا مررؽ القمررق وعرردم التررؾازن ، والررتخمص مررؽ هررذا التررؾتر والقمررق ضقررد يمجررأ الظفررل الرري 
 ٕٛٓٓالبحررث والتفترر ش ضرري الئيئرر  السح ظررة إليجرراد جررؾاب لتمررػ القزرر ة  سررشا  سررم سان ، 

،ٗ٘. ) 

ضتري أن نقص بعض السعمؾمات لدي وتتئشي الباحثة هذ  الشغر   ضي البحث الحالي ،    
الظفل يجعم  يتئشي أضكار ال عقالن ة ، ن ذعربالشقص والعجز ، مسا يجعم  يمجأ الي التشسر 
بأقران  مؽ أجل تحقيق ذات  ، والد ظرة عمي اإلخر ؽ ، و فترض أن تعديل األضكار 

 العقالن ة ألي أضكار عقالن ة مشظق ة.
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 Nabuzooka , D .et؛ (Camodeca,M.et ,al., 2002تئيؽ نتا   دراسة   
,al ., 2009  أن سمؾك التشسر وروح األنتقام يراحئها سؾ  التؾاضق الشفدي لدي )

الستشسر ؽ ، كسا أن تعرض األطفال لمزرر وااليذا  السدتسر مؽ األقران يز د مؽ 
 حاضر أو ضي السدتقئل لدي الزحاياخظر وجؾد عدم تؾاضق نفدي ضي الؾقي ال

 (Hampel,P.et,al2009ما أثئتت  نتا   دراسة وذلػ
Gradinger,P.et,al.,2009 ؛ (Seay, A.,2010 

كسا أن األطفال الستشسر ؽ والزحايا يعانؾن مؽ أضظربات أنفعال ة متسثمة ضي 
 ,Duffy(  ٜٕٓٓوقد قام دوضي ورخر ؽ    .ضعف ضي مهارات التشغ ؼ االنفعالي 

Amanda. , Nesdale & Drew ,   بدراسة أثر مجسؾعة األقران ذوي الدمؾك
( طالبا تتراوح  ٖٔ٘السرغؾب ن   عمى خفض تشسر األطفال ، كان السذاركؾن   

عام . وحددت السذاركة ضي الستشسر وعزؾ ة جساعة األ دقا   ٛ:ٖٔاعسارهؼ مؽ 
خل السجسؾعة   القا د مقابل ومعايير السجسؾعات السعيشة والسشا م اإلجتساع ة دا

السح ظيؽ أو عمى الرؾرة االكميش ك ة . وترجع أهس ة الدراسة الحال ة إلى : ندرة 
الدراسات العرب ة التي تشاولي مؾضؾع التشسر وعالقت  بالعدوان ، وضق متتيرات 
الدراسة ضي حدود عمؼ الباحثة ، تتزح أهس ة الدراسة الحال ة مؽ خالل طئ عة 

لتي تتردى لها الدراسة الحال ة حيث تدهؼ الدراسة الحال ة إسهاما  نغر ا  السذكمة ا
ضي تحديد الفر  بيؽ السرظمحيؽ   العدوان والتشسر ( ضي ضؾ  عالقتهسا ببعض 
الستتيرات الشفد ة وهي   األمؽ الشفدي ، تقدير الذات ، داضع ة اإلنجاز ( لدي 

 مرحمة الظفؾلة السبكرة .
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 مفيهم تقجيخ الحات 

يعتئرر تقرردير الررذات مررؽ اهرؼ السفرراه ؼ الستعمقررة بذخررر ة االندران وقررد  رراع اسررتخدام  ضرري 
كتررم عمررؼ الررشفس واالجتسرراع ، ولقررد كتررم الكثيررر عررؽ اهس ررة تقرردير الررذت وعهرررت السقرراالت 

 بانتغام عؽ ذلػ ضي الجرا د ، والسقاالت الخا ة بعمؼ الشفس ، والسؤتسرات العمس ة .

ثة لؼ تؤكد هذا بعد ، ضعمي الرغؼ مؽ ان الذيؽ لديهؼ سمؾك عدواني اال ان الدراسات الحدي
لرديهؼ تقردير ذات مرتفرع ، اال انرر  يؾجرد كثيررون غيرر عرردوانييؽ ولرديهؼ تقردير ذات مرتفررع ، 
لذا نجد ان " بؾمدرتير " يؤكرد ان تقردير الرذات السدرتقر هسرا اكثرر العؾامرل التري تدراعد ضري 

ة نغرة ايزا ان اكثر ما يرؾر العالقة بيؽ تقدير الذات تؾقع الدمؾك العدواني ، ومؽ وجه
والدررمؾك العرردواني هررؾ نغر ررة تهديررد االنررا الترري تعتئررر الدررمؾك العرردواني وسرريمة لمرردضاع عررؽ 
   نغرة الفرد السفزرم  لذاتر  ، عشردما يحراول اي  رخص ان يقمرل مرؽ قردرة او يذرؾة  رؾرت  .

  Baumeister,2000 ) 

" مؽ خالل الدراسات عمي الدور الهام الذي يدعس  السشاخ ٕٓٔٓاكدت "ضاطسة ضرج احسد 
االسري ضي ح اة الظفل ، ان هشاك ارتباط بيؽ السشاخ االسري ضي ح اة الظفل ، وان هشاك 
ارتباط بيؽ السشاخ االسري وبيؽ التؾاضق الشفدي والثقة بالشفس والرالبة الشفد ة والسهارات 

، ايزا ان هشاك عالقة بيؽ السشاخ االسري وتقدير الذات عشد الظفل ومؽ تربؾا االجتساع ة 
 .ضي مشاخ وجداني سؾي ومشاخ وجداني غير سؾي 

 النظخيات المفدخة لتقجيخ الحات

تشؾعي الشغر ات التي تشاولي مفهؾم تقدير الذات مرؽ حيرث نذرأت ، ونسرؾ ، وأثرر  ضري 
إثبررات   الشغر ررات باتجاهررات  رراحئها ومشهجرر  ضرريسررمؾك الفرررد بذرركل عررام، وتختمررف تمررػ 

  :الستتير الذي يقؾم عمى دراست  ومشها الشغر ات اآلت ة
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 Resenberg) ،(1965نظخية روزنبخج 

تدور أعسال روزنئرج حؾل محاولت  دراسة نسؾ، وارتقا  سمؾك تقي ؼ الفررد لذاتر  وذلرػ 
ب ، وقد اهتؼ برفة خا ة بتقي ؼ مؽ خالل السعايير الدا دة ضي الؾسط االجتساعي السح ط 

السررراهقيؽ لرردواتهؼ، وأوضررح أنرر  عشرردما نتحرردث عررؽ التقرردير السرتفررع لمررذات، ضررشحؽ نعشررى أن 
الفرد يحترم ذات  و ق سها بذكل مرتفع، بيشسرا تقردير الرذات السرشخفض يعشري رضرض الرذات أو 

ور الرذي تقرؾم ( كسرا اهرتؼ بالردٕٜٜٔ:  ٜٛعدم الرضا عشها.   عئد الررحسؽ سريد سرم سان، 
ب  األسرة ضي تقدير الفرد لذات ، وعسل عمرى تؾضر ح العالقرة بريؽ تقردير الرذات الرذي يتكرؾن 
ضرررري إطررررار األسرررررة وأسرررراليم الدررررمؾك االجتسرررراعي لمفرررررد مدررررتقبال  والسررررشه  الررررذي اسررررتخدم  

هررؾ االعتسرراد عمررى مفهررؾم االتجررا  باعتبررار  أداة محؾر ررة برريؽ الدررابق والالحررق مررؽ   روزنئرررج
 (ٖٓٔ:  ٜٜٛٔحداث والدمؾك.   عال  الديؽ كفاضي، األ

واعتئر روزنئرج أن تقدير الذات مفهؾم يعكس اتجا  الفرد نحؾ نفدر  وطررح ضكررة أن  
الفررد يكررؾن اتجاهرا  نحررؾ السؾضرؾعات الترري يتعامرل معهررا و خئرهرا، ومررا الرذات إال أحررد هررذ  

ا  عؽ االتجاهات التي ُيكؾنها نحرؾ السؾضؾعات ، وُ َكؾن الفرد نحؾها اتجاها  ال يختمف كثير 
السؾضؾعات األخرى، ولؾ كاني أ  ا  بد ظة يؾد استخدامها، ولكش  ن سا بعد عاد واعترف 

عررررؽ اتجاهاترررر  نحررررؾ  –ولررررؾ مررررؽ الشاح ررررة الكس ررررة  –بررررأن اتجررررا  الفرررررد نحررررؾ ذاترررر  يختمررررف 
 ؼ الرذي السؾضؾعات األخرى، معشرى ذلرػ أن روزنئررج يؤكرد عمرى أن تقردير الرذات هرؾ التقير

يقررؾم برر  الفرررد و حررتفة برر  عررادة لشفدرر  و عئررر عررؽ اتجررا  االستحدرران أو الرررضض.   عررال  
 (ٖٓٔ: ٜٜٛٔالديؽ كفاضي ، 

 ((zelar, 1969 نظخية زيمخ

تفترض نغر ة ز مر أن تقردير الرذات يشذرأ و تظرؾر بمترة الؾاقرع االجتسراعي ضهرؾ يشذرأ 
رد، إذ يشغر ز مر إلى تقدير الذات مؽ داخل اإلطار االجتساعي لمسح ط الذي يع ش ن   الف
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ضري معغرؼ الحراالت  –زاو ة نغر ة السجال ضي الذخر ة، و ؤكرد أن تقير ؼ الرذات ال يحردث 
إال ضي اإلطار السرجعي االجتساعي، و رف ز مر تقدير الذات بأن  تقدير يقرؾم بر  الفررد  –

بررريؽ الرررذات والعرررالؼ  لذاتررر ، و معرررم دور الستتيرررر الؾسررر ط أو أنررر  يذرررتل السشظقرررة الستؾسرررظة
الؾاقعي، وعشردما تحرث تتيررات ضري بيئرة الذرخص االجتساع رة ضر ن تقردير الرذات هرؾ العامرل 

 –الرذي يحرردد نؾع رة التتيرررات التري سررتحدث ضرري تقر ؼ الفرررد لذاتر  تبعررا لرذلػ، وتقرردير الررذات 
 (٘ٓٔ-ٗٓٔ:  ٜٜٛٔ.  عال  الديؽ كفاضي،–وضقا لز مر 

 (cooper smith  ،1976نظخية كهبخ سميث) 

يرى كؾبر سسيث أن تقردير الرذات يتزرسؽ كرل مرؽ عسم رات تقير ؼ الرذات، وردود األضعرال، 
واالسررتجابات الدضاع ررة، وعمررى عكررس روزنئرررج لررؼ يحرراول أن يررربط أعسالرر  ضرري تقرردير الررذات 
بشغر ررة أكثررر وأكئررر  ررسؾال ، ولكشرر  ذهررم إلررى أن تقرردير الررذات مفهررؾم متعرردد الجؾانررم، ولررذا 

 نشتمررق داخررل مررشه  واحررد أو مرردخل معرريؽ لدراسررت ، بررل عميشررا أن ندررتفيد مشهررا ضرر ن عميشررا أال
جس عررا لتفدررير األوجرر  الستعررددة لهررذا السفهررؾم، و قدررؼ كررؾبر سررسيث تعئيررر الفرررد عررؽ تقرردير  
لذاترر  إلررى قدررسيؽ :األول التعئيررر الررذاتي وهررؾ إدراك الفرررد لذاترر  وو ررف  لها،الثرراني التعئيررر 

الفرد لذاتر ، التري تكرؾن   األساليم الدمؾك ة التي ترفح عؽ تقديرالدمؾكي وهؾ يذير إلى 
متاحرررة لمسالحغرررة الخارج رررة، و سيرررز بررريؽ نرررؾعيؽ مرررؽ تقررردير الرررذات،  غرررادة بشررري عئرررد  ، 

 ٚٗ،ٙٔه:ٕٓٗٔ

  فخوض الجراسة :
من خالل العخض الدابق لالطار النظخي واالسئمة واالىجاف تم تحجيج فخوض الجراسة 

 التالية لمتحقق منيا : 
  التشسر المفغي ، التشسر الجددي ، التشسر   التشسربيؽ دالة وسالبة عالقة تؾجد

لة ي مؽ اطفال مرحمة الظفؾ لدوتقدير الذات (  االجتساعي ، التشسر االلكتروني
 السبكرة.



  

جامعة بني سهيف -كمية التخبية لمطفهلة المبكخة   
 

218 

 2021 ديدمبخ -2ج (،6)3مجمة بحهث ودراسات الطفهلة،    

 الرضاقي ، تقدير الذات  يدهؼ تقدير الذات  تقدير الذات السدرسي، تقدير الذات
 .ي مؽ اطفال مرحمة الظفؾلة السبكرةلدى لد بالتشسرضي التشئؤ ( العا مي

: تعتسرررد الدراسرررة ضررري اجرا اتهرررا عمررري السرررشه  الؾ رررفي لؾ رررف  مننننيل الجراسنننة واالجنننخاءات
التشسرر لردي عيشرة مرؽ اطفرال الروضر  ضزرال عرؽ تحديرد تبرايؽ كرل العالقة بيؽ تقدير الذات و 

  مؽ تقدير الذات والتشسر بتبايؽ الستتيرات الديسؾجران ة

تؼ استخدام السشه  الؾ في االرتباطي وهؾ السشه  الذي يرمح الجرا  هذ   المنيل المتبع :
 الدراسة. 

تكؾني مؽ    مؽ اطفال مرحمة الظفؾلة السبكرة (ٖٓٔالبحث    ارك ضي عينة الجرسة :
ومتؾسط ، مٕٕٔٓ-ٕٕٓٓ الدراسيلمعام  األول، بالفرل الدراسي طفل( ٓ٘طفمة ،  ٓٛ

  .مؽ مدرسة العدوي الشسؾذجي بسحاضغة بشي سؾ ف ( عاما ،ٗ:ٙأعسارهؼ  
 االدوات المدتخجمة لمقياس :  

 مق اس التشسر  " اعداد الباحثة "اوال 
       ة "ق اس تقدير الذات " اعداد الباحثمثان ا 

 أوال: مقياس التنمخ )إعجاد الباحثة (
 خطهات أعجاد المقياس -1

( أعؾام، ولترس ؼ ٘:ٙتؼ إعداد مق اس التشسر، ونثراوح أعسار العيشة ما بيؽ  التشسر مقياس
 ىي:مق اس التشسر تؼ إتباع عدة مراحل أو خظؾات 

عادة ما يعتسد الق اس : التنمخ تناولت التي الدابقة والجراسات النظخيات وتحميل دراسة: أوأل
الشفدي عمى نغر ات تفدر ، وبحؾث ميدان ة تختئر كفا ت ، ومؽ ثؼ جا ت ضرورة تحميل 

تفدير في الشغر ات والبحؾث السرتبظة بالتشسر، وذلػ بهدف معرضة وجهات الشغر السختمتة 
تها ومكؾناتها وتحديد التعر ف اإلجرا ي لها، هذ  الغاهرة، مسا يداعد عمى استخالص مجاال
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و عد هذا خظؾة أساس ة لئشا  السق اس وتحديد مكؾنات  ون سا يمي نذير لبعزى الدراسات 
 تؼ االطالع عميها واالستفادة مشهاالتي والبحؾث الدابقة 

عمى وتزسذت استقرا  التراث الد كؾلؾجي واالطالع ثانيا: االطالع عمى المقاييذ الدابقة:
األدب ات والبحؾث الشفد ة التي تثاولي براسة الدمؾك العدواني والس سا الدمؾك التشسري هذا 
باإلضاضة إضى عسل مدح لمسقاي س واألدوات الستاحة ضي الئيئة العرب ة واألجشئ ة وذلػ بعد 

 االطالع عمى عدد مؽ السقاي س األجشئ ة ضي هذا السجال

وبسراجعة مرادر السعرضة الدابقة مؽ دراسات وأدب ات : تحجيج مكهنات المقياس: ثالثا
نفد ة ومقاي س خا ة بالتشسر والتعرف عمى محتؾ اتها مؽ مفردات ومكؾنات، وتحميل 
السزسؾن الكسي والك في لالستجابات عمى االستبانة السفتؾحة، وبتحديد السكؾنات التي 

ح مؽ اب دير استخالص ؟ مؽ العيشات الدابقة أ ب485حرمي عمى ندبة  يؾع واتفا  
مكؾنات وبشؾد مق اس التشسر، والتي روعي عشد   اغتها أن تكؾن مدتسدة مؽ األسس 
والسقاي س واالستبانات التي تؼ تحميمها مدبقا، ومؽ ترش ف القا سة إلى عدة مكؾنات 

 أساس ة، وهذ  السكؾنات هي:

خص اآلخر، أو مشادات  البعد االول : التشسر المفغي: هؾ التمفُّة بألفا  ُمهيشة لمذ
 .  بأسسا  سّيئة ال ُيحّئُذها الذخص وال يحئُّها، و الدخر ة مش ، وتهديد 

البعد الثاني : التشسر الجددي: وهؾ إيذا  الذخص، عؽ طر ق َضْرب ، وإهانت ، وايذا    
 .ضي جدد ، ودضع  بقّؾة

كَتْرك  وحيدا ، وَدْضع البعد الثالث : التشسر األجتساعي : وهؾ إيذا  الذخص معشؾّ ا ، 
 .اآلخر ؽ إلى َترك  حئت ، وإخبارهؼ بعدم مرادقت ، أو التعرُّف إل  

البعد الرابع : التشسر االلكتروني : هؾ الدمؾك العدواني وغير مرغؾب ن   والذي يقؾم 
 عمي استخدام  بكة االنترني اللحا  االذي لالخر ؽ واالسا ة لهؼ
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األخت ار بيؽ ٔثؼ يتؼ تدجيل االستجابة مؽ خالل  و تؼ تظئيق السق اس عمى الظفل
 (بديميؽ  نعؼ، ال

رادر تسي   اغة الئشؾد ضي ضؾ  مخامدأ: صياغة البنهد وتحجيج بجائل االستجابة: 
التعر فات اإلجرا  ة الخا ة بكل مكؾن، كسا روعي ضي   اغتها أن تكؾن السعرضة الدابقة، و 

ؾح ة أو مزدوجة السعشى، وأن تكؾن قريرة قدر اإلمكان، بمتة عرب ة سهمة واضحة غير م
( بشدأ. أما عؽ تحديد بدا ل االستجابة يالحة 25وتكؾن السق اس ضي  ؾرة األول ة مؽ  

وجؾد العديد مؽ   غ االستجابات عمى بشؾد السق اس، وقد اختيرت الر تة بشعؼ أو ال ض ذا 
 لدمؾك ات التشسر ة.كاني اإلجابة بشعؼ يجم تحديد تكرار حدوث هذ  ا

 : تحجيج اليجف من المقياس -أ
 وهؾ التعرف عمى التشسر لدى أطفال مرحمة الظفؾلة السبكرة.

   تحجيج الخاصية المخاد دراستيا إجخائيا: -ب
 -تعر ف سمؾك التشسر :  

هؾ الدمؾك الستكرر الذي يهدف إلى إيذا   خص لفغ ا أو جدديا أو أجتساع ا أو 
اإلحراج أو الدخر ة مؽ قئل طفل متشسٍر عمى طفل رخر أضعف مش ، أو السزايقة أو 

 أ تر مش  أو ألي سئم مؽ األسباب .
 : تحميل ميجان المقياس -ج

 ( بشدا مؾزعة عمى اربعة أبعادٖٚحيث يتكؾن السق اس مؽ  
 مقياس تقجيخ الحات )إعجاد الباحثة (ثانيا 
 خطهات أعجاد المقياس -2
 : المقياستحجيج اليجف من  -أ

 وهؾ التعرف عمى تقدير الذات لدى أطفال مرحمة الظفؾلة السبكرة.
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   تحجيج الخاصية المخاد دراستيا إجخائيا: -ب
 -تعر ف تقدير الذات:  

إن ذات الظفل هي جؾهر  خريت  بكل ما تذسل عم   مؽ اتجاهات ومذاعر وق ؼ 
ضي مختمف السؾاقف األمر الذي ومعتقدات يدركها الظفل و كتدئها نت جة تفاعم  مع بيئت  

ل  أبمغ األثر ضي تؾج   سمؾك  وتفاعم  مع نفد  واآلخر ؽ ضزال عؽ تك ف  ضي بيئت  
 وتؾاضق  معها.

 : تحميل ميجان المقياس -ج
 ( بشدا مؾزعة عمى ثالثة ابعاد:ٕٗحيث يتكؾن السق اس مؽ  

 (10البعج االول : تقجيخ الحات المجرسي )
 ( .8تقجيخ الحات الخفاقي )البعج الثاني : 

 (. 6البعج الثالث : تقجيخ الحات العائمي )
 وصف المقياس : -ه
  البعج االول : تقجيخ الحات المجرسي : ويذيخ الي مجي تقجيخ الطفل لحاتو من خالل

سمهك معمميو اتجاىو ، و تهقعات االطفال وقجراتيم واتجاىاتيم وقيميم المختبطة 
 كاديمية.بالجهانب المجرسية واأل 

  البعج الثاني : تقجيخ الحات الخفاقي : ويذيخ الي مجي تقجيخ الطفل لحاتو من خالل
 سمهك رفاقو وأصجقائو اتجاىو .

  البعج الثالث : تقجيخ الحات العائمي  : ويذيخ الي مجي تقجيخ الطفل لحاتو من خالل
حيث  سمهك والجيو اتجاىو ، ويقيذ تهقعات الطفل نحه نفدو ضمن العائمة من

 .قجراتو واىتماماتو وقيمو وتفاعمو مع إفخاد العائمة
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ىناك العجيج من البحهث والجراسات الدابقو التي تناولت التنمخ لجي عينو من اطفال 
  مخحمو الطفهلو المبكخه:

( بعشؾان : العالقة بيؽ الدمؾك التشسري ونؾع ة الح اة لدي  ٕٙٔٓدراسة عمي   
ضحايا التشسر مؽ ذوي  عؾبة القرا اة مؽ طمبة السرحمة الستؾسظة ، هدضي الدراسة الي 
معرضة العالقة بيؽ الدمؾك التشسري ونؾع ة الح اة لدي ضحايا التشسر مؽ ذوي  عؾبات 

ستؾسظ  ، وتحديد الفرو  بيؽ الجشديؽ ضي متتيرات الدراسة   القرا ة مؽ طمبة السرحمة ال
الدمؾك التشسري ، نؾع ة الح اة ( وقد استخدم الباحث السشه  الؾ في عمي عيشة مكؾن  مؽ 

( طالم وطالبة ، وقد تؾ مي الدراسة لمعديد مؽ الشتا   مؽ اهسها وجؾد ضرو  ذات ٕٓٙ 
والسفحؾ يؽ االكئر سشا ضي االدا  عمي داللة احرا  ة بيؽ السفحؾ يؽ اال تر سشا 

مق اس ضحايا التشسر ونؾع ة الح اة ، باالضاضة الي وجؾد عالقة سالبة ذات داللة 
احرا ية بيؽ الدرجة الكم ة عمي مق اس ضحايا التشسر ومق اس نؾع ة الح اة لدي ضحايا 

 التشسر . 

تشسر السدرسي لدي ( بعشؾان : العالقة بيؽ ال ٕٛٔٓدراسة ندا نرر الديؽ غر م  
تالميذ السرحمة االعدادية وبعض خرا ص الذخر ة والعالقات االسر ة ، هدضي الدراسة 
الي التعرف عمي بعض خرا ص الذخر ة والعالقات االسر ة ، هدضي الدراسة الي 
التعرف عمي بعض خرا ص الذخر ة وانساط العالقات االسر ة التي تدهؼ ضي تذكيل 

( مقدسة الي ٕ.ٖٔسرحمة االعدادية الذكؾر بستؾسط عسري   التشسر لدي تالميذ ال
مجسؾعتيؽ   مجسؾعة الستشسر ؽ ومجسؾعة الزحايا ( وتؾ مي الدراسة الي وجؾد عالقة 
ارتباط ة دالة ومؾجبة بيؽ سمؾك التشسر وكل مؽ العراب ة والرراع االسري لدي مجسؾعة 

لتشسر وكل مؽ العراب ة والرراع الستشسر ؽ وعالقة ارتباط ة دال  ومؾجبة بيؽ سمؾك ا
االسري لدي مجسؾعة الستشسر ؽ وعالقة ارتباط ة دال  وسالبة بيؽ سمؾك التشسر وكل مؽ 
االنبداط والتساسػ االسري لدي مجسؾعة الستشسر ؽ ، عالقة ارتباط ة دالة وسالبة بيؽ سمؾك 
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الستشسر ؽ اكثر  التشسر وكل مؽ االنبداط والكذب لدي مجسؾعة مؽ ضحايا التشسر ، وكان
 عراب ة مؽ ضحايا التشسر اكثر ضي التساسػ االسري مؽ الستشسر ؽ .

 لدى والتشسر الذات ( ضي دراسة تقديرٕٗٔٓحامد الجهشي ، عئيد كسا بيشي  رجا 
الزا د ، وتؾ مي الي الشتا   وجؾد ضرو  ذات دالل   الشذاط ذوى  التالميذ مؽ عيشة

يؽ متؾسظات درجات االطفال وذلػ عمي جس ع أبعاد (ب ,ٔٓإحرا  ة عشد مدتؾي دالل   
 الذات والدرجات الكم ة لمسق اس  مق اس تقدير

مق اس التشسر السرؾر: إعداد الباحثة تؼ إعداد مق اس التشسرضي ضؾ  البحؾث الدابقة 
؛ ٖٕٔٓ؛ هالل بؽ زاهر الشئهانى، وأحسد دمحم  ئيم، ٕ٘ٓٓ، ٕٚٔٓ ايسان يؾسف ابراه ؼ 

Siddiqui & Rehman, 2017 ؛Pizzie & Kraemer, 2019 والذي تكؾن ضي )
( مفردات، ٓٔ( مفردة تؼ تؾز عها عمى التشسر المفغي وا تسل عمى  ٕٗ ؾرت  األول ة مؽ  

( مفردة، ٔٔ( مفردات، التشسر االجتساعي وا تسل عمى  ٜالتشسر الجددي وا تسل عمى  
 -ٔكل مفردة اخت ار ؽ تأخذ التقديرات  ( مفردة. أمام ٔٔالتشسر اإللكتروني وا تسل عمى  

  فر(عمى الترتيم.
(، ٔ( محكسيؽ  ممحقٛتؼ عرض السق اس عمى مجسؾعة مؽ السحكسيؽ بمغ عددهؼ  و 

إلبدا  مالحغاتهؼ عمى مدى مشاسبة العبارات ألهداف السق اس والدالمة المتؾ ة، وتؼ عسل 
لكمسات والر اغات المتؾ ة، مالحغات الدادة السحكسيؽ، والتي تسثمي ضي تعديل بعض ا

%(، ل رل ٓٓٔ%( إلى  ٘.ٚٛوحذف بعض العبارات، حيث تراوحي ندم اتفاقهؼ بيؽ  
( ٜ( مفردة مؾزعة عمى أربعة أبعاد هؼ: التشسر المفغي وا تسل عمى  ٖٛالسق اس إلى 

( مفردات، والتشسر االجتساعي وا تسل عمى ٛمفردات، والتشسر الجددي وا تسل عمى  
( مفردة.ثؼ تؼ تظئيق السق اس عمى ٓٔردة، والتشسر اإللكتروني وا تسل عمى  ( مفٓٔ 

(، وذلػ لحداب الثبات والرد ، حيث تؼ ٓٓٔالعيشة االستظالع ة لمبحث الحالي  ن= 
تقدير الرد  السرتبط بالسحػ،وبمتي ق سة معامل االرتباط بيؽ درجات العيشة االستظالع ة 

التشسر المفغي (ودرجاتهؼ عمى بعد ٕ٘ٔٓديار الرضاعي"  عمى مق اس التشسرإعداد "ابؾ ال
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، التشسر اإللكتروني (ٜٙ.ٓ ، التشسر االجتساعي (٘ٙ.ٓ ، التشسر الجددي (ٙٙ.ٓ 
وهي ق ؼ مرتفعة ودالة إحرا  ا عشد مدتؾى داللة ( ٙٚ.ٓ،والدرجة الكم ة   (ٔٚ.ٓ 
 ٓ.ٓٔ.) 

(، ٗٛ.ٓ(، و ٔٛ.ٓ(، و ٖٛ.ٓألفا لكرونباخ   بمتي ق سة الثبات لمسق اس بظر قةكسا 
عمى التشسر المفغي والتشسر الجددي والتشسر االجتساعي والتشسر اإللكتروني (ٗٛ.ٓو 

الترتيم، وهي ق سة جيدة لمثبات. كسا تؼ تقدير معامل االرتباط بيؽ درجة كل مفردةوالدرجة 
، كسا لمتشسر المفغي(ٖٕٚ.ٓ ( إلى ٜٔ٘.ٓالكم ة لمبعد الذي تشتسي إل  ، وتراوحي بيؽ  

( إلى ٖٚ٘.ٓ، وتراوحي بيؽ  لمتشسر الجددي(ٗٛٙ.ٓ( إلى  ٕٙ٘.ٓتراوحي بيؽ   
، لمتشسر اإللكتروني(ٖ٘ٚ.ٓ( إلى  ٓٗ٘.ٓ، كسا تراوحي بيؽ  لمتشسر االجتساعي( ٘٘ٚ.ٓ 

 (.ٔٓ.ٓوهي ق ؼ دالة عشد  
والسؾزعة عمى أبعاد  ( مفردة،ٖٛمسا سئق يتزح أن مق اس التشسر والذي ا تسل عمى  

( مفردات، ٛ( مفردات، والتشسر الجددي وا تسل عمى  ٜالتشسر المفغي وا تسل عمى  
( ٓٔ( مفردة، والتشسر اإللكتروني وا تسل عمى  ٓٔوالتشسر االجتساعي وا تسل عمى  

 يسكؽ االعتساد عمى نتا ج  والثقة ضيها، حيث تستع بسعامالت ثبات و د  مشاسبة.مفردة، 
 وثبات مق اس التشسر: د  

تؼ تقدير الرد  السرتبط بالسحػ مؽ خالل حداب معامل االرتباط بيؽ درجات العيشة 
ودرجاتهؼ  (ٕ٘ٔٓ"ابؾ الديار الرضاعي"  إعداد التشسر ( عمى مق اس ٓٓٔاالستظالع ة  ن = 

 يؽضي السق اس السدتخدم ضي البحث الحالي، كسا تؼ حداب الثبات بظر قة ألفا كرونباخ، و ئ
 ( التالي نتا   ذلػ.ٔجدول  
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 (1ججول )
 التنمخمعامالت صجق وثبات أبعاد مقياس 

 ثبات ألفاكرونباخ  د  السحػ األبعاد
 ٖٛ.ٓ **ٙٙ.ٓ التشسر المفغي

 ٔٛ.ٓ **٘ٙ.ٓ التشسر الجددي
 ٗٛ.ٓ **ٜٙ.ٓ التشسر االجتساعي
 ٗٛ.ٓ **ٔٚ.ٓ التشسر االلكتروني

 - **ٙٚ.ٓ الدرجة الكم ة

 ٔٓ.ٓدالة عشد مدتؾى داللة **           
 :التنمخاالتداق الجاخمي لمقياس 

تراوحي ق ؼ معامالت االرتباط بيؽ درجة كل مفردة لبعد التشسر المفغي والدرجة الكم ة 
(، كسا تراوحي ق ؼ معامالت االرتباط بيؽ درجة ٕ٘ٚ.ٓ( إلى  ٖٗٗ.ٓلهذا البعد بيؽ  

(، ٕٔٙ.ٓ( إلى  ٜٜٗ.ٓدرجة الكم ة لهذا البعد بيؽ  وال كل مفردة لبعد التشسر الجددي
كسا تراوحي ق ؼ معامالت االرتباط بيؽ درجة كل مفردة لبعد التشسر االجتساعي والدرجة 

(، كسا تراوحي ق ؼ معامالت االرتباط بيؽ ٗٚٚ.ٓ( إلى  ٚٔ٘.ٓالكم ة لهذا البعد بيؽ  
( إلى ٕٗٗ.ٓ ة لهذا البعد بيؽ  درجة كل مفردة لبعد التشسر االلكتروني والدرجة الكم

تؼ تقدير معامل االرتباط بيؽ درجات كل بعد مؽ هذ  األبعاد والدرجة ( ،كسا ٜٚٙ.ٓ 
( لألبعاد ٔٔٚ.ٓ(،  ٖٚٚ.ٓ(،  ٚٗٙ.ٓ(،  ٕٛٚ.ٓالكم ة لمسق اس والتي بمتي  

م. التشسر المفغي ، والتشسر الجددي ، والتشسر االجتساعي والتشسر االلكتروني عمى الترتي
 (.ٔٓ.ٓمرتفعة ودالة عشد مدتؾى داللة  وكاني جس عها ق ؼ 
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 مقياس تقجيخ الحات : إعجاد الباحثة 
،  ٖٕٓٓتؼ إعداد مق اس تقدير الذات ضي ضؾ  البحؾث الدابقة  الحسيدي الزيدان 

( مفردة تؼ ٕٗ، ( والذي تكؾن ضي  ؾرت  األول ة مؽ   ٕٗٔٓرجا  عئيد حامد الجهشي 
تقدير الذات ( مفردات،  ٓٔ( وا تسل عمى  تقدير الذات السدرسيتؾز عها عمى  

( مفردات. ٙوا تسل عمى  تقدير الذات العا مي(( مفردات،  ٛوا تسل عمى  الرضاقي(
أمام كل مفردة اخت ار ؽ تعئر عؽ مدى انظبا  السفردة عمى الظفل وهي: نعؼ، ال،  

رات السؾجبة و تؼ عكدها ضي  فر(عمى الترتيم ضي حالة العبا -ٔتأخذ التقديرات  
 حالة العبارات الدالبة.

(، ٔ( محكسيؽ  ممحقٛتؼ عرض السق اس عمى مجسؾعة مؽ السحكسيؽ بمغ عددهؼ  و 
إلبدا  مالحغاتهؼ عمى مدى مشاسبة العبارات ألهداف السق اس والدالمة المتؾ ة، وتؼ 

ت والر اغات عسل مالحغات الدادة السحكسيؽ، والتي تسثمي ضي تعديل بعض الكمسا
 .المتؾ ة

(، وذلػ ٓٓٔثؼ تؼ تظئيق السق اس عمى العيشة االستظالع ة لمبحث الحالي  ن= 
لحداب الثبات والرد ، حيث تؼ تقدير الرد  السرتبط بالسحػ،وبمتي ق سة معامل 

الحسيدي دمحم  عداد "االرتباط بيؽ درجات العيشة االستظالع ة عمى مق اس تقدير الذات
تقدير الذات (،وبعد ٔٚ.ٓ تقدير الذات السدرسيودرجاتهؼ عمى بعد "  ٖٕٓٓضيدان 

( وهي ق ؼ مرتفعة ودالة إحرا  ا عشد ٚٙ.ٓ  تقدير الذات العا مي(،وبعد ٜٙ.ٓ الرضاقي
 (.ٔٓ.ٓمدتؾى داللة  

( ٜٚ.ٓ( ،و ٔٛ.ٓ(، و ٖٛ.ٓألفا لكرونباخ   بمتي ق سة الثبات لمسق اس بظر قةكسا 
عمى الترتيم، وهي تقدير الذات العا م ،وبعد تقدير الذات الرضاقي، و تقدير الذات السدرسي
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ق سة جيدة لمثبات. كسا تؼ تقدير معامل االرتباط بيؽ درجة كل مفردةوالدرجة الكم ة لمبعد 
( تقدير الذات السدرسي، كسا ٗٓٚ.ٓ( إلى  ٕ٘٘.ٓالذي تشتسي إل  ، وتراوحي بيؽ  

( ٖٔٗ.ٓ ، كسا تراوحي بيؽالذات الرضاقيتقدير ( ٜٜٙ.ٓ( إلى  ٙٚٗ.ٓتراوحي بيؽ  
 (.ٔٓ.ٓ،وهي ق ؼ دالة عشد  تقدير الذات العا مي(ٕ٘ٚ.ٓإلى  

( مفردة، والسؾزعة ٕٗمسا سئق يتزح أن مق اس تقدير الذات والذي ا تسل عمى  
تقدير الذات ( مفردات،  ٓٔ( وا تسل عمى   تقدير الذات السدرسيعمى بعدي 

، ( مفرداتٙوا تسل عمى  تقدير الذات العا مي(مفردات،  ( ٛوا تسل عمى  الرضاقي(
 يسكؽ االعتساد عمى نتا ج  والثقة ضيها، حيث تستع بسعامالت ثبات و د  مشاسبة.

 (2ججول )
 تقجيخ الحاتمعامالت صجق وثبات أبعاد مقياس 

 ثبات ألفاكرونباخ  د  السحػ األبعاد
 ٖٛ.ٓ **ٛٙ.ٓ  تقدير الذات السدرسي

 ٖٛ.ٓ **ٜٙ.ٓ الذات الرضاقيتقدير 
 ٜٚ.ٓ **ٚٙ.ٓ تقدير الذات العا مي

 - ** ٗٚ.ٓ الدرجة الكم ة

 ٔٓ.ٓدالة عشد مدتؾى داللة **           
التشسر   التشسربيؽ دالة وسالبة عالقة تؾجد والحى ينص عمى:  االولالختبار صحة الفخض 

ي مؽ لدوتقدير الذات (  الجددي ، التشسر االجتساعي ، التشسر االلكتروني المفغي ، التشسر
. تؼ استخدام معامل ارتباط بيرسؾن، وجدول التالي يئيؽ نتا   اطفال مرحمة الظفؾلة السبكرة

 ذلػ.
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 التنمخوتقجيخ الحاتمعامل ارتباط بيخسهن لمعالقة بين 

 ٔٓ.ٓدالة عشد مدتؾى داللة **      ٘ٓ.ٓ* دالة عشد مدتؾى داللة 
 الدابق: جدولاليتزح مؽ 

التشسر المفغي ، و بأبعاد  السختمفة   التشسر( بيؽ ٔٓ.ٓوجؾد عالقة سالبة ودالة عشد   -
وبيؽ تقدير  الدرجة الكم ة(االلكتروني، و التشسر الجددي ، و التشسر االجتساعي ، و التشسر 

والدرجة تقجيخ الحات العائمي  ، ، و و تقجيخ الحاتالخفاقي، تقجيخ الحات المجرسي  الذات
 ( .**-423.-( إلى  **-140.- الكم ة(لدى عيشة البحث، والتي تراوحي مؽ 

تقجيخ الحات  تقدير الذاتيدهؼ هالحي ينص عمى: الثاني: الختبار صحة الفخض رابعا
ي مؽ اطفال لدبالتشسر ضي التشئؤ ( تقجيخ الحات العائمي  ، و و تقجيخ الحاتالخفاقي، المجرسي

التالي يؾضح   تؼ استخدام تحميل االنحدار الستعدد التدر جي وجدول. مرحمة الظفؾلة السبكرة
 نتا   ذلػ.

 
 

 

 التشسر التشسر
 المفغي

 التشسر
 الجددي

 التشسر االجتساعيالتشسر 
 االلكتروني

 الكم ة الدرجة

 **-140.- **-180.- **-141.- *-120.- *-112.- تقدير الذات السدرسي
 **-270.- **-302.- **-288.- **-305.- **-307.- الرضاقي تقدير الذات

 **-523.- **-537.- **-529.- **-520.- **-520.- تقدير الذات العا مي
 **-423.- **-465.- **-433.- **-424.- **-420.- الدرجة الكم ة
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تقجيخ الحات  تقدير الذاتنتائل تحميل االنحجار المتعجد التجريجي حدب أىمية تأثيخ العهامل المدتقمة 
 )التنمخ ( عمى المتغيخ التابع(تقجيخ الحات العائمي  ، و و تقجيخ الحاتالخفاقي، المجرسي

العهامل 
 المدتقمة

R R2  التغيخ
 R2في

B Beta ت ف 

 تقجيخ الحات
 الخفاقي

.520a .270 .270 -1.000- -.473- 149.109 10.232 

تقجيخ الحات 
 العائمي

.531b .282 .011 -.253- -.117- 6.405 2.531 

مؽ  بالتشسرالدابق أن أهؼ عامل يسكؽ أن يدهؼ ضي التشئؤ  (ٛ  يتزح مؽ جدول
 %( مؽ التبايؽ، يم    والذي ضدر ٕٚهؾ  والذي ضدر   تقدير الذات

عمى  تقدير الذاتمؽ بالتشسر %( مؽ التبايؽ. كسا يسكؽ   اغة معادلة التشئؤ ٔ.ٔ 
 الشحؾ التالي:

 تقجيخ الحات العائمي  -117.تقجيخ الحات الخفاقي    -473.  145.920=  التنمخ
 :العالقة بين التنمخ وتقجيخ الحات مناقذة وتفديخنتائل 

  اوال الفرض االول : 

التشسر المفغي ، التشسر   التشسربيؽ دالة وسالبة عالقة ص الفرض االول عمي تؾجد يش
ي مؽ اطفال مرحمة لدوتقدير الذات (  الجددي ، التشسر االجتساعي ، التشسر االلكتروني

الظفؾلة السبكرة ، ولمتحقق مؽ هذا الفرض قامي الباحثة بحداب معامل االرتباط بيؽ 
ت هذة الشت جة متفقة مع العديد مؽ الدراسات  وقد جا . التشسري تقدير الذات والدمؾك 

الدابقة اكدت ان االطفال ضحابا التشسر السدرسي يتدسؾن بتقدير ذات مشخفض 
(Andreou.2001;Park.2006;Blak&Jackson.2005) 
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حيث نجد ان التشسر تأثيرات خظير  عمي االطفال الذيؽ يقعؾن ضح ة التشسر 
 Rigby ) ام لمذات والذي قد يدتسر بعد تؾقف عسم ة التشسر ومشها ضقدان االحتر 

.2003  

بعشؾان " العالقة بيؽ الدمؾك  Kinard, 1978)  دراسة كيشاردحثة مع اواتفقي الب
نتا   الدراسة: تؾ مي الدراسة إلى أن هشاك عالقة ، وكاني العردواني وتقدير الذات 

 . وتقدير الذات اإليجابي لدى األطفالارتباط ة سرالبة بريؽ الردمؾك العدواني 

 لدى والتشسر الذات ( ضي دراسة تقديرٕٗٔٓحامد الجهشي ، عئيد كسا بيشي  رجا 
الزا د ، وتؾ مي الي الشتا   وجؾد ضرو  ذات دالل   الشذاط ذوى  التالميذ مؽ عيشة

(بيؽ متؾسظات درجات االطفال وذلػ عمي جس ع أبعاد  ,ٔٓإحرا  ة عشد مدتؾي دالل   
 .الذات والدرجات الكم ة لمسق اس مق اس تقدير

  الثاني :ثان ا الفرض 

يدهؼ تقدير الذات  تقدير الذات السدرسي، تقدير الذات الرضاقي ، تقدير الذات العا مي  ( 
 .ي مؽ اطفال مرحمة الظفؾلة السبكرةلدى لد بالتشسرضي التشئؤ 

خالل تدني ضي التشئؤ بالتشسر السدرسي وذلػ مؽ  يسكؽ أعهرت الشتا   الى أن 
مدتؾى التشسر،  ارتفع حدث قرؾر ضي تقدير الذاتضؾجدت الدراسة أن  كمسا  تقدير الذات

 فد  ومع بيئت  نضسؽ بيئة يكؾن متؾاضق ضيها مع الظفل وقد يعى ذلػ الى وجؾد 

لسداخل االيجاب ة لخفض الدمؾك التشسري مؽ خالل تقدير الذات احد ا وتري الباحثة ان 
تشس ة قدرات الفرد الذات ة ووع ة الداخمي ، واقامة عالقات اجتساع ة ناجحة ، وبقدر ما 

 يتؾضر لمفرد مؽ تؾاضق  ونغرة ايجاب ة 
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 Pollastri Cardemil & ODonnell( ،ٕٓٔٓ  وضي دراسة بؾال ستري واخرون  
هدضي الي ضحص طئ عة العالقة بيؽ تقدير الذات وسمؾك التشسر لدي الستشسر ؽ والزحايا 

وتؾ مي نتا   الدراسة الي وجؾد العالقة بيؽ تقدير الذات الستدني والستشسر لدي االناث  .
ضي حيؽ لؼ يتئيؽ اي ارتباط بيؽ تقدير الذات وسمؾك التشسر لدي الذكؾر ، كسا تئيؽ وجؾد 

 .لة أحرا  ة بيؽ الذكؾر واالناث ضي التشسر المفغي ضي أتجا  االناثضرو  ذات دال

 التهصيات :
ربسا يفيد البحث ضي دراس  التشسر وعالقت  بعدد مؽ الستتيرات كتقدير الذات والتشذئة 

  الؾالدية .
االهتسام بالساد  السقدمة لمظفل ضي وسا ل اإلعالم السدسؾعة والسر  ة لتقديؼ  -ٔ

  خر ات مشجزة تحثهؼ وتذجعهؼ عمى اإلنجاز وتبعدهؼ عؽ العشف والتذمر.
رو  الفردية بيؽ الذكؾر واإلناث ضي أ كال التشسر لؾضع خظط فتعرف الضرورة  -ٕ

 مؾاجهة لهذ  الدمؾك ات
االستفادة مؽ معرضة دور انخفاض تقدير الشات ضي عهؾر أنساط سمؾك ة غير  -ٖ

 مرغؾب ضيها كالتشسر.
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 المخاجعقائمة 
 السجمة التدخل، برام  و السدرسي التشسر): يشاير ، ٖٕٔٓالقحظاني  الدمظان سعد نؾرة

 البذرر ة، السرؾارد تشس رة و العمس رة لألستذرارات العرب رة السؤسدرة االجتساع رة، العرب رة لمعمرؾم
 ٕٓ٘-ٖٕ٘،ٔ(ٖمرر، 

وز ردان احسررد الدرررطاوي ر ررزو، روبررت، زابررل  ترجسررة(. عئرد العز ررز الذررخص  -جؾز رف 
ر رررة والتظئيرررق، الجرررز  األول، غ(. ترب رررة األطفرررال والسرررراهقيؽ السزرررظربيؽ سرررمؾك ا الشٜٜٜٔ 

 ، العيؽ دولة اإلمارات العرب ة الستحدة، دار الكتاب الجامعي.ٔط
، تقرردير الررذات والتشسرلرردي عيشرر  مررؽ التالميررذ ذوي  ٕٗٔٓرجررا  عئيررد حامررد الجهشرري ،  

مجمررة البحررث العمسرري ضرري الترب ررة ، جامعررة عرريؽ  ررسس كم ررة الئشررات لرر داب الشذرراط الزا ررد ،  
 .ٗ, ج  ٘ٔوالعمؾم والترب ة ،ع 

ات الترب ررة الخا ررة سرر(. الزررتؾط الشفدرر ة لرردى معمسرري ومعمٜٔ ٖٜ ررؾق ة الدررسادوني  
 ذؾرة، كم ة الترب ة، جامعة الزقاز ق.شات، رسالة ماجدتير غير مذير التقدوعالقتهاب

ات وعالقتررر  بالدرررمؾك العررردواني لررردى طمبرررة ذدير الرررتقررر(. ٕ ٓ ٓ ٖيررردي  سحالزررريدان، ال
السرحمررة الستؾسررظة بسديشررة الر رراض، رسررالة ماجدررتير، كم ررة الدراسررات العم ررا، أكاديس ررة نررايف 

 ؾم األمش ة، الر اض. عمالعرب ة لم
 ماجدرتير، رسرالة الشفدري، براألمؽ عالقتر  و االغتررابK 2004، العقيمري دمحم برؽ عرادل

  لر اض.ا
 ط د ، ( األمان عدم و األمان   الشفد ة الرحة إخت ار ، 1987 الع دؾي، الرحسؽ عئد

  .القاهرة ، العرب ة الشهزة دار ،
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اإلسرركشدر ة: دار  ،والمجرسننيالعننائمي  العنننف سننيكهلهجية(.2 0 0 7)عئرد العغرر ؼ، طر  
 الجامعة الجديدة 

 الهجر لمظباعة، القاهرة.دار  النفدية، الرحة(.1 987)كفافيالديؽ عالء  
 النفدني، واألمنن الهالجينة بعتذنئة في عالقتنو اتحال تقجيخ(.1 989)افيكفالديؽ عالء 

العجمررة العرب ررة لمعمررؾم اإلنسا  ررة، مجمررس الشذررر العمسرري، جامعررة الكؾ رري، الدررشة التاسررعة، ع 
 .1 2 8- 1 ٘٘ص ص  ،53
 الدائنننج، بالنذننناط المرنننحهب االنتبننناه اضنننطخاب اختبنننار(. 2 0 0 5)دمحم الشرررؾبي دمحم  

 األنجمؾ السرر ة، القاهرة.
،الكؾ رري:  ٕ، ط الج(الشغر ررة والعرر ؽ.  سرر كؾلؾج ة التشسررر برري ٕٕٔٓر. يامدررعد أبررؾ الررد

 .يثالحددار الكتاب 
لتقدير الذات ضي خفض الدرمؾك التشسرر  برنام  ضاعم ة (: ٕٔٔٓالديار   أبؾ نجاح مدعد

السرررررحؾب بفرررررط الشذرررراط ، مجمررررة مركررررز البحررررؾث  لرررردي االطفررررال ذوي اضررررظراب االنتبررررا 
 .(ٛ، العدد.   ٙوالدراسات الشفد ة ، جامعة القاهرة ، مجمد.

دار السدرريرة لمشذررر والتؾز ررع  ٔط (: الظفررل الستشسررر،ٜٕٓٓنايفررة قظررامي، مشررى الررررايرة 
 والظباعة، عسان.

ات لردى ذالر يربتقرداالبتكراري وعالقتهرا  التفكيررقردرات (. 2 012)نؾف مبارك القحظاني 
كم رة الترب ررة، جامعررة أم  تيخ،دننماج ةالرسننالسبررررات وغيررر السبرررات، الظالبرات عيشرة مررؽ 

 القرى.

( ، بعض الستتيرات الشفد ة لدي ضحايا التشسر ٕٓٔٓهال  خير سشاري اسساعيل  
تربؾ ة واجتساع ة ، كم ة الترب ة ، جامعة  السدرسي ضي مرحمة االبتدا  ة، مجمة الدراسات

 (ٕ  ٙٔحمؾان ، 
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