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 من وجهة نظر المعلمات درجة توافر مكونات تقدير الذات في محتوى مناهج الصفوف األولية 

The Degree of Availability of Self-esteem Components in the Content of the Primary 

Grades' Curricula from the Teachers’ Point of View  
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 الدراسةمستخلص 

 ،األولية من وجهة نظر المعلمات الصفوفتحديد درجة توافر مكونات تقدير الذات في محتوى مناهج الى  ةالحالي دراسةال تهدف

دد فالطريقة التي يُدرك بها ذاته هي التي تٌح لنفسككككه، تهنظرشكككككل الطفل فيها يٌ  من أهم المراحل حيثمرحلة الطفولة  تبرتٌعحيث 

 بمكونات لدراسةل الموضوعيةالحدود ثلت مت فكرة الفرد عن ذاته هي النواة الرئيسية التي تقوم عليها شصصيته.فنوع شكصصيته، 

 الزمانية والحدود األولية، الصفوف بمعلمات البشرية والحدود األولية، الصفوف مناهج محتوى في تضمينها ودرجة الذات تقدير

 .عنيزة مدينة في األولية الصفوف بمدارس المكانية والحدود ،ـه4111 العام من الثاني الدراسي بالفصل

، ( معلمة411)أفرادها عدد كأداة لجمع البيانات من عينة بلغ  واالستبانة، في هذه الدراسة المنهج الوصفي االرتباطي استصدامتم 

ة، بدرجة متوسككطمن وجهة نظر المعلمات توافر مكونات تقدير الذات في محتوى مناهج الصككفوف األولية  عن النتائجوأسككفرت 

زى تُعات داللكة ححصككككككائيكة في درجكة توافر مكونكات تقكدير الكذات في محتوى المناهج للصككككككفوف األولية ذ وعكدم وجود فرو 

دعوة القائمين على بناء مناهج الصكككفوف  تُوصكككي الدراسكككة بأهميةنتائج الوبناء  على ، والمؤهل العلمي سكككنوات الصبرة ي  لمتغير

ضكككرورة االسكككتعانة  .بر مما هي عليه في الطبعة الحاليةة بشككككل أكحلى تضكككمين مكونات تقدير الذات في الطبعات الجديد األولية

صككككككصككككككين في مجككال المنككاهج وطر  التككدريح العككامككةل لتطوير محتوى منككاهج الصككككككفوف األوليككة، وتقككديم بككالصبراء والمتص

 الموضوعات التي تتضمن مكونات تقدير الذات.

 .، تقدير الذات الشصصيمكونات تقدير الذات، مناهج، الصفوف األولية، معلمة الصفوف األولية الكلمات المفتاحية:
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The Degree of Availability of Self-esteem Components in the Content of the Primary 

Grades' Curricula from the Teachers’ Point of View  

By: Reem Hamad A Albadi 

Supervisor: Aida Theeb Abdullah Mohamad 

Abstract 

The current study aimed to determine the degree of availability of assessment components in the 

content of the primary grades curricula from the point of view of female teachers, the childhood 

stage is considered one of the most important stages in which the child forms his view of himself. 

The way in which he realizes himself is what determines the type of his personality. The 

individual's idea of himself is the main nucleus on which his personality is based. The objective 

limits of the study were the components of self-esteem and the degree of their inclusion in the 

content of the curricula of the primary grades, the human limits of the teachers of the primary 

grades, the temporal limits of the second semester of the year 1444 AH, and the spatial limits of 

the primary grades schools in the city of Unaizah. 

The descriptive correlational method was used in this study, and the questionnaire to collect data 

from the point of view of average female teachers, and the absence of statistically significant 

differences in the content of the higher education in the content of the study, the study, the study  

Studying, studying, studying, and building the curriculum of the elementary grades, the new 

editions are more extensive than in the current edition. The need to seek the help of experts and 

specialists in the field of general curricula and teaching methods; To develop the content of the 

primary grades curricula, and to introduce topics that include components of self-esteem. 

Keywords: Components of self-esteem, Curricula, Primary classes, Primary classes' teacher, 

Personal self-esteem. 
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 الدراسةمقدمة . 1

يمثل التعليم في الصفوف األولية اللبنة األولى للتعليم الصحيح، فالمرحلة االبتدائية هي األساس لكل مراحل التعليم الالحقة 

حيث تبدأ من مرحلة الطفولة المبكرة وتستمر حتى الطفولة المتأخرة، أي أنها ترافق المرحلة األهم في نمو الطفل خاصة في 

االجتماعي، حيث تظهر متطلبات جديدة تفرض على الطفل سلوكيات واستجابات وعالقات معينة من نوع جديد، و النفسي الجانب

 .فيتسع مجاله االجتماعي وتنمو عالقاته وتتحدد ضوابطه االجتماعية التي تحكم وتنظم سلوكه

ت األطفال ميول واتجاها تظهر خالله ومنفالتعليم االبتدائي يشكل القاعدة لتأسيح المالمح المستقبلية لشصصية الطفل،  

 (.8142والتي لها أهمية في بناء شصصياتهم وبناء الذات وتوجيه سلوكهم وتمتد آثارها لسنوات طويلة من حياة الفرد )لوصيف، 

ويعد تقدير الذات الحجر الرئيح والدعامة األساسية في شصصية الفرد وكيانها الوجداني ونشاطها السلوكي ورصيدها 

رفي، بل أكثر من ذلك حيث يؤثر التقدير اإليجابي أو السلبي للذات على حاضر الفرد ومستقبله وفعاليته، ويعتبر التقدير المع

اإليجابي للذات من الحاجات األساسية والنفسية التي يجب مراعاتها وحشباعها خاصة لألطفال في المراحل العمرية األولى ومرحلة 

في المنزل أوالً أو المدرسة ثانياً، ويتسم تقدير الذات بأن له أبعاد متعددة، وهناك على األقل ثالثة  المدرسة سواء من قبل الوالدين

أبعاد مصتلفة، وهي المظهر المادي )التقدير المادي للذات(، وأداء المهام )تقدير أداء الذات(، والعالقات الشصصية )التقدير 

 .(Mahley &Reisner, 2005)مالهي وريزنر  االجتماعي للذات(

وتنشأ الحاجة حلى تقدير الذات نتيجة لصبرات الطفل بإشباع أو ححباط حاجته حلى االعتبار اإليجابي من اآلخرين، فإذا ما 

 (. 8181اكتسب الطفل اعتباراً معيناً من اآلخرين استدمجه في بنية الذات )محمد، 

من خالل محددات معينة يكتسب الفرد بصورة تدريجية فكرته ويتشكل تقدير الذات منذ الطفولة عبر مراحل النمو المصتلفة 

عن نفسه وتقديره لها، فصبرات الطفولة وأسلوب التنشئة االجتماعية وأسلوب العقاب والثواب واتجاهات الوالدين وتوقعاتهم 

دى وفي نمو وتكوين الذات لوثقافتهم ومستواهم االجتماعي واالقتصادي، والصبرات الحياتية لها دور مهم في حدراك الفرد لذاته 

 (. Erkan, Ertugrul, 2016)أيركان وأرطغرل  األطفال

( على أهمية مرحلة الطفولة بالنسبة لنمو مفهوم تقدير Marina, Svetlana, 2016وقد أكدت دراسة مارينا وسفيتالنا )

 عمر ارنة مع ما يحدث في السنوات األولى من الالذات، وأن أي تغير يحققه الشصص البالغ بالنسبة لهذا المفهوم يكون طفيفاً بالمق

سنوات( يمر بمرحلة توسيع وتشعب الذات الذي ينتج عن 9-6)الصفوف األولية رحلة مومن الجدير بالذكر أن الطفل في 

ن ردود عتعدد التجارب وتنوعها الجسمية والعقلية واالجتماعية التي يعيشها الطفل في هذه المرحلة وكذلك من األدوار الناتجة 

فعل المحيط فتتشكل صورة الذات األولى التي تدعم ثقة الفرد بنفسه حيث تسمح له باالندماج في مجتمعات أخرى غير عائلية 

أهمها المدرسة، وهكذا يتسع مفهوم الذات ليشمل التجارب الجديدة سواء كانت حيجابية أو سلبية ألن المفهوم الذي كونه من قبل 

 (.8141كان ناقصاً )العطا، 

يتضح أهمية مرحلة الطفولة في تنمية تقدير الذات لدى الطفل، ونظراً ألهمية تقدير الذات في تحقيق  ما سبقوبناء على 

حالية أو في المرحلة ال واالجتماعي فيالصحة النفسية للطفل وفي تحقيقه للنجاح على صعيد المدرسة وعلى الصعيد الشصصي 

تضمينها  ةودرجوهو المناهج الدراسية  في العملية التعليمية حد العناصر الهامةأ لبحث والدراسة فيالمراحل التالية، كان ال بد من ا
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تقدير الذات بما يسهم في دعم دورها في تحقيق تقدير الذات لدى األطفال، لذا جاءت هذه الدراسة للتعرف على وجهة  لمكونات

 مرحلة الصفوف األولية. لتوى المناهج تقدير الذات في مح مكوناتفر اتو درجةنظر المعلمات في 

 مشكلة الدراسة . 1.1

دد فالطريقة التي يُدرك بها ذاته هي التي تٌح لنفسه، تهنظرشكل الطفل فيها يٌ  من أهم المراحل حيثمرحلة الطفولة  تبرتٌع 

 فكرة الفرد عن ذاته هي النواة الرئيسية التي تقوم عليها شصصيته.فنوع شصصيته، 

تقدير الذات ال يولد مع اإلنسان بل يكتسبه من تجاربه وخبراته وردود أفعاله تجاه التحديات والمشكالت التي نظراً ألن و

لذا يجب التعامل مع األطفال بكل الحب والتشجيع وتكليفهم بمهمات يستطيعون حنجازها فتكسبهم تقديراً لذواتهم  تواجهه في الحياة،

 وثقة بأنفسهم.  

ات لدى األسرة بذلك تقوم بتنمية تقدير الذواألساس في تكوين مفهوم الذات لديه، هي ي يعيشها الطفل لصبرات التوتُعتبر ا

الفرد، ومن ثم يمتد حلى المجتمع فيبدأ الفرد باإلحساس باألهمية والجدارة في مواقف الحياة المصتلفة، لهذا اعتبر مفهوم تقدير الذات 

 (.8144فراد بتصحيح مسار تفكيرهم بذواتهم )الحجري، قضية واسعة وشائكة بالنسبة للكثير من األ

 .من كونه يمثل ميزة أساسية في شصصية الفرد فهو يؤثر على سلوكنا وأحاسيسنا وعلى قدراتنا التكيفية ية تقدير الذاتوتأتي أهم    

ديب، )لفة ه في المجاالت المصتالتقدير المرتفع للذات يساعد الفرد على مواجهة صعوبات الحياة ويجعله قادراً على تحقيق ذاتف    

8141).  

أن تقدير الذات من الحاجات األساسية لإلنسان حيث  عام حلىوقد أشار العديد من المنظرين في مجال علم النفح بوجه 

 (. 8146في أعلى الهرم الذي صممه للحاجات اإلنسانية )لقوقي،  Maslow وضعها ماسلو

بة لكل أنواع النجاحات األخرى المنشودة، ولعل المدرسة وما تحويه من جوانب وتقدير الذات مهم جداً من حيث حنه بوا

مصتلفة تعد من أبرز العوامل المؤثرة بعد األسرة في تقدير الطفل لذاته ال سيما في المرحلة األولية لما لها من أهمية تربوية كبيرة 

 .(8181تساعد على التأثير في شصصية الطفل )الصعيدي، 

ن تقدير الذات هو بناء متتالي يتطور وفق سيرورة دينامية ومتواصلة، وهو بعد أساسي في بناء الشصصية فهو وبالتالي فإ

 .(8149دي، )العبي بمثابة الوعي بقيمة "األنا"، وهناك الكثير من العوامل التي تقف في سبيل تقدم الطفل ونموه وتقديره لذاته

ات المدرسة الثقافية والعلمية واالجتماعية فهو الجانب األبرز في المدرسة وبما أن المناهج هي الوعاء الحامل لكل مكون

 والذي يمكن أن يكون له التأثير األكبر في العديد من القضايا. 

يق تقدير الذات، بما يؤدي حلى تحق مكوناتتضمينها  ودرجةأحد أهم العوامل المؤثرة في تقدير الذات تٌعد المناهج الدراسية ف

تقدير الذات في مضمونها، خاصةً مع  مكوناتو منها في تعزيز تقدير الذات لدى األطفال من خالل تضمين الدور المرج

يتجلى دور المناهج في معالجة ذلك من خالل الحكم على  أوهن ،المالحظات المتكررة ألطفال لديهم مستوى متدني من تقدير الذات
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، حيث أن المناهج الدراسية متوفرة لجميع األطفال في ة نظر المعلماتتقدير الذات في مضمونها من وجه مكوناتفر اتو درجة

 مصتلف مستوياتهم.

للحاجة لتنمية تقدير الذات لدى األطفال، ولندرة توفر دراسات سابقة تناولت قياس درجة توافر مكونات تقدير الذات  ونظًرا

لتبني  البيئة السعودية بشكل خاص، مما أثار فضول الباحثةفي محتوى مناهج الصفوف األولية في البيئات العربية بشكل عام وفي 

 هذه الدراسة.

 أسئلة الدراسة: . 2.1

 مكن تحديد مشكلة الدراسة من خالل اإلجابة على األسئلة التالية:ي

 السؤال الرئيس:

 تقدير الذات في محتوى مناهج الصفوف األولية من وجهة نظر المعلمات؟  مكوناتفر اتو درجةما  .4

 :التالية االسئلة الفرعيةالسؤال الرئيس ويتفرع من 

تقدير الذات في محتوى المناهج للصفوف األولية من وجهة نظر المعلمات  مكوناتفر اتو درجةفي ذات الداللة فرو  ال ما .8

 المؤهل العلمي؟  رتغزى لمتغي

ت ولية من وجهة نظر المعلمافي درجة توافر مكونات تقدير الذات في محتوى المناهج للصفوف األ ذات الداللة ما الفرو  .3

 تغزى لمتغير الصبرة؟
 

 أهداف الدراسة: . 3.1

 تسعى الدراسة الحالية الى تحقيق األهداف التالية:

 تقدير الذات في محتوى مناهج المرحلة األولية من وجهة نظر المعلمات. مكونات فر اتو درجةحديد ت .4

الذات في محتوى المناهج للصفوف األولية من وجهة  تقدير مكوناتفر اتو درجةفي  ذات الداللة الفرو  الكشف عن .8

 .المؤهل العلمي رنظر المعلمات التي تغزى لمتغي

في درجة توافر مكونات تقدير الذات في محتوى المناهج للصفوف األولية من وجهة ذات الداللة الفرو   الكشف عن .3

 نظر المعلمات التي تغزى لمتغير الصبرة.
 

 :أهمية الدراسة. 4.1

 ية الدراسة الحالية فيما يلي:تتجلى أهم

في أهمية الموضوع الذي تتناوله وهو تقدير الذات والذي يعد أمرا مهماً للصحة النفسية خاصةً في  :األهمية النظرية. 1.4.1      

 هذه المرحلة العمرية الحاسمة في حياة الفرد، حيث تؤدي دوراً كبيراً في تشكيل الشصصية فيما بعد.

تفيد نتائج الدراسة في حال وجود قصور أثناء تعديل أو تطوير أو تعزيز محتوى  من المأمول أن :ةاألهمية التطبيقي .2.4.1      

األولية في تنمية تقدير الذات لدى األطفال، وقد تفيد الصفوف المناهج، األمر الذي سوف يسهم في تعزيز دور المناهج في مرحلة 

 ، كما أنها قد تفيد المعلمين القائمين بتدريح هذه المرحلة. المكوناتهذه الدراسة صانعي القرار حيث يتم حغناء محتوى المناهج ب
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 حدود الدراسة. 5.1

 قتصر الدراسة الحالية على الحدود التالية:ت

 تضمينها في محتوى مناهج الصفوف األولية.  ودرجةتقدير الذات  مكونات الحدود الموضوعية: -

  .معلمات الصفوف األولية الحدود البشرية: -

 .ـه4111الفصل الدراسي الثاني من العام خالل  الزمانية:الحدود  -

 .مدارس الصفوف األولية في مدينة عنيزة الحدود المكانية: -

 

 :مصطلحات الدراسة. 6.1

التقييم العام لدى الفرد لذاته في كليتها وخصائصها العقلية واالجتماعية واالنفعالية واألخالقية قدير الذات: يُعّرف بأنه: "ت

، 8141، وينعكح هذا التقييم في ثقته بذاته وشعوره نحوها وفكرته عن مدى أهميتها وجدارتها وتوقعاته منها" )ديب، والجسمية

42 .) 

الشصصية، الجسمية، االجتماعية، االكاديمية، مستوى تقييم الفرد لذاته في جميع الجوانب، الباحثة اجرائياً بأنه:  هوتعرف

 أداة الدراسة. فيعليها الحصول  يتمقاس بالدرجة التي يُ ، وءةوشعوره باالحترام والقيمة والكفا

التي تهدف حلى بناء شصصية المتعلم بصورة متكاملة ومتوازنة إلعداده  مجموعة من المقرراتهي مناهج الصفوف األولية: 

 (.8149يمه )غانم، للمراحل التالية من خالل اكتسابه المعرفة والسعي لتلبية احتياجاته المتنوعة وتنمية مهاراته وق

ي العنصر الفعال في العملية التعليمية التربوية والممثل الرسم التربوية المتصصصة التي تشكل هيالصفوف األولية:  ةمعلم

قوم بتدريح التالميذ وتزويدهم بالصبرات والمهارات الالزمة بغية حعدادهم وتربيتهم التربية ت يللمنظومة التربوية ككل، فه

 (.9، 8142ن هدفه ححداث التغيير المرغوب في سلوك المتعلمين )ساكر، الصالحة ليكو

 

 اإلطار النظري والدراسات السابقة. 2

 اإلطار النظري .1.2

كبيرة في نظريات الشصصية، ويعتبر من العوامل التي تؤثر على السلوك، وهو مفهوم يحتل موضوع تقدير الذات أهمية 

، كما أن الطريقة التي ندرك بها Maslow نابع من الحاجات اإلنسانية لإلنسان، وتقع في أعلى سلم الحاجات الذي صممه ماسلو

 قوم عليه شصصيته.ساس الذي تذواتنا هي التي تحدد نوع شصصيتنا ففكرة الفرد عن نفسه هي األ

 مفهوم تقدير الذات وأهميته وأبعاده والعوامل المؤثرة فيه وأهم النظريات التي فسرته. ل يلي عرضفيما  

 :مفهوم تقدير الذات. 1.1.2

( الذي يعتبر من أوائل العلماء 4298" )William Jamesتعود جذور مفهوم تقدير الذات حلى كتابات "وليام جيمح" 

فهوم، حيث عبر عنه بأنه: شعور بقيمة األنا الذي يتحدد من خالل الموازنة والمطابقة بين ما يسعى الفرد لتحقيقه المؤسسين لهذا الم

 (.8148وما استطاع أن يحققه فعالً، أي الموازنة بين الطموح والواقع. )صارة، 
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سه يقة سلبية، وهو مدى حيمان المرء بنفويعرف تقدير الذات على أنه "تقييم المرء الكلي لذاته حما بطريقة حيجابية وحما بطر

وبأهليتها وقدرتها واستحقاقها للحياة، وببساطة فإن تقدير الذات هو في األساس شعور المرء بكفاءة ذاته وبقيمتها" مالهي 

 . (Mahley &Reisner, 2005, 2) وريزنر

تالي ال عرفي، وبالتالي فإن تقدير الذات هو بناء متويعد تقدير الذات ناتج البناء النفسي للفرد وحنتاج النشاط االجتماعي والم

 (. 8149يولد مع الشصص بل يتطور وفق سيرورة دينامية ومتواصلة وهو بعد أساسي في الشصصية )العبيدي، 

حلى أن تقدير الذات يتكون من خالل التقييمات الشصصية للسمات والقدرات الجسدية للفرد، وكذلك  (Yu,2016)ويشير يو 

 ل مجموعة متنوعة من الرسائل الواردة من اآلخرين نتيجة التفاعالت االجتماعية المصتلفة.من خال

وتقدير الذات يعرف على أنه "تثمين الشصص لنفسه، فالشصص الذي لديه مستوى عال من تقدير الذات هو شصص يتمتع   

ات، وهو شصص قادر على التحكم بالشدات باحترام ذاته ويعتبر نفسه ذو أهمية، هو شصص فصور بنفسه وبما يحقق من طموح

النفسية، أما الفرد ذو التقدير المنصفض لذاته فقد يكون قليل الثقة بنفسه، ويعتبر نفسه غير مهم وأنه أقل قيمة وأهمية من باقي 

 (. 894، 8149الناس". )عجي، 

( 8181) في طشطوش وجدوع( الوارد Anderson & Olnhausen, 1999وحن تقدير الذات وفق آندرسون وأولئوسن )

مكونات هي: الناجح ويتألف من السلطة واألهمية والقوة والكفاءة التي يحددها داخلياً تصور الفرد إلنجازه،  أربعينطوي على 

و أوالقيم أو األهمية التي يضعها الفرد في حالة ما، والتطلعات أو األهداف الشصصية والعامة التي ينشئها الفرد لنفسه، والدفاعات 

 القوة على مقاومة انصفاض درجة تقدير الذات. 

: الصورة المركبة والمؤلفة من نظرة الفرد وأفكاره واتجاهاته نحو نفسه، تقدير الذات يشير الىمفهوم يتضح مما سبق أن 

ننا ال نستطيع ألالشصصية وعن تحصيله وخصائصه وصفاته الجسمية والعقلية والشصصية، وهو بهذا المعنى يُمثل متغيراً هاماً في 

 أن نفهم الفرد حال بالصورة التي يكونها عن ذاته.

 :أهمية تقدير الذات 2.1.2.

 (,Saad, 2016ل 414، 8142يمكن تحديد أهمية تقدير الذات بالنقاط اآلتية: )عزت ومحمد، 

خرين وتجاه ه تجاه اآلتأتي أهمية تقدير الذات من خالل ما يصنعه الفرد لنفسه ويؤثر بوضوح في تحديد أهدافه واستجابات -

نفسه، ما جعل العديد من المنظرين من مجال الصحة النفسية حلى تأكيد أهمية تقدير الذات في حياة األفراد وكان "فروم" أحد 

األوائل الذين الحظوا االرتباط الوثيق بين تقدير الشصص لنفسه ومشاعره نحو اآلخرين وأن تقدير الذات المنصفض يعتبر شكالً 

 ال العصاب. من أشك

تظهر األبحاث أن األطفال الذين لديهم مستويات عالية من الثقة واحترام الذات يميلون حلى أن يكونوا أكر استقاللية وينمو  -

 ليصبحوا سعداء وناجحين. 

حن األشصاص الذين يفتقدون تقدير الذات ال يشعرون بالرضا قط عن أنفسهم مهما أنجزوا من أعمال في حياتهم، في حين  -

 قد تبدو عليهم السعادة بالحصول على بعض المنح المادية مما يؤكد أهمية وجود تقدير الذات لدى االفراد. 
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 يؤدي تقدير الذات باألشصاص حلى االعتداد بالذات والعمل على تغيير األشياء، وعدم الصضوع وتقبل األمور على علتها.  - 

للفرد ألنه ينقله من مستوى البيولوجي حلى المستوى المعرفي  الذات يعد ذا أهمية بالغة ( أن8148ويشير مكي وحسن )

الذي ينبغي على اإلنسان الوصول حليها وفق عملية التنشئة االجتماعية بأكملها، لذا فعلى االختصاصيين النفسيين أن يساعدوا 

 .األفراد على فهم ذواتهم بصورة صحيحة تجعلهم أكثر حبداعاً وابتكاراً في ميدان العمل

 مكونات وأبعاد تقدير الذات:. 3.1.2

 هناك العديد من مكونات تقدير الذات وهي كاآلتي: ( أن 8181شار الدوايدة والمغذوي )أ

الصعوبات التي تعترضه في  المكون الوجداني: يعد حب الذات من أهم مكونات تقدير الذات فهو يساعد الفرد في مواجهة -1

ه لنقائصككككه وحدوده، حيث يكون هذا الحب الذي يحمله الفرد لنفسككككه دون حياته ويحميه من الوقوع في اليأس، رغم حدراك

قيد وال شككرط، وتجدر اإلشككارة حلى أن حرمان الذات من هذا الحب يرجع أسككاسككاً حلى مرحلة الطفولة مما يصككعب حدراكه 

ضككككككطرابات في فيمكا بعد، فقد وجد أن الكثير من األشككككككصاص الذين يعانون حرماناً في حبهم لذواتهم يقعون عرضككككككة ال

 الشصصية ومن هنا يظهر أن حب الذات هو الركيزة األولى لتقدير الذات.

المكون التقييمي: تعد النظرة للذات الركيزة الثانية لتقدير الذات، وهي تمثل تقييم الفرد لصفاته المصتلفة وحمكاناته، وقد  -2

اً حقيقية، لذا يظهر أنه من الصعب أن نفهم فهماً صحيح يكون هذا التقييم حيجابياً أو سلبياً مبنياً على أسح حقيقية أو غير

النظرة حلى الذات ونظرة الغير له، حيث حن تقديره لذاته يكون ضعيفاً في الغالب ألنه يعتقد أنه يتصف بعيوب ال يدركها 

 غيره. 

بذاته تجعله  وكنا، فثقة الفردالمكون المعرفي: تشكل الثقة بالذات الركيزة الثالثة لتقدير الذات وهي متعلقة بأفعالنا وسل -3

 يفكر بأنه يستطيع التصرف بطريقة مناسبة حزاء المواقف المهمة. 
 

  :النظريات المفسرة لتقدير الذات. 4.1.2

ل 8144ل الحجري، 8141ل العطا، 8181ل سماعين ومحمد، 423، 8112)أبو جادو،  أشارت العديد من الدراسات كـدراسة

 النظريات التي فسرت تقدير الذات نوردها فيما يلي: من مجموعةالى  (8149العبيدي، 

  Rosenberg( 1665نظرية روزنبيرغ )

تدور أعمال روزينبرغ حول بحث نمو سلوك تقييم الفرد لذاته، من خالل المعايير السائدة في المجتمع، واهتم روزينبرغ 

بير، عالي للذات فهنا نعني أن الفرد يحترم ذاته وقيمها بشكل كبتقييم المراهقين لذواتهم، ويشير حلى أنه عندما نتحدث عن التقدير ال

 روزينبرغ بالدور الذي تقوم به االسرة في تقدير الفرد لذاته.  هتموار المتدني يشير حلى رفض الذات، في حين التقدي

افة يكّون اتجاهاً نحو ك واعتبر روزينبرغ مفهوم تقدير الذات أنه مفهوم يعكح اتجاه الفرد نحو ذاته، وطرح فكرة أن الفرد

الموضوعات التي يعالجها، والذات تعتبر أحد هذه الموضوعات، كما أشار حلى أن اتجاه الفرد تجاه ذاته يصتلف عن اتجاهاته نحو 

 الموضوعات األخرى. 
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دير ذات ن تكوين تقحلى أنه ال بد من االنتباه حلى الظروف الصارجية التي تمنع الفرد م روزينبرغولزيادة تقدير الذات أشار 

 حيجابي وحزالتها، ولكن تعد تكلفة تغيير البيئة االجتماعية واالتجاهات فيها عالية جداً.

 Cppper Smith( 1661نظرية كوبر سميث )

يرى كوبر سميث أن تقدير الذات يتضمن كالً من عمليات تقييم الذات وردود األفعال واالستجابات الدفاعية، وعلى عكح 

يحاول سميث أن يربط أعماله بنظرية أكثر شموالً، ولكنه رأى أن تقدير الذات مفهوم متعدد الجوانب ومن الضروري  روزينبرغ لم

االستفادة من األوجه المتعددة لهذا المفهوم، ويرى أن تقدير الذات ظاهرة أكثر تعقيداً ألنها تتضمن كالً من عمليات تقييم الذات كما 

 بة الدفاعية.تتضمن ردود الفعل أو االستجا

يعني الحكم الذي يصدره الشصص على ذاته بما في ذلك االتجاهات التي يرى أنها تصفه بشكل  عند سميثوتقدير الذات 

 دقيق، ويقسم تقدير الفرد لذاته حلى قسمين: 

 التعبير الذاتي ويعني حدراك الفرد لذاته ووصفه لها.  -

 ي تفصح عن تقدير الفرد لذاته ويتم مالحظتها من االخرين. التعبير السلوكي ويعبر عن األساليب السلوكية الت -

 Zeller Theory( 1666نظرية زيلر )

يشير زيلر حلى أن تقييم الذات ال يحدث غالبا في اإلطار المرجعي االجتماعي، وتقدير الذات من منظور زيلر يقوم به الفرد 

 ي، فعندما تحدث تغيرات في بيئة الشصص االجتماعي فإن تقدير الذاتلذاته، ويلعب دور المتغير الوسيط بين الذات والعالم الواقع

 هو العامل الذي يحدده نوعية التغيرات التي ستحدث في تقييم الفرد لذاته وفقا لذلك.  

أن  فترض زيلريوتقدير الذات يربط تكامل الشصصية بقدرة الفرد على االستجابة للمتغيرات المصتلفة التي تحيط به، حيث 

صية التي تتمتع بدرجة كبيرة من التكامل تحظى بدرجة كبيرة من تقدير الذات، وهذا يجعلها تؤدي دورها بدرجة كبيرة من الشص

 تقدير الذات وهذا يجعلها تؤدي وظائفها بدرجة عالية من الكفاءة في الوسط االجتماعي. 

  Mark Leary( 2000نظرية القياس االجتماعي ل: مارك ليري )

لذات وفقاً لهذه النظرية قياساً نفسياً يراقب نوعية عالقات الفرد باآلخرين، وتقوم النظرية على أساس افتراض أن يعد تقدير ا

المهمة، وأن نظام تقدير الذات يراقب جودة العالقات بين األشصاص،  البين شصصيةالناس يمتلكون دافعاً سائداً نحو تعزيز العالقات 

د الدرجة التي يقيم بها الفرد عالقته مع اآلخرين على أنها تحمل قيمة، وأنها مهمة ووثيقة، وعندما وأفعال الفرد، وعلى وجه التحدي

يتم المرور بصبرة التقييم الواطئ فإن نظام القياس االجتماعي يستثير الضيق االنفعالي كعالقة تحذير أو حنذار، ويدفع بالفرد حلى 

 اولة المحافظة عليه. حظهار سلوكيات تسترجع التقدير اإليجابي، ومح

 :العوامل المؤثرة في تقدير الذات. 5.1.2

يمكن تصنيف هذه العوامل ( أنه 8146)يرى دليلة تتداخل عوامل عدة لتكّون اتجاه الفرد نحو ذاته وطريقة تقييمه لها، حيث 

 حلى ما يأتي: 
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ت العضوية والذهنية والحالة الصحية العوامل الذاتية: وهي جملة الصصائص الشصصية والمعطيات الذاتية للفرد كالقدرا .4

والنقائص المالحظة وأنماط السلوك التوافقي وطر  حشباع هذه الحاجات والتي تعمل منسجمة على تكوين نظرة الفرد وتقديره 

 لذاته. 

لقاها من قبلهم تالعوامل االجتماعية: تتمثل في جملة المواقف التي يكونها األفراد المحيطين تجاه الفرد وطبيعة المعامل التي ي .8

وتقديرهم لشصصيته، حيث يلتمح من تقييمهم تقديره لذاته، وقد يستعين الفرد بصبراته السابقة ومعارفه المكتسبة في تفسير 

المنبهات االجتماعية، ويتأثر الفرد باتجاهات اآلخرين وتكمن قوة التأثر في درجة قرابة الشصص مصدر المالحظة وحسب 

 .د المتأثر من جهة أخرىالمقومات الذاتية للفر

ه نحو فهي تؤثر بشكل كبير على اتجاهات ،ية الفردصلها دور في تشكيل شص الذاتية واالجتماعية أن العواملتضح مما سبق ي

 .وتناغم بانسجامطريقة تقييمه لها، وتمكنه من حشباع حاجاته ليعيش وذاته 

 تؤدي حلى تقدير ذات مرتفع أو منصفض، وهي: أن هناك مجموعة أخرى من العوامل التي  (8146وأكد دليلة )

الرعاية األسرية: حيث يحتاج الطفل في مراحل نموه حلى جو أسري مستقر كما يحتاج للتقبل من أسرته والمجتمع، فالشعور  .أ

 بالرفض قد يؤدي لتكوين مفهوم خاطئ عن ذاته وتقديره لها.

ثقته  لشعور باإلحباط تولد القلق لدى الفرد وتؤدي بشكل كبير لتهديدالعمر والجنح: البيئة التي تشعر الفرد بفقدان السند وا .ب

بذاته، حيث حن هذا التقييم للذات يزداد تمايزاً مع تقدم النمو، بحيث تكون هناك تقييمات مصتلفة باختالف مجاالت التفاعل 

 . ويتطور ذلك التقييم وفقاً لمالحظات المرء عن ذاته وإلدراكه كيفية رؤية اآلخرين له

المدرسة: لها دور واضح في تقدير الفرد لذاته، حيث يكون لها تأثير في تكوين تصور الفرد عن ذاته واتجاه نحو قبولها أو  .ت

  .رفضها فالمدرسة تأثيراً هاماً على مستوى مفهوم التلميذ عن نفسه

 

 مرحلة الصفوف األولية:. 6.1.2

األولية أول  مرحلة الصفوف عتبروت ى اهتماًما واسًعا بين المفكرين،قضية الطفولة وتنشئة األطفال من القضايا التي تلق دتع

مؤسسة تربوية تعليمية يلتحق بها األطفال بصورة رسمية، فهي أول محطات انتقال الطفل من محيط األسرة حلى العالم الصارجي 

 .(8181، )عاشور

تية عملية تمكنه من تعلم كيف يعيش مع نفسه ويتعايش ومن المؤكد أن عملية التربية تؤدي ثمارها حذا ما تمت ضمن مواقف حيا

 مع الحياة اليومية في العالم الصارجي عبر اكتساب عالقات مع االخرين وتحمل المسؤولية والتعرف على ما يواجه من تحديات

 .Cohen etl)، (2008 سوهين

ولى من حياة الطفل، باعتبارها السنوات ونجد العديد من الدراسات واألبحاث التربوية قد أكدت على اهمية السنوات األ

 نفسيًاوالتكوينية التي يوضع فيها البذور األولى لعوامل الشصصية اإلنسانية السوية المتكاملة النمو جسميًاً وعقليًا واجتماعيًا 

  (Westby and Torres, 2000).ويستباي وتوريح
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 ناهج الصفوف األولية: م .1.1.2

 :مفهوم مناهج الصفوف األولية

التي تهدف حلى بناء شصصية المتعلم بصورة متكاملة ومتوازنة إلعداده للمراحل التالية من خالل  المقرراتمجموعة من هي 

 (.89، 8149اكتسابه المعرفة والسعي لتلبية احتياجاته المتنوعة وتنمية مهاراته وقيمه )غانم، 

موعة من االنشطة والدروس لتشجيع التطوير الشامل لكل والمناهج الدراسية في الصفوف األولية هي خطط شاملة تنظم مج

طالب، ويعتمد المنهج المناسب على المعرفة السابقة حتى يتعلم الطالب بشكل أكثر فعالية، وغالبًا ما يتم تقسيم المناهج الدراسية 

 .بحسب المستويات األكاديمية

 أهمية مناهج الصفوف األولية: 

ارس الصفوف األولية الطالب على استيعاب أساسيات التعلم المدرسي، حيث تتراوح أعمار تساعد المهارات المكتسبة في مد

الطالب من ستة حلى تسعة أعوام، يتفرع المنهج حلى خمسة أو ستة مواضيع مصتلفة بما في ذلك اللغة اإلنجليزية أو الرياضيات أو 

ربية أو التربية البدنية، كما يتعلم الطالب في هذه المرحلة أيًضا طرح الدراسات االجتماعية أو العلوم أو التربية الفنية أو اللغة الع

 (8149)غانم،  األسئلة وتطوير فضولهم حول العالم من حولهم

كما تُعزز المناهج التنشئة االجتماعية من خالل أداء األنشطة الجماعية التعاون والعمل الجماعي بين الطالب، وبالتالي فإن  

  (.Stevic, 2022)، ستيفيك لى توازن بين العمل واللعبهذا المنهج ينطوي ع

 :مناهج الصفوف األولية أهداف

 (.89، 8149) غانم تسعى مناهج الصفوف األولية لتحقيق مجموعة من األهداف كما حددها

 .بناء شصصية المتعلم بصورة متكاملة ومتوازنة .4

 حعداد الطفل للمراحل التعليمية الالحقة. .8

 رف والمهارات والمعلومات.حكساب الطفل المعا .3

 تلبية احتياجات الطفل وتنمية مهاراته وقيمة وتكوين اتجاهاته. .1
 

 : معلمة الصفوف األولية .1.1.2

 مفهوم معلمة الصفوف األولية:

العنصر الفعال في العملية التعليمية التربوية والممثل الرسمي للمنظومة التربوية التربوية والمتصصصة والتي تشكل هي 

قوم بتدريح التالميذ وتزويدهم بالصبرات والمهارات الالزمة بغية حعدادهم وتربيتهم التربية الصالحة ليكون هدفه ت يفهككل، 

 (.9، 8142ححداث التغيير المرغوب في سلوك المتعلمين )ساكر، 
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ة الصفوف األولية الناجحة يجب أن تتمتع ببعض الصفات الشصصية التي تساعدها على أداء  ه، عملها على أكمل وجوُمعلِّم 

وتجعلها محبوبة لدى الطالب ومقربة من نفوسهم، ومن أهم هذه الصفات، تفهُم حاجات الطالب وخصائصهم النفسية 

 واالجتماعية والعقلية، ومراعاتهم والصبر واألناة، وحسن التعامل، والحنو والعطف.

المواد، وممارسة لها، ففي مجال )طر  التدريح( ينبغي كما يجب أن تكون معدةً حعدادا تربويا مناسبا، ومدركة لمطالب  

على معلمة هذه المرحلة تجنب اإللقائية، ومراعاة الفرو  الفردية وأتباع األساليب الحديثة المالئمة لصصائص نمو الطالب في 

 .(8141)مسملي،  هذه المرحلة

 ر معلمة الصفوف األولية:ادوأ

لية تأثير كبير ودور هام جداً، حيث تقوم بالتصطيط والتنفيذ للمناهج التعليمية بما معلمة الصفوف األول( أن 8181)بكر يرى 

ؤوليات معظم المهام والمسيتناسب مع المرحلة العمرية، وتسعى إلعداد بيئة تعلم ُمثلى تراعي الفرو  الفردية، ويمكن أن تشمل 

 التي تقوم بها المعلمة ما يلي:

 تنظيم البيئة الصفية. .4

 لومة وشرح األمور المعقدة.تبسيط المع .8

 استصدام استراتيجيات تعليمية متنوعة. .3

 فهم احتياجات الطلبة االجتماعية والنفسية. .1

 تدريح موضوعات ومواد مصتلفة منها الرياضيات والعلوم والفنون واللغة. .2

 اعداد تقارير كاملة عن مستويات الطلبة بشكل دوري. .6

هو المعلم القادر على حشراك المتعلمين جميِعهم في  ((Park & Park, 2015رك بارك وباكما أشار  أي أن المعلم الفعَّال

ن لديهم رغبةٌ  عمليات وأنشطة التعلم، وعلى توجيه األسئلة وتلقي اإلجابة حلى كافَّة الطالب، بدل التركيز على بعضهم أو م 

 .جامحة في التعلم

 :  الدراسات السابقة. 2.2

 ،لت حليهوأهم ما توص وفق عدة متغيرات التي تناولت مفهوم تقدير الذاتربية واألجنبية العيما يلي عرض لبعض الدراسات ف

 وتم ترتيبها من األقدم حلى األحدث:

التي هدفت للكشف عن مفهوم تقدير الذات في ضوء بعض المتغيرات لدى الطلبة األيتام في ( 2011دراسة الريماوي )

استبانة  باستصداممن األيتام، طالباً وطالبة ( 23الدراسة من ) عينة توتكون في،واستصدمت المنهج الوص مدارس ضاحية القدس،

( فقرة تغطي جوانب الدراسة المصتلفة، وأظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فرو  في مفهوم تقدير الذات تبعاً لمتغير 32تتكون من )

لم تظهر فرو  دالة في متغير العمر، والشصص الجنح ولكن ظهرت فرو  دالة في مجال المستقبل وكانت لصالح الذكور، و

المفقود من الوالدين، وظهرت فرو  دالة ححصائياً في مفهوم تقدير الذات تبعاً لمتغير المعدل، وكانت الفرو  لصالح المعدل 

 . 411 -22األعلى 

http://www.ajrsp.com/


 م 2023-2-5| تأريخ اإلصدار:  ألربعوناو السادسالمجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار 

     

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                        160  

 ISSN: 2706-6495 

 
من لدى طلبة الصف الثاالتي هدفت للكشف عن طبيعة العالقة بين تقدير الذات والسلوك العدواني  (2013دراسة مجلي )

، واستصدم طالباً وطالبة( 811وتكونت عينة الدراسة من )واستصدمت المنهج التجريبي، من مرحلة التعليم األساسي بمدينة صعده، 

 : توجد عالقة ارتباطية دالة ححصائياً عندالىنتائج وأشارت التقدير الذات و السلوك العدواني،  يالباحث األدوات اآلتية: مقياس

( بين مستويات تقدير الذات )تقدير الذات العائلي وتقدير الذات المدرسي وتقدير الذات الرفاقي والسلوك 1.14مستوى داللة )

تقدير الذات العائلي وتقدير الذات المدرسي منبئان للسلوك  أنالعدواني لدى طلبة المرحلة األساسية، كما توصلت النتائج حلى 

 تقدير الذات العائلي يعتبر أكثر حسهاماً في التنبؤ بالسلوك العدواني من تقدير الذات المدرسي.  العدواني وأشارت النتائج أن

التي هدفت حلى الكشف عن العالقة بين تقدير الذات والتفاعالت االجتماعية لدى أطفال ما قبل  (2015دراسة أبو مرق )

، ولتحقيق أهداف الدراسة طبق وطفلةطفالً  92 منعينة وتكونت ال ي،المنهج التجريب المدرسة االبتدائية بمدينة الصليل، واستصدمت

مقياسين األول: اختبار تقدير الذات لألطفال ومقياس التفاعالت االجتماعية لألطفال، وتوصلت الدراسة حلى أن من أهم مظاهر 

هم لمشاركة في النشاطات واألعمال، بينما أالتفاعالت االجتماعية لدى أطفال ما قبل المدرسة تقديم الشكر لآلخرين، والقدرة على ا

مظاهر تقدير الذات عندهم الفرح مع األقران، وأنهم محبوبون وهم يلعبون، كما توجد عالقة ارتباطية بين تقدير الذات والتفاعالت 

ر كالً من الذكو االجتماعية، في حين تبين عدم وجود فرو  دالة ححصائياً في درجة تقدير الذات والتفاعالت االجتماعية لدى

 واإلناث ووجود فرو  تعزى لمتغير المستوى التعليمي لألبوين. 

تحديد أثر برنامج تحسين احترام الذات على احترام الذات  التي هدفت الى ((Park & Park, 2015 بارك وبارك دراسة

 ،تجريبيالشبه  واستصدمت المنهج ظة،لحووالتعلق باألقران في أطفال المدارس االبتدائية الذين يعانون من سلوكيات حشكالية م

وتم استصدام استبيان فحص سلوك الطفل المشكل، ومقياس  ،طالب الصف الرابع االبتدائي طالب وطالبة من 12 وتكونت العينة من

عة وتقدير الذات، وتم قياس ارتباط األقران باستصدام مقياس مصمم، وتوصلت الدراسة حلى أن درجات تقدير الذات في المجم

التجريبية كانت أعلى بكثير من تلك الصاصة بالمجموعة الضابطة، كما أن مرفقة األقران كانت في المجموعة التجريبية أعلى 

 بكثير من المجموعة الضابطة.

لمعرفة مستوى تقدير الذات للطالب  التي هدفت ((Noronha, Monteiro, Pinto, 2019 نورونها وآخرون دراسة

يمي المنصفض ومعرفة المستوى االجتماعي واالقتصادي للطالب، ومعرفة العالقة بين تقدير الذات واألداء ذوي األداء االكاد

ة على وطبقت الدراسواستصدمت المنهج الوصفي، االكاديمي والفرو  بين الجنسين في مستوى تقدير الذات واألداء األكاديمي، 

( درسوا في مدرسة ثانوية في 42 -43تتراوح أعمارهم بين ) الحكومية من المدارسوطالبة طالباً  21عينة عشوائية تكونت من 

( وفشلوا في واحد أو أكثر من المواد، تم استصدام االستبيان %61منطقة داكشينا كانادا في الهند، حققوا درجات منصفضة )أقل من 

لذكور، تتمتع اإلناث بتقدير الذات أكثر من ا، وكشفت النتائج عن وجود فرو  بين الجنسين حيث كأدوات لجمع البيانات والمقابلة

وعدم وجود عالقة ذات داللة ححصائية بين تقدير الذات والتحصيل الدراسي، عالوة على ذلك، فإن نظام التعليم والصحة النفسية 

 للطالب وأسرته وأصدقائه والمدرسين له أهمية قصوى في تحديد مستوى التحصيل الدراسي للمراهق في المدرسة. 

حلى الكشف عن الدور الوسيط للمرونة وتقدير الذات في العالقة بين اإلقصاء  التي هدفت ((Arslan, 2019 أرسالن دراسة

الدراسة  تكونت عينة واستصدمت المنهج التجريبي، و االجتماعي والرضا عن الحياة لدى عينة من المراهقين في المدارس الثانوية،

 ،4962اسة مقياس اإلقصاء االجتماعي، ومقياس تقدير الذات لروزينبرغ ( طالباً، واستصدمت الدر4428من )
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صاء عالقات سلبية ودالة بين اإلقعن وجود الدراسة  نتائج وكشفت والشباب،ومقياس الرضا عن الحياة ومقياس المرونة لألطفال  

نة والرضا عن الحياة وتقدير الذات، مما عالقات حيجابية ودالة بين المرو ووجوداالجتماعي والرضا عن الحياة وتقدير الذات، 

 يشير حلى أن المرونة وتقدير الذات يتوسطان العالقة بين اإلقصاء االجتماعي والرضا عن الحياة لدى المراهقين. 

هدفت لتعرف تقدير الذات لدى عينة من أطفال الشوارع وتعرف الصحة النفسية لديهم أيضاً، التي ( 2016دراسة العبيدي )

( طفالً 21عينة الدراسة من ) وتكونت واستصدمت المنهج الوصفي، ،يهمشف عن العالقة بين الصحة النفسية وتقدير الذات لدثم الك

وطفلة من أطفال الشوارع في جانبي الكرخ والرصافة من مدينة بغداد، وتم تطبيق مقياس الصحة النفسية ومقياس تقدير الذات، 

ع أظهروا مستوى منصفض في الصحة النفسية وكذلك الحال بالنسبة لتقدير الذات، فضالً وأسفرت النتائج عن أن أطفال الشوار

عن وجود عالقة ارتباطية موجبة دالة ححصائياً بين الصحة النفسية وتقدير الذات، وفي ضوء النتائج أوصت الباحثة ببعض 

 التوصيات والمقترحات. 

هج واستصدمت المنفي تقدير الذات في ضوء بعض المتغيرات،  التي هدفت حلى الكشف عن الفرو  (2020دراسة محمد )

بمدرستين أحدهما خاصة واآلخر حكومية، وقد استصدمت الدراسة استمارة  طفالً وطفلة( 442)من العينة  وتكونت التجريبي،

ذات رو  في تقدير الالمستوى االجتماعي التعليمي ومقياس تقدير الذات من حعداد الباحثة، وتوصلت الدراسة حلى عدم وجود ف

تعزى لمتغير السن وعدم وجود فرو  في تقدير الذات ذات داللة ححصائية تعزى لمتغير النوع ما عدا الذات المدرسية توجد فرو  

لصالح اإلناث، وعدم وجود فرو  تعزى لنوع التعليم )خاص/حكومي( ما عدا الذات األسرية والمجموع الكلي، وهناك فرو  

لصاص، ووجود فرو  تعزى للمستوى الثقافي االجتماعي بين أطفال التعليم الصاص والتعليم الحكومي لصالح لصالح التعليم ا

 التعليم الصاص. 

  :التعقيب على الدراسات السابقة. 1.2.2

 الً منك دراسةاتفقت مع  يالحظ أن الدراسة الحاليةالدراسة الحالية موضوع بعد استعراض الدراسات السابقة ذات الصلة ب

 ,Noronha, Monteiroنورونها وآخرون  ، ودراسة((Park&Park, 2015بارك وبارك  ودراسة، (8149ريماوي )ال

Pinto, 2019) )الستبانة كأداة للدراسةفي استصدامها ل. 

عدم وجود  الى اأشارت انوالت (8144ودراسة الريماوي ) ،(8181محمد )مع دراسة نتيجة الدراسة الحالية في الكما اتفقت 

وجود عالقة ارتباطيه بين تقدير الذات  الى أشارتوالتي ( 8142دراسة أبو مر  )ورو  في تقدير الذات تُعزى لمتغير السن، ف

 والتفاعالت االجتماعية.

التي  (8144دراسة الريماوي )كالتي تم استعراضها  مع جميع الدراسات السابقة الهدف  اختلفت الدراسة الحالية من حيث

جلي ودراسة م ،ن مفهوم تقدير الذات في ضوء بعض المتغيرات لدى الطلبة األيتام في مدارس ضاحية القدسهدفت للكشف ع

التي هدفت للكشف عن طبيعة العالقة بين تقدير الذات والسلوك العدواني لدى طلبة الصف الثامن من مرحلة التعليم  (8143)

عن العالقة بين تقدير الذات والتفاعالت االجتماعية لدى أطفال ما ( التي هدفت حلى الكشف 8142ودراسة أبو مر  ) ،األساسي

تحديد أثر برنامج تحسين احترام الذات  التي هدفت الى(، (Park& Park, 2015بارك وبارك ودراسة  ،قبل المدرسة االبتدائية

 ,Noronha, Monteiro, Pintoون نورونها وآخر ودراسة ،على احترام الذات والتعلق باألقران في أطفال المدارس االبتدائية
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هدفت لمعرفة مستوى تقدير الذات للطالب ذوي األداء االكاديمي المنصفض ومعرفة المستوى االجتماعي التي ( (2019

التي هدفت حلى الكشف عن الدور الوسيط للمرونة وتقدير الذات في  ( (Arslan, 2019أرسالن  ودراسة ،واالقتصادي للطالب

التي ( 8149ودراسة العبيدي ) ،قصاء االجتماعي والرضا عن الحياة لدى عينة من المراهقين في المدارس الثانويةالعالقة بين اإل

( التي هدفت حلى الكشف عن الفرو  في تقدير 8181لتعرف تقدير الذات لدى عينة من أطفال الشوارع و دراسة محمد ) هدفت

 .الذات في ضوء بعض المتغيرات

( التي أجريت على عينة من 8144المجتمع والعينة مع دراسة كالً من الريماوي )ة الحالية من حيث كما اختلفت الدراس

كالً من  ودراسة على عينة من أطفال ما قبل المدرسة، اأجريت انالت( 8181ودراسة محمد ) (8142األيتام، ودراسة أبو مر  )

على عينة من الطالب الذين تتراوح  اأجريت انالت( (Noronha, Monteiro, Pinto, 2019نورونها وآخرون ( و8143مجلي )

التي أجريت على طالب المرحلة الثانوية، ودراسة العبيدي ( (Arslan, 2019أرسالن سنة، ودراسة  42-43أعمارهم بين 

 ( التي أجريت على عينة من أطفال الشوارع في بغداد.8149)

( والتي استصدمت مقياس تقدير الذات 8143ستصدمة مع دراسة مجلي )كما اختلفت الدراسة الحالية من حيث األداة الم

التي ( (Arslan, 2019ودراسة أرسالن ( التي استصدمت اختبار تقدير الذات، 8142والسلوك العدواني، ودراسة أبو مر  )

( 8181ودراسة محمد )( التي استصدمت مقياس الصحة النفسية، 8149استصدمت مقياس اإلقصاء االجتماعي، ودراسة العبيدي )

 التي استصدمت استمارة المستوى االجتماعي التعليمي.

عدم وجود فرو  ذات داللة ححصائية في درجة توافر مكونات تقدير الذات  والتي تنص علىالدراسة الحالية  يجةاختلفت نتو

( والتي 8142أبو مر  )دراسة  مع في محتوى المناهج للصفوف األولية من وجهة نظر المعلمات تغزى لمتغير المؤهل العلمي

 وجود فرو  دالة ححصائياً في درجة تقدير الذات والتفاعالت االجتماعية تُعزى لمتغير المستوى التعليمي. أشارت الى

الدراسات السابقة في بلورة موضوع الدراسة الحالية وفهم أبعادها وتحديد األهداف  مراجعةاستفادت الباحثة من خالل     

 .وتفسير النتائجة في تصميم وبناء األداكما استفادت ، ؤالت والمنهجية المناسبة لهاوالتسا

 ات،المكونتقدير الذات وفي حعدادها قائمة بهذه  لمكوناتتميزت الدراسة الحالية عن جميع الدراسات السابقة في تناولها 

في محتوى  المكوناتتوفر هذه  درجةللكشف عن  ومحاولتها التعرف على آراء المعلمات في محتوى مناهج المرحلة األولية

 . المناهج

استعراض الدراسات السابقة أن بعض الدراسات اشتركت في كونها تعمل على تحديد مستوى تقدير الذات  خالل يالحظ من

كما في دراسة  (، أو األطفال األيتام8149لدى األطفال الذين لهم ظروف معينة، مثل أطفال الشوارع كما في دراسة العبيدي )

 ,Noronha, Monteiroنورونها وآخرون (، أو الطلبة ذوي األداء األكاديمي المنصفض كما في دراسة 8144الريماوي )

Pinto, 2019).) 

كما يالحظ أن بعض الدراسات األخرى تناولت متغير تقدير الذات من حيث عالقته بمتغيرات أخرى مثل: السلوك العدواني 

(، أو األداء األكاديمي كما في دراسة 8142(، والتفاعالت االجتماعية كما في دراسة أبو مر  )8143ي )كما في دراسة مجل
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أو عالقته بمتغير اإلقصاء االجتماعي والرضا عن الحياة كما في  (،(Noronha, Monteiro, Pinto, 2019نورونها وآخرون 

 ((Arslan, 2019دراسة أرسالن 

اول تجربة برنامج ما والتأكد من أثره أو فاعليته في تحسين تقدير الذات لدى األطفال كما والبعض اآلخر من الدراسات ح

 .((Park& Park, 2015بارك وبارك في دراسة 

 متغير تقدير الذات ودرجة توافر مكوناته في المناهج. درستبينما لم يوجد دراسة سابقة "في حدود علم الباحثة" 

 

 جية الدراسة وإجراءاتهامنه . 3

 منهج الدراسة . 1.3

بما يتناسب مع طبيعتها واألهداف المحددة لها، ويعتمد هذا  يطاعتمدت الدراسة الحالية على المنهج الوصفي االرتبا

المنهج على وصف ظاهرة الدراسة )تقدير الذات( وصفاً دقيقاً عن طريق جمع المعلومات وتحليلها وتفسيرها ومعرفة العالقة 

 .ومتغيري المؤهل العلمي والصبرة ومن ثم تقديم النتائج في ضوئها المكوناتتوافر هذه  درجةبين 

 مجتمع الدراسة . 2.3

وفق معلمة(  328) تكون مجتمع الدراسة من جميع معلمات مرحلة الصفوف األولية في مدينة )عنيزة( والبالغ عددهمي

 .م 8184ححصائيات عام 

 عينة الدراسة . 3.3

صككفًا تفصككيليًا لصصككائص عينة 4والجدول رقم ) ،معلمة 411 هام اختيار عينة عشككوائية بلغ عددت الدراسككة ( يعرض و 

 وْفق  متغيراتهن الديموغرافية:

 (1جدول )

 توزيع عينة الدراسة األساسية وْفَق متغيِّراتهن الديموغرافية

 المتغيِّرات عناصر المتغيِّر التكرار النسبة المجموع

411 

 دبلوم 88 88%

 بكالوريوس 62 %62 المؤهل العلمي

 ماجستير 43 43%

411 

 سنوات 2أقل من  88 88%

 نوات الصبرة س
42% 42 

 41حلى أقل من  2من 

 سنوات

 سنة 42حلى  41من  81 81%

 سنة 42أكثر من  32 32%
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( بنسككككبة تمثيل بلغت بكالوريوس)من حملة الشككككهادة الجامعية األولى ( أنَّ غالبية عينة الدراسككككة 4لجدول )ايتَّضككككح من 

 42تزيد سككككنوات خبرتهن عن )النسككككبة األعلى كانت لمن أنَّ لدراسككككة، وعينة ا أنَّ هناك تفاوتًا في مسككككتويات خبرةو ،(62%)

 من حجمالي عينة الدراسة.( %32سنة(، بنسبة تمثيل بلغت )

 اداة الدراسة والتحقق من صدقها وثباتها  .4.3

 أداة الدراسة:

ى مكونات تقدير الذات في محتو فرالتحديد آراء المعلمات بدرجة تو االستبانةالدراسة الحالية على أداة رئيسة هي  اعتمدت

 المناهج، وقد تم حعدادها وفق الصطوات اآلتية: 

ير الذات تقد مكوناتفر اتحديد الهدف من االستبانة: ويتمثل في معرفة آراء معلمات مرحلة الصفوف األولية حول درجة تو .4

 في محتوى مناهج المرحلة. 

 بارك وبارك (، ودراسة8143مجلي )، ودراسة بالرجوع لمقياس )كوبر سميث( لتقدير الذات .8

Park& Park, 2015) ،) ت يأتي: تقدير الذا كماالرئيسة المكونات تقدير الذات، وقد تم تحديد  بمكوناتتم بناء قائمة

 . الشصصي، تقدير الذات االجتماعي، تقدير الذات الجسمي، تقدير الذات األكاديمي

 السابقة.  المكوناتمن  ُمكونالفرعية الصاصة بكل  المؤشراتتحديد  .3

 .السابقة المكوناتموزعة على  مؤشراً ( 33(في صورتها األولية من  مكونات أداة الدراسةتكونت قائمة  .1

ينة الدراسة عل الديموغرافيةالسابقة في االستبانة التي تكونت من قسمين: األول: قسم البيانات  المكوناتتضمين قائمة  .2

 لثالثياتقدير الذات بعد وضعها أمام مقياس ليكرت  مكوناتها، والقسم الثاني يتضمن والتقديم لالستبانة وتوضيح الهدف من

  لتحديد درجة توفر المفهوم: يتوافر بــــــ)درجة كبيرة، درجة متوسطة، درجة منصفضة(.

( من المحكمين 41عرضها على ) تم: بعد أن أصبحت جاهزة في صورتها األولية أداة الدراسةالتحقق من صد   .6

( %21ت الالزمة التي أتفق عليها )التعديالتم اجراء ثم  ،متصصصين إلبداء آرائهم في صالحيتها لقياس ما أعدت لقياسهال

تقدير الذات  مكون( من 41حيث تم حعادة صياغة بعض العبارات، وحذف عبارات أخرى مثل العبارة ) من المحكمين،

 مكون( من 82قدرة على التكيف مع كل الظروف(، والعبارة )الشصصي وهي: )يزيد ُمحتوى المناهج ححساس الطفل بال

 تقدير الذات األكاديمي وهي:)يُمكن ُمحتوى المناهج الطفل من تقييم مستواه في مواد بعينها(. 

( من معلمات مرحلة الصفوف األولية، والجدول 81بتطبيقها استطالعياً على عينة مكونة من ) :أداة الدراسةالتأكد من ثبات  .2

 :( يوّضح معامالت الثبات ألبعاد أداة الدراسة8) رقم

 (2جدول )

 (20معامالت ثبات ألفا كرونباخ ألداة الدراسة )ن= 

 معامل الثبات  عدد الفقرات أبعاد االستبانة ترتيب البُْعد

 1.91 41 تقدير الذات الشصصي البُْعد األول

 1.93 2 تقدير الذات االجتماعي البُْعد الثاني
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 معامل الثبات  عدد الفقرات أبعاد االستبانة ترتيب البُْعد

 1.98 2 تقدير الذات الجسمي الثالث البُْعد

 1.22 6 تقدير الذات األكاديمي البُْعد الرابع

 1.92 31 الثبات العام لالستبانة

 

 بُْعد على ثبات معامل كان أعلى مناسبةً، حيث كانت" كرونباخ ألفا" بطريقة الثبات معامالت أنَّ  حلى (8)الجدول  نتائج تُشير

 بينما (،1.22) وبلغ )تقدير الذات األكاديمي(، بُْعد على ثبات معامل كان أدنى حين في(، 1.91) )تقدير الذات الشصصي(، وبلغ

  .(، وجميعها قيم مقبولة ححصائيًا1.92لالستبانة ) الكليَّة الدرجة على ثباتالمعامل  بلغ

-4مؤشرات من ) 41ل على مؤشراً، حيث أشتمل المكون األو( 31في صورتها النهائية حيث تكونت من ) االستبانةوضع  .2

(، 81-42مؤشرات من ) 2وأشتمل المكون الثالث على ، (42-44) مؤشرات من 2(، بينما أشتمل المكون الثاني على 41

 وبذلك أصبحت جاهزة للتطبيق النهائي على العينة الفعلية.  ،(31-82مؤشرات من ) 6والمكون الرابع واألخير أشتمل على 

 

 ة االحصائية اساليب المعالج .5.3

 تم، وSPSS)السكككتصراج نتائجها تم اسكككتصدام برنامج الرزمة اإلحصكككائية للعلوم االجتماعية )و الدراسكككة أهداف لتحقيق

 اإلحصائية التالية: لألساليب باستصدام الدراسةاليها  توصلتمعالجة البيانات التي 

 .االستبانة كوناتمل للتأكد من ثبات درجات (Cronbach's Alpha)معامل ألفا كرونباخ  .4

التكرارات والنسكككب المئوية، والمتوسكككط الحسكككابي الموزون "المرجح"، والمتوسكككط الحسكككابي، واالنحراف المعياريل  .8

ف على درجة توافر مكونات تقدير الذات في محتوى مناهج الصكككككفوف  لإلجابة عن السكككككؤال الرئيح للدراسكككككةل للتّعر 

 األولية من وجهة نظر المعلمات.

 (3) جدول

 قياس التقدير الثالثي لتفسير المتوسط الحسابي لدرجة االستجابةم

 الوزن االستجابات
 فئة المتوسط 

 التصنيف
 حلى من

 منصفضة  4.62أقل من  4.11 4 متوفر بدرجة منصفضة

 متوسطة 8.31أقل من  4.62 8 متوفر بدرجة متوسطة

 كبيرة  3.11 8.31 3 متوفر بدرجة كبيرة

اختبار  اسككككككتصدام ، حلى جانب(Independent Samples T test)ارنة بين مجموعتين مسككككككتقلتين اختبار )ت( للمق .3

(ل لإلجابة عن أسكككئلة الدراسكككة الفرعيةل سكككعيًا One- Way Analysis of Varianceتحليل التباين أحادي االتجاه )

ف على داللة ما قد يوجد من فرو  بين متوسكطات اسكتجابات عينة الدراسة ب اختالف متغيِّرات: )المؤهل العلمي، للتّعر 

 سنوات الصبرة(.
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 رض النتائج ومناقشتهاع. 4

 .نتائج الدراسة التي تمَّ التوصل حليها مرتبة وْفق  تسلسل أسئلة الدراسة ومناقشةعرض  يتناول هذا الفصل

 ي محتوى مناهجعرض النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤؤؤال الرئيس الذي نصؤؤه: ما درجة توافر مكونات تقدير الذات ف .1.4

 الصفوف األولية من وجهة نظر المعلمات؟ 

حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات عينة الدراسة لدرجة توافر مكونات  السؤال تمَّ  هذا عن لإلجابة 

  ( يبين ذلك:1والجدول )، تقدير الذات في محتوى مناهج الصفوف األولية

 (4جدول )

 لحسابية واالنحراف المعياري لدرجة توافر مكونات تقدير الذات في محتوى مناهج الصفوف األوليةالمتوسطات ا

 أبعاد االستبانة
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الترتيب درجة التوافر

 3 متوسطة 1.218 8.88 تقدير الذات الشصصي

 4 متوسطة 1.222 8.38 تقدير الذات االجتماعي

 8 متوسطة 1.223 8.82 لجسميتقدير الذات ا

 1 متوسطة 1.298 8.49 تقدير الذات األكاديمي

الدرجة الكلية لتوافر مكونات تقدير الذات 

 في محتوى مناهج الصفوف األولية

االنحراف            8.82المتوسط الحسابي العام=

  1.283المعياري=

 التَّقدير العام لدرجة التوافر )متوسطة(

األداة التي تقيح درجة توافر  السككككتجابات عينة الدراسككككة لمكوناتالمتوسككككط الحسككككابي العام ( أنَّ 1ئج الجدول )تُظهر نتا

 (3.11من  8.82) بلغ بمتوسككككككط حسككككككابيجاء بدرجة )متوسككككككطة(  مكونات تقدير الذات في محتوى مناهج الصككككككفوف األولية

القائمين على بناء مناهج الصككككفوف األولية بتضككككمين محتواها  اهتمام وتعزو الباحثة ذلك الى( 1.283) قدرهوانحراف معياري 

( التي 8144الريماوي )هذه النتيجة مع نتيجة دراسكككككة  صتلف، وتبمكونات تنمي تقدير الذات بدرجة متوسكككككطة ووفق أبعاد معينة

  أشارت الى عدم وجود فرو  في مفهوم تقدير الذات في ضوء بعض المتغيرات الديموغرافية.

 قدرهوانحراف معياري ( 3.11من  8.38) بلغبمتوسككككككط حسككككككابي « تقدير الذات االجتماعي» مكونأعالها لحيث كان 

مناهج الصفوف األولية على مكونات تٌساعد على تنمية العالقات والتفاعل مع اآلخرين  احتواءوتعزو الباحثة ذلك الى ( 1.222)

جة مع وتتفق هذه النتي تحقق تقكدير الكذات االجتمكاعي لدى األطفال،من قبكل األخرين وبكالتكالي  بكاالحتراموتُعزز شككككككعور الطفكل 

 .وجود عالقة ارتباطية بين تقدير الذات والتفاعالت االجتماعية الى أشارت( التي 8142نتيجة دراسة أبو مر  )

ي بلغ وانحراف معيار (3.11من  8.49بمتوسككككككط حسككككككابي قدره )« تقكدير الكذات األكاديمي» لمكونبينمكا ككان أدنكاهكا 

وبالرغم من أنَّ مكون تقدير الذات األكاديمي جاء في المرتبة األخيرة حال أنه جاء بدرجة متوسطة، وتعزو الباحثة ذلك  (1.298)
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الى أن مناهج الصككفوف األولية من وجهة نظر المعلمات تحتوي بدرجة متوسكككطة على مكونات من شكككأنها تُمِكن الطفل من تقييم 

 وتتفق هذه النتيجة مع ،م، وتكسكككبه القدرة على مواجهة المشككككالت التي تواجهه في المواد الدراسكككيةمسكككتواه الدراسكككي بشككككل عا

عدم وجود عالقة ذات داللة  الى أشكككككارت التي (،(Noronha, Monteiro, Pinto, 2019نورونها وآخرون  ةنتيجة دراسككككك

 . ححصائية بين تقدير الذات والتحصيل الدراسي

 :النحو التالي على مكون لكلِّ  الفرعيَّة للمؤشرات سةالدرا عينة استجابات  -

 األول: تقدير الذات الشخصي. مكونال

ف على   تمَّ حسكككككاب التكرارات والمتوسكككككطات األول،  المكوندرجة توافر مؤشكككككرات اسكككككتجابات عينة الدراسكككككة لللتعر 

لمتوسككككط تنازليًا وفقًا ل تلصيصككككها وترتيبها متو، مكونفي كل مؤشككككر من المؤشككككرات التابعة للالحسككككابية واالنحرافات المعيارية 

 الحسابي لكلِّ منها، والجدول التالي يوضح نتائج التحليل:

 ( 5) جدول

نتائج التحليل الوصفي )التكرارات، النسب المئوية، المتوسطات الحسابية، االنحراف المعياري، درجة التوافر والترتيب( 
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4 9 
يُنمي ُمحتوى المنكككاهج شككككككعور 

 الطفل بقيمته الشصصية.
 متوسطة 1.694 8.43 42% 42 24% 24 34% 34

8 2 
يُحقق ُمحتوى المنكككاهج شككككككعور 

 الطفل بكفاءته.
 متوسطة 1.681 8.84 44% 44 22% 22 38% 38

3 8 
يسككككككككاعككد ُمحتوى المنكككاهج على 

 حدراك الطفل لقدراته الشصصية.
 متوسطة 1.219 8.38 41% 41 11% 11 16% 16

1 1 
يُكحكقكق ُمحتوى المنكككاهج احترام 

 الطفل لذاته.
 متوسطة 1.211 8.82 42% 42 32% 32 12% 12

2 2 
يكدعم ُمحتوى المناهج تقبل الطفل 

 لذاته من دون شروط.
 متوسطة 1.228 8.41 88% 88 18% 18 36% 36

6 4 
يُنمي ُمحتوى المناهج قدرة الطفل 

 على أداء المهام بمفردة.
 مرتفعة 1.699 8.31 43% 43 11% 11 12% 12
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2 3 
يُكسكككككككب ُمحتوى المنككاهج الطفككل 

 باحتياجاته الشصصية. الوعي
 متوسطة 1.626 8.89 43% 43 12% 12 18% 18

2 6 

يُمكن ُمحتوى المنككاهج الطفككل من 

القكككدرة على تحمكككل مسككككككؤوليكككة 

 تصرفاته.

 متوسطة 1.244 8.81 42% 42 16% 16 32% 32

9 2 

يزيد ُمحتوى المناهج رضا الطفل 

عن مسككككككاعيككه في تلبيككة حككاجككاتككه 

 الشصصية.

 متوسطة 1.628 8.42 42% 42 28% 28 33% 33

41 41 

يُحقق ُمحتوى المنكككاهج رضكككككككككا 

الطفكل عن القرارات التي يتصذها 

 في المواقف المصتلفة.

 متوسطة 1.622 8.12 49% 49 21% 21 82% 82

  1.218االنحراف المعياري=                      8.88المتوسط الحسابي العام=

 التَّقدير العام لدرجة التوافر )متوسطة(

 

  ( يتضح ما يلي:2من خالل تحليل نتائج الجدول )

( 3.11من  8.88) بلغحسابي  بمتوسطبدرجة )متوسطة( جاءت توافر مؤشكرات البُْعد األول عينة الدراسكة لدرجة  اسكتجاباتأنَّ 

شككككككعور الطفل  تنمياحتواء مناهج الصككككككفوف األولية الى مكونات  وتعزو الباحثة ذلك الى (1.218بانحراف معياري مقداره )و

رسالن أ حدراكه لقدراته الشصصية، وتُحقق شعوره بكفاءته الذاتية، وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة بقيمته الشصصية وتزيد من

Arslan, 2019).التي أشارت الى وجود عالقات حيجابية ودالة بين المرونة والرضا عن الحياة وتقدير الذات )  

بمتوسككككط في الترتيب األول « يُنمي ُمحتوى المناهج قدرة الطفل على أداء المهام بمفردة» صككككهون( 6جاء المؤشككككر رقم ) حيث

( وبكدرجكة متوسككككككطكة، وتعزو البكاحثكة ذلكك الى احتواء مناهج 1.699( وانحراف معيكاري مقكداره )3.11من  8.31حسككككككابي )

أبو  هذه النتيجة مع نتيجة دراسكككككة صتلف، وتحالصككككفوف األولية على مكونات تنمي لدى الطفل االسككككتقاللية واالعتماد على النف

 ( التي أشارت الى أن من أهم مظاهر تقدير الذات لدة األطفال الفرح باللعب مع األقران.8142مر  )

ي ف« يُحقق ُمحتوى المناهج رضكككا الطفل عن القرارات التي يتصذها في المواقف المصتلفة» ونصكككه( 41جاء المؤشكككر رقم )بينما 

( وتعزو الباحثة ذلك لقلة احتواء مناهج 1.622( وانحراف معياري مقداره )3.11من  8.12ير بمتوسكككط حسكككابي )الترتيب األخ

 ،الصفوف األولية على مكونات تمكن األطفال من حتصاذ القرارات السليمة والشعور بالرضا حيال ذلك
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وجود عالقات سككككلبية ودالة بين اإلقصككككاء  ( التي أشككككارت الى(Arslan, 2019أرسككككالن هذه النتيجة مع نتيجة دراسككككة  تفقوت 

 االجتماعي والرضا عن الحياة وتقدير الذات.

 الثاني: تقدير الذات االجتماعي. مكونال 

ف على اسككتجابات عينة الدراسككة لدرجة توافر مؤشككرات المكون الثاني، تمَّ حسككاب التكرارات والمتوسككطات الحسككابية  للتعر 

لِّ تلصيصككها وترتيبها تنازليًا وفقًا للمتوسككط الحسككابي لك مؤشككر من المؤشككرات التابعة للمكون، وتواالنحرافات المعيارية في كل م

 منها، والجدول التالي يوضح نتائج التحليل:

 ( 6) جدول

نتائج التحليل الوصفي )التكرارات، النسب المئوية، المتوسطات الحسابية، االنحراف المعياري، درجة التوافر والترتيب( 

 الثاني  مكونشرات اللمؤ
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4 4 
يدعم ُمحتوى المناهج قدرة الطفل 

 مة عالقات مع اآلخرين.على حقا
 مرتفعة 1.626 8.11 9% 9 32% 32 23% 23

8 8 
يُسككككاعد ُمحتوى المناهج في تنمية 

 العالقات والتفاعل مع اآلخرين.
 مرتفعة 1.632 8.18 2% 2 18% 18 21% 21

3 3 
يُعزز ُمحتوى المنكككاهج شككككككعور 

 الطفل باالحترام من قبل اآلخرين.
 مرتفعة 1.622 8.32 44% 44 11% 11 19% 19

1 1 

يُحقق ُمحتوى المنكككاهج شككككككعور 

الككطككفكككل بكككأهككمككيكككة حضككككككككوره 

 االجتماعي.

 مرتفعة 1.629 8.36 41% 41 11% 11 16% 16

2 6 

يُكسكككككككب ُمحتوى المنككاهج الطفككل 

القدرة على اسكككككتصدام األسكككككلوب 

المناسككب للتعامل مع اآلخرين في 

 المواقف المصتلفة.

 متوسطة 1.236 8.82 42% 42 39% 39 11% 11

6 2 
يزيكككد ُمحتوى المنكككاهج من وعي 

 الطفل بدوره االجتماعي.
 متوسطة 1.628 8.33 41% 41 12% 12 13% 13
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2 2 
يُنمي ُمحتوى المناهج قدرة الطفل 

 على حقناع االخرين بأفكاره.
 متوسطة 1.282 8.12 83% 83 12% 12 31% 31

  1.222عياري=االنحراف الم                      8.38المتوسط الحسابي العام=

 التَّقدير العام لدرجة التوافر )متوسطة(

 

 ( يتضح ما يلي:6من خالل تحليل نتائج الجدول )

 متوسطبتوافر مؤشكرات البُْعد الثاني قد جاءت بدرجة )متوسكطة( قريبة من المرتفعة، عينة الدراسكة لدرجة  أنَّ تقديرات مفردات

أن مناهج الصكككككفوف األولية تحتوي وتعزو الباحثة ذلك الى  (1.222) درهقانحراف معياري و( 3.11من  8.38) بلغحسكككككابي 

على مكونات من شكككأنها تسكككاعد الطفل في تكوين عالقات اجتماعية والتفاعل معها بطريقة مناسكككبة  متوسكككطه الى مرتفعةبدرجة 

بو أ النتيجة مع نتيجة دراسكككةوتتفق هذه  ،االجتماعي حضكككورهكما تعزز ححسكككاسكككه باالحترام من قبل االخرين و تشكككعره بأهمية 

  .( والتي أشارت الى وجود عالقة ارتباطيه بين تقدير الذات والتفاعالت االجتماعية8142مر  )

األول في الترتيب « يدعم ُمحتوى المناهج قدرة الطفل على حقامة عالقات مع اآلخرين» ونصككككككه( 4جاء المؤشككككككر رقم )حيث 

وتعزو الباحثة ذلك الى  (1.626)قدرة ( وانحراف معياري 3.11من  8.11) بلغ وبكدرجة توافر )مرتفعة( بمتوسككككككط حسككككككابي

احتواء مناهج الصكفوف األولية على مكونات تشجع الطفل على حقامة عالقات مع األقران والتفاعل معهم بطريقة مناسبة، وتتفق 

 طية بين تقدير الذات والتفاعالت االجتماعية.( التي أشارت الى وجود عالقة ارتبا8142أبو مر  ) هذه النتيجة مع نتيجة دراسة

في الترتيب األخير وبدرجة « يُنمي ُمحتوى المناهج قدرة الطفل على حقناع االخرين بأفكاره» ونصككه( 2جاء المؤشككر رقم )بينما 

قلة احتواء وتعزو الباحثة ذلك الى  (1.282) قدره( وانحراف معياري 3.11من  8.12) بلغ توافر )متوسككطة( بمتوسككط حسككابي

تمكن الطفل من األساليب الالزمة والمناسبة إلقناع األخرين بأفكاره والتأثير عليهم بطريقة مناهج الصفوف األولية على مكونات 

( التي أشارت الى أن من أهم مظاهر التفاعالت االجتماعية لدى 8142أبو مر  ) هذه النتيجة مع نتيجة دراسكة صتلفحيجابية، وت

 المدرسة تقديم الشكر لآلخرين، والقدرة على المشاركة في النشاطات واألعمال.أطفال ما قبل 

 الثالث: تقدير الذات الجسمي. مكونال 

ف على استجابات عينة الدراسة لدرجة توافر مؤشرات المكون الثالث، تمَّ حساب التكرارات والمتوسطات الحسابية  للتعر 

لِّ تلصيصككها وترتيبها تنازليًا وفقًا للمتوسككط الحسككابي لك ملمؤشككرات التابعة للمكون، وتواالنحرافات المعيارية في كل مؤشككر من ا

 منها، والجدول التالي يوضح نتائج التحليل:
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(1) جدول  

نتائج التحليل الوصفي )التكرارات، النسب المئوية، المتوسطات الحسابية، االنحراف المعياري، درجة التوافر والترتيب( 
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4 1 
حتوى المنكككاهج تقكككدير  يُكحكقكق مكُ

 ي.الطفل لمظهره الصارج
 متوسطة 1.212 8.31 42% 42 36% 36 12% 12

8 2 
يُسكككاعد ُمحتوى المناهج في تقدير 

 الطفل لقدراته الجسمية.
 متوسطة 1.219 8.82 42% 42 13% 13 18% 18

3 2 

يُكسكككككككب ُمحتوى المنككاهج الطفككل 

الرضككككا عن صككككورة جسككككمه من 

 وجهة نظره.

 متوسطة 1.211 8.42 84% 84 13% 13 36% 36

1 6 
حتوى المناهج الى احترام يُؤدي مُ 

 الطفل لجسمه.
 متوسطة 1.221 8.42 88% 88 32% 32 11% 11

2 4 
يُنمي ُمحتوى المناهج قدرة الطفل 

 على العناية بجسمه بشكل مستقل.
 مرتفعة 1.629 8.36 48% 48 11% 11 12% 12

6 3 

يُمكن ُمحتوى المنككاهج الطفككل من 

تقييم لما لديه من مهارات جسككمية 

 وحركية.

 متوسطة 1.616 8.34 41% 41 19% 19 14% 14

2 8 
يُحقق ُمحتوى المنكككاهج شككككككعور 

 الطفل بالصحة الجسمية.
 متوسطة 1.641 8.34 2% 2 23% 23 39% 39

  1.223االنحراف المعياري=                      8.82المتوسط الحسابي العام=

 التَّقدير العام لدرجة التوافر )متوسطة(

 

 ( يتضح ما يلي:2ليل نتائج الجدول )من خالل تح

 8.82) بمتوسط حسابي بلغتوافر مؤشكرات البُْعد الثالث قد جاءت بدرجة )متوسطة(، لدرجة  عينة الدراسكة أنَّ تقديرات مفردات

 تمناهج الصفوف األولية بدرجة عالية على مكونا احتواءوتعزو الباحثة ذلك الى  (1.223) قدرةانحراف معياري و( 3.11من 

وتسكهم في تنمية شكصصكيته وتكسكبه الصبرات األسكاسية التي تشكل مفهوم  تكسكب الطفل القدرة على العناية بجسكمه بشككل مسكتقل
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التي أشككارت الى ( (Noronha, Monteiro, Pinto, 2019نورونها وآخرون هذه النتيجة مع نتيجة دراسككة تفق وت، الذات لديه

 .تقدير الذاتوأسرته وأصدقائه والمدرسين له أهمية قصوى في تحديد مستوى حن نظام التعليم والجانب الصحي للطالب 

في الترتيب األول « يُنمي ُمحتوى المناهج قدرة الطفل على العناية بجسكككمه بشككككل مسكككتقل» ونصكككه( 2جاء المؤشكككر رقم )حيث 

ى احتواء مناهج الصككككككفوف وتعزو الباحثة ذلك ال (1.629) قدره( وانحراف معياري 3.11من  8.36)بلغ بمتوسككككككط حسككككككابي 

األولية على مكونات تكسككككب الطفل الممارسككككات الالزمة للعناية بجسككككمه بطريقة سككككليمة وبمفرده، وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة 

( التي أشارت حلى وجود فرو  ذات داللة ححصائية في تحسين ححترام الذات بشكل (Park& Park, 2015بارك وبارك  دراسة

 لمجموعة التجريبية.عام لصالح أطفال ا

في الترتيب األخير « يُكسب ُمحتوى المناهج الطفل الرضا عن صورة جسمه من وجهة نظره» ونصه( 3جاء المؤشر رقم )بنما 

ذلك الى قلة احتواء مناهج الصكككفوف  الباحثةوتعزو  (1.211) قدره( وانحراف معياري 3.11من  8.42) بلغ بمتوسكككط حسكككابي

الطفل الثقة حيال مظهره الصارجي والرضكككا عن صكككورة جسكككمه من وجهة نظره بغض النظر عن  سكككباألولية على مكونات تك

التي كشككفت عن وجود عالقة حيجابية ( (Arslan, 2019أرسككالن  رأي االخرين حول ذلك، وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسككة

 الحياة وتقدير الذات.النفح وودالة بين الرضا عن 

 لذات األكاديمي.الرابع: تقدير ا مكونال

ف على اسكتجابات عينة الدراسكة لدرجة توافر مؤشرات المكون الرابع، تمَّ حساب التكرارات والمتوسطات الحسابية   للتعر 

لِّ تلصيصككها وترتيبها تنازليًا وفقًا للمتوسككط الحسككابي لكم واالنحرافات المعيارية في كل مؤشككر من المؤشككرات التابعة للمكون، وت

 دول التالي يوضح نتائج التحليل:منها، والج

 ( 1) جدول

نتائج التحليل الوصفي )التكرارات، النسب المئوية، المتوسطات الحسابية، االنحراف المعياري، درجة التوافر والترتيب( 

 الرابع  مكونلمؤشرات ال

شر
ؤ
لم

 ا
قم

ر
شر 

ؤ
لم

 ا
ب

تي
تر

 

 المؤشرات

 التقديرات

ي
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س

ح
 ال

ط
س

و
مت

ال
ي 

ار
عي

لم
 ا
ف

را
ح

الن
ا

 

فر
وا

لت
 ا
جة

در
 

متوفر 

 بدرجة كبيرة

متوفر 

بدرجة 

 متوسطة

متوفر 

بدرجة 

 منخفضة

 نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار

4 4 
يُمكن ُمحتوى المنككاهج الطفككل من 

 تقييم مستواه الدراسي بشكل عام.
 متوسطة 1.218 8.89 42% 42 32% 32 16% 16

8 2 

 ليُنمي ُمحتوى المناهج قدرة الطف

على حل المشككككالت التي تواجهه 

 في المواد الدراسية.

 متوسطة 1.264 8.43 83% 83 14% 14 36% 36
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متوفر 

 بدرجة كبيرة

متوفر 

بدرجة 

 متوسطة

متوفر 

بدرجة 

 منخفضة

 نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار

3 8 

يُحفز ُمحتوى المناهج قدرة الطفل 

على حنجاز التكليفات التي تتطلبها 

 المواد الدراسية.

 متوسطة 1.286 8.81 42% 42 18% 18 14% 14

1 3 

حكتوى المنكككاهج قكككدرة  يُكحكقكق مكُ

التطور في مسككككككتواه الطفككل على 

 الدراسي.

 متوسطة 1.624 8.84 41% 41 24% 24 32% 32

2 6 

يُكسكككككككب ُمحتوى المنككاهج الطفككل 

القدرة على مواجهة الصككككككعوبات 

 األكاديمية التي تواجهه.

 متوسطة 1.264 8.12 82% 82 18% 18 33% 33

6 1 

يُشككككككجع ُمحتوى المنكككاهج قكككدرة 

الطفككل على طرح األسككككككئلككة في 

 يمية المصتلفة.المواقف التعل

 متوسطة 1.696 8.81 46% 46 12% 12 36% 36

  1.298االنحراف المعياري=                      8.49المتوسط الحسابي العام=

 التَّقدير العام لدرجة التوافر )متوسطة(

 

 ( يتضح ما يلي:2من خالل تحليل نتائج الجدول )

 8.49) بمتوسط حسابي بلغفر مؤشكرات البُْعد الرابع قد جاءت بدرجة )متوسطة(، تواعينة الدراسكة لدرجة  أنَّ تقديرات مفردات

وتعزو البككاحثككة ذلككك الى أن محتوى منككاهج الصككككككفوف األوليككة من وجهككة نظر  (1.298) قككدرهانحراف معيككاري و( 3.11من 

إليجابية ل الدراسي ونظرته االمعلمات يتضكمن بنسكبة متوسطة الى منصفضة مكونات تساعد على تنمية قدرة الطفل على التحصي

( التي (Noronha, Monteiro, Pinto, 2019نورونها وآخرون  هكذه النتيجكة مع نتيجة دراسككككككة صتلف، وتلكذاتكه حيكال ذلكك

 اشارت الى عدم وجود عالقة ذات داللة ححصائية بين تقدير الذات والتحصيل الدراسي.

في الترتيب األول « الطفل من تقييم مسككككتواه الدراسككككي بشكككككل عام يُمكن ُمحتوى المناهج» ونصككككه( 4جاء المؤشككككر رقم )حيث 

وتعزو الباحثة ذلك الى أن مناهج الصكككفوف األولية  (1.218) قدره( وانحراف معياري 3.11من  8.89) بلغ بمتوسكككط حسكككابي

   تحتوي بدرجة متوسطة على مكونات تكسب الطفل القدرة على تقييم مستواه الدراسي بشكل عام وبموضوعية،
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( التي أشكككككارت الى حن نظام (Noronha, Monteiro, Pinto, 2019نورونها وآخرون  وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسكككككة

 التعليم للطالب وأسرته وأصدقائه والمدرسين له أهمية قصوى في تحديد مستوى التحصيل الدراسي. 

في « ة على مواجهة الصككعوبات األكاديمية التي تواجههيُكسككب ُمحتوى المناهج الطفل القدر» ونصككه( 2جاء المؤشككر رقم )بينما 

وتعزو الباحثة ذلك الى قلة احتواء  (1.264) قدره( وانحراف معياري 3.11من  8.12) بلغ الترتيب األخير بمتوسكككككط حسكككككابي

لها  د يتعرضمناهج الصكفوف األولية على مكونات تسكاعد الطفل اكتسكاب المهارات الالزمة لتحدي المصاعب االكاديمية التي ق

( التي (Noronha, Monteiro, Pinto, 2019نورونها وآخرون  في المواقف التعليمية، وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسككككة

 أشارت الى عدم وجود عالقة ذات داللة ححصائية بين تقدير الذات والتحصيل الدراسي.

الذي نصه: ما الفروق في درجة توافر مكونات تقدير الذات عرض النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الفرعي األول  .2.4

 في محتوى المناهج للصفوف األولية من وجهة نظر المعلمات تغزى لمتغير المؤهل العلمي؟ 

(ل One- Way Analysis of Varianceاسككككتصدام اختبار تحليل التباين أحادي االتجاه )تم السككككؤال  هذا عن لإلجابة

وى درجة توافر مكونات تقدير الذات في محتين المتوسكطات الحسكابية السكتجابات أفراد عينة الدراسة حول بلبيان داللة الفرو  

 ذلك: ( يبين9والجدول )، المناهج للصفوف األولية من وجهة نظر المعلمات تغزى لمتغير المؤهل العلمي

 (6جدول )

دراسة لدرجة توافر مكونات تقدير الذات في محتوى مناهج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات عينة ال

 الصفوف األولية وْفَق متغيِّر المؤهل العلمي

 المتغيِّرات التابعة

 )أبعاد االستبانة(

 المتغيِّر المستقل

 )المؤهل العلمي( 
 المتوسط الحسابي العدد

االنحراف 

 المعياري

 تقدير الذات الشصصي

 1.286 8.86 88 دبلوم

 1.224 8.84 61 يوسبكالور

 1.222 8.46 43 ماجستير

 تقدير الذات االجتماعي

 1.126 8.34 88 دبلوم

 1.266 8.34 61 بكالوريوس

 1.628 8.14 43 ماجستير

 تقدير الذات الجسمي

 1.226 8.82 88 دبلوم

 1.222 8.81 61 بكالوريوس

 1.282 8.39 43 ماجستير

 تقدير الذات األكاديمي

 1.291 8.81 88 دبلوم

 1.222 8.42 61 بكالوريوس

 1.696 8.81 43 ماجستير

 1.212 8.86 88 دبلوم
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 المتغيِّرات التابعة

 )أبعاد االستبانة(

 المتغيِّر المستقل

 )المؤهل العلمي( 
 المتوسط الحسابي العدد

االنحراف 

 المعياري

الدرجة الكلية لتوافر مكونات 

تقدير الذات في محتوى 

 مناهج الصفوف األولية

 1.231 8.83 61 بكالوريوس

 1.223 8.89 43 ماجستير

المتوسكطات الحسكابية لتقديرات عينة الدراسكة لدرجة توافر  ( وجود فرو  ظاهرية بين9يالحظ من خالل نتائج الجدول )

مكونكات تقكدير الذات في محتوى مناهج الصككككككفوف األولية وْفق  متغيِّر المؤهل العلميل ولمعرفة فيما حذا كانت هذه الفرو  ذات 

 One- Way Analysis ofاه )اختبار تحليل التباين أحادي االتج تم استصدام( أα≤  1.12داللة ححصكائية عند مستوى الداللة )

Variance) ،يبين ذلك (41الجدول )و: 

 ( 10جدول )

نتائج تحليل التباين أحادي االتجاه لداللة الفروق بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة لدرجة توافر مكونات تقدير الذات في 

 محتوى مناهج الصفوف األولية وْفَق متغيِّر المؤهل العلمي

مصدر 

 التباين

 لمتغيِّرات التابعةا

 )أبعاد االستبانة(
 المجموعات

مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

المربعا

 ت

قيمة )ف( 

 المحسوبة

قيمة 

 الداللة

(Sig) 

 داللة الفرق

ي
لم
لع
 ا
ل
ؤه
لم
ا

 

 تقدير الذات الشصصي

بين 

 المجموعات
1.121 8 1.111 

1.433 1.226 

غير دال 

ححصائيًا عند 

1.12 
داخل 

 تالمجموعا
89.114 92 1.899 

  99 89.124 المجموع

 تقدير الذات االجتماعي

بين 

 المجموعات
1.414 8 1.124 

1.468 1.224 

غير دال 

ححصائيًا عند 

1.12 
داخل 

 المجموعات
31.323 92 1.343 

  99 31.121 المجموع

 

 تقدير الذات الجسمي

بين 

 المجموعات
1.821 8 1.411 

1.184 1.622 

ير دال غ

ححصائيًا عند 

1.12 
داخل 

 المجموعات
38.888 92 1.338 

  99 38.214 المجموع
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مصدر 

 التباين

 لمتغيِّرات التابعةا

 )أبعاد االستبانة(
 المجموعات

مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

المربعا

 ت

قيمة )ف( 

 المحسوبة

قيمة 

 الداللة

(Sig) 

 داللة الفرق

 

 تقدير الذات األكاديمي

بين 

 المجموعات
1.112 8 1.183 

1.163 1.939 

غير دال 

ححصائيًا عند 

1.12 
داخل 

 المجموعات
31.618 92 1.322 

  99 31.622 المجموع

فر الدرجة الكلية لتوا

مكونات تقدير الذات في 

محتوى مناهج الصفوف 

 األولية

بين 

 المجموعات
1.139 8 1.181 

1.124 1.938 

غير دال 

ححصائيًا عند 

1.12 
داخل 

 المجموعات
82.124 92 1.829 

  99 82.441 المجموع

( بين α≤  1.12الداللة )( حلى عدم وجود فرو  دالة ححصكككككائيًا عند مسكككككتوى 41تُشكككككير النتائج الموضكككككحة بالجدول )

المؤهل  متغيِّرل تُعزىمتوسكككطات تقديرات عينة الدراسكككة لدرجة توافر مكونات تقدير الذات في محتوى مناهج الصكككفوف األولية 

مؤهالتهم العلمية يتفقون على توافر مكونات تقدير الذات  باختالفوتعزو الباحثة ذلك الى ان جميع افراد عينة الدراسكككة  ،العلمي

 أشككارت الى( التي 8142، وتصتلف هذه النتيجة مع نتيجة دراسككة أبو مر  )محتوى مناهج الصككفوف األولية بدرجة متوسككطةفي 

 .وجود فرو  ذات داللة احصائياً في درجة تقدير الذات والتفاعالت االجتماعية تُعزى لمتغير المستوى التعليمي

عي الثاني الذي نصؤؤؤه: ما الفروق في درجة توافر مكونات تقدير الذات عرض النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤؤؤؤال الفر .3.4

 في محتوى المناهج للصفوف األولية من وجهة نظر المعلمات تغزى لمتغير سنوات الخبرة؟ 

(ل One- Way Analysis of Varianceالسككككؤال تم اسككككتصدام اختبار تحليل التباين أحادي االتجاه ) هذا عن لإلجابة

وى درجة توافر مكونات تقدير الذات في محتبين المتوسكطات الحسكابية السكتجابات أفراد عينة الدراسة حول الفرو  لبيان داللة 

 ( يبين ذلك:44المناهج للصفوف األولية من وجهة نظر المعلمات تغزى لمتغير سنوات الصبرة، والجدول )

(11جدول )  

ينة الدراسة لدرجة توافر مكونات تقدير الذات في محتوى مناهج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات ع

 الصفوف األولية وْفَق متغيِّر سنوات الخبرة

 المتغيِّرات التابعة

 )أبعاد االستبانة(

 المتغيِّر المستقل

 )سنوات الخبرة( 
 العدد

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 1.239 8.33 88 سنوات 2أقل من  تقدير الذات الشصصي
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 المتغيِّرات التابعة

 )أبعاد االستبانة(

 المتغيِّر المستقل

 )سنوات الخبرة( 
 العدد

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 41حلى أقل من  2من 

 سنوات
42 8.83 1.166 

 1.122 8.82 81 سنة 42حلى  41من 

 1.648 8.44 32 سنة 42أكثر من 

 تقدير الذات االجتماعي

 1.263 8.12 88 سنوات 2أقل من 

 41حلى أقل من  2من 

 سنوات
42 8.14 1.149 

 1.242 8.89 81 سنة 42حلى  41من 

 1.649 8.88 32 سنة 42أكثر من 

 تقدير الذات الجسمي

 1.191 8.11 88 سنوات 2أقل من 

 41حلى أقل من  2من 

 سنوات
42 8.12 1.212 

 1.612 8.42 81 سنة 42حلى  41من 

 1.616 8.42 32 سنة 42أكثر من 

 تقدير الذات األكاديمي

 1.682 8.34 88 سنوات 2أقل من 

 41حلى أقل من  2من 

 سنوات
42 8.38 1.223 

 1.221 8.42 81 سنة 42حلى  41من 

 1.223 8.12 32 سنة 42أكثر من 

الدرجة الكلية لتوافر 

مكونات تقدير الذات في 

محتوى مناهج الصفوف 

 األولية

 1.199 8.32 88 سنوات 2أقل من 

 41حلى أقل من  2من 

 سنوات
42 8.31 1.112 

 1.211 8.83 81 سنة 42حلى  41من 

 1.222 8.41 32 سنة 42أكثر من 

( وجود فرو  ظاهرية بين المتوسكككككطات الحسكككككابية لتقديرات عينة الدراسكككككة لدرجة 44يالحظ من خالل نتائج الجدول )

متغيِّر سنوات الصبرةل ولمعرفة فيما حذا كانت هذه الفرو  ل تٌعزىتوافر مكونات تقدير الذات في محتوى مناهج الصكفوف األولية 

 One- Wayاختبار تحليل التباين أحادي االتجاه )تم اسككككككتصكدام ( أα≤  1.12مسككككككتوى الكداللكة )ذات داللكة ححصككككككائيكة عنكد 

Analysis of Variance) ،يبين ذلك (48الجدول )و: 
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(12جدول )  

نتائج تحليل التباين أحادي االتجاه لداللة الفروق بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة لدرجة توافر مكونات تقدير الذات في 

 وى مناهج الصفوف األولية وْفَق متغيِّر سنوات الخبرةمحت

مصدر 

 التباين

 المتغيِّرات التابعة

 )أبعاد االستبانة(
 المجموعات

مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

المربعا

 ت

قيمة )ف( 

 المحسوبة

قيمة 

 الداللة

(Sig) 

 داللة الفرق

رة
صب
 ال
ت
وا
سن

 

 تقدير الذات الشصصي

بين 

 المجموعات
1.269 3 1.826 

1.269 1.161 

غير دال 

ححصائيًا عند 

1.12 
داخل 

 المجموعات
82.348 96 1.892 

  99 89.124 المجموع

 تقدير الذات االجتماعي

بين 

 المجموعات
4.119 3 1.336 

4.192 1.322 

غير دال 

ححصائيًا عند 

1.12 
داخل 

 المجموعات
89.122 96 1.312 

  99 31.121 المجموع

 

 تقدير الذات الجسمي

بين 

 المجموعات
4.613 3 1.231 

4.661 1.424 

غير دال 

ححصائيًا عند 

1.12 
داخل 

 المجموعات
31.292 96 1.388 

  99 38.214 المجموع

 

 تقدير الذات األكاديمي

بين 

 المجموعات
4.411 3 1.324 

4.194 1.322 

غير دال 

ححصائيًا عند 

1.12 
داخل 

 اتالمجموع
33.211 96 1.319 

  99 31.622 المجموع

الدرجة الكلية لتوافر 

مكونات تقدير الذات في 

محتوى مناهج الصفوف 

 األولية

بين 

 المجموعات
1.946 3 1.312 

4.449 1.312 

غير دال 

ححصائيًا عند 

1.12 
داخل 

 المجموعات
86.491 96 1.823 

  99 82.441 المجموع
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( بين α≤  1.12( حلى عدم وجود فرو  دالة ححصككككككائيًا عند مسككككككتوى الداللة )48الموضككككككحة بالجدول ) تُشككككككير النتائج

سككنوات  متغيِّرل تٌعزىمتوسككطات تقديرات عينة الدراسككة لدرجة توافر مكونات تقدير الذات في محتوى مناهج الصككفوف األولية 

اختالف عدد سككككككنوات الصبرة لديهم يتفقون على توافر مكونات وتعزو البكاحثة ذلك الى ان جميع افراد عينة الدراسككككككة بالصبرة، 

( التي 8181، وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسككككككة محمد )تقدير الذات في محتوى مناهج الصككككككفوف األولية بدرجة متوسككككككطة 

اوي دراسككككككة الريمى لمتغير السككككككنوات، كما تتفق النتيجة الحالية مع نتيجة عدم وجود فرو  في تقدير الذات تُعز أشككككككارت الى

 .التي لم تظهر فرو  ذات داللة احصائياً في مفهوم تقدير الذات لدى الطلبة يُعزى لمتغير العمر( 8144)

 المقترحة والدراسات التوصيات. 5

ذلك اقتراح لبعض الدراسككات المسككتقبلية، التي تُكمل ما  يليلفصككل مجموعة من التوصككيات الممكن تطبيقها، ثمَّ يٌقدم هذا ا

 تمَّ التوصل حليه من نتائج، وفيما يلي عرض هذه الجوانب بالتفصيل:

 توصيات الدراسة. 1.5

 منها: من التوصيات، بعدد   الصروج يمكن فإنَّه الدِّراسة، في حليها التوصل تمَّ  التي والنتائج المعطيات ضوء في

حلى تضككمين مكونات تقدير الذات في الطبعات الجديدة بشكككل  دعوة القائمين على وضككع وبناء مناهج الصككفوف األولية -4

 .أكبر مما هي عليه في الطبعة الحالية

ا يستجد في ضوء م بكل محتوياتها ومشكتمالتها بصكفة دورية اسكتمرارية تحليل وتقويم محتوى مناهج الصكفوف األولية -8

 من مستحدثاتل للتأكد من مدى فاعليتها للعملية التعليمية.

بنتائج األبحاث والدراسات التي تناولت درجة توافر مكونات تقدير  تبصكير القائمين على وضع مناهج الصفوف األولية -3

 .الذاتل لالستفادة منها في عملية التطوير للمناهج

صصين في مجال المناهج وطر  التدريح العامةل لتطوير محتوى مناهج الصفوف ضرورة االستعانة بالصبراء والمتص -1

 األولية، وتقديم الموضوعات التي تتضمن مكونات تقدير الذات.

 ضرورة خضوع مقررات ومناهج الصفوف األولية للمراجعة والتطوير المستمر بما يتالءم مع أية تغيرات تحدث. -2

وف األولية عند تطوير محتوى المناهج في طبيعة الموضوعات التي يتضمنها األخذ بآراء ووجهات نظر معلمات الصف -6

 التطوير والتحديث.
 

 :مقترحات لدراسات مستقبلية. 2.5

ل حليه من نتائج، تمَّ التوصككككل حلى عدد من النقاط البحثية التي تقترح الباحثة تقديم دراسككككات علمية م التوي ضككككوء ما تف صككككِّ

 حولها، وهي كما يلي:

 .اثلة للدراسة الحالية على مراحل تعليمية مصتلفةل وذلك للعمل على حغناء األدب التربوي في هذا المجالدراسة مم -

دراسككككة مقارنة لمحتوى مناهج الصككككفوف األولية بالمملكة العربية السككككعودية مع محتوى مناهج الصككككفوف األولية في دول  -

 أخرى.

 العربية السعودية لألهداف التي وضع من أجل تحقيقها. حول مدى تحقيق مناهج الصفوف األولية بالمملكة دراسة -
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 المراجع. 6

 لمراجع العربية:ا. 1.6

 (. علم النفح التطوري، الطفولة والمراهقة، دار المسيرة للنشر والتوزيع. 8112أبو جادو، صالح )

مدرسة االبتدائية خارج المنزل (. تقدير الذات وعالقته بالتفاعالت االجتماعية لدى أطفال ما قبل ال8142أبو مر ، جمال )

 . 42 -4(، 41بمدينة الصليل. مجلة دراسات نفسية وتربوية، مصبر تطوير الممارسات النفسية والتربوية. )

 . 362 -323(. 8)3(. مستوى تقدير الذات لدى معلمي المرحلة االبتدائية. مجلة العلوم النفسية والتربوية. 8146بربكر، دبابي )

 6-1-2023( أهمما ينبغي معرفته عن التعلم الفعال في الصفوف األولية. تم استصراجها بتاريخ 8181بكر. تامر. )

 educ.com/author/tamerbkr-https://www.new . 

رسالة ) لدى المعاقين بصريًا في سلطنة عمان. فاعلية برنامج حرشاد جمعي في تنمية تقدير الذات(. 8144الحجري، سالمة )

 ماجستير غير منشورة( جامعة نزوى. 

 .مستوى تقدير الذات لدى المراهق مجهول النسب المكفول في أسرة بديلة دراسة حالة لمراهقين مكفولين(. 8146دليلة، لقوقي )

 )رسالة ماجستير غير منشورة(، جامعة محمد خيضر. 

(. تقدير الذات وعالقته بالتحصيل الدراسي لدى طلبة المرحلة الجامعية ذوي 8181ذوي، رشا )الدوايدة، أحمدل المغ

 . 21 -33(، 31)41اضطرابات الكالم. مجلة التربية الصاصة والتأهيل، 

 . 81 -42(، 42. )مجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية(. أهمية تقدير الذات في حياة الفرد. 8141ديب، فتيحة )

مجلة اآلداب والعلوم االجتماعية (. مفهوم تقدير الذات لدى الطلبة األيتام في مدارس ضاحية القدس. 8144وي، عمر )الريما

 . 441 -92. جامعة السلطان قابوس

(. الصعوبات التي يواجهها معلمو المرحلة االبتدائية في حدارة الصف الدراسي. رسالة ماجستير غير 8142ساكر، أميرة )

 عة العربي بن مهيدي أم البواقي.منشورة. جام

 ./https://ynmodata.com/ar 6-1-2023( المناهج التعليمية في المدارس. تم استصراجها بتاريخ 8188ستيفيك. حميلي. )

 13 لعلوم اإلنسانية واالجتماعية.مجلة الباحث في ا(. تقدير الذات في بيئة العمل. 8181سماعين، بن درفل محمد، مكي )

(48 ،)413- 422 . 

. )رسالة ماجستير غير منشورة(، جامعة عالقة تقدير الذات بالدافعية لإلنجاز لدى تالمذة الثانوية(. 8148صارة، حمري )

 وهران. 

جلة محلة االبتدائية. (. برنامج لتحسين صعوبات القراءة وأثره على تقدير الذات لدى تالميذ المر8181الصعيدي، نادية )

 . 499 -462(، 84) البحث العلمي في التربية.

(. فاعلية برنامج حرشادي جمعي يستند حلى الدراما في تقدير الذات والقلق 8181طشطوش، راميل جدوع، أميمة )

 . 418 -23(. 4)46. المجلة األردنية في العلوم التربويةاالجتماعي لدى المراهقات. 
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في رياض األطفال في دولة قطر وأثره على كل من الطفل والمعلم STEM تطبيق منهج(. 8181د. )عاشور، أريج مسعو

 ]رسالة ماجستير منشورة[. جامعة قطر. والعملية التعليمية من وجهة نظر المعلمات

لعربية المجلة ااد. (. الصحة النفسية وعالقتها بتقدير الذات لدى عينة من أطفال الشوارع في مدينة بغد8149العبيدي، عفراء )

 . 818 -422(، 41) للعلوم التربوية والنفسية.

مجلة جامعة تشرين، العلوم (. تقدير الذات لدى طالب مدرسة التمريض في محافظة طرطوس. 8149عجي، سناء )

 . 899 -891(. 1) 14الصحية، 

 جلو المصرية. مكتبة األن علم النفح اإليجابي رؤية معاصرة.(. 8142عزت، شيماءل محمد، رشا )

تقدير الذات وعالقته بالمستوى االجتماعي االقتصادي والتحصيل الدراسي لدى طالب المرحلة الثانوية (. 8141العطا، عايدة )

 )رسالة ماجستير غير منشورة( جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا.  بمدارس محلية جبل أولياء.

. صحيفة التربية، السنة الحادية والسبعون، 8.1البتدائية في نظام التعليم الجديد (. مالمح مناهج المرحلة ا8149غانم، تفيده )

 . 11 -83العدد األول والثاني أكتوبر. 

حاالت من مرحلة التعليم  1مستوى تقدير الذات لدى فئة تالميذ ذوي صعوبات تعلم الكتابة دراسة (. 8142لوصيف، حيمان )

 ورة(، جامعة محمد خيضر. . )رسالة ماجستير غير منشاالبتدائي

تبة مكتعزيز تقدير الذات حعادة بناء وتنظيم نفسك للنجاح في األلفية الجديدة. (. 8112مالهي، رانجيتل ريزنر، روبرت )

 جرير

(. تقدير الذات وعالقته بالسلوك العدواني لدى طلبة الصف الثامن من مرحلة التعليم األساسي بمدينة 8143مجلي، شايع )

 . 411 -29(. 4) 89لة جامعة دمشق، صعدة. مج

(. الفرو  في تقدير الذات في ضوء بعض المتغيرات الديمغرافية لدى طفل ما قبل المدرسة. 8181محمد، مروة عبد المحسن )

 .366-349(، 3)86، مجلة دراسات تربوية واجتماعية

 6-1-2023( معلم الصفوف األولية الناجح. تم استصراجها بتاريخ 8141مسملي. أحمد. )

https://www.manhal.net/art/s/2335 . 

(. صالبة الشصصية وعالقتها بتقدير الذات لدى التدريسيين في الجامعة. مجلة البحوث 8148مكي، لطيفل حسن، براء )

 .111 -323(، 34التربوية والنفسية. )

 المراجع اإلنجليزية: .2.6

Arslan, G. (2019). Mediating role of the self–esteem and resilience in the association between 

social exclusion and life satisfaction among adolescents. Personality and Individual 

Differences, 151 109514. 

http://www.ajrsp.com/
https://www.manhal.net/art/s/2335


 م 2023-2-5| تأريخ اإلصدار:  ألربعوناو السادسالمجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار 

     

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                        182  

 ISSN: 2706-6495 

 
Cohen, D. H., Stern, V., & Balaban, N. (2008). Observing and recording the behavior of young 

children. Fifth Edition. Teachers College Press. 

Erkan .C and Ertugrul .S (2016). The Effects of Quality Books for Children and the 

Metacognitive Strategy on Students’ Self-Esteem Levels. Journal of Education and Learning, 

6 (1). 72 – 80. 

Marina V. and Svetlana. S (2016). Work of the Psychologist on Correction of Senior Preschool 

Children Self-Esteem. International journal of environmental & science, 11 (9). 27-73 

Noronha, L., Monteiro, M., & Pinto, N. (2019). A Study on the Self Esteem and Academic 

Performance among the Students. International Journal of Health Sciences and Pharmacy 

(IJHSP), 2 

Park, Kyung Min, Park, Heeok (2015). Effects of Self-esteem Improvement Program on Self-

esteem and Peer Attachment in Elementary School Children with Observed Problematic 

Behaviors. Asian Nursing Research . 9 (2015). 53- 59. 

http://dx.doi.org/10.1016/j.anr.2014.11.003 

Westby, C., & Torres-Velásquez, D. (2000). Developing scientific literacy: A sociocultural 

approach. Remedial and Special Education, 21(2), 101-110. 

 

 العلمي والنشر لألبحاث األكاديمية المجلة ،البادي العزيز عبد حمد ريم/ الباحثة ،8183©  محفوظة الحقو  جميع

(CC BY NC) 

 632/Ajrsp/v4.4//doi.org/10.521https:Doi:  

 

http://www.ajrsp.com/
http://dx.doi.org/10.1016/j.anr.2014.11.003
https://doi.org/10.52132/Ajrsp/v4.46

