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امللخ�ص
ا�ستهدفت الدرا�سة احلالية تطوير �صورة بحرينية من اختبار مفهوم الذات امل�صور
لأطفال الرو�ضة مبملكة البحرين ،وهو االختبار الذي �أعده بوردو ملفهوم الذات ()PSCS
لأطفال مرحلة ما قبل املدر�سة االبتدائية ،كي ي�ستخدم اجلانب �أو املكون التقييمي
 Evaluative Componentيف مفهوم الذات لدى �أطفال هذه املرحلة ممن هم يف �سن
الثالثة والرابعة واخلام�سة ،ومت ا�شتقاق االختبار يف �صورته البحرينية من ال�صورة
امل�رصية والتي �أعدها �إبراهيم ق�شقو�ش واملكونة من  40بنداً ،بعد تعديلها مبا يتنا�سب
مع البيئة البحرينية .واالختبار يقي�س مدى �إح�سا�س الطفل باملقبولية االجتماعية من
جانب الآخرين ،و�إح�سا�سه بالكفاءة واجلدارة �أو الأهلية يف عدد من املجاالت :التقييمات
العامة عن الذات ،واملقبولية االجتماعية ،واملظهر اجل�سمي ،واملقدرة واملهارة اجل�سمية،
واال�ستقالل الذاتي ،ومهارات العالقات ال�شخ�صية املتبادلة ،مبا يف ذلك مقدرة القيادة
والت�أثري ،ومهارات اللغة واالت�صال ،واملعرفة والتفكري ،وحل امل�شكالت ،وحب اال�ستطالع،
واملمتلكات املادية ،وامل�سلك الأخالقي.
كما ت�ستهدف الدرا�سة التعرف على اخل�صائ�ص ال�سيكومرتية لتلك ال�صورة من
االختبار ،وتقنينها على جمتمع البحرين .وقد تكونت عينة التقنني من  178من تالميذ
مرحلة الرو�ضة من اجلن�سني ( 96ذكوراً ،و� 82إناثاً) ،مت اختيارهم من �أربع حمافظات مبملكة
البحرين :اجلنوبية ،ال�شمالية ،العا�صمة ،واملحرق .مت اختيارهم ب�شكل ع�شوائي .وقد
ت�ضمنت الإجراءات تعديل وا�ستبدال بع�ض فقرات االختبار لتتنا�سب مع بيئة جمتمع
البحرين ،وتغيري العبارات اخلا�صة بكل بند مبا يتنا�سب مع اللهجة البحرينية التي يفهمها
الطفل يف هذه ال�سن .وللتحقق من �صدق االختبار مت ا�ستخدام �صدق االرتباط بني بنود
االختبار ودرجته الكلية ،وقد مت ح�ساب معامالت ثبات االختبار با�ستخدام معادلة كرونباخ
�ألفا ،وكذلك ثبات التجزئة الن�صفية .وارتباط البنود بالدرجة الكلية .وال�ستخراج معايري
التقنني  Normsللعينة البحرينية مت ا�ستخراج الرتب املئينية  Percentile Ranksاملناظرة
للدرجات اخلام ،ومت ح�ساب الإرباعيات للدرجات.
الكلمات املفتاحية :مفهوم الذات� ،أطفال الرو�ضة ،مفهوم الذات امل�صور ،اخل�صائ�ص
ال�سيكومرتية.
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A Bahraini Version of the Visual Self-esteem Test for Kindergarten Children: Psychometric Properties and Norms
Dr. Ahmed S. Galal
College of Arts
University of Bahrain

Dr. Shaikha A. Al Junid
College of Arts
University of Bahrain

Abstract
This study aims at developing a Bahraini version of the visual self-esteem
test for kindergarten children to identify the psychometric properties of this
version, and to develop Bahraini norms. A total of (178) kindergarten children
(96 males, 82 females) served as a standardization sample of the study. The
items of the scale were reviewed and adapted to Bahraini society. Adaptations
were made for the items to fit Bahraini society. Three types of reliability test
were conducted to the scale: internal consistency by using Cronbach Alpha,
Split half reliability, and the correlation between the items and its total. All of
the results of reliability indicated that the scale is reliable. Inter correlation
among cluster scales validity results revealed that the scale is valid In addition, percentile ranks were derived based on the scales’ raw scores and the
quartiles were calculated according to the raw scores.
Key words: self-concept, kindergarten, visual self-esteem, psychometric.
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املقدمة

الذات هي جوهر ال�شخ�صية ،ومفهوم الذات هو حجر الزاوية فيها ،وهو الذي ينظم

ال�سلوك� .إن لفكرة الفرد عن ذاته ت�أثريا ً كبريا ً على �سلوكه وتوافقه ال�شخ�صي واالجتماعي،
فكلما زادت معرفة الفرد عن ذاته �صار �أكرث توافقا ً وان�سجاما ً يف احلياة (زهران.)1977 ،

ويرى روجرز � Rogersأن الذات هي املحور الرئي�س يف ال�شخ�صية ،و�أن لها �أهمية كربى يف

حتديد �سلوك الفرد ومدى تكيفه (ديبي�س .)1993 ،وقد اعتربها نتاجا ً اجتماعيا ً ينمو من ن�سيج
العالقات بني الأ�شخا�ص ).(in: Hamachek, 1971

والذات نتاج تفاعل اجتماعي ،فالطفل ال مييز بني الذات والالذات� ،إذ �إنه بتفاعله مع الأ�شياء

والأ�شخا�ص ومبا يحدث من �سلوك بني الأ�شخا�ص يدرك نف�سه ك�شيء منعزل وا�ضح عن

الأ�شخا�ص والأ�شياء الأخرى .وتن�ش�أ الذات �سلوكيا ً حني ي�صبح الفرد هدفا ً اجتماعيا ً يف خربته

مع نف�سه ،ويحدث هذا عندما يتخذ الفرد اجتاهاً� ،أو حينما حتدث الإمياءات التي ي�ستخدمها
�شخ�ص �آخر وي�ستجيب لها بنف�سه � -أو مييل �إىل اال�ستجابة لها ،فالطفل ي�صبح بالتدريج

كائنا ً اجتماعيا ً يف خربته اخلا�صة ،ويت�رصف نحو نف�سه بطريقة ت�ضاهي تلك التي يت�رصف
بها نحو الآخرين.

ويعد مفهوم فاعلية الذات  Self-Efficacyمن املفاهيم احلديثة ن�سبياً ،والكفاءة املدركة

تعني �إدراك الفرد �أن لديه القدرة على �إ�صدار �سلوك معني لإحداث نتيجة مرغوبة ،وينق�سم
�إىل نوعني :الكفاءة املعرفية املدركة؛ والتي تعني �إدراك الأطفال لقدراتهم الأكادميية ،والكفاءة

االجتماعية املدركة؛ والتي تعني �إدراك الأطفال ملهاراتهم وقدرات التفاعل مع الآخرين ،مثل:

تكوين ال�صداقات .وت�ؤدي الكفاءة الذاتية املدركة دورا ً بارزا ً يف الت�أثري على الأداء الأكادميي

للطالب ،ويربز �أثر الكفاءة الذاتية املدركة من خالل امل�ساعدة على حتديد مقدار اجلهد الذي

�سيبذله الفرد يف ن�شاط معني ،ومقدار املثابرة يف مواجهة العقبات ،ومقدار ال�صالبة �أمام
املواقف ال�صعبة ) (Pajares, 1996نقال ً عن( :الزق.)2009 ،

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
ويف درا�سة لبري�س وهاري�س ( )1964تبني وجود معامالت ارتباط دالة بني درجات مفهوم

الثالث االبتدائي ،ووُجد ارتباط بني درجاتهم على مقيا�س مفهوم الذات والذكاء مقداره ،0.17

وملجموعة �أخرى من التالميذ قوامها  116تلميذا ً من ال�صف ال�ساد�س االبتدائي و�صل معامل

االرتباط بني مفهوم الذات والذكاء �إىل  ،0.25وهو معامل دال عند م�ستوى� ،0.01أما بالن�سبة
الرتباط الدرجات على مقيا�س مفهوم الذات والتح�صيل ،فقد وجد ارتباط مقداره  ،0.19بني

املتغريين ملجموعة من التالميذ قوامها  117من ال�صف الثالث االبتدائي ،وهو معامل دال

عند م�ستوى  ،0.05وملجموعة �أخرى من التالميذ قوامها  126تلميذا ً و�صل معامل االرتباط
بني الدرجـات علـى مقيـا�س مفهـوم الذات وبني التح�صيل �إىل  0.32مب�ستوى داللة .0.01

وت�شري نتائج الدرا�سة يف جمملها �إىل وجود ارتباط بني مفهوم الذات املقا�س مبقيا�س (بري�س
هاري�س) وبني كل من الذكاء والتح�صيل ).(in: Piers Harris, 1964

�أما درا�سة �ستانلي كوبر �سميث ( )1970التي �أجريت للتعرف على العالقة بني مفهوم

الذات بخربات واجتاهات معينة �أثناء الطفولة ،ظهر �أن مفهوم الذات ال�سلبي لدى الرا�شدين

�أقل من � 30سنة له عالقة بقلق الطفولة واخلوف من غياب الوالدين وتقييمهم لأبنائهم

على �أنهم فا�شلون وعاجزون (يف :ح�سني.)1985 ،

كما قام كينارد ) (kinard, 1978بدرا�سة حاول من خاللها التعرف على طبيعة العالقة

بني مفهوم الذات وال�سلوك العدواين لدى الأطفال ،وقد تكونت عينة الدرا�سة من  60طفالً،

ترتاوح �أعمارهم بني � 12 - 5سنة ،وتو�صلت نتائج الدرا�سة �إىل �أن هناك عالقة ارتباطية موجبة

بني املفهوم ال�سالب عن الذات وال�سلوك العدواين لدى الأطفال.

ويف درا�سة �أخرى لرتيزا جوردون ( )Theresa Jordan, 1981حول تقدير الذات وعالقته

بالتح�صيل الأكادميي على عينة من املراهقني ،واملكونة من 328فردا ً (منهم  177طالباً ،و151

طالبة) من طالب ال�صف الثامن� ،أ�سفرت النتائج عن وجود عالقة ارتباطية طردية بني تقدير
الذات والتح�صيل الأكادميي (يف :دويدار.)1992،

ويف درا�سة جريبل عام ( )1978عن عالقة ال�سلوك الوالدي يف تربية �أطفالهم وتقدير ه�ؤالء

الأطفال لذاتهم ،وبا�ستخدام منظور خمتلف يف قيا�س �سلوك الأمهات و�ضع يف اعتباره �إدراك
الأطفال لأ�ساليب املعاملة الوالدية ،وبا�ستخدام اختبار بري�س هاري�س ملفهوم الذات للأطفال

والذي يت�ضمن  80بندا ً تقي�س تقدير الذات ،انتهى جريبل �إىل �أن �أ�سلوب ال�ضبط – مقابل -

اال�ستقالل ارتبط ارتباطا ً موجبا ً جوهريا ً بدرجات الأطفال على اختبار مفهوم الذات ،وي�شري هذا
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انخف�ض تقديرهم لذاتهم .كما �أظهرت الدرا�سة ارتباط بعد القبول – الرف�ض �إيجابيا ً جوهريا ً

بدرجات الأطفال على اختبار هاري�س ،مما ي�شري �أي�ضا �إىل �أن �إدراك الطفل لأمه على �أنها قابلة
دافئة رفع من تقديره لذاته ،كذلك انتهى جريبل �إىل �أن بعد ال�ضبط الوالدي اللني  -ال�ضبط
ال�صارم مل يرتبط بدرجات الأطفال يف اختبار هاري�س ملفــهوم الذات ).(Graybill, 1983

وقام كل من بوردت ،وجين�سون ) (Burdett, Jenson, 1983بدرا�سة هدفت �إىل فح�ص

العالقة بني مفهوم الذات وال�سلوك العدواين لدى عينة من الأطفال مكونة من  229طفال ً

منهم  116ذكراً ،و� 113أنثى ،ترتاوح �أعمارهم بني � 12-8سنة ،وقد بينت نتائج الدرا�سة �أن هناك

عالقة ارتباطية موجبة بني املفهوم ال�سالب عن الذات وال�سلوك العدواين لدى الأطفال.

ويف درا�سة لكوا�ش وزمالئه ( )1985عن ت�أثري وعالقة ال�سلوك الوالدي يف تن�شئة الأبناء

على تقديرهم لذاتهم ،انتهى �إىل �أن تقدير الذات املرتفع لدى الأطفال ارتبط �إيجابيا ً بالتقبل
والدفء لدى اجلن�سني ،و�إن كان ذلك �أكرث و�ضوحا ً بالن�سبة للأوالد عن البنات .كما ارتبط تقدير
الذات املرتفع لدى الأوالد بال�ضبط اللني ومنح اال�ستقالل ،يف حني ارتبط تقدير الذات املرتفع

لدى البنات بال�ضبط ال�صارم ومنح اال�ستقالل ).(Kawash, 1985

كما ا�ستهدفت درا�سة جون ) (John, 1986الك�شف عن عالقة مفهوم الذات والتفاعل

االجتماعي مع الأقران بال�سلوك العدواين لدى الأطفال ،وقد تكونت عينة الدرا�سة من 20
ٌ
�سلوك عدواينٌ ،و 18طفال ً لي�س لديهم �سلوك عدواين ،وكان جميع �أفراد العينة
طفال ً لديهم
ممن يدر�سون بال�صفني الرابع واخلام�س االبتدائي ،وقد �أ�شارت النتائج �إىل �أن هناك عالقة

ارتباطية موجبة بني الرف�ض االجتماعي من الأقران وال�سلوك العدواين لدى الأطفال.

وقد قام �ستيبك ،وماكيفر ) (Stipek & Maciver, 1989بدرا�سة ا�ستهدفت الك�شف

عن عالقة القدرات بالكفاءة املدركة على عينة من �أطفال املدر�سة االبتدائية ،و�أ�سفرت

النتائج عن �أن الأطفال ال يبدءون بناء �أحكامهم عن القدرة على �أ�سا�س املقارنات بني جماالت

املو�ضوعات الدرا�سية املختلفة �إال يف �سن مت�أخرة.

�أما درا�سة فيليب وتوما�س ) (Philip & Thomas, 1992فقد بحثت عالقة كل من

مفهوم الذات والعالقة االجتماعية بني الطفل وزمالئه ب�سلوكيات الطفل داخل الف�صل،

لدى عينة من الأطفال الذين لديهم �صعوبات تعلم ،وقد تكونت العينة من  58طفالً ،ترتاوح
�أعمارهم بني � 14 - 7سنة ،وكانت من �أهم النتائج التي تو�صلت �إليها هذه الدرا�سة �أن هناك

عالقة موجبة بني املفهوم ال�سالب عن الذات ،وال�سلوك العدواين لدى الأطفال.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
كما قام ترول و�آخرون ( )Trull et al, 1997بدرا�سة لفح�ص مفهوم الذات ال�سلبي

املرحلة االبتدائية ،و�أظهرت نتائج الدرا�سة وجود عالقة دالة بني انخفا�ض تقدير الذات ووجود
خلل وا�ضح يف ال�شخ�صية.

ويف درا�سة قام بها يل ( )Lei, 1999كان من �أهدافها الك�شف عن الفروق بني الذكور

والإناث يف كفاية الذات املدركة ،و�أجريت الدرا�سة على  85( 140ذكوراً ،و� 55إناثاً) ،و�أ�سفرت عن

عدم وجود فروق ذات داللة بني اجلن�سني يف كفاية الذات املدركة.

وقام ماكني ) (Makin, 2000بدرا�سة على �أطفال الرو�ضة ومراكز رعاية الطفولة للتعرف

على كيفية االنتقال ال�سل�س لطفل الرو�ضة �إىل املدر�سة االبتدائية ،و�أثر التهديد وال�ضغوط
التي ميار�سها كل من الأهل واملعلمني على الأطفال لإتقان املهارات الدرا�سية .وقد بينت

النتائج �أن هذا التهديد ي�ؤثر على مفهوم الذات لدى �أطفال الرو�ضة ،و�أن على املعلمني يف

الرو�ضات �أن يتفهموا ب�شكل �أف�ضل خ�صائ�ص طفل هذه املرحلة حتى ميكن م�ساعدة ه�ؤالء
الأطفال على االنتقال ال�سل�س والآمن للمدر�سة االبتدائية ،حتى يتوافقوا ب�شكل �أف�ضل يف

مدار�سهم يف امل�ستقبل.

كما �أجرى جرو�سي و�آخرون ) (Grossi, & Habich, 2000درا�سة على �أطفال الرو�ضة

لتح�سني املهارات االجتماعية لديهم ،حيث تبني �أن نق�ص خربة ه�ؤالء الأطفال يف املهارات

االجتماعية ت�ؤدي �إىل املزيد من العدوانية واالندفاعية وامليول التخريبية وانخفا�ض مفهوم
الذات .وقد �أجريت الدرا�سة على جمموعتني من �أطفال الرو�ضة ،الأوىل جتريبية قُدم لها

برنامج لتح�سني املهارات االجتماعية خالل � 12أ�سبوعاً ،والأخرى �ضابطة مل يقدم لها هذا

الربنامج ،وقد مت حتديد املهارات االجتماعية املراد حت�سينها له�ؤالء الأطفال يف :مهارة العمل
اجلماعي التعاوين ،ومهارة ت�شكيل املجموعات ،ومهارة اال�ستماع �إىل الآخرين ،ومهارة التفاعل
االجتماعي بني الأطفال .وقد ات�ضح �أن املجموعة التي قدم لها الربنامج حت�سنت لديها

املهارات االجتماعية بعد �ستة �أ�سابيع فقط؛ خا�صة يف مهارة ت�شكيل املجموعات.

وقامت كل من ن�شوة ح�سني ،وغادة عبد الغفار ( )2006بدرا�سة هدفت �إىل حتديد مفهوم

الذات و�أ�شكال ال�سلوك العدواين لدى عينة مكونة من  45طالبا ً من طالب ال�صف اخلام�س

االبتدائي ممن توفرت لديهم م�ؤ�رشات ا�ضطراب ق�صور االنتباه امل�صحوب بفرط الن�شاط
احلركي ( 23من الذكور ،و 22من الإناث مبتو�سط عمري  11عاماً) ،و 45طالبا ً من �أقرانهم من

غري امل�ضطربني ( 23من الذكور ،و 22من الإناث مبتو�سط عمري �10.9أعوام) .وا�ستخدم يف
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وعالقته ب�سوء التوافق النف�سي االجتماعي على جمموعة من التالميذ بلغ عددهم  89من
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هذه الدرا�سة مقيا�س مفهوم الذات ومقيا�س �أ�شكال ال�سلوك العدواين ،ومت ح�ساب الفروق
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بني العينتني على تلك املفاهيم ،بالإ�ضافة �إىل ح�ساب معامالت االرتباط بني الأبعاد املختلفة
للمقيا�سني يف كل من العينتني .و�أ�شارت النتائج �إىل وجود فروق بني ذوي ا�ضطراب ق�صور

االنتباه امل�صحوب بفرط الن�شاط احلركي والأفراد غري امل�ضطربني على الدرجة الكلية ملفهوم
الذات ،والدرجة الكلية للعدوان .وارتبطت الدرجات بني �أبعاد املقيا�سني يف عالقة عك�سية،
وظهرت هذه العالقة ب�شكل دال لدى امل�ضطربني بق�صور االنتباه امل�صحوب بفرط الن�شاط،

حيث ينخف�ض لديهم مفهوم الذات وترتفع لديهم درجة العدوان.

كما قامت �سعاد الب�رش ( )2009بدرا�سة للتعرف على الأبعاد الأ�سا�سية ملفهوم الذات

وعالقتها ب�سوء التوافق النف�سي االجتماعي ملجموعة من طلبة التعليم العايل بالكويت
طبقت عليهم املقايي�س اخلا�صة للتعرف على �أبعاد مفهوم الذات ،وتو�صلت الدرا�سة �إىل
وجود فروق دالة �إح�صائيا ً بني اجلن�سني يف الدرجة الكلية ملفهوم الذات ل�صالح الإناث ،كذلك

يف �أبعاد الذات اجل�سمية والأخالقية وال�شخ�صية ل�صالح الإناث ،كما وُجدت عالقة ارتباطية

دالة بني تدين مفهوم الذات و�سوء التوافق النف�سي االجتماعي.

م�شكلة الدرا�سة

عانت اختبارات مفهوم الذات مبفهومها التقليدي من بع�ض امل�شكالت ،حيث �أن اختبارات

مفهوم الذات اللفظية تتطلب معرفة باللغة ،بالإ�ضافة �إىل احتمال �أن تكون م�شبعة

� Loadedأو متحيزة  Biasedثقافياً ،ال�سيما �إذا ما ا�ستخدمت يف ثقافة غري عربية .كما
�أنها غري منا�سبة للأطفال خا�صة من مرحلة الرو�ضة ،لذلك ظهرت حاجة �إىل �أدوات لقيا�س

مفهوم الذات لفئات ال تنا�سبها االختبارات التقليدية املتوفرة نتيجة لت�شبعها باخل�صائ�ص
الثقافية اخلا�صة مبجتمع ما ،مما تطلب الأمر تطوير اختبارات متحررة من �أثر الثقافة �أو غري

املتحيزة ثقافيا ً  Culture Free Testمبعنى �أن بنود االختبار ال تخت�ص بثقافة معينة �أو
جمتمع بعينه .وتعود بدايات هذه االختبارات غري املتحيزة ثقافيا ً �إىل كاتل الذي طور �سل�سلة

من االختبارات �أطلق عليها اختبارات الذكاء املتحررة من �أثر الثقافة.
لذا حتاول الدرا�سة احلالية الإجابة على الأ�سئلة التالية:

 .1هل ميكن ا�ستخراج دالالت �صدق وثبات الختبار مفهوم الذات امل�صور لأطفال الرو�ضة يف

�صورته البحرينية على عينات يف مرحلة ريا�ض الأطفال؟

 .2هل ميكن ا�ستخراج معايري التقنني الختبار مفهوم الذات امل�صور لأطفال الرو�ضة يف

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
�صورته البحرينية على عينات يف مرحلة الرو�ضة.
البحرين؟

�أهداف الدرا�سة

تهدف هذه الدرا�سة �إىل تقنني �أحد اختبارات مفهوم الذات املعروف با�سم مفهوم الذات

امل�صور للأطفال الذي �أعده بوردو ) (PSCSيف ن�سخته الأ�صلية ،وطوره �إبراهيم ق�شقو�ش
على البيئة امل�رصية ،وتطوير �صورة بحرينية من هذا االختبار لأطفال الرو�ضة مبملكة البحرين،

والتعرف على اخل�صائ�ص ال�سيكومرتية لتلك ال�صورة من االختبار وتقنينها على جمتمع

مملكة البحرين ،وبالتايل ميكن ا�ستخراج املعايري البحرينية لهذه الفئة العمرية.
وقد مت اختيار هذا االختبار لعدة اعتبارات من �أهمها:

 .1توفري �أداة قيا�س منا�سبة للتعرف على مفهوم الذات امل�صور لدى �أطفال الرو�ضة مبملكة

البحرين.

 .2تطوير �صورة بحرينية من اختبار مفهوم الذات امل�صور لأطفال الرو�ضة مبملكة البحرين.

 .3عدم اعتماد االختبار على القدرة اللفظية التي قد ال يتقنها الأطفال يف هذه املرحلة

العمرية ،واعتماد االختبار بالأ�سا�س على الر�سوم الكارتونية.

 .4التعرف على اخل�صائ�ص ال�سيكومرتية لتلك ال�صورة من االختبار :ال�صدق والثبات.

 .5توفري �أداة تقلل �أثر التحيز الثقايف �إىل �أدنى حد ممكن ).(Culturally Reduced Test

 .6ا�ستخراج معايري التقنني الختبار مفهوم الذات امل�صور لدى �أطفال الرو�ضة على البيئة

البحرينية.

�أهمية الدرا�سة

تكاد الأو�ساط الرتبوية يف مملكة البحرين ،مبختلف فئاتها ومراحلها تخلو من اختبار ميكن

من خالله قيا�س مفهوم الذات للأطفال ،خا�صة يف مرحلة الرو�ضة .ونظرا ً خللو ال�ساحة يقوم
الباحثان بتعديل وتقنني اختبار ملفهوم الذات امل�صور والذي ي�صلح للأعمار من � 6-4سنوات،
ميكن من خالله التعرف على مفهوم الذات ،كما ميكن اال�ستفادة من هذا االختبار يف املجال

الإكلينيكي لأغرا�ض الت�شخي�ص.

لذا ا�ستهدفت الدرا�سة احلالية تطوير �صورة بحرينية من اختبار مفهوم الذات امل�صور

املجلد  14العدد  1مار�س 2013

 .3هل مييز االختبار يف �صورته البحرينية بني اجلن�سني من تالميذ ريا�ض الأطفال يف مملكة

21

ال�صورة البحرينية الختبار مفهوم الذات امل�صور

22

د� .أحمد جالل ،د� .شيخة اجلنيد

لأطفال الرو�ضة مبملكة البحرين ،وهو االختبار الذي �أعده بوردو ملفهوم الذات ()PSCS
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( )1983لأطفال مرحلة ما قبل املدر�سة االبتدائية  ،كي ي�ستخدم اجلانب �أو املكون التقييمي

 Component Evaluativeيف مفهوم الذات لدى �أطفال هذه املرحلة ممن هم يف �سن
الرابعة وحتى ال�ساد�سة ،ومت ا�شتقاق االختبار يف �صورته البحرينية من ال�صورة امل�رصية والتي
�أعدها �إبراهيم ق�شقو�ش واملكونة من  40بنداً ،بعد تعديلها مبا يتنا�سب مع البيئة البحرينية.

واالختبار يقي�س مدى �إح�سا�س الطفل باملقبولية االجتماعية من جانب الآخرين ،و�إح�سا�سه
بالكفاءة واجلدارة �أو الأهلية يف عدد من املجاالت :التقييمات العامة عن الذات ،واملقبولية
االجتماعية ،واملظهر اجل�سمي ،واملقدرة واملهارة اجل�سمية ،واال�ستقالل الذاتي ،ومهارات

العالقات ال�شخ�صية املتبادلة ،مبا يف ذلك مقدرة القيادة والت�أثري ،ومهارات اللغة واالت�صال،

واملعرفة والتفكري ،وحل امل�شكالت ،وحب اال�ستطالع ،واملمتلكات املادية ،وامل�سلك الأخالقي.

ويتم الرتكيز يف الدرا�سة احلالية على �أطفال الرو�ضة يف مملكة البحرين .ومن املالحظ �أنه ال
يوجد �أي اختبار ملفهوم الذات مقنن على العينات البحرينية خا�صة لتلك املرحلة العمرية

(� 6-4سنوات) ،رغم �أهمية هذه الفئة العمرية من الناحية الت�شخي�صية ،لتحديد حاالت
تدين مفهوم الذات �أو ت�ضخمه لديهم ،والذي يفيد يف رعاية الأطفال .ومن هنا بـرزت احلاجة

�إىل تقنني مثل هذا االختبار على عينات بحرينية.

حمددات الدرا�سة

 .1احلدود املو�ضوعية :تقنني اختبار مفهوم الذات امل�صور على �أطفال الرو�ضة مبملكة

البحرين.

 .2احلدود الب�رشية� :أطفال الرو�ضة مبملكة البحرين.
 .3احلدود اجلغرافية :مملكة البحرين.

م�صطلحات الدرا�سة

مفهوم الذات :يتعذر القول بوجود تعريف وا�ضح وحمدد ملفهوم الذات� ،أو وجود تعريف

يحظى باتفاق جميع الباحثني يف جمال علم النف�س ،ففي الوقت الذي ي�شري فيه ياماموتو
� Yamamotoإىل �أن مفهوم الذات يعترب مبثابة مركب يت�ضمن جميع الأو�صاف اللفظية

والرمزية التي تدور حول �ضمري “الأنا” �أو تت�صل به .يق�رص كوبر �سميث Cooper Smith

( )1967اهتمامه على اجلانب التقييمي � Evaluative aspectأو ما ي�شار �إليه باعتبار الذات

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
 Self esteemيف تعريفه ملفهوم الذات ،ويو�ضح ب�أن مفهوم الذات هو ذلك التقييم الذي
عدم موافقة من جانب الفرد جتاه ذاته .كما يرى �أن هذا املفهوم ي�شري �إىل مدى اعتقاد الفرد
يف ذاته باعتبارها ذاتا ً قادرة ،ناجحة ،وذات �أهمية �أو �ش�أن ،كما يعتقد �أن الفرد يتو�صل يف وقت
ما من مراحل الطفولة املبكرة �إىل تقييم ذاتي عام بخ�صو�ص مدى قيمته وكفايته ،ثم يظل

هذا املفهوم ثابتا ً ن�سبيا ً يف اعتقاد الفرد و�إدراكه لعدة �سنوات تالية (ق�شقو�ش ،د.ت).

وي�ؤكد بيهلر )� (Biehler, 1974أن مفهوم الذات من حيث تكوينه ومالءمته يكون نتاجا ً

للتفاعل مع البيئة ،ويتحدد ت�أثري البيئة مبدى خ�صب اخلربة التي تي�رسها للطفل.

ويعرف �أ�سعد وخمول ( )1982الذات ب�أنها مركب من عدد من املجاالت النف�سية

واالنطباعات وامل�شاعر ،وت�شمل �إدراك الفرد لنف�سه� ،أي انطباعاته عن نف�سه ،و�صورته عن

مظهره الع�ضوي وعن كل ما هو خا�ص وحم�سو�س فيه ك�شخ�ص� ،إ�ضافة ملفهوم الفرد عن
نف�سه� ،أي �سماته و�إمكاناته .وت�شكل اجتاهات الفرد نحو نف�سه ومعتقداته وقيمه و�آرائه،

و�أهم مقومات مفهومه عن ذاته.

ويعرف زهران ( )1985مفهوم الذات على �أنها تكوين معريف منظم وحمدد ومتعلم

للمدركات ال�شعورية والت�صورات والتعميمات اخلا�صة بالذات ،يبلوره الفرد ويعتربه تعريفا ً

نف�سيا ً لذاته� .أو هي ال�شعور والوعي بكينونة الفرد ،تنمو تدريجيا ً عن املجال الإدراكي ،وتتكون
بنيتها كنتاج للتفاعل مع البيئة ،و�أنها ت�شمل الذات املدركة ،والذات من ت�صور الآخرين،
والذات املثالية ،و�أنها متت�ص قيم الآخرين وت�سعى �إىل التوافق والثبات ،وتنمو نتيجة للن�ضج

والتعلم.

ويذكر �صواحلة (� )1993أن مفهوم الذات يعد املجموع الكلي لإدراكات الفرد وما ت�ضمنه

من مكانة الفرد وو�ضعه االجتماعي ودوره بني املجموعة التي يعي�ش فيها �أو ينتمي �إليها،
وانطباعاته اخلا�صة عن مظهره العام و�شكله ،وعما يحبه وعما يكرهه ،وعن ت�رصفاته
و�أ�ساليب تعامله مع الآخرين ،وعن حت�صيله وخ�صائ�صه اجل�سمية والعقلية وال�شخ�صية،

واجتاهاته نحو نف�سه ،وتفكريه مبا يفكر الآخرين عنه ،ومبا يف�ضل �أن يكون.

ويعرف روجرز ( )Rogersمفهوم الذات ب�أنه :ذلك التنظيم العقلي املعريف واملفاهيم

والقيم ال�شعورية التي تتعلق بال�سمات املميزة للفرد وعالقاته املتعددة (يف :ح�سني ،وعبد
الغفار.)2006 ،

�أما بيجي ( )Peggy, 1990في�شري �إىل مفهوم الذات على �أنه �إدراك الفرد لذاته يف �أبعادها
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يتو�صل �إليه الفرد ويتبناه عادة فيما يتعلق بذاته .ويرى �أن هذا املفهوم يعرب عن موافقة �أو
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اجل�سدية واالنفعالية والعقلية واالجتماعية ،ويت�ضمن فكرتنا عن �أنف�سنا وعن جوانب خربتنا
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املتعددة ،كما يت�ضمن تقديرنا جلوانب القوة والق�صور يف �شخ�صيتنا.

كما يعرف دوك�س ورايت�سمان مفهوم الذات ب�أنه جملة الأفكار وامل�شاعر التي ت�شري �إىل

الذات على اعتبار �أنها مو�ضوع م�ستقل عن �صاحبها مبا يو�ضح كيفية ر�ؤية الفرد لنف�سه

من حيث تفكريه وم�شاعره حولها (يف :عمر.)2001 ،

�أو هو جمموعة اخلربات ال�شخ�صية اخلا�صة بالفرد �أو �إدراكه لنف�سه ك�شخ�ص م�ستقل ،له

كيان منف�صل عن غريه يتمتع بقدرات �إن�سانية حمددة ،وموا�صفات ج�سمية وم�ستوى حمدد

من الأداء ويقوم بدور معني (�أبو جادو.)2003 ،

وميكن تعريف مفهوم الذات �إجرائياً :ب�أنه الطريقة التي ينظر بها الطفل لنف�سه .فالطفل

الذي لديه مفهوم موجب عن ذاته ي�شعر بالر�ضا عن نف�سه والتقدير لذاته� ،أما الطفل الذي

لديه مفهوم �سالب عن ذاته ف�إنه ي�شعر بعدم الر�ضا عن نف�سه ،ودائما ً يحقر ذاته ويقلل من

�شانها ،وي�شعر ب�أنه ال قيمة له يف احلياة.

و�أخريا ً ميكن اال�ستخال�ص من التعريفات ال�سابقة �إىل �أن مفهوم الذات هو املجموع الكلي

لإدراكات الفرد ،وهو �صورة مركبة وم�ؤلفة من تفكري الفرد عن نف�سه ،وعن حت�صيله وعن

خ�صائ�صه و�صفاته اجل�سمية والعقلية وال�شخ�صية ،واجتاهات نحو نف�سه ،وتفكريه مبا يفكر

الآخرون عنه ،ومبا يف�ضل �أن يكون عليه.

وميكننا �أن نتبنى التعريف الإجرائي ملفهوم الذات على النحو التايل :هو ما يق�صد به

وعي الفرد و�إدراكه ملا لديه من خوا�ص �أو �صفات – �أي �إدراكه لهويته – وتقييم لهذه اخلوا�ص
وال�صفات بالن�سبة للآخرين ،وهو ما يرادف تقدير الذات  ،Self esteemويت�ضمن هذا التقييم
الذاتي �صفات وخ�صائ�ص تعترب مرغوبة من وجهة نظر املجتمع مبعناه الوا�سع� ،إىل جانب

�صفات وخ�صائ�ص تت�صل بالذات املثالية من وجهة نظر الفرد.

منهجية الدرا�سة و�إجراءاتها:
�أوالً :منهج الدرا�سة

اعتمدت الدرا�سة احلالية على املنهج الو�صفي التحليلي ،الذي يهتم بتحليل البيانات التي

مت التو�صل �إليها من عينة الدرا�سة ومعاجلتها يف �ضوء الأ�ساليب الإح�صائية املختلفة ،للتعرف

على اخل�صائ�ص ال�سيكومرتية للأداة امل�ستخدمة يف الدرا�سة؛ وهي اختبار مفهوم الذات امل�صور

لأطفال الرو�ضة؛ وا�ستخراج معايري التقنني على �أطفال الرو�ضة مبملكة البحرين.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
ثانياً :جمتمع الدرا�سة وعينتها
وطفلة ،ميثلون  139رو�ضة.

وقد ا�شتملت عينة الدرا�سة على  178طفال ً وطفلة ( 96من الذكور ،و 82من الإناث) ،من

تالميذ مرحلة الرو�ضة ،وهو ما ميثل حوايل  1.2%تقريبا ً من جمتمع الدرا�سة ،وقد مت اختيارهم
بحيث مثلوا تالميذ ريا�ض الأطفال يف �أربع حمافظات مبملكة البحرين (املحافظة ال�شمالية:

 36طفال ً وطفلة ،حمافظة املحرق 42 :طفال ً وطفلة ،واملحافظة اجلنوبية 48 :طفال ً وطفلة،

والعا�صمة 52 :طفال ً وطفلة).

وترتاوح �أعمار �أفراد العينة من � 6-4سنوات ،حيث بلغ متو�سط العمر لدى �أفراد العينة

الكلية � 5,01سنة بانحراف معياري قدره  ،0.864وقد بلغ متو�سط العمر لدى الذكور 5.083

�سنة وبانحراف معياري قدره  ،0,841ومتو�سط العمر لدى الإناث � 5,122سنة ،وبانحراف معياري
قدره .0.894

ثالثاً� :أداة الدرا�سة :اختبار مفهوم الذات امل�صور للأطفال

يهدف االختبار احلايل �إىل قيا�س جوانب معينة يف مفهوم الطفل عن ذاته ،وهي جوانب

ذات �أهمية يف حتديد مدى احرتام الطفل لذاته� ،أي تقييم الطفل املبا�رش �أو غري املبا�رش ملا لديه

من خوا�ص و�صفات ،ويبدي الطفل املفحو�ص تقييمه الذاتي على مقيا�س ثنائي يت�ضمن
فئتني� ،أوالهما فئة موجبة (منا�سبة /مقبولة) ،والأخرى �سالبة (غري منا�سبة /غري مقبولة)

وتت�ضمن النهاية املوجبة للمقيا�س الثنائي امل�ستخدم يف اال�ستجابة تقييمات تت�صل باحرتام

الذات وتفوقها والزهو بها وتقبلها ،بينما تت�ضمن النهاية ال�سالبة يف هذا املقيا�س تقييما ً

يرتبط مب�شاعر و�أحا�سي�س تتعار�ض �أو تت�ضاد مع متطلبات احرتام الفرد لذاته ،مثل �إح�سا�س
الفرد بالدونية يف عالقته مع الآخرين ،واجلنب �أو اخلوف غري ال�سوي ،وكراهية الذات ،وافتقاد الفرد

للتقبل ال�شخ�صي ،وخ�ضوعه املفرط املبالغ فيه جتاه الآخرين ):(Cooper Smith, 1967
نقال ً عن (ق�شقو�ش.)1998 ،

ومن الوا�ضح �أن مهمة و�ضع �أداة قيا�س منا�سبة لطفل ما قبل املدر�سة االبتدائية تبدو

من املهام ال�صعبة ب�سبب حمدودية ما لدى هذا الطفل من مهارات لغوية ،و�ضعف قدرته

على ا�ستبطان طبيعة �أو ماهية �أفكاره ودوافعه وم�شاعره ،وبالتايل ف�إن هذه املهمة تعترب

موجهة نحو حتديد نوعية اخل�صائ�ص وال�صفات التي يكون فيها طفل هذه املرحلة واعيا ً

املجلد  14العدد  1مار�س 2013

يتكون جمتمع الدرا�سة من �أطفال الرو�ضة مبملكة البحرين البالغ عددهم  15377طفال ً
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ومدركا ً لها ،وحتديد نوعية اخلربات التي ميكن لهذا الطفل �أن يقيم ذاته يف �ضوئها وعلى

املجلد  14العدد  1مار�س 2013

�أ�سا�سها .ويالحظ �أن الطفل الذي يذهب بانتظام �إىل رو�ضة الأطفال لديه قدر كبري من

التفاعالت االجتماعية مع الأقران ومع الرا�شدين خارج حدود املنزل ،مما يوفر له �أ�سا�سا ً ميكن

�أن ي�ستخدمه يف مقارنة نف�سه بالآخرين ،ومن هذا املنطلق مت حتديد اثني ع�رش جانبا ً ملفهوم
الذات لدى طفل ما قبل املدر�سة االبتدائية ،وذلك عن طريق اال�سرت�شاد بالأعمال التي تناولت

مفهوم الذات لدى الأطفال ذوي الأعمار املتقدمة ولدى الرا�شدين .وتهدف هذه اجلوانب �إىل
حتديد مدى �إح�سا�س الطفل باملقبولية االجتماعية من جانب الآخرين ،و�إح�سا�سه بالكفاءة
واجلدارة �أو الأهلية يف عدد من املجاالت ،وتت�ضمن هذه اجلوانب التقييمات العامة عن الذات،

واملقبولية االجتماعية العامة ،واملظهر اجل�سمي ،والقدرات واملهارات اجل�سمية ،واال�ستقالل
الذاتي ،ومهارات العالقات ال�شخ�صية املتبادلة ،مبا يف ذلك القدرة على القيادة والت�أثري يف

الآخرين ،ومهارات اللغة واالت�صال ،واملعرفة والتفكري ،وحل امل�شكالت ،وحب اال�ستطالع،
واملمتلكات املادية ،وامل�سلك الأخالقي.

هدف الأداة

ُ�صمم مقيا�س بوردو ملفهوم الذات ) (PSCSلأطفال مرحلة ما قبل املدر�سة االبتدائية

كي ي�ستخدم يف قيا�س اجلانب �أو املكون التقييمي  Evaluative Componentيف مفهوم
الذات لدى �أطفال هذه املرحلة ممن هم يف �سن الثالثة والرابعة واخلام�سة .وميكن ا�ستخدام
هذه الأداة يف و�ضع الربامج العالجية لبع�ض الفئات من الأطفال مثل امل�ضطربني انفعالياً.

وقيا�س مدى �إح�سا�س الطفل باملقبولية االجتماعية من جانب الآخرين ،و�إح�سا�سه بالكفاءة
واجلدارة �أو الأهلية يف عدد من املجاالت :التقييمات العامة عن الذات ،واملقبولية االجتماعية،

واملظهر اجل�سمي ،واملقدرة واملهارة اجل�سمية ،واال�ستقالل الذاتي ،ومهارات العالقات ال�شخ�صية
املتبادلة ،مبا يف ذلك مقدرة القيادة والت�أثري ،ومهارات اللغة واالت�صال ،واملعرفة والتفكري ،وحل

امل�شكالت ،وحب اال�ستطالع ،واملمتلكات املادية ،وامل�سلك الأخالقي.

ت�صميم الأداة يف �صورتها الأ�صلية

مت �صياغة جمموعة كبرية من البنود متثل �أو تعرب عن هذه املجاالت املختلفة ،وكان عدد

البنود يف �صورتها الأولية  150بنداً ،ومنها مت انتقاء البنود التي ا�شتملت عليها ال�صورة
املبدئية من مقيا�س بوردو ملفهوم الذات ،وقد مرت هذه العملية يف عدة مراحل.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
املرحلة الأوىل

ومت ا�ستبعاد البنود غري ذات ال�صلة �أو العالقة بخربة الطفل يف هذه املرحلة .حيث كان املقيا�س

يف هذه املرحلة يعتمد على املقيا�س اخلما�سي املتدرج الذي مل يكن ينا�سب الطفل يف هذه

املرحلة.

املرحلة الثانية

اُ�ستخدمت يف هذه املرحلة �صورة مبدئية من الأداة ت�شتمل على  30بنداً ،ي�ستخدم كل
منها ر�سوما ل�شخ�صيات من الكارتون ،وقد �أُعدت هذه ال�صورة بحيث تت�ضمن ثالثة بنود
بالن�سبة لكل جانب من جوانب الأبعاد الفرعية التي رئي ت�ضمينها يف االختبار ،وروعي يف

�صياغة بع�ض البنود �أن تكون بطريقة تعك�س ماهية ال�صورة التي يبدو عليها الطفل يف
نظر الآخرين .وعقب �إجراء الأطفال لالختبار ،كانت تعقد لكل منهم مقابلة متعمقة بهدف
التحقق من فهم الطفل مل�ضمون البند والأ�سباب التي جعلته ي�ستجيب باال�ستجابة التي

اختارها ،و�أجرى االختبار يف هذه املرحلة على  48طفال ً بطريقة فردية ،موزعني بالت�ساوي على
الأعمار الثالثة :ثالث ،و�أربع ،وخم�س �سنوات .وقد �أو�ضحت نتائج هذه املقابالت املتعمقة �أن
الأطفال يبدون ا�ستجابات منا�سبة ملعظم بنود االختبار ،ويتطلب الأمر تب�سيط بع�ض البنود،

وحذف البع�ض الآخر.

املرحلة الثالثة

كان عدد البنود املنتقاة يف هذه املرحلة هي  48بنداً ،بواقع �أربعة بنود لكل جمال من املجاالت

االثني ع�رش ال�سابق حتديدها ،و�ضعت هذه البنود برتتيب ع�شوائي ،كما و�ضعت االختيارات

املوجبة اخلا�صة بهذه البنود بعدد مت�ساو على اجلانبني الأمين والأي�رس حتت �صور االختبار .وعلى
هذا قام �أحد الر�سامني ب�إعداد �صور الكارتون اخلا�صة ببنود االختبار م�ستخدما ً يف ذلك �صورة

موحدة الهيئة  ،Stylized Figuresوقد �أجريت الأداة على جمموعة من  100طفل من

�أطفال دور احل�ضانة ممن تبلغ �أعمارهم �أربع �سنوات ،وميثلون خمتلف امل�ستويات االجتماعية
واالقت�صادية ،و�صححت �إجاباتهم بحيث كانت تخ�ص�ص درجة واحدة لكل ا�ستجابة موجبة،

ويف �ضوء ما �أ�سفرت عنه عملية حتليل البنود مت ا�ستبعاد ثمانية بنود ،وبذلك �أ�صبح عدد بنود

االختبار �أربعني بنداً.

املجلد  14العدد  1مار�س 2013

مت �إجراء ال�صورة املبدئية للأداة على جمموعة من �أطفال مرحلة ما قبل املدر�سة االبتدائية،
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ت�صميم الأداة يف �صورتها البحرينية

املجلد  14العدد  1مار�س 2013

مت اال�ستعانة بالن�سخة العربية لالختبار التي �أعدها �إبراهيم ق�شقو�ش على البيئة امل�رصية،

والتي �أ�شتقها يف الأ�سا�س من االختبار الأ�صلي الذي �أعده بوردو ،ومت مراجعة بنود االختبار

وتعديلها مبا يتنا�سب مع البيئة البحرينية ،حيث مت اال�ستعانة بطالبتني من طالبات ق�سم

الرتبية الفنية بجامعة البحرين ومتخ�ص�صات يف الر�سوم الكارتونية ،وذلك لإعادة ر�سم بنود
االختبار مبا يتنا�سب مع الثقافة والبيئة البحرينية ،و�إعادة �صياغة اجلمل حتت كل ر�سم مبا

يتنا�سب مع اللهجة البحرينية التي يفهمها وي�ستوعبها الطفل البحريني يف هذا ال�سن،
وذلك للبنود الأربعني ،بهدف التعرف على مدى �إح�سا�س الطفل باملقبولية االجتماعية من
جانب الآخرين ،و�إح�سا�سه بالكفاءة واجلدارة والأهلية يف عدد من املجاالت ،وقد مت توزيع البنود

الأربعني على املجاالت على النحو الآتي:

اجلدول رقم ()1
توزيع البنود على جماالت اختبار مفهوم الذات امل�صور
البنود
املجال
28-26-16
التقييمات العامة عن الذات
31-27-14-11
املقبولية االجتماعية
29-8
املظهر اجل�سمي
37-22-13-10-3 -1
املقدرة واملهارة اجل�سمية
32-25-24
اال�ستقالل الذاتي
23-20-19-18
مهارات العالقات ال�شخ�صية املتبادلة
36-33-17
مقدرة القيادة والت�أثري
40-38-6-4
مهارات اللغة واالت�صال
9-7-2
املعرفة والتفكري
15-12
حل امل�شكالت
39-21
حب اال�ستطالع
35-34-30
املمتلكات املادية
5
امل�سلك الأخالقي
وقد مت تطبيق االختبار املكون من  40بندا ً على  178طفال ً وطفلة ( 96ذكوراً ،و� 82إناثاً)

من �أطفال الرو�ضة يف الأعمار �أربع وخم�س و�ست �سنوات .ويطبق هذا االختبار بطريقة فردية،

وت�سري عملية تطبيقه على النحو التايل:

 -يتم جتهيز موقف االختبار بحيث يجل�س الطفل يف مواجهة الفاح�ص وبينهما طاولة

�صغرية ،وقبل البدء يف التطبيق يدير الفاح�ص حوارا ً دافئا ً مع الطفل لتخلي�صه من �أي

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
�شعور باخلوف �أو الرهبة من املوقف ،وبعد �أن يطمئن الفاح�ص �إىل جو الألفة بينه وبني الطفل

 oهاذي لعبة ي�شرتك فيها ولدين� ،أنا �أبغي منك ت�سمع الق�صة زين وتقويل �أنت مثل مني

فيهم؟

 -يفتح الفاح�ص كرا�سة الأ�سئلة على البند الأول ويقر�أ كال ً من العبارتني اللتني ت�صفان

ما يجري يف ال�صورتني اخلا�صتني بهذا البند م�شريا ً يف كل حالة �إىل �صورة “ال�صبي” الذي
تتحدث عنه العبارة� ،أي ي�شري ب�أ�صبعه �إىل ال�صبي الذي يعنيه ،ويجب على الفاح�ص �أن تكون

نربة �صوته واحدة (حمايدة) بالن�سبة لل�صورتني ،بحيث يتجنب الإيحاء للطفل ب�أنه يحبذ �أي
من العبارتني .ويف نهاية قراءة العبارتني ي�س�أل الفاح�ص� :أنت مثل مني فيهم؟

 -يقوم الفاح�ص بت�سجيل الإجابة التي يختارها الطفل �أو ي�ؤ�رش عليها ب�إ�صبعه يف ورقة

الإجابة.

 يف حالة ما �إذا مل ي�ستطع الطفل الإجابة علي �أي من البنود يقوم الفاح�ص ب�س�ؤال الطفلمرة �أخرى� :أنت مثل مني فيهم؟

 ميكن للفاح�ص تطبيق االختبار على جل�ستني منف�صلتني يف حال ما �إذا �شعر الطفلبالتعب �أو امللل� ،أو �أ�صبح غري قادر على االنتباه.

 -بعد االنتهاء من تطبيق كافة بنود االختبار ،يقوم الفاح�ص بالت�صحيح من خالل مفتاح

خا�ص بالت�صحيح ،ومن ثم حت�سب الدرجة الكلية ،وتقارن مع املعايري اخلا�صة بعمر الطفل.
وي�صحح االختبار بحيث تعطى درجة واحدة عن كل �إجابة موجبة ،و�صفر لكل �إجابة �سالبة،

وتت�ألف الدرجة الكلية من جمموع الدرجات املوجبة ،واجلدول التايل يو�ضح توزيع البنود املوجبة
(التي تعني �أن االختيار �أ = درجة واحدة) ،والبنود ال�سالبة يف االختبار (التي تعني �أن االختيار
ب = درجة واحدة):

اجلدول رقم ()2
توزيع البنود املوجبة وال�سالبة يف اختبار مفهوم الذات امل�صور
البنود املوجبة
)االختيار �أ = درجة واحدة واالختيار ب= �صفر(

البنود ال�سالبة
)االختيار �أ = �صفر واالختيار ب= درجة واحدة(

-28-26-25-22-20-18-16-13-11-10-8-6-4-3
40-37-35-34-32-31-29

-27-24-23-21-19-17-15-14-12-9-7-5-2-1
39-38-36-33-30

 والدرجة املنخف�ضة يف هذا االختبار تعني انخفا�ض مفهوم الذات لدى الطفل� ،أو ما ي�سمىبالدونية ،مبا تعك�س الدرجة املرتفعة ب�شكل مبالغ فيه ت�ضخم مفهوم الذات لدى الطفل.
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يتحدث �إليه قائالً:
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وفيما يلي بع�ض الأمثلة عن بنود االختبار يف �صورته البحرينية:
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�إجراءات تقنني االختبار يف �صورته الأ�صلية

�أ) �صدق االختبار

� -1صدق املحتوى :يعتمد �صدق املحتوى على ا�ستطالع ر�أي عدد من املحكمني بخ�صو�ص

مدى مالءمة �أو �صالحية البنود التي ت�شتمل عليها الأداة يف متثيل كل من اجلوانب �أو الأبعاد

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
الفرعية املت�ضمنة فيها ،وقد روجعت البحوث والدرا�سات النف�سية التي �أجريت حول مفهوم
الذات لدى الأطفال ،وجرى التعبري عن هذه اجلوانب واملجاالت املختلفة بعدد من اجلمل

والعبارات ،وقد ح�صلت اجلوانب �أو الأبعاد الفرعية يف االختبار احلايل على اتفاق جمموعة
من املحكمني باعتبارها جوانب و�أبعاد فرعية ممثلة لتكوين مفهوم الذات ومعربة عنه ،كما

ح�صلت اجلمل والعبارات اخلا�صة بكل جانب على اتفاق نف�س املجموعة من املحكمني من
حيث �صلتها الوثيقة بهذه اجلوانب.

 -2ال�صدق التالزمي :ا�ستخدمت يف هذه اخلطوة جمموعة كلية قوامها  150طفال ً وطفلة

يف �سن الرابعة من الأطفال املقيدين بعدد من دور احل�ضانة ومراكز الرعاية النهارية ،حيث
ُ
طلب من معلمات �أطفال هذه املجموعة تقييم كل طفل من حيث ثمانية جماالت فرعية
من املجاالت الفرعية االثني ع�رش ملفهوم الذات ،وتت�ضمن هذه املجاالت الفرعية الثمانية:

املهارات اجل�سمية ،واملهارات االجتماعية ،ومهارات اللغة ،ومهارات التفكري ،واملظهر ال�شخ�صي،

واملعرفة واملعلومات ،والثقة بالنف�س ،واالنطباع العام للطفل بخ�صو�ص كفاءته ،وقامت
املعلمات بو�ضع تقديراتهن لكل طفل على مقيا�س متدرج من �ضمن نقاط ترتاوح ما بني
جيد جدا ً �إىل �ضعيف جداً ،ويو�ضح اجلدول التايل معامالت االرتباط بني تقديرات املعلمات
للأطفال يف اخل�صائ�ص الثمانية ،والدرجات التي ح�صل عليها الأطفال يف اختبار مفهوم

الذات امل�صور:

اجلدول رقم ()3
معامالت االرتباط بني تقديرات املعلمات للأطفال ،والدرجات التي ح�صل
عليها الأطفال يف اختبار مفهوم الذات امل�صور
معامل االرتباط
اخلا�صية
املهارات اجل�سمية
*0.19
املهارات االجتماعية
**0.26
مهارات اللغة
**0.26
التفكري
مهارات
**0.31
املظهر ال�شخ�صي
**0.24
املعارف واملعلومات
**0.28
الثقة بالنف�س
**0.24
االنطباع الكلي �أو العام
**0.36
جمموع التقديرات
**0.41

		
** دال عند 0.01

* دال عند 0.05
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الذات �أو تناولته نظرياً ،وذلك بهدف حتديد اجلوانب �أو املجاالت الفرعية ذات العالقة مبفهوم
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يت�ضح من اجلدول ال�سابق �أن معامالت االرتباط بني تقديرات املعلمات للأطفال ،والدرجات
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التي ح�صل عليها الأطفال يف اختبار مفهوم الذات امل�صور كانت جميعها دالة عند م�ستويي
داللة  ،0.01و  ،0.05وتدعم هذه النتائج �إمكانية الثقة يف �صدق االختبار و�صالحيته لقيا�س

تكوين مفهوم الذات.

ب) ثبات االختبار

 -1ثبات التجزئة الن�صفية :اُ�ستخدم يف هذا الإجراء جمموعة كلية قوامها  312طفال ً
وطفلة من �سن الثالثة وحتى اخلام�سة ،و�أُجري عليهم االختبار ومت ح�ساب معامل الثبات

بطريقة التجزئة الن�صفية ،حيث بلغت قيمته  ،0.87وهو معامل دال �إح�صائيا ً عند .0.01

 -2ثبات �إعادة التطبيق :اُ�ستخدم يف هذا الإجراء جمموعة كلية قوامها  47طفال ً وطفلة
يف �سن الرابعة ،و�أُجري عليهم االختبار مرتني بفا�صل زمني قدره  15يوما ً بني التطبيق الأول
والثاين ،وبلغت قيم معامل االرتباط بني املرتني (معامل اال�ستقرار)  ،0.70وهو معامل دال

�إح�صائيا ً عند  ،0.01مما ي�شري �إىل �أن الأداة ذات ثبات مر�ض.

رابعاً :الأ�ساليب الإح�صائية امل�ستخدمة

با�ستخدام الربنامج الإح�صائي  ،)Version 19.0( SPSSمت ا�ستخدام الأ�ساليب والربامج

الإح�صائية املنا�سبة لهذه الدرا�سة ،حيث مت ح�ساب معامل ارتباط بري�سون بني بنود االختبار

وبني الدرجة الكلية ،كما اُ�ستخدمت طريقة كرونباخ �ألفا لالت�ساق الداخلي عند ح�ساب

ح�سبت الرتب املئينية  Percentilesوالإرباعيات.
الثبات ،ومعامل التجزئة الن�صفية .كذلك ُ

نتائج الدرا�سة

�أوالً :عر�ض نتائج ال�س�ؤال الأول

للإجابة على �س�ؤال الدرا�سة الأول :هل ميكن ا�ستخراج دالالت �صدق وثبات الختبار مفهوم

الذات امل�صور لأطفال الرو�ضة يف �صورته البحرينية على عينات يف مرحلة ريا�ض الأطفال؟
للإجابة على هذا ال�س�ؤال مت ح�ساب �صدق وثبات االختبار بالطرق التالية:

�أوالً� :صدق االختبار

يق�صد ب�صدق االختبار قدرته على قيا�س ما و�ضع لقيا�سه ،وقد مت ح�ساب �صدق االختبار

بالطرق التالية:

�أ -االرتباط الداخلي بني جماالت االختبار والدرجة الكلية:

مت ح�ساب االرتباطات بني جماالت االختبار والدرجة الكلية لالختبار ،وهو ما يفيد يف �صدق

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
االختبار� ،إذ �أن االرتباطات الداخلية ميكن ا�ستخدامها كداللة على �صدق البناء ،وارتباط
ح�سبت معامالت ارتباط بري�سون بني جماالت االختبار ودرجته
 ،Construct Validityوقد ُ
الكلية ،واجلدول رقم ( )4يو�ضح هذه املعامالت:

اجلدول رقم ()4
امل�صفوفة االرتباطية ملعامالت االرتباط بني بنود االختبار والدرجة الكلية
االرتباط مع الدرجة الكلية
املجال
التقييمات العامة عن الذات
**0.44
املقبولية االجتماعية
**0.48
املظهر اجل�سمي
**0.23
املقدرة واملهارة اجل�سمية
**0.49
اال�ستقالل الذاتي
**0.45
مهارات العالقات ال�شخ�صية املتبادلة
**0.47
مقدرة القيادة والت�أثري
**0.63
مهارات اللغة واالت�صال
**0.44
املعرفة والتفكري
**0.55
حل امل�شكالت
**0.43
حب اال�ستطالع
**0.22
املمتلكات املادية
**0.54
أخالقي
امل�سلك ال
**0.46

** دال عند 0.01

�أت�ضح من اجلدول رقم (� )4أن معظم معامالت االرتباط امل�ستخرجة بني جماالت االختبار

ودرجته الكلية ،دالة عند م�ستوى داللة  ،0.01وهو ما ي�ؤكد على �صدق االختبار.

ثانياً :ثبات االختبار

 -1ثبات االت�ساق الداخلي  :Internal Consistencyمعامالت الثبات املرتفعة دليل
ح�سب الثبات بطريقة االت�ساق الداخلي
على ثبات االختبار وات�ساق فقراته .وقد ُ

لالختبار  ،Internal Consistencyبا�ستخدام معامل �ألفا الذي اقرتحه كرونباخ .حيث ميثل
معامل �ألفا متو�سط املعامالت الناجتة عن جتزئة االختبار �إىل �أجزاء ،وقد �أت�ضح �أن معامل �ألفا

لالختبار ككل ببنوده الـ  40بلغ  ،0.75وعند ا�ستخراج معامل الثبات لكل من الذكور والإناث
كل على حدة بلغت قيمته  0.76للذكور ،و 0.73للإناث ،وهي معامالت دالة �إح�صائيا ً عند

م�ستوى داللة  ،0.01مما يدل على ثبات الأداة.
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جماالت االختبار بالدرجة الكلية من امل�ؤ�رشات القوية لل�صدق ،وهو ما ي�سمى ب�صدق البناء
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ح�سب الثبات بطريقة التجزئة الن�صفية لن�صفي
-2ثبات التجزئة الن�صفية ُ :Split Half
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االختبار  ،Split Halfوبلغ معامل االرتباط بني ن�صفي االختبار ككل ببنوده الـ  ،0.62 40وعند

ا�ستخراج معامل الثبات لكل من الذكور والإناث كل على حدة بلغت قيمته  0.62للذكور،
و 0.59للإناث ،وهي معامالت دالة �إح�صائيا ً عند م�ستوى داللة  ،0.05مما يدل على ثبات الأداة.

ج -االرتباط الداخلي بني بنود االختبار والدرجة الكلية :مت ح�ساب االرتباطات بني بنود االختبار

ح�سبت معامالت ارتباط بري�سون
والدرجة الكلية لالختبار ،وهو ما يفيد يف ثبات االختبار ،وقد ُ

بني بنود االختبار ودرجته الكلية ،واجلدول رقم ( )5يو�ضح هذه املعامالت:

اجلدول رقم ()5
امل�صفوفة االرتباطية ملعامالت االرتباط بني بنود االختبار والدرجة الكلية
االرتباط
البند
االرتباط
البند
االرتباط
البند
29
15
1
**0.206
*0.180
**0.484
30
0.095
16
2
**0.432
**0.455
31
17
3
**0.304
**0.540
*0.158
0.118
32
18
4
**1.00
*0.160
33
19
5
**0.369
**0.301
**0.463
34
20
0.123
6
**0.418
**0.390
35
-0.047
21
7
*0.189
**0.508
36
0.076
22
8
**0.408
*0.170
37
23
9
**0.249
**0.261
*0.178
38
24
0.113
10
**0.575
**0.462
39
25
11
**0.330
*0.161
*0.177
0.044
40
26
12
**0.419
**0.449
27
13
**0.469
**0.217
28
14
**0.388
*0.182
�أت�ضح من اجلدول رقم (� )5أن معظم معامالت االرتباط امل�ستخرجة بني فقرات االختبار

ودرجته الكلية ،دالة عند م�ستويي  ، 0.01و 0.05ما عدا البنود �أرقام،32 ،22 ،21 ،16 ،10 ،6 :
 .40وهو ما ي�ؤكد على ثبات االختبار ،ما عدا يف البنود املذكورة.

ثانياً :عر�ض نتائج ال�س�ؤال الثاين

للإجابة على �س�ؤال الدرا�سة الثاين :هل ميكن ا�ستخراج معايري التقنني الختبار مفهوم

الذات امل�صور لأطفال الرو�ضة يف �صورته البحرينية على عينات يف مرحلة ريا�ض الأطفال

للفئة العمرية � 6-4سنوات ،والتي متثل �أطفال الرو�ضة يف مملكة البحرين؟

للإجابة على هذا ال�س�ؤال مت ح�ساب معايري تقنني االختبار بالطرق التالية:

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
معايري اختبار مفهوم الذات امل�صور لأطفال الرو�ضة :NORMS

35

املفحو�ص ،وهي بحد ذاتها تفتقر �إىل املعنى الت�شخي�صي �أو الإكلينيكي ،ولكنها تكت�سب

معنى داال ً �إذا حولت �إىل معيار لبيان العالقة بني �أداء املفحو�ص على املقيا�س و�أداء �أقرانه

من �سنه ،وبناء عليه ميكن ا�شتقاق نوعني من املعايري الختبار مفهوم الذات امل�صور لأطفال
الرو�ضة يف �صورته البحرينية :هما:

 -1الرتب املئينية :Percentile Ranks

تعترب الرتب املئينية م�ؤ�رشا ً �إح�صائيا ً ي�ساعد على توفري �إطار مرجعي ي�ستخدم لتف�سري

درجات الفرد من خالل التعرف على املو�ضع الن�سبي لدرجته بني بقية �أفراد املجموعة املعيارية.

وتعترب الرتب املئينية من �أهم املعايري و�أكرثها ا�ستعماالً .حيث يق�سم الأفراد �إىل مائة م�ستوى،

والدرجات املئينية هي نوع من الرتتيب ،فالرتبة املئينية هي موقع الفرد بالن�سبة للآخرين على
مدرج يتكون من  100درجة .ونح�صل على املئني بتق�سيم املجموعة �إىل  100جزء ،ويكون املئني

هو النقطة على هذا املدرج ،وقد مت ح�ساب رتب مئينية بطول  10نقاط نظرا ً لتكرار الدرجات
يف حال ح�ساب املقابل امليئيني للدرجات بطول  100مئني ،واجلدول رقم  6يو�ضح ذلك:

اجلدول رقم ()6
املعايري البحرينية الختبار مفهوم الذات امل�صور لأطفال الرو�ضة
درجات الإناث
درجات الذكور
الرتبة املئينية
� 5سنوات
� 4سنوات
� 6سنوات
� 5سنوات
� 4سنوات
31
28
35
29.7
28
10
32
33
37
30
28.2
20
35
35
38
31.7
31
30
35.1
35.2
38.5
35
32.8
40
35.2
35.5
> 39
36
35
50
35.3
36
37
36
60
36
36.1
37.3
36.5
70
36.5
36.2
38
36.8
80
38
36.3
39
38
90
 -2املتو�سطات والإرباعيات:

� 6سنوات
34
> 39

مت حتديد متو�سطات الذكور والإناث على اختبار مفهوم الذات امل�صور لأطفال الرو�ضة،

واجلدول التايل يو�ضح ذلك:
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متثل الدرجة اخلام التي يتم احل�صول عليها عدد اال�ستجابات ال�صحيحة التي �أحرزها

د� .أحمد جالل ،د� .شيخة اجلنيد

ال�صورة البحرينية الختبار مفهوم الذات امل�صور

اجلدول رقم ()7
متو�سطات الذكور والإناث على اختبار مفهوم الذات امل�صور
لأطفال الرو�ضة (البيئة البحرينية)
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اجلن�س

الذكور
الإناث

� 4سنوات

� 6سنوات

� 5سنوات

املتو�سط

االنحراف املعياري

املتو�سط

االنحراف املعياري

املتو�سط

االنحراف املعياري

33.53
34.50

3.803
2.975

34.64
34.75

3.822
2.176

37.68
37.90

1.802
3.509

واجلدول ال�سابق يو�ضح متو�سطات �أفراد العينة على االختبار ،وبالتايل ميكن مقارنة درجة

�أي فرد يجري عليه االختبار يف مملكة البحرين بهذه املتو�سطات ،على �أن يكون من نف�س الفئة
العمرية .كما مت ا�ستخراج الإرباعيات لأفراد العينة على النحو التايل:

اجلدول رقم ()8
الإرباعيات اخلا�صة باختبار مفهوم الذات امل�صور لأطفال الرو�ضة (البيئة البحرينية)
درجات الإناث
درجات الذكور
التف�سري
املجموعة
� 4سنوات � 5سنوات � 6سنوات � 4سنوات � 5سنوات � 6سنوات
(الربع الأعلى) مفهوم ذات مرتفع
39
36
36
39
38
36
(الذات املت�ضخمة)
العليا %75
عادي
ذات
مفهوم
38
35
35
38
36
35
الو�سطى %50
(الذات الواقعية)
(الربع الأدنى) مفهوم ذات متدين
37
32
34
37
31
29
(الذات املتدنية)
الدنيا %25
وتفيد الإرباعيات يف معرفة حدود درجات الأفراد التي �سيتم التطبيق عليهم فيما بعد ،وما

�إذا كانوا �سيندرجون حتت �أي جمموعة من املجموعات الثالث بنا ًء على درجاتهم يف االختبار.

ثالثاً :عر�ض نتائج ال�س�ؤال الثالث

للإجابة على �س�ؤال الدرا�سة الثالث :هل مييز االختبار يف �صورته البحرينية بني اجلن�سني من

تالميذ ريا�ض الأطفال يف مملكة البحرين؟

وللإجابة على �س�ؤال الدرا�سة الثالث واخلا�ص بالفروق بني اجلن�سني يف مفهوم الذات ،وقدرة

االختبار التمييزية يف التمييز بني اجلن�سني ،مت ا�ستخدام اختبار ت  t-testللتعرف على داللة
الفروق بني اجلن�سني يف مفهوم الذات ،واجلدول رقم ( )9يو�ضح نتائج اختبار ت:
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يت�ضح من اجلدول رقم ( )9عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني اجلن�سني يف مفهوم

الذات ،بالن�سبة للمرحلة العمرية � 6 -4سنوات ،لتالميذ ريا�ض الأطفال يف مملكة البحرين.

وتتفق هذه النتيجة مع ما تو�صل �إليه يل ) (Lei, 1999يف درا�سته التي قام بها وكان

من �أهدافها الك�شف عن الفروق بني الذكور والإناث يف كفاية الذات املدركة ،حيث �أ�سفرت

النتائج عن عدم وجود فروق ذات داللة بني اجلن�سني يف كفاية الذات املدركة.

مناق�شة النتائج

ا�ستهدف هذا البحث تقنني اختبار مفهوم الذات امل�صور لأطفال الرو�ضة على البيئة

البحرينية ،وتطوير �صورة بحرينية من هذا االختبار لأطفال الرو�ضة مبملكة البحرين ،والتعرف
على اخل�صائ�ص ال�سيكومرتية لتلك ال�صورة من االختبار وتقنينها على جمتمع مملكة البحرين،

وبالتايل ا�ستخراج املعايري البحرينية لهذه الفئة العمرية .ولقد �أو�ضحت النتائج التي �سبق
عر�ضها داللة معامالت الثبات التي مت التو�صل �إليها بطريقة كرونباخ �ألفا ،وكذلك بطريقة
التجزئة الن�صفية ،كذلك مت الت�أكد من �صدق االختبار من خالل ح�ساب االرتباطات بني بنود

ح�سبت معامالت
االختبار والدرجة الكلية لالختبار ،وهو ما يفيد يف �صدق االختبار ،وقد ُ
ارتباط بري�سون بني فقرات االختبار ودرجته الكلية .وكانت معظم معامالت االرتباط دالة عند
م�ستويي  ،0.01و ،0.05وهو ما ي�ؤكد على �صدق الأداة وفاعلية معظم البنود.

وفيما يخت�ص مبعايري تقنني االختبار على العينات البحرينية ،مت ا�ستخراج الرتب املئينية،

والإرباعيات لكل جن�س على حدة.

وللإجابة على ال�س�ؤال اخلا�ص بالفروق بني اجلن�سني يف مفهوم الذات� ،أت�ضح من نتائج

اختبار ت عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني اجلن�سني يف مفهوم الذات ،بالن�سبة

للمرحلة العمرية � 6 -4سنوات ،لتالميذ ريا�ض الأطفال يف مملكة البحرين.

وال �شك �أن تقنني اختبار مفهوم الذات امل�صور لأطفال الرو�ضة يف املجتمع البحريني

�سيكون له فوائد جمة ،خا�صة �إذا كان االختبار يت�صف بالتحرر من �أثر الثقافة ،مما ميكن

ا�ستخدامه يف الأغرا�ض الت�شخي�صية ،ولأغرا�ض تقومي الأطفال يف مرحلة ريا�ض الأطفال،
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اجلدول رقم ()9
نتائج اختبار ت لداللة الفروق بني اجلن�سني على الدرجة الكلية لالختبار
الإناث
الذكور
داللة
قيمة
ع
م
ع
م
ت
ت
غري دالة
1.1593.494
36.122
3.630
35.50
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وبعد املزيد من البحوث التكميلية لهذا البحث ،وتطوير الأداة امل�ستخدمة ميكن �أن ميتد هذا
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اال�ستخدام �إىل املراحل الدرا�سية الأخرى.

تو�صيات الدرا�سة

يو�صي الباحثان بتقنني االختبار نف�سه على الفئات العمرية الأخرى بعد تطويره ليتنا�سب

مع هذه الفئات ،خا�صة الفئات العمرية حتى نهاية املرحلة االبتدائية ،حتى يكون لالختبار
املزيد من الفوائد التطبيقية ،وهذا ي�ستتبع بال�رضورة التعرف على اخل�صائ�ص ال�سيكومرتية

لالختبار من خالل ح�ساب معامالت الثبات وال�صدق وا�ستخراج معايري التقنني على هذه
الفئات العمرية املختلفة.
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