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 مخص:الم

لمعرفة ، وضةالتواضع في تفكير االطفال في عمر الر بناء مقياس لقياس استيدفت الباحثة   
( 6-4متى يظير التواضع في تفكير كل من االناث والذكور وتطوره عبر المراحل العمرية من )

( فقرة في صيغتو النيائية، وحددت امام كل فقرة 44مقياسًا تكون من )ليذا الغرض فصممت سنوات. 
ي اخذ النقطة ( وتدل عمى التواضع، والبديل الثان1بديمين فقط عمى ان البديل االول ياخذ الدرجة )

التي  العينة العشوائية من الرياض الحكومية في مدينة بغداد عدد افرادبمغ و )صفر( ويعني ال تواضع. 
( طفبل وطفمة . وقد خمص التطبيق الى نتائج مفادىا؛ ان التواضع ظير 44)طبق عمييا المقياس 

( لدى 5.5وبعمر )( سنوات لدى االناث ،  5عمر )االطفال في بشكل دال احصائيا في تفكير 
بشأن توافر التواضع لدى العينة بانو مؤشر مريح عمى اىتمام الذكور. وفسرت الباحثة نتائج البحث 

رياض االطفال الحكومية بتربية االطفال تربية اخبلقية متاسسة عمى تراثنا الديني والعرفي، وبالنسبة 
ذلك الى احتماالت عدة سرت الباحثة فقد ف الذكورلتوافر التواضع في تفكير االناث بعمر مبكر عن 

بسبب تفوق االناث عمى الذكور في القدرات المغوية من فيم المعاني والتعبير عما قد يكون منيا؛ 
قدرتين من جية ومن جية اخرى  يشعرن بو، مما قد اثر في تفوقين في فيم معاني فقرات المقياس

  عمى التعبير عما يدور في فكرىن.    

عمى الرغم من ان التواضع قد  قدمت الباحثة استنتاجا مفاده: "وبناء عمى نتائج البحث، 
ولكن  -اي انيم يفكرون كيف يتصرفون في مواقف معينة  -بوصفو سموكا  طفالاالفي تفكير ظير 

عمى النتائج  (" كمفيوم. وتاسيساالتواضعيفيمون معنى )أنيم لم يظير دليل في النتائج يثبت 
فضبل عن تعميم االطفال "؛ من التوصيات مثبل: عدةومقترحات توصيات واالستنتاج قدمت الباحثة 
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سموك التواضع من خبلل اساليب التربية المختمفة التي تؤدي الى زرع القيم السموكية في تفكيرىم 
مادة كفيرىم من خبلل يجب تعميميم ايضا معاني )مفيوم التواضع( وكيفية تنمية ىذا المفيوم في ت

التي قدمت؛  ومن المقترحات. خاصة لمتربية األخبلقية ضمن المناىج الخاصة برياض االطفال
 عمى مقياس التواضع".   تميزين"دراسة مقارنة بين استجابات االطفال العاديين واالطفال الم

 . (اطفال الرياض، التفكير، مقياس نفسي، التواضع)الكممات المفتاحية: 

Building a scale to measure Modesty in the thinking of 

kindergarten children 
NORIA HANFEESH MOHMMAD 

Iraqi University - College of Education for Girls: 

Department of Kindergarten and Special Education 
Abstract:  

The researcher aimed to build a scale to measure modesty in the 

thinking of children at the age of kindergarten, to know when modesty 

appears in the thinking of both females and males, and its development 

across the age stages from (4-6) years. So she designed a scale that consisted 

of (24) items in its final form and identified in front of each paragraph only 

two alternatives, the first alternative takes the degree (1) and indicates 

modesty, and the second alternative takes the point (zero), which means no 

modesty. The number of random sample members from the governmental 

Riyadh in the city of Baghdad on which the scale was applied was (40) male 

and female children. The application concluded with the following results: 

Modesty appeared in a statistically significant way in the thinking of children 

at the age of (5) years for females, and at the age of (5.5) for males. The 

researcher explained the results of the research regarding the availability of 

modesty in the sample as a comfortable indicator of the interest of 

government kindergartens in raising children with a moral education based 

on our religious and customary heritage. With regard to the availability of 

modesty in the thinking of females at an earlier age than males, the 

researcher explained this to several possibilities, including; It may be due to 

the superiority of females over males in linguistic abilities in understanding 
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meanings and expressing what they feel, which affected their superiority in 

understanding the meanings of the scale’s paragraphs on the one hand, and 

on the other hand their ability to express what is going on in their minds. 

Based on the results of the research, the researcher presented a 

conclusion: "Although modesty appeared in children's thinking as a behavior 

- that is, they think how to act in certain situations - but no evidence 

appeared in the results to prove that they understand the meaning of 

(modesty)" as a concept. Based on the results and conclusion, the researcher 

made several recommendations and proposals; Among the 

recommendations, for example: “In addition to teaching children the 

behavior of modesty through various methods of education that lead to the 

implantation of behavioral values in their thinking, they must also be taught 

the meanings of (the concept of modesty) and how to develop this concept in 

their thinking through a special Curriculum, for moral education within the 

curricula of kindergartens. Among the proposals that were made; was "a 

comparative study between the responses of ordinary children and 

distinguished children on the scale of modesty." 

Keywords: (psychological scale, modesty, thinking, kindergarten children).  

 

 االوؿالفصؿ 

 مقدمة : 

 The development of األخبلقي والتفكير األخبلقي الحس في كتاب تنمية

moral sense and moral thinking في األخبلق تظير أن يمكنانو ، بّين مؤلفوه 
. الشخصية المشاركة خبلل من لؤلطفال المبكرة القدرات فيو تتشكل تنموي نظام

 من الحًقا العممي المستوى عمى اآلخرين مع التنسيق عمى ناميةال األطفال قدرة تتحولو 
 يكتسب حيث ، reflective thought التأممي والتفكير language المغة خبلل

. لتفاعلنتيجة ا سابًقافي ذىنيم  مخزونا كانتاثرا بما  التحدث عمى القدرة األطفال
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 في لؤلطفال األخبلقي نموال لتعزيز الفرص من العديد الرعاية يومقدم آلباءول
 المدى بعيدة آثار من لو لما األخبلقي، النمو فيم الضروري ومن، اليومية التفاعبلت

 Jeremy I.M. Carpendalea and) فاعمين اطنينبوصفيم مو  األفرادادوار  عمى

Stuart I. Hammond (2016): .) 

 عبلقة عمى يجعمو ذلك فان فضيمة،عمى أنو  التواضع إلى ُينظر وعندما
 الرعاية،/ األذى قضايا تتضمن كانت إذا أخبلقية القضية وتعد. األخبلقي بالمجال

 خارج/ المجموعة داخل والعضوية االحترام،/ والسمطة بالمثل، المعاممة/ واإلنصاف
 (.(Graham, Nosek, Haidt,2012 االشمئزاز/والنقاء المجموعة،

 العقىىدين خىىبلل التواضىىع بظىىاىرة األكىىاديمي االىتمىىام مىىن الىىرغم عمىىى : مشػػكمة البحػػث
 لمتواضىع، النىاس إدراك كيفيىة حىول واضىح اتفىاق اآلن حتىى يوجىد الإال أنىو  الماضىيين،
  ضىىىىىىىىىىىىىىىىىىىعف أو قىىىىىىىىىىىىىىىىىىىوة نقطىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة أنىىىىىىىىىىىىىىىىىىىو عمىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى إليىىىىىىىىىىىىىىىىىىىوالنظىىىىىىىىىىىىىىىىىىىر فىىىىىىىىىىىىىىىىىىىي  سىىىىىىىىىىىىىىىىىىىيما
,2004) Julie Juola Exline & Anne L Geyer  )العوامىىلحىىول  حتىىى أو 
  (.Owens and Hekman,  2012) فعاليتو تحدد التي والظرفية الشخصية

انو خبلل المراحل المبكرة من التواضع عند االطفال،  تناولواقد بين باحثون و 
 ,Knafoالمتواضعة ) وغير المتواضعة السموكيات بين التمييز عمى تزداد القدرةالنمو 

Zahn-Waxler, Van Hulle, Robinson, & Rhee (2008 .) يوجد الاال انو 
)عمى حد عمم  األطفال عند التواضع يظير ومتى كيفما يوضح  األبحاث من

لدى  التواضعنمو  كيفية فيم إنف. كما تناولتو الباحثة في بحثيا الحالي الباحثة(
 تعزيز في أيًضا ولكن متواضعين أطفال تربية في فقط ليس يساعدنا أن يمكناالطفال 
  .بعيدال المدى عمى تواضًعا أكثر مجتمع
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اطفال الرياض في ذىن الباحثة، ما ومما عزز فكرة دراسة التواضع في تفكير 
تقديم الذات  "تصور"يجب أن يكون االطفال قادرين عمى انو ، ب(Goffman) هذكر 

self-presentation  تشكيلنا يمكننا أن يفيموا أنيعني و  تواضع،تقدير ال أجلمن 
ودعما ليذا  (.Goffman, 1959) الخاصة ناسموكيات خبلل منانطباعات الناس عنا 

نطباعات االخرين عنيم من با يتبلعبوا أنيم يمكنكيف  الممثميننشاىد الرأي عندما 
 ،األبحاثبحسب بعض و . (Bennett & Yeeles, 2001)شخصيا  جيودىم خبلل
 the المعرفية القدرة لدييم سنوات خمس عن أعمارىم تقل الذين األطفال أن

cognitive ability العرض قواعد شكل في الذاتي العرض سموك أىمية لفيم 
 في Emotional display rules االنفعالي العرض قواعد وتتطمب، االنفعالي
 االنفعالية الحالة عن النظر بصرف لبلنفعاالت حدداً م خارجًيا عرًضا معينة سياقات
 لو حتى بسرور، تتصرف أن يجب ىدية، تمقي عند المثال، سبيل عمى) لمفرد الداخمية

  (.Banerjee & Yuill, 1999)(كذلك تكن لم

 تكون أن إلى تحتاج التواضع نظريات ان( Driver 1989) نبيّ عمى وفق ما و 
 أن أي ،False modesty الزائف والتواضع الصادق التواضع بين التمييز عمى قادرة
 يستبعد وىذا. كذلك كانوا لو كما التصرف يمكنيم المتواضعين غير األشخاص بعض

 مسألة مجرد ىو التواضع كان فإذا. بالكامل سموكية انيا عمى التواضع حسابات
 المتجذر الحقيقي التواضع بين لمتمييز طريقة ىناك تكون فمن معينة، خارجية سموكيات

 يتطمب" وعميو،. فقط سموكيا منو يصدر الذي الزائف والتواضع الفرد تفكير في
 السموكيات عن فضبلاالنتباه والمطف، و  التفكير، مثل معينة عقمية حاالت التواضع
 (. Driver 1989, 375) "العمنية
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 في التواضع قياسبحث لمشروع  الباحثة ذىن في ورد ماتقدم، عمى وتاسيسا
 فقرات طريق عنومعرفة متى يظير التواضع لدييم وكيف ينموا،  الرياض اطفال تفكير

عن طريق -من االطفال قبل التعبير  التفكير تتطمب ،ُمفترضة حياتية مواقف تتضمن
 وعميو،، اقف فيما لو تعرضوا ليا في فعمياعما سيكون سموكيم ازاء تمك المو  -المغة

 : االتي السؤال في الحالي البحث مشكمة ستتمخص

 اطفال تفكير في التواضع قياسبناء مقياس ل من الباحثة ستتمكن ىل -
باي ، من معرفة المقياس ايضايمكنيا سوىل  ؟( سنوات 6الى  4من عمر ) الرياض
اي من الذكور ام ؟ و في تفكير الطفل يظير التواضع( سنوات 6-4من االعمار )عمر 

   االناث يسبق النوع االخر في ظيور التواضع في تفكيرىم؟ 

فىي ايىات  تواضىعاللسىموك فىي كتابىو الكىريم عباده تعالى رّغب اهلل لقد   : ىمية البحثأ
َْْرِض َىْوًنػػا)كريمىة عىىدة منيىا:  ، (66الفرقىىان: ( )َوِعَبػػاُد الػػَرْحَمِف الَػػِذيَف َيْمُشػػوَف َعَمػػه ا

  ، انترنىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىت(ابىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىن القىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىيم)ال متكبيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىرين كمىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا فسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىره  متواضىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىعين اي
https://dorar.net/akhlaq/323)/). 

ـْ َعف ِديِنِو َفَسْوَؼ َيْأِتي الّمُو تعالى: )وقولو  َيا َأيَُّيا اَلِذيَف آَمُنوْا َمف َيْرَتَد ِمنُك
ـْ َوُيِحبُّوَنُو َأِذَلٍة َعَمه اْلُمْؤِمِنيَف َأِعَزٍة َعَمه اْلَكاِفِريفَ  وغيرىا ( . 54المائدة: ) ِبَقْوـٍ ُيِحبُُّي

 من االيات الكريمة . 

دورات تطوير ضمن تلذلك ت ،لتواضع سمة ايجابيةاوزمبلئو أن  leeذكر و 
حيث ، تطوير القاده مثبلبرامج الذات التدريب عمى اكتساب سموك التواضع كما في 

 63:2009قائد الناجح )شخصية الرئيس ل نمكوّ بوصفو مبدأ التواضع خذ باالعتبار يؤ 
others & lee) .د الباحثون واك(peters & others ) في دراسة عمى ان ىناك

https://dorar.net/akhlaq/323)/
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 ان المتواضعين غير واقد وجدفاالجتماعية،  وجودة العبلقات بين التواضع عبلقة
ختبلف االخرين ويتقبمونيم عمى ا ن عمىواقعيون ومنفتحو وانيم ، غير متكبرينانانيين و 

امام ال يميمون الى السموك االستعراضي  انيمفئاتيم وطبقاتيم االجتماعية، فضبل عن 
 الذين واظيرت نتائج بحث ان األطفال. peters & others, 2011) :(45 االخرين
 لدييم االجتماعية في المواقف الشخصية العبلقات لديناميات أعمى حساسية يطورون
 .   ( Bennett & Yeeles  1990) المتواضع لمسموك أعمى تقدير

الباحثة لمتواضع كما وجدتيا الشخصية الفوائد أىمية البحث الحالي عزز يومما 
 وكما ياتي:  ،في مصادر عدة

 فىىإن وبالتىىالي،. الىىتعمم ثمىىن ىىىو الفشىىل بىىأن لفىىردا تىىذكيرعمىىى  يعمىىل قىىد التواضىىع إن .1
 ،يمإخفاقىىىات أواالخىىىرين  أخطىىىاء انتقىىىاد إلىىىى الفىىىرد ميىىىل مىىىن يخفىىىف قىىىد لفشىىىلا قبىىىول

  الشخصىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىية العبلقىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىات تعزيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىزالىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى  بالتىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالييىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىؤدي ذلىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىك و 
(Collins, 2001, P.75 .) 

 في لبلنخراط النرجسيين نظرائيم من احتمالية أقل المتواضعين األفراد ألن نظًرا .4
 من السمبية االنطباعات يتجنبوا أن المرجح فمن والعظمة، التباىيسموكيات 
 طريق عن تتولد أن يمكن التي( ضمنًيا المتوترة الشخصية والعبلقات) اآلخرين
 لدييم يكون قد المتواضعين األشخاص نبالتالي فاو . الذات عمى المفرط التركيز

 الذاتي احتراميم عمى بناءً  الشخصية تفاعبلتيم في مناىجيم تكييف إلى ميل
  Exline and) اآلخرين آراء عمى واالنفتاح الدقيقة، الذاتية وتقييماتيم اإليجابي،

Geyer, 2004.) 
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 خطر عامل أنو ثبت قد النرجسية يميز الذي الذات عمى المفرط التركيز ألن ونظًرا .6
 الفوائد من نوًعا التواضع يوفر أن الممكن فمن التاجية، القمب بأمراض لئلصابة
 آلخرينمسامحة او  الغضب نوبات من التقميل في تأثيره خبلل من ربما الصحية،

(Worthington and Scherer, 2004) .أظيرت أخرى بأبحاث مدعوم وىذا 
 الذات واحترام واالمتنان الحياة عن بالرضا إيجابي بشكل يرتبط التواضع أن
(Rowatt, et al.,  2006 ,) نفعالياال االستقرارعمى ايضا يساعد التواضع و 
(Owens, 2009) . 

 The االنفعالية الذات إدارة عمى تأثيره خبلل من أخرى فائدة التواضع يقدم قد  .4

emotionally self-managing في انفعاليا نفسو يدير الذي الفرد يتحكم، اذ 
 اإليجابية، الشخصية العبلقات لتعزيز كوسيمة لبلخرين وتقديميا ذاتو عرض

 من الرغم عمى االنفعالي توازنو عمى الحفاظ عمى قادرا يكون الفرد فإن وبالتالي،
 ,.Morris, et al) اآلخرين مع مرتاًحا ويكون الخارجية أو الداخمية المحفزات

2005 .) 

الفرد الوجو  قبول عمى في ادبيات التواضع التركيز من كبير قدر ىناك وكان .5
 استعداده خبلل من المتواضع لمفرد منفعة القبول ىذا يمثل أن يمكنف، هقصور 
 التوجيو عن فضبلون بيا، يتمتع التي والمساىماتلبلخرين  القوة نقاط لتقدير

  . Weick, (2001)) والنمو لتعممنحو ا اإليجابي

 بالذات االنشغال عبء من الراحة" يوفر التواضع أن( Tangney) توبين .6
 أن تواضاف p.75((Tangney (2000 ,)" الضعيفة الذات عن الدفاع وضرورة
 - االجتماعي والرىاب واالكتئاب، القمق، أعراض تخفيف في يساعد قد التواضع



 هـ3665-م  4244( . لسنة 5االول/ملحق)مجلة الدراسات المستدامة . . السنة الرابعة / المجلد الرابع / العدد 

 

 
 
 
 1048 

 إذن المحتمل ومن ، المفرط الذاتي بالتركيز األحيان من كثير في مرتبطة وكميا
 أكثر خارجًيا موجية طاقة في تتحقق أن واالنفعالية النفسية الحرية ىذه فوائد أن

 النفسي التكيفتعزيز و  األشخاص، بين العبلقات تحسينتسيم في و  إيجابية،
  Tangney (2000  . )) عام بشكل

بوصفيا  ،رياض االطفال أىمية مرحمةتكمن في ىمية البحث الحالي كما ان أ
بناء االساس في التي يتفق العمماء والفبلسفة عمى انيا االاولى من المراحل العمرية 

 . االخبلقية واالجتماعية غرس الكثير من المفاىيم والمبادئ والقيمو  شخصيةال

 ، اذمقياسالبناء ومن ناحية اخرى تبرز اىمية البحث العممية والتطبيقية في 
في التواضع قياس يمكن ان يسيم في إجراء العديد من البحوث األخرى التي تتضمن 

بمتغيرات ة التواضع عبلقلمتاكد من نتائج البحث الحالي ولدراسة الرياض  لاطفاتفكير 
 .   أخرى

 : اْىداؼ

من العنوان الموسوم "بناء مقياس لقياس التواضع في تفكير اطفال الرياض"  
يتضح ان اليدف الرئيس من اجراء البحث ىو بناء مقياس يستيدف قياس التواضع في 

االستفادة المقياس و  الباحثة ان العنوان يسمح ليا بتطبيقتفكير اطفال الرياض. وبتقدير 
 : ى ليصبح البحث اكثر رصانة واصالة وكما ياتيلتحقيق اىداف اخر منو 

واالىداؼ االخرى  .تفكير اطفاؿ الرياضمتواضع في لبناء مقياس  ؛اليدؼ االساس
    : ىي

(، 4)( في مجاميع عمرية 6-4) اطفال الرياض في تفكيرقياس سموك التواضع  .1
   ذكورا واناثا.   ( سنوات.6(، و) 5.5)(، و5(، و)4.5و)



 هـ3665-م  4244( . لسنة 5االول/ملحق)مجلة الدراسات المستدامة . . السنة الرابعة / المجلد الرابع / العدد 

 

 
 
 
 1049 

المرحمة العمرية التي يظير فييا التواضع وكيف ينموا في المراحل  تحديد .4
في بين متوسطات درجات التواضع البلحقة، من خبلل معرفة داللة الفروق 

( 6 (، و)5.5)(، و5(، و)4.5(، و)4المجاميع العمرية الخمسة )تفكير 
      . سنوات

المجاميع العمرية  معرفة داللة الفروق بين متوسطات درجات التواضع في تفكير .6
  . ة المذكورة عمى وفق متغير الجنسالخمس

 حدود البحث: 

اطفال الرياض، في تفكير التواضع  بناء مقياستحدد البحث الحالي باجراءات 
الكرخ التابعة لمديرية  الحكومية في مدينة بغدادالرياض عمى عينة من اطفال تطبيقو و 

 .  4441-4444، لمعام الدراسي  الثانية

 تحديد المصطمحات

 التواضع Modesty / Humility  : عرفوMish,1991) :) حالة تقدير الفرد
مقمبًل من ذاتو وال فبل يكون مغرورًا وال حازمًا لقدراتو أو قميتو تقديرا معتدال 

(4:Mish,1991 .) 

 تووعرف  (Tangney,2000 :) وانجازاتو و لقدراتمن الفرد تقويم دقيق انو
باألخطاء والثغرات في المعرفة واألداء وتقبل األفكار الجديدة وقمة واالعتراف 

 (.Tangney, 2000 : 15التركيز عمى الذات )

  وعرفو(Pearsall,2001 :) الفرد غير مدعيًا أو تجعل ميزة أو حالة أنو
 (. Pearsall,2001: 1في تقدير قدراتو ) معتدالً و ، متباىياً 



 هـ3665-م  4244( . لسنة 5االول/ملحق)مجلة الدراسات المستدامة . . السنة الرابعة / المجلد الرابع / العدد 

 

 
 
 
 1050 

  عرف كل من و((Park & etal,2004 سمات إحدى عمى انو  ،التواضع
الشخصية التي تقوم عمى تقديم الفرد لنفسو بصورة معتدلة ومبسطة لآلخرين 

 (. Park &etal,2004:32وتجاوز التعالي عمييم أو الفخر بنفسو )

 ( ويعرفMorris & others, 2005 ( قائم شخصي توجو: " بأنو التواضع 
 ال الصحيح، منظورىا في الذات لوضع وميل بدقة الذات رؤية في الرغبة عمى

 ,.Morris, et al) ”مفرط بشكل لمذات احترام وال ذاتي تحقير عمى ينطوي

2005, p. 1331).   

 وعرف Worthington ما، و "والشخصية الفضيمة سفراء" نيمالمتواضعين؛أ 
 اليدف وراء ويسعونواقعي ،  ،سموكيم متواضع إن، المشتركة القواسم من لدييم

  ".مني أكبر شيء وتكريم رؤيةفي  التواضع من جزء: "ويضيف . والمعنى
(Worthington et al., 2017, p. 7) . 

تتفؽ الباحثة مع جميع التعريفات وتتبنه منيا تحديدا تعريؼ و 
(Tangney,2000) تقويم دقيق من الفرد لقدراتو وانجازاتو واالعتراف ؛ بانو لمتواضع

واألداء وتقبل األفكار الجديدة وقمة التركيز عمى الذات باألخطاء والثغرات في المعرفة 
(Tangney, 2000 : 15.)  والذي اشتقت  -بتقدير الباحثة –االساس  تعريفالالنو

 . منو جميع التعريفات البلحقة ُ 

لي افي تفكير اطفاؿ الرياض الخاص بالبحث الح لمتواضع التعريؼ اإلجرائيو 
عمى مقياس  من خبلل استجابتوطفل الروضة يحصل عمييا سالدرجة الكمية التي  :ىو

 البحث الحالي. 
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  Thinking: التفكير ثانيا

   عرفBrookfield  التفكير، بانو "عممية واعية يقوم الفرد بيا وال تتم بمعزل
 .  (Brookfield, 1997, p.17) عن بيئتو المحيطة" 

  عرفو (Dewey,1933, p5التفكير بانو التامل )  الذي يتطمب النشاط
 والمثابرة واالىتمام باي راي او معتقد عمى ضوء خمفية معينة. 

  ويعرفو(Beyer,1984, p272)  بانو عممية تقرير حقيقة المعرفة ودقتيا
وقيمتيا، والحكم عمى االخبار استنادا الى مصادر مقبولة وفحص المواد في 

 ضوء الدليل ومقارنة الحوادث ثم االستنتاج . 

؛ بانو "عممية واعية يقوم الفرد لمتفكير Brookfieldفق الباحثة مع تعريف  وتت
تتوقع من خبلل القياس معرفة كيف  الباحثة تم بمعزل عن بيئتو المحيطة" النبيا وال ت

 يفكر الطفل بشكل واع بعممية التواضع في ظل ما تعممو من بيئتو . 

من الطفل ما يعبر عنو  ؛ ىوحث الحاليوالتعريف االجرائي لمتفكير في الب
  خبلل خياراتو لمبدائل المقترحة امام كل فقرة من فقرات مقياس البحث الحالي . 

بانيا "فصل دراسي أو مدرسة :  Kindergartenجمع روضة : لرياضا: ثالثا 
صغيرة لؤلطفال الصغار ، عادة ما بين سن الرابعة والسادسة إلعدادىم لمتعميم 

 . Collins English Dictionary, 2004 website) )االبتدائي" 

: "الذين يقبمون في رياض 4445وزارة التربية  وتعريؼ )اطفاؿ الرياض( بحسب 
االطفال ممن اكمموا السنة الرابعة عند مطمع العام الدراسي، أو من يكمميا في السنة 
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، 4445كانون االول وممن لم يتجاوز السادسة من عمره" )وزارة التربية ،  61الميبلدية 
 ( 8ص

 الفصؿ الثاني

 الدراسات السابقةو  طار النظرياال

 أوال: االطار النظري 

 نظريات ذات صمة بمفيـو التواضع  .ٔ

 لمتفسير تصمح ال وبالتالي شديد، تباين وذات معقدة التواضع ظاىرة إلن
 واسع نطاق عمى متنوعة وتصورات وتفسيرات لتعريفات كانت موضوًعا فقد المباشر،

خبلصة  وستعرض الباحثة ىنا. سواء حد عمى والعمماء رجال الدين والفبلسفة بين
 الذات، مفيوم نظرية: النظرية وىي األطر من بالعديد المتعمقة مراجعتيا لؤلدبيات

عمى  التواضع بناء لفيم توفره الذي اإلضافي العمق لمعرفة األساسية، الذاتية والتقييمات
  .الذات انو مظير من مظاىر

 يبدو:  Theory of Self-Conceptالذات  مفيـو التواضع بعدسة نظرية . أ
المستقر  الذات بتقدير مرتبط التواضع أن عمى العمماء بين جوىرًيا اتفاًقا ىناك أن

stable self-esteem - راسًخا إحساًسا وال منخفًضا وال مرتفًعا ليس لمذات تقييم وىو 
 Baumeister) نظرية توفر لمذات؟ الراسخة النظرة ىذه تتطور فكيف. بالذات

 تجربة خبلل من أنو فيقترح، السؤال ىذا في التبصر بعض الذات لمفيوم (1998,
 الوعي: التجارب من نموذجية أنماط ثبلثة خبلل من عالمو فيم يحاول نفسو، مع المرء

 interpersonalاألشخاص  بين والوجود ، reflexive consciousnessاالنعكاسي 
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being ، التنفيذية  والوظيفةexecutive function .الوعي تجربة خبلل فمن 
بين  الوجود تجربة خبلل ومن. بالعالم عبلقتيا في الذات فيم الفرد يحاول االنعكاسي،
 االجرائية، الوظيفة خبلل ومن. اآلخرين مع بالعبلقة نفسو يفيم يحاول أن االشخاص،

 وحسب نظرية . المرء من الفعل أي غرض يفعمو؛ ما خبلل من نفسو يفيم أن يحاول
(Baumeister،) فيو، يعيش الذي بالعالم عبلقتو عمى بناءً  لمذات مفيوًما الفرد يبني 

وعبلقة الفرد بالغرض من وجوده في ىذا العالم   باآلخرين، تربطو التي والعبلقات
one’s purpose in the world .نظرية عدسة خبلل من التواضع إلى وبالنظر 

 من المتواضعين األفراد بأن القائل لبلقتراح نظرًيا دعًما ىناك أن يبدو الذات، مفيوم
 أكبر شيء من صغير كجزء الذات رؤية يتضمن ذاتي مفيوم لدييم يكون أن المحتمل

 المرجح من ذلك،مركز الكون(. فضبل عن  أنو عمى لنفسو المرء رؤية ضد) العالم في
 من أكبر بيدف والتزام المتأصمة، وقيميم لآلخرين تقدير المتواضع الفرد لدى يكون أن

  (.Baumeister ,1998, pp. 680–740الذات )

 غالًبا: Contingencies of Self-Worthالتقدير الطارئ لمذات  نظرية  . ب
 مفتاح - النفسية لمصحة المقدسة الكأس" أنو عمى العالي الذات تقدير إلى ُينظر ما

ويضيفان، ، (,P.200 Crocker and Knight ,2005" )والشعبية والنجاح السعادة
 المشكبلت من مجموعة في الذات احترام تدني عمى الموم ُيمقى المقابل، فيانو 

 تقدير أن ىي الحقيقة فإن السائدة، المعتقدات ىذه من الرغم عمى المجتمعية، وأنو
 أو الجيد الوظيفي األداء أو األكاديمي باإلنجاز البحث نتائج في يرتبط ال العالي الذات
 تقدير ارتفاع أن من الرغم عمى بأنو يرى المنظرون ىنا ذلك، ومع. الرائعة القيادة حتى
 الذات احترام تدني وأن والحياة، العمل في اإليجابية النتائج لمعظم سبًبا ليس الذات
لو صمة بكل تمك  الذات احترام إال انو مع ذلك فإن المجتمعية، العمل لمعظم سبًبا ليس
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 إذا ما عمى كثيًرا تعتمد ال الذات تقدير أىمية أن النتائج بطريقة او باخرى. ويقترحان
أن  ضروري نفسو بأنولالشخص  ديعتق ما تعتمد عمى ولكن منخفضة، أم عالية كانت
الذات، فان اصحاب  لتقدير تقدير. أما بالنسبة لمحاالت الطارئة أو قيمة لو يكون

 كبيرة بدرجة مرىوًنا ما شخص لدى الذات احترام يكون عندما النظرية يوضحون بأنو
. الذات احترام من مستقر وغير ىش مستوى فإنو اآلخرين، وتقييمات خارجية بظروف
 أحداث في ميتما شخصال لكون نتيجة ىو الذات احترام استقرار عدم عن أنفضبل 

 تقديره يتوقف الذي الفرد فإن أخرى، وبعبارة. اعرضي الذات معينة مما جعل لديو تقدير
 استقراًرا أقل ذاتي تقدير لديو سيكون اآلخرين تقييمات أو خارجية أحداث عمى لذاتو
ن. و داخمية عوامل عمى قائًما كان لو مما  إلى تؤدي الذات لتقدير الطارئة االحتماالت ا 

 أن المرجح من الظروف، ىذه وفي، الداخمي الدافع وفقدان والضغط بالتوتر الشعور
 المؤلفان ويقترح. جيودىم ويسحبوا أىدافيم عن الطارئة الحاالت ذوو األشخاص يتخمى

 مجال في النجاح تحقيقعند  الشخص بو يمر الذي المرتفع النفسي االنفعال أن
 تكون عندما بأنو ويعتقد المؤلفون. القمق من مؤلمة مشاعر سريًعا يتبعو قد الطوارئ

 احتياجاتو تمبية خبلل من لذاتو تقديره لتعزيزسعى يقد  المحك، عمى الذاتية قيمة الفرد
 أىدافو حساب عمىباختيار اىداف اسيل واقل خطورة يضمن النحاح فييا  الطارئة
الحاالت  وزمبلئو، أن (Crockerيقترح ) وبالمثل،. أىمية أكثروالتي قد تكون  األخرى

 الناس ، ألن  self-regulationالذاتي  التنظيم تسيل أن يمكن الذات الطارئة لتقدير
 أمر الذات احترام تعزيز ألن نظًرا ذلك، ومع. الفشل وتجنب لمنجاح عالية دوافع لدييم
 يمكن الذات وتعزيزه حماية احترام فإن مؤلم، أمر الذات احترام انخفاض أن كما ممتع،

 (.Crocker and Knight ,2005, pp.200-203)األسمى  اليدف يصبح أن
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 بشكل يتوافق األمثل الذات تقدير مجال ( فيKernis’s 2003عمل ) نا  و 
 بالنفس الثقة أن التمييز بين Kernisوزمبلئو، فيرى .((Crocker عمل مع كبير
 اإليجابية المشاعر تعزيز تستيدف التي االستراتيجيات بالنفس، من العالية والثقة اليشة
 شخص ىو لمذات كبير بتقدير يتمتع الذي الفرد فإن المقابل، وفي. الذات تجاه لمفرد
 بالحاجة الفرد يشعر ال ىذه، النظر وجية فييا من قصور. ومن ويقبميا بما نفسو يقدر
 بأن Kernis ويضيف . عمييم يتفوق أن أو اآلخرين من أعمى وضع في يكون أن إلى
 القوية وليست اليشة، لن يحتاج إلى بالنفس الثقة من عالية بدرجة يتمتع الذي الفرد

ذكر  وبالمثل، .لن يتعرض لمتيديد تقديره لذاتو أن المستمر، كما التضامن الخارجي
(Morris) دفاعي بشكل لمذات كبير من يتمتع بتقدير وزمبلئو، انو ال يستطيع 

 الخارجية الموافقة إلى الشديدة حاجتو بسبب الخاصة السمبية الذاتية بآرائو االعتراف
 بناء لرؤية كعدسة الذاتية القيمة عمل إلطار الطارئة الحاالت وباستعمال(. االجتماعية)

 من المتواضع الفرد بأن القائل لبلقتراح كبيًرا نظرًيا دعًما ىناك أن يبدو ، التواضع
 باختبلف الظروف يختمف ال بذاتو راسخ داخمي إحساس لديو يكون أن المرجح

 الفرد يقمل أن المرجح غير من فضبل عن ذلك،. اآلخرين تقييمات أو الخارجية
 أن المحتمل غير من أنو كما. لذاتو تقديره لرفع محاولة في اآلخرين قيمة من المتواضع

 وبالتالي،. بالذات اليش الشعور لحماية محاولة في اآلخرين آراء تجنب الفرد يحاول
 عندما ما، نوع من وقائي حاجز بمثابة يكون قد الداخمي الذات تقدير بأن القول يمكن
  Morris, et al. (2005.)اآلخرين ) من قاسية تقييمات أو خارجية ظروًفا الفرد يواجو

افترض : Core Self-Evaluationsاْساسية  الذاتية نظرية التقييمات . ج
(Judge) الذاتية التقييمات أو أنفسيم، عن األساسية الناس معتقدات وزمبلئو أن 

 التقييمات وتشير. المتنوعة بيئاتيم في ألنفسيم رؤيتيم كيفية عمى تؤثر األساسية،
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 إيمان) الذاتية الكفاءة ذلك في بما الفرعية المكونات من العديد إلى األساسية الذاتية
 االحترام بجدارة الفرد مشاعر) الذات واحترام ،(بنجاح األداء بقدرتو عمى الفرد

 واالستقرار ،(الظروف عمى الفرد أن بامكانو السيطرة يعتقد) السيطرة وموقع ،(والتقدير
  (والشك القمق من والتحرر متفائل موقف) االنفعالي

(Judge and Krammeyer-Mueller ,2011.) يستنتج أن المستغرب من وليس 
 يكونوا أن المرجح من عالية أساسية ذاتية تقييمات لدييم الذين األشخاص أن المؤلفون

 أن ذلك، من األىم وربمايتأمموا النفسيم النحاح.  وأن عمميم في وجدية حماًسا أكثر
 ويبدو. داخمًيا ومدفوعة صحية تعميمية أىداف لتوجيات عرضة أكثر ىم األفراد ىؤالء
 أنفي  (Exline and Geyerمع توجيات ) وزمبلئو تتفق (Judgeاستنتاجات ) أن

 Exline and Geyerأنفسيم ) تجاه دفاعي غير موقف لدييم المتواضعين األفراد

 والتقييم التواضع بين قوية عبلقة ىناك أن يقترح الذي Owensتوجو ومع  ،(2004,
 . (Owens ,2009األساسي ) اإليجابي الذاتي

 دعًما ىناك تستنتج الباحثة أن األساسية، الذاتية التقييمات عدسة خبلل منو 
 ومستمرا ومتفائبل دفاعي غير بشكل منفتًحا قد يكون المتواضع الفرد أن الفتراض نظرًيا
 وال الخارجية، لمعوامل استجابةً  مستقًرا االنفتاح ىذا يكون أن المرجح ومن التعمم، في

 .لآلخرين النقدية التقييمات سيما

 

 : معاصرنظري سياؽ التواضع في :  .ٕ

في ظاىرة التواضع، الرائد والبارز  (Tangney, 2000)يعد عمؿ الباحثة 
 بالقصور، االعتراف عمى والقدرة الدقيق، الذاتي بالتقييم بانو يتميز فيي تصف التواضع



 هـ3665-م  4244( . لسنة 5االول/ملحق)مجلة الدراسات المستدامة . . السنة الرابعة / المجلد الرابع / العدد 

 

 
 
 
 1057 

بقدراتو الشخصية  الفرد الدقيق إحساس :أيًضا يشمل التواضع الذات. وتقترح أن ونسيان
 غالًبا) المعرفة والقصور في وانجازاتو. وقدرتو عمى االعتراف بأخطاءه وعيوبو وثغراتو

 المتناقضة والمعمومات الجديدة األفكار عمى ، واالنفتاح(أعمى قوة إلى اإلشارة مع
 وضعيا في إنجازاتو عمى والمشورة.واحترام الثقافات االخرى، والقدرة عمى الحفاظ

التواضع إلى تواضع عام، وأنواع أكثر تحديًدا من التواضع، الصحيح. ثم قسمت 
، والذي يتعمق بالصراحة حول وجيات نظرنا ومعتقداتنا وآرائنا ؛وتشمل؛ التواضع الفكري

اكثر  فرديجعل المع االخرين، واالنفتاح عمى افكارىم ومعتقداتيم وآرائيم، اذ  والتفاوض
ناحية اخرى التعاون معيم واالعتراف بامكانياتيم وحقوقيم. يم، ومن تقببل لمتعمم من

والذي يتعمق بالقدرة عمى االعتراف بإنجازات الثقافات األخرى والتعمم ؛ والتواضع الثقافي
لى . و وأنواع التواضع الفرعية األخرى ىي التواضع السياسي والتواضع الروحي منيا. ا 

واضع يقوي العديد من الوظائف ان ىناك مؤشرات عمى أن الت ذكرتجانب ذلك، 
والروابط االجتماعية، وقد يرتبط التواضع ليس فقط بصحة عقمية أفضل، ولكن أيًضا 

 :رئيسة ثبلثة أجزاءوفيما بعد قسمت التواضع الى . بصحة بدنية أفضل

 فرد: ويعني ادراك ال Accurate self-perception  لمذات واقعيادراك  . أ
 . واقعيا صحيحانجازاتو ادراكا لمشاعره وحاجاتو وقدراتو وا

 فرد: ويعني ادراك ال Modest self-portrayalتصوير متواضع لمذات     . ب
 الخطائو وعيوبو وثغراتو واستعداده لتقبل النصيحة ويعترف بوجود قوة اعمى. 

التي تتضمن :  Other-oriented relational stanceالعبلقة مع االخرين ج.    
   اكثر تقببل لمتعمم من االخرين فرديجعل المما فتاح عمى االفكار االخرى ناال
(Tangney, J. P. (2000),pp.70-82) . 
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 إنسىىىانية سىىىمة أنىىىو عمىىىى التواضىىىع إلىىىى ُينظىىىر اإليجىىىابي، الىىىنفس مجىىىال عمىىىم فىىىي
 فىىي اإليجىىابي الىىنفس عمىىم حركىىة إلىىى الفضىىل ُينسىىب أن ودائمىىة، ويمكىىن مسىىتقرة إيجابيىىة
 قىىوة مسىىتوى اعتبىىاره جانىىب ضىىعف الىىى نظىىرة ترفعىىو إلىىى مىىن النظىىرة الىىى التواضىىع تغييىىر

 بأنىىو ( التواضىىع Park  and Peterson ,2003) يصىىف لىىذلك، ووفقًىىا. الشخصىىية
وزمبلئىو التواضىع  (4444) (Vera) يصفو اإلفراط. وبالمثل، من تحمي اعتدال فضيمة
 " الىىىىىىىىذات احتىىىىىىىىرام وعىىىىىىىىدم لمغطرسىىىىىىىىة السىىىىىىىىمبيين النقيضىىىىىىىىين بىىىىىىىىين الوسىىىىىىىىط نقطىىىىىىىىة" بأنىىىىىىىىو

Vera and Rodriguez-Lopez, 2004, p.395)  .) 

 من التواضع ينبع أن المحتمل منانو  ( Exline and Geyer ,2004ويرى )
 وموثوقة مستقرة مصادر إلى الشخصية القيمة مشاعر فيو تستند الذي باألمان "الشعور

 بدالً ( كميا الحياة بقيمة واإليمان المشروط، غير بالحب الشعور المثال، سبيل عمى)
االجتماعية"  الموافقة أو المظير،أو  اإلنجاز، مثل عابرة خارجية مصادر من
(Exline and Geyer (2004), p.47 .) قوة أنو عمى التواضع وىما ينظران إلى 

 النفسي مع التكيف واضًحا وانو يرتبط ارتباًطا االجتماعية األدوار جميع في شخصية
 (. Exline and Geyer’s 2004) الجيد

باالعتماد عمى مراجعتيم لممنظورات ، ( 4445) وزمبلئو (Morris)اشار و 
، إلى أن التواضع ىو بناء أكثر تعقيًدا مما قد فية والعموم االجتماعية المعاصرةالفمس

ويشيرون إلى أن التواضع يجب أن ُينظر ، توحي بو اآلراء الدينية والفمسفية التاريخية
بقدر ما ينشأ من فيم أعمق  (the science of the self) إليو عمى أنو عمم لمذات

. من ىذا المنظور، يتطمب التواضع من الناس "حب فردلنقاط القوة والضعف لدى ال
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 ,)]يحبون[ أنفسيم ألن كل معرفة ىي جرح لؤلنا" ما أكثر م love the truth الحقيقة

p.1330(Morris, et al. (2005 ) .  

 يسمى لما تفصيمييما في (Ashton and Lee ,2005ويقترح كل من )
 "الصدق أن big-five personality modelب"نموذج الخمسة الكبار لمشخصية"  

 نمط ىو التواضع أن كذلك ويقترحان .لمشخصية السادس البعد يمثبلن والتواضع"
 القواعد، كسر ومقاومة لآلخرين، الذاتية بالمصمحة التبلعب بتجنب يتميز سموكي
 أو اجتماعية لمكانة خاص استحقاق بعدم والشعور والرفاىية، الثروة حيازة وتجنب
 في تنعكس مستقرة شخصية سمة ىو التواضع أن إلى عمميما يشير وقد. مرتفع امتياز
 لممساىمات ويقترح باحثان آخران انو من خبلل مراجعتيم .مبلحظتو يمكن سموك
 والقدرات اإليجابية، الشخصية السمات مجاالت في العبلقة ذات السابقة العممية
 السموك في عمى أنو عامل بالتواضع االعتراف تؤكد اإليجابية والسموكيات النفسية،
 السياق في التواضع قيمة منظور كبير في تحّول ىذا وفي اإليجابي، التنظيمي

 عمى التواضع( Owens) يصفوو  (.Luthans and Youssef ,2007التنظيمي )
مكانية بدقة، الذات لرؤية باالستعداد يرتبط تنموي توجو أنو  القوة نقاط وتقدير التعمم، وا 
يرى و . (Owens,2009) الذات عمى التركيز وانخفاض اآلخرين، لدى

Worthington  ان التواضع ينتمي الى مجموعة من الفضائل 2ٕٔٓواخروف :
والتسامح واإليثار  compassionالتي تربط المجتمع بعضو ببعض؛  مثل الشفقة 

 Worthington) ل الفردية البحتة، الى جانب الفضائ empathyواالمتنان والتعاطف 

et al., 2017, p. 12.) 

 : كيفية تنمية التواضع لدى االطفاؿ  .ٖ
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والطريقىىة األكثىىر فاعميىىة لتعمىىيم ، copyingيىىتعمم األطفىىال عىىن طريىىق المحاكىىاة 
أنفسىىىنا، ويمكننىىىا أن نظيىىىر ليىىىم كيىىىف يبىىىدو  األطفىىىال التواضىىىع ىىىىي عىىىن طريىىىق نمذجىىىة

التواضىىع فىىي السىىموك اليىىومي، وأثنىىاء السىىعي لتعزيىىز احتىىرام الىىذات الصىىحي، ويجىىب أال 
نبالغ في تضخيم شعور األطفال باألىمية. وال ينبغي لنا أن نغير نظرتيم إلى مواىبيم، 

ل محاولىة مىدح فيذا توازن صعب تحقيقو. ويمكننا تقريب ىذا النمىوذج المثىالي مىن خىبل
الجيد عمى النتائج وتعزيز عقمية النمو، وىذا يشمل شحذ قدرة األطفىال عمىى الىتعمم مىن 

 ,Dweckالفشىىل وتعمىىىيميم رؤيىىىة الفشىىىل كجىىىزء طبيعىىىي مىىىن أي عمميىىىة تعمىىىم ىادفىىىة )

يمكننىىا أن نظيىىر لؤلطفىىال طرائىىق أخىىرى لرؤيىىة العىىالم والتفكيىىر فىىي األشىىياء و (. 2006
thinking about thingsمىن ، . وأفضىل أدواتنىا ىىي الكتىب واألفىبلم واألعمىال الفنيىة

اقضىات التىي خبلل تعريضيم لوجيات نظر مختمفىة جىذرًيا عىن العىالم والتحىدث عىن التن
، ويمكننا تنبيييم إلىى حقيقىة أن طىريقتيم فىي رؤيىة العىالم ليسىت يبلحظونيا بعقل متفتح

ننىىا أن نىىتعمم الكثيىىر مىىن األطفىىال الطريقىىة الوحيىىدة، وال طريقتنىىا ايضىىا. ونحىىن أيًضىىا يمك
متنىىىان مىىىع بىىىدورنا، وعمينىىىا إخبىىىارىم بىىىذلك عنىىىدما نفعىىىل ذلىىىك. وأخيىىىًرا ، تعمىىىل تمىىىارين اال

، أن نطمب منيم تسمية شيء واحد كانوا ممتنين لو ، كبدايةمثبل يمكننافاألطفال أيًضا. 
 وىكىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىذا ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىذه الفتىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىرة تحديىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىدا 

(Collins, 2001, p. 12.) 

تستنتج الباحثة من العرض النظري اعبله، ان ىناك قواسم مناقشة االطار النظري: 
االفراد المتواضعين أن ، يمكن اختزاليا في بين آراء المنظرين في التواضع مشتركة

تقديرا واقعيا  ، مثل الثقة الحقيقية بالنفس، وتقدير الذاتعدةيتشابيون في ميزات 
عمى تحقيق ولدييم الثقة بقدراتيم يو تضخيم لمذات وال تقميل من شانيا. ، ال فدالعتم

انيم و  ،يتقبمون فشميم ويعدون ذلك دافعا لمسعي بشكل اكثر مثابرة وجدية، و النجاح
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بما فييا من قصور او عيوب مع يتقبمون ذواتيم كما ىي في ايجابياتيا وسمبياتيا 
انتقادات من دعم داخمي وليس بسبب خوف لتجاوز نقاط الضعف ب السعي الدائم لمتعمم

، وىم ومشاعرىم باالخرين أو لكسب رضاىم. وان المتواضعين ييتمون  االخرين
، اي ال طاعة عمياء من دون تفكير، منفتحون عقميا عمى الراي االخر بشكل معتدل

ى الثقافات االخرى من دون ينبذون التمييز ومنفتحون عملمرأي االخر.  وال تجاىل
ولقد تبنت الباحثة وجية  .مة ايجابية تعكس خمق الفرد ورقيو. وان التواضع سغةمبال
، لتكون االساس ( Tangney, 2000المنظرة الرائدة في مفيوم التواضع )  نظر

بناء مقياس البحث الحالي، الن مبادئيا في التواضع كانت االساس  في النظري الرئيس
  . فيما بعدن معظم المنظرين والباحثيالذي تاثر بو 

 :: دراسات سابقة تناولت التواضعثانيا

 فيـ : Watling, Dawn and Banerjee, Robin (2007))  دراسة -1
 Children's understanding of والبالغيف اْقراف أماـ لمتواضع اْطفاؿ

modesty in front of peer and adult audiences  

 الستحضارو إنجازات شأن منالفرد  تقميل - التواضع فيم أن دراسة ال اقترحت
 عينة استجابتوقد . االبتدائية الدراسة سنوات في يتطور - إيجابي اجتماعي تقييم

 حيث ،افتراضية لمقاالت عاًما 11-8 بين أعمارىم راوحتت طفبلً  94 منمكونة 
، وعمى الطفل لمثناء تواضعم غير أو متواضع بشكل إما الرواية بطل استجاب

. يؤيد استجابة البطل ام يعارضيا فيكون بذلك يعرب عن فيمو لمتواضعالمستجيب 
يؤدي  العمر تقدمفي دراسات اخرى عمى ان  سابقة مؤشراتىذه الدراسة  نتائج دعمتو 

 إلى بالميل لتواضعسموك ال المتزايد األطفال قبول ارتبطو . التواضع فيم فيالى زيادة 
 .االجتماعي التقييم بشأن مخاوف إلى اإلشارة خبلل من أحكاميم تبرير
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 Watling, & Banerjee,  2007: pp.227-236)).  . 
 تطور فيـ التواضع لدى اْطفاؿ (Echols& Finkbiner,2013دراسة ) -4

The development of children understands of modesty   

 -السموك المتواضع )الدراسة الكشف عن قياس بعدين لمتواضع ىما استيدفت 
( ذكور 9( اناث و)6وطفمة بواقع ) ( طفبل15التسامح( عمى عينة من األطفال بمغت )

التواضع( سموك س البعد األول )أداة قياحددت و ( سنوات. 6-4أعمارىم من )تراوحت 
ومقبول اجتمايًا عن طريق سرد  صحيح قيام بما ىواحساس الطفل بالتواضع والبتقدير 

وسؤال الطفل عما اذا  ،ياتيا بأعمال جيدةتتضمن قيام شخص ،قصص عمى األطفال
بقى ما ان تُ تتباىى أمام اآلخرين بإنجازىا أم عمييا  كانت عمى الشخصية ان تفتخر أو

( قصص، اذ مثمت 6فقد تألفت من ) )التسامح( فعمتو سرًا؟ اما أداة قياس البعد اآلخر
والقصص االخرى مثمت المعيار األخبلقي،  ،القصص الثبلث األولى معيارُا اجتماعياً 

لمتأكد من ان الطفل قد فيم  مسارح. وقد تضمنت سؤاالً وقد ارفقت ىذه القصص بدمى 
يما اذا ومن ثم الطمب من الطفل أن يقرر ف ،المعيار الذي تم الترويج لو في القصة

، الدراسةاليو نتائج سفرت ىم ما اىذا السموك ام ال. واكان عمى الشخصية ان تؤدي 
بالنسبة لمبعد األول )سموك التواضع( أثبتت النتائج صحة الفرضية بعدم تمكن أنو 

التواضع، اذ كان األطفال يميمون الى  معنى ( سنوات من فيم 6-4األطفال بعمر )
بالنسبة  ة ان تفتخر بأعماليا وان يتم الثناء عمييا. اماعمى الشخصية الرئيسأن تأكيد ال

( سنوات القدرة عمى اظيار 6-4قد أظير األطفال في عمر )، ف(تسامحلمبعد الثاني )ال
أما المعيار الذي ينتيك القواعد ، التسامح اعتمادًا عمى طبيعة المعيار المطروح

 %( 144األخبلقية فقد أظير األطفال رفضًا ليا وبنسبة )
(Echols & Finkbiner,2013 .) 
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مىىىىىىن التىىىىىىي خرجىىىىىىت بيىىىىىىا وظفىىىىىىت الباحثىىىىىىة الخبلصىىىىىىة : اقشػػػػػػة الدراسػػػػػػات السػػػػػػابقةمن
؛ فكىىىىىىىرة لتحقيىىىىىىىق اىىىىىىىىداف بحثيىىىىىىىا منيىىىىىىىاالدراسىىىىىىىتين المعروضىىىىىىىتين فىىىىىىىي جوانىىىىىىىب عىىىىىىىدة 

ان االطفىىىىال بعمىىىىر مىىىىن احىىىىدى الدراسىىىىتين اتضىىىىح إذ مناقشىىىىة فيىىىىم االطفىىىىال لمتواضىىىىع، 
( سىىىىىىنوات لىىىىىىم يفيمىىىىىىوا معنىىىىىىى التواضىىىىىىع فىىىىىىي حىىىىىىين بينىىىىىىت الدراسىىىىىىة االخىىىىىىرى ان 4-6)

ممىىىىا دفىىىىع الباحثىىىىة لبلنتبىىىىاه الىىىىى ، ينمىىىىوا مىىىىع التقىىىىدم فىىىىي العمىىىىر متواضىىىىعفيىىىىم االطفىىىىال ل
ودراسىىىىىة نمىىىىىو التواضىىىىىع فىىىىىي فكىىىىىر اطفىىىىىال الريىىىىىاض عينىىىىىة بحثيىىىىىا اثنىىىىىاء ىىىىىىذه الجزئيىىىىىة 

( 6-4الفئىىىىىىة العمريىىىىىىة ذاتيىىىىىىا )اجىىىىىىراءات بحثيىىىىىىا الحىىىىىىالي سىىىىىىيما وان عينىىىىىىة بحثيىىىىىىا مىىىىىىن 
مىىىىن اسىىىىموب  الباحثىىىىة ايضىىىىاسىىىىنوات ومقارنىىىىة نتىىىىائج بحثيىىىىا بيىىىىذه النتىىىىائج . واسىىىىتفادت 

القيىىىىىىىاس فىىىىىىىي عىىىىىىىرض القصىىىىىىىص عمىىىىىىىى االطفىىىىىىىال، فقربىىىىىىىت تمىىىىىىىك الفكىىىىىىىرة الىىىىىىىى مواقىىىىىىىف 
، فضىىىىبل عىىىىن يىىىىاس بحثيىىىىا بمىىىىا ىىىىىو قريىىىىب الىىىىى القصىىىىةمقجسىىىىدتيا فىىىىي فقىىىىرات حياتيىىىىة 

   .االستفادة من المصادر التي استعممت في الدراستين

 : منيجية البحث واجراءاتوالفصؿ الثالث

البحث واإلجراءات التي اتبعتيا الباحثة يتضمن ىذا الفصل تحديد منيج   
عداد األداة لقياس التواضع  ،لتحقيق أىداف البحث من تحديد المجتمع واختيار عينتو وا 

، فضبًل عن تحديد الوسائل اإلحصائية التي استعممت في الرياض أطفالفي تفكير 
 تحميل البيانات وعمى النحو اآلتي: 

 أوال: منيجية البحث: 

o    في تفكير  قياس التواضعل بناء مقياس يدف الرئيس لممبحث ىواللما كان
ومنو قياس التواضع لدى عينة عشوائية من ، نوات(س 6-4)االطفال في عمر 

ت الباحثة في البحث قد اعتمدول، لتحقيق االىداف التي حددت مسبقا مجتمع البحث،
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لمظاىرة المدروسة، الى تحديد الوضع الحالي تسعى فيو الحالي المنيج الوصفي الذي 
وبالنتيجة دراسة الظاىرة عمى ما ىي عميو في الواقع، ووصفيا  ،ومن ثم وصفيا

عينة اختارت الباحثة ولتحقيق أىداف البحث  (. 644: 4444،وصفًا دقيقًا )ممحم
 6868اختيرت من مجتمع البحث البالغ عددىم )   ( طفبل44عددىا ) بمغ عشوائية

( موزعين عمى رياض االطفال الحكومية الموزعة في جميع المناطق التابعة لمديرية 
ثانية يبيف قائمة باسماء رياض االطفاؿ في الكرخ ال -ٔ)ممحؽبغداد الكرخ الثانية/ 

طفاؿ  موقعة مف مسوؤؿ المالؾ االبتدائي ورياض اال فييا واعداد االطفاؿ
خو . (ٕٕٔٓ االسئمة بارىم عن طريق توجيو تتم من خبلليا مقابمة أفراد العينة وا 

  ، وكما سيرد شرحو الحقا. بشكل مباشر

تقيس التواضع في وافر أداة ظرًا لعدم ت، ونلتحقيق أىداف البحث : أداة البحث:ثانيا
ن تكوّ ليذا الغرض، وضعت مقياسا  -بحد عمم الباحثة – تفكير اطفال الرياض

بعد ان حذفت فقرتين و . (4)ممحقفي كما موضح  فقرة 46صيغتو االولى من ب
بآراء االستعانة ( بعد 6وعدلت في فقرات اخرى اصبح في صيغتو النيائية )ممحق 

من فقرات لكل فقرة الباحثة  وضعتقد و . (4)ممحق  فسعدد من الخبراء في عمم الن
من لمجتمع البحث  مناسب لممرحمة العمريةذلك النيا ترى ان  (،بديمين فقط) المقياس
فل النيا ال تقبل اكثر ومن ناحية اخرى مناسب لطبيعة االسئمة الموجية لمط ،ناحية

مخيار االول ويعني توافر ( ل1) وكانت قيم البدائل حسب التسمسل ىي. من خيارين
وقد وضعت الباحثة  .الثاني ويعني عدم توافر التواضع ( لمخيارا، و)صفر التواضع

 فقرات المقياس بناء عمى ما يأتي: 
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ىو التعريف الذي تبنتو و لمتواضع الخاص بالبحث الحالي النظري  تعريفال .1
   Tangney, J. P. (2000))ىالباحثة ل

في االطار النظري حول مفيوم التواضع وسمات  استنادا الى المبادئ الرئيسة .4
 الفرد المتواضع.  

اساليب القياس الدراسات السابقة ذات العبلقة واالستفادة من بالرجوع الى  .6
الباحثة حيث وظفت ، لمبالغين وضعالذي التواضع الفكري مقياس سيما ، فييا

من و  ،التواضع في تفكير االطفالقياس مليناسب فقراتو من المعمومات بعض 
دون االبتعاد عن مبادئ وجية النظر الرئيسة التي تبنتيا الباحثة 

 الى ثبلثة أجزاء:قسمت التواضع والتي  (Tangney)ل

  Accurate self-perceptionلمذات واقعي ادراك  . أ

  Modest self-portrayalتصوير متواضع لمذات    . ب

  Other-oriented relational stanceالعبلقة مع االخرين  . ج

اجزاء او ثبلثة صيغتو االولى في حثة ببناء المقياس في وعميو قامت البا
 المعنى الرئيس لممحورتضمن عدد من الفقرات ذات العبلقة ب كونوكل م مكونات

عند تطبق المقياس  دمت الى االساتذة المحكمين، ولكنوىذه ىي الصيغة التي ق
)التواضع في تفكير اطفاؿ  مقياسدمجت الفقرات جميعا في مقياس شامل واحد ىو 

  . (الرياض

 (1عطى الدرجة )يلفقرة ما الخيار االول  الطفلفي حالة اختيار   :طريقة التصحيح
( تعني اعمى 44وان الدرجة الكمية )( صفريعطى القيمة )الثاني  وان اختار البديل
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، وكمما ( تعني المستوى الوسط14درجة لمتواضع في تفكير الطفل، والدرجة )
  ( يعني انخفاض مستوى التواضع في تفكير الطفل. 14انخفضت الدرجة عن )

 المؤشرات السايكومترية لممقيػاس  :

يعّد الصدق من الخصائص األساسية  (:Scale Validityصدؽ المقياس  ) .1
لممقاييس واالختبارات النفسية والتربوية ألنو يشير إلى قدرة المقياس عمى قياس ما 

قد حددت رابطة النفسانيين األمريكان و  (.Moss, 2004: p.408قياسو )لوضع 
(APA عام )(ثبلثة أنواع لمصدق ىي: صدق المحتوى، وصدق البناء، 1975 )

(. وفي المقياس الحالي توافر Anastasi,1976: p.139والمدى المرتبط بمحك )
من إجراء صدق المحك  م تتمكن الباحثةمؤشران ىما صدق المحتوى وصدق البناء، ول

 . -عمم الباحثةبحسب  – التواضع في تفكير اطفال الرياضلعدم توافر مقياس يقيس 

في صدق المحتوى اعد استعمال يس :Content Validity. صدؽ المحتوى  أ 
( ، 157: 1988التحقق من كون االختبار يقيس مجاال محددا من السموك )عودة ،

فحص فقرات المقياس عمى وفق منيج عممي، لتحديد فيما اذا كانت تمك ويعتمد 
اعتمادا عمى االدبيات  بشكل كامل ودقيق الفقرات تمثل الظاىرة المدروسة، وتغطييا

التي تصدت لمظاىرة المدروسة، عمى أن ال تتداخل الفقرات في مضمونيا في المعنى 
(.  واتبعت Anastasi & Urbina, 1997: p. 114مع مفاىيم أو ظواىر أخرى " )

 الباحثة ىذا االسموب في استخراج الصدق؛ ألنو يتعمق بالتقدير أو الحكم الفني من
قياس لمصفة أو الخاصية المستيدف قياسيا مخبراء متخصصين حول مدى مبلئمة ال

عدلت الباحثة محكمين (. وبعد االخذ باالعتبار آراء ال475: 4447)أبو بكر والمحمح، 
    . في فقراتو
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يتطمب صدق البناء تعريفًا باإلطار  (:Construct Validityصدؽ البناء )ب . 
المقياس، ثم التحقق من صحة بالتي يفترض ارتباطيا التواضع ( النظري لمخاصية )

ذا كانت النتائج ال تتطابق واالفتراضاتCronlund,1976:p.94االفتراضاًت ) ، ( وا 
 :Ingram, 1980وقد يقيس خاصية أخرى )لقياسو، فإن المقياس ال يقيس ما وضع 

p.108.)  االستطبلعية  عينةالذلك عن طريق تطبيق المقياس عمى تم التحقق من و
عمييا حصمت اعُتمدت البيانات التي و  ،من مجتمع البحث( فردا 44المذكورة انفا )

درجة الفقرة  حساب معامبلت االرتباط بإستعمال معامل ارتباط بيرسون بينفي الباحثة 
تم حساب العبلقة االرتباطية بين درجة كل فقرة من المقياس ف؛ الدرجة الكمية لممقياسو 

والدرجة الكمية لو. وعند اختبار الداللة المعنوية لمعامل ارتباط بيرسون تبين ان 
( 4.946االرتباط بين درجة كل فقرة والدرجة الكمية لممقياس تراوحت  بين )معامبلت 

( ولما كانت جميع 97ة )( ودرجة حري4.45( وىي دالة عند مستوى )4.447إلى )
معامبلت ارتباط فقرات المقياس بصيغتيا النيائية بالدرجة الكمية لممقياس مميزة وفقًا 

 " لئلبقاء عمى الفقرة لذا فإن المقياس يتسم بصدق البناءNunallyلمعيار"
Nunnally, J.C. and Bernstein, I.H. (1994) .) 

األطفال ألسئمة أداة البحث استيعاب لغرض التأكد من  التطبيؽ االستطالعي: 
كانت  إذامتعرف فيما لو  ،لكل فئة عمرية لئلجابةووضوحيا وحساب الزمن المستغرق 

 فقد أجرت ،بحثياألداة النيائي  تطبيقالقد تواجو الباحثة عند  أخرىىناك صعوبات 
روضة حكومية بشكل عشوائي من وتم اختيار  ،التواضع لمقياستطبيقًا استطبلعيًا 

روضة بين رياض االطفال الحكومية الموزعة عمى مديرية تربية الكرخ الثانية وىي 
طفال من طفل. تم اختيار عدد من األ 164)النجوم( في الدورة، وعدد االطفال فييا 
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لتمثل عينة التطبيق  اإلناث( من 6( أطفال من الذكور و)6كل صف دراسي بواقع )
نصفيم من الذكور والنصف  الثاني من  ( طفبل64عي البالغ عددىا )االستطبل
 عند األطفال. وبعد تطبيق األداة ظير ان فقرات االختبار واضحة .اإلناث

إذا أعيد لمقياس أن يعطي النتائج نفسيا يقصد بثبات اثبات المقياس:  .ٕ
، 4445، ذاتيا )مراد وسميمان أفراد العينة ذاتيا وفي الظروفتطبيقو مرة ثانية عمى 

لمقياس التواضع في تفكير اطفال  معامل الثباتاستخرجت الباحثة وقد ،  (664
  : بطريقتين ىماالرياض 

 : وجاءت قيمة معامل الثباتلمتجزئة النصفية  Spearman : معادلة سبيرمافالأو 
الداللة ي قيمة دالة عند مستوى وى، (4.78)وبعد التعديل أصبحت  (4.648)
 ،بدرجة مقبولة جداتعني ان المقياس تمتع ذه القيمة ( ، وى44( ودرجة حرية )4.41)

 ( يوضح ذلك:1، والجدول )فقراتو القميمةبالنظر إلى عدد 

( يبيف قيمة معامؿ االرتباط قبؿ التعديؿ وبعده لثبات المقياس بطريقة ٔجدوؿ )
 التجزئة النصفية

عدد  
 االفراد 

معامؿ 
 االرتباط

رجة د
 dfالحرية 

مستوى 
 الداللة

قبل 
 التعديل

44 4.648 44 444. 

 4.78بعد 
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 التعديل

لقياس طريقة تستعمل (، وىي Cronbach Alpha)معامل الفا كرونباخ   ثانيا:
، وقد بمغ معامل الثبات )معامل ألفا( كافة ثبات االتساق الداخمي لفقرات المقياس

ىي قيمة مرتفعة تشير الى ان المقياس يتمتع بدرجة عالية و ، (4.8651لممقياس )
)البياتي واثناسيوس, من الثبات يمكن االعتماد عمييا في البحث الحالي حسب 

1977  :194.) 

بعد انتياء الباحثة من إيجاد المؤشرات السايكومترية : الصيغة النيائية لممقياس
 اجاىز المقياس أسموب أصبح  بتحديد معامبلت ثباتو والتحقق من صدقو بأكثر من

( 44تكّون بصيغتو النيائية من ) وفيما يأتي وصف عام لممقياس:. بصيغتو النيائية
 . بديمين فقطأعطيت لكل فقرة و ، فقرة

. وطفمة بل( طف44طبقت الباحثة األداة عمى العينة البالغ عددىا ): التطبيؽ النيائي 
التي يستعمل فييا ( Clinical-Methodوقد اتبعت طريقة بياجيو االكمينيكية )

يتميز بالمرونة لمتحقق من وجيات نظر المستجيبين في  حر الباحث اسموب حواري
عميو  توتعرفكل طفل عمى حدة، ب الباحثة التقت. ف( Piaget, J.(1970)) مسألة ما
بوجود معممتو او المطيف  الحديثتبادلت معو ىادئ بعيدًا عن الضوضاء و في جو 

يختار أن ، سؤالسماع كل بعد ويمكنو ، عدد من االسئمةاخبرتو بان لدييا . ثم والدتو
بعبلمة )صح( عمى بنفسيا  . وكانت الباحثة تؤشر)الثاني(( او االولاحد الخيارات )

، واحيانا تبدأ العممية مع طفل اخرالطفل و تشكر ثم الخيار الذي يختاره الطفل شفويا، 
في وقت اخر بحسب ظروف تواجد االطفال ، واحيانا اجريت الحوارات واالسئمة مع 
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بعض االطفال اون الين باستعمال احدى وسائل التواصل بوجود والدتو وبعد 
. وكان معدل الوقت البلزم لبلستجابة وىكذااجراءات تتضمن التعارف والتقديم 

 ( دقيقة . 11.5)

 مف اىميا صائية: الوسائؿ اإلحثالثا : 
 . معامل ارتباط بيرسون -1

  (Cronbach Alpha)معامل الفا كرونباخ   -4

 االختبار التائي لعينة واحدة.   -6

 
 

 الفصؿ الرابع

 عرض النتائج وتفسيرىا ومناقشتيا

 ومناقشتيا عرض النتائج وتفسيرىا

خمفية النظرية لمبحث البحث وتفسيرىا في ضوء ال يتضمن ىذا الفصل عرضًا لنتائج
 وعمى النحو اآلتي: الحالي 

في تفكير اطفال الرياض  بناء مقياس التواضعتحقق ىذا اليدف ب اليدؼ اْوؿ:
 . مفصبل في الفصل الثالثتبين االجراءات العممية لبناء المقاييس النفسية وكما  بحسب

 :اناث( )ذكور  الجنساْطفاؿ تبعًا لمتغير في تفكير قياس التواضع  اليدؼ الثاني:

بمغت المتوسطات الحسابية لدرجات الذكور في   التواضع عند الذكور:  ( أ
(، 5,7444(، )5,6544(، )4,5444( سنوات )6-5.5 -5 -4.5 -4األعمار )
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( عمى التتالي وبانحرافات معيارية مقدارىا 7,4444(، )7,4444)
عمى  ((1,81844(، )1,61689(،)1,94966(،)1,56145(،)1,46544))

 . التتالي

( درجة فقد 5ولمعرفة داللة الفروق بين األوساط الحسابية والمتوسط النظري البالغ )
( لعينة واحدة، فأظيرت النتائج ان الفرق بين T-testاستعممت الباحثة االختبار التائي )

( سنوات 5 -4.5 -4متواضع  في األعمار )لالمتوسطات المحسوبة والمتوسط النظري 
(، 1,814إحصائيا، اذ كانت القيم التائية المحسوبة والبالغة )) غير دالة

( عند مستوى 4,496(( أقل من القيمة التائية الجدولية البالغة )1,646(،)1,898)
( 6، 5.5في حين كانت ىذه الفروق في األعمار )، (19( ودرجة حرية )4,45داللة )

( 5,944( ،)8,169والبالغة ) سنوات دالة إحصائيا اذ كانت القيم التائية المحسوبة
( عند مستوى داللة 4,496عمى التتالي أكبر من القيمة التائية الجدولية البالغة )

 ظير( سنوات ىو العمر الذي ي5.5( وىذا يعني ان عمر )19( وبدرجة حرية )4,45)
 . الذكورفي تفكير التواضع  فيو

اإلناث في األعمار بمغت المتوسطات الحسابية لدرجات التواضع عند اإلناث:  ( ب
(،)، 6,4544(، )4,6444(، )6,8444( سنوات ))6 -5.5 -5 -4.5 -4)

وبانحرافات معيارية (( عمى التتالي 8,1444(، )7,6444
(( عمى 1,48644(، )1,81844(،)1,58549(،)1,48494(،)1,66454))مقدارىا
 . التتالي

( درجة 5النظري البالغ )ولمعرفة داللة الفروق بين المتوسطات الحسابية والمتوسط 
( فأظيرت النتائج ان الفرق بين t-testاستعممت الباحثة االختبار التائي لعينة واحدة )
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 -4) المتوسطات المحسوبة والمتوسط النظري دال لصالح المتوسط النظري في عمر
عمى  (5,574(،)4,896سنوات اذ كانت القيم التائية المحسوبة والبالغة  )( 4,5

( ودرجة 4,45( عند مستوى داللة )4,496كبر من القيمة الجدولية البالغة )التتالي ا
( سنوات دالة  6-5.5 -5في حين كانت ىذه الفروق في األعمار )، ( 19حرية )

( 9,647)، (6,696(، )6,546إحصائيًا، اذ كانت القيم التائية المحسوبة والبالغة )
( وبدرجة حرية 4,45مستوى داللة ) ( عند4,496أكبر من القيمة الجدولية البالغة )

في تفكير التواضع  فيو ظيريىو العمر الذي سنوات ( 5ر )(، وىذا يعني ان عم19)
 . ( يوضح التواضع عند الذكور واالناث4اإلناث. والجدول )

 ( ٕجدوؿ ) 

داللة الفروؽ بيف متوسطات درجات التواضع لدى المجاميع العمرية الخمسة 
  بحسب متغير الجنسوالمتوسط النظري 

 العمر
الجن
 س

المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

المتوسط 
 الفرضي

 القيمة التائية
 الحكـ

 الجدولية المحسوبة

 سنوات 4

 1,46544 4,5444 ذ

5 

1,814 

4,496 

 غير دالة

 4,896 1,66454 6,8444 أ
دالة لصالح 

 الفرضي

4.5 
 سنوات

 1,56145 5,6544 ذ

5 

1,898 

4,496 

 غير دالة

 5,574 1,48494 4,6444 أ
دالة لصالح 

 الفرضي
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 سنوات 5
 1,94966 5,7444 ذ

5 
1,646 

4,496 
 غير دالة

 دالة 6,546 1,58549 6,4544 أ

5.5 
 سنوات

 1,61689 7,4444 ذ
5 

8,169 
4,496 

 دالة

 دالة 6,696 1,81844 7,6444 أ

 سنوات6
 1,81844 7,4444 ذ

5 
5,944 

4,496 
 دالة

 دالة 9,647 1,48644 8,1444 أ

 

 

 ة النتائج وتفسيرىا:مناقش

المقياس في واستعممت  حثأداة البصممت الباحثة  تحقيق اليدف االول اذبعد 
ومناقشة  انتائج كان لمباحثة تفسير الوبعد عرض من البحث.  االخرىأىدافيا  تحقيق

  لتمك النتائج وكما ياتي : 

 : اواناث افي عمر الرياض ذكور  اْطفاؿر يفكتفي التواضع 
األعمار بدءا من االناث ر يفكتفي لتواضع ات النتائج مؤشرات عمى توافر ظير أ

لم يستدل عميو بشكل و . الذكورلدى  (  6-5.5، ومن عمر ) ( سنوات6 -5.5 -5)
أما بالنسبة لعدم وضوح توافر  لدى الجنسين.(  4.5 -4في االعمار )دال احصائيا 

في االعمار االكبر لدى و ( ووضوح 4.5،  4التواضع لدى االطفال في عمر )
 عبر المراحل العمريةينموا  لدى الفرد،مثل اي سمة ان التواضع ، فيعود عمى الجنسين

 الذكورتفسير الفروق بين أما . بالتعمم وما يرافقيا من نضح عقمي واكتساب الخبرات
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( سنة لدى الذكور، في حين ظير 5.5واالناث في أن التواضع بدء بالظيور بعمر )
 لدى االناث، فان الباحثة ترجع ذلك الحتماالت عدة :  ( سنوات5)بعمر 

ان اإلناث يتفوقن عمى الذكور في ؛ (Silverman,1986)استنادا الى ما أشار اليو  -
القدرات المغوية مثل معرفة المعاني والمفردات والفيم لمقراءة والطبلقة في التعبير 

وان ىذا التفوق يظير في سن مبكرة وفي أعمار  ،والطبلقة في فيم معاني الكممات
النتيجة عميو ، تفسر الباحثة )، و ((Silverman,1986:37 أصغر من الذكور

فيم معاني عمى كثر قدرة أ – Silvermanحسب   – لكون االناث (اعبله
 .كرن فيواكثر قدرة عمى التعبير عما يفوفي الوقت نفسو الفقرات، 

 حساسية يطورونان االفراد الذين ؛  (Bennett & Yeeles, 1990)بحسب  أو -
 لمسموك أعمى تقدير لدييم االجتماعية في المواقف العبلقات الشخصية لديناميات أعمى

 ياالنظيور سموك التواضع لدييا الفتاة الذكر في المتواضع، وىذا قد يفسر أن تسبق 
، وبالتالي لبلخرينوبة ومحبمتواضعة تنشأ اجتماعيا في بيئة تعمميا أن تكون لطيفة و 

 وارضائيم ىمودفي كيفية كسب  من ثم تفكرو بانطباعاتيم نحوىا، و لشؤونيم تيتم 
 ( تمارس سموك التواضع مع من تيتم لشأنيمBennett & Yeelesحسب ) –وبالتالي 

 .  

يات بشكل عام "بالنقص" منذ الفت شعورالى  -بتقدير الباحثة –تعود النتيجة او قد  -
بسبب التطبيع الجنسي والمعاممة الوالدية المبنية عمى  -في مجتمعناسيما -الصغر 
الى تاة الف مما يدفع -بقصد او من دون قصد – ما بين الذكر واالنثى التفرقة

وانما بسبب و لرغبتيا في التواضع أليس بسبب ادراكيا لمعنى التواضع  التواضع
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كسب ود االخرين في تصورىا المتواضع لذاتيا من ناحية ومن ناحية اخرى لسعييا 
    . يمورضاىم عنيا تجنبا لبلذى المحتمل من

 أمام لمتواضع األطفال فيمالموسومة ) دراسةالنتائج البحث الحالي بنتائج مقارنة بو 
مع و  ،Watling, Dawn and Banerjee, Robin (2007 ))( ل والبالغين األقران

الموسومة "تطور فيم االطفال ( Echols& Finkbiner,2013)نتائج دراسة 
 زيادة الى يؤدي العمر تقدمالدراسة االولى ان  اليو نتائجاىم ما اسفرت  فان: لمتواضع"

عدم تمكن األطفال بعمر عن في حين اسفرت نتائج الدراسة الثانية  ،التواضع فيم في
والبحث الحالي بين أن التواضع في تفكير ( سنوات من فيم معنى التواضع،  4-6)

فيم اطفال ما يثبت مس الباحثة في نتائج بحثيا االطفال يتطور مع العمر، ولم تم
في في كيفية التصرف بتواضع يفكرون قد لمفيوم التواضع، أي ان االطفال الرياض 
او استجابتيم تعني التواضع ىذا مختمفة من دون ان يعرفوا ان موقفيم الالحياة مواقف 

 .  "تواضع"أو تسمى 
خمصت نتائج البحث الى ان االطفال بعمر الرياض يفكرون كيف  :الخالصة

أن يتصرفوا كما منيم نتوقع وبالتالي في مواثف الحياة المختمفة، يتصرفون بتواضع 
 "التواضعأطفال الرياض يفيمون معنى " أنال تعني النتائج نفسيا  ولكنّ . يفكرون
قدم العمر تمع الكشف عن فيميم لمفيوم التواضع ومدى نموه ببساطة . ويمكن كمفيوم

   ا يقيس فيم االطفال لمتواضع. مقياستضمن ي من خبلل اجراء بحث اخر

 التوصيات:

 استنادًا الى نتائج البحث الحالي، توصي الباحثة باآلتي: 
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عن طريق ذكورا واناثا منذ دخوليم الروضة اشاعة ثقافة التواضع بين االطفال  . 1
نشاطات مختمفة مثل سرد القصص التي تحث عمى االقتداء باالنبياء والرسل والسمف 

  خصيات المعروفة بالتواضع والنجاح. والشالصالح 
تضمن تالخاصة برياض االطفال  ضمن المناىج لتربية األخبلقيةااستحداث مادة . 4

معانيو والغاية من تعممو وفيم النتائج االيجابية العظيمة التي تترتب لتواضع و ا مفيوم
    . عمى سموك التواضع 

قامة الندوات والمحاضرات الموجية من المختصين في عمم النفس الى ذوي ا. 6
معنى عممية تساعدىم في ترسيخ لتوجيو معمومات االطفال والمربين بشكل عام 

 . بوصفو قيمة اخبلقية وانسانية ميمةوتعزيزه طفال منذ الصغر ل االو التواضع في عق
 

 المقترحات:

تامل ان يتناوليا ، ذىن الباحثةفي  ةالت جديد، احضرت تساؤ ان نتائج البحث الحالي
في مشاريع بحثية استكماال لنتائج البحث الحالي، وعناوين البحوث باحثون اخرون 

 المقترحة كما ياتي:  

 فيم اطفال الرياض لمفيوم "التواضع".قياس  .1

 . لبلطفال العبلقة بين سموك التواضع وأساليب المعاممة الوالدية  .4

 . عمى مقياس التواضع تميزينوالمبين استجابات االطفال العاديين دراسة مقارنة .  6

 اطفال الرياض.  التواضع لدىعميم معنى وسموك لت عميميبرنامج نفسي ت بناء . 6
 المصادر
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 مديرية ريض االطفال، مطبعة وزارة التربية، بغداد، العراق . 
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 األستاذ/ة الدتور/ة ................................... المحترمىىى/ة

 تحية طيبة ...       

  عمى حد عمم  –اطفال الرياض  يقيس التواضع في تفكيرلعدم توافر مقياس
. استتيدفت بناء مقياس لقياس التواضع في تفكير اطفال الرياض تاسيسا  -الباحثة
لمتواضع والذي تبنتو الباحثة كتعريف نظري لمبحث  (Tangney,2000) تعريف  عمى

تقويـ دقيؽ مف الفرد لقدراتو وانجازاتو واالعتراؼ التواضع؛ "بانو الحالي، وتعرف فيو 
  "ْخطاء والثغرات في المعرفة واْداء وتقبؿ اْفكار الجديدة وقمة التركيز عمه الذاتبا
(Tangney, 2000 : 15.) 

عمى اساس النظريات المقدمة في االطار النظري وبشكل اساس وجية نظر و 
(Tangney,2000)  رئيسة الى ثبلثة اجزاءالتي قسمتو التواضع، بشان  : 

: ويعني ادراك الطفل لمشاعره  Accurate self-perception  لذاتادراك  . ت
 وحاجاتو وقدراتو وانجازاتو.  

او )الذات المدركة :  Modest self-portrayalتصوير متواضع لمذات     . ث
ويعني ان يعترف الطفل باخطائو وعيوبو وثغراتو واستعداده لتقبل النصيحة ويعترف (: 

 بوجود قوة اعمى . 

: : وىذه تتضمن Other-oriented relational stanceج. العبلقة مع االخرين  
ويشير الى التفاوض عمى األفكار، واالنفتاح عمى افكار االخرين، اذ  ؛التواضع الفكري

يجعل الطفل اكثر تقببل لمتعمم من االخرين، ومن ناحية اخرى التعاون معيم واالعتراف 
؛  cultural modestyع الثقافي التواضو بامكانياتيم وحقوقيم ونبذ األفكار العدوانية. 
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إلى قدرة الفرد عمى التنقل في العبلقات التي تنطوي عمى اختبلفات ثقافية، مع ويشير 
 . التسامح الفكري 

 ةأعدت الباحثة أداة لقياس التواضع في تفكير اطفال الرياض تكونت من ثبلثوقد 
وحالة العبلقة مع  ،ىي : )ادراك دقيق لمذات، وتصوير متواضع لمذاتمكونات رئيسة 

مكون عدد من الفقرات، وتفترض الباحثة ان فقرات المكونات وتضمن كل  ,(االخرين
( 6-4و االطفال في عمر الرياض من )الثبلثة تشير الى سموك التواضع كما يفكر في

 سنوات. 
الباحثة عمى حضراتكم ، تعرض في مجال عمم النفس ا تتمتعون بو من خبرةونظرًا لم
في مدى تمثيل المكونات الثبلثة لسموك رأيكم ميع فقراتيا، وتامل بيان األداة بج

التواضع في تفكير اطفال الرياض ، ومدى تمثيل الفقرات لكل مكون من المكونات 
 . ، ومدى صبلحية كل فقرة عمميا ولغوياالمذكورة 

، تبعا لمستوى االدراك لمطفل بيذا لفقرات تتكون من خيارين لكل فقرةعمى أن بدائل ا
ياخذ ( و 1العمر، عمى ان ياخذ الخيار االول كيفما يكون شكمو ومضمونو الدرجة )

....مع الشكر الجزيل لتعاونكم الخيار الثاني الدرجة )صفر( . 
  ........................الباحثة. 

 
 
 

 المقياس
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: ويعني ادراؾ  Accurate self-perception  المكوف اْوؿ: ادراؾ دقيؽ لمذات
 الطفؿ لمشاعره وحاجاتو وقدراتو وانجازاتو ادراكا دقيقا.  

طمبت منكم المعممة في الصف رسم شجرة او وجو قطة ، وانت ال تعرف . لو 1
الرسم بشكل جيد، والمعممة تسمح لبلطفال بتعميم بعضيم البعض الرسم، ىل 

يعممك كيف ترسم الشجرة ووجو القطة؟ ام تحاول الرسم اخر ستطمب من طفل 
 لوحدك من دون طمب مساعدة من احد؟ 

اسال احد، ارسم  ال    نعم اسال طفل اخر حتى يعممني                   
 لوحدي 

عندما يعطيك )بابا( او )ماما( نقودا قميمة لتشتري بيا، وسالك )بابا( او . 4
 تجيب ؟)ماما( ىل ىذا يكفيك ؟ ماذا 

 ال يكفيني واريد اكثر                            ىذا يكفينيشكرا 

 من ىو الطفل االشطر في صفك ؟ ىل ىو انت ؟ ام انت واخرون ؟ . 6

 أنا فقط االشطر                 انا واخرون             

اذا تنمر طفل ال تعرفو عمى صديقك/صديقتك في ساحة المعب ، ماذا تقول . 4
لصديقك/أو صديقتك ؟ ىل تنصحو ان يرد عميو بالمثل؟ ام تخبره ان ال يرد عميو 

 بالمثل؟  

 اقول لو رد عميو بالمثل                     اقول لو ال ترد عميو بالمثل     

 انت تحب اخوتك ؟ ام ال تحبيم ؟ . 5
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  ال احبيم            انا احبيم                      

اذا سالتك المعممة واجبتيا جوابا صحيحا، وصفق لك االطفال، وسالت . 6
المعممة طفبل اخر وأجاب عمييا جوابا صحيحا ايضا، ىل تحب ان يصفقون لو 

 ايضا ؟ ام تحب يصفقون لك وحدك فقط ؟ 

 ال احب ان يصفقون لو                                         ضاصفقون لو اي

 لو رايت صديقك يتنمر عمى طفل اخر او عمى حيوان اليف ماذا تقول لو؟  . 7

 ال يعنيني     ال اتدخل/                  اقول لو عيب/ حرام     

  

: ويعني  Modest self-portrayalالمكوف الثاني : تصوير متواضع لمذات   
مف الشخص ادراؾ الطفؿ الخطائو وعيوبو وثغراتو واستعداده لتقبؿ النصيحة 

 ويعترؼ بوجود قوة اعمه. المناسب  

شراء حموى ، وقالت لك )ماما ( اشتري عمبة حميب النو صحي، ىل  لو اردت .1
 تصر عمى شراء الحموى ام الحميب ؟ / 

 وىالحميب                           الحم        
لى المسبح لتتعمموا السباحة ، ومعكم المعممة الو ذىبت مع مجموعة اطفال  .4

ومدرب السباحة ، ورايت احد االطفال كانو يغرق ، عمى من ستركض انت وتطمب 
 المساعدة لمطفل ، عمى المعممة التي ال تعرف السباحة  ام من مدرب السباحة؟ 

  من المدرب            من المعممة             
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انت تحب المعب في الشارع ، ولكن اذا اخبرك شخص اكبر منك بان الشارع  .6
 خطر عميك ويجب ان تدخل الى المنزل ، ىل تسمع كبلمو؟ أم ال؟  

نعم اسمع كبلمو وادخل الى المنزل         ال اسمع كبلمو وابقى العب             
 في الشارع 

، ىل ترد عميو فورا ام تنتظر الى  اذا ناداك احد من اىمك وانت تعمب بالعابك .4
 ان تكمل لعبتك؟ 

 ال ارد عميو             ارد عميو فورا                     

ينزعج من ترى أن لو اخطأ صديقك/ صديقتك في الصف، وحاسبتو المعممة ،  .5
 كبلميا ؟ أم الينزعج؟ 

 ال ينزعج               ينزعج                   

ينك وبين احد االطفال بالروضة ، وحكيت لماما عن لو حصل خبلف ب .6
موضوع الخبلف ، وقالت لك انت الغمطان، ماذا تفعل باليوم الثاني ؟ ىل تعتذر منو ؟ 

 ام ال تعتذر ؟ 

    اعتذر                ال اعتذر                

كبلم لو انت قمت كبلم الحد االطفال امام )المعممة(، وقالت لك المعممة ىذا ال .7
 )عيب ال تقولو مرة ثانية( ، ىل تقول ىذا الكبلم مرة ثانية عندما تذىب المعممة؟ 

اقولو  اذا المعممة غير            حتى لو المعممة غير موجودةال اقولو           
 موجودة   
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 Other-oriented relationalالمكوف الثالث : حالة العالقة مع االخريف 

stance  وىذه تتضمف : التواضع الفكري :intellectual modesty  ويشير اله :
عمه افكار االخريف  اذ يجعؿ الطفؿ اكثر تقبال  التفاوض عمه اْفكار  واالنفتاح

لمتعمـ مف االخريف  ومف ناحية اخرى التعاوف معيـ واالعتراؼ بامكانياتيـ وحقوقيـ 
إله قدرة ؛ ويشير  cultural modesty التواضع الثقافيو ونبذ اْفكار العدوانية. 

الفرد عمه التنقؿ في العالقات التي تنطوي عمه اختالفات ثقافية  مع التسامح 
 الفكري. 

الذىاب قررت لو دعاك احد االطفال الجدد في الصف الى حفة عيد ميبلده، و  .1
 دية ؟ ىل تفكر ان تشتري لو ىدية بالمناسبة ؟ ام تفكر بالذىاب من دون ىالحفمة، الى 

 افكر ان اشتري لو ىدية                     ال اشتري لو ىدية         
تسكت انت ىل لو سالت المعممة سؤال واجبت انت وزميمك في وقت واحد،  .2
كي تتحدث أم تقاطعو ثم تتحدث انت ، ان ينتيي من كبلمو زميمك الى  تستمع الىو 

 ؟ قبمو

 التحدث انااقاطعو     اسمعو الى ان يكمل كبلمو                 

؟ ام من يرافقك في المحل عندما تريد شراء لعبة او مبلبس ، ىل تاخذ راي .3
 ؟  احد تكتفي برايك وال تسال

 ال اسال احد            اساليم                   

احد افراد اسرتك عمى تقرير يخص بمدان العالم ، ىل يعجبك ان شاىد عندما ي .4
 ال يعجبني                   يعجبني                   معو ؟ تشاىده 
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لو انت تحكي مع صديقك وقال لك انت غمطان، ىل تزعل منو ؟ ام تفكر  .5
 غمطان ؟ ا بسؤالو وتسالو لماذا ان

 ازعل منو       غمطان        افكر بسؤالو واسمو لماذا انا          

و في المرة القادمة وقالت ل ئاتشتري لو شيان صديقك طمب من امو  لو .6
ويصر يا ال يصدقعميو ان ؟ أم بكبلم امويصدق برأيك ، ىل عميو أن ، ساشتريو لك
 عمى طمبو؟ 

 ال يصدقيا ويصر عمى طمبو             كبلم امويجب ان يصدق ب           

احد االطفال ال يحب ان يمعب معك، ىل تفكر لماذا ال يريد ان لو عرفت ان  .7
 يمعب معك ؟ 

 نعم افكر             ال ييمني                     

و عرفت ان مجموعة من االطفال ال يحبون المعب معك، وسالتيم المعممة ل .8
فظ وترفع صوتك عمييم وغير ميذب معيم ، ىل تفكر في  عن السبب ، وقالوا النك

 ىم كذابون ؟ ال انا جيد و قول لممعممة انك ستام ؟ معيم تصرفاتك تغيير 

ساقول لممعممة                    واصبح ميذب معيم تصرفاتي نعم افكر بتغيير    
 كذابون ىم 

ك ان تنزل كنت تمعب لعبة في حديقة عامة، وجاء طفل غريب وطمب من لو .9
 من المعبة ليمعب ىو؟ ىل تنزل وتتتركيا لو ام تبقى مستمر في المعب؟  

 ابقى استمر في المعب                        انزل ليمعب ىو        
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كنت تمعب وطمبت منك )ماما( مساعدة، ىل تترك المعبة وتساعدىا، ام  لو .10
 تتركيا وتستمر في المعبة ؟ 

 استمر في المعب          ة واساعدىا     اترك المعب             

كرة القدم، وطمب طفل اخر لعبة اخرى  بوا معامعطمبت من اصدقائك أن ت لو .11
ووافق جميع االطفال عمى راي الطفل االخر، ىل تصر انت عمى لعب كرة القدم؟ ام 

 تتفق معيم وتمعب المعبة االخرى ؟ 

 اصر عمى لعبة كرة القدم        اتفق مع الجميع والعب المعبة االخرى              

( ليس معي نقود االنعندما تطمب من )بابا( شراء لعبة لك، وىو يقول لك ) .12
  تعذر بابا ام ال تعذره ؟ ىل 

 ال اعذره            اعذره                    

 

 

 

 

 المقياس بصيغتو النيائية: (ٖممحؽ )

 البيانات االولية:

 العمر:  النوع:   ذكر             انثه   االسـ: 
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 اسـ الروضة: الصؼ:

بعد التفكير االجابة عنيا منؾ فيما ياتي اسئمة المطموب طفي العزيز  التعميمات:  
  الخيار الذي تراه صح  مف الخياريف الممحقيف بكؿ سؤاؿ:  ( اماـ✓) بوضع عالمة

طمبت منكم المعممة في الصف رسم شجرة او وجو قطة، وانت ال تعرف لو . 1
الرسم بشكل جيد، والمعممة تسمح لبلطفال بتعميم بعضيم البعض الرسم، ىل 

؟ ام تحاول الرسم لوحدك من دون ان يعممك كيف ترسماخر ستطمب من طفل 
 طمب مساعدة من احد؟ 

ال ااسال احد، ارسم                       نعم اسال طفل اخر حتى يعممني 
 لوحدي 

ك )بابا( او عندما يعطيك )بابا( او )ماما( نقودا قميمة لتشتري بيا، وسال. 4
 ؟ ماذا تجيب ؟)ماما( ىل ىذا يكفيك

 ال يكفيني واريد اكثر                             ىذا يكفينيشكرا 

 من ىو الطفل االشطر في صفك؟ ىل ىو انت؟ ام انت واخرون؟ . 6

 أنا فقط االشطر              انا واخرون                 

، ماذا تقول بكبلم سيء طفل ال تعرفو عمى صديقك/صديقتك أعتدى  اذا. 4
يتركو ؟ ام تخبره ان لصديقك/أو صديقتك ؟ ىل تنصحو ان يرد عميو بالمثل

 ؟  ويمشي

 اقول لو رد عميو بالمثل            اتركو وامشي            ل لو اقو    

 انت تحب اخوتك ؟ ام ال تحبيم ؟ . 5
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  ال احبيم             احبيم               نعم        

اذا سالتك المعممة واجبتيا جوابا صحيحا، وصفق لك االطفال، وسالت . 6
ايضا، ىل تحب ان يصفقون لو  المعممة طفبل اخر وأجاب عمييا جوابا صحيحا

 ؟ ام تحب يصفقون لك وحدك فقط ؟ ايضا

 ال احب ان يصفقون لو                                    ضايصفقون لو اينعم احب ان 

شراء حموى ، وقالت لك )ماما ( اشتري عمبة حميب النو صحي،  لو اردت. 7
 ىل تصر عمى شراء الحموى ام الحميب ؟  

 الحموى                       الحميب    
لى المسبح لتتعمموا اع مجموعة اطفال م ذىبلو خطر في تفكيرك انك ست .8

، ورايت احد االطفال كانو يغرق، عمى من ة، ومعكم المعممة ومدرب السباحالسباحة
 ستركض انت وتطمب المساعدة لمطفل، عمى المعممة ام من مدرب السباحة؟ 

 من المعممة                    من المدرب         
 
 
 
خبرك شخص اكبر منك بان أ، و فكر مع نفسك وتخيل بانك تعمب في الشارع .9

تتجاىمو تسمع كبلمو؟ أم سىل ، أن تمعب داخل المنزل عميكو  ،الشارع خطرالمعب في 
 ؟  في الشارعوتبقى 

  واكمل لعبي ابقى في الشارع                   نعم اسمع كبلمو وادخل الى المنزل  

 ؟ ال ترد عميو م، ىل ترد عميو فورا اك احد من اىمك وانت تعمب بالعابكاذا نادا .14

 ال ارد عميو                    ارد عميو فورا          
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من كبلميا ؟ أم ت في الصف، وحاسبتك المعممة، ىل ستنزعج لو اخطأ .11
 نزعج؟ تال

 أنزعج               أنزعج        ال          

لو حصل خبلف بينك وبين احد االطفال بالروضة ، وحكيت لماما عن  .14
اليوم الثاني ؟ ىل تعتذر في ، ماذا تفعل ك عمى خطأموضوع الخبلف ، وقالت لك ان

 منو ؟ ام ال تعتذر ؟ 

    ال اعتذر            اعتذر                

االطفال امام )المعممة(، وقالت لك المعممة ىذا الكبلم لو انت قمت كبلم الحد  .16
 عندما تذىب المعممة؟ ىذا الكبلم  عيد قول، ىل تبل تقولو مرة ثانية(ال يصح قولو ف)

 اقولو  اذا المعممة غير موجودة               المعممة موجودةلم تكن حتى لو ال اقولو 
 
 

حد االطفال الجدد في الصف الى حفة عيد فكرت في تمبية دعوة اللو .  14
 ؟ ة؟ ام تفكر بالذىاب من دون ىديةبالمناسبلو ىدية في شراء ميبلده، ىل تفكر 

 ال اشتري لو ىدية              افكر ان اشتري لو ىدية            
انت  تنتظرىل جبت انت وزميمك في وقت واحد،  وألو سالت المعممة سؤاال .15
كي تتحدث أم تقاطعو ، ثم تتحدث انتان ينتيي من كبلمو زميمك الى  تستمع الىو 

 ؟ قبمو

 التحدث انااقاطعو                       اسمعو الى ان يكمل كبلمو      
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ام تكتفي شخص اخر؟  رايتستعين بعندما تريد شراء لعبة او مبلبس، ىل  .16
 ؟  احد برايك وال تسال

  اكتفي برايي وال اسال أحدا                نعم استعين براي شخص اخر       

 تشاىده، ىل يعجبك ان تعمق ببمد اجنبيي ااحد افراد اسرتك تقرير شاىد عندما ي .17
 أم ال تيتم بالبمدان االجنبية؟ ؟ معو

 ال يعجبني                     أتابع معو يعجبني نعم 
ستقرر ، ىل عمى خطأتحكي مع صديقك وقال لك انت أنك يوما لو فكر  .18

 ؟  عمى خطأ أنتلماذا أن تسألو ؟ ام تفكر تزعل منوحينيا أن 

    ازعل منوس            عمى خطألماذا انا أسالو           

، ك في المرة القادمة ساشتريو لكوقالت ل ئاشي كتشتري لان  كمن ام تطمب لو .19
 ؟ كعمى طمب تصرو يا صدقت؟ أم ال بكبلم امكصدق ىل ست

  اصر عمى طمبي              يا صدقا                

لماذا مع نفسك لو عرفت ان احد االطفال ال يحب ان يمعب معك، ىل تفكر  .44
 أم ال تيتم وتمعب مع شخص اخر؟ ال يريد ان يمعب معك؟ 

 ال ييمني      نعم افكر                    

غريب وطمب منك ان حديقة عامة، وجاء طفل في احد العاب كنت تمعب  لو .41
 في المعب؟   اتبقى مستمر تتجاىمو و ام تترك لو المعبة ؟ ؟ ىل ايضا ليمعب ىوتتركيا لو 

 في المعبمستمرا  ابقى            أتركيا ليمعب ىو    

عدىا، ام كنت تمعب وطمبت منك )ماما( مساعدة، ىل تترك المعبة وتسا لو .44
 ؟  تتركيا وتستمر في المعب
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 استمر في المعب               أمي واساعد اترك المعبة    

كرة القدم، وطمب طفل اخر لعبة اخرى  بوا معامعطمبت من اصدقائك أن ت لو .46
ووافق جميع االطفال عمى راي الطفل االخر، ىل تصر انت عمى لعب كرة القدم؟ ام 

 تتفق معيم وتمعب المعبة االخرى ؟ 

 اصر عمى لعبة كرة القدم         اتفق مع الجميع والعب المعبة االخرى        

تطمب من فكر وتخيل انك تخرج مع بابا في يوم ما لمتسوق، وتصور انك  .44
ام ال حينيا تعذر بابا س( ىل ليس معي نقود االنيقول لك )بابا )بابا( شراء لعبة لك، و 

  تعذره ؟ 

 ال اعذره            اعذره           

 

 ( ٗممحؽ )

الذيف استعانت بخبرتيـ الباحثة في تقويـ فقرات مقياس التواضع في  ساتذةاسماء اال
 تكفير اطفاؿ الرياض

 مكاف العمؿ االختصاص اسـ االستاذ الخبير ت
 جامعة بغداد عمم النفس العام أ.د. خميل ابراىيم رسول .1
اختصاص عمم  أ.د. كامل عموان الزبيدي .4

 النفس العام
 استاذ متمرس في

 جامعة بغداد 
استاذ متمرس في  عمم نفس الخواص أ.د. عدنان غائب راشد .6

 الجامعة العراقية
 جامعة ديالى عمم النفس االرشادي أ.د. صالح ميدي صالح .4
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 جامعة بغداد عمم النفس العام أ.د. سناء مجول .5
 جامعة بغداد عمم النفس العام أ.د. سناء عيسى .6
 مركز البحوث النفسية التربويعمم النفس  أ.د. لطيف غازي مكي .7

 جامعة بغداد 
 الجامعة العراقية عمم النفس التربوي أ.د. نبراس مجبل صالح .8
 مركز البحوث النفسية عمم النفس العام أ.د. سيف محمد رديف .9

 جامعة بغداد 
  

   


