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:الملخص  

بسةةلطنة  (بريع)كلية العلوم التطبيقية العلوم التطبيقية جامعة التقنية قالذات لدى طلبة الكشةةع عو قاقت تيكيد هدفت الدراسةةة اللالية 

على درجات تيكيد  إحصةائية في ثرر ك  مو التخصص اككادممي قالننس عمان ، قالتعرف على ما إذا كانت هناك فرقق ذات دالله

اس تيكيد الذات مو هم بالطرمقة المتيسةةةةرم، تم اسةةةةتخدام مقييارطالب قطالبة تم اخت 89راسةةةةة مو الذات لدى الطلبة، تكونت عينة الد

(، قانلراف معياري 3.22بمتوسط حسابي )، قثظهرت النتائج ثن قاقت تيكيد الذات لدى طلبة الكلية متوسط حيث بلغت الباحثة إعداد

( α ≤ 0.05عند مسةةتوى داللة )( قهي درجة متوسةةطة، كما ثظهرت نتائج الدراسةةة عدم قجود فرقق ذات داللة إحصةةائية 3590.)

≥ αعدم قجود فرقق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )بيو الذكور قاإلناث في مستوى ثبعاد مقياس تيكيد الذات ، كما ثظهرت 

 ( في مستوى تيكيد الذات تبعا لمتغير التخصص )إدارم ثعمال، تقنية معلومات، تصميم جرافيك(00000

 ، التخصص0، النوع االجتماعيد الذاتتيكي الكلمات المفتاحية:
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The Impact of Specialization and Gender on Self Assertion among Students of University 

of Technology and Applied Sciences-ibri 

Abstract:  

This study aimed to measure self-assertion among students of the College of Applied Sciences- Ibri, 

Sultanate of Oman, and to identify whether there are statistically significant differences in the 

impact of both academic specialization and gender on the degrees of self-assertion of students or 

not. The sample of the study included 98 available samples of students and the measurement method 

was prepared the researcher. The results showed that self-assertion of the college’s students reached 

(3.22) average arithmetic, and (. 3590)  standard deviation which is a moderate degree, as the study 

results showed no statistically significant differences at the significance level (α ≤ 0.05) between 

males and females in the level of the measure of self-affirmation. The results also showed that there 

are no statistically significant differences at the significance level (α≤ 0.05) depending on academic 

specialization variable (Business Administration, Information Technology and Graphic Design) 

Keywords: assertiveness, gender, specialization0 

:لمقدمةا  

صةةفوم اةةبا  ، إذ مهتم بم فيها إلى تنمية الثرقم البشةةرمةعي قمة السةةلتهدف المؤسةسةةات التربومة عامة التي ممث  التعليم النام

، قهم الةذمو معول عليهم في بنةاا المنتمت قتطومره ققد ح ي التعليم النامعي باهتمام ( عةامةا 42-89المنتمت مو الفئةة العمرمةة ) 

 ن اةةهدت السةةنوات القليلة المااةةية الكثير موكبير ن را لدقره في االسةةتنابة لمطالب المنتمت قخطط التنمية القومية خا ةةة بعد ا

المتغيرات في مناالت المعرفة قاللرص على جودم ثداا المؤسةةةسةةةات التعليمية قنوعية الخرمنيو،  قهناك العدمد مو المشةةةكالت 

تماعية ، قتتخذ ة قاالجمسةةيرم الطلبة اككادممية، قتعد مو ثهم القيةةاما التي تناقلتها االدبيات في العلوم اإلنسةةانيالتي تؤدي إلى تعثر

قمنها ما  ،متعلق بشخصية الطالب، قمنها ما متعلق بيسرته ، قلها العدمد مو اكسبا ، فمنها ماذه المشةكالت  ور متعددم قمتبامنةه

ق ث النامعةالكثير مو الصةةراعات المنتمعية سةةواا داخ   معترمهقال اةةك ان  بناا الشةةخصةةية  1 متعلق بواقعه التعليمي اككادممي 

 0خارجها مما مؤرر سلبا في تكومو اخصية قارقة قادرم على مواجهه التلدمات قالم ي قدما نلو التقدم قالعطاا

                                                           
 .081-030ص ص  ،0،ع01ط األردن، البلقاء للبحوث والدراسات، لطلبة المتعثرون،أسباب التعثر االكاديمي في جامعه عمان االهلية كما يراها ا .(3102) .المعمري أسماءو عوينه عطا ، صوالحة1
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 قتعتبر المرحلة النامعية مو ثهم مراح  حيام الفرد حيث منتق  الفرد مو االعتماد الكلي على المعلميو قاكسةةةرم قالمنها   

لى الذات، االمر الذي ملدث اختالفات في البيئة الثقافية قاالجتماعية قالنفسةةةةةةية مما الملدد بمنموعة الكتب إلى مرحلة االعتماد ع

قما تنطوي عليه هذه المرحلة مو  2منعكس على درجة التوافق مت الليام النامعية بما فيها مو توافق ثكادممي قاجتماعي قنفسةةةةةةي 

مبرز مدى قدرته على التغلب على هذه المشةةةةةكالت بما  مصةةةةةاعب الليام قمشةةةةةقاتها الكثيرم قالتي تفرل على الطالب النامعي ثن

 ، قعلى ما متوفر لدمة مو دعم نفسةةي قاجتماعي سةةواا مو اكه  ثق اك ةةدقاا،يةمو إمكانيات ققدرات قاسةةتعدادات اةةخصةة ممتلكه

 0تنمية منتمعية ااملة ترمد تلقيققهذا في حد ذاته مدعو إلى االهتمام بهذه الفئة العمرمة لما لها مو دقر مهم في بناا ثي ثمه 

قمبدق ثن  ،عقدمو اكخيرمو مو القرن العشرمو قمعتبر تيكيد الذات مو المفاهيم النفسية التي ركز عليها كثير مو الدراسات في ال

ع مو قمفهوم التيكيدمة كان مقصورا على قدرم الشخص على التعبير عو مشاعر الغيب قاالستياا قالمعاراة تناه اخص ثق مو

، إال ثن هذا المفهوم قد اتست ليشير ليس فقط إلى السلوك العدقاني بدرجة ثق بيخرى ب  ثميا إلى التعبير العالقات االجتماعيةمواقع 

 3إجتماعيا0ً  المقبولةقالعاطفية  المشاعر الودمةالخارجي عو 

رتباط ، قالتي لها اتيرر قالتيرير هذهخالل عملية ال التي تتشك  موكما معد السلوك التوكيدي جانب مو جوانب الشخصية المهمة  

بعملية االتصال االنساني، فالسلوك التوكيدي هو قدرم الفرد للتعبير الذاتي قالمالئم لف ا قسلوكاً للمشاعر قاكفكار قاآلراا تناه 

 4الشخصية بدقن تعدي على حقوق قمشاعر اآلخرمو0  بلقوقهاكاخاص قالمواقع حوله قالمطالبة 

 :مو حيث ثنه(، على ثهمية المهارات التوكيدمة قفوائد ارتفاع مستوى التوكيد الذاتي 4080) اللميدعبد  ققد ثكد 

 متصرف المؤكد لذاته قفقا لمقتييات الموقع دقن اإلخالل بلقوق اآلخرمو0 -8

 متصرف المؤكد لذاته مو منطلق نقاط القوم في الشخصية بليث ال مصبح الية لآلخرمو ثق ال رقف المليطة به0 -4

 متخذ المؤكد لذاته قراراته اللاسمة بسرعة قكفاام0 -3

 تتميز عالقات المؤكد لذاته بالدفا مت اآلخرمو قالهدقا في ح  المشكالت0 -2

 5مقاقم المؤكد لذاته اليغوط االجتماعية التي تفرل عليه 0 -0

بيقية عبري علوم التطو طلبة كلية القاستناداً إلى ما سبق ممكو تلدمد مواوع البلث اللالي بدراسة قاقت تيكيد الذات لدى عينة م

 بسلطنة عمان0

                                                           
ز ، م.ذمجلة االرشااااد الن ساااي  فعالية ب.نامج ا.شيييادق ني نن انلعالن ليح يييي  يلذيد الثاة وأ .ن فن ينمية ماا.اة ايقاث الي.ا. لدا  الباة اامعئ ال ا    ( 6102، شيييي.ي    وليد؛ وأحمد ،أحمد 2

  66-01ص ص، (62 0، د النل ناال.شا
التوكيدية بين االذعانية والعدوانية في ضوء اختالف إدارك األبناء للسطلة األبوية دراسة مقارنة لدى عينة من المراهقين في (  6111نبيدالييياد.، أشييييييي.     3

  707-763اامعة ني  شمس، ص ص – ن (، مص.، م.ذز اال.شاد النلبناء االنسان لمجتمع أفضلالحضر، المؤتمر الدولي السابع )الريف و
المؤتمر الدولي الرابع للعلوم االجتماعية (  ن قة ال لوك اليوذيدق باليوافق االايمانن لدا الم ني  ب ل نة نما ، 6101العانن، ماا؛ والع ا.، أ عد    4

  61 -0الذوية، ص ص: )العلوم االجتماعية: حلول عملية لقضايا مجتمعية(، 
-083، ص (64 07، مصييي.، مجلة دراساااال الط ولة إلنااز لدا نينة م  أ لال ال.وضييية ( الماا.اة اليوذيدية ون قياا ب يييلوك ا6101   فايزن نبدالحميد، 5

044  
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 :مشكلة البحث 

  إن التغيرات السةةرمعة المتمثلة في الثورم المعرفية الهائلة في هذا العصةةر، التي ال مسةةتطيت اإلنسةةان مالحقتها ثق مواكبتها 

و اةةةةةةلاما هذا التغيير طلبة النامعات، الذم إال بعةد بذل جهد كبير، قد تؤدي إلى إ ةةةةةةابته بالتوتر، قعدم الثقة بالنفس قالتردد، قمو

دعم ، اكمر الذي مسةةتدعي الكشةةع عو قاقت تيكيد الذات لدمهم، قذلك بهدف تنمية 6ت هر اآلرار السةةلبية النفسةةية قاالجتماعية عليهم 

م بثقة جتماعية الموكلة إليه، قتشةةةنيعهم على التعبير عو ئرائهم قمشةةةاعرهم قالمطالبة بلقوقهم، لكي مقوموا باكدقار االرقتهم بذاتهم

 قاقتدار0

( ثنماط التفاع  البينشةةخصةةي إلى رالرة ثنماط مو 0ص  ،4082) ( المشةةار إليه في طنوس قالخوالدم8881 قمقسةةم الشةةناقي )

 االستنابات:

 االستنابة العدقانية: ت هر عندما مقوم الفرد بالهنوم قالتعدي على حقوق اآلخرمو0 -

لتوكيدمة( : ت هر عندما مترك الفرد المنال لآلخرمو ليتخطوا على حدقده قمتعدقا على حقوقه عدم ااالسةةةةتنابة السةةةةلبية ) -

 قمستغلوه0

 7االستنابة التوكيدمة: ت هر عندما معبر الفرد عو ذاته بشك  ملترم فيه حقوقه الشخصية قحقوق اآلخرمو 0  -

االمنابية  المواجهةتيكيد الذات في برهو على ثهمية تات الن رمة منموعة مو المهارات هقحددت العدمد مو الدراسةةةةةات قالتوج

 منها:عند التعام  مت المواقع اللياتية 

    تعراةةةةةةةهخرمو تلةد مو مت اآلممكو الفرد مو االحتفةاظ بعالقةةات دافئةة  جيةدا،ثن تةيكيةد الةةذات في جوهره معةد اتصةةةةةةاال 

 80(P.,1983Zuker ,99) لليغوط النفسية

  مهارم االنفتاح على خبرات اآل( 55خرموP. ,1999,Concha, & Herrald )09 

                                                           
ة في اسال عربيمجلة در  ( يوذيد الثاة واليذي  االذاديمن ون قياما ببعض الميغي.اة الديموا.افية والي.بوية لدا  لبة اامعة القليل6114ذامل   ذيلو، 6

  361-284، ص ص:(6 8مص.،  ،علم الن س
مجلة دراساااااااال العلوم (  فانلية اليد.يب اليوذيدق فن يح يييييييي  ييدي. الثاة واليذي  لدا ال لبة ضيييييييحايا اال يييييييييوا ، 6106محمد   والقوالدن،  نوس،نادل؛ 7

  66-0 ،ص ص ،(0 60 ،التربوية
8 Zuker, H. (1983).Mastering  Assertivness  skill. Power and positive influence at Work, Amacom, American Management 
Associations.  
9Tomaka, J., Palacios, R., Schneider, K. T., Colotla, M., Concha, J. B., & Herrald, M. M. (1999). Assertiveness predicts threat 
and challenge reactions to potential stress among women. Journal of Personality and Social Psychology, 76(6), 1008. 
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    ممةا معني القةدرم على مقاقمة اةةةةةةغوط النماعة ثق االذعان لمطالبهم ثق التورط في المطةالةب الغير مقبولةةمهةارم رف ،

)البيسةةةةةةي  ثعمةةال ال مقبلهةةا الفرد فترتفت لةةدمهم القةةدرم على قول ) ك ( ممةةا مننبهم العةةدمةةد مو اليةةةةةةغوط االجتمةةاعيةةة

 10(00ص،  0804قئخرقن،

ان مكيخصائية نفسية بكلية العلوم التطبيقية بعبري سلطنة ع  ي مو خالل المالح ة الميدانية في منال عمل البلثقتيتي مشكلة 

 ،ب، قالتقاعس، قالتلدث بصوت منخف ، قتننب الن ر إلى اآلخرموقمالح تي لبع  الطلبة الذمو متصفون بالتوتر قكتمان الغي

ثمهم لنفسهم قمتنازلون عنه بسهوله قال مدافعون عو حقوقهم إذا انتهكت قهذه الصفات هي ما مميز اكاخاص كما ثنهم ملتف ون بر

غير المؤكدمو لذقاتهم، فتيكيد الذات ملعب دقر بارز في التغلب على كثير مو النوانب التي تعيق التلصي  العام قهذا بالتالي قد مكون 

ى الطلبة، مما مستوجب البلث قالتقصي عو ثهم المسببات ليعع تيكيد الذات لدمهم، قن راً ثحد المسببات في تدني مفهوم الذات لد

لما مشهدم المنتمت العماني كغيرم مو المنتمعات العربية مو تغيرات متالحقة تؤرر على اكفراد قالنماعات، فهناك حاجة إلى 

ي تعكس صكما ثن دراسة المشكالت المتعلقة بالمستقب  الشخاستكشاف مشكالت الشبا  المتعلقة بالمستقب  المهني قاككادممي، 

 ، كصورم الذات قالتوتر النفسي قالدافعية العامة بصفة منملة، قالدافعية للدراسة بصفة خا ة0مؤارات غامة في اكهمية

في ربات الفرد  لما له مو دقر هم فئة الشبا  ارتيت الباحثة تلسيط اليوا على تاكيد الذات البلثقكهمية الفئة التي تناقلتها عينة 

 ميدانا للبلث عو قاقت تيكيد الذات لدى الطلبة0انفعالياً قاجتماعيا، قلذلك اختير طلبة النامعة 

 :في االجابة عن األسئلة اآلتية البحثوتتلخص مشكلة 

 ؟بسلطنة عمان (يكلية العلوم التطبيقية عبر) جامعة التقنية قالعلوم التطبيقية ما قاقت تيكيد الذات لدى طلبة 80

لعلوم ا )كلية جامعة التقنية قالعلوم التطبيقية ك  مو درجات تيكيد الذات لدىه  هناك فرقق ذات دالله إحصةةةةةةائية في ثرر  40

 تعزى لمتغيري ) النوع االجتماعي قالتخصص اككادممي (؟ -( عبري التطبيقية

 :البحثأهمية 

 اللالية في النوانب التالية: البلثتيتي ثهمية 

 همية علمية وتتمثل في:أ -1

تعتبر دراسةةة تيكيد الذات ثمراً هاما بالنسةةبة لطلبة المرحلة النامعية لما له مو دقر في تخطي الصةةعا  التي تعيق اكفراد  -

لتفاع  النسارم في ا –قدرم التعبير عو المشاعر ) عو التقدم في المناالت اللياتية قمنعكس على اةخصةياتهم في مناالت

 االستقالل بالرثي(0 –دفاع عو اللقوق ال –االجتماعي 

                                                           
(  ب.نامج يد.يبن قا م نلى ال لوك اليوذيدق لقلض الضغو  النل ية لدا معلمن م.حلة 6102البي ن، داليا؛ ود وقن، شي.ي  محمد؛ و احو ، ح ي    10

  270 -248(، ص ص 08مص.،   ،مجلة كلية التربية ببورسعيداليعليم األ ا ن  

http://www.ajrsp.com/


 م 0202-11-5| تأريخ اإلصدار:  شراث والنشر العلمي | اإلصدار التاسع عالمجلة األكاديمية لألبح

   

 

www.ajrsp.com                                                                                                                                                127  

ISSN: 2706-6495 

تتناقل البلث مرحلة هامة مو المراح  الدراسةةةية ثال قهي المرحلة النامعية التي تسةةةهم اسةةةهاماً فاعالً في نمو اةةةخصةةةية  - 

 الفرد ق قلها ككائو اجتماعي قكعنصر فعال في المنتمت مستقبال0ً

د علم سلطنة عمان )على حطلبة كلية العلوم التطبيقية عبري بندرم البلوث قالدراسات التي قاست درجة تيكيد الذات لدى  -

 الباحثة(0

 أهمية تطبيقية وتتمثل في: -2

ممكو ثن تسةهم في قات بع  المقترحات قالللول فيما مخص مهارات تيكيد الذات  البلثالنتائج التي سةتسةفر عنها هذه  -

 لدى طلبة الكليات0

الطال  نلو اآللية التي تمكنهم مو رفت مسةةةتوى  لتوجيهمي قعملي في قاةةةت تصةةةور عل البلثقد مسةةةتفاد مو نتائج هذه  -

 تيكيد الذات في مختلع جوانب حياتهم0

 في معالنة الصعوبات التي تعيق السلوك التوكيدي لدى طلبة النامعة0 البلثممكو ثن تسهم نتائج هذه  -

 –قدرم التعبير عو المشةةةاعر لتيكيد الذات )اإلحصةةةائية  الداللةالمسةةةاهمة في معرفة المناالت اككثر ثق اكق  في درجات  -

 0ستقالل بالرثي( لدى طلبة الكليةاال –الدفاع عو اللقوق  –النسارم في التفاع  االجتماعي 

توفير قدر مو البيانات قالمعلومات عو تيكيد الذات بع  المتغيرات لدى طلبة كلية العلوم التطبيقية عبري بسةةلطنة عمان  -

 رامج تربومة خا ة لهذه المرحلة0ممكو مو خالله إعداد ب

في تقنيو ثدام  ةادقة قرابتة للقياس، ثال قهو مقياس تيكيد الذات تتناسب مت البيئة الع مانية، الستخدامها  البلثتكمو ثهمية  -

 على نطاق قاست في سلطنة ع مان0

 :البحثأهداف 

 اللالية إلى: البلثهدف م

 بة كلية العلوم التطبيقية عبري بسلطنة عمان0التعرف على درجة مهارات تيكيد الذات لدى طل -

التلقق مو قجود فرقق ذات دالله إحصةةائية في مهارات تيكيد الذات لدى طلبة كلية العلوم التطبيقية عبري بسةةلطنة عمان  -

 0  (اككادممي ، التخصصلنوع االجتماعيتعزى لمتغيرات )ا

 حـدود البحث:

 –صةةص اككادممي قالننس على تيكيد الذات لدى طلبة كلية العلوم التطبيقية عبري سةةتتلدد نتائج البلث بالتعرف على ثرر التخ

 بسلطنة عمان، كما تقتصر نتائنها باللدقد اآلتية:

 0عبري : ستمث  في العينة التي ستطبق عليها قهم طلبة كلية العلوم التطبيقيةالحدود البشرية -
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 المكانية للدراسة اللالية، قتمث  ال اهرم المكانية الفعلية0 : ستمث  كلية العلوم التطبيقية عبريالحدود المكانية - 

 م4089/40880م للعام اككادممي 4089: سيتم تنفيذ البلث في الحدود الزمنية -

: سةةةةيقتصةةةةر هذا البلث على معرفة ثرر التخصةةةةص اككادممي قالننس على تيكيد الذات لدى طلبة الحدود الموضوووووعية -

 بسلطنة عمان0 –كلية العلوم التطبيقية عبري ية )جامعة التقنية قالعلوم التطبيق

 :البحثمصطلحات 

 المفاهيم قالمصطللات اآلتية: البلث اتيمو هذسي

د ثي قرقه قثحكمه ققرره فهو ثكيد، قاإلكاد: حزام ثك –:  ميتي اكسةةةةةةم مو الفع  ثكد الشةةةةةة  التعريف اللغوي لتأكيد الذات -

 11مقال بذل هذا اكمر قكده 0 : الهم قالقصد قالنهدمربط به قمشد، قالوكد

هو المي  قالقدرم على بدا قاسةةةةةةتمرار قإنهاا التفاعالت   : (Self- Assurance) التعريف االصووووووطأحي لتأكيد الذات -

 –اك ةةةةةةدقاا  -االجتماعية بسةةةةةةهولة قبشةةةةةةك  مرمح دقن قلق قذلك في المواقع التي تتيةةةةةةمو العالقات التالية ) الوالدمو

 120السلطة000 الخ (  زرمو -الغرباا -المعارف

هي ذلك السةةةلوك الذي مسةةةاعد على مواجهه اآلخرمو قالدفاع عو " (785، ص2212) المذكور في عبيد وعرفها شووووقي -

، قالدفاع عو اللقوق العامة، قإبداا اإلعنا ، قعدم اإلقةدام االجتماعي، قتوجية النقد، قالمسةةةةةةاقمةاللقوق الخةا ةةةةةةة، ق

، قإظهةةار الغيةةةةةةةب، قاالعتةةذار العلو، قاالعتراف بلةةدقد الف، قاالحتنةةا ، قالعقةةا القةةدرم على االختالتورط خنالَ، ق

 130الذات، قاالستقالل بالرثي، قابط النفس، قمواجهه السخافات، قطلب تفسيرات، قالمصارحة، قالمدح 

إهتاك  بلرمة قدقن سةةيسكيد الذات ممث  المنهود اللقيقي لإلتصةةال النيد، قهو التعبير عو المشةةاعر قاكحاقترى الباحثة ثن تي

 0للقوق اآلخرمو

ى اللالية، قتشةةةةير الدرجة الكلية إل البلثهو ما مقيسةةةةه مقياس تيكيد الذات المسةةةةتخدم في  التعريف االجرائي لتأكيد الذات: -

 نسبة التوكيدمة لدى طلبة الكليات سواا كانت مرتفعة ثق منخفية0

 0البلثالطلبة الملتلقيو ب( مو مقصد به الننس )ذكر ثق ثنثى :النوع االجتماعي -

مات، إدارم معلو، قهي تقنية القحة بكلية العلوم التطبيقية عبريمقصةةد بها جميت التخصةةصةةات المطر :التخصووص األكاديمي -

 التصميم0، االعمال الدقلية

                                                           
 ،مجلة دراسال في الخدمة االجتماعية والعلوم االنسانية  (  نحو ب.نامج ليمذي    ب القدمة االايمانية م  ينمية  لوذام اليوذيدق6113ناوا   الشي.قاوق، 11

  6002-6168، ص ص(67 2 مص.،
، اامعئ  ن ا، مصيييي.، مجلة كلية التربية  يوذيدق نلى ن ج أزمة الاوية لدا الم.اهيي ( أ . ب.نامج ميي.ح لليد.يب نلى ال ييييلوك ال6106محمود   حمودن، 12

  261- 216، ص ص(26 
المؤيم. ال ييينوق القامس نشييي. اإل.شييياد األ ييي.ق وينمية المايم  نحو  فاق  .العالقة بين التوكيدية واالنتماء لعينة من الشااابال الجامعي( 6101   نبيد، معنز 13

  276 - 233م.ذز اإل.شاد النل ن، اامعئ ني  شمس، ص ص مص.،إ.شادية .حبة(، 
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 النظري والدراسات السابقة: اإلطار 

 تأكيد الذات:

عو السةلوك التوكيدي قميز بيو الشخصية االستثارم  Salterث سةالتر م عندما تلد8828 ظهرت ثقل مناقشةة لمفهوم التوكيدمة عام 

 ةاحب مصطلح التوكيدمة قعرف السلوك التوكيدي  Welpeقالشةخصةية الكفية لكنه لم مشةر إلى مصةطلح التوكيدمة، رم جاا  قلبي 

ة لخارجي عو مشاعر الصداقة العاطفيبينه ) مشةير بدرجة ثق ثخرى إلى السلوك العدقاني ، لكنه مشير ثميا إلى التعبير ا 8809عام 

م ، قعرف السةةةةةةلوك التوكيدي ) بينه التعبير المالئم عو ثي 8893قغير ذلك ما عدا القلق(، رم الغى العدقانية مو هذا التعرمع عام 

د اةةةةةةخص ئخر(، قعرف السةةةةةةلوك غير التوكيةةدي) بةةينةةه عةةدم القةةدرم على التعبير عو رغبةةات الفر تنةةاهانفعةةال فيمةةا عةةدا القلق 

 14قانفعاالته(0

 قالسلوك التوكيدي سلوك متعدد اكبعاد قمشير في منمله إلى المهارات االجتماعية التي متمتت بها الفرد قتساعده في االتصال النيد 

 15مت اآلخرمو قالدفاع عو حقوقه قالتعبير عو ئرائه قمشاعره قرف  اإلذعان ليغوط اآلخرمو ثق المنارام االجتماعية 0

 اد تأكيد الذات:مكونات وأبع

 جانبيو رئيسيو هما النانب غير اللف ي قالنانب اللف ي: التوكيدي للسلوك

ات العملي مث  :داخلية م اهر سةلوكيةهو مو العنا ةر اكسةاسةية إلكتمال السةلوك التوكيدي قمنقسةم إلى قسةميو  اللفظي:"البعد غير 

الستنابة، ، االبتسام، قمدم اوكية خارجية: قتتمث  في التقاا العيونات المعدم0 قم اهر سل، قتقلصالفسةيولوجية كالنب  قاةغط الدم

 ، قات النسم، التغيرات الوجهية، معدل سرعة الكالم 0دم الصوت، قاربتاك الكالم، الصمتقا

لتوكيدمة اعبارم عو جوانب متم إسةةةةةةتخراجها مو خالل التللي  العاملي لبنود المقاميس التي مو المفترل ثنها تقيس  :البعود اللفظي"

 16قالتقدمر قعدم اإلذعان 0 الشيابطرمقة التقرمر اللف ي مث  التسليم بصلة 

الب الط ملتاجهقريق بالعالقات االجتماعية ، قهذا في حد ذاته ما  ارتبةاطقترى البةاحثةة مو خالل مةا سةةةةةةبق ثن تةيكيةد الةذات مرتبط 

مرتبطة بمنال دراسةةةةته سةةةةواا داخ  النامعة ثق خارجها، فمو النامعي في هذه المرحلة مو اختالط كبير باكفراد قالشةةةةخصةةةةيات ال

لمتوقت له الًلاق بها بعد التخر ، قلهذا اهتم خالل تعامالته تنمو اةةةةةةخصةةةةةةيته بما متوافق مت المرحلة القادمة قهي المرحلة العملية ا

 العلوم التطبيقية، البلث اللالي بدارسة قاقت ثرر التخصص اككادممي قالننس على تيكيد الذات لدى طلبة كلية

                                                           
(  الع قة والل.وق فن اليلق وال لوك الدينن واليوذيدق لدا نينة م   الباة اامعة الملك فيصل فن االح ا  بالمملذة 6116 ل مش. ، ف.يدن نبدالوهاب   14

  042-024، ص ص: 20، ندد 04الع.بية ال عودية، مالة الي.بية المعاص.ن، مص.، مالد
( ،ال يييييلوك اليوذيدق ذميغي. و يييييي  فن ن قة الضيييييغو  النل يييييية بذل م  االذي اب والعدوا  ،المؤيم. العلمن األول لذلية الي.بية 6112 محمود ،نبدهللا ااد   15

 4أب.يل ،ص 07-06النونية،اامعئ المنصو.ه ، مص.،
وك اليوذيدق واودن الحيان لدا ال  ب الوافدي  فن ماناد البعوث اال  مية، مالة د.ا اة ال لولئ، ( الضيغو  النل يية ون قياا بال يل6106قليل،نعمة  ييد   16

  67-64، ص ص: 26، ندد03مص.،مالد 
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 Kamboj  4081) كمبو  قئخرقن، المرحلة النامعية للطالب، كدراسةققد ثاارت الدراسات السابقة مدى ثهمية تيكيد الذات في   

et alهدفت الدراسة إلى التعرف إلى ثرر التيكيد الذاتي على الدفاعات السلوكية لدى طلبة النامعات المعرايو للخطر ، قتم  ( قالتي

يو المشةةةاركيو عشةةةوائيا ، تم إسةةةتخدام كتابة مقالة ) عو القيم الشةةةخصةةةية( ثق) الكتابة عو القيم المتعلقة بشةةةخص ئخر(، قب  تقدمم تعي

اإلجتمةاعيةة مثة  ) اللةب( ، ثمةا المعلومةات المتعلقةة بةالصةةةةةةلةة بتعاطي الكلول  التهةدمةدات المتعلقةة بةالكلول، قتم تقييم المشةةةةةةاعر

دمد المتصةةور قتننب الرسةةائ  قعدم التقيد بها ، كانت  ةةفلات الزمو بمثابة المؤاةةرات غير المبااةةرم قالسةةرطان فقد ثعقب ذلك ته

 لمتابعةاكاةةراك الرسةةائ  قتم تقييم إسةةتهالك الكلول قنية الشةةر  ثق  خالل النلسةةة اكقلى على اإلنترنت خالل ثسةةبوع قاحد قتتم 

مستومات ثعلى مو المشاعر اإلجتماعية اإلمنابية مباارم بعد المهمة، قلم مكو النتائج ثن تيكيد الذات ثدى إلى  جاات،  8خالل اهر 

المؤكدم لذاتها ، قكانت التيريرات معتدلة بلسةةةب الننس حيث ثظهرت النتائج ثن الرجال  المنموعةهناك ثي تيرير على السةةةلوك في 

هدف الكشةةع عو طبيعة العالقة بيو ثسةةاليب مواجهة ب (،2212دراسووة )الحوا، ،ثق  تيرراً مبااةةرم بعد تقرمر المصةةير، كما جاات 

( طالب مو طلبة جامعة حائ  في كلية 400اليةةةةةةغوط النفسةةةةةةية قتيكيد الذات لدى طال  جامعه حائ ، تكونت عينة الدراسةةةةةةة مو)

يكيد الذات مو (، قمقياس ت8888الهندسةة قكلية اآلدا ، ثستخدم الباحث مقياس ثساليب مواجهه اليغوط النفسية مو إعداد) العنزي 

(، ثظهرت الدراسةةةةة قجود عالقة إرتباطية بيو بع  ثسةةةةةاليب مواجهه اليةةةةةغوط قدرجات تيكيد الذات، ققجود 8888إعداد )إمام 

ينت (، قب االجتماعيعالقة إرتباطية موجبه قداله إحصةةةائياً) كيسةةةلو  اإلمنابية قثسةةةلو  اةةةبط النفس قثسةةةلو  البلث عو الدعم 

باطية سةالبة قدالة إحصةائياً) كيسلو  اإلنعزال قثسلو  العدقان قثسلو  اإلسترخاا(، كما ثظهرت النتائج الدراسةة قجود عالقة إرت

اإلمنابية تتسةةاقى مت درجات اكسةةاليب السةةلبية، قكذلك ثظهرت النتائج عدم قجود فرقق  المواجهةبين متوسةةطات درجات ثسةةاليب 

بهدف ، (4080لطال  اككثر قاكق  تيكيداً للذات، قجاات دراسةةة) ملمود،ذات دالله إحصةةائية في درجات ثسةةلو  اإلمنابية لدى ا

الكشةةةةع عو العالقة بيو العنع لدى طال  قطالبات النامعة قك  مو سةةةةمات الشةةةةخصةةةةية الخمس الكبرى  قتوكيد الذات، قفلص 

هم ي العنع قفقا لتخصةةةةةصةةةةةالفرقق بيو الننسةةةةةيو في متغيرات الدراسةةةةةة، باإلاةةةةةافة إلى فلص الفرقق بيو الطال  قالطالبات ف

ات حلوان قالقاهرم قاالزهر قمو طالب قطالبة مو جامع 419كليات عملية(، قتكونت عينة الدراسةةةةة مو -الدراسةةةةي) كليات ن رمة

صةةةةةةصةةةةةةات علميةة قن رمةة مختلفةة، قطبقةت عليهم ثدقات : مقياس العنع لدى طلبة النامعة ، قائمة العوام  الخمسةةةةةةة الكبرى تخ

السةةةلوك التوكيدي، قثسةةةفرت النتائج عو قجود فرقق ذات دالله إحصةةةائية بيو الطال  قالطالبات في العنع) للشةةةخصةةةية ، قمقياس 

الطال  الذكور، قعدم قجود فرقق بينهما في ك  مو سةةةةمات الشةةةةخصةةةةية الكبرى قتوكيد الذات ،  اتناهالعام( في  –اللف ي –البدني 

درجات الذكور قاالناث في العنع قدرجاتهم على ك  مو مق ة اليةةةةمير ،  ققجود عالقة ارتباطية سةةةةالبة ذات دالله إحصةةةةائية بيو

قالطيبة، قكذلك قجود عالقة ارتباطية موجبة ذات دالله إحصةائية بيو درجات الذكور قاإلناث في العنع قدرجاتهم على العصابية، 

للتخصةةص  ات في العنع قفقايو الطال  قالطالببينما ال توجد عالقة بيو العنع قتوكيد الذات لدى الننسةةيو، قكذلك ال توجد فرقق ب

(، بهدف معرفة العالقة بيو مسةةةتوى الوعي بلقوق اإلنسةةةان قك  مو الثقة بالنفس 4083دراسةةةة ) ثبو هشةةةام، جااتالدراسةةةي، كما 

اسةةتخدام طالب قطالبة مو الصةةع التاسةةت اكسةةاسةةي ، تم  192قالتوكيدمة لدى طلبة الصةةع التاسةةت بغزم، تكونت عينة الدراسةةة مو 

التوكيدمة ( مو إعداد الباحثة، قثظهرت النتائج قجود عالقة امنابية بيو مسةةتوى -الثقة بالنفس-رالث مقاميس ) الوعي بلقوق اإلنسةةان

 ، قك  مو الثقة بالنفس قالتوكيدمة الوعي بلقوق االنسان
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، كما اظهرت نتائج %9300قالتوكيدمة  %9000قالثقة بالنفس   %9802كمةا ثظهرت النتائج ثن مسةةةةةةتوى الوعي بلقوق االنسةةةةةةان  

)  جااتم ك، الثقة بالنفس قالتوكيدمة قالوعي بلقوق االنسةةةانقجود فرقق ذات دالله إحصةةةائية لمتغير الننس في ك   الدراسةةةة عدم

لتربومة، اكيد الذات قالتكيع االكادممي قبع  المتغيرات الدمموجرافية قهدفت إلى الكشةةةةةةع عو العالقة بيو تي( قالتي 4008كتلو ،

طالبا قطالبة ، تم اسةةتخدام مقياسةةيو مو إعداد الباحث )مقياس تيكيد الذات، مقياس التكيع االكادممي(،  339تكونت عينة الدراسةة مو

 قكشةةةةفت الدراسةةةةة عو فرقق ذات دالله إحصةةةةائية في تيكيد الذات حسةةةةب متغيرات) الننس ، قاللالة االجتماعية ( لصةةةةالح الذكور

و، قكشفت فرقق داله إحصائيا في التكيع اككادممي في التلصي  الدراسي، قثن هناك عالقة ارتباطية موجبة بيو قالطلبة المتزقجي

   0ليحعكس  زادت درجة تيكيد الذات لدمهم، قالتيكيد الذات قالتكيع االكادممي، فكلما زادت درجة التكيع اككادممي لدى الطلبة 

 :البحثمنهجية 

إذ معتمد  لثالبة المنهج الو ةةفي االرتباطي باعتباره ثكثر المناهج البلثية مالئمة لطبيعة هذه اللالي البلثسةةوف تسةةتخدم 

على دراسةةةة ال اهرم كما هي في الواقت، قمهتم بو ةةةفها ق ةةةفا مسةةةلياً ليقود الباحث إلى التفسةةةير، قاسةةةتخالص النتائج المتيةةةمنة 

 0ق المشكالتبغيرها مو ال واهر، ث ، قمقارنتها، قتطورمهاالبلثلمشكلة 

 

 :البحثمجتمع  

الل العام اككادممي خسلطنة عمان  (العلوم التطبيقية عبري كليةجامعة التقنية قالعوم التطبيقية ) مو جميت طلبة البلثمنتمت كون سي  

 م40890 حسب إحصائية قزراه التعليم العالي لسنة ،( طالبة990 ق) ،طالبا( 888)  منهم ( 888البالغ عددهم ) (،4089/4088)

 :البحثعينة 

) ، قطالبا(   22، منهم ) ة( طالبا قطالب89، إذ بلغ عدد ثفرادها ) البلثبالطرمقة المتيسةةةةرم مو منتمت  البلثتم اختيار عينة سةةةي   

   0( طالبة  02

:البحثأدوات   

باستخدام اكدقات التالية: البلث اسوف تستخدم الباحثة إلعداد هذ  

م تتلدد بمدى مقدر البلثا هذلذا فإن نتائج  ،البلث اامت الباحثة بتطومره كغرال ثهداف هذمقيةاس تةيكيةد الةذات الذي ق -

 هذا المقياس على قياس تيكيد الذات0

 مقيا، تأكيد الذات: 

 :باالعتماد على الخطوات اآلتية قامت الباحثة بتطومر مقياس تيكيد الذات
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، التي تناقلت تيكيد الذات، إذ تم قاةةت تصةةور قااةةح حول البلثبمواةةوع  قاكدبيات السةةابقة المرتبطة اإلطالع على المراجت، - 

 0منها تيكيد الذات ق ياغة بع  العبارات

 0لتلدمد بنية المقياس مراجعة التعارمع قالمفاهيم ذات الصلة بمتغير تيكيد الذات -

سةةةتفادم ، قالتي تتعلق بتيكيد الذات لاللتي تيةةةمنتهاتم مراجعة المقاميس االرجوع إلى الدراسةةةات السةةةابقة المتعلقة بتيكيد الذات، إذ  -

 ، قمو رم قامت الباحثة بصةةةةةةياغة عباراتيس التي تيةةةةةةمنتهالتلةدمةد مناالتها إذ تم اختيار المقام منهةا في اقتبةاس بع  العبةارات،

 0قالبيئة العمانية البلثالمقياس بما متالام مت طبيعة عينة 

هذه  ، حيث تم اختيار بع عملها في مركز الخدمات الطالبية لشةةةةةائعة بيو الطلبة مو خاللبع  العبارات ابتنميت  قامت الباحثة -

 0المقياس العبارات لتكون مو امو عبارات

( مناالت 2موزعة على )  ( فقرم  29قاعتمادا على ما سةةةةةبق قبعد تعدم  المقياس مو قب  الملكميو تمكنت الباحثة مو  ةةةةةياغة ) 

 هي كاآلتي :

( عبارم، ااةةةتم  على عبارات تقيس بع  مو  84: تكون هذا المنال بصةةةورته النهائية مو ) عن المشووواعرقدرة التعبير  -

 ( 840-1: ) التي تيمنها هذا المنال تبدث مو المواقع التي معبر فيها الفرد عو مشاعرم ، قالعبارات

بارم ، ااتم  على عبارات تقيس بع  ( ع 84: تكون هذا المنال بصورته النهائية مو ) الجسارة في التفاعل االجتماعي -

 ( 0 42-83مو المواقع تبرز النرثم في التفاع  االجتماعي ، قالعبارات التي تيمنها هذا المنال تبدث مو : ) 

( عبارم ، ااتم  على عبارات تقيس بع  مو المواقع  84: تكون هذا المنال بصورته النهائية مو ) الدفاع عن الحقوق -

 ( 0 31-40فرد في الدفاع عو حقوقه ، قالعبارات التي تيمنها هذا المنال تبدث مو : ) التي تبرز قدرم ال

( عبارم ، ااةةةتم  على عبارات تقيس بع  مو المواقع 88: تكون هذا المنال بصةةةورته النهائية مو ) االسوووتقأا بالرأي -

 ( 290-39التي تيمنها هذا المنال تبدث مو : ) تبيو قدرم الفرد على االستقالل برثمة ، قالعبارات

 صدق وثبات مقيا، تأكيد الذات:

 تم تقدمر اكدام قذلك على النلو اآلتي:

                :تعم   دق الفقرات للمقياس كاآلتي:  دق الفقرات في تلدمد عبارات المقياس مو خالل تبني ثسلو  التلكيم اسثقالً 

 د الذات:الصدق الظاهري لمقيا، تأكي

منموعة مو الملكميو  ( عبارم على00تم اسةةةةةةتخرا   ةةةةةةدق المقيةاس بعةد عراةةةةةةه بصةةةةةةيغته اكقلية البالغة عباراته )

مو ثعياا هيئة التدرمس في ك   (40، إذ بلغ عددهم )فسي قالعلوم اإلنسانية قالتربومةمنال علم النفس قاإلراةاد الن المختصةيو في

 ، كلية العلوم التطبيقية بصلار،قكلية العلوم التطبيقية بالرستاق، ابوسمو: جامعة نزقى، قجامعة السلطان ق
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ل إبداا خال المقياس ، قمو النةامعةة العربيةة المفتوحة، جامعة ظفار، المدمرمة العامة للتربية قالتعليم، لتقرمر مدى  ةةةةةةدق عبارات  

ة ، قلغرل ذلك فقد تبنت الباحثة نسةةةةةةبالمقياس بارات، قالتعدمالت التي مرقنها مناسةةةةةةبة لعالمقياس رثمهم قمالح ةاتهم في عبارات

( ملكميو كقيمة ملكية قبناًا على اقتراحات لننة التلكيم قئرائهم تمت 89( مو اتفةاق الملكميو على العبةارات، ثي باتفاق )80%)

 إعادم  ياغة العبارات0

   Internal Consistency:فاعلية فقرات المقيا، 

(، قذلك لبيان مدى اتساق 20)ة موعلى عينة استطالعية مكونتيكيد الذات ية فقرات المقياس كبعاد مقياس قامت الباحثة بلسا  فاعل  

( 8فقرات المقياس مت بعيها البع  عو طرمق حسا  ارتباط ك  فقرم مو المقياس مت الدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه قجدقل )

 مبيو ذلك:

 درجة ك  فقرم مو فقرات مقياس تيكيد الذات مت الدرجة الكلية معام  ارتباط بيرسون بيو  (8جدقل )

 الجسارة في التفاعل االجتماعي (:2البعد ) (: قدرة التعبير عن المشاعر1البعد )

 رقم

 الفقرة

 معامل

 االرتباط

 رقم

 الفقرة

 معامل

 االرتباط

 رقم

 الفقرة

 معامل

 االرتباط

 رقم

 الفقرة

 معامل

 االرتباط

1 .596** 

.424** 

028. 

.312* 

.613** 

.602** 

5 

8 

9 

12 

11 

12 

.458** 

.563** 

.592** 

.538** 

193. 

.415** 

11 

11 

17 

12 

15 

18 

.432** 

.318** 

.329* 

.311* 

.506** 

.303* 

19 

22 

21 

22 

21 

21 

.566** 

.438** 

.170 

.479** 

.580** 

.308* 

2 

1 

1 

7 

2 

 االستقأا بالرأي (:1البعد ) لدفاع عن الحقوق(: ا1البعد )

 رقم

 الفقرة

 معامل

 االرتباط

 رقم

 الفقرة

 معامل

 االرتباط

 رقم

 الفقرة

 معامل

 االرتباط

 رقم

 الفقرة

 معامل

 االرتباط

27 

22 

25 

28 

29 

12 

.392* 

.398** 

.500** 

.327* 

.331* 

.389* 

11 

12 

11 

11 

17 

12 

106. 

.456** 

.305* 

.480** 

.565** 

.468** 

15 

18 

19 

12 

11 

12 

591** 

.356* 

.434** 

.484** 

.476** 

.583** 

11 

11 

17 

12 

15 

 

.419** 

.310* 

.444** 

.451** 

266. 

 

 

، 3) تيكيد الذات تتصع بمعام  ارتباط مرتفت قدال احصائياً، ما عدا الفقرات ( ثن جميت فقرات مقياس8متيح مو جدقل)

 مما مستدعي حذفهو، حتى ال تؤرر على معام  ارتباط المقياس، )0030ا ثق  مو )( التي بلغ ارتباطه29، 38، 48، 88

 (0.00 ( * دالة إحصائيا عند مستوى داللة(0.00 ( ** دالة إحصائيا عند مستوى داللة
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( عبارم، 29( عبارم مو ث   )24قبناا على نتائج التللي  فإن الصورم النهامة للمقياس تيكيد الذات قد ث بلت تتكون مو )  

 0البلثقهو ما اعتمدته الباحثة في هذه 

 :الثبات -

مقياس تيكيد الذات بلسا  معامالت الثبات لمعادلة ثلفا لكرقنباخ كبعاد مقياس تيكيد الذات قللدرجة  تقامت الباحثة بالتلقق مو ربا

 0(4كما هو مواح في جدقل ) ،الكلية للمقياس

 (:Cronbach Alphaالثبات باستخدام معادلة ألفا لكرونباخ  ) -أ

الذات على حدم، رم قامت بلسا  معام  ربات المقياس تيكيد  قامت الباحثة بلسا  معام  الثبات لك  بعد مو ثبعاد المقياس

 لالتساق الداخليAlpha Cronbac  0)) كك  باستخدام معام 

( مواح قيم معامالت ثلفا لكرقنباخ لك  ب عد على حده قالمقياس كك ، باإلاافة إلى مؤار الثبات )الصدق 4قالندقل )

 ر:الذاتي( بلسا  النذر الترتبيعي لمعام  ربات االختبا

 (20ثلفا لكرقنباخ لمقياس تيكيد الذات قمؤار الثبات )الصدق الذاتي( )ن=  قيم معامالت (4جدقل )

 

(، ثما مؤار الثبات )الصدق الذاتي( 0.629تيكيد الذات ) ثلفا لكرقنباخ الكلي للمقياس ( ثن بلغ معام 4متيح مو جدقل )

 0البلثهداف مما مشير إلى ثن المقياس متمتت بثبات مرتفت قمناسب ك، (0.903)فقد بلغ 

 تصحيح المقيا،:

( عبةةةارم، موزعةةةةة بةةةيو العبةةةةارات 24علةةةى نتةةةةائج الصةةةدق قالثبةةةةات، ث ةةةبح مقيةةةةاس تيكيةةةد الةةةةذات متكةةةون مةةةةو ) بنةةةااً 

، 89، 81، 84، 80، 8، 9، 9، 1، 0، 2، 3، 8( قهمةةةةةةةا )43اإلمنابيةةةةةةةة قالعبةةةةةةةارات السةةةةةةةلبية، إذ بلغةةةةةةةت العبةةةةةةةارات السةةةةةةةلبية)

، 88، 4( قهمةةةةةةةا )88(، فةةةةةةةي حةةةةةةةيو بلةةةةةةةغ عةةةةةةةدد العبةةةةةةةارات اإلمنابيةةةةةةةة )28، 20، 38، 48، 49، 41، 40، 42، 44، 88، 89

83 ،82 ،80 ،40 ،48 ،49 ،30 ،38 ،34 ،33 ،32 ،30 ،31 ،39 ،39 ،24،) 

 مؤشر الثبات

 ) الذاتي)الصدق 

 معامل ألفا

 لكرونباخ
 م مقيا، تأكيد الذات ابعـــاد

.793 

.714 

.716 

.629 

.511 

.513 

 قدرم التعبير عو المشاعر

 النسارم في التفاع  االجتماعي

 دفاع عو اللقوقال

8 

4 

3 

 2 االستقالل بالرثي 552. 742.

  المنموع الكلي 817. 903.
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( إلةةةى 5قتكةةةون االسةةةتنابة لعبةةةارات المقيةةةاس بيسةةةلو  ليكةةةرت الخماسةةةي للتعبيةةةر عةةةو درجةةةة الموافقةةةة حيةةةث مشةةةير الةةةوزن )  

( إلةةةةى )تنطبةةةةق بدرجةةةةة 3( إلةةةةى )تنطبةةةةق بدرجةةةةة عاليةةةةة(، قمشةةةةير الةةةةوزن )4(، قمشةةةةير الةةةةوزن ))تنطبةةةةق بدرجةةةةة عاليةةةةة جةةةةداً 

( إلةةةى )تنطبةةةق بدرجةةةة قليلةةةة جةةةدات( 0ثمةةةا العبةةةارات 1( إلةةةى تنطبةةةق بدرجةةةة قليلةةةة، قمشةةةير الةةةوزن )2متوسةةةطة(، قمشةةةير الةةةوزن )

تنطبةةةق بدرجةةةة قليلةةةة جةةةدا قهكةةةذا مةةةت ( 8( تنطبةةةق بدرجةةةة عاليةةةة جةةةدا الةةةوزن )0السةةةلبية معكةةةس الةةةوزن فيهةةةا فيعطةةةي الةةةوزن )

( اللةةةد اكعلةةةةى لتيكيةةةةد 480( حيةةةةث تعبةةةر الدرجةةةةة )480 - 24بقيةةةة اكقزان، قمةةةةتم احتسةةةا  درجةةةةة االسةةةتنابة للمقيةةةةاس مةةةو )

توزمةةةت الفقةةةرات ( 3جةةةدقل )( عةةةو اللةةةد اكدنةةةى لتيكيةةةد الةةةذات لةةةدى الطلبةةةة، مواةةةح 24الةةةذات لةةةدى الطلبةةةة، قتعبةةةر الدرجةةةة )

 الذات: على المقياس تيكيد

يوضح توزيع الفقرات على المقيا، تأكيد الذات( 1جدوا )  

 رقم الفقرات عدد فقرات البعد

فقرات80 قدرة التعبير عن المشاعر  8 ،4 ،3 ،2 ،0 ،1 ،9 ،9 ،8 ،80  

فقرم  88 الجسارة في التفاعل االجتماعي  
88 ،84 ،83 ،82 ،80 ،81 ،89 ،89 ،

88 ،40 ،48  

قرمف 88 الدفاع عن الحقوق  
44 ،43 ،42 ،40 ،41 ،49 ،49 ،48 ،

30 ،38 ،34  

فقرات80 االستقأا بالرأي  
33 ،32 ،30 ،31 ،39 ،39 ،38 ،20 ،

28 ،24  

 

 االجراءات:

 0لعلوم التطبيقية عبري سلطنة عماناللصول على موافقة رسمية مو قزارم التعليم العالي لتطبيق ثدام الدارسة بكلية ا 80

 0ة مو كلية العلوم التطبيقية عبريلية الشاملاك  البلثاختيار عينة  40

دارم باالتفاق مت إ رمقة المتيسةةةةةةرمم قذلك بالط40/8/4089قاالنتهاا بتارمخ  ،80/88/4089طبيق االختبار بتارمخ البدا بت 30

 كلية العلوم التطبيقية عبري قتلدمد الوقت قالمكان لتطبيق االختبار0

 :أساليب المعالجة االحصائية

( لتللي  البيانات قاللصول على على النتائج Spssستنابات العينة باستخدام اللزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية )تم تللي  ا

 كما ملي:
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، المتوسطات اللسابية قاالنلرافات المعيارمة للتعرف على استنابات ثفراد العينة تكرارات لو ع خصائص ثفراد العينةال - 

اخ ) ، معام  ثلفا كرقنبالت بالمقياس كك االستخرا  معام  االرتباط الداخلي للمنمو فقرات المقياس قارتباط بيرسون 

Cronbaeh Alphaللتلقق مو ربات المقياس )( تللي  التبامو المتعدد ، MANOVA للسا  الفرقق بيو منموعتيو )

 مستقليتو0

 :عرض ومناقشة النتائج

 أوالً: عرض النتائج المتعلقة بالسؤاا األوا وتفسيره:

 بسلطنة عمان؟ (كلية العلوم التطبيقية عبري) جامعة التقنية قالعلوم التطبيقية الذي نص على اآلتي: ما قاقت تيكيد الذات لدى طلبة

مو ثج  اإلجابة على هذا السؤال تم استخدام المتوسطات اللسابية قاالنلراف المعيارمة قالتكرارات قالنسب المئومة لمستوى للواقت 

دى طلبة كلية العلوم التطبيقية عبري بسلطنة عمان بيو ثبعاد المقياس0 قامت الباحثة بتلدمد المدى للمقياس الخماسي مو تيكيد الذات ل

(، قلللصول على طول الفئة تم تقسيمه على 2= 8 -0ثق  قيمة(= ) -خالل حسا  )اللدقد الدنيا قالعليا( رم حسا  المدى )ثعلى قيمة

، ( لتلدمد اللد اكعلى لهذه الفئة8( ، رم تم إاافة هذه القيمة إلى ثق  قيمة في المعيار قهي )0090=2/0ثكبر قيم في المعيار ثي)

( مواح نتائج المتوسطات اللسابية قاالنلراف المعيارمة قالتكرارات قالنسب المئومة 0( مواح ذلك ، كما ثن جدقل ) 2قجدقل ) 

 بالنسبة لمستوى تيكيد الذات0

 الدراسةمعتمد في تفسير نتائج ( المعيار ال1جدوا )

 تأكيد الذات مستوى المتوسط الحسابي المعيار الترميز

 منخف  جداً  1.00-1.79 قليلة جدات  8

 منخف  1.80-2.59 قليلة 4

 متوسط 2.60-3.39 متوسطة 3

 مرتفت 3.40-4.19 عالية 2

 مرتفت جداً  4.200000- عالية جداً  0

 

 االنحراف المعيارية والتكرارات والنسب المئوية بالنسبة لمستوى تأكيد الذات( المتوسطات الحسابية و7جدوا )

 م
أبعاد مقيا،      

 تأكيد الذات

 معيار

 تأكيد الذات
 النسبة التكرار

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الرتيب

مستوى تأكيد 

 الذات

1 
قدرة التعبير عن 

 المشاعر

     4.1 4 قليلة جدا  

     8.2 8 قليلة

 متوسط 2 6562. 3.24 39.8 39 متوسطة
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( ثن مسةةةةتوى تيكيةةةد الةةةةذات لةةةدى طلبةةةةة كليةةةة العلةةةةوم التطبيقيةةةة عبةةةةري كانةةةت جميعهةةةةا متوسةةةطة، حيةةةةث 0متيةةةح مةةةةو جةةةدقل )

( قبةةةةةانلراف معيةةةةةاري 3039سةةةةتقالل بةةةةةالرثي  علةةةةةى ثعلةةةةى المتوسةةةةةطات بمتوسةةةةط حسةةةةةابي متوسةةةةةط بلةةةةغ )حصةةةة  ب عةةةةةد  اال

( قبةةةانلراف 03.24(، رةةةم جةةةاا فةةةي المرتبةةةة الثانيةةةة ب عةةةد  قةةةدرم التعبيةةةر عةةةو المشةةةاعر  بمتوسةةةط حسةةةابي متوسةةةط بلةةةغ )201)

ي التفاعةةة  االجتمةةةاعي  بمتوسةةةط حسةةةابي (، ثمةةةا فةةةي المرتبةةةة الثالثةةةة ققبةةة  االخيرمةةةة جةةةاا ب عةةةد  النسةةةارم فةةة656.معيةةةاري )

(، فةةةي حةةةيو جةةةاا فةةةي المرتبةةةة اكخيةةةرم ب عةةةد  الةةةدفاع عةةةو اللقةةةوق  بمسةةةتوى 507.( قبةةةانلراف معيةةةاري )3.20متوسةةةط بلةةةغ )

(، قبالنسةةةبة للمنمةةةوع الكلةةةي كانةةةت مسةةةتوى تيكيةةةد الةةةذات لةةةدى .290( قبةةةانلراف معيةةةاري )3001متوسةةةط بمتوسةةةط حسةةةابي )

(، قتعةةةةزق 359.(، قانلةةةةراف معيةةةةاري )3.22علةةةةوم التطبيقيةةةةة عبةةةةري متوسةةةةطاً، قبمتوسةةةةط حسةةةةابي )عينةةةةة مةةةةو طلبةةةةة كليةةةةة ال

قالتعامةةة  النيةةةد فةةةي التعامةةة  مةةةت  التسةةةامحالبيئةةةة العمانيةةةة قمةةةا متمتةةةت بةةةه هةةةذا الشةةةعب مةةةو الباحثةةةة نتةةةائج الدراسةةةة إلةةةى طبيعةةةة 

 اآلخرمو 0

 

     41.8 41 عالية

     6.1 6 عالية جداً 

2 

الجسارة في 

التفاعل 

 االجتماعي

     2 2 قليلة جدا  

     15.3 15 قليلة

 متوسط 1 5072. 3.20 51.0 50 متوسطة

     29.6 29 عالية

     4.1 4 عالية جداً 

1 
الدفاع عن 

 لحقوقا

     2 2 قليلة جدا  

     16.3 16 قليلة

 متوسط 1 4702. 3.06 64.3 63 متوسطة

     17.3 17 عالية

     2.0 2 عالية جداً 

 

1 

 االستقأا 

 بالرأي

     2 2 قليلة جدا  

     4.1 4 قليلة

 متوسط 1 4562. 3.38 37.8 37 متوسطة

     56.1 55 عالية

     2.0 2 داً عالية ج

 المجموع الكلي

     2 2 قليلة جدا  

     2.0 2 قليلة

 متوسط  3592. 3.22 70.4 69 متوسطة

     26.5 26 عالية

     1.0 1 عالية جداً 
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 ثانياً: عرض النتائج المتعلقة بالسؤاا الثاني وتفسيره: 

جامعة التقنية قالعلوم  ذي نص على اآلتي: هة  توجةد فرقق ذات داللةه إحصةةةةةةائيةة في ثرر كة  مو درجةات تةيكيةد الذات لدى طلبةالة

 تعزى لمتغيري )النوع االجتماعي قالتخصص اككادممي(؟ ،(العلوم التطبيقية عبري )كلية التطبيقية

 T-Test)) بية قاالنلرافةةةةات المعيارمةةةةة قاختبةةةةارمةةةةو ثجةةةة  اإلجابةةةةة علةةةةى هةةةةذا السةةةةؤال تةةةةم اسةةةةتخدام المتوسةةةةطات اللسةةةةا

( لمتغيةةةةري التخصةةةةص One-Way Anovaلمتغيةةةةر النةةةةوع االجتمةةةةاعي )ذكةةةةر، ثنثةةةةى(، قاختبةةةةار تلليةةةة  التبةةةةامو اكحةةةةادي )

 )إدارم ثعمال، تقنية معلومات، تصميم جرافيك(:

 النوع االجتماعي )ذكر، أنثى(: -1

( لمسةةةةةتوى تيكيةةةةةد الةةةةةذات النةةةةةوع T-TESTت المعيارمةةةةةة قاختبةةةةةار )( المتوسةةةةةطات اللسةةةةةابية قاالنلرافةةةةةا1مواةةةةةح جةةةةةدقل )

 االجتماعي )ذكر، ثنثى(:

 ( ألبعاد تأكيد الذات وفقا لمتغير النوع االجتماعيT-TEST( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار )2جدوا )

أبعاد مقيا، تأكيد 

 الذات

النوع 

 االجتماعي
 العدد

المتوسط 

 الحسابي

نحراف اال

 المعياري

درجات 

 الحرية
 قيمة ت

مستوى 

 الداللة
 اتجاه الداللة

قدرة التعبير عن 

 المشاعر

 2.714 3.22 44 ذكور
 غير دالة 7232. 356.- 92

 2.610 3.27 54 إناث

الجسارة في التفاعل 

 االجتماعي

 2.489 3.19 44 ذكور

 غير دالة 9332. 084.- 92

 إناث
54 3.20 2.526 

 لدفاع عن الحقوقا
 2.507 3.15 44 ذكور

 غير دالة 1142. 1.59 92
 2.429 3.00 54 إناث

 االستقأا 

 بالرأي

 2.357 3.45 44 ذكور
 غير دالة 1942. 1.30 92

 0.520 3.33 54 إناث

 المجموع الكلي
 0.366 3.25 44 ذكور

 غير دالة 4570. 7470. 81
 0.355 3.19 54 إناث

 α≤ 2.27 الة عند مستوى* د
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( عةةةدم قجةةةود فةةةرقق ذات داللةةةة إحصةةةائية عنةةةد مسةةةتوى داللةةةة T-TEST( الختبةةةار  ت  )1متيةةةح مةةةو خةةةالل جةةةدقل ) 

(α ≤ 0.05 بةةةيو الةةةذكور قاإلنةةةاث فةةةي مسةةةتوى ثبعةةةاد مقيةةةاس تيكيةةةد الةةةذات، قتعةةةزق الباحثةةةة نتةةةائج الدراسةةةة إلةةةى تسةةةاقي )

 0بدقن تمييز الخدمات المقدمة بالكلية للطلبة قالطالبات

 التخصص )إدارة أعماا، تقنية معلومات، تصميم جرافيك(: -2

( المتوسةةةةةطات اللسةةةةابية قاالنلرافةةةةةات المعيارمةةةةةة بالنسةةةةبة لمسةةةةةتوى تيكيةةةةةد الةةةةذات تبعةةةةةا لمتغيةةةةةر 9إذ مواةةةةح جةةةةةدقل )        

 حادي:( تللي  التبامو اك9التخصص )إدارم ثعمال، تقنية معلومات، تصميم جرافيك(، كما مواح جدقل )

( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية بالنسبة تأكيد الذات تبعا لمتغير التخصص5جدوا )  

 العدد التخصص مقيـا، تأكيد الذات
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 قدرة التعبير عن المشاعر

 5912. 3.24 30 إدارة أعماا

 7492. 3.26 29 تقنية معلومات

 6462. 3.24 39 تصميم جرافيك

 6562. 3.24 98 المجموع الكلي

 الجسارة في التفاعل االجتماعي

 5012. 3.21 30 إدارة أعماا

 4112. 3.19 29 تقنية معلومات

 5832. 3.20 39 تصميم جرافيك

 5072. 3.20 98 المجموع الكلي

 الدفاع عن الحقوق

 4992. 3.10 30 إدارة أعماا

 4782. 3.11 29 تقنية معلومات

 4452. 3.01 39 تصميم جرافيك

 4702. 3.06 98 المجموع الكلي

 االستقأا 

 بالرأي

 4052. 3.44 30 إدارة أعماا

 3632. 3.40 29 تقنية معلومات

 5492. 3.32 39 تصميم جرافيك

 4562. 3.38 98 المجموع الكلي

 المجموع الكلي

 3462. 3.24 30 إدارة أعماا

 3282. 3.23 29 تتقنية معلوما

 3962. 3.19 39 تصميم جرافيك

 3592. 3.22 98 المجموع الكلي
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( ثن هنةةةاك بعةةة  الفةةةرقق فةةةي المتوسةةةطات اللسةةةابية فةةةي مسةةةتوى تيكيةةةد الةةةذات تبعةةةا لمتغيةةةر التخصةةةص 9متيةةةح مةةةو جةةةدقل ) 

حصةةةةائياً تةةةةم اسةةةةتخدام اختبةةةةار )إدارم ثعمةةةةال، تقنيةةةةة معلومةةةةات، تصةةةةميم جرافيةةةةك(، قمةةةةو ثجةةةة  التيكةةةةد ثن هةةةةذه الفةةةةرقق دالةةةةة إ

 (90، قتتيح النتائج مو خالل جدقل )(One-Way ANOVA) تللي  التبامو اكحادي

 تأكيد الذات تبعا لمتغير التخصص تحليل التباين األحادي بالنسبة لمستوى ( 8جدوا )

 مصدر التباين مقيـا، تأكيد الذات
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 Fقيمة 

مستوى 

 الداللة

قدرة التعبير عن 

 المشاعر

 0092. 0042. 2 0082. بين المجموعات

 

.9912 

 
 4402. 95 41.777 داخل المجموعات

  97 41.785 المجموع الكلي

الجسارة في التفاعل 

 االجتماعي

 0162. 0042. 2 0082. بين المجموعات

 

.9842 

 
 2632. 95 24.980 داخل المجموعات

  97 24.988 مجموع الكليال

 الدفاع عن الحقوق

 4902. 1092. 2 2192. بين المجموعات

 

.6142 

 
 2232. 95 21.216 داخل المجموعات

  97 21.435 المجموع الكلي

 االستقأا بالرأي

 6612. 1392. 2 2772. بين المجموعات

 

.5192 

 
 2102. 95 19.943 داخل المجموعات

  97 20.220 لكليالمجموع ا

 المجموع الكلي

 2382. 0312. 2 0632. بين المجموعات

 

.7892 

 
 132. 95 12.493 داخل المجموعات

  97 12.556 المجموع الكلي

 α≤ 2.27مستوى * دالة عند 

لذات تبعا لمتغير ( في مسةةةةةتوى تيكيد اα ≤0000قجود فرقق ذات داللة إحصةةةةةائية عند مسةةةةةتوى داللة ) عدم)9متيةةةةةح مو جدقل )

التخصةص )إدارم ثعمال، تقنية معلومات، تصةميم جرافيك(، قتعزق الباحثة نتائج الدراسةة إلى توافق التخصصات المطرقحة بالكلية 

 الطلبة0بما متناسب مت ميول 
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 النتائج:مناقشة  

وسط حسابي بمت، م التطبيقية عبري متوسطاً تيكيد الذات لدى عينة مو طلبة كلية العلوقاقت مستوى ثاارت نتائج السؤال االقل إلى 

( قتعزق الباحثة نتائج الدراسة 4080ققد تعارات نتائج الدراسة اللالية مت دراسة )ملمود، ،(3590.(، قانلراف معياري )3.22)

جتماعي المتواجد مليط االالبيئات المختلفة قالتي متعامش معها الفرد قمدى تيريرها على تيكيد الذات في ال اختالفقد مكون إلى  ،اللالية

 فيه0

الذات معزى لمتغيري الننس  تيكيدكما ثاارت نتائج الدراسة اللالية إلى عدم قجود فرقق ذات دالله إحصائية في درجات ققت 

(، قتعزق الباحثة 4008، كتلو 4080، ملمود،4081قالتخصص ققد تعارات نتائج الدراسة اللالية مت دراسات ك  مو )اللواس،

يو ما تتميز به مو عدم تمييز بقكذلك الخصو ية الليارمة للمنتمت العماني قاللالية اختالف العينة لك  دراسة، الدراسة نتائج 

 الذكور قاالناث في التربية قالخدمات المقدمة في جميت مؤسسات الدقلة اللكومية قالخا ة0

 التوصيات:

 عم  التي تساعد على تنمية تيكيد الذات لدى طلبة الكليات0إعداد اكنشطة قالتدرمبات قالملاارات قالندقات ققرش ال -

 العم  على غرس المفاهيم النفسية قاالجتماعية مو خالل عملية التدرمس مما مؤدي إلى تنمية تيكيد الذات لدى الطلبة0 -

عام  مت قمهارات التقدرات  إلكسابهمتقدمم برامج إراادمة قتربومة لتنمية تيكيد الذات لدى العامليو في المنال التربوي  -

 الطلبة قالفهم النيد لسلوكياتهم قميولهم قاهتماماتهم قتو يتهم قاراادهم0

تيميو مناهج دراسية قمواوعات اجتماعية قمنتمعية مكشع مو خاللها الطلبة المهارات الالزمة للتعام  االجتماعي  -

 تلفة0النيد قحسو التعام  مت اآلخرمو قالتصرف في المواقع االجتماعية المخ

 

 قائمة المراجع

 المراجع العربية: -1

(، فعالية برنامج اراادي عقالني انفعالي لتلسيو تيكيد الذات قثررم في تنمية مهارات اتخاذ القرار 4081، ايرمو0) ؛ ثحمدقليد ،ثحمد 

 240-80ص ، ص (21)8 ، مركز االرااد النفسي،مجلة االرشاد النفسي 0لدى طالبات جامعه الطائع

(0 برنامج تدرمبي قائم على السلوك التوكيدي لخف  اليغوط النفسية 4080طاحون، حسيو0)؛ قدسوقي، ايرمو؛ قالبيسي، داليا  

 1380 -089، ص ص (89)، مصر، مجلة كلية التربية ببورسعيد 0لدى معلمي مرحلة التعليم اكساسي

 لنفسية قعالقتها بتيكيد الذات لدى طال    (، اساليب مواجهه اليغوط ا4081اللواس ،احمد  الح 0)
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 ، ص  83مصر، عدد  ،مجلة كلية التربية بالزقازيقجامعة حائ ،دراسات نفسية قتربومة ،            

 890-10ص:          

اء البلق 0عثرقنفي جامعه عمان االهلية كما مراها الطلبة المت اككادممي(0 ثسبا  التعثر 4083ثسماا0 ) ،قالمعمريعومنه؛  واللة ، 

 8980-848ص ص  (،8)81اكردن،  ،للبحوث والدراسات

 0(0 فاعلية التدرمب التوكيدي في تلسيو تقدمر الذات قالتكيع لدى الطلبة الاما االستقواا04082) ملمد قالخوالدم، ؛عادل طنوس، 

 420-8ص ص(، 8)28 ،مجلة دراسات العلوم التربوية

ي دولالمؤتمر ال، جتماعي لدى المسنيو بسلطنة عمان(0 عالقة السلوك التوكيدي بالتوافق اال4080، ثسعد0)العاني، مها؛ قالعطار 

 400 -8، ص ص الكومت (،عية: حلوا عملية لقضايا مجتمعيةالعلوم االجتماالرابع للعلوم االجتماعية )

، مجلة دراسات الطفولة ثطفال الرقاة0إلنناز لدى عينة مو (0المهارات التوكيدمة قعالقتها بسلوك ا4080فامزم0) عبداللميد، 

 8880-899ص ص ، (28)83مصر، 

(0 التوكيدمة بيو االذعانية قالعدقانية في اوا اختالف إدارك اكبناا للسطلة اكبومة دراسة مقارنة لدى 4000ثارف0) عبدالقادر، 

، مركز االرااد ، مصرتمع أفضل (المؤتمر الدولي السابع ) بناء االنسان لمج، نة مو المراهقيو في الرمع قالليرعي

 3830-329 جامعة عيو امس، ص ص –النفسي 

 0(0توكيد الذات قالتكيع االكادممي قعالقتهما ببع  المتغيرات الدمموجرافية قالتربومة لدى طلبة جامعة الخلي 4008كام 0) كتلو،  

 9400-198 ، ص ص(2)9مصر،  ،مجلة دراسات عربية في علم النفس

 (0العنع لدى طال  النامعة قعالقته بسمات الشخصية الخمس 4080عبدالوها 0)ملمود، نهاد 

 8200-408، ص ص: 24، مصر، عدد ، مجلة االرشاد النفسيالكبرى قتوكيد الذات          
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