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قياس السلوك التوكيدي لدى طلبة جامعة زاخو– (بناء
وتطبيق)
الملخص_ هدفت الدراسة الحالية إلى ما يأتي:

بلغت ( )1..411درجة وهي

 .1بناء مقياس للسلوك التوكيدي.

( )...0ولصالح المرحلة الرابعة مما يشير إلى أن سنوات الدراسة في

 .2قياس السلوك التوكيدي لدى طلبة جامعة زاخو.

الجامعة لها تأثير ايجابي على الطلبة إذ تعمل على رفع وتنمية

أ .التعرف على مدى فرق السلوك التوكيدي على وفق متغير الجنس

مستوى السلوك التوكيدي لديهم.

(الذكور -اإلناث).

واستكماالا للفائدة المتوخاة من البحث الحالي فقد اقترحت الباحثة عدد ا

ب .على وفق متغير االختصاص (العلمي – األدبي).

من التوصيات والمقترحات لبحوث قادمة.

ج .عبر متغير المرحلة (األولى – الرابعة).

الكلمات المفتاحية :السلوك التوكيدي.

وبعد االنتهاء من بناء مقياس السلوك التوكيدي واستخراج الصدق

ذات داللة إحصائية عند مستوى

 .1مشكلة الدراسة

والثبات له تم تطبيق المقياس على عينة الدراسة التي بلغت ()724

يعتمد اإلنسان في تحقيق وجوده االجتماعي على كفاءة

طالب وطالبة جامعيين ،تم اختيارهم بالطريقة الطبقية العشوائية من

ممارساته لمهارات التواصل اإلنساني التي تساعد على التفاعل

جامعة زاخو موزعين بالتساوي على وفق متغير الجنس والتخصص.

والتفاهم والتواصل مع اآلخرين ،وبصدد هذه المهارات فإن

وبعد جمع المعلومات ومعالجتها إحصائيا باستعمال االختبار

المهارة التوكيدية تعني قدرة الفرد على التعبير عن األفكار واآلراء

التائي لعينة واحدة ولعينتين مستقلتين ) ،(T- testومعامل ارتباط

والمشاعر والمعتقدات والحاجات بشكل مباشر وامين والدفاع عن

بيرسون) ، (Pearson Creation Coefficientتوصلت الباحثة

حقوقه دون اإلضرار بحقوق اآلخرين ( ،)1 :8والفرد الذي يفتقر

إلى النتائج اآلتية:

الى المهارات التوكيدية في حياته اليومية ،يفشل في التعبير عن

 .1وقد تم التحقق من بناء األداة وتطبيقها.

افكارِه ومشاعره ويفشل في المطالبة بحقوقه الشخصية قد يؤدي

 .2أظهرت النتائج إن القيمة التائية المحسوبة للسلوك التوكيدي قد
بلغت ( )17.47درجة وهي اكبر من القيمة الجد ولية البالغة ()1.41

الى ضغوط نفسية لديه كالشعور بالعجز واالغتراب والوحدة

درجة وهي ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )...0مما يشير إلى

النفسية ويمتلك مفهوما واطئا للذات ،وفي النهاية سيطرة االخرين

أن طلبة الجامعة يتصفون بمستوى عال من السلوك التوكيدي.

عليه ،وفي ضوء ما تقدم يمكن القول ان مشكلة هذه الدراسة

أ .أظهرت النتائج إن القيمة التائية المحسوبة للسلوك التوكيدي قد

تكمن في االحاطة بطبيعة متغير السلوك التوكيدي لدى طلبة

بلغت ( )11.1.درجة وهي ذات داللة إحصائية عند مستوى ()...0

جامعة زاخو والذي ينجم عن اغفالها مشكالت اجتماعية ونفسية

ولصالح الذكور مما يشير إلى أن الذكور يتفوقون على اإلناث في

وتربوية ،إذ أن الضعف في التوكيدية من أُهم العوامل التي تؤدي

مستوى السلوك التوكيدي.

الى االضطرابات النفسية كاالكتئاب واالجتماعية كاالنعزال فضالا

ب .أظهرت النتائج إن القيمة التائية المحسوبة للسلوك التوكيدي قد

عن المشكالت القانونية كتعاطي المخدرات .هذه المظاهر التي

بلغت ( )..07.درجة وهي ليست ذات داللة إحصائية عند مستوى

تعد من المؤشرات الدالة على انخفاض السلوك التوكيدي دفع

( )...0مما يشير إلى أنه ال فرق في االختصاص على مستوى

الباحثين إلى محاولة التعرف على جوانب هذه الظاهرة وتأثيرها

السلوك التوكيدي لدى طلبة الجامعة ،ويتبين أن االختصاص ليس له

على هذه المهارة االجتماعية الهامة ،وبناء مقياس للسلوك

تأثير يذكر على مستوى السلوك التوكيدي لدى طلبة الجامعة.

التوكيدي وتطبيق المقياس على طلبة جامعة زاخو.

ج .أظهرت النتائج إن القيمة التائية المحسوبة للسلوك التوكيدي قد
145

نصرالدين محمد وآخرون
والضغوط مع التعبير عن انفسهم بتوكيدية (.)17 :1.

أ .أهمية الدراسة
يتزايد االهتمام العالمي يوم ا بعد يوم بقضايا الحرية الفردية

نستطيع أن نبين من خالل ما ُذكر وتم عرضه بأن نجاح

واالجتماعية ،وتبذل جهود مضنية لترجمة هذه القضايا إلى

الشخص في األسرة وحياته العامة مرتبط ارتباطا" قويا" بقدرته

سلوكات مثمرة ينعم بخيرها كافة أفراد المجتمع اإلنساني ،األمر

في السيطرة على نفسه وتلبية حاجاته الشخصية عن طريق

الذي يتطلب تنمية تأكيد الذات لدى اإلفراد والمؤشرات الدالة

المطالبة والدفاع والتعبير عن حقوقه واالبتعاد عن المشاعر

على االستقرار والتقدم االقتصادي واالجتماعي في أي مجتمع

السلبية والعزلة النفسية ورفع معنوياته النفسية والوصول الى قمة

إنساني يتمثل في تجسيد مستويات عالية من تأكيد اإلفراد لذاتهم،

التوكيد في ذاته بعيدا عن الخضوع ويصبح بذلك فردا ناجح ا

وان األنسان في بحثه الدؤوب عن ذاته وكيانه الفردي

معتمدا على نفسه ومحققا لطموحاته وأهدافه دون التعدي على

واالجتماعي ال يحتاج الى مفهوم إيجابي عن الذات فقط ،ولكنه

حقوق ومشاعر اآلخرين من حوله ،ويؤكد ما مر ذكره على تأثير

يحتاج أيضا تأكيد ذاته في مواجهة ما يقابله من تحديات

البيئة األسرية في غرس القيم والسلوك التوكيدي لدى الطفل منذ

وصعوبات ( .)11 :7يعيش اإلنسان منذ البداية في بيئة تؤثر

اول أيام حياته وان يشجع االبوين الطفل على التعبير عن ما

عليه ،ويشكل الناس المحيطون به أحد أهم الجوانب األساسية

يخالجه من مشاعر ،وهذا من شأنه ان ينمي السلوك المطلوب

في بيئة الفرد ،وينجم من عملية التأثر والتأثير هذه نمط من

لديه.

التفاعل المتبادل الذي تتفاوت تأثيراته في صياغة الجوانب

كما ان للثقافة دو ار في اكتساب المهارات التوكيدية ،بما أن

المختلفة من شخصية الفرد كما ونوعا .فمن خالل عملية التنشئة

الثقافة هي مجموعة القيم واالتجاهات والعادات والتقاليد

االجتماعية يؤدي األشخاص المهمون في حياة الطفل والسيما

وسلوكيات المجتمع ،وان لكل مجتمع إنساني خصائص تميزه

الوالدان دو ار أساسا" في التأثير في تعلم الطفل الكثير من

عن غيره من المجتمعات ،ومن خالل االطالع على الدراسات

المعايير والقيم واالتجاهات وأنماط السلوك اإليجابية والسلبية

التي تناولت السلوك التوكيدي تبين ان ثقافة الشعوب تؤثر في

وبالمقابل ينجم عن سوء تنشئة الفرد بصورة غير صحيحة

مستوى التوكيدية لدى أفرادها.
وان االهتمام بالتعليم الجامعي والدعوات المتكررة لزيادة

اكتساب سلوكيات غير صحية عند الفرد والتي تنجم عنها الكثير

اإلنفاق عليه ،يشكل سمة عالم اليوم في مختلف الدول المتقدمة

من المشكالت.
وكما يشير ريبل [ ]1إلى أن أساليب المعاملة الوالدية :مثل

والنامية ،وهو اهتمام واضح الداللة حيث إن تنشئة األجيال على

اإليذاء الجسدي واإلهمال والحرمان والقسوة والتدخل الزائد

وفق متطلبات العصر ،أصبحت مهمة ملحة البد من الوفاء بها

واإلذالل والرفض والتفرقة في المعاملة ،هي أساليب خاطئة من

إذا أراد المجتمع ألبنائه مواكبة التقدم اإلنساني ويكتمل فعل

شأنها أن تؤدي إلى اضطراب الشخصية وتجعل األبناء في

التعليم الجامعي أساس ا في اإلسهام في تعديل أنماط التفكير

الحاضر والمستقبل يشعرون بعدم القيمة وعدم الكفاية وعندما

الرئيسة عند الطلبة ،بقصد إكسابهم المهارات والتصورات

يواجهون الضغوط مستقبالا سيتوقعون الفشل وعدم القدرة على

المالئمة للفهم واالستيعاب والمشاركة االيجابية والفعالة في تنمية

المواجهة والعجز بينما وبالمقابل فإن األساليب الوالدية التي تتسم

المجتمع واشباع الحاجات الشخصية فضالا عن تنمية إحساسهم

بحب األبناء وتقديرهم واإلنصات إليهم واالهتمام بهم وتشجيعهم

بالمسؤولية تجاه أنفسهم ومجتمعهم أي تنمية السلوك التوكيدي

على اكتشاف البيئة واالستقاللية واتخاذ الق اررات تجعل األبناء

لديهم ،وترجع أهمية البحث الحالي إلى ما أظهرته نتائج بعض

يشعرون بالقيمة تتكون حينها لديهم كفاءة مواجهة المشكالت

الدراسات األجنبية والعربية والكورية حول أهمية توكيد الذات في
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المواقف االجتماعية وأثره في اتزان الفرد النفسي واالجتماعي،

ج .حدود الدراسة

وان تقوم الجهات التربوية برفع مستوى السلوك التوكيدي لدى

تقتصر الدراسة الحالية على عينة من طلبة جامعة زاخو لكال

الطلبة من خالل المناهج واألنشطة االجتماعية والعلمية في

الجنسين (ذكور -إناث) للعام الدراسي ()2.12-2.12م.

المراكز التربوية والمدارس (.)77 :11

د .المصطلحات االجرائية

وتنبع أهمية هذه الدراسة من األهمية الكبيرة لدراسة

أوالا :القياس  (Measurement):وقد عرفه كل من :ستيفنز

شخصية الطالب الجامعي وما له من دور بارز في نمو وتقدم

[ " :]2انه العملية التي يتم بواسطتها التعبير عن األشياء

المجتمع ال ُكردي ،فالطالب مركز الطاقات القادر على إحداث

والحوادث بأعداد وحسب شروط أو قواعد محددة " (،)17 :4

التغيير في جميع مجاالت الحياة ،لذا فان االهتمام بأعداده كفرد

كرومباخ " :انه العملية المنهجية المحددة والتي يمكن من خاللها

متوافق وقادر على توكيد ذاته ،الواثق من نفسه ،القادر على

معرفة كمية ما يوجد في الشيء من السمة او الخاصية " (:12

مواجهة اآلخرين في المواقف االجتماعية ،ويستطيع التخلص من

 ،)14وفي ضوء التعريفين السابقين فأن الباحثين يعرفان القياس

المشاكل والصعوبات التي تعترض طريق حياته الواقعية ،والذي

بأنه عملية تكميم الصفة او النوع أي تحويل الصفة او النوع الى

يعبر في الوقت نفسه عن افكاره وآرائه ويستطيع الدفاع عن

رقم أو كم على وفق قواعد معينة.

حقوقه ووجهة نظره ،والذي يحترم حقوق االخرين وال يعتدي

ثاني ا  -السلوك التوكيدي ) :(Assertive Behaviorوقد عرفه

عليها ،وبالتالي يكون هو الشخص الصالح الذي يسعى التعليم

ولبي [" :]3القدرة على التعبير المالئم عن أي انفعال نحو

الجامعي الوصول اليه.

المواقف واألشخاص فيما عدا التعبير عن انفعال القلق " (:22

ومن جانب أخر لم تتوفر حتى أالن في حدود علم الباحثين

 ،)11وفي ضوء التعريف السابق فأن الباحثين يعرفان السلوك

أداة قياس للسلوك التوكيدي يمكن استخدامها على المجتمع في

التوكيدي ب " قدرة الفرد على التواصل مع اآلخرين والتعبير عن

إقليم كوردستان وللمرحلة الجامعية ،لذا يمكن إبراز أهمية الدراسة

أرائه سواء كانت متفقة أو مختلفة مع اآلخرين واإلفصاح عن

الحالية من خالل بناء أداة لقياس السلوك التوكيدي تتحقق فيها

مشاعره االيجابية والسلبية حيالهم ،والدفاع عن حقوقه الخاصة

الخصائص القياسية (السيكومترية) من حيث الثبات والصدق في

دون انتهاك حقوق اآلخرين ،والمبادأة واالستمرار في إنهاء

البيئة الجامعية ،وتطبيق هذه األداة ،كما وتناولت الدراسة الحالية

التفاعالت االجتماعية ،وتتضمن بدورها مهارتي المحادثة ومهارة

شريحة هامة من شرائح المـجتمع الكوري وهم طالب وطالبات

التعبير عن الرأي في المواقف االجتماعية المختلفة " ،عرفه

المرحلة الجامعية وقد يفيد إلقاء الضوء على السلوك التوكيدي

الباحثين إجرائيا " بأنه الدرجة التي يحصل عليها أفراد العينة

لديهم اتباع القائمين على التدريس في إتباع طرق يمكن أن تزيد

على مقياس السلوك التوكيدي الذي أُعد لهذا الغرض والمستخدم

من سلوكهم التوكيدي وبالتالي القدرة على التفاعل االيجابي مع

في هذا البحث".

المجتمع بشكل عام ومع البيئة الجامعية بشكل خاص.

الفصل الثاني:

ب .أهداف الدراسة

 .2االطار النظري والدراسات السابقة

تهدف الدراسة الحالية إِلى بناء مقياس للسلوك التوكيدي لدى

أوال :اإلطار النظري:

طلبة جامعة زاخو ،كما وقياس السلوك التوكيدي لدى طلبة

أ -مفهوم وطبيعة السلوك التوكيدي وتطوره:

جامعة زاخو ،والتعرف على الفروق في السلوك التوكيدي وفق ا

من الجوانب الشخصية التي تبين ارتباطها بالنجاح أو

لمتغيرات الجنس والمرحلة واالختصاص.

الفشل في العالقات االجتماعية ما يسمى بالتوكيدية
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) ،(Assertivenessأو السلوك التوكيدي (Assertive

النفعال القلق ،والتي تهدف االستجابة التوكيدية في األصل إلى

) ،Behaviorأو ما يطلق عليه حرية التعبير عن المشاعر

كفه ،وأضاف أن االستجابات التوكيدية تستخدم ضد نوبات القلق

(االيجابية والسلبية) ( .)00 :2ويشير التطور التاريخي لمفهوم

الناتجة عن عالقات وتعامالت الفرد المباشرة مع اآلخرين (:18

التوكيد إن سالتر [ ]4من أوائل المهتمين بهذا المفهوم من خالل

.)8

تناوله للسلوك االيجابي مقابل سلوك الكف ،وفي ضوء ما سبق

 .2نظرية التوكيد لتونند [ :]4إن هذه النظرية تقوم على افتراض

يظهر لنا أن السلوك التوكيدي عبارة عن تصريح ذهني أو عملي

أن لكل شخص حقوق ا إنسانية يجب أن تحترم ،وان مهارات

يعبر عن الفرد والعالم من حوله وكيف يريد لحياته ان تكون،

التوكيد يمكن تنميتها ،وتركز على الحقوق اإلنسانية األساسية

فالكلمات واألفكار أشياء فعالة ومعبرة ،وان حياتك كما هي في

وما يقابلها من مسؤوليات ،ومن هذه الحقوق ،الحق في التعبير

الوقت الحالي ،عبارة عن شكل ومظهر مادي لكل أفكارك

عن اآلراء واألفكار حتى لو اختلفت مع اآلخرين ،والتعبير عن

السلبية منها وااليجابية ،ويعد السلوك التوكيدي أداة فعالة في

المشاعر مع تحمل مسؤولية ارتكاب األخطاء واحترام حقوق

تخليص حياتنا وعقولنا من السلبية ،وفي شحذ جهودنا لتشكيل

األفراد اآلخرين ،والحق في االستقاللية (.)422 :17

حياتنا بالطريقة التي نريدها ،وهو أداة فعالة عندما نواجه ضغوط

 .7نظرية التعلم االجتماعي باندو ار [ :]6التوجه األخير الذي

الحياة ،على وجه التحديد ،والعالقات الشخصية ،والتعامل مع

تأثرت به أبحاث السلوك التوكيدي هي نظرية التعلم بالمالحظة،

زمالء الدراسة او العمل والعالقات العاطفية التي نتعامل معها

أللبورت باندو ار ويرى إن األفراد ال يولدون وهم مزودون بذخيرة

بشكل يومي ،وان للسلوك التوكيدي فوائد تعود على الفرد من

سلوكية فهم يتعلمون السلوك ويطورون فرضياتهم حول أنواع

ناحية وعلى األفراد االخرين من حوله من ناحية اخرى ،الن

السلوك التي سوف يقودهم للوصول ألهدافهم ،عن طريق مراقبة

التوكيدية تزيد من شعور الفرد بالرضى عن نفسه وثقته بذاته،

اآلخرين ،ومالحظة نتائج أفعالهم وتقليدها (.(122 :10

وألنه صادق وصريح بالتعبير عن نفسه فأن االفراد حوله يعرفون

ثانيا :دراسات سابقة :لم يجد الباحثان دراسات مباشرة لذا اعتمدا

كيفية التعامل معه.

على دراسات غير مباشرة ،أما مدى اإلفادة من هذه الدراسات،

نظريات تفسر السلوك التوكيدي :وفيما يلى يتناول الباحثان هذه

إذ تمت االستفادة منه بالطرق العلمية المعتمدة من قبل الباحثين،

األسس النظرية:

وقد تمت االستفادة من المقاييس المعتمدة من قبل الباحثين مع

 .1نظرية سالتر [ :]4يشير مفهوم السلوك التوكيدي إلى خاصية

أن اغلبها كانت متبناة ،ومن حيث الوسائل اإلحصائية

تبين أنها تميز األشخاص من وجهتي نظر الصحة النفسية

المستخدمة في الدراسات ،تمت االستفادة من المصادر

والفاعلية في العالقات االجتماعية ،كان أول من أشار إلى هذا

المستخدمة في هذه الدراسات.

المفهوم وبلورته على نحو علمي ،وكشف متضمناته الصحية هو

الفصل الثالث

العالم األمريكي" سالتر ) (Salterويعتبر سالتر أول من استخدم

 .3الطريقة واالجراءات

مصطلح االستثارة الذي أشار إلى أن هذا المفهوم يمثل خاصية

أ .منهج الدراسة

أوسمة شخصية عامة.

يتضمن هذا الفصل عرضا لمجتمع البحث واإلجراءات

 .2جوزيف ولبى عن الكف بالنقيض [ :]3يعتبر ولبي أول من

المتبعة في اختيار العينة وبناء األداة المستخدمة في قياس

قدم مفهوم التوكيد بدالا من االستثارة ،وأوضح ولبي إن التوكيد

المتغيرات ،ثم الوسائل اإلحصائية المستخدمة في تحليل البيانات

أكثر تحديدا للمعنى ،ألن االستثارة غالب ا ما تكون متضمنة

الواردة ،علما بأن البحث اعتمد على المنهج الوصفي المسحي
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ب -تحديد األهمية النسبية:
تعد عملية تحديد أوزان المكونات من اإلجراءات المهمة في

ب .مجتمع الدراسة
ويشمل مجتمع البحث الحالي طلبة جامعة زاخو للعام

بناء المقاييس ،إذ يتوقف عليها تحديد عدد فقرات كل مكون من

الدراسي ( )2.12-2.12كلية العلوم وكلية العلوم اإلنسانية

مكونات المقياس ،ولتحقيق هذا الغرض طلب من الخبراء الذين

بجميع أقسامهم المتكون من ( )274.طالب ا وطالبة.

عرضت مكونات المقياس عليهم إعطاء وزن كل مكون من

ج .عينة الدراسة

مكونات المقياس والتي تتراوح ما بين ( )1.-1درجة لتشتمل

تألفت عينة البحث من ( )774طالب وطالبة موزعين على

األهمية بالنسبة له ببقية المكونات ،وبعد ذلك تم جمع القيم

األقسام العلمية (العلوم) والعلوم اإلنسانية ،بنسبة مئوية قدرها

التقديرية التي أعطاها الخبراء لكل مكون وقسمت على المجموع

( )%18وتم اختيارهما باألسلوب الطبقي العشوائي.

الكلي للخبراء وبذلك أمكن استخراج األهمية النسبية لكل مكون،

د .أداة الدراسة

ثم اقترح الباحثين ( )71فقرة لتكون العدد الكلي لفقرات المقياس،
وبضرب األهمية النسبية للمكون في عدد الفقرات الكلي وقسمة

لغرض تحقيق أهداف البحث الحالي وقياس متغير البحث
(قياس السلوك التوكيدي لدى طلبة جامعة زاخو) تطلب وجود

الناتج على ( )1..تم تحديد عدد الفقرات لكل مجال.

أداة لقياس هذا السلوك ،ونظرا" لعـدم وجود مقياس يالئم طبيعة

ج -فقرات المقياس:

البيئة الكورديه لقياس السلوك التوكيدي ،وعدم الحصول على

لغرض إعـداد فقرات مقياس السلوك التوكيدي أطلع الباحثان

مقياس عربي حديث أو مقياس قريب من المجتمع الكوردستاني

على المقاييس التي تم الحصول عليها والتي تم بناؤها في هذا

اذ كانت كل المقاييس التيتم الحصول عليها كانت قديمة ،ولكون

المجال ،وتبين أن المقاييس المذكورة أعدت في بيئات مختلفة

المقاييس األجنبية ال تتالءم في بعض فقراتها وطبيعة المجتمع

من حيث قيمها وعاداتها ومشكالتها مع مجتمع البحث الحالي.

الحالي ،كل ذلك دعا الباحثين إلى القيام ببناء مقياس عربي مع

كما وانها تعد قديمة إذ مضى على إعداد المقياس األجنبي األول

ترجمته إلى اللغة الكوردية لقياس هذا المتغير ،وحسب الخطوات

حوالي ( )7.عاما والثاني حوالي ( )14عاما والمقاييس العربية

التالية:

أكثر من ( )8سنوات ،هذا جانب ،ومن جانب آخر ،استخدمت

 .1إعداد مجاالت المقياس:

هذه المقاييس بديلين أو ثالثة لالستجابة ،وكان األفضل استخدام

أ -تحديد المجاالت :بعد اطالع الباحثين على األدبيات

بدائل خمسة فأكثر لالستجابة إذا ما علمنا أن المقياس معد

والدراسات ذات العالقة ،ولغرض التأكد من صالحية هذه

أصال" لطلبة الجامعة ،ألن نتائج االجابات تخرج بدقة أكبر من

المكونات عرضت على مجموعة من المحكمين وكان عددهم

غيرهم ،في حين تناول بعضـها اآلخر مجاال واحدا من مجاالت

( )10خبي ار كما هو مبين بالملحق ( )1إذ طلب منهم بيان رأيهم

المقياس الذي يروم الباحثان بناءه ،وتأسيسا على ما ذكر قرر

في مدى صالحية هذه المكونات لغرض معرفة صالحية

الباحثان بناء أداة لقياس السلوك التوكيدي تتوافر فيها جميع

المكونات واألوزان لقياس هذا المتغير ،وقد تم عرض المجاالت

الشروط الواجب توافرها في المقاييس النفسية ،فضال عن انبثاقها

التسعة على الخبراء والمختصين النفسيين ضمن مجال علم

من مجتمع البحث نفسه ،وعليه ،وبعد تحديد المعنى النظري

النفس والتربية والقياس والتقويم في أقسام العلوم التربوية ،وفي

واإلجرائي للسلوك التوكيدي كما هو مبين في الفصل األول.

ضوء آرائهم ومقترحاتهم أجريت بعض التعديالت على المكونات

لذلك تم توجيه استبيان استطالعي ملحق ( )2إلى عينة من

تضمنت دمج بعض منها وحذف واعادة صياغة البعض اآلخر.

الطلبة الدارسين في جامعة زاخو بلغ قوامها ( )1.طالب ا وطالبة
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صالحية المقياس وصحته في قياس ما أعد لقياسه ،بالرغم من

اختيروا عشوائيا من كل األقسام.
وقد اعتمد الباحثان األسس واإلجراءات اآلتية في صياغة

أن الصدق الظاهري ال يكون كافيا في المقاييس النفسية ،ولكن

فقرات المقياس ليصبح مقياس ا دقيقا " وعلميا " من حيث

يمكن االعتماد على الصدق الظاهري عندما تحدد مكونات

المحتوى ،تجنب العبارات القابلة للتفسير على أنها حقائق ،وأن

المقياس تحديدا جيدا وتستخرج من بعدها األهمية النسبية ،ثم

تقيس الفقرة فكرة واحدة فقط ،وأن تكون الفقرة بصيغة المتكلم،

يغطى كل مكون بعدد كاف من الفقرات .وقد قام الباحثان

وتجنب العبارات التي قد تفهم بأكثر من تأويل ،وأن يكون عدد

بصياغة مقياس السلوك التوكيدي بصورته األولية والبالغ ()71

الفقرات بصيغتها األولية أكثر من العدد المقرر له بصيغته

فقرة والموزعة على مجاالت المقياس األربعة وتعليماته وبدائله

النهائية ،وذلك الحتمال استبعاد بعضها في أثناء التحليل

وبعض المعلومات الديمغرافية واسم الكلية والتخصص والمرحلة،

اإلحصائي ،وأن يكون عدد من الفقرات إيجابيا والعدد اآلخر

بعرضها على مجموعة من الخبراء المتخصصين في علم النفس

سلبيا ،وان الفقرات السلبية تستخدم لتحد من تأثير المرغوبية

والعلوم التربوية والنفسية للحكم على مدى صالحيتها في القياس

االجتماعية عند اإلجابة على فقرات المقياس (،)242 :1

الذي وضعت من اجله من حيث الصياغة والشمولية والوضوح،

واستنادا إلى ما ذكر ،قام الباحثان بتحليل إجابات العينة

كما طلب من الخبراء الحكم على انتماء الفقرة للمجال الذي

االستطالعية ،وحصلت منها على ( )0فقرة بعد دمج

وضعت فيه ،ومن ثم على بدائل االستجابة ،وتم االعتماد على

المتشابهات ثم أضيف إليها ( )71فقرة من األدبيات والدراسات

معيار اتفاق الخبراء على نسبة ( )%8.فأكثر من آراء هم في

السابقة المناسبة لطبيعة الطالب في المجتمع الكوردستاني وكما

إبقاء أي فقرة من فقرات المقياس أو حذفها ،وبناء على ما تقدم

يأتي ( )0فقرات من مقياس النقشبندي [ ،]7و( )11فقرات معدلة

فقد حصلت كل الفقرات على النسبة المذكورة .وبذلك تحقق

من مقياس  ،Galassi & [8] Delo and othersو()17

الصدق الظاهري لهذا المقياس بنوعيه الظاهري والمنطقي ،إذ

فقرات معدلة من مقياس  ،[9] Robert & Emmonsو()4

تحقق الصدق الظاهري عندما عرض المقياس بصورته األولية

فقرات للباحثة من خالل قراءاتها عن السلوك التوكيدي ،وبهذا

على مجموعة الخبراء ليحددوا فقراته من حيث قياسه لمظهر

أصبح عدد فقرات المقياس بصيغته األولى ( )71فقرة ،وزعت

السلوك التوكيدي ،هذا من جانب ومن جانب آخر عد المقياس

على حسب مضامينها لتكون أربعة مجاالت للمقياس ،ثم تم

على ضوء ما جاء من إجابات الطلبة
صدق ا منطقي ا ألنه تم بناؤه َ
المشمولين بالبحث الحالي لفقرات المقياس ،كما تحقق الصدق

للمجال الذي ينتمي إليه.

المنطقي للقياس من خالل تحديد مكوناته وايجاد األهمية النسبية

 -2الخصائص السيكومترية لمقياس السلوك التوكيدي:

لكل مكون ثم تغطيته بعدد كاف من الفقرات والتي تتناسب مع

أ -صدق المقياس :يعد الصدق من الخصائص المهمة التي

أهميته النسبية.

ينبغي توافرها في المقياس النفسي قبل تطبيقه ،ألنه يؤشر قدرة

ب .صدق البناء :هو تحديد صالحية المقياس لقياس مفهوم

المقياس على قياس ما وضع من أجله ،وبعبارة أخرى فان

نفسي أوسمة معينة أو تكوين افتراضي ،ويتحقق هذا النوع من

المقياس الصادق هو المقياس الذي يقيس الظاهرة السلوكية المراد

الصدق من خالل ارتباط درجات المقياس مع الفرضيات

قياسها والتي وضع من أجلها ،لذلك قام الباحثان باإلجراءات

المرتبطة بالخاصية المقاسة ( ،)104 :2وقد تحقق هذا النوع من

الالزمة لغرض الحصول على صدق المقياس.

الصدق من خالل المؤشرات األتية ،القوة التمييزية للفقرات التي

ب .الصدق الظاهري :يشير الصدق الظاهري إلى مدى

استخرجت بطريقة المجموعتين المتطرفتين العليا والدنيا حيث

عرض المقياس على ( )14خبي ار لبيان مدى صالحية الفقرات
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افترض الباحثان أن للفقرات القدرة على التمييز بين األفراد الذين

تمت اإلشارة إلى أن هذا المقياس معد لغرض البحث العلمي

يمتلكون السلوك التوكيدي من جهة ،واألفراد الذين ال يمتلكونها

فقط ،وذلك لتطمين المستجيبين وحثهم على اإلجابة بصدق دون

من جهة ثانية وقد تحقق المطلوب من ذلك من خالل المفاهيم

ذكر الهدف الحقيقي من إجراء القياس إذ يفضل أن ال يوضع

التي دلت عليها الفقرات ،وارتباط درجات الفقرات بالدرجة الكلية

في المقياس ما يشير إلى ما يقيسه حتى ال يؤثر على صدق

للمقياس.

االستجـابة ،كما وطلب الباحثان من المستجيبين عدم ذكر

ج -صدق الترجمة :نظ ار ألن غالبية الطلبة في جامعات اقليم

ألسمائهم ،وتبين للباحثين أن تعليمات المقياس وفقراته كانت

كوردستان ال يجيدون اللغة العربية ،ولغرض الحصول على

واضحة ومفهومة للعينة ،حيث لم تكن هناك استفسارات أو

بيانات ونتائج أكثر دقة وعلمية قام الباحثان بترجمة مقياس

تساؤالت منهم .أما بالنسبة للزمن المستغرق في اإلجابة عن

السلوك التوكيدي من اللغة العربية إلى اللغة الكوردية بواسطة

فقرات المقياس فقد تراوحت بين ( )2. – 2.دقيقة وهذا الزمن

خبيرين باللغة الكوردية ،بعد ذلك تمت ترجمة المقياس من اللغة

مناسب لكي يستبعد المستجيبين من التعب واإلرهاق والملل الذي

الكوردية الى اللغة العربية ،اخي ار تم عرض النصين /العربية

قد يؤدي إلى االستعجال في اإلجابة والتخلص من المقياس

االصل والمترجم الى اللغة الكوردية الى اللغة العربية على خبراء

وبالتالي فقدان لمصداقية العمل العلمي والدقة.

للمقارنة وللتأكد من تقارب النصين ولم يجد الباحثان أية فروق

 -5اإلجراءات اإلحصائية لتحليل الفقرات :من اجل تحليل

تذكر من حيث المعنى ومن حيث المضمون وبهذا تم التحقق

الفقرات للحصول على مقياس يتصف بالموضوعية ،ولتحقيق

من صدق الترجمة لمقياس السلوك التوكيدي ،وبعد االنتهاء مما

شروط بناء المقاييس النفسية ،استخدم الباحثان أسلوب

ذكر تم وضع تعليمات تشرح هدف الدراسة وكيفية اإلجابة عن

المجموعتين المتطرفتين وهومن أكثر األساليب المستخدمة في

المقياس ،وقد قام الباحثان بإعادة تنظيم فقرات المقياس من

المقاييس النفسية الستخراج القوة التميزية وعالقة الفقرة بالدرجة

خالل دمج فقرات الخاصة بالمجاالت األربعة وتحديد تسلسالت

الكلية.

جديدة لها ،كي ال يتأثر المستجيب بنمط الفقرات الخاص بكل

أ -استخراج القوة التمييزية لفقرات المقياس :يقصد بتمييز الفقرة

مجال من المجاالت األربعة.

قدرة الفقرة على التمييز بين المستجيبين الذين يتمتعون بقدر أكبر

 -3وضوح تعليمات الفقرات وحساب الوقت :لغرض التعرف

من المعارف والمستجيبين األقل قدرة في مجال معين ،ويشير

على مدى وضوح التعليمات والفقرات وتشخيص الغموض فيها

أيبل [ ]10بأن الهدف من هذا اإلجراء هو اإلبقاء على الفقرات

وحساب الزمن المستغرق لإلجابة عن مقياس السلوك التوكيدي،

المميزة ،أي التأكد من كفايتها في تحقيق مبدأ الفروق الفردية

وقد قام الباحثان بتطبيق المقياس على عينة عشوائية مكونه من

الذي يقوم عليه القياس إذ تتطلب المقاييس النفسية ضرورة

( )7.طالبا وطالبة من الطلبة الدارسين في جامعة زاخو بواقع

استخراج القوة التمييزية لكل فقرة بهدف استبعاد الفقرات التي ال

( )2.طالب ا وطالبة من التخصص اإلنساني ،و( )2.طالب ا

تميز بين المستجيبين ،واإلبقاء على الفقرات ذات القوة التمييزية

وطالبه من التخصص العلمي.

العالية وتثبيتها في الصيغة النهائية للمقياس ( ،)17 :1وقد
تكونت عينة التحليل من ( )728طالبا وطالبة.

حيث طلب الباحثان من المستجيبين قراءة تعليمات اإلجابة
على المقياس وقراءة كل الفقرات واإلجابة عليها بدقة وموضوعية

أ -أسلوب المجوعتين المتطرفتين :في هذا األسلوب يتم اختيار

وابداء مالحظاتهم وآرائهم في حال وجود أية صعوبة أو غموض

مجموعتين متطرفتين من المستجيبين بناء على الدرجات التي

في فهم تعليمات اإلجابة وصياغة الفقرات وطريقة اإلجابة ،وقد

حصلوا عليها في المقياس ،وقد تم استخراج القوة التميزية لكل
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نصرالدين محمد وآخرون
فقرة من فقرات المقياس باستخدام االختبار التائي )(T- Test

و( )%24المجموعة الدنيا .إذ عدت القيمة التائية مؤش ار لتمييز

لعينتين مستقلتين الختبار داللة الفروق بين المجموعتين العليا

كل فقرة من خالل مقارنتها بالقيمة الجد ولية البالغة ()1641.

والدنيا ولتحقيق ذلك ،قام الباحثان بتطبيق المقياس بصورته

عند مستوى داللة ( ).6.0ودرجة حرية ( )217بعدها حسـبت

األولية (العربية والكوردية) كما هو مبين في الملحق ( )8للنسخة

القـوة التمـييزية لـكل فـقرة من فقـرات المقيـاس باستخدام االختبار

لعربية والملحق ( )4للنسخة الكوردية ،على عينية البناء التي بلغ

التائي لعينـتين مستقـلتين عـن طريق االستعـانة بالبرنامج

قوامها ( )728طالب ا وطالبة حيث وزع الباحثان المقياس على

اإلحـصائي ) (SPSSلتحقيق هذا الغرض ،وظهر أن هناك

الطلبة ،وقبل شروعهم باإلجابة على المقياس ،قامت بشرح موجز

فقرتين غير مميزتين هي رقم ( ،)2،71فيما كانت بقية الفقرات

لطريقة اإلجابة على فقرات المقياس ،وذلك بقراءة كل فقرة جيدا

مميزة عند مستوى داللة ( ).6.0فأقل.

واختيار بديل واحد فقط من بدائل االستجابة الخمسة أمام كل

ب -صدق الفقرات :يعد حساب صدق الفقرات من المستلزمات

فقرة ،وعدم ترك أي فقرة من دون اإلجابة عليها ،مع التأكيد أنه

المهمة في بناء المقاييس الن صدق المقياس يعتمد على صدق

ال توجد إجابة صحيحة وأخرى خاطئة ،وأن الصح هوما يراه

فقراته ،وتشير انااستازي [ ]17إلى أن ارتباط الفقرة بمحك

المستجيب منطبقا عليه ،ومما ينبغي التنويه عليه في آخر

خارجي أو محك داخلي من مؤشرات صدق الفقرة ،وتعد الدرجة

المطاف هو اعالم الطلبة بعدم ذكر اسماءهم ،وأن إجاباتهم

الكلية للمقياس محك ا للمقياس محك ا داخلي ا يمكن استخدامه في

ستستخدم ألعراض البحث العلمي فقط ولن يطلع عليها سوى

حالة عدم توفر محك خارجي ( .)2.4 :14فضال" عن ذلك فأن

الباحثين ،وقد امتدت مدة التطبيق من االثنين (2.12/7/1م)

ارتباط الفقرات بالدرجة الكلية يعد مؤش ار لتجانسها ومن ثم توفر

ولغاية األحد ( )2.12/7/4بعدها ،قام الباحثان بتصحيح كل

لنا مقياس ا متجانس ا في فقراته ،وفي ضوء هذا المؤشر يتم اإلبقاء

استمارة واعطاء كل فقرة الدرجة الخاصة بها ،بعد ذلك تجمع

على الفقرات التي تكون معامالت ارتباط درجاتها بالدرجة الكلية

درجات كل استمارة لتكون الدرجة الكلية للمستجيب وتم استبعاد

للمقياس دالة إحصائية ،ولتحقيق ذلك قام الباحثان باستخراج

( )70استمارة لعدم اكتمال اإلجابات عليها ولعدم الدقة والوضوح

صدق الفقرات وذلك بحساب معامل االرتباط بين درجة كل فقرة

في اإلجابة وبذلك أصبح حجم العينة التي حللت درجاتها

والدرجة الكلية للمقياس على عينة التحليل اإلحصائي البالغة

إحصائيا هي ( )7..طالب ا وطالبة ،وثم تم حساب الدرجة الكلية

( )7..طالب وطالبة اختيروا بأسلوب عشوائي ،وبعد هذا

النهائية لكل استمارة ،ورتبت جميع االستمارات على وفق

اإلجراء تم حذف الفقرات التي تحمل رقم ( )28( ،)18وهذا

الدرجات النهائية تنازليا من أعلى درجة إلى أدنى درجة .ولتحديد

يعني إن الفقرات سجلت أقل ارتباطا بالمقياس وكانت القيمة

حجم العينيتين المتطرفتين العليا والدنيا سحبت أعلى نسبة

الجدولية ( )...48عند مستوى ( )...0بدرجة حرية (.(248

( )%24كمجموعة عليا وعددها ( )1.8استمارة ،وكذلك سحبت

 -6ثبات مقياس السلوك التوكيدي :يعد الثبات من الخصائص

أدنى نسبة ( )%24كمجموعة دنيا وعددها ( )1.8استمارة .وقد

الواجب توفرها لصالحية استخدام أي اختبار فالمقياس يعطي

تراوحت درجات المجموعة العـليا ما بين ( )14. –148درجـة،

نفس النتائج تقريب ا لنفس االشخاص عند إجراء القياس لمرات

فيما تراوحـت درجـات المجموعة الدنيا ما بين ()48 – 12.

عدة في ايام مختلفة ،والستخراج الثبات أعاد الباحثان تطبيق

درجة .إذ يشير السيد 1444 ،أن أكثر التقسيمات تميي از

المقياس على عينة طبقية عشوائية مؤلفة من ( )1.طالب

لمستويات التمييز والضعف هي التي تعتمد على تقسيم الدرجات

وطالبة من كلية التربية (علمي ،إنساني) موزعين بالتـساوي على

النهائية للمقياس إلى طرفين يمثل ( )%24المجموعة العليا

وفق متغيري الجنس والتخصص ثم أعيد تطبيق المقياس على
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العينة نفسها بعد مضي ( )10يوم ا على التطبيق األول ،وقد

في اإلجابة وبذلك أصبح حجم العينة التي حللت درجاتها

امتدت مدة التطبيق من األحد (2.12/7/28م) ولغاية األحد

إحصائيا هي ( )724طالب ا وطالبة.

(2.12/0/12م) ،وتم أيجاد معامل ثبات المقياس من خالل

رابعا  -الوسائل اإلحصائية :استخدم الباحثان مجموعة من

حساب معامل ارتباط بيرسون بين درجات الطلبة في التطبيق

الوسائل اإلحصائية للتحقق من أهداف البحث ،ولم تكتب

األول ودرجاتهم في التطبيق الثاني ،وقد بلغت قيمة ثبات

نصوص هذه الوسائل االحصائية لكونها جميعا مبرمجة على

المقياس ( ).68.وتعد هذه النتيجة مقبولة لوصف المقياس

الحاسب اآللي وعولجت النتائج ضمن الرزمة اإلحصائية

بالثبات ،أي ان معامل الثبات إذا كان يبلغ ( ).64.فأكثر يعد

) (SPSSالحقيبة اإلحصائية للعلوم االجتماعية.

مؤش ار جيدا على الثبات.

الفصل الرابع

 -7وصف مقياس السلوك التوكيدي :يتكون المقياس بصورته

. 4النتائج ومناقشتها

النهائية من ( )72فقرة باللغة العربية وباللغة الكوردية وقد تم

يتضمن هذا الفصل عرض ا للنتائج التي تم التوصل إليها على

االعتماد على المدرج الخماسي للتقدير إزاء كل فقرة وهي (دائما،

وفق األهداف المحددة للبحث ،ثم مناقشة هذه النتائج ،ومن ثم

غالب ا ،أحيان ا ،ناد ار ،أبدا) ألنها عبارات تقريرية.

االستنتاجات والتوصيات والمقترحات.

 -8التطبيق النهائي لمقياس السلوك التوكيدي :قام الباحثان

الهدف األول :بناء مقياس السلوك التوكيدي لدى طلبة جامعة

بتطبيق المقياس بصورته النهائية باللغة العربية وباللغة الكوردية،

زاخو:

على عينية الدراسة التي بلغت قوامها ( )774طالب ا وطالبة من

وقد تم التحقق من النتيجة من خالل بناء مقياس السلوك

مجتمع البحث ،حيث وزع الباحثان المقياس على الطلبة ،وقبل

التوكيدي الذي أصبح بصيغته النهائية مكون ا من ( )72فقرة

شروعهم باإلجابة على المقياس ،قاما بإعطاء توضيح موجز

باللغة العربية وباللغة الكوردية وتم تطبيقه لدى عينة من طلبة

لطريقة اإلجابة على فقرات المقياس ،وذلك بقراءة كل فقرة جيدا

جامعة زاخو.

واختيار بديل واحد فقط من بدائل االستجابة الخمسة أمام كل

الهدف الثاني :قياس السلوك التوكيدي لدى طلبة جامعة زاخو:

فقرة ،وعدم ترك أي فقرة من دون اإلجابة عليها ،مع التأكيد أنه

ألجل تحقيق هذا الهدف تم تصحيح إجابات أفراد العينة من

ال توجد إجابة صحيحة وأخرى خاطئة ،وأن الصح هوما يراه

الطالب الجامعيين البالغ عددهم ( )724وبعد استخالص النتائج

المستجيب منطبق ا عليه ،كما تم التنبيه إلى عدم ذكر االسم،

ومعالجتها إحصائيا ،أظهرت النتائج إن الوسط الحسابي لدرجات

واعالم الطلبة بأن إجاباتهم ستستخدم ألغراض البحث العلمي

عينة الدراسة البالغ عددها ( )724على مقياس السلوك التوكيدي

فقط ،ولن يطلع عليها سوى الباحثين ،وبعد أن استفسر الباحثين

قد بلغ ( )177617درجة وبانحراف معياري قدره ()20601

من الطلبة عن استيعاب ما ورد سابقا سمح لهم بالشروع في

درجة ،وعند مقارنة هذا الوسط الحسابي بالوسط الفرضي الذي

اإلجابة على المقياس وقد امتدت مدة التطبيق من السبت

يبلغ ( )121درجة ،وباستعمال معادلة االختبار التائي لعينة

(2.12/0/7م) ولغاية األحد ( )2.12/0/12بعدها ،قام

واحدة ،تبين أن القيمة التائية المحسوبة بلغت ( )17647درجة

الباحثان بتصحيح كل استمارة واعطاء كل فقرة درجة ،وتجمع

وهي أكبر من القيمة الجدولية البالغة ( )1641درجة وهي ذات

درجات كل استمارة لتكون الدرجة الكلية للمستجيب وتم استبعاد

داللة إحصائية عند مستوى ( ).6.0مما يشير إلى أن طلبة

( )2.استمارة لعدم اكتمال اإلجابات عليها ولعدم الدقة والوضوح

الجامعة يتصفون بمستوى جيد من السلوك التوكيدي وكما هو
موضح في الجدول (.)1
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جدول 1

االختبار التائي لداللة الفرق بين الوسط الفرضي والوسط الحسابي لطلبة جامعة زاخوعلى مقياس السلوك التوكيدي
عدد افراد العينة

الوسط الحسابي

االنحراف المعياري

الوسط الفرضي

القيمة التائية المحسوبة

القيمة التائية الجدولية

مستوى الداللة

724

377441

25453

324

37447

34441

1415

إن هذه النتيجة جاءت منسجمة مع ما توصلت إليه

أ :التعرف على داللة الفروق في السلوك التوكيدي على وفق

الدراسات العلمية والتوجهات النظرية ،فقد أشارت دراسة معين

متغير الجنس :ألجل تحقيق هذا الهدف تم تصحيح إجابات أفراد

وخورشيد أظهرت بأن أصحاب الشهادات الجامعية أكثر توكيدية

العينة من الطالب الجامعيين البالغ عددهم ( )724وبعد تفريغ

من األفراد العادين الذين لم يكملوا تعليمهم الجامعي (،)10 :21

النتائج ومعالجتها إحصائيا ،أظهرت النتائج إن الوسط الحسابي

ويظهر بأن
وان مستوى التوكيدية الجيدة لدى طلبة الجامعة ُ

لدرجات عينة الذكور البالغ عددهم ( )224طالب ا على مقياس
السلوك التوكيدي ( )108614درجة وبانحراف معياري قدره

الحياة الجامعية لها تأثير ايجابي على تطور هذا السلوك لديهم

وما دام السلوك التوكيدي سلوك متعلم يكتسبه الفرد من بيئته،

( )22602درجة ،بينما كان الوسط الحسابي لدرجات عينة

من األهل واألصدقاء والمدرسة ودور العبادة لمختلف االديان،

اإلناث البالغ عددها ( )188طالبة جامعية على المقياس نفسه

وقد توسعت هذه الدائرة لدى الطالب الجامعي لتشمل أصدقاء

()121624

(،)11624

من محافظات أخرى يحملون قيما وعادات وتقاليدا مختلفة،

وباستعمال معادلة االختبار التائي لعينتين مستقلتين ،تبين أن

إضافة إلى األجهزة اإلعالمية من تلفزيون وكتب ومجالت وغيره

القيمة التائية المحسوبة قد بلغت ( )1161.درجة وهي اكبر من

من عوامل عملية التنمية االجتماعية لها األثر الملحوظ في رفع

القيمة الجد ولية البالغة ( )1641وهي ذات داللة إحصائية عند

مستوى السلوك التوكيدي ،كما إن التكنولوجيا الحديثة من انترنت

مستوى ( ).6.0ولصالح الذكور مما يشير إلى ان الذكور

ساعدت أيضا على التواصل مع العالم الخارجي والتعلم من

يتفوقون على اإلناث في مستوى السلوك التوكيدي ،والجدول ()2

مصادر أخرى.

يوضح ذلك.

درجة،

وبانحراف

معياري

قدره

جدول 2

االختبار التائي لعينتين مستقلتين لداللة الفرق بين متغير الذكور ومتغير اإلناث
المتغير

العدد

الوسط الحسابي

االنحراف المعياري

درجة الحرية

القيمة التائية

القيمة التائية الجدولية

ذكور

224

108 ،14

22602

714

1161.

1641.

إناث

188

121، 88

11624

المحسوبة

مستوى الداللة 1415

دالة

إن هذه النتيجة تشير إلى أن الذكور هم األكثر توكيدا من

بسبب الواقع الثقافي ،كونها امرأة فضالا عن العواقب السلبية

اإلناث ،وقد جاءت منسجمة مع ما توصلت إليه العديد من

التي تلحق بها بسبب سلوكها التوكيدي ( ،)120 :11ويمكن

نتائج الدراسات السابقة ،فقد أشارت إليه دراسة غريب []11

تفسير هذه النتيجة التي تشير إلى تفوق الذكور على اإلناث في

ودراسة النقشبندي [ ]7ودراسة يونس [ ]12ودراسة عزيز []13

السلوك التوكيدي قد يرجع إلى االختالف في أساليب التنشئة

ودراسة احمد [ ]14والدراسات األجنبية كدراسة كالسي []15

االجتماعية بين الجنسين في مجتمعنا الكوردستاني ،وذلك ألن

وكالسي وكالسي [ ،]8إلى أن الذكور أكثر توكيدا من اإلناث

النظام األبوي هو النظام السائد في العوائل الكوردية ويتم تفضيل

في كثير من جوانب السلوك التوكيدي ،ذلك الن التوكيد يمكن

األبناء على البنات ( ،)111 : 4ويتم تربية الذكور على انهم

الرجل من المنافسة والطموح واالعتماد على الذات والحاجة إلى

المسؤولون عن العائلة ومن ضمنها األخوات في غياب األب،

القوة ،وان اإلناث أكثر ميالا الن تكف عن السلوك التوكيدي

مما يؤدي إلى عملية تنميط الدور الجنسي التي ينبغي أن يؤديها
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كل جنس ،ويعطى له حرية أكثر للخروج من البيت وممارسة

الوسط الحسابي لدرجات عينة المرحلة األولى البالغ عددهم

هواياته وعلى المنافسة ،واالستقاللية ،واتخاذ القرار ،ويسمح له

( )274طالب ا وطالبة على مقياس السلوك التوكيدي ()127671

بإبداء رأيه أكثر من اإلناث في المناقشات العائلية وفي هذا

درجة وبانحراف معياري قدره ( )21671درجة ،بينما كان الوسط

المجال يأخذ رأيه بنظر االعتبار أكثر من االناث ،ويسمح له

الحسابي لدرجات عينة المرحلة الرابعة البالغ عددهم ()18.

بالتعبير الحر والصريح عن أفكاره وأراءه في جميع المواضيع

طالب ا وطالبة على المقياس نفسه ( ،)108671وبانحراف معياري

والمجاالت ومنها العالقات االجتماعية والزواج واالنتماء

قدره ( ،)276714وباستعمال معادلة االختبار التائي لعينتين

والصداقة ،بينما تتم تنشئة اإلناث على أن يكونوا مربيات،

مستقلتين ،تبين أن القيمة التائية المحسوبة قد بلغت ()1.6411

مطيعات وخاضعات للرجل وينظر إليها بالمنظور الديني

درجة وهي ذات داللة إحصائية عند مستوى ( ).6.0ولصالح

واالجتماعي ،ويتعامل معها من خالل اإلرث االجتماعي ،ولذلك

المرحلة الرابعة وهي أعلى من القيمة الجدولية البالغة ()1641.

كانت مسلوبة الرأي واإلرادة والرجل هو المسيطر على حياتها

والجدول ( )3يوضح ذلك.

وعليها ان تتقبل األوامر منه وتقدم الطاعة له وتأخذ األذن منه

تظهر النتيجة أن سنوات الدراسة في الجامعة لها تأثير

بكل شيء من أمور حياتها وبيتها ،مثل الخروج من البيت للقيام

ايجابي على الطلبة وتعمل على رفع وتنمية مستوى السلوك

بالزيارات في المناسبات كاألعياد والتعزية ( )02 :0وبذلك

التوكيدي لديهم ،وأن طالب المرحلة األولى ذو السلوك التوكيدي

تصبح اإلناث أقل توكيدا مقارنة بالذكور األكثر توكيدا.

الواطئ يطور وينمي هذا السلوك بالدراسة وبمالحظة السلوكيات

ب :التعرف على الفروق في السلوك التوكيدي على وفق متغير

التوكيدية التي يقوم أساتذته أو زمالئه التوكيدين بها وبذلك

المرحلة (األولى -الرابعة) :للتحقق من هذا الهدف قام الباحثان

يتحسن هذا السلوك من غير التوكيدي الى سلوك توكيدي ،وقد

باستخراج األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وباستعمال

تفرد البحث الحالي بهذا المتغير ولذلك لم تقارن هذه النتيجة مع

معادلة االختبار التائي لعينتين مستقلتين والقيمة التائية ومقارنتها

نتائج الدراسات السابقة التي تم عرضها.

بالقيمة الجدولية وتبع ا للمتغيرات المذكورة في الهدف ،وقد كان
جدول 3
االختبار التائي لعينتين مستقلتين لداللة الفرق بين متغير المرحلة
المتغير

العدد

الوسط الحسابي

االنحراف المعياري

درجة

أول

274

127671

21671

714

رابع

18.

108671

276714

الحرية

القيمة التائية المحسوبة

القيمة التائية الجدولية

مستوى الداللة ()1415

1.6411

1.41.

دالة

ج :التعرف على داللة الفروق في السلوك التوكيدي على وفق

تربوية وتدرس طوال المراحل الجامعية األربعة مواد نفسية

متغير االختصاص (العلمي واألدبي) :للتحقق من هذا الهدف

وتربوية مشتركة لكل االختصاصات مع المواد األساسية ذات

قام الباحثان باستخراج األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية

االختصاص مثل :علم النفس العام ،وعلم النفس التربوي ،وعلم

والقيمة التائية ومقارنتها بالقيمة الجدولية وتبعا للمتغيرات المذكورة

نفس النمو ،والقياس والتقويم ،وطرق التدريس وبذلك أصبح

في الهدف ،وقد تبين أنه ال فرق في االختصاص على مستوى

الطالب الجامعي في كل االختصاصات العلمية واإلنسانية على

السلوك التوكيدي لدى طلبة الجامعة ،كما تظهر النتائج إن

حد سواء ملم ا بمواد علم النفس ومكنوناته مما وفر له فرصة

طالب كال االختصاصين يتمتعون بمستوى جيد من السلوك

أكثر لمعرفة نفسه ولتطوير سلوكياته نحو األحسن ،وقد تفرد

التوكيدي .هذه النتيجة تشير إلى إن جامعة زاخو كانت جامعة

البحث الحالي بهذا المتغير ولذلك لم تقارن هذه النتيجة مع نتائج
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الدراسات السابقة.

من أجل زيادة وعيهم بذاتهم وزيادة ثقتهم بنفسهم ،وبقدراتهم،

االستنتاجات:

والتعبير عن أفكارهم وآرائهم ومشاعرهم بصدق ،وبالتالي يزداد
مستوى السلوك التوكيدي لديهم.

أثبت البحث الحالي أن طلبة جامعة زاخو يتصفون بمستوى
جيد من السلوك التوكيدي ،وان هذه النتيجة جاءت منسجمة مع

استكماالا للفوائد المتوخاة تم اقتراح القيام بإجراء دراسات

ما توصلت إليه الدراسات السابقة ،إن هذه النتيجة تشير إلى :أن

تتناول عالقة السلوك التوكيدي ومتغيرات أخرى مثل :الثقة

الذكور هم األكثر توكيدا من اإلناث ،وان هذه األسباب ترجع

بالنفس ،االكتئاب ،تحقيق الذات ،التوافق النفسي ،التوجهات

إلى االختالف في أساليب التنشئة االجتماعية بين الجنسين في

القيمية ،والتوجه نحو الحياة ،الضبط الداخلي والخارجي ،واجراء

إلى أن السلوك

دراسة للسلوك التوكيدي مع تبيان عالقته للجوانب المتعلقة

التوكيدي موجود لدى الطلبة ومن مختلف االختصاصات

بالتنشئة األسرية واالجتماعية وأساليب التربية ،واجراء دراسة ألثر

اإلنسانية والعلمية ،أما من ناحية المرحلة الدراسية فتبين أن

بعض المتغيرات الشخصية في مستوى السلوك التوكيدي.

مجتمعنا الكوردستاني ،كما وبينت النتائج

سنوات الدراسة في الجامعة لها تأثير ايجابي على الطلبة وتعمل

المراجع

على رفع وتنمية مستوى السلوك التوكيدي لدى الطالب الجامعي

أ .المراجع العربية

من خالل العوامل والمؤثرات المختلفة الموجودة في هذا المؤسسة

] [2عودة ،احمد سليمان ( .)2..2القياس والتقويم في العملية
التدريسية ،دار االمل للنشر والتوزيع ،االصدار الخامس.

األكاديمية والعلمية واالجتماعية خالل سنوات الدراسة.
 .5التوصيات

] [4محمد ،محمد جاسم ( .)2..4نظريات التعلم ،ط ،1دار

التأكيد على أساليب التنشئة االجتماعية والتربوية في البيت

الثقافة للنشر والتوزيع ،عمان االردن.

والمدرسة والجامعة لتحقيق نمو أفضل للسلوك التوكيدي ،السيما
لدى اإلناث من خالل حثهم على التعبير الذاتي للمشاعر

] [6بركات ،على راجح ( .)2.12نظرية باندو ار في التعلم

واألفكار والتأكيد على مطالبتهم بحقوقهم ،وفضالا عن حثهم

االجتماعي ،جامعة ام القرى ،قسم علم النفس ،فتحت

على المناقشة والكالم ،وبخاصة استغالل مادة (المناقشات

بتاريخ (http// www.emory,edu/ )2.12 / 7/0

العلمية) لصالح الطلبة مع إعطائهم فرص ا أكثر للتعبير

Education/ mfp/ effpage htm, bandural.

والمشاركة وابداء أراءهم وأن كانت مختلفة عن أراء اآلخرين من

] [7النقشبندي ،بشرى عثمان احمد ( .)2..0السلوك التوكيدي

األساتذة والطالب ،واهتمام أساتذة الجامعة بجانب السلوك

وعالقته بالتوجس من االتصال وتفسيرات الذات "،اطروحة

التوكيدي وتشجيع الطلبة على التعبير عن ذاتهم ومشاعرهم،

دكتوراه غير منشورة " ،جامعة بغداد.

لزيادة تلك المهارة لديهم من خالل استخدام مختلف أنواع التعزيز

] [10ملحم ،سامي محمد ( .)2...القياس والتقويم في التربية

في المناقشات العلمية ،وتشجيع الطالب الجامعي للمشاركة

وعلم النفس ،ط ،1دار الميسرة للنشر والتوزيع والطباعة،

الفعالة في األنشطة العلمية الثقافية ،من أجل رفع مستوى السلوك

عمان ،االردن.

ِ
تشجيعهن على
التوكيدي لديهم وخصوص ا لدى اإلناث مع
المشاركة ويفضل تعزيز المشاركين مادي ا ومعنوي ا ليصبحوا قدوة

] [11غريب ،عبد الفتاح (" .)1484العالقة بين االكتئاب

يحتذي بهن من قبل الطالب اآلخرين ،وفتح دورات تدريبية

وتوكيد الذات لدى عينات مصرية" ،مجلة الصحة

وتثقيفية في مجال السلوك التوكيدي لدى طلبة الجامعة ،وذلك

النفسية ،الجمعية المصرية للصحة النفسية ،المجلد 28
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A DISSERTATION SUBMITTED TO THE
FACULTY OF HUMANITIES AT THE UNIVERSITY
OF ZAKHO IN PARTIAL
Nasraddin Ebrahi Mohammad Guli
University of Zakho

Vaman Ahmad Mohamad Ahmad
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Abstract_ This study has aimed to measure the assertive behavior among the students of the University of
Zakho.
The aims of the current research are:
1. Creating a standard for the assertive behavior.
.
2. Measuring the assertive behavior among the students of the University of Zakho.
a. Identifying the differences in assertive behavior according to gender (male – female(.
b. Identifying the differences in assertive behavior according to specialty (scientific – literary).
c. Identifying the differences in assertive behavior according to the University phases (first – fourth).
- After the completion of the construction of a standard for the assertive behavior and examining its validity and
reliability, the standard has been applied to the study sample which includes (427) University students who were
chosen randomly and equally divided according to gender and specialty variation
.
- After collecting and processing the information statistically by using a ( T-test)for one sample and two
independent samples (T-test), and the Pearson correlation coefficient , the research has come to the following
conclusions:
1. the standard tool has been constructed and applied.
.
2. The results showed that the calculated value of T was (14.9 ) degree which is larger than that of tabular value
of (1.96) degree which is statistically significant at the level (0.05), suggesting that the University students are
characterized by a high level of assertive behavior.
a. The results showed that the calculated value of T has reached (16:10) degree which is statistically significant
at the level (0.05) in favor of males, suggesting that males outperform females in the level of assertive behavior.
b. The results showed that the value of T calculated amounted to (0.54 ) degree which is not statistically
significant at the level (0.05), which indicates that specialty has no impact on the level of assertive behavior
among the university students.
c. The results showed that the calculated value of T has reached (10.711 ) degree which is statistically
significant at the level (0.05) and in favor of the fourth phase, indicating that years of study at the university
have a positive effect on the students and help developing their assertive behavior.
Finally, the researcher has suggested a number of recommendations and suggestions for future research.
.
Keywords: Assertive behavior.
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