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 الخالصة

ان االهتمام بموظفين الدولة امر اساسي في بناء المجتمعات ، من خالل التركيز على إعطاء المزيد من      

حقوقهم لغرض رفع قدرتهم الشرائية وترفيههم وتحقيق سعادتهم  ، و هذا األمر من شأنه أن يعمل على رفع  

 على تطور البلدان في اوقات وجيزةقدرتهم في العمل والسعي أكثر لتحسين االداء في العمل الذي سيعمل 

  :يهدف البحث الحالي الى التعرف على

 . في اقليم كردستان العراققياس عامل االنسجام في الشخصية لدى الموظفين  -5

على وفق متغيرات  في اقليم كردستان العراق في عامل االنسجام لدى الموظفين  اإلحصائيةفروق   دالله -2

 ة ()جنس ، العمر ، الوزار

 . في اقليم كردستان العراق قياس اساليب توكيد الذات لدى الموظفين  -3

على وفق  في اقليم كردستان العراقفي اساليب توكيد الذات لدى الموظفين   اإلحصائيةالفروق   دالله – 4

 متغيرات )جنس ، العمر ، الوزارة (

في اقليم لدى الموظفين  االنسجام و اساليب التوكيد الذاتداللة احصائية بين عامل  ايجاد عالقة و الفروق ذو -1

توصل البحث الى  لمعالجة البيانات   spssكردستان العراق. وباستخدام الحقيبة االحصائية للعلوم االجتماعية 

، وان هناك  ن  مستوى منخفض في عامل االنسجامان موظفي اقليم كردستان العراق يعانون م النتائج االتية: 

ليس  االناث.اعلى من بعامل االنسجام  الذكور يطورون احساسا  فروق ذوداللة احصائية بين الذكور و االناث و

العمر موظفي اقليم كردستان العراق على وفق متغير هناك فروق داللة احصائية في عامل االنسجام لدى 

وى موظفي اقليم كردستان العراق يعانون من  مستان ، وأظهرت النتائج ايضا بوالوزارة التي يشتغلون فيه .

موظفي لدى  اساليب توكيد الذاتداللة احصائية في  ذو ليس هناك فروقمتوسط  في اساليب توكيد الذات ، و

 اقليم كردستان العراق على وفق متغيرات الجنس و مدة الخدمة ومتغير الوزارة.
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   ABSTRACT 

Attention to state employees is important and essential in building communities, by 

focusing on giving more of their rights to increase their purchasing power, leisure 

and happiness. This will increase their ability to work and strive to improve 

performance in the work that will develop countries in Short times. The aims of this 

current study are to find: 1-Measuring the agreeableness level in employees in the 

Kurdistan region of Iraq. 2-Identify the statistical deference in agreeableness of 

employees according to the following variables (gender, age, and ministry). 3- 

Measuring the assertiveness styles level in employees in the Kurdistan region of 

Iraq.4- Identify the statistical deference in the level of assertiveness styles in 

employees according to the following variables (gender, age, and ministry).5- 

Finding a correlation relationship between Agreeableness & Assertiveness styles of 

employees in the Kurdistan region of Iraq. The agreeableness factor scale and 

Assertiveness styles scales applied on a random sample of employees numbered 

(600) and SPSS has been used to process the data according to the research goals, 

Result shows that, The employees in the Kurdistan region suffer from a low level of 

agreeableness, There are statistical differences in the level of agreeableness among 

employees according to the variable gender for the benefit of males. There is no 

statistical deference’s of agreeableness according to age and ministry that they work 

from. Also result shows that the employees in the Kurdistan region experience an 

average level of Assertiveness styles and there is no statistical deference’s according 

to age, gender and ministry that they work from.  
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 البحث مشكلة

ان االهتمام بموظفين الدولة امر اساسي في بناء المجتمعات ، من خالل التركيز على إعطاء المزيد من      

حقوقهم لغرض رفع قدرتهم الشرائية وترفيههم وتحقيق سعادتهم  ، و هذا األمر من شأنه أن يعمل على رفع  

لى تطور البلدان في اوقات وجيزة ، قدرتهم في العمل والسعي أكثر لتحسين االداء في العمل الذي سيعمل ع

الحكومية ، ان النمط البيروقراطي والنمطي هو النمط  المؤسساتويرى الباحث في مجتمعاتنا اليوم وخاصة في 

السائد في التعامل مع الموظفين من جهة و في اجبار الموظفين على تقديم الخدمات التقليدية مقابل حقوق قليلة 

مارسات وقوانين صارمة اصبح الموظف هو وقودها ، والتي حملت بين ثناياها من جهة أخرى ، فضال عن م

تحمله الموظف في مؤسسات اقليم كردستان العراق ، ومما  ال يستطيعقوانين سياسة تهدف الى تجويع واجهاد قد 

هاك النفسي نوالتجويع ستؤدي الى ظواهر نفسية عديدة يرى الباحث ان اال البيروقراطيةال شك فيه ان السياسة 

 التي يتعرض لها الموظف بشكل عام . للضغوطاتابرزها نتيجة 

التي تواجهه  الكثيرة( ان فشل الفرد في التوافق والتكيف مع االخرين ومع االعباء 2002وذكر )عبدالعال ،      

كذلك البيئة في عمله بذلك سيكون فريسة سهلة للوقوع في االنهاك النفسي ، وقد يكون عبئا ثقيال في العمل و

،ص  2002العائلية وبالتالي سيصبح عبئا على المجتمع  ، وتتخلخل قدرته في الدفاع عن حقوقه . )عبدالعال ، 

موظفا من قطاعات اعمال مختلفة في  370( التي شارك 2014)Carrión& Lópezكما بين من دراسة  ( 17

مباشر على سياق العمل  تأثيرفي بيئة العمل لها كولمبيا وجدوا بان العوامل النفسية و االجتماعية الموجودة 

 ( 17، ص 2002) عبدالعال ،  . االخرين ودرجة االنسجام معهم  الموظف في التعامل مع

( حين اشار الى كيفية التفاعل مع اآلخرين   Costa& McCare,1992وهذا ما بينه )كوستا وماكري :    

االنسجام مع االخرين في الفرد نفسه ، بين ان لالنسجام مستويات معينه ، فاذا كانت درجة االنسجام   تأثيرومدى 

مرتفعة فقد تدل على أن األفراد يكونون أهل ثقة ويتميزون بالود والتعاون واإليثار والتعاطف والتواضع 

المنخفضة على العدوانية  والحرص والمحافظة ، ويحترمون مشاعر وعادات اآلخرين، بينما تدل الدرجة

 ( .272،ص 2050وضعف التعاون )ابو هاشم ،  

( حين بين ان االنسجام مع االخرين يجعل الفرد قادرا على Hogan,1983وهذا ما اشار اليه )هوجان :      

م مواجهة مشاكل وضغوط الحياة العامة ، وتعكس هذه السمة الفروق الفردية في االهتمام العام لتحقيق الوئا

االجتماعي، ويتسم الذين يتصفون بهذه السمات بالتسامح والثقة، وحسن الطباع، والتعاون والقبول بحيث 

 (Zhang ,2006,p179) .يحترمون ويقدرون اآلخرين

( ان هنالك ارتباط بين بين عامل االنسجام مع االخرين  5822أسفرت نتائج دراسة )اللوند وآخرون :       

لتوكيدي )التعبير عن إيجابية المشاعر، التعبير عن المشاعر السلبية، والسلوك الرافض( ومجاالت من السلوك ا

  (KIRST,2011,p3. ) 

( ان هنالك عالقة موجبة بين العوامل الخمسة الكبرى للشخصية  2055وقد بينت  دراسة )صالح :      

 ( ،2،ص 2052بل المهني    )جبر ،)بضمنها االنسجام مع االخرين ( وعملية اتخاذ القرار بالنسبة للمستق

كما ان لعوامل الشخصية الكبرى وبضمنها عامل االنسجام مع االخرين لها ان تسهم في السلوك التوكيدي       

للفرد من خالل اسهامها بخصائصه االنفعالية مثل الخجل والخوف والثقة في اداءه وانجاز عمله ، فقد بينت 

القة بين الخصائص الشخصية والسلوك التوكيدي فالخصائص الشخصية ان هنالك ع (٦٠٠٢)حسين، دراسة 

)االنفعالية والمزاجية كالخوف والقلق .. الخ ( لها عالقة فعالة في كـف السـلوك التوكيدي ومنعه من الظهور 

، فتوكيد الذات يساعد الفرد على ان يفصح عن  ( 34،ص 5434) عرافي ،  لدى الفرد والعكس بالعكس 

ه وافكاره مهما تكن مختلفة عن اراء االخرين ، وعدم الخجل في تبني سلوك معارض لما هو شائع مادام معتقدات

 ( . 2 ،ص 2052مشروعا ، وحب االستقالل الفكري )الحلو ،

( إلى أسلوب تأكيد الذات على أنه بشكل عام حرية الفرد في التعبير  Lazarus,1966وينظر لزاروس )        

االنفعالي وحريته في العمل سواء كان ذلك في )االتجاه االيجابي ( أي في اتجاه التعبير عن أالفعال واالنفعاالت 

كة، والصداقة، االيجابية الدالة على االستحسان والتقبل، وحب االستطالع، واالهتمام، والحب، والود، والمشار
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واالعجاب ، أو في ) االتجاه السلبي ( أي في اتجاه التعبير عن االفعال واالنفعاالت الدالة على الرفض وعدم 

 5434) عرافي ، في (  5822التقبل والغضب ، وااللم، والحزن، والخوف ، واالسى، والشك)عبد الستار، 

 ( .31،ص 

قدرة الفرد في الدفاع عن حقوقه ضد من يحاول انتهاكها والتعبير عن  اذ ان مفهوم توكيد الذات يشير الى        

اراءه سواء انت متفقة او مختلفة مع اراء االخرين واالفصاح عن مشاعره )نقد ، غضب ، مدح ، تقدير ، 

 ( .55،ص  2052ومقاومة محاوالت االخرين لتوريطه بمطالب غير معقولة )الحلو ، 

( ان تدريب الفرد على االسلوب التوكيدي يساعده في التغلب على الموانع 5848وقد بين كال من  سالتر )

 ( .Lefebvre,1979 ,p2( )5812االجتماعية  والتعب والقلق االجتماعي وهذا ما ايده  وولف )

(، الى ان االشخاص ذوي اسلوب التوكيدي المرتفع  أكثر 5871واشارت دراسة النج وياكوبوفسكي )    

م من االشخاص منخفضي اسلوب تأكيد الذات ، ألن يؤدي السلوك التوكيدي يعطي دافع للفرد احتراما لذواته

 ( .KIRST,2011 ,p3يحترم احتياجاته ويكون قادرا على الوفاء بتلبيتها      )

،  Ramanaiah, Jinkerson,1985ووجدت دراسة  كل من )هيربوث ورايمانيه وجينكرسون : 

Heerbothاتهم ، وفي دفاعهم عن حقوقهم الشخصية  توكيديون يتسمون باالنقياد في ابرازذو ( ان االفراد الغير

فانهم يمتلكون حساسية اجتماعية وذلك واضحا في ضعف قدرتهم على التعبير عن انفسهم ، والعكس صحيح 

 ( .  KIRST,2011 ,p 4بالنسبة لالفراد التوكيديون ) 

ان التدريب على السلوك التوكيدي له اهمية كبيرة في الوقاية من ( 2004وقد بين )بيك، فريمان، وديفيس       

ومعالجة االضطرابات الشخصية، واإلدمان وثنائي القطب )سلبية وعدوانية( اضطرابات الشخصية من خالل 

 .  Peneva , Mavrodieva, 2013 , p4)زرع الثقة بذات الفرد لتحدى الضغوطا التي تواجهه   )

برة الباحث في العمل االكاديمي واالطالع على المشكالت المجتمعية المتمثلة بحاجات ومن خالل خ         

المواطنين النفسية والمادية كالحاجة الى الثناء في العمل وكذلك الحاجة الى الدعم المادي والخدمي ، وان 

العاملين في قطاعات  والتنافر بين هذه الحاجات وواقع الحال يقلل من قيمة العطاء بل يتعدى ذلك الى احساس

العمل الى النهك النفسي ، فالموظفين في االقليم  يتعرضون لقلة دعم واهتمام وباالخص بالفترة التي امتنعت 

حكومة المركز من دفع رواتبهم ، فضال عن ذلك الشعور العام لدى المواطن الكردي بانه يؤدي واجباته من دون 

انعكس سلبا على الوضع االقتصادي والنفسي لدى عوائلهم والمتمثل اخذ حقوقه المقررة له ازاء خدماته مما 

بالفقر واالحباط واالنهاك النفسي وضعف االنسجام مع المجتمع الذي يحتاج من المواطن الكردي باالستقالل 

كيد الفكري وتبني االفكار والسلوكيات المشروعة والقدرة على قول ) ال ( لهذا الواقع والوقوف بوجه الظلم  وتو

الذات من خالل المطالبة بالحقوق لغرض التخلص من الواقع المزري ومغادرة الشعور باالنهاك النفسي ، وهنا 

 يقف الباحث ازاء مشكله بحثه بالسؤال  االتي :

 العراق(  -ين  في اقليم كوردستانعامل االنسجام مع االخرين واساليب التوكيد الذات لدى  الموظف )ماهي عالقة 

 اهمية البحث ثانيا :

ويعد اسلوب توكيد الذات احدى الوسائل السلوكية االجرائية المستعملة في عالج ضعف الثقة بالنفس لدى         

االفراد والشعور بالخجل واالنسحاب من المواقف االجتماعية والالمباالة وفقدان الهدف في الحياة ويستهدف هذا 

شاعرهم وافكارهم والمطالبة بحقوقهم بحيث يلحقوا االذى باالخرين االسلوب مساعدة االفراد على التعبير عن م

 (.501،ص 2001وان يقوموا بسلوكيات مقبولة اجتماعياً )عبد الهادي واالخرون ، 

وان هدف توكيد الذات هو وصف االهمية الوظيفية في عبارات ذاتية من نوع معين تصاغ في نصوص       

ر مشاعر الثقة بالنفس لدى االفراد ، وهو اسلوب تقويمي يدفع الفرد ذات صيغة توكيدية وتدعيمية لتطوي

ألكتشاف اخطائه وتصحيحها عن طريق تدعيم الثقة بمعرفة اسباب الخجل في مواجهة المشكالت الذاتية وايجاد 

 ( . 533،ص  2050الحلول الناجحة للتخلص من تلك المشكالت )بطرس، 



 

 
578 

 

( استكشاف العالقات المتبادلة بين تأكيد  Bouchard,et all,1988وبينت دراسة بوشارد، واخرون  )     

الذات وعوامل الشخصية لطلبة الجامعة ، والتي كشفت عن وجود عالقة إيجابية ذات داللة إحصائية بين تأكيد 

الذات العام و الشخصية االنبساطية ، فضال عن وجود عالقة طردية ايجابية بين اسلوب تاكيد الذات االيجابي 

وعامل االنسجام مع االخرين وعالقة عكسية بين السلوك التوكيدي السلبي وعامل االنسجام مع االخرين .) 

Bouchard,et all,1988 ,p763 -783  ) 

ويختلف سلوك االفراد حيال ما يعترضهم  من ضغوط ومشكالت فمنهم من يمضي في التفكير والتقدير      

حتى وان كان في حالة التوتر الشديد ومنهم من يسارع إلى االستسالم وتكرار المحاوالت للخروج من المأزق 

 وقد احتواه الشعور بالفشل 

(  إلى أن الطالب ذوي تاكيد الذات السلبي Lefevre & West, 1981وقد اشار كل لوفيفر وويست )     

لتوكيدية العالية ، وان انخفض لديهم احترام الذات ولديهم الخوف من الرفض ، والعكس صحيح عند الطالب ذو ا

سمه الشخصية العصابية شخصية هي السمة االكثر شيوعا في األشخاص الذين يفشلون في تأكيد الذات 

(Lefevre & West, 1981: 247-251  . ) 

( بأن توكيد الذات هو عبارة عن مهارات سلوكية لفظية وغير لفظية، ونوعية،  2003ويرى )النشاشيبي،      

اومة للضغوط التي يمارسها اآلخرون إلجباره على إتيان ماال يرغبه ، أو الكف عما ال يرغبه، وموقفية، ومق

 ( .53 ،ص 2055والمبادرة ببدء االستمرار، أو إنهاء التفاعالت االجتماعية   )الضالعين ، 

ي تنجم عن االنهاك لذا تكمن اهمية االهتمام لصقل سلوكهم اليومي من خالل االشارة الى المظاهر السلبية الت    

النفسي والمتمثلة بعدم الرضا واالعياء العاطفي وكثرة الغياب والتخلص من تبلد المشاعر ونقص االنجاز 

 (   218 ،ص 2000،)  اريكسون  الشخصي المتمثل بتقيم الذات السلبية الى توكيد الذات االيجابية

 و تأسيسا على ما تقدم يحدد الباحث أهمية بحثه باالتي :.

. انه تناول مكون من مكونات العراق الذي عانى وال يزال يعني من مشكالت اقتصادية واجتماعية تسهم في  5

 تاثيرها على بناء شخصية المواطن الكوردي  .

. يعد محاولة علمية جادة لدراسة موضوع مهم لم يتم تناوله بكثرة من قبل الباحثين على مستوى البيئة المحلية  2

 احث ( ، فضال عن ندرة الدراسات العربية في هذا المجال . بحسب )علم الب

يرى الباحث أن النتائج التي سوف يخرج بها البحث الحالي قد تساعد المعنيين والمسؤولين على المجتمع  . 3

 الكوردي في بناء برنامج اصالحي يعتمد على نتائج الدراسة الحالية لتوجيه المؤسسات المجتمعية الكوردية

والقائمين على احوال البلد في الحكومة االمحلية والمركزية باالعتناء بالمواطن والموظف الكوردي في الجانب 

االقتصادي واالجتماعي والتعليمي ليتسنى له العمل بكل جديه وعزم بدون ضغوطات الحياة وبالتالي العمل على 

 ذات لديه .تخفيف النهك النفسي وعدم االنسجام ورفع تقدير  و توكيد ال

 ثالثا : اهداف البحث : 

 يهدف البحث الحالي الى التعرف على 

 . في اقليم كردستان العراققياس عامل االنسجام في الشخصية لدى الموظفين  -5

على وفق متغيرات  في اقليم كردستان العراق في عامل االنسجام لدى الموظفين  اإلحصائيةفروق   دالله -2

 )جنس ، العمر ، الوزارة (

 . في اقليم كردستان العراق قياس اساليب توكيد الذات لدى الموظفين  -3

على وفق  في اقليم كردستان العراقفي اساليب توكيد الذات لدى الموظفين   اإلحصائيةالفروق   دالله – 4

 متغيرات )جنس ، العمر ، الوزارة (

في اقليم لدى الموظفين  داللة احصائية بين عامل االنسجام و اساليب التوكيد الذات لفروق ذوايجاد عالقة و ا -1

  كردستان العراق.
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 رابعا : حدود البحث : 

 –العراق )دهوك  -في محافظات اقليم كودستان  )يتحدد البحث الحالي بالموظفين العاملين في القطاع الحكومي

على وفق متغيرات )جنس ، العمر ، الوزارة ، مدة الخدمة ، الوضع االقتصادي ، حالة اربيل (  –سليمانية 

 ( . 2058 - 2052للعام )  الزوجية ( 

 خامسا : تحديد المصطلحات 

 يعرفها كل من  : Agreeablenessأوالً  عامل االنسجام في الشخصية  

األشخاص الذين يّتسمون باإلخالص، والبساطة  :(   Costa & McCrae, 1992تعريف )كوستا وماكري :  -

والثقة باآلخرين، وال يحبون األضواء ولديهم رغبة في التسامح والنسيان وهم فخورون بأنفسهم وإنجازاتهم . 

واألشخاص الذين يسجلون عالمات متدنية فيتسمون بالشك والسخرية ويعدون اآلخرين بأّنهم غير نبالء 

 ( .Costa&McCrae, 1992وخطرون )

هو بعد في العالقات الشخصية يشير الى انواع التفاعل التي يفضلها      :( 5882تعريف )صالح وطارق  -

 ( 481 ،ص 5882الشخص على متصل من العالقات الحسية الى الخصومة او التنافر. )صالح وطارق ، 

شخاص ،كما ويتميز هو بعد خاص يجمع الفرد الفرد بغيره من اال: ( popkins ,2000تعريف ) پوپكين : -

 popkinsاصحاب هذا البعد بأنهم متواضعين ويميلون نحو عدم فرض الكثير من الطلبات على االخرين )

,2000 ) 

النه سوف يتبنى نظريته في تفسير  5882التعريف النظري : يتبنى البحث الحالي تعريف كوستا ومكاري  -

 ( .Agreeableneesمفهوم االنسجام مع االخرين )

يف االجرائي : هو الدرجة التي يحصل عليها الطالب من خالل استجابته على فقرات مقياس عامل التعر -

 االنسجام مع االخرين المستعمل في البحث الحالي .

 :عرفها كل من   self-assertiveness styles  توكيد الذاتاليب ال: اس نياثا

 ( :Wolpe,1958تعريف جوزيف ولبى : )  -

التعليمات واالنشطة التي يعطيها المرشد للمسترشد لكي يؤكد شعوره بذاته، وما يترتب  اسلوب يتضمن نوع من

على ذلك من الشعور بالثقة بالنفس، وما يؤدي     اليه من التحرر من مشاعر النقص والدونية أو الخجل 

 ( .  74 ،ص5887واالنطواء                           )العيسوي، 

 5875تعريف الزاروس  -

ذلك المظهر من الحرية واالنفعالية الذي يقف فيه الفرد مدافعا عن حقوقه ، في الوقت نفسه مراعيا لحقوق 

 ( .51،ص  5875االخرين ) الزاروس ، 

 Jakubowski& Gordon , 1973   و كوردن تعريف جاكوبوفسكي -

وب االستجابة الصادرة عن اسلوب  حماية حقوق الفرد الخاصة دون انتهاك أساسي لحقوق اآلخرين  ، وهو أسل

الفرد مع االخذ بعين االعتبار الحدود بين    حقوق الفرد نفسه وحقوق اآلخرين، الحفاظ على استقرار هذه 

 (.  Jakubowski & Gordon , 1978 ,p76الحدود )

 (Bowre & Bower,1976تعريف بوِر و بََور ) -

وف يفعله  وان يدافع عن حقوقه عندما تنتهك ، او القدرة على التعبير عن المشاعر ، وان يختر الفرد ما س

اظهاار عدم الموافقة في بعض المواقف عندما يعتقد ان ذلك هو االختيار الصحيح وان يعد خططه بحيث تتالءم 

( Bowre & Bower,1976مع سلوكه وإمكانياته، وان يطلب من اآلخرين أن يغيروا من سلوكهم الهجومي . )

 ( . 54 ،ص 5434في )عرافي 

 (Townend, 1991تعريف تونند ) -
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)استجابات سلوكية تؤكد على الحقوق اإلنسانية األساسية وما يقابلها من مسؤوليات، ومـن هذه الحقوق: الحق في 

التعبير عن اآلراء واألفكار حتى لو اختلفت مع اآلخرين، والتعبير عـن المشاعر مع تحمل مسؤولية ذلك، والحق 

ل، أو تغيير الـرأي دون تقـديم اعتذارات، وتحمل مسؤولية ارتكاب األخطاء، والحق في قول في الرفض أو القبو

يفهمه، أو في السؤال عما يريد، او الحق في احترام اآلخرين، والحق في أن  ما ال يعرفه الشـخص ومـا ال 

موكدين لذاتهم  وغير يكـون الشـخص مستقالً أو ناجحا ويَصنَف الناس في استجاباتهم إلى مجموعتين من ال

 ,Townend))ين ، الخاضعين والسلبيين   المؤكدين ،  يتم تصنيف الناس غير المؤكدين لذواتهم  الى العدواني

 -وعرف تونند اساليب توكيد الذات باالتي : 1991

، باإلضافة  السلوك المؤكد االيجابي : ويتسم بالتعبير عن الذات ، واحترام حقوق اآلخرين في التعبير عن ذواتهم -

 .الفرد عن  رأيه إلى تعبير 

سلوك غير مؤكد ) سلبي(: يظهر عندما يترك الفرد المجال لآلخرين ليعتدوا على حقوقه ، وغالبا ما يقلل من  -

 .ان يقوله ليس صحيحا أهمية نفسه بالتفكير بأن ما يحب 

مطالب االخرين منه دائما ، سلوك غير مؤكد )خاضع ( في ضمن هذا السلوك يكون الفرد أن السلوك "يفي ب -

 .ين وطاعتهم حتى وان كانو على خطالتجنب الصراع وقبول التعرض لالستصغار من قبل االخر

سلوك توكيد عدواني: وهو السلوك الذي يقوم به الفرد للتعدي والهجوم على اآلخرين ، والتجاوز على حقوقهم  -

 (Townend, 1991.) ا منهم بغير وجه حق وسلبه

كاي سلوك في الفرد يعلمه  اسلوب تأكيد الذات :(  Kapponi & Novak,1996كابوني ونوفاك )تعريف  -

ويريد ان يحققه في وضع معين ، ويمكن التعبير عن ذلك السلوك دون خوف ، وشك وتوتر ، ودون سخرية ، 

 (.  Kapponi & Novak,1996 ,p163واستهزاء أو غيرها من ااشكال الهجوم على اآلخرين )

استجابة توكيدية يستعمل فيها وسائل كثيرة منها التحدث الذاتي عن       :(2001يف عبد الهادي  والعزة  )تعر -

المشاعر عند الفرد، استعمال تعابير الوجه، استعمال التعبير عن االفكار المخالفة ألفكار االخرين دون ايذائها 

اسلوب مستهدف من نظرية ولبي )عبد الهادي  ويستعمل فيه كلمة )انا( للتعبير عن ذات الفرد وهويته وهو

 (.501،ص 2001والعزة، 

هو القدرة على التعبير عن المشاعر وااالرا واالفكار والمعتقدات بصورة : ( Jonthan,2007تعريف جونثون ) -

،ص  2053( في  ) الفت ،  Jonthan,2007:3مباشرة وبحرية وبصدق ودون االعتداء على اراء االخرين )

402 . ) 

هو قدرة الفرد على تحمل المسؤولية والمطالبة بالحقوق الشخصية. والتعبير الصريح ( : 2055)تعريف موحان  -

 2055والصادق عن االفكار والمشاعر مع االخذ باالعتبار حقوق ومشاعر االخرين والقيم االجتماعية )موحان 

 ( .52،ص

( النه يتبنى نظريته في تفسير مفهوم Townend, 1991االتعريف النظري : يتبنى البحث الحالي تعريف ) -

 اساليب التوكيد الذات  .

التعريف االجرائي : هو الدرجة التي يحصل عليها الطالب من خالل استجابته على فقرات مقياس اساليب  -

 التوكيد الذات المستعمل في البحث الحالي .

 

 ودراسات سابقة اطار نظري 

 : االنسجام مع االخرين في الشخصية :  اوال
ايقن علماء نفس الشخصية بالحاجة الماسة الى نموذج وصفي او تصنيف يشكل االبعاد او العوامل االساسية   

للشخصية عن طريق تجميع السمات المرتبطة معَا وتصنيفها تحت بعد او عامل مستقل يمكن تعميمه عبر 

، وبومجارتين  ،  Klages  1932)بدء العلماء ومنهم كالس )مختلف االفراد والثقافات ومن هنا 

Baumgarten,1933   باجراء بحوث ودراسات تناولت موضوع صفات الشخصية وسماتها لتشير بها الى
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( والتي  ٦٣٩٢السلوك االنساني ، ومن ثم الدراسة المعجمية النفسية التي اجراها كل من )البورت واودبيرت 

  ( 2،ص 2001،والمفاهيمي لدراسة الشخصية وبعادها ) مصطفى وبتو  تعد االساس التجريبي
( في دراساته لقاموس علم النفس االستبانات التي عملها ودراساته الى ان هنالك 5841واشار كاتل )        

سمات وصفات متناقضة في الشخصية ، وتعد دراسة كاتل هي االساس االول في اكتشاف العوامل الخمسة 

ي ، حين وفر قائمة قصيرة نسبيا من المتغيرات ، كانت هي  نقطة انطالقة لتحفز باحثين أخرين  الكبرى ف

 .  ( John &Srivastava,1999 ,p 6لدراسة بنية األبعاد االساسية لسمات تقييم الشخصية )

 مستمدةوابنية لعوامل الشخصية . كاتيل متغيرات من 22 من أوصافFiske (1949 )) فقد اسس فيسك     

 للغاية مشابهة النفسيين الموظفين قبل من التقييمات وكانت األقران ، قبل من والتصنيفات الذاتية، التقييمات من

   ( John &Srivastava,1999 ,p 6باسم العوامل الخمسة ) بعد فيما يعرف أن يمكن ما وتشبه

حول عدد وطبيعة الجوانب االساسية في سمات  Cattleوكاتل  Eysenckحيث دام النقاش بين الباحثين كأيزنك 

ج وخاصة هتطورت المناالى ان الثمانينات من القرن العشرين  من مدة ليست بقريبة وحتى فترةالشخصية 

من المفيد تنظيم  هعلى ان ت دراسات عديدةالتحليل العاملي ، االمر الذي سمح بظهور بصيص االتفاق ، فقد اجم

عاد ثنائية القطب تسمى العوامل الخمسة الكبرى) في خمسة ابالشخصية سمات 

Pervin&John,2005,p223). 

بحاث لدراسة القيم بالعديد من اال 5870sو  5810sفقد قام معظم علماء نفس الشخصية بين عامي        

 توصلوا إلى أن هذه العوامل كانت هي األبعاد  s 5820والعوامل المختلفة  لشخصيات االفراد ، وفي عام 

األساسية للشخصية ، وقد وجدت عدة تقارير الذاتية وتصنيفات تصف واالبعاد  الشخصية ، واستبيانات نظرية 

مكتوبة بلغات مختلفة وتناولها عينات مختلفة من األطفال، وطالب الجامعات ، وكبار السن ، في الرجال والنساء 

الرويتع ، والهولندية واأللمانية، وعينات اليابانية )، من دول مختلفة  ومكتوبة بعدة لغات مثل اللغة اإلنجليزية 

 (  505، ص 2007

( ابعاد الشخصية من تصنيف سمات الشخصية المشتقة من بنود كاتل التي 5813فقد اتخذت نورمان )         

 اعدت البداية الرسمية للبحث في عوامل وسمات الشخصية ، نورمان اختارت ابعاد هي : 

 .  الثاني: الطيبة . ثالثا: االجتهاد. رابعا: االستقرار العاطفي االنفعالي .والخامس: الثقافة اوال : المساعدة 

)المكونين الكبيرين ( األمر الذي  العصابية واالنبساطية اسم ، الذي أطلق على عاملي5812وكان ويغينز،    

 ". (كباربتسمية هذه العوامل في دراساته ب )الخمسة ال 5820مهد الطريق غولدبرغ 

وهذا ما اشار اليه بيبودي وغولدبرغ  بأنه تم العثور على الكثير من الكلمات والمعلومات في قواميس علم      

النفس تدل على مفردات وصفت جوانب من العوامل الشخصية وسماتها ، وان هذه السمات ولعوامل لها ميزه 

 (.John. 1990a. p. 96)المنظرين كونها محايدة من الناحية النظرية ومتفق عليها من اغلب 

وجود العوامل  ( بالعديد من الدراسات للتحقق من Costa &Mcraeقام كوستا وماكا ري )  5820وفي عام     

) لقياس ثالثة ابعاد  NEO Personality Inventoryالخمسة للشخصية ثم قاما باعداد قائمة الشخصية ( 

 ، وفيما بعد االنفتاح .ساطية واسعة في الشخصية هي : العصابية ،االنب

(  أن نظام الشخصية 5823( بعدا اخر سماه االنفتاح على الخبرة  ، وأدركا في عام  )  5825فقد أضافا عام )  

تمثل بدقة بثالثة من العوامل الكبرى ، ولكنه لم يكن مشتمالً على سمات في مجال االنسجام مع االخرين ومجال 

 (  ليشمل بعدي : 5821،5828قاما بتوسيع أنموذجيما بين عامي )الضمير الحي  ، ولذلك فقد 
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.الضمير الحي .   وهناك عدد من المنشورات التي اشارت الى   (Agreeableness) االنسجام  مع االخرين 

هذين البعدين من خالل مقاييسه التي قاست االنسجام مع االخرين ، والضمير الحي وأثبتا ان مقاييس العوامل 

ة كانت تلتقي مع المقاييس المبنية صفات  تشتمل عليها العوامل الخمسة الكبرى واظهرت البحوث فيما الخمس

 John & Robinsبعد ان هذه العوامل الخمسة يمكن ان تتفوق على استبيانات مختلفة اخرى للشخصية  ) 

,1993 :223 ). 

 في العوامل الخمسة الكبرى   Costa & McCrae)إنموذج ) كوستا وماكري   -
إذ يعد انموذج العوامل الخمسة الكبرى محاولة اخرى لتصنيف السمات التي تقيس الشخصية وتلخصيا لكل   

 (371 ،ص 2007هذه السمات ، في عدد من العوامل التي تعبر عن الخصائص الجوىرية للشخصية )فرج ، 

فتحا افاقا امام الكثيرين من الباحثين لالقتناع بوجود خمسة  ويرجع الفضل للعالمين كوستا وماكري الذان       

(  وقد اظهر هذا االنموذج أمكانية عالية على تكراره في  183،ص 5882ابعاد عليا في الشخصية )الوقفي ، 

الدراسات في كل عقد من العقود الخمسة الماضية ، فقد  قام عدد من الباحثين بالتحقق من العوامل الخمسة 

 & Shmelyovى للشخصية عبر ثقافات وبلغات المختلفة ، فقد اجرى كل من  شميموف وبوخيمكو الكبر

Pokhiliko 1993) (   دراسة استعمال فيها انموذج العوامل الخمسة الكبرى في الثقافة الروسية ، كذلك دراسة

امريكية قوامها  التي اجريت على عينة  Katigbak,Church & Akamine 1996 كاتيجباك ، كارج، آكامين

( مشارك ، وقد بينت كل هذه الدراسات شمولية لعوامل الشخصية  327( مشارك واخرى فليبينية  )  150) 

 .John. 1990aلقياس العصابية، واالنبساطية ، واالنسجام مع االخرين ، ويقظة الضمير ، واالنفتاح  )  الخمس

p. 96.) 

ستندت على اراء كوستا وماكري على ان العوامل الخمسة بالشخصية كما اكدت نتائج البحوث الحديثة التي ا   

ثابتة نسبيا خالل مراحل الحياة وعبر الثقافات المتعددة ، ، ولشموليتها وعموميتها اطلقوا عليها ) انموذج 

 ( .(Santrock ,2003 ,p 474العوامل الخمس الكبرى ( 

ل للتطبيق في كل األوقات ، كما انه طبق بلغات عديدة وهذا يدل على أن إنموذج العوامل الخمسة قاب       

وباستخدام أشكال مختلفة للفقرات ، واثبت نجاحه ، وقد يتصور بعضهم أن تحديد خمسة عوامل لحصر سمات 

الشخصية قد تكون قليلة لتحليل كافة تعقيدات الشخصية ولكن لكل من هذه العوامل عدداً من          المظاهر 

 (Larsen & Buss , 2002 ,p289تعطي الدقة في الفروقات الفردية                             )المحددة التي 

ويتفق كثير من علماء النفس الشخصية ان نموذج عوامل الشخصية الخمس قد نجح في مراعاة الفروق        

 (. John. 1990a: 95الفردية األساسية في سمات الشخصية )

وكندا ، وفنلندا ، عديدة في العالم مثل :هولندا ، اإلنموذج وثباته دراسات من دولوقد أيدت صدق هذا     

، والبرتغال ، وايطاليا ، وهنغاريا ، ومن ، وهونك كونك ، وفرنسا ، وسويسراوبولونيا ، وألمانيا ، وروسيا 

 ،ص2002،)كاظم ذج لدى االطفال والمراهقينجانب أخر قدمت الدراسات العديد من األدلة على صدق اإلنمو

52. ) 

 & Costa( إعداد كوستا ، وماكري )NEO – FFI – Sوتعد قائمة العوامل الخمسة الكبرى للشخصية )

McCrae, 1992 من أشهر أدوات قياس العوامل الخمسة في العالم والتي تكمن اهميتها بتطويرهما ألداة قياس )

 10مجموعة من البنود ، إذ تتكون القائمة من  موضوعية تقيس العوامل االساسية الكبرى للشخصية بواسطة

فقرة وتشتمل على خمسة مقاييس فرعية هي العصابية واالنبساطية واالنفتاح  واالنسجام مع االخرين ويقظة 

 ( .٢٩ ،ص5887( فقرة )االنصاري ،  52الضمير ويضم كل مقياس فرعي ) 
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والتمييز لمعرفة صحتها عبر أدوات ومراقبين فقد ُعرَضت كل العوامل الخمسة الى الصدق والثبات        

( ، ويعتقد  ان اعتماد هذه العوامل الخمس هو االساس الصحيح  في تمثيله لبنية 5880)كوستا وماكري، 

الصفات "الشخصية وآثارها في اثبات نظرية حديثة في الشخصية وتطبيقاتها في جميع أنحاء علم النفس). 

John. 1990a. p. 96.) 

موذج العوامل الخمسة الكبرى في الشخصية احد أهم التطبيقات في وقتنا المعاصر حيث يعده ) ماك ويمثل إن

من النظريات المهمة في علم النفس ويقول أن إنموذج العوامل الخمسة احد أهم النماذج    McAdamsآدمز ( 

 ( . McAdams, 1992 ,p335في دراسات الشخصية من حيث تحديدها لجوانب متعددة للشخصية ) 

فضالً عن ذلك أن إنموذج العوامل الخمسة الكبرى للشخصية يعد أول أداة مفيدة في مجال تقييم الشخصية       

أو التنبؤ بها ، كما انه مازال يمد الباحثين بالعديد من الصيغ التي تساهم في تقييم الشخصية وهذه الصيغ تعد 

شخصية ، ولذا فان إنموذج العوامل الخمسة الكبرى للشخصية منبئات ألي متغير نفسي يتم دراسته مع أبعاد ال

( ،  10 ،ص2002قادرة على توفير لغة مشتركة حقيقية عند تناول الشخصية في أية ثقافة ) هريدي وشوقي ، 

ً في الدراسات Costa & McCraeويعد إنموذج كوستا وماكري ) ( أكثر نماذج العوامل الخمسة استخداما

 ( .O,connor & Paunonen, 2007 ,p 971)النفسية الحديثة  

 وصف العوامل الخمسة الكبرى للشخصية: 
  Neuroticismالعصابية    .1

وهي بعد من ابعاد الشخصية التقليدية يميل صاحبها الى االنفعاالت السلبية وضعف االستقرار النفسي وضعف 

 & Judge 2002( ، ويرى كل من جج وليز )  82 ،ص 2054القابلية على التحمل )الريماوي والريماوي ، 

Llies (أن العصابية هي نزعة الفرد إلظهار توافق انفعالي ونفسي ضعيف بصورة التوتر والقلق واالكتئاب )

 ( . 11،ص 2001عالء الدين ، 

( الشخص العصابي بأنه شخص لديه خبرات غضب عالية ، Costa & McCraeويصف كوستا وماكري )

 (.Costa &McCrae, 1995 ,p 314وحزن وارتباك ، وانفعاالت سالبة   ) واشمئزاز ،

ويرى ايزنك ان من سمات العصابية هو القلق والوسواس ، وتوهم المرض والشعور بالذنب وقد تكون هذه 

 ( .21 ،ص 2055االعراض مقترنه باالمراض السيسوماتية ) ابو رزق ، 

( ستة أوجه )القلق، عدائية الغضب ، (Costa & McCrae, 1992وتشمل العصابية عند كوستا وماكري 

 ( .Bullock, 2006 ,p10االكتئاب ، الشعور بالذنب ، االندفاع ، القابلية لالنجراح )

 :     Extraversionاالنبساطية   .2
، ولكن االجتماعية )   Sociableأن االنبساطيين هم أشخاص محّبون لالختالط باآلخرين ) اجتماعيوا النزعة ( 

حب االختالط باآلخرين ، منطلق ، اقل عرضة للكف ، يجد نفسه دائما في النشاطات التي تتطلب المشاركة 

الجمااعية ، كذلك يتصفون بالتهور ، ويغتنم الفص ويحب التغيير ، وياخذ االمور ببساطة)ابو ناهية ، 

-االنبساط يضم ستة أوجه هي: الدفء  أنّ   Costa & McCrae(.ويرى كوستا وماكري 35 ،ص5887

 ( Beck, 1999 ,p130) .االنفعاالت  -البحث عن اإلثارة   –النشاط  –توكيد الذات أو اإلصرار  –االجتماعية 

 (Agreeableness االنسجام مع االخرين )  
رين بالدفء والمودة وتفاعله مع اآلخاألشخاص ، ويصف قوة توافق الفرد يشير االنسجام إلى التوجه العام بين   

وتواضعه لتجنب الصراع ، بعكس الفرد الذي ال يتبع إال وجهة نظر واحدة بصرف النظر عن إيذاء اآلخرين                 

(Costa, & McCrae 1992 . ) هو احد عوامل الشخصية الخمسة ويعد من ابرز العوامل ظهوراً في و
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ً بين العوامل خالل فترات العمر     ,Roberts & Delvecchio)مرحلة الطفولة والمراهقة واألكثر اتساقا

2000,p4). 

ويشير االنسجام مع االخرين إلى االتجاه السلوكي المتوافق مع االخرين ، مما يعني انه يرتبط ارتباطا سلبيا     

كثف الخصائص العاطفية ، مثل الحب والرحمة والتعاطف مع القطب االنطواء ، التوافق هو  أن نكتسب بشكل م

 (.Peabody & Goldberg, 1989 ,p 552-553وحب العمل  )

وان الشخص المنسجم هو شخص مقبول من قبل االخرين سمته التعاطف وااليثار  معهم و حريص على      

سواء ، ويكون بعيدا عن التمركز  مساعدتهم ، ويعتقد في المقابل أن اآلخرين سوف يحققون له  فائدة على حد

حول ذاته وال يشك في نوايا االخرين ، كذلك يفضل حب التعاون على التنافس ، وقد وجد سالجادو 

(Salgado,1997  ان طبيعة األفراد المنسجمين قد تؤدي إلى النجاح في المهن حيث العمل الجماعي وخدمة )

 (  .  Rothmann  & Pcoetzer , 2003 ,p 69في       ) Judge et al., 1999)الزبائن )

وبهذا فهو يعني الميل إلى الثقة ، التوافق ، الرعاية ، السخاء، اللطافة ، واالفراد المنسجمون يكون لديهم       

نظرة متفائلة من الطبيعة البشرية ، هم متعاطفون مع اآلخرين ولديهم الرغبة في المساعدة اآلخرين؛ في الجوهر 

 Zaidi et al ,2013 ,pالمنسجمون  هم افراد اجتماعيون ولهم القدرة والتوجه نحو اآلخرين )  ان األفراد 

1346. ) 

واالنسجام مثل االنبساط ، هو في المقام األول بعدا من السلوك بين األشخاص ، ولكن االنبساط يرتبط       

أساسا بالكمية المفضلة من التحفيز االجتماعي ، واالنسجام يمثل السمة المميزة لنوعية التفاعل "على طول 

دراية بدوره كواحدة من المحاور المحددة  سلسلة متصلة من الطيبة إلى العداء" ، وقد يكون هذا البعد أكثر

( ولكن يتم الكشف عن االنسجام في أكثر من سلوك العالقات 5828للتوافق بين األشخاص )مكراي & كوستا، 

كما يؤثر التوافق او االنسجام على الصورة الذاتية للفرد ويساعده على تشكيل المواقف االجتماعية  ، الشخصية

 ( .Costa, Mccrae and Dye,1991 ,p188وفلسفة الحياة        )

ويعد هذا العامل بعدا رئيسا من ابعاد الشخصية والذي يوضح الفروق الفردية بين االفراد ويرتبط  بالدفء والود 

واإليثار واالمتثال ،  ويعد مؤشر تنبؤ فريد من نوعه على الدعم االجتماعي والتوافق والعالقات المتناغمة ، 

( ، فالدرجة المرتفعة على االنسجام مع  Nettle & Liddle, 2008 :323لغضب والعدوان )ويرتبط سلبا مع ا

االخرين تشير الى ان الفرد يتميـز بمشاعر ـالود والتعاون مع االخرين ويمتاز بثقته بهم ويمتلك روح اإليثار 

بينمـا تدل الدرجة والتواضع ، كذلك يمتلك مهارات الحوار من خالل احترام مشاعر وعادات اآلخـرون ، 

 ( .224 ،ص 2007المنخفضة لالنسجام مع االخرين على العدوانية وضعف التعاون )ابو هاشم ، 

أن االنسجام يمثل احد أبعاد الشخصية ، وهي صاحبة اقصر تاريخ في    DeRaad, 2000وقد ذكر ديراد

 ( .DeRaad, 2000 ,p 91العوامل الخمسة ) 

 –ويعد االنسجام مع االخرين مرادف لمفهوم التكيف االجتماعي والتوافق الذي يضم ستة أوجه هي : الثقة 

 .  (Carlo et al, 2005 ,p 1294الرأي المعتدل أو الرقة )  –التواضع  –اإلذعان  –االستقامة  –اإليثار 
   opennessاالنفتاح     .3

والذي أثار جدالً حول تسميته ، حيث تعددت أسماؤه ومنها : الثقافة ، الفكر ،  للشخصية،احد العوامل الخمسة 

 ( . Poropat, 2004 ,p35المرونة ، القوة ، الذكاء ) 

واألفراد المنفتحون يكونوا فضوليين ) محبين لالطالع ( تجاه كل من العالم الداخلي والعالم الخارجي على حد 

لخبرات ولهم رغبة في التفكير بأفكار غير مألوفة وقيم خارجة عن المعتاد سواء ، وتكون حياتهم أكثر غنى با

 اشد مما يفعل األفراد المنغلقون وهم يجربون انفعاالت ايجابية وانفعاالت سلبية أيضاً وبشكل
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  ( Costa & McCrae, 1992 ,p15). 

ع ، االنفتاح على األفكار ، الثقافة ، سعة والسمات المثالية المرتبطة باالنفتاح : مرونة التفكير ، الخيال ، اإلبدا

 ( .Flynn, 2005 ,p817األفق ، الحساسية الفنية ) 

) الخيال، الجمال،  الشعور ، واألحاسيس،   Costa & McCrae, 1992ولعامل االنفتاح ستة أوجه حددها 

 . (Howard & Howard, 1998,p11) األفعال والتصرفات، األفكار، القيم (    

  Conscientiousnessالضمير  حيوية  .4

عدة مسميات له : االعتمادية   Costa & McCraeاحد العوامل الخمسة للشخصية ، وقد ذكر كوستا وماكري 

، أرادة االنجاز ، ضبط الذات ، التعقل أو الحكمة . ولهذا العام تأثير في المؤسسات المهنية واألكاديمية بسبب 

( ، وسماته هي ، والتمكن ، والتأثير  Costa & McCrae, 1998 ,p120المرتبطة به  )  السمات اإلنموذجية

، والثقة ، والتعاون ، والطاعة ، السعي إلى تحقيق االنضباط الذاتي ، الطموح و المنهجية والدقة في العمل) عبد 

 (  58ـ 1،ص 5881الخالق واألنصاري ،

عامل : بااللتزام بالواجبات ، والنضال في سبيل االنجاز ، والقدرة ويتميز أصحاب الدرجة المرتفعة على هذا ال

 McCrae et al, 1986 ,pعلى القيام بعمل ما ، واالستمرار فيه حتى انجازه ، والتفكير بالعمل قبل البدء به )

430– 446. ) 

نظام ـ هي: الكفاءة ـ ال  Costa & McCraeولعامل حيوية الضمير ستة أوجه حددها كوستا وماكري 

 . p12 ) (Costa & McCrae, 1998,اإلحساس بالواجب ـ ضبط الذات ـ التروي ـ السعي إلى االنجاز 

 : تاكيد الذات  نياثا
( Joseph wolpeبدأت بداية الدراسة لتأكيد الذات في منتصف القرن الماضي ، ويعد )جوزيف ولبي( )         

 اشار  اليه وبلوره بشكل علمي  وكشف مضمونه الصحي هو العالم،مؤسس مفهوم توكيد الذات أال أّن أول من 

( ضمن كتاب ) العالج بالمنعكس الشرطي( ورأى أّن هذا المفهوم يمثل 5848في عام ) salter)اندوسالتر (

خاصية أوسمة شخصية عامة ، اذا ما توفرت في االنسان ، فأنّه سيكون توكيدياً ، اما عند عدم توافرها  سيصبح 

 ( 285،ص 5882اً عاجزاً عن تأكيد نفسه في المواقف االجتماعية )إبراهيم عبد الستار سلبي

وقد اهتم العلماء بتنفيذ مختلف البرامج التدريبية التي هدفت إلى تطوير تأكيد الذات ، ففي الستينيات من القرن   

الماضي ، عندما ظهر علم النفس اإلنساني ، وبدأ االهتمام في الدافعية والوعي وتحديد األهداف ، وتوكيد الذات 

ة لما لها اهمية تتعلق قدرتها على تحسين الذات وتحقيقها وتنمية القدرات الشخصية ، الدراسات دراسة الشخصي

(Shaevitz,1999 ,p318 - 348 ( 

في السبعينيات من القرن الماضي ، عندما ظهرت حركة الحقوق المدنية في الواليات المتحدة األمريكية ،      

 ,KIRSTالحقوق الفردية )االمر الذي دفع عدد من علماء النفس من االهتمام بتأكيد الذات كوسيلة لحماية 

2011    ,p111 . ) 

وفي الثمانينيات والتسعينيات من القرن العشرين زاد اهتمام المجتمعات بدور المراة وحقوقها ، فقد عمل كاسترو 

( و  5822( على اعداد النساء وفقا لبرامج تاكيد الذات ،  فضال عن ذلك فقد قام كل من )بتلر ، 5888) 

دروس في االستخدام  بإعداد( Shaevitz,1999( و)شافيز  5882( ، )ليمان ،  5881)غودمان وفالون ، 

الشخصي التي شملت معلومات حول طبيعة السلوك التوكيدي وتقنياته لغرض استعماله في الحياة المهنية 

 ( .  Shaevitz,1999 ,p318 - 348والشخصية )

وتلقت تأكيد الذات اهتماما واسعا في أدبيات البحوث وأصبحت الهدف المنشود من العالج بسبب صلته      

 ( . KIRST, 2011   ,p1بسمات الشخصية السليمة )
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( و )ولف 5848ومفهوم تاكد الذات له تاريخ طويل في مجال العالج السلوكي حين  ظهر على يد) سالتر،       

تأكيد الذات لدى بعض األفراد في المجتمع يكون مع مشاكل محددة في الدفاع عن حقوقهم  ( حين بين ان5812، 

والتعبير عن أنفسهم بشكل مناسب ، ومن أجل مساعدة هؤالء األفراد تعمل بفعالية أكبر في حياتهم اليومية ، 

 ( .Sert , 2003  ,p4أدخلت مهارات تأكيد الذات أثناء العالج     )

لوك التوكيدي إلى قدرة الفرد في الدفاع عن حقوقه ضد من يحاول انتهاكها كالتعبير عن اراءه ، ويشير الس     

سواء اتفقت أم اختلفت مع اآلخرين ، كاإلفصاح عن مشاعره السلبية ) نقد ، غضب( ،أو االيجابية )مدح، تقدير( 

وخ لمطالب غير معقولة )فرج ، ومقاومة  االخرين كمقاومة محاوالت اآلخرين لتوريطه أو الضغط عليه للرض

 ( .7 ،ص 2052( في )الحلو ،5883

على تحقيق  هذا الشخص حرصيكون من خالل تو كيد ذاته لميل الفرد   بأن  5888ي ،ويبين جابر وكفاف    

 . (437 ،ص 5888اهدافه الخاصة ولو تم ذلك على حساب االخرين )جابر وكفافي،

 نظرية التوكيد لتونند (  (Townend,1991  
وان لتوكيد الذات اساليب ومهارات قابلة للتنمية ،  حقـوق إنسانية أساسية يجب أن تحترمفترض ان بكل فرد ت  

التزامات من عليه وما يقابلها لكل فرد على الحقوق اإلنسانية األساسية  والتطور وقد اكد تونند في نظريته

، والتعبير  التعبير عن اآلراء واألفكار حتى لو اختلفت مع اآلخرين، ومـن هذه الحقوق: الحق في  مسؤولياتو

، أو تغيير الـرأي دون تقـديم اعتذارات،  ، والحق في الرفض أو القبول عـن المشاعر مع تحمل مسؤولية ذلك

 ، أو في السؤال عما يفهمه ، والحق في قول ما ال يعرفه الشـخص ومـا ال وتحمل مسؤولية ارتكاب األخطاء

 ( ،  Townend,1991 ( ، او الحق في احترام اآلخرين يريد

مستقال  فرد، والحق في أن يكون ال بجديةالراءه اآلخرين  االفراد أو الحق في سماع فردلا الراء واحترامهم      

 الالتوكيد إلىالخضوع الى يمتد من  السلوك التوكيديأنواع من  اربعةبين  نظرية تونندوتفرق ، أو ناجحا 

 فرديحترم حقوقه وحقوق اآلخرين، وبما إذا سمح ال فردالعدوان، وهذه األنواع مرتبطة بما إذا كان ال التوكيد الى

، و ( 544 ،ص 2054حنصالي ، ) لنفسه انتهاك حقوق اآلخرين فرد، أو بما إذا سمح ال لآلخرين بانتهاك حقوقه

 -: هي نواعهذه اال

 مسهؤولية ويتحمهل األساسهية، حقوقهه فيهه يهؤد موقهف فهي بتوكيديهة الشهخص يتصهرف فيهه:  التوكيدي السلوك  . أ

 .  اآلخرين بحقوق يعترف و ويحترم ذلك،

 وال اآلخرين حقوق حساب على حقوقه فيه يؤكد موقف في بعدوانية الشخص يتصرف فيه: العدواني السلوك . ب

 حقوق . اآلخر للشخص أن اعتباره في يضع

 األساسهية، حقوقهه فيهه يؤكهد ال موقهف فهي توكيديهة بغيهر الشهخص يتصهرف فيهه:  السهلبي الالتوكيهدي ج.السهلوك

 .  يستغلوه بأن لآلخرين ويسمح

أن السلوك  "يفي بمطالب االخهرين لهه دائمها د. السلوك الال توكيدي الخاضع : في ضمن هذا السلوك يكون الفرد 

مهن قبهل االخهرين والخضهوع ،  والبعض اآلخر من السلوك يكون على شكل تجنب الصراع وقبول التعهرض لهه 

 ( .Townend,1991لهم حتى وان كانوا على خطا لغرض تجنب الصراع والصدام معهم )

حهاالت  اوواحهدة  ةتتفاعل مع حاليستعملها الناس لل سلوكأنماط من الوهذا مابينه اغلب الباحثين في ان هنالك     

Similarly, Hartley, (1999 )ههارتلي )وسهيمالرلي  و يهذكر ، (Nelson- Jones 2006 ,p183)مختلفهة 
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( 2001أنه كل كتب التوكيدية تحدد ثالثة أنماط من السلوك )التأكيد، العدوان، غير تأكيد( ، وفقا لنيلسون جهونز )

( وقهد بهين Nelson-Jones, 2006, p.184)  كهس الثقهة واالحتهرام لنفسهك وآخهرييع  :لتوكيهدي ، "السهلوك ا

( أن النههاس الحههازمين هههم المتواصههلين ، يخلههون  مههن االنفعههاالت Galassi et al, 1974غاالسههي وآخههرون )

ههههارتلي الحماسهههية ، آمنهههين ، يضهههمنون ذواتههههم ، وقهههادرين علهههى التهههأثير بهههاآلخرين وتهههوجيههم .  وقهههد عهههرف 

بأنه "شكل من أشكال التهديد الذي يقوض الحقهوق مهن : ( العدوان  (Similarly, Hartley, 1999وسميالرلي 

                     الشخص اآلخر "، ووفقا له، السلوك العدواني هو" حب الفوز ، بغض النظهر عهن مشهاعر غيهره مهن االشهخاص

( Hartley,1999 ,p196و ،) التوكيدية تختلف عن العدوانية على نحو يؤكد ذلك بالتأكيهد بحسب راي تونند فان

ال يتضمن أي نية الضرر بهاالخرين ، ولكهن بهدال مهن ذلهك ، إيجابيهة ، هادفهة ، موجههة نحهو الههدف العمهل الهذي 

(، فهان Jakubowski ,1976 Gordon &يخدم وظيفة صحية للحمايهة الذاتيهة ، ووفقها لينهغ & جاكوبوسهكي )

يدي سلوك يمكن أن يتميز بتوجيه وجهات نظر المهرء ومشهاعر علهى شهكل  : اعتهذار، اعتهدال، السلوك غير توك

( أن 5888االزياء المهملة ، أنه يؤدي الى ان يتجاهله االخرين او يرفضوه . يهدعي ههارتلي )و واألسلوب الذاتي

لهى شهكل تجنهب الصهراع السلوك الخاطئ "يفي بمطالب االخرين له دائما ،  والبعض اآلخر من السلوك يكهون ع

 (.( Kakroudi et all ,2015 ,p183وقبول التعرض له  

 التدريب على السلوك التوكيدي 
يعد تأكيد الذات جانب من جوانب التواصل بين األفراد الذي يمكن أن نضع له خطوات يمكن من خاللها     

من اجل تعديل السلوكيات االجتماعية  تحسين ذلك السلوك ، وقد ركز علماء استعمال التدريب على تأكيد الذات

 ( .Hargie, et all, 1994غير المؤكدة  لدى االفراد ، والحصول على ردود افعال بديلة تتسم بتوكيد الذات )

( Salter,1949، وصف )5848التدريب على  تأكيد الذات موضوع  له تاريخ طويل ، منذ  وقت مبكر من عام 

)Jacubowski,  Gordon &ورة االولية لمفهوم التدريب على تأكيد الذاتفي العالج المنعكس الشرطي  الص

1976 ,p145 ). . 

حيث كان هذا المفهوم مرتبط بمفهوم العدوان ، وبعد ذلك  فرق العلماء بين توكيد الذات والعدوان ومنهم  

( ،  وغيرهم من المهتمين بالعالج السلوكي ، فقد فرقوا (Lazarus ,1971 ولزاروس   (Wolpe ,1958)ولبي

بطريقة اكثر وضوحا مفهوم تأكيد الذات من العدوان ، ومن السلوكيات المهمة التي تصدر عن المؤكدين لذواتهم 

هو لعب االدوار في العملية الحوارية مع االاخرين ، لذا اصبح التدريب على توكيد الذات برنامج من برامج 

 ,Nadimلغرض زيادة الفاعلية الشخصية وتحسين العالقات الشخصية ) 5870ب لتربوية بعد عام التدري

1995.) 

 -والتدريب على تأكيد الذات له هدفين متوازيين هما :

أوال:  زيادة الوعي اللفظي للفرد ، وكذلك والنوايا والمشاعر، والحقوق والمخاطر والعواقب سواء بالنسبة  

 صده الشخص اآلخر في أي لقاء.للمتحدث او لما يق

ثانيا : زيادة المهارات اللفظية واالستماع من شأنها ان تّكون السلوك المؤكد للذات ويمكن إجراء التدريب على  

التوكيد الذاتي في مواقف فردية أو في تدريبات جماعية ، ولكن التدريب الجماعي يكون اكثر فاعلية 

((Nadim,1995  فيSERT,2003,p48) ) . 
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 هناك أربعة أنواع من التأكيد
الممارسة الموجهة : جميع أعضاء المجموعة تشارك في البداية في سلسلة من التمارين على لعب االدوار تكون 

بادائهم في مواقف خاصة بهم يظهروها على شكل  باألعضاءمحددة مسبقا ومن  ثم توليد سلوكيات خاصة 

 بروفات في جلسات التدريب .

الموجه : وتخصيص كل جلسة لموضوع معين ، وتدريب الفرد على ان يستعمل  بروفة سلوكية من الموضوع  -

 خالل الدور الذي يلعبه ، وقد ال تتضمن درجة عالية من التمرينات .

 الدور المنظم : استخدام بعض تمارين لعب األدوار في تركيبة مع اإلجراءات العالجية األخرى. -

األدوار تستند كليا على كل ما يحتاج األعضاء الحاضرين في كل دورة  الالهيكلية: تجربة لعب -

SERT,2003 ,p49) . ) 

وهناك أيضا بعض تقنيات التدريب التي تستخدم عادة في التدريب على توكيد الذات  للمجموعات ، كل تقنية 

 توكيدية يمكن تصنيفها إلى واحدة من الخمسة األساسية : 

 اكتساب استجابة )تعليمات، العلنية والسرية النمذجة، بالقراءة(، .العمليات: استراتيجيات5

 . إجراءات استنساخ االستجابة )البروفات السلوكية العلنية والسرية( .2

 . تقنيات استجابة الصقل )التشكيل، والتدريب، والتقييم النفسي ، االستجابات  ، والتعزيز( .3 

عمليات العقالنية،  إعادة التصنيف والتدريب ، التعليم الذاتي، وحل . وإجراءات إعادة الهيكلة المعرفية )ال4

 المشكالت( .

 . استجابة نقل االستراتيجيات )واجب منزلي، التجريب طبيعي المنهجي، والتعليم الذاتي1

 Richالتدريب والرصد الذاتي، والنمذجة السري ، البروفات واالجتماعية التدريب على المهارات اإلدراك( )

& Schroeder, 1976,p1086                                                                               ) 

 دراسات سابقة

 دراسات تناولت االنسجام في الشخصية . اوال : 

 (Caprara,2010دراسة كابرارا )

 االنفعالية الحتياجات الذاتية باالستجابة والكفاءة االنسجام مع االخرين الدراسة كيفية ارتباط هذه استهدفت

 .الزمن المتوقعة عبر االجتماعية اآلخرين

طبق عليهم  . 52 و 51 بين أعمارهم تتراوح الذين( الذكور من٪ 11) مراهقا 377العينة مكونة من  وكانت

االنسجام  ، إلعطاء المسار تحليل النتائج واإلجتماعية ، وأكدت االنفعالية ، الذاتية اختبارات االنسجام ، والكفاءة

 توسطت العاطفية الذاتية الكفاءة معتقدات لألفراد و إن االجتماعي التنبؤ بالمستوى في رئيسيا مع االخرين دورا

 . (Caprara,2010,p36الخصائص اإلجتماعية ) االنسجام مع عالقة في جزئيا
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 ( 2112)  وعلوان ذيب دراسة -

 العوامل الخمسة قائمة أنموذج وفق على الشخصية بسمات وعالقته الجانبي التفكير الدراسة استهدفت  

 البحث ألهداف وتحقيقا ،  المستنصرية الجامعة طلبة من وطالبـة طالبـا(  ٦٥٠)بلغـت عينـة علـى  للشخصية

 مـن للشخـصية الكبـرى الخمـسة العوامـل قائمـة مقيـاس الباحـث وتبنـي  الجـانبي التفكيـر اختبـار الباحـث بنـى

  ايجاد في المناسبة االحصائية الوساائل وباستعمال ٦٣٣٢ االنـصاري تعريـب 5882 ومـاكري كوسـتا أعـداد

 المعلومات جمع وبعد تطبيقهمـا وتـم  ، التبـاين التحليـل وطريقـة االختبـار أعـادة بطريقـة معامـل الثبـات

 والعـصابية الـضمير يقظـة بـسمات يتمتعـون العينـة أفـراد إلى أن الباحث توصل ، إحصائيا ومعالجتها

 احـصائيا دالـة عالقـة توجـد وال  مع االخرين، سـمة االنسجام مـن أكثـر الخبرة واالنبـساطية علـى واالنفتـاح

 أنه ائجأظهـرت النت حـين فـي مع االخرين واالنسجام  واالنبـساطية العـصابية وسـمات الجـانبي التفكيـر بـين

 .الضمير ويقظة الخبرة على االنفتاح وسمة الجانبي التفكير بين أحصائيا داله عالقة توجد

 ( 5102دراسة )بقيعي ،  -

على  الوظيفي ،  والرضــا الكبـرى الشخصية الخمسـة العوامـل بـين العالقـة التعرف على  الدراسـة استهـدفت

ً  527 عينة مكونة مـن )  كذلك التعرف على إربــد ، فــي الدوليــة الغــوث وكالــة ــمعلمــيمن  ومعلمـة ( معلما

 وتم استعمال  الفراد العينة ، الـــوظيفي الرضـــا شـيوعاً ومســـتوى  الكبـرى الشخصية الخمسـة عوامـل أكثـر

 &Donahue, John  ) وكينتـل  ودونـاهو لجـون للشخصـية الكبـرى الخمسـة العوامـل مقيـاس

Kentle,1991)   الباحث وباستعمال الوسائل االحصائية  من اعداد الــوظيفي  للمعلمين الرضــا مقيـاسو

ً  الشخصــية عوامــل أكثـر أن النتـائج أظهـرت المناسبة   وأقلهــا هــو العامل )االنسجام مع االخرين (  شــيوعا

 ً ً  المقبوليـة في فروق ووجود  العصــابية ، شــيوعا  ولصـالح المعلــم يدرسـها التـي الصـفوف رمتغيـ إلـى تبعـا

ً  دالــة إيجابيــة عالقــة وجــود النتــائج كذلك بينــت. األولـى الثالثــة الصـفوف عوامــل  بــين إحصــائيا

 عصابيةال بـين عامل سـلبية عالقـة ووجـود الـوظيفي، والرضـا الضـمير ويقظـة وعامل االنسجام االنبساطية

 . (247،ص 2051الوظيفي ) بقيعي ،  والرضا

 (     Rodríguez,et all 2016واخرون ) رودراكيوز -

 العالية )االنسجام مع االخرين( التوافقية بين المحتملة االختالفات تحليل الدراسة هذه من الهدف وكان      

 وقد كانت هذه الدراسة. الحوامل النساء لدى النفسية واألعراض التكيف باستراتيجيات وعالقتها والمنخفضة

( 221) على عينه قدرها2053 يناير/  الثاني وكانون 2008 أكتوبر/  األول تشرين بين طولية مستقبلية دراسة

 استراتيجيات استبيان باستخدام البيانات جمعت وقد. الحمل، من األولى الثالثة األشهر من النساء الحوامل في

 واالنحدار ( ، SPSSالحقيبة االحصائية ) وباستخدام ففي( ، -نيو ل) االنسجام مع االخرين مقياس التكيف،

)االنسجام  وارتبطت. سوبل واختبار متعددة االنحدار وتحليالت التباين، اتجاهين في التباين وتحليل الثنائي،

االنسجام مع االخرين  ياتمستو وكانت المشكالت ، وحل اإليجابي التقييم المرتفع مع ااالخرين( مع إعادة

باالنسجام مع  يتمتعن اللواتي والنساء.  السلبي والتكيف الذاتي العلني العاطفي المنخفظة مرتبطة بالتعبير

 (Rodríguez,et all 2016)الحمل  من األول الثلث في سيما ال رديئة ، نفسية صحة يمتلكن منخفض االخرين

 : دراسات تناولت اساليب التوكيد الذات  ثانيا
 (: (Wampler & Amira 1980: دراسة ومبلير واميرة 1

استهدفت الدراسة الكشف عن أثر التأمل السامي والتدريب التوكيدي في معالجة القلق االجتماعي، وقد     

( طالب وطالبة من طلبة الجامعة  تم تطبيق مقياس التوكيدية مع المقاييس االخرى 30تكونت عينة البحث من )



 

 
585 

 

حصول زيادة في التوكيد ونقص في القلق عليهم  وباستعمال الوسائل االحصائية المناسبة اظهرت النتائج على 

الموقفي وقلق السمة والعزلة االجتماعية، اما مجموعة التدريب التوكيدي فقد اثارت مؤشرات السلوك التوكيدي 

الى تغيرات ذات داللة احصائية مقارنة بالمجموعة الضابطة، فضال عن الدالئل على التغيرات الحاصلة في 

 ة االفراد في هذه المجموعات على توكيد نفسها في المواقف التي يقابلونهاالمجموعات الثالث في قابلي

(Wampler & Amira, 1980,p31)  ، ( .132، ص 2053في )سندي و االخرون 

 Moss,1985)دراسة موس ). 2

وتأكيدهم لذاتهم، وكانت العينة مكونة من )  استهدفت الدراسة أثر سلوك الوالدين الماضي على سلوك أبنائهم    

( طالبة.وأظهرت  ٣٩( طالب، و)  ٨٩( طالب وطالبة في السنة األولى من المرحلة الجامعية، منهم )  ٦٨٠

النتائج أن األبناء غير المدعمين والمؤكدين لذواتهم، كان آبائهم غير مدعمين في خبراتهم وتاريخهم الماضي ) 

 (. 531،ص 5434رفة ، 

 (  Bundy and Wise,1991:  دراسة بوندي و ويس )  3

 بين التفاعالت على البرنامج استهدفت الدراسة وضع برنامج تدريبي لتوكيد الذات لدى الشبال وركز      

 الثانوي تم تدريبهم على تاكيد الصف طالب ،22 من االجتماعية وقد تكونت عينة البحث والمسؤولية األقران

الذات ، ثم تقديم مقياس يقيس اكتسابهم المعرفي لمعلومات حول تاكيد الذات بعد  التدريب وقد استمر التدريب 

واستبقائهم  اكتساب يمكنهم الشباب المراهقين أن الدراسة إلى نتائج هذه اشهر ، وأشارت 1على تاكيد الذات لمدة 

 . (SERT,2003 ,p54)   التوكيدي  للسلوك أساسا تشكل التي الرمزية المعلومات

 (  KIRST,2011: دراسة كيرست ) 4

 العصبية، االنبساط،) للشخصية الخمسة والعوامل توكيد الذات العالقة بين استكشاف استهدفت الدراسة    

والخجل ، وقد  االجتماعي، والقلق الذات، واحترام ، (والضمير واالنسجام مع االخرين ، على والخبرة، االنفتاح

( من طلبة جامعة فلوريدا طبقت عليهم الوسائل االحصائية ) تحليل التباين ،  24تكونت عينة الدراسة من )  

 الذات، واحترام الذات تأكيد بين مباشرة والعالقات النتائج ومعامالت االرتباط ، واالختبار التائي ( وقد كشفت

 والخوف والخجل العصبية إلى العكسية العالقات عن فضال الضمير،ويقظة  الخبرة، على واالنفتاح واالنبساط ،

الذات و العامل االنسجام مع االخرين     التوكيد بين إحصائية داللة ذات عالقة على العثور يتم لم. التوافق من عدم

(KIRST,2011  ) 

 2114: دراسة اللصاصمة  5

واالغتراب النفسي والذكاء االنفعالي باالتجاهات نحو  استهدفت الدراسة التعرف على العالقة بين توكيد الذات

طالب وطالبة من الجامعة االردنية طبقت عليهم اربعة مقاييس بضمنها مقياس  100العنف لدى عينة مكونة من 

 واالنحرافات الحسابية المتوسطات)توكيد الذات لدى طلبة الجامعة وباستعمال الوسائل االحصائية المناسبة )

االرتباط بيرسون ( اظهرت النتائج ان هنالك علقة ارتباطية عكسية بين توكيد الذات  ومعامل ، المعيارية

 ( .545، ص  2054ل االتجاه نحو العنف )اللصاصمة ،واالتجااه نحو العنف ، اي كلما زاد توكيد الذات ق

 2115: دراسة مخيمر واخرون  6
 من مكونة عينة وتوكيد الذات وعالقتهما بقلق التحدث لدى الذكاء االجتماعي على التعرف الدراسة استهدفت    

ل  الذات توكيد مقياس بضمنها مقاييس عليهم طبق الكلية العملية في كلية القصى بفلسطين من وطالبة طالب 82
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،  المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات) المناسبة االحصائية الوسائل وباستعمال (2002)بليكان 

الطلبة يتمتعون بتوكيد ذات مرتفع )مخيمر  ان النتائج اظهرت(  بيرسون االرتباط االختبار التائي ، ومعامل

 ( .p341 - 371,2051واخرون ، 

 الفصل الثالث

 إجراءات البحث

 

عينة ممثلة له. وكذلك توفير مقاييس  لغرض تحقيق أهداف البحث الحالي البد من تحديد مجتمع البحث وإختيار

لقياس متغيري البحث )عامل االنسجام مع االخرين ( و)اساليب التوكيد الذات ( لدى الموظفين. والتأكد من 

السالمة العلمية والموضوعية للمقاييس من خالل إستخراج الصدق والثبات لهم. ومن ثم التطبيق على عينة 

 البيانات ومعالجتها إحصائيا . البحث األساسية وبالتالي تفريغ

إذ لجأ الباحث إلى استخدام المنهج الوصفي وذلك لمالئمته مع طبيعة متغيرات البحث الحالي. إذ يعد هذا المنهج  

أكثر طرق البحث شيوعا، و نظرا لما يزودنا بمعلومات علمية تمدنا بالحقائق التي يمكن أن تبنى عليها مستويات 

 (.334، ص2003فان دالين،  ) جيدة من الفهم العلمي

  -اوال : مجتمع البحث:

ً لمشكلة البحث وأهدافه، تم تحديد المجتمع بفئة الموظفين من اإلناث والذكور، أثناء تطبيق البحث، ضمن  طبقا

سنة ( بتنوع مستواهم االقتصادية و االجتماعية ومكان العمل و  61سنة الى  22الحدود العمرية )من 

 .المحافظات

و بلغ ــــــف مجتمع البـــــــحث من الموظفين في اقليم كوردستان للمحافظات اربيل و دهوك و سليمانية ، يتأل

  ( موظف147000عدد الموظفين  في اقليم كوردستان ) 

 ثانيا : عينة البحث :

وعادة يقوم بتحديد مجتمع بحثه حسب  يعد اختيار الباحث للعينة من الخطوات و المراحل المهمة للبحث ،

الموضوع أو الظاهرة أو المشكلة التي يختارها . ولما كانت المجتمعات الدراسية كبيرة الحجم في الغالب فانه 

اليمكن لباحث واحد أن يقوم بدراسة الظاهرة في ذلك المجتمع منفرداَ وإنما يلجأ الختيار عينته الدراسية من ذلك 

لهُ تمثيالَ صادقاَ. وبناء على ذلك فإن الذي يريد أن يعمم نتائج بحثه على مجتمع دراسي ما ،  المجتمع بحيث تمث

عليه أن يخـــــــتار عيــــنته الـــــدراسية مــــن مجتمـــــع كــــــبير الحـــــجم حـــــتى يتمكـــــــن مــــــن 

وإلختيار العدد المناسب  كعينة  لبحث الحالي  (218ص،  2000تعـــــميم نتائــــج دراســــــتــه ) ملحم، 

* وهو برنامج خاص يتم اعتماده الختيار العينة الممثلة للمجتمع على  G POWERببرنامج  استعان الباحث

 147000موظف من المجتمع البالغ) ) 100( وفق حجم المجتمع  ، ومن خالل تطبيق هذا البرامج تقرر اختيار

ً يغطي ( ،لتكون ممثلة لفئ ة الموظفين المشار إليها في مجتمع البحث، بوصفهم حيث يوفرون تمثيالً مناسبا

 مساحة واسعة من الخصائص النفسية واالجتماعية والديموغرافية لفئة الموظفين. 

 ثالثا : اداتا البحث :

ب التوكيد الذات ( لغرض قياس المتغيرات التي حددها الباحث في البحث الحالي وهي )، عامل االنسجام ، اسالي

لعامل االنسجام  الذي يعد   costa &McCrae , 1992، قام  الباحث بتبني مقياس فرعي لكوستا ومكاري )

( فقرة ذي بدائل خمسة هي ) ال اوافق بشدة ، ال 52والمكون من )  من العوامل الخمسة الكبرى في الشخصية ( 

( للفقرات المصاغة باتجاه  1-5ند التصحيح الدرجات ) اوافق  ، محايد ، اوافق ، اوافق بشدة( . ويعطى ع

(إلى الفقرات المعكوسة في المقياس المعتمد اي عامل االنسجام مع االخرين ، وقد تم 5-1ايجابي والدرجات من )

أما الثبات فقد استخرج بطريقتي "الفا كرونباخ" لمقياس لالصدق الظاهري صدق البناء واستخراج 

Cronbach's Alpha ( وطريقة اعادة 0.41لقياس االتساق الداخلي للمقياس حيث بلغ معامل الثبات فيه )
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باالعتماد على  (.وقام ببناء مقياس اساليب توكيد الذات0.23(  اذ بلغت قيمة الثبات فيه)Test- Retestاالختبار)

كيد الذات  موقف له اربعة بدائل األول يمثل اسلوب تو 51( وهو مكون من Townend, 1991نظرية )

والثالث يمثل اسلوب توكيد الذات الخاضع غير  االيجابي والبديل الثاني يمثل توكيد الذات السلبي غير المؤكد

مؤكد والبديل االخير يمثل اسلوب توكيد الذات العدواني .وقد تم استخراج صدق المقياس بطريقتي الصدق 

( وبطريقة االختبار 0.22لفا كرونباخ حيث بلغت قيمته)الظاهري وصدق البناء أما الثبات فقد استخرج بطريقة ا

 ( وهو معامالت ثبات يمكن الركون اليها.0.27واعادة االختبار اذ بلغت )

 نتائج البحث        

 قياس عامل االنسجام في الشخصية لدى موظفي وتقويم داللته االحصائية .  -5

موظف  100لقد اظهرت نتائج البحث بعد تطبيق مقياس عامل االنسجام على عينة البحث التطبيقية البالغة   

( بانحراف 34.14وموظفة ان متوسط درجات عامل االنسجام من كال الجنسين والمشمولين بالبحث هو )

(. يالحظ انه 31البالغ )( وعند مقارنة هذا المتوسط بالمتوسط الفرضي للمقياس )*( و4.52معياري مقداره )

اصغر من المتوسط الفرضي للمقياس. وعند اختبار الفرق بين المتوسطين باستعمال معادلة االختبار التائي لعينة 

( ، وكما 188( وبدرجة حرية )0.01( تبين انه ذي داللة معنوية عند مستوى )214، ص5877واحدة )البياتي ، 

 (.5موضح في الجدول )

 (1جدول )

 االختبار التائي للفرق بين متوسط درجات عامل االنسجام  والمتوسط الفرضي للعينة

االنحراف  متوسط العينة

 المعياري

المتوسط 

 الفرضي

القيمة 

التائية 

 المحسوبة

القيمة 

التائية 

 الجدولية

مستوى 

 الداللة 

34.14 4.52 31 2- 1.960 0.05 

بمستوا منخفض في عامل االنسجام. فهم غير مستمتعين في حياتهم مما يشير إلى ان عينة الموظفين تتمتع 

 Rodríguez,et all)و دراسة ) (٦٠٦٦)  وعلوان ذيبالوظيفية واليومية وتتفق هذه النتيجة مع دراسة)

ى المطلوب من االنسجام وقد ويمكن تفسير هذه النتيجة على أن عينة البحث الحالي ال يتمتع بمستو ( 2013

تعرضهم لألزمات النفسية الحادة والضغوط الصادمة والمشكالت اليومية أثناء العمل وخارجه  يكون بسبب

ها ومن ات، ان االنسجام يجعل الفرد قادرا على مواجهة مشاكل الحياة وظغوط Hogan 1983 :وبحسب هوجان

 يفتقرون لهذا السمة .ل ان الموظفين الممكن القو

 لدى الموظفين على وفق متغير الجنس وتقويم داللته االحصائية:تعرف الفروق في عامل االنسجام   -2

لتحقيق هذا الهدف تم استعمال االختبار التائي لعينتين مستقلتين للمقارنة بين درجة متوسطي الذكور واالناث في 

ند درجة ع 5.810عامل االنسجام  حيث كانت القيمة التائية المحسوبة اكبر من القيمة التائية الجدوليةالبالغة 

. مما يشير إلى ان هناك فروق في عامل االنسجام بين الموظفين ولصالح 0.01ومستوى داللة  182حرية 

 .يوضح ذلك 2 االناث. والجدول

 (2جدول )

 االختبار التائي لعينتين مستقلتين للمقارنة بين متوسط عامل االنسجام  لموظفين بحسب متغير الجنس

المتوسط  الجنس

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

  Tقيمة 

 المحسوبة

القيمة 

 الجدولية

مستوى 

 الداللة

 0.01 5.81 2.656 3.93228 35.0933 االناث

 4.38688 34.1900 الذكور
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ويتفق هذا مع دراسة  في عامل االنسجام الذكور ومن الجدول يتضح ان االناث يطورون احساسا اعلى من

وذلك بحكم سيكولوجية المراة ورغبتها في التالف والميل للعالقات الحميمية مع االخرين  ( 2051)رسول ،

 خصوصا ابناء جنسها فهي اكثر ميال لكشف الذات مقايسة مع الذكور . 

 تعرف الفروق في عامل االنسجام  لدى الموظفين على وفق متغير العمر وتقويم داللته االحصائية: -3

 ,One Way ANOVA()Winerاستخدام أسلوب تحليل التباين من الدرجة األولى)لتحقيق هذا الهدف تم 

1971, p:260 للتعرف على الفروق في متغير عامل االنسجام  بين الموظفين  ،حيث تم توزيع اعمار عينة )

( يوضح 3(والجدول )18-10( واخيرا )18-10()48-40( )38-30( )28-20البحث على خمسة فئات هي)

 .ذلك

 (3جدول )

 بين الموظفين في متغير العمرعامل االنسجام  تحليل التباين من الدرجة األولى للتعرف على الفروق في 

مصدر   

 التباين

مجموع 

 التربيعات

درجة   

 الحرية

متوسط 

 مجموع 

     

 التربيعات

 القيمة الفائية  

بين 

 المجموعات

Between 

Groups 

 

139.792 4 34.948 

2.007 

 ضمن 

 المجموعات

Within 

Groups 

10360.166 595 17.412 

Total 

 المجموع  
10499.958 599 

  
 

( وهي اصغر من القيمة الفائية الجدولية البالغة 2.007من الجدول يتضح أن القيمة الفائية المحسوبة تساوي)   

فروق ذات داللة معنوية في  ( مما يعني أنه التوجد0.05( ومستوى داللة ) 181-4عند درجة حرية ) (2.39)

 على وفق متغير العمر. عامل االنسجام  بين  الموظفين

 تعرف الفروق في عامل االنسجام لدى الموظفين على وفق متغير الوزارة وتقويم داللته االحصائية: -4

 ,One Way ANOVA()Winerلتحقيق هذا الهدف تم استخدام أسلوب تحليل التباين من الدرجة األولى)

1971, p:260( للتعرف على الفروق في عامل االنسجام بين الموظفين  بحسب متغير الوزارة والجدول )4 )

 .يوضح ذلك
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 (4جدول )

 بين الموظفين في متغير الوزارةعامل االنسجام تحليل التباين من الدرجة األولى للتعرف على الفروق في 

مصدر   

 التباين

مجموع 

 التربيعات

Sum of 

Squares  

 df 

درجة 

 الحرية

متوسط 

 مجموع 

 التربيعات     

Mean 

Square 

 القيمة الفائية  

F 

بين 

 المجموعات

Between 

Groups 

75.898 3 25.299 1.447 

 

 

ضمن 

 المجموعات

Within 

Groups 

10424.060 596 17.490 

 

Total 

 المجموع  
10499.958 599 

  
 

( وهي اصغر من القيمة الفائية الجدولية البالغة 1.447القيمة الفائية المحسوبة تساوي)من الجدول يتضح أن    

( مما يعني أنه التوجد فروق ذات داللة معنوية في 0.05( ومستوى داللة ) 181-3عند درجة حرية ) (2.61)

 الوزارة .فين على وفق متغير عامل االنسجام بين  الموظ

 لدى موظفي اقليم كردستان وتقويم داللته االحصائية:قياس اساليب توكيد الذات  -1

 100لقد اظهرت نتائج البحث بعد تطبيق مقياس اساليب توكيد الذات  على عينة البحث التطبيقية البالغة   

( بانحراف 31.22موظف وموظفة ان متوسط اساليب توكيد الذات من كال الجنسين والمشمولين بالبحث هو )

(. يالحظ انه 37.1( والبالغ )*( وعند مقارنة هذا المتوسط بالمتوسط الفرضي للمقياس )2.81معياري مقداره )

مقارب للمتوسط الفرضي للمقياس. وعند اختبار الفرق بين المتوسطين باستعمال معادلة االختبار التائي لعينة 

( ، 188وبدرجة حرية )( 0.05( تبين انه ليس ذي داللة معنوية عند مستوى )214، ص5877واحدة )البياتي ، 

 .(1وكما موضح في الجدول )

 (5جدول )

 االختبار التائي للفرق بين متوسط درجات اساليب توكيد الذات والمتوسط الفرضي للعينة

متوسط  العينة

 العينة

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الفرضي 

القيمة 

التائية 

المحسو

 بة

القيمة 

التائية 

 الجدولية

مستوى 

 الداللة 

100 31.22 2.81 37.1 -1.69 1.960 0.05 

                                                 
*
لقد استخرج المتوسط الفرضي من خالل جمع بدائل االداة االربعة وقسمتها على عددها ، ثم ضرب الناتج في عدة فقرات .   

( وعند 2.1( وعند القسمة يصبح متوسط اوزان البدائل )4( وعددها )50( ومجموعها )5، 2، 4،3ذلك ان اوزان البدائل هي )

 ( درجة .37.1( يصبح مقدار المتوسط للمقياس )51الفقرات الـ)ضربه في عدد 
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مما يشير إلى ان عينة البحث تتمتع بمستوا متوسط من اساليب توكيد الذات حيث تتقارب قيمة الوسط الحسابي 

وتختلف مع  Moss,1985)دراسة موس ))للعينة وقيمة الوسط الفرضي للمقياس . وتتفق هذه النتيجة مع دراسة

بان انخفاض مستوى اسليب  ة ويمكن تفسير هذه النتيج ( .p341 - 371,2051)مخيمر واخرون ، دراسة

وكما بين )هيالت التوكيد الذات لدى عينة البحث يرجع بشكل علم الى ضروف المعيشية التي يمر بها الموظفين 

يكون  ان االفراد غير المؤكدين لذاتهم ليس بأمكانهم التكيف مع الظروف الحياتية واذا لم يتعلم كيف(  2004، 

 (.32،ص 5434مؤكدا لذاته فان ذلك يؤثر سلبا على صحته النفسية و الجسمية )رفة ،  

تعرف الفروق في اساليب توكيد الذات لدى موظفي اقليم كردستان على وفق متغير الجنس وتقويم داللته -6

 االحصائية:

لعينتين مستقلتين للمقارنة بين درجة متوسطي الذكور واالناث في  لتحقيق هذا الهدف تم استعمال االختبار التائي

عند  5.810اساليب توكيد الذات  حيث كانت القيمة التائية المحسوبة اصغر من القيمة التائية الجدوليةالبالغة 

ظفين . مما يشير إلى انه التوجد فروق في اساليب توكيد الذات  بين المو0.01ومستوى داللة  182درجة حرية 

 يوضح ذلك (1)الذكور واالناث. والجدول

 (6جدول )

 االختبار التائي لعينتين مستقلتين للمقارنة بين متوسط اساليب توكيد الذات  لموظفين بحسب متغير الجنس 

المتوسط  الجنس

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

  Tقيمة 

 المحسوبة

القيمة 

 الجدولية

مستوى 

 الداللة

 0.01 5.81 0.693- 9.32396 36.6300 الذكور

 8.57963 37.1367 االناث

ويتفق مع ة توكيد الذات وومن الجدول يتضح ان  الموظفين الذكور واالناث يستخدمون ذات االساليب في عمليى

 .  ) (Zika, , Chamberlain ,1987دراسة 

 العمر وتقويم داللته االحصائية:تعرف الفروق في اساليب توكيد الذات  لدى الموظفين على وفق متغير  -7

 ,One Way ANOVA()Winerلتحقيق هذا الهدف تم استخدام أسلوب تحليل التباين من الدرجة األولى)

1971, p:260 للتعرف على الفروق في متغير اساليب توكيد الذات  بين الموظفين  ،حيث تم توزيع اعمار )

( 7(والجدول )18-10( واخيرا )18-10()48-40( )38-30( )28-20عينة البحث على خمسة فئات هي)

 يوضح ذلك

 (7جدول )

 بين الموظفين في متغير العمراساليب توكيد الذات  تحليل التباين من الدرجة األولى للتعرف على الفروق في 

مصدر   

 التباين

مجموع 

 التربيعات

درجة   

 الحرية

متوسط 

 مجموع 

     

 التربيعات

 القيمة الفائية  

 بين

 المجموعات

Between 

Groups 

 

68.376 4 17.094 
.212 

 



 

 
587 

 

ضمن 

 المجموعات

Within 

Groups 

47973.457 595 80.628 

Total 

 المجموع  
48041.833 599 

  
 

( وهي اصغر من القيمة الفائية الجدولية البالغة 0.212من الجدول يتضح أن القيمة الفائية المحسوبة تساوي)   

( مما يعني أنه التوجد فروق ذات داللة معنوية في 0.05( ومستوى داللة ) 115-38عند درجة حرية ) (2.39)

 اساليب توكيد الذات  بين  الموظفين على وفق متغير العمر.

 تعرف الفروق في اساليب توكيد الذات  لدى الموظفين على وفق متغير الوزارة وتقويم داللته االحصائية:-8

 ,One Way ANOVA()Winerالهدف تم استخدام أسلوب تحليل التباين من الدرجة األولى)لتحقيق هذا 

1971, p:260 للتعرف على الفروق في اساليب توكيد الذات  بين الموظفين  بحسب متغير الوزارة والجدول )

 ( يوضح ذلك2)

 (8جدول )  

 بين الموظفين في متغير الوزارةاساليب توكيد الذات  تحليل التباين من الدرجة األولى للتعرف على الفروق في 

مصدر   

 التباين

مجموع 

 التربيعات

Sum of 

Squares  

 df 

درجة 

 الحرية

متوسط 

 مجموع 

 التربيعات     

Mean 

Square 

 القيمة الفائية  

F 

بين 

 المجموعات

Between 

Groups 

417.447 3 139.149 1.741 

 

 

ضمن 

 المجموعات

Within 

Groups 

47624.387 596 79.907 

 

Total 

 المجموع  
48041.833 599 

  
 

( وهي اصغر مهن القيمهة الفائيهة الجدوليهة البالغهة 1.741من الجدول يتضح أن القيمة الفائية المحسوبة تساوي)   

فروق ذات داللة معنوية في  ( مما يعني أنه التوجد0.05( ومستوى داللة ) 181-3عند درجة حرية ) ((2.61))

 اساليب توكيد الذات  بين  الموظفين على وفق متغير العمر.

 

 ايجاد العالقة بين  عامل االنسجام و اساليب التوكيد الذات لدى موظفي اقليم كردستان.وتقويم داللة االرتباط.  -8

وهي   0.035باستخدام معامل ارتباط بيرسون بلغت قيمة االرتباط بين عامل االنسجام  واساليب توكد الذات

 عالقة ضعيفة 
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 التوصيات: 
 :يوصي الباحث بما ياتي

خصوصا وقد ضرورة التركيز على ايالء الموظفين االهتمام الكافي من اجل النهوض بواقعهم الحياتي  -5

 .االنسجامسجلوا درجة منخفضة من 

العمل على مساعدة الموظفين لتطوير اساليب توكيد الذات لديهم خصوصا وقد سجلوا درجة متوسطة  -2

 في هذا الجانب بما يطور واقعهم الحياتي والوظيفي.

 : المقترحات

 يقترح الباحث ما ياتي:
التحكم بالذات اجراء دراسة عن عالقة عامل االنسجام بمتغيرات سيكولوجية مثل اساليب العزو ومركز  -5

 والمرونة النفسية واخرى ديموغرافية من قبيل متغيرات مدة الخدمة والمستوى االقتصادي والمستوى التعليمي.

اجراء دراسة عن عالقة اساليب توكيد الذات بمتغيرات التناشز المعرفي والتبادلية االجتماعية واالرهاق  -2

 الوجودي.

 المصادر

 المصادر العربية 

فهمه وأساليب عالجه ، سلسلة عالم  –اضطراب العصر الحديث  –( : االكتئاب 5882الستار ) ابراهيم ، عبد .5

 المعرفة ، الكويت .

( السمات الشخصية المميزة لذوي صعوبات التعلم وعالقتها باالنتباه  2055ابو زرق ، دمحم مصطفى شحدة )  .2

 لتربية بالجامعة اإلسالمية بغزة.وبعض المتغيرات ، رسالة ماجستير مقدمة لقسم علم النفس بكلية ا

(  الفروق بين الذكور واإلناث في بعض سمات الشخصية لدى طالب الجامعة 5887أبو ناهية ، صالح الدين ) .3

 فلسطين. -" ، مجلة التقويم والقياس النفسي والتربوي، العدد التاسع، غزة

( المكونات االساسية  للشخصية في نموذج كل من كاتل وايزبن وجولدبيرج لدى  2007ابو هاشم، دمحم)  .4

 طالب الجامعة )دراسة عاملية(، كلية التربية، جامعة الزقايق.

لدى  ( المكونات االساسية  للشخصية في نموذج كل من كاتل وايزبن وجولدبيرج 2007ابو هاشم، دمحم)  .1

 طالب الجامعة )دراسة عاملية(، كلية التربية، جامعة الزقايق.

في المجتمع الكويتي"،  الشخصية في الكبرى الخمسة العوامل قائمة كفاءة مدى" ،( 1997 ) بدر األنصاري، .1

 307 – 277، ص 2مجلة دراسات نفسية، العدد 

 –يرة للنشر والتوزيع: عمان المس،دار2(: المشكالت النفسيةوعالجها، ط2050ظ بطرس )حافبطرس، .7

 االردن.

( العوامل الخمسة الكبرى للشخصية وعالقتها بالرضا الوظيفي لدى معلمي   2051بقيعي ، نافز أحمد عبد  ) .2

  427،   4،عدد  55وكالة الغوث الدولية في منطقة إربد التعليمية ، المجلة األردنية في العلوم التربوية، مجلد 

-447 . 

( العوامل الخمسة الكبرى للشخصية وعالقتها بالرضا الوظيفي لدى معلمي   2051أحمد عبد  )بقيعي ، نافز  .8

  427،   4،عدد  55وكالة الغوث الدولية في منطقة إربد التعليمية ، المجلة األردنية في العلوم التربوية، مجلد 

-447 . 

الذات ، مجلة جامعة النجاح لالبحاث ، )  ( عالقة االتزان االنفعالي بمستويات تاكيد2001بني يونس ، دمحم ) .50

 . 2001،  58العلوم ااالنسانية ( المجلد 
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النفسي ، الجزء السابع،  والطب النفس علم معجم .(1999 ) عالء الدين كفافي، الحميد و عبد جابر، .55

 القاهرة: دار النهضة العربية.

النفسي ، الجزء السابع،  والطب النفس علم معجم .(1999 ) عالء الدين كفافي، الحميد و عبد جابر، .52

 القاهرة: دار النهضة العربية.

العوامل الخمسة الكبرى للشخصية وعالقتها بقلق المستقبل لدى طلبة  (2052جبر ، احمد محمود ) .53

 الجامعات الفلسطينية بمحافظات غزة ، رسالة ماجستير في علم النفس كلية التربية  جامعة األزهر  غزة .

( فاعلية برنامج ارشادي في فنيات العقل والجسم لزيادة التوكيدية لدى طلبة 2052مضان سعيد  )الحلو ،  ر .54

 امرحلة الثانوية بمحافظة غزة ، رسالة ماجستير في الصحة انفسية ، كلية التربية ، الجامعة االسالمية _ غزة

لمناعية )الصلبة النفسية ( ادارة الضغوط النفسية وعالقتها بسمتي الشخصية ا2054حنصالي ، مريامة ) .51

والتوكيدية ( في ضوء الذكاء االنفعالي ، دراسة ميدانية على ااالساتذة لجامعين الممارسين لمهام ادارية ، 

 اطروحة دكتوراه ، في علم النفس العيادي ، كلية العلوم االنسانية واالجتماعية ، جامعة مجمد خيضر بسكرة .

 لدى التنشئة الوالدية بأساليب وعالقتها الذات توكيد مهارات (5434) العزيز عبد سعود بنت رفه ، سمر .51

كلية التربية ،   نفسي ، تخصص إرشاد النفس علم في القرى   رسالة ماجستير أم جامعة طالبات من عينة

 . جامعة ام القرى

االنفعالي وسمة االنسجام لدى المتزوجين  (. الفراغ العاطفي و االتوان2051رسول ، جوان نوري رسول ) .57

رسالة ماجستير في الشخصية  ، كلية االداب، جامعة صالح  اربيل ، –من تدريسيي جامعة صالج الدين 

 اربيل / العراق  –الدين 

( . مقياس العوامل الخمس الكبرى في الشخصية على عينة سعودية من 2007الرويتع ، عبدهللا صالح ) .52

 . 521-88، ص  23، العدد  25ة التربوية ، مجلد االناث ، المجل

( .اثر اسلوب توكيد  2053سندي ناز بدرخان ، و عبدالحميد  شيما عبدالعزيز ، و جعدان  ايمان حسن ) .58

الذات في تنمية االحساس بالمعنى الوجودي للحياة لدى طالبات الجامعة ،مجلة كلية التربية االساسية ،جامعة 

 . 52بابل ،عدد

( السلوك التوكيدي  لدى مدمني اربعة انماط  من المخدرات ، دراسة مقارنه  2001ي ، يزيد بن دمحم )الشهر .20

بين مدمني المخدرات المنومين مجمع االمل للصحة النفسية الرياض ، رسالة ماجستير في العلوم االاجتماعية 

 للعلوم االمنية ، السعودية . ، تخصص رعاية وصحة نفسية ، كلية الدرسات العليا ، جامعة نايف العربية

(. االظطرابات النفسية و العقلية و السلوكية من منظوراتها 5882صالح ،قاسم حسين و الطارق ،على ) .25

 ،صنعاء ،مكتبة جيل الجديد 5قياسها و طرائق عالجها ( ط –اصنافها  –النفسية و االسالمية ) اسبابها 

 توكيد الذات وحلتي رمهالتحسين جيه جمعي وج تنامر(  فاعلية ب2055س صالح )  نالضالعين ، أ .22

جامعة الكرك  ، رسالة ماجستير في الصحة النفسية   ة ظألساسي في محافالصف التاسع البة النزاعات لدى ط

 تة.ؤم

(  مدى كفاءة قائمة العوامل الخمسة الكبرى في الشخصية ٦٣٣٢عبد الخالق، احمد و ألنصاري ،بدر دمحم ) .23

 (،السنة العاشرة ،الهيئة المصرية العامة ٨٩، مجلة علم النفس ،العدد ) في المجتمع الكويتي

دليل االباء والمرشدين  –(: تعديل السلوك االنساني 2001عبد الهادي، جودت عزت والعزة، سعيد حسني ) .24

 ردن.اال –، دار الثقافة للنشر والتوزيع: عمان 5التربويين في القضايا التعليمية والنفسية واالجتماعية، ط

( أساليب مواجهة الضغوط وعالقتها بتأكيد الذات لدى طالب المرحلة الثانوية  5434عرافي ، احمد دمحم )  .21

 في محافظة مهد الذهب ماجستير في االرشاد النفسي ، كلية التربية ، جامعة ام القرى بمكة المكرمة 

من طلبة الجامعة الهاشمية ، مجلة (: التحصيل األكاديمي والعصابية لدى عينة 2001عالء الدين ، جهاد ) .21

 ،اردن .  العلوم التربوية والنفسية ، العدد السادس ، الجزء الرابع

 مصر. 5(، العالج السلوكي. دار الراتب الجامعية،ط5887العيسوي، عبد الرحمن، ) .27
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نشر و ( ،مناهج البحث في التربية وعلم النفس، مكتبة انجلو المصرية لل 2003فان دالين ، ديو بولد ) .22

 التوزيع.

لدى طالبات المرحلة  ( أثر أسلوب توكيد الذات في تنمية الذكاء الروحي2051الفت ، عاشور موسى )  .28

 .  352المتوسطة ، مجلة األستاذ العدد 

 .( مكتبة القاهرة ،االنجلو المصرية1( القياس النفس ، ط )2007فرج ،صفوت ) .30

الهيئة المصرية  ،( 25 ) النفس، علم مجلة التوكيدي، السلوك محددات ( 1993 ) طريف شوقي فرج، .35

 العامة للكتاب .

 التربوية مجلة العلوم ،" الشخصية في الكبرى الخمسة والعوامل النفسية القيم" ،( 2002 ) علي كاظم، .32

 . 40 -12 ص ،2 العدد ،3 المجلد والنفسية،

( عالقة توكيد الذات و االغتراب النفسي و الذكاء االنفعالي باالتجاهات  2054، بيان محمود ) اللصاصمة .33

، رسالة ماجستير في االرشاد النفسي و التربوي ، كلية نحو العنف لدى عينة من طلبة الجامعة االردنية ، 

  دراسات عليا ، جامعة االدرنية .

( الذكاء االجتماعي 2051يم ، و ابو عبيد ، دعاء شعبان  ) مخيمر سمير كامل ، و العبسي ، سمير ابراه .34

وتوكيد الذات وعالقتهما بقلق التحدث لدى طلبة التربية العملية في كلية مجتمع االقصى ، مجلة جامعة فلسطين 

 الجزء االول .   - 2051يناير  –العدد الثامن  –لالبحاث والدراسات 

يد الذات وعالقته بالتوفق في البيئة العسكرية ، رسالة ماجستير ( توك 2008المطيري ، فواز بن محارب )  .31

 في العلوم االجتماعية ، كلية الدراسات العليا ، جامعة نايف العربية للعلوم االمنية ، السعودية

 عّمان: دار المسيرة.  (. القياس والتقويم في التربية وعلم النفس.2000ملحم، سامي ) .31

السلوك التوكيدي وعالقته بالتوافق النفسي االجتماعي لدى طلبة معهد اعداد  ( 2055موحان، دمحم ياسر، )  .37

 المعلمين في محافظة كربالء، رسالة ماجستير، جامعة كربالء، العراق.

ضوء العوامل الخمسة  في المدركة السعادة مصادر  )٦٠٠٦ ) طريف ، فرج و شوقي دمحم هريدي ، عادل .32

 . 72 – 4المتغي ا رت األخرى ، القاهرة ،مجلة علم ص الكبرى للشخصية والتدين وبعض 

 .األردن عمان، للنشر، الشروق دار ،4 ط النفس، علم في ( مقدمة 5882) الوقفي ، راضي .38
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