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 ملخص البحث
اعتمدت الباحثة اظتنهج بناء مقياس السلوك التوكيدي لدى طلبة جامعة اظتوصل حيث  هدف البحث اىلي           

عينة عشوائية  ، ٌأختَتت( 1011-1012( طالباً وطالبة للعام الدراسي )  15032الوصفي وتكون غتتمع البحث من ) 
مت بناء مقياس للسلوك التوكيدي لدى طلبة جامعة اظتوصل الذي % ،  4( طالبًا وطالبة وبنسبة  010طبقية بواقع ) 

قليلة،  ينطبق بدرجة متوسطة ،ينطبق بدرجة كبَتة، ينطبق بدرجة  يشمل ستس بدائل ىي )ينطبق بدرجة كبَتة جداً، 
ال االستقاللية ، غتال قليلة جداً ( ويضم أربعة غتاالت ىي ) غتال القيادة والتوجيو، اجملال االجتماعي ، غتينطبق بدرجة 

 يف على اطترباء اظتقياس بصورتو االوليةعرض مت اطتصائص السيكومًتية استخراج  ولغرض ،الدفاع عن اضتقوق واظتشاعر(
الصدق الظاىري، ومت استخراج الصدق البنائي للمقياس، وحساب القوة التمييزية ستخراج ال العلوم الًتبوية والنفسية
( 2,02( وىي اكرب من القيمة اصتدولية اليت تبلغ )8,231-1,540)  التائية احملسوبة مابُت للفقرات فًتاوحت القيم

ومت حساب االتساق الداخلي حيث ان قيم معامالت االرتباط اطتاصة بدرجة  ،وهبذا تكون رتيع فقرات اظتقياس ؽتيزة
عامالت االرتباط اطتاصة بدرجة م (، اما قيم23,128-1,100الفقرات والدرجة الكلية للمقياس تراوحت مابُت )

، و اصبح عدد فقرات اظتقياس بصيغتو (21,980 -5,283)تراوحت مابُت قياس جملاالت اظتالفقرات والدرجة الكلية 
 وبلغت قيمة معامل االرتباط االختبار واعادة تطبيق االختباريقة وكذلك مت استخراج الثبات بطر  ،( فقرة 48) النهائية 

السلوك  درجة متوقعة للفرد على مقياس وهبذا تكون أعلى (،0,80) بلغتومعادلة الفا كرونباخ (، 0,84)هبذه الطريقة 
عن طريق اضتقيبة االحصائية  ودتت معاصتة البياانت(، 244( مبتوسط فرضي)48( وادىن درجة متوقعة )140التوكيدي )

االختبار التائي لعينة واحدة، ( البحث ىي االحصائية اليت مت استخدامها يف لوسائلوا (SPSSللعلوم االجتماعية )
 . )االختبار التائي لعينتُت مستقلتُت ، معامل ارتباط بَتسون ، معادلة الفا كرونباخ

 خرج البحث بعدد من التوصيات وادلقرتحات منها:
 التوصيات .4

 .دعم اساتذة اصتامعة للطلبة وحثهم على اعتماد السلوك التوكيدي يف تعامالهتم اليومية 
 قامة دورات متخصصة من قبل اصتامعة حول كيفية استخدام السلوك التوكيدي ظتا لو من نتائج ارنابية للمجتمع ا

 والفرد.
 :ما أييتادلقرتحات منها اجراء دراسة عن  .2

 (،اختاذ القرار، دنط الشخصيةالكفاءة الذاتيةببعض اظتتغَتات مثل )السلوك التوكيدي وعالقتو 
 التوكيدية.التوكيدي،  ،السلوك ،مقياس ، بناءالكلمات اظتفتاحية: 
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Abstract 

The research aims to build an assertive behavior scale for the 

students of the University of Mosul, where the researcher adopted the 

descriptive approach, and the research community consisted of (23051) 

students for the academic year 2021-2022. A stratified random sample of 

(920) male and female students was selected at a rate of 4%.  The scale of 

assertive behavior was built for the students of Mosul University, which 

includes five alternatives (very highly applicable, highly applicable, 

moderately applicable, little applicable, very little applicable) and includes 

four domains (leadership and direction, social, The field of autonomy, the 

field of defense of rights and feelings), For the purpose of extracting the 

psychometric properties, the scale was presented in its initial form to 

experts in educational and psychological sciences to extract the apparent 

validity, the building validity of the scale was extracted as well, and 

calculating the discriminatory power of the items, the calculated T values 

ranged between (2.340-8.652), which is greater than the tabular value of 

(1.96), and thus all the items of the scale are distinguished, also the internal 

consistency was calculated, as the values of the correlation coefficients for 

the degree of items and the total degree of the scale ranged between (2.209-

15.268), As for the values of the correlation coefficients related to the 

degree of items and the total degree of the domains of the scale ranged 

between (3.185 - 12.789), and the number of items of the scale in its final 

form became (48) items. The stability was also extracted by the test and re-

apply of the test, and the value of the correlation coefficient in this way was 

(0.84), and Cronbach's alpha equation value was (0.80), Thus, the highest 

expected score for the individual on the assertive behavior scale is (240) 

and the lowest expected score is (48) with a hypothetical average (144). 

The data was processed by the statistical package for social sciences 

(SPSS) and the statistical methods that were used in the research are (one-

sample t-test, two independent samples t-test, Pearson correlation 

coefficient, Cronbach's alpha equation). 

The research came out with a number of recommendations and 

suggestions, including: 

1- Recommendations: 

- University’s professors support students and encourage them to 

adopt assertive behavior in their daily dealings. 
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- Organizing specialized courses by the university on how to use 

assertive behavior because of its positive results for society and 

the individual. 

2- The suggestions include conducting a study on the following: 

- Assertive behavior and its relationship to some variables such as 

(self- efficacy, personality style, decision-making). 

         Key words: building, scale, Behavior, assertiveness, assertive 

 مشكلة البحث:
عكس كثَت من على القدرة على اظهار مالديهم من افكار ومشاعر جبرأة وسهولة  الطلبةظ  ان لدى بعض ضتح  
ااثر الباحثة لدراسة مدى دتتع ىؤالء الطالب ابلسلوك التوكيدي من عدمو، وان الفرد الذي يعجز عن  ؽتازمالئهم 

ذتن عجزه من صحتو النفسية ،ومن شأن اخنفاض التوكيد ان  ويدفعاظتواقف اليت تتطلب ذلك ، التصرف بصورة مؤكدة يف
يزيد من احتمال تورط الفرد يف اداء انواع من السلوك ، طتضوعو حملاوالت فرض وجهات نظر االخرين عليو ،وعجزه عن 

عن يكون الفرد عاجزاً وسلوكيات ال يرغبها ومن مث قول كلمة )ال( القرانو الذين زناولون اغرائو ابلتورط يف انشطة ؼتالفة ا
 (.442:  1023مواجهة مشكالتو، او االشخاص الذين يؤذونو ،ومن مث يتصاعد التوتر عنده .)عباس 

 امهية البحث:
ان السلوك التوكيدي ىو مظهر من مظاىر اطتصائص النفسية واالجتماعية للفرد الهنا تتضمن إمكانية الفرد  

كيد السلوك الفعال ايإرنا ي وان السلوك التوكيدي متطلب سابق وضروري ظتهارات وسلوكات متقدمة وقدرتو على أت
والسلوك التوكيدي يف حقيقتو ليس سلوكاً ، (11:1002ومعقدة أخرى مثل التعاون والتفاوض مع االخرين) اضتوسٍت 

 )شيفر، إطار البيئة اليت يعي  فيها الفرد مورواًث لدى الفرد وادنا ىو سلوك مكتسب من خالل التنشئة االجتماعية يف
 وتقدير وتقديرىا الذات احًتام: فهي التوكيدي السلوك ارتفاع عن اليت تنتج اظتميزات منو ، (143: 2001مليمان
 وامكاانهتا ابلنفس الثقة زايدة والفشل، واالحباط كاطتوف السلبية اظتشاعر عن الناجتة الضغوط على التغلب عتا، اآلخرين
 ومهارة االجتماعية كاظتهارات اظتهارات من الكثَت واكتساب حبرية، واالنفعاالت واآلراء األفكار عن التعبَت على والقدرة
 وبينو ونفسو الفرد بُت االرنابية االجتماعية العالقات من جسر بناء على يساعد و القرار، اختاذ ومهارة اظتشكالت حل
 .(10:1010)القرين . اآلخرين وبُت

 داف البحث:هأ
 يهدف البحث اىل :

 )بناء مقياس السلوك التوكيدي لدى طلبة جامعة اظتوصل(.
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 :  حدود البحث
 جامعة اظتوصل. احلدود ادلكانية : 
 (1011-1012 العام الدراسي): احلدود الزمانية 
 طلبة جامعة اظتوصل. احلدود البشرية : 
 السلوك التوكيدي. احلدود ادلعرفية : 

  تطصللحاادلحتديد 
 ، عرفه كُل من: السلوك التوكيدي -
 :Lazarus & Wolpe(، 4911وليب والزاروس)  .4
 ."Pearson1979,491)ىو التعبَت عن اظتشاعر واضتقوق الشخصية اظتقبولة اجتماعياً )"
 :Lazarus(،4991زاروس )ال .2
واالستمرار يف و بدء والسلبية  ىو القدرة على قول كلمة ال ، وطلب خدمة من االخرين والتعبَت عن اظتشاعر االرنابية"

 ."( Pipas & Jaradat,2010;650ػتادثة عامة )
  التعريف النظري : .1

 للسلوك التوكيدي على انه : اشتقت الباحثة تعريفاً نظريً  وبناًء على ذلك
اظتسؤولية يف  سلوك اجتماعي يتمثل بتوجيو وادارة التفاعالت االجتماعية و احملاداثت مع االخرين والثقة ابلنفس وحتمل

اختاذ القرارات والقدرة على اظتعارضة و رفض ضغوط و مطالب االخرين غَت اظتنطقية ومت حتديد اربعة غتاالت للمقياس 
 وىذه اجملاالت ىي :

  لفظاً  ابلنفس الثقة و الصعبة اظتواقف يف وتوجيههم اآلخرين على التأثَت من الفرد دتكنويعٍت  والتوجيه القيادةجمال 
 .القرارات اختاذ يف اظتسؤولية حتمل على والقدرة وسلوكاً 

 اظتواقف يف مريح وبشكل سهولة بكل االجتماعية التفاعالت واهناء بدء يف الفرد إمكانيةويعٍت  االجتماعي اجملال 
 .هتمحاجا و حاجاتو اشباع بُت اظتوازنة على قدرتو و اآلخرين مع الفرد تفاعل الغرابء أو األصدقاء فيها يتواجد اليت

  وجهات تبٍت على يإجباره اظترجعية رتاعتو لضغوط الفرد خضوع وعدم االختيار يف اضتريةويعٍت  االستقالليةجمال 
 .اآلخرين على االتكال وعدم معُت بسلوك االثبات أو نظرىم

  والتعبَت الشخصية حقوقو كافة عن الدفاع على الفرد قدرةويعٍت ابنو  وادلشاعر الشخطصية احلقوق عن الدفاعجمال 
 .اآلخرين مع تعاطف أو مواجهة دون مناسب بشكل لو ابلنسبة اظتنطقية غَت اظتطالب ورفض اظتشاعر عن

الذي قامت ببنائو الباحثة مقياس السلوك التوكيدي  : ىي الدرجة اليت زنصل عليها اظتستجيب علىالتعريف االجرائي
 البحث. الغراض ىذا
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 منهجية البحث واجراءاته
تكون غتتمع البحث من طلبة جامعة اظتوصل للدراسة الصباحية وللعام الدراسي و استخدام اظتنهج الوصفي  مت         

( كليات 20( كليات للتخصص العلمي و)25( منها ) 15( موزعُت على )15032( والبالغ عددىم )1012-1011)
( طالبًا وطالبة بواقع 22095لثاين )للتخصص االنساين، وانسجامًا مع حدود البحث فقد بلغ عدد الطلبة يف الصف ا

( 4993( ذكورًا و )2505( طالبًا وطالبة يف الصف الرابع بواقع )22098( ااناًث و )3302( ذكورًا و )2429)
( طالب وطالبة، و عينة 20( طالب وطالبة، وتكونت عينة الثبات من )520وتكونت عينة التحليل االحصائي من )ااناثً.

 ( طالب وطالبة موزعُت حسب النوع االجتتماعي والصف الدراسي والتخصص.010البحث النهائية )
 اجراءات بناء مقياس السلوك التوكيدي

عرف على مستوى السلوك التوكيدي لدى طلبة جامعة اظتوصل، فقد قامت الباحثة ابعداد اداة مناسبة حتقق للت      
ب للحصول على الفقرات الالزمة لبناء االداة ، ومن اىداف البحث ،حيث يقوم مصمم االختبار النفسي بعدة أسالي

الوسائل اظتهمة يف اضتصول على الفقرات اللجوء إىل عينة استطالعية صغَتة من غتتمع الدراسة والطلب إليهم أن يكتبوا 
ع فقرات ( العينة االستطالعية للبحث ، وقد جتم1اصتدول )يبُت عن اطتاصية النفسية اليت يراد لالختبار أن يقيسها.و 

دراسة اضتالة باالختبار من الدراسات السابقة اليت عاصتت اظتوضوع نفسو أو من اظتصادر العلمية اليت تناولت اظتوضوع، أو 
 :االتيةمرت عملية اعداد اظتقياس ابظتراحل إذ ( 43: 1022)اطتطيب و اطتطيب 

لسلوك التوكيدي واالفادة من ىذه اظتقاييس يف االطالع على االدبيات واظتقاييس العربية واالجنبية اطتاصة مبوضوع ا .4
( الدراسات اليت مت االطالع 2صتدول )يبُت التعرف على الفقرات اظتناسبة يف تصميم مقياس السلوك التوكيدي. و 

 .عليها
 دراسات و مقاييس السلوك التوكيدي اليت مت االطالع عليها (4اجلدول )

ُمعد  اسم الباحث عنوان الدراسة ت
 ادلقياس

 البلد العينة السنة

2 
درجة ؽتارسة طلبة اصتامعة االسالمية بغزة 

دناط السلوك التوكيدي دراسة تقوميية يف ضوء أل
 القران الكرًن

 فلسطُت طلبة اصتامعة 1020 بو دفأػتمود خليل 

عالقة السلوك التوكيدي ابلتوافق الزواجي لدى  1
 زائراصت اظتتزوجُت 1028 جهاد كهمان عينة من اظتتزوجُت 

5 
التوجو حنو اظتستقبل يف ضوء الذكاء االنفعايل 

 والسلوك التوكيدي لدى اظتتفوقُت
ق ابو أ حسان نصار طالا

 فلسطُت اظتتفوقُت 1029 عمرة
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4 

ره أثفاعلية  برانمج لتنمية السلوك التوكيدي و 
يف زايدة فاعلية الذات والكفاءة االجتماعية 

الثانوية واالداء االكادميي لدى طالب اظترحلة 
 مبحافضات غزة 

 1022 فايز خضر دمحم بشَت
طالب 
اظترحلة 
 الثانوية

 فلسطُت

3 
السلوك التوكيدي وعالقتو ابلتكيف االجتماعي 

 1023 فردوس خضَت عباس اظتدرسي لدى طالبات اظترحلة االعدادية 
طالبات 
اظترحلة 
 االعدادية

 العراق

2 
و السلوك التوكيدي وعالقتو  ابلتوافق النفسي 
االجتماعي لدى طلبة معهد اعداد اظتعلمُت 

 يف ػتافظة كربالء
 1022 دمحم موحان ايسر الزاملي

معهد اعداد 
 العراق اظتعلمُت

يف ضوء الًتاث النفسي و النظرايت واظتقياس السابقة )مت ذكره يف حتديد  حتديد اظتفهوم النظري للسلوك التوكيدي  .2
 اظتصطلحات(

 ادر االتية: مجع الفقرات اخلام من ادلطص .1
 ( .2العينة االستلالعية  كما يف اجلدول ) .أ 

توجيو سؤال مفتوح حول السلوك التوكيدي حول كيفية توجيو وادارة التفاعالت االجتماعية واحملاداثت مع  بعد
 .االخرين والثقة ابلنفس وحتمل اظتسؤولية يف اختاذ القرارات ورفض مطالب االخرين غَت اظتنطقية

 س  النوع االجتماعي والطصف والتخطصصحبالعينة االستلالعية ع توزي ( 2اجلدول)

 اجملموع
 الكلية الطصف الثاين الطصف الرابع

 ت 
 ذكور اانث ذكور اانث

 1 كلية العلوم قسم الفيزيء 5 5 5 5 20
 2 كلية االداب قسم اللغة العربية 5 5 5 5 20
 اجملموع 10 10 10 10 40

اء عملية حتليل ظتفهوم السلوك التوكيدي مع السيدة اظتشرفة، فضاًل عن اطترباء يف قامت الباحثة ابجر اخلرباء:  .ب 
 االختصاصات الًتبوية والنفسية يف تشخيص مفهوم السلوك التوكيدي.

 االطالع على النظرايت النفسية اليت تناولت السلوك التوكيدي. .1
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ريف النظري لكل غتال بصورة مبسطة وسهلة وذات الفقرات ابلتع ترتبطقامت الباحثة بصياغة الفقرات مع مراعاة ان  .5
 لغة مفهومة مع حتديد اظتعٌت بدقة .

 ادلقياس بطصورته االولية*
غتال  ،اجملال االجتماعي،( فقرة توزعت على اربعة غتاالت ىي )غتال القيادة والتوجيو20تكون اظتقياس من )     

( ذات 23,23,23,23ان عدد الفقرات على التوايل )إذ ك غتال الدفاع عن اضتقوق الشخصية واظتشاعر( ،االستقاللية
ستسة بدائل )تنطبق بدرجة كبَتة جداً،تنطبق بدرجة كبَتة، تنطبق بدرجة متوسطة، تنطبق بدرجة قليلة، تنطبق بدرجة قليلة 

 .جداً(
 اخلطصائص السيكومرتية دلقياس )السلوك التوكيدي( :

 ادلقياس  صدقاواًل: 
ألختبار للغرض الذي رنب أن زنـقـقـو أو مـدى قيامو ابلوظيفة اظتفًتض قيامو هبا عندما يطبق يعرف أبنو مدى أتدية ا
تاكد من مدى مناسبة اظتقياس لتحقيق اىداف البحث اضتايل قامت ولل(. 200: 1005على فئة وضع عتا )كوافحة 

 النحو االيت : على وفقالباحثة ابلتحقق من مؤشرات الصدق 
 الطصدق الظاهري .4

عرض مقياس السلوك التوكيدي بصيغتو األولية على غتموعة من اطترباء واحملكمُت اظتختصُت يف العلوم الًتبوية مت  
% ( فما فوق معيارًا للداللة على الصدق 93واعتمدت الباحثة نسبة اتفاق ) ،( خبَتاً 12عددىم ) الذين بلغوالنفسية 

وفَت الصدق الظاىري للمقياس حىت يكون أكثر فاعلية ( أنو البد من ت2081الظاىري، و تؤكد )اان انستازي، 
 : ما أييت(، وبعد االطالع على اظتالحظات اليت أبداىا اطترباء واحملكمُت مت  228:  1022)ميخائيل

 ( 5تعديل صياغة بعض الفقرات كما موضح يف اصتدول ) 
 (4يف اصتدول )  يتضحمن غتال اىل اخر كما  ونقلها حذف بعض الفقرات. 

 الفقرات  اليت مت تعديلها دلقياس السلوك التوكيدي (1ول ) اجلد

 الفقرة بعد التعديل الفقرة قبل التعديل
 ادتكن من اختاذ القرارات بنفسي لن ادتكن من اختاذ القرارات بنفسي

 شعر ابالرتياح حُت ادخل يف نقاش مع االخرينأ شعر ابالرتياح حُت ادخل يف نقاشأ
 عرب عن ػتبيت لالخرين بتواضعأ عرب عن ػتبيت لالخرينأ
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 الفقرات اليت مت حذفها ونقلها من جمال اىل اخر يف مقياس السلوك التوكيدي (1اجلدول )

الفقرات  عدد فقراته اسم اجملال
 احملذوفة

الفقرات اليت نقلت 
 اىل جمال اخر

الفقرات اليت نقلت 
 اليه

جمموع 
 الفقرات

 اجملال االول
 23 )القيادة والتوجيو(

 (2الفقرة )-
 (2الفقرة )-
 (24الفقرة )-

 (1الفقرة )-
 نقلت اىل اجملال الثاين

 (3الفقرة )-
 21 من اجملال الثالث

 اجملال الثاين
 23 )اجملال االجتماعي(

 (2الفقرة )-
 (1الفقرة )-
 (8الفقرة)-
 (22الفقرة )-

 

 

(من اجملال 1الفقرة)-
 االول

(من اجملال 20الفقرة)-
 الثالث

(من اجملال 25الفقرة)-
 الرابع

24 

 اجملال الثالث
 )االستقاللية(

 (1الفقرة )- 23

( نقلت 3الفقرة)- 
 للمجال االول

(نقلت 20الفقرة )-
 للمجال الثاين

( من اجملال 0الفقرة )
 الرابع

25 

 اجملال الرابع
)الدفاع عن اضتقوق 
الشخصية 
 واظتشاعر(

 (5الفقرة )- 23
 (4الفقرة )-

(نقلت 0الفقرة )-
 ل الثالثللمجا

(نقلت 25الفقرة )-
 للمجال الثاين

 22 
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 نسبة اتفاق اخلرباء على فقرات مقياس السلوك التوكيدي (5اجلدول ) 

 نسبة االتفاق  عدد ادلتفقني رقم الفقرة
 اجملال االول

 %72 18 2الفقرة 
 %88 22 1الفقرة 
 %88 11 5الفقرة 
 %96 22 4الفقرة 
 %92 23 3الفقرة 
 %68 29 2قرة الف

 %96 24 9الفقرة 
 %80 20 8الفقرة 
 %84 21 0الفقرة 
 %84 21 20الفقرة 
 %96 22 22الفقرة 
 %88 22 21الفقرة 
 %80 20 25الفقرة 
 %68 17 24الفقرة 

 %88 22 65الفقرة 

 اجملال الثاين
 %64 16 2الفقرة 
 %72 18 1الفقرة 
 %88 22 5الفقرة 
 %84 21 4الفقرة 
 %84 21 3الفقرة 
 %96 24 2الفقرة 
 %88 22 9الفقرة 
 %72 18 8الفقرة 
 %92 23 0الفقرة 
 %88 22 20الفقرة 
 %68 17 22الفقرة 
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 %92 23 21الفقرة 
 %92 23 25الفقرة 
 %96 23 24الفقرة 
 %96 24 23الفقرة 

 اجملال الثالث
 %84 21 2الفقرة 
 %60 15 1الفقرة 
 %88 22 5الفقرة 
 %84 21 4الفقرة 
 %84 21 3الفقرة 
 %84 21 2الفقرة 
 %96 24 9الفقرة 
 %96 24 8الفقرة 
 %96 24 0الفقرة 
 %92 23 20الفقرة 
 %84 21 22الفقرة 
 %88 22 21الفقرة 
 %92 23 25الفقرة 
 %96 24 24الفقرة 
 %96 24 23الفقرة 

 اجملال الرابع

 %84 21 2الفقرة 

 %84 21 1الفقرة 
 %64 16 5الفقرة 
 %72 18 4الفقرة 
 %84 21 3الفقرة 
 %88 22 2الفقرة 
 %88 22 9الفقرة 
 %92 23 8الفقرة 
 %96 24 0الفقرة 
 %92 23 20الفقرة 
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 %92 23 22الفقرة 
 %88 22 21الفقرة 
 %96 24 25الفقرة 
 %84 21 24الفقرة 
 %92 23 23الفقرة 

 الطصدق البنائي .2
البناء ابلسمات النفسية اليت تنعكس أو تظهر يف عالمات اختبار ما أو مقياس ما، وميثل البناء  يعنی صدق 

جموعة من السلوكيات اظترتبطة هبا.  مبشتة نفسية  أو صفة أو خاصية ال ميكن مالحظتها مباشرة وادنا يستدل عليها 
(، واعتمدت الباحثة على طريقتُت 595: 1000ملحم ( كالذكاء والقلق والصدق واألمانة وغَت ذلك من السمات

 :على وفق ما أييتالستخراج الصدق البنائي وىم حساب القوة التمييزية للفقرات، واالتساق الداخلي لقبول الفقرة 
 حساب القوة التمييزية لدرجات فقرات مقياس السلوك التوكيدي .أ 

دائهم أو تصنيفـهـم علـى احملك اجملموعة تقوم ىذه الطريقة على أساس تقسيم أفراد العينة إىل غتموعتُت حسب أ
فرق يف األداء على االختبار لصاحل  رصدالضعيفة واجملموعة القوية، مث حنسب أداء ىاتُت اجملموعتُت على االختبـار فإذا 

 و(، 219: 1009اجملموعة القوية وكان ىـذا الفـرق لـو داللتو ايإحصائية كان االختبار صادقا وإال كان غَت ذلك.)ربيع  
 : على وفق ما أييتعرفة القوة التمييزية للفقرات مت اجراء اطتطوات ظت
 ( طالبًا وطالبة 520( فقرة على عينة التحليل االحصائي )التمييز( اظتؤلفة من )30طبق اظتقياس اظتكون من ) مت

 على التخصصُت العلمي واالنساين للصفُت الثاين والرابع. توزيعهم
  ( 09%( من الدرجات العليا ليمثل اجملموعة العليا وقد بلغت ) 19تنازليًا مث سحب نسبة )رتبت الدرجات ترتيبًا

ان النسبة اظتثلى ىي   Anastasi)%( من الدرجات الدنيا ليمثل اجملموعة الدنيا اذ ترى )19استمارة، وأدىن)
(19( )%(Anastasi,1988;23  يشَت )إذ(Kelly  يف افضل مايكون يف اىل ان ىذه النسبة جتعل اجملموعتُت

( استمارة ،مث اظتقارنة بينهما ابستخدام االختبارات  09بلغت )و .Kelly,1993;488)اضتجم والتباين )
 ايإحصائية للتعرف عن الداللة ايإحصائية عتا. 

 بعد حتديد حجم اجملموعتُت )العليا والدنيا( حسبت القوة التمييزية للفقرات ابستخدام االختبار التائي لعينتُت 
(  التابعة للمجال االول )القيادة والتوجيو ( الن القيم التائية  22،  2مستقلتُت وبناًء على ذلك مت حذف الفقرات )
درجة حرية قدرىا ب( 0,03( عند مستوى داللة )2,02) اليت بلغتاحملسوبة عتذه الفقرات اقل من القيمة اصتدولية 

 (.6يف اصتدول ) مبُت كما(،   201)
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 درجة القوة التمييزية لفقرات مقياس السلوك التوكيدي ( 6اجلدول )

 العدد اجملموعة الفقرات
ادلتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 القيمة التائية ادلعياري

1 
 1.08052 4.3505 97 عليا

3.530 
 1.19465 3.7732 97 دنيا

2 
 1.30670 3.7113 97 عليا

5.483 
 1.20539 2.7216 97 دنيا

3 
 1.29920 3.4536 97 عليا

3.083 
 1.30908 2.8763 97 دنيا

4 
 1.01535 4.1031 97 عليا

5.509 
 1.24112 3.2062 97 دنيا

5 
 0.96691 4.1134 97 عليا

6.015 
 1.25822 3.1443 97 دنيا

6 
 1.10790 3.0412 97 عليا

0.203 
 1.01291 3.0722 97 دنيا

7 
 0.88686 4.4124 97 عليا

7.358 
 1.33250 3.2165 97 دنيا

8 
 0.79220 4.4948 97 عليا

7.617 
 1.02188 3.4948 97 دنيا

9 
 1.21179 3.8969 97 عليا

4.214 
 1.27467 3.1443 97 دنيا

10 
 1.13358 3.8351 97 عليا

4.084 
 1.15181 3.1649 97 دنيا

11 
 1.49921 3.3402 97 عليا

0.310 
 1.27265 3.2784 97 دنيا

 3.286 1.23557 3.7423 97 عليا 12
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 1.12110 3.1856 97 دنيا

13 
 1.35202 3.7216 97 عليا

5.257 
 1.29697 2.7216 97 دنيا

14 
 1.28916 3.7629 97 عليا

4.526 
 1.24845 2.9381 97 دنيا

15 
 1.24794 3.5876 97 عليا

3.608 
 1.21938 2.9485 97 دنيا

16 
 1.02848 4.2371 97 عليا

5.508 
 1.15758 3.3711 97 دنيا

17 
 0.29164 4.9072 97 عليا

14.056 
 1.35591 2.9278 97 دنيا

18 
 1.08251 4.0722 97 عليا

8.652 
 1.23592 2.6289 97 دنيا

19 
 1.10353 3.9691 97 عليا

5.313 
 1.24371 3.0722 97 دنيا

20 
 1.17827 4.1959 97 عليا

4.943 
 1.23226 3.3402 97 دنيا

21 
 1.23513 3.7835 97 عليا

5.063 
 1.26044 2.8763 97 دنيا

22 
 1.35797 3.7320 97 عليا

4.400 
 1.25069 2.9072 97 دنيا

23 
 1.31995 4.1340 97 عليا

3.970 
 1.17114 3.4227 97 دنيا

24 
 0.99289 4.3711 97 عليا

6.796 
 1.17580 3.3093 97 دنيا

 5.205 0.87907 4.4742 97 عليا 25



 مجلة درادات موصلية
 ديمية في العلوم االندانيةتعنى ببحوث الموصل االكا ،ية رلمية محكمةفصلمجلة 

ISSN. 1815-8854 

 هـ4111ربيع الثاني  -2222(، تذرين الثاني 56مجلة درادات موصلية، العدد )

 

 
(661) 

 1.26562 3.6598 97 دنيا

26 
 1.25017 3.5464 97 عليا

3.409 
 1.27678 2.9278 97 دنيا

27 
 0.95698 4.2887 97 عليا

5.361 
 1.10041 3.4948 97 دنيا

28 
 0.85780 4.6289 97 عليا

13.294 
 1.29149 2.5361 97 دنيا

29 
 1.26129 3.6907 97 عليا

2.340 
 1.25429 3.2680 97 دنيا

30 
 0.93897 4.3711 97 عليا

7.640 
 1.17205 3.2062 97 دنيا

31 
 1.00994 4.2887 97 عليا

6.565 
 1.25189 3.2165 97 دنيا

32 
 0.92037 4.4021 97 عليا

7.489 
 1.20788 3.2474 97 دنيا

33 
 1.05579 3.7732 97 عليا

4.618 
 1.26656 3.0000 97 دنيا

34 
 1.12436 4.1649 97 عليا

7.426 
 1.09905 2.9794 97 دنيا

35 
 1.07524 4.0103 97 عليا

5.437 
 1.26724 3.0928 97 دنيا

36 
 1.10275 3.9485 97 عليا

5.502 
 1.16700 3.0515 97 دنيا

37 
 0.97938 4.3505 97 عليا

5.789 
 1.32636 3.3814 97 دنيا

38 
 0.98485 4.3918 97 عليا

8.457 
 1.21081 3.0515 97 دنيا
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39 
 1.00770 4.2784 97 عليا

7.350 
 1.28139 3.0619 97 دنيا

40 
 1.46802 3.3814 97 عليا

3.177 
 1.28315 2.7526 97 دنيا

41 
 1.35741 3.6186 97 عليا

5.628 
 1.16064 2.5979 97 دنيا

42 
 1.39179 4.0206 97 عليا

5.177 
 1.35401 3.0000 97 دنيا

43 
 1.42088 3.5670 97 عليا

3.555 
 1.19447 2.8969 97 دنيا

44 
 1.15767 4.1856 97 عليا

6.664 
 1.25377 3.0309 97 دنيا

45 
 1.05559 3.8969 97 عليا

6.038 
 1.08449 2.9691 97 دنيا

46 
 1.28700 3.7732 97 عليا

5.001 
 1.11880 2.9072 97 دنيا

47 
 1.14798 4.1237 97 عليا

4.655 
 1.00685 3.4021 97 دنيا

48 
 1.21912 3.8454 97 عليا

2.779 
 1.20921 3.3608 97 دنيا

49 
 1.19033 3.8247 97 عليا

5.927 
 1.34844 2.7423 97 دنيا

50 
 1.16774 3.9691 97 عليا

4.288 
 1.30654 3.2062 97 دنيا

 فقرة. 48تضليل الفقرات احملذوفة، واصبح اظتقياس  *مت
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 االتساق الداخلي .ب 
حساب معامل االرتباط بني درجة كل فقرة من الفقرات مع الدرجة الكلية للمقياس ومع الدرجة الكلية للمجال 

 الذي تنتمي اليه 
ا يعٍت صدق البناء تدل معامالت االرتباط على ان اظتكوانت او الفقرات تقيس ظاىرة سلوكية مشًتكة ؽت

تحقيق ىذا ايإجراء ظتقياس السلوك التوكيدي استخدم معامل ارتباط ل(، و 539:  1003الداخلي )مراد و سليمان 
طالبًا وطالبة على كل فقرة وبُت درجاهتم الكلية  520عددىم  الذين بلغبَتسون يإرناد العالقة بُت درجات افراد العينة 

مي إليو تلك الفقرة تبُت درجات العينة على كل فقرة ودرجتهم الكلية على اجملال الذي تن على اظتقياس، وإرناد العالقة
( 7من الداللة ايإحصائية لقيم معامل االرتباط استعمل االختبار التائي يإرناد معنوية معامل االرتباط واصتدول ) وللتحقق

 يبُت النتائج.
 (7اجلدول )

قيم معامالت و  لفقرات والدرجة الكلية دلقياس السلوك التوكيديقيم معامالت االرتباط اخلاصة بدرجة ا
 االرتباط اخلاصة بدرجة الفقرات والدرجة الكلية جملاالت السلوك التوكيدي

 الفقرات
 مع الدرجة الكلية مع اجملال التابع له

 االختبارالتائي  معامل االرتباط االختبار التائي معامل االرتباط
 ولل األاجملا ولاجملال األ

1 0.265 5.2 0.207 4.0033322 
2 0.316 6.302 0.285 5.625767614 
3 0.255 4.99 0.167 3.204793534 
4 0.426 8.909 0.334 6.704601205 
5 0.484 10.465 0.335 6.727208138 
6 0.088 1.678 0.05188991 0.98312779 
7 0.408 8.456 0.422 8.80724843 
8 0.385 7.893 0.353 7.138635051 
9 0.403 8.332 0.272 5.348120354 

10 0.396 8.16 0.198 3.822003764 
11 0.07 1.328 0.022119379 0.418620704 

12 0.331 6.637 0.137 2.616835666 
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  اجملال الثاين اجملال الثاين  

13 0.397 8.184 0.253 4.947960205 
 

14 0.405 8.381 0.234 4.553920095 
 

15 0.291 5.755 0.238 4.636397493 
 

16 0.409 8.48 0.345 6.954706651 
 

17 0.166 3.185 0.628 15.26871493 
 

18 0.391 8.038 0.439 9.244729451 
 

19 0.375 7.654 0.257 5.031675105 
 

20 0.402 8.307 0.3 5.950343974 
 

21 0.355 7.185 0.296 5.863330759 
 

22 0.349 7.046 0.221 4.287530537 
 

23 0.37 7.536 0.259 5.073636025 
 

24 0.457 9.721 0.38 7.77301887 
 

25 0.347 7.001 0.333 6.682019753 
 

26 0.299 5.929 0.177 3.402723267 
 

 اجملال الثالث اجملال الثالث
 

27 0.328 6.569 0.298 5.906794681 
 

28 0.236 4.595 0.542 12.20297928 
 

29 0.289 5.712 0.158 3.027528742 
 

30 0.483 10.437 0.381 7.796942388 
 

31 0.443 9.349 0.326 6.524652752 
 

32 0.597 14.08 0.417 8.680772323 
 

33 0.371 7.559 0.281 5.539987989 
 

34 0.522 11.58 0.427 8.934702387 
 

35 0.441 9.297 0.31 6.169401205 
 

36 0.421 8.782 0.316 6.301915861 
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37 0.56 12.789 0.374 7.630141335 
 

38 0.525 11.671 0.476 10.24093581 
 

39 0.525 11.671 0.393 8.086566456 
 

 اجملال الرابع اجملال الرابع
 

40 0.345 6.955 0.116 2.209740486 
 

41 0.39 8.014 0.282 5.561403258 
 

42 0.334 6.705 0.394 8.110918474 
 

43 0.458 9.748 0.254 4.968863289 
 

44 0.472 10.13 0.404 8.356341781 
 

45 0.387 7.941 0.287 5.668776984 
 

46 0.432 9.063 0.249 4.864516409 
 

47 0.38 7.773 0.271 5.326896575 
 

48 0.44 9.271 0.165 3.165331919 
 

49 0.239 4.657 0.343 6.908996016 
 

50 0.307 6.103 0.247 4.822894387 
 

 فقرة.    48* مت تضليل الفقرات احملذوفة واصبح اظتقياس    
تطبيق اختبار بَتسون ظتعامل االرتباط وللتحقق من مستوى الداللة مت تطبيق بمت استخراج قيم معامالت االرتباط            

ط  وأشارت النتائج إىل ان القيم التائية احملسوبة اكرب من القيمة اصتدولية االختبار التائي الستخراج داللة معامالت االرتبا
( واستنادًا اىل ذلك  فان فقرات اظتقياس تتمتع  205درجة حرية )ب( 0.03عند مستوى داللة ) (2.02) اليت بلغت

 .قوة دتييزية مقبولةلعدم دتتعها ابتساق و  ( اليت مت حذفها22 -2بدرجة مقبولة من االتساق ابستثناء الفقرات )
 ادلقياس بطصيغته النهائية *

على اجملاالت االربعة للمقياس وببدائل ستاسية متدرجة من  مت توزيعها( فقرة 48تكون اظتقياس بصيغتو النهائية من)        
ليلة جداً( دتثل تنطبق بدرجة ق ،تنطبق بدرجة قليلة ،تنطبق بدرجة متوسطة ،تنطبق بدرجة كبَتة، )تنطبق بدرجة كبَتة جداً 

 ( االقل انطباقاً على اظتستجيب .2( االجابة االكثر انطباقاً للمستجيب ودتثل الدرجة ) 3الدرجة) 
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 الثباتاثنياً: 
 وتوجدعلى االداة نفسها  اليت سجلتىو من اظتواصفات السيكومًتية الضرورية لالختبار ويشَت اىل اتساق النتائج  

(، 181:1011بات تعتمد على نوع االتساق وخصائص االداة )الشجَتي،الزىَتي ضتساب معامل الث عديدةطرائق 
 ولغرض استخراج معامل الثبات ظتقياس السلوك التوكيدي اعتمدت الباحثة على طريقتُت الستخراجو وذنا :

ى عينة عادة،وجرى تطبيق اظتقياس للمرة االوىل علاال:  مت استخراج الثبات بطريقة االختباراعادة االختبار و  -2
بتاريخ نفسها ( واعيد تطبيق االختبار للمرة الثانية على العينة 4/4/1011( طالبًا و طالبة بتاريخ )20عددىا )

يوماً، ومت حساب درجات التطبيقُت ابستخدام معامل ارتباط بَتسون  ظتعرفة  24( اي بفاصل زمٍت قدره 28/4/1011)
( وىو مستوى جيد للثبات، وغالباً 0.84ئج ان معامل الثبات قد بلغ )اظهرت النتا لذامستوى االتساق بُت التطبيقُت 

 (.245:  2009( على اهنا معامل ثبات مقبول للمقاييس )كراجة  90معامالت االرتباط الدرجة أكثر من )ما تعد 
يقـة الفـا  تأكد من معامل ثبات مقياس السلوك التوكيدي مت استخراج معامل الثبات بطر لل:  الفـا كـرونباخمعامل  -1

( وىو مستوى ثبات جيد، وبذلك اصبح اظتقياس جاىز 0.80كـرو نباخ وبلغ معامل الثبات للمقياس هبذه الطريقة )
 للتطبيق.

 التلبيق النهائي:
تحقيق لالبحث بصيغتها النهائية و  ةبعد ان مت استخراج مؤشرات اطتصائص القياسية )الصدق و الثبات (الدا          

عددىا  اليت بلغ( فقرة على عينة البحث 48اضتايل مت تطبيق مقياس السلوك التوكيدي الذي اتلف من )اىداف البحث 
( 28/3/1011( واستمر لغاية )20/4/1011( طالبًا و طالبة من طلبة جامعة اظتوصل وقد بدأ التطبيق بتاريخ )010)

ا كل غتموعة من أفراد العينة الغرض من تطبيق ىذوقامت الباحثة بتطبيق اظتقياس بنفسها و اوضحت يف بداية اللقاء مع  
وعدم ترك أية فقرة من دون إجابة وأذنية تثبيت اظتعلومات اظتتعلقة بـ) النوع  كلها  ، وضرورة ايإجابة عن الفقراتاظتقياس

ظتنح  االجتماعي و الصف و التخصص ( وتؤكد عتم سرية اظتعلومات الواردة يف ايإجاابت، ويطلب منهم عدم ذكر االسم
 اظتستجيبُت اضترية يف التعبَت بدقة وموضوعية.

 السلوك التوكيدي مقياستطصحيح  
موزعة على اربعة غتاالت ومت تصحيح استجابة كل بدائل ستاسية ب ( فقرة48من ) بصيغتو النهائيةتكون اظتقياس        

( 2، 1، 5، 4، 3ة للفقرات االرنابية )اذ اعطيت االوزان االتيمفحوص من خالل حتديد اوزان درجات بدائل االستجابة 
( 48قل درجة )أ( و 140على درجة للمقياس ) أكانت و  ( 3، 4، 5، 1، 2و اعطيت االوزان االتية للفقرات السلبية )

  وهبذا اصبح اظتقياس جاىز للتطبيق لتمتعو ابلصدق والثبات والتمييز. (.244مبتوسط افًتاضي قدره )
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 :دمة الوسائل االحطصائية ادلستخ
البياانت الواردة يف البحث  ظتعاصتة( spssبربانمج اضتقيبة االحصائية للعلوم االجتماعية )استعانت الباحثة    

 ابستخدام الوسائل االحصائية االتية :
  معادلة الطصدق الظاهري .4

 النسبة اظتئوية ظتعامل اتفاق اطترباء=  
(Cooper, 1979,:49)   

 
 

     ائي لعينة واحدةاالختبار الت .2
 

  = الوسط اضتسا ي اظتتحقق -س
   أ= اظتتوسط االفًتاضي
  ع = االحنراف اظتعياري

ن = حجم                                                              (134 :2099) البيايت وأثناسيوس   
 العينة

 االختبار التائي لعينتني مستقلتني .1
   

 جملموعة األوىل: عدد أفراد ا 2ن
 : عدد أفراد اجملموعة الثانية 1ن
 : تباين اجملموعة األوىل 1(2)ع 

 (101: 1020)عالم                                                       : تباين اجملموعة الثانية  1(1)ع 
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 معامل ارتباط بريسون .1

  ر = معامل ارتباط بَتسون .

  ن = عدد االفراد .
 (285: 2099) البيايت وزكراي                                                     قيم اظتتغَتين .  س ، ص =

 
 

  الختبار التائي لداللة معامل االرتباطا .5
 

 (234:1020) عالم                                                                        ت=          
 

 
  رونباخك-معادلة الفا .1
 

 (140: 1004)النبهان                                                                                      
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 قياس السلوك التوكيدي بطصيغته النهائيةم
 عزيزي الطالب ...    
 عزيزيت الطالبة...   
 
 -حتية طيبة :  

اض البحث العلمي تتكون من غتموعة من الفقرات يرجى االجابة على كل فقرة بُت يديك  استبانو محعدة الغر          

( امام البديل الذي تعتقد انو  من الفقرات بدقة وموضوعية من خالل اختيار احد بدائل كل فقرة ووضع عالمة ) 
 عي لذكر االسم .دون االجابة عنها ، علماً انو ال دامن فقرة  ةينطبق عليك ،والرجاء عدم ترك اي

 -: يف الرجاء ملء اظتعلومات ادانه
 
 
 ذكر                          انثى                النوع االجتماعي:  

 انساين                  التخصص العام :           علمي     
 الصف :                     الثاين                          الرابع     

 لكلية ...................................       ا
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 تنلبق بدرجة
 

  الفقرات
 ت

 كبرية متوسلة قليلة قليلة جداً 
كبرية 
 جداً 

      دتكن من اختاذ القرارات بنفسيأ 2
      يصعب عليا حل اظتشكالت  .1

      صويت عايل عند اضتديث مع االخرين  .5

      حيح اخطاء اصدقائيعمل على تصأ 4

      اصدقائي قائداً عتم  يعدين 3

      شعر ابالرتياح حُت ادخل يف نقاش مع االخرين أ 2
      لدي القدرة على قول )ال ( بطريقة مناسبة  9
      كون قائداً جملموعيت أحب ان أ 8

      ضمَت الغائب  استخدم ضمَت اظتتكلم  )اان ( بدالً من 0
      حب تعريف االخرين مبا اقوم بعملوأ 20
      وسائل التواصل االجتماعي اكثرمن اضتديث اظتباشربفضل اضتديث أ .22

      اشى النظر يف وجو االخرين عند التحدث معهمحتأ .21
      االسئلة حبضور االخرين تقدًنجتنب أ .25
      بدأ ابلسالم على من يقابلٍتأ 24

      بداء رأيي عندما اتعامل مع االشخاص العدوانيُتردد يف اأت 23
      دون ارتباكمن ي موضوع عام و أدث مع اقرابئي يف أحت 22
      ميل اىل تكوين عالقات اجتماعيةأ 29
      عرب عن ػتبيت لالخرين بتواضعأ 28
      شارك يف النشاطات اصتماعية بفعاليةأ 20
      قات جديدةجد صعوبة يف تكوين صداأ .10
      ئعتذر لآلخرين عندما اخطأ 12
      شارك االخرين يف افراحهم واحزاهنمأ 11
      لكل شخص لو مكانو يف قليب اعتزازيظهر أ 15
      ضل مشاعر االخرين على مشاعريأف .14
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      عرب عن رأيي بكل موضوعيةأ 13
      اعندما اشًتي بضاعة فيها عيب ارجاعهاخجل  .12
      عتمد على زمالئي يف حل مشكاليت أ .19
      أرفض اظتطالب غَت اظتنطقية 18
      رفض ان ايخذ شخص ما اظتكان اظتخصص يلأ 10
      عندما اتناق  مع اصدقائي اقول رأيي الذي اقتنع بو 50
      طلب اظتساعدة من االخرين عند اضتاجة اليهاأ 52
      ا يدور يف خاطري حتدث حبرية عمأ 51

      دون ترددمن عًتف أبخطائي يف العلن أ 55

      عاتب االخرين ان اقتضى االمرأ 54

      تعامل أبحًتام مع اصتنس االخرأ 53

      مدح االخرين على افعاعتم الطيبةأ 52

      عرب عن آرائي وان كان زمالئي اليتفقون معيأ 59
      زميلي ان اخفي مشاعرياذا ضايقٍت أفضل  .58
      رتبك عندما اتعرض للمعاكسة من االخرين أ .50
      ستخدم القوة يف الدفاع عن نفسيأ 40

      قدم شكوى للجهات اظتختصة للحصول على حقوقيأ 42
      حًتم حق االخرين يف التعبَت عن ارائهمأ 41
      عرب عن مشاعر الغضب حُت تنتهك حقوقي أ 45
      اظتشكالتتنازل عن حقي يف سبيل جتنب أ .44
      دون خوف او ترددمن طالب حبقوقي أ 43

      دون وجو حق من عًتض حُت يتحيز استاذي لزميلي أ 42
      صتأ اىل كبت مشاعري بدالً من اظهارىا أ .49
      عرب عن اظتوافقة يف حالة االقتناع اوالرضا او الفائدةأ 48
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 المصادر:
 ادلطصادر العربية:

التوجه حنو ادلستقبل يف ضوء الذكاء االنفعايل والسلوك التوكيدي لدى ( 1029ابو عمرة، احسان نصار طالاق ) .4
 ، قسم علم النفس ،كلية الًتبية،جامعة االقصى.ادلتفوقني

سلوك التوكيدي دراسة تقوميية يف ضوء درجة ممارسة طلبة اجلامعة االسالمية بغزة المناط ال(  1020أبودف،ػتمود خليل ) .2
 ،قسم اصول تربية ،اصتامعة االسالمية بغزة،فلسطُت .القران الكرمي

فاعلية برانمج لتنمية السلوك التوكيدي واثـر  يف زيدة فاعليـة الـذات والكفـاءة االجتماعيـة ( 1022بشَت،فايز خضر دمحم ) .1
 كلية الًتبية، جامعة االزىر.  فظات غزة،مبحا واالداء االكادميي لدى طالب ادلرحلة الثانوية

 .، جامعة مؤتة ، األردن أساسيات القياس والتقومي يف العلوم السلوكية( 1004النبهان، موسى )  .1
ــة وعلــم الــنفس ( 2099البيــايت ، عبــد اصتبــار توفيــق وزكــراي أثناســيوس )  .5 ، اصتامعــة اإلحطصــاء الوصــفي واالســتداليل يف الرتبي

 ؤسسة الثقافة ، بغداد.اظتستنصرية ، مطبعة م
( عامــل االنســجام وعالقتــو ابســاليب توكيــد الــذات لــدى اظتــوظفُت يف اقلــيم  1020جرجيس،مؤيــد اشتاعيــل ، كــاظم زرار ازتــد ) .1

 (.53،العــدد) جملــة الفنــون واألدب وعلــوم اإلنســانيات واالجتمـــاعالعــراق، كليــة الًتبيــة، جامعــة صــالح الـدين، -كردسـتان
3383 -ISSN online: 2414 www.jalhss.com 

ـــارات وادلقـــاييس النفســـية( 1022اطتطيـــب، ازتـــد حامـــد، دمحم ازتـــد اطتطيـــب ) .9  –،دار اضتامـــد للنشـــر والتوزيع،عمـــان االختب
 .2االردن ط

 .2، دار اظتسَتة للنشر والتوزيع، عمان، طقياس الشخطصية( 1009ربيع، دمحم شحاتو ) .8
الســلوك التوكيــدي وعالقتــه قلتوافــق النفســي و االجتمــاعي لــدى طلبــة معهــد اعــداد ( 1022،دمحم موحــان ايســر )الزاملــي .9

 ،كلية الًتبية،جامعة كربالء.ادلعلمني يف حمافظة كربالء
ــة يف القيــاس النفســي والرتبــوي( 1011الشجَتي،ايســر خلــف، حيــدر عبــد الكــرًن الــزىَتي ) .42 ،دار االعصــار  اجتاهــات حديث

 .2ي،طالعلم
 ، منشورات اصتامعة األردنية.مشكالت األطفال وادلراهقني وأسالي  ادلساعدة فيها( 1022شيفر، شارلز، ىوارد مليمان،) .44
( الســلوك التوكيــدي و عالقتــو ابلتكيــف االجتمــاعي اظتدرســي لــدى طالبــات اظترحلــة االعداديــة 1023عبــاس، فــردوس خضــَت ) .42
  www.iasj.netجامعة اببل.  -بوية والنفسيةجملة كلية الرتبية االساسية للعلوم الرت ،

األســــالي  اإلحطصـــائية االســــتداللية يف حتليـــل بيــــاانت البحـــوث النفســــية والرتبويــــة ( 1020عـــالم، صـــالح الــــدين ػتمـــود) .41
 ، دار الفكر العر ي ، القاىرة. 1، طواالجتماعية ) البارامرتية والالقرامرتية(

ادلغــــايرة وعالقتهــــا قلتوكيديــــة وجــــودة احليــــاة لــــدى طلبــــة -ادلســــايرة( 1022قاسم،انتصــــار كمــــال ، شتــــَتة عبــــد اضتســــُت ) .41
 ..كلية الًتبية للبنات ،جامعة بغداداجلامعة

http://www.jalhss.com/
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اثـــر اســـتخدام اســـرتاتيجيات الـــتعلم التعـــاوين يف الســـلوك التوكيـــدي وعالقتـــه قســـالي  ( 1010القرين،صـــاحل ازتـــد علـــي ) .45
 .كلية الًتبية.لة الثانوية مبحافظة حبرة مبنلقة مكه ادلكرمةمواجهة الضغوط النفسية والتحطصيل لدى طالب ادلرح

 ، كلية الًتبية ،جامعة القادسية. السلوك التوكيدي لدى طلبة كلية الرتبية( 1028كاظم، نورة رايض ) .41
 .2، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع،عمان،طالقياس والتقومي يف علم النفس( 2009كراجو، عبد القادر ) .49
،كليـــة العلـــوم االجتماعيـــة عالقـــة الســـلوك التوكيـــدي قلتوافـــق الزواجـــي لـــدى عينـــة مـــن ادلتـــزوجني( 1028،جهــاد )كهمان .48

 واالنسانية، جامعة الوادي.
، دار اظتســـَتة للنشـــر القيـــاس والتقيـــيم واســـالي  القيـــاس و التشـــخيص يف الرتبيـــة اخلاصـــة( 1005كوافحـــة، تيســـَت مفلـــح ) .49

 .2والتوزيع والطباعة، ط
ــة خلــوات اعــدادها ( 1003صــالح ازتــد، امــُت علــي ســليمان )مــراد،  .22 ــارات وادلقــاييس يف العلــوم النفســية و الرتبوي االختب

 .1، دار الكتب اضتديث، طوخطصائطصها
 .2، دار اظتسَتة للنشر والتوزيع، عمان، طالقياس والتقومي يف الرتبية وعلم النفس( 1000ملحم، سامي دمحم ) .24
ــة وتقنينهــا( 1022ائيــل، امطــانيوس انيــف )ميخ .22 ــارات وادلقــاييس النفســية والرتبوي ــاء االختب ، دار االعصــار العلمــي للنشــر بن

 .2االردن ط –والتوزيع، عمان 
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