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 بحث مستخمص من رسالة ماجستير 
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   نوزه حممد طو أ.م.د                                          أ.د. نوز أمحد السمادً         

 أستاذ الصحت النفسيت املساعد                                            أستاذ الصحت النفسيت املتفسغ            

 جامعت الفيوم -ةكليت الرتبيت للطفولت املبكس                      عميد كليت الرتبيت للطفولت املبكسة السابق 

                                جامعت الفيوم                  
 
 صستخــمم

تأكيد  لمقياسىدف البحث الحالي إلى التحقق من الخصائص السيكومترية 
( 033الذات لدى أطفال مرحمة الطفولة المبكرة، لذا طبق المقياس عمى عينة قواميا )

طفاًل وطفمة من مرحمة الطفولة المبكرة لبعض مدارس رياض األطفال بمحافظة 
التحميل العاممي  نتائج توصمت م. وقد7303-7302اسي الفيوم لمعام الدر 

تشبع البنية العاممية لتأكيد الذات عمى ثالثة عوامل، باإلضافة إلى  إلى االستكشافي
 بمؤشرات مالئمة جيدة في ضوء بيانات عينة البحث، وتمتع المقياس فقرات تمتع

 المقياس وحققالبناء العاممي،  المحكمين، وصدق صدق من بدرجة عالية المقياس
 الداخمي .  االتساق ثبات من جيدة درجة
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ABSTRACT 
 The present research aim to investigate the 
psychometric properties of the self-assertion scale among 
Kindergarten children. Therefore, the scale was applied to a 
sample of (300) male and female children from early childhood 
stage of some kindergarten schools in Fayoum Governorate for 
the academic year (2017-2018). The results of the exploratory 
factor analysis have found the saturation of the factorial 
structure of the self-assertion on three factors, in addition to 
the paragraphs of the scale with good indicators in the light of 
the data of the research sample, and the scale enjoyed a high 
degree of validity of juries or trutees, and the validity of the 
factorial structure, and achieved scale good degree of stability 
of internal consistency. 
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 ث ــالبحة ــــدمــقـم
حظي موضوع توكيد الذات باىتمام كبير سواًء عمى المستوى المدرسـي أو 

عام، لما لو من أىمية كبيرة في مساعدة األطفال عمى ٍ المسـتوى الحياتي بشكل
الذات، فيما يعتبر التصرف بشكل التصرف بشـكل مؤكـد لمذات عمى اعتبار أنو ينمي 

حباطا  (.733٢باسم دحادحة،  .( ليمً غير مؤكـد لمـذات ىزيمـة وا 
ويتعمم الطفل في مرحمة الطفولة المبكرة ويكتسب سموكيات مختمفة، وىذه 
المرحمة من أخطر وأىم فترات الحياة اإلنسانية، وذلك ألن فرص التعميم في ىذه 

 رحمة أخرى.المرحمة أنسب وأفضل من أية م
( أن تشجيع الطفل في التعبير عمى انفعاالتو 044٢ويؤكد لويس كامل )

كسابو  بطريقة تمقائية بما يتناسب مع الموقف، ومنحو الثقة في أداء األدوار، وا 
استجابات بديمة مالئمة لمتعبير الشعوري، يؤدي إلى تنميو توكيده لذاتو ومن ثم 

 اتو.تحسين جوانب مختمفة من سماتو وسموكي
ويعد توكيد الذات من أىم حاجات النمو االجتماعي لدى الطفل، فيو يحاول 
دائمًا أن يقترب بسموكو من سموك الكبار ليؤكد مكانتو االجتماعية، فمن الخير أن 
نبث في نفس الطفل أنو موضع إعجاب ميما قل شأن التقدم الذي يحرزه )عمي أحمد 

 (.0441البن، 
( أن الطفل المؤكد لذاتو يشعر بالرضا عن Bigelow, 1996 ويرى بيجمو )

نفسو وثقة في الذات، وىذه الصفات يمكن أن يمارسيا الطفل من خالل القواعد 
 االجتماعية التي يتعامل بيا مع اآلخرين.

تأكيد الذات من المفاىيم النفسية التي أثارت جداًل بين  لذلك يعتبر مفيوم
من أساليب الشخصية، ومنيم من اعتبرىا  عمماء النفس، فمنيم من اعتبرىا أسموب

سمة من سمات الشخصية، والبعض أقرنيا بالسموك اإليجابي فقط، بينما أقرنيا قسم 
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 (.7332بني يونس، محمد آخر بالسموك اإليجابي والسمبي معًا. ) 
ويعرف توكيد الذات بأنو "القدرة عمى تعبير الفرد عن أفكاره الخاصة، 

ظيار احترام حقوق اآلخرين في ومشاعره، ومعتقداتو بط ريقة واضحة ومناسبة، وا 
الوقت الذي يستطيع فيو الشخص الدفاع عن حقوقو، ىذه الشخصية التوكيدية تجد 
من السيل عمييا رفض طمب اآلخرين لو كان في غير مصمحتيا، وتتحمل عواقب 

 (.(Yucel et al.,2002ىذا الرفض" 
( أن توكيد 7307د المجيد )ويرى محمود فتحي عكاشة وفرحات فتحي عب

الذات ىو قدرة الشخص عمى المحادثة مع اآلخرين والتعبير عن آرائو سواء كانت 
متفقة أو مختمفة مع اآلخرين، واإلفصاح عن مشاعره اإليجابية )مدح( أو السمبية 
)غضب( حياليم، والدفاع عن حقوقو الخاصة، والمبادأة واالستمرار في إنياء 

اعية، وتتضمن ميارة المحادثة وميارة التعبير عن الرأي في مختمف التفاعالت االجتم
 المواقف االجتماعية.

ويعتبر تأكيد الذات أسموبًا من أساليب السموك الشخصي والتواصل والذي 
يعبر عن األمور التي تيم الفرد ويحترم في الوقت ذاتو األمور التي تيم اآلخرين، 

إحساس قوي بتقييم ذواتيم والذي يسمح ليم  لدييم لذواتيم المؤَّكدونواألشخاص 
بحماية حقوقيم ويتواصمون مع اآلخرين بصدق ووضوح، وعندما يشعرون باالنزعاج، 
أو يواجيون مصادر ازعاجيم بطرق فعالة، وىم يظيرون أنفسيم أمام اآلخرين 
ويتحممون مسؤولية قراراتيم ويعترفون بأخطائيم وىم يحسبون بحظر لممخاطر 

     .( Phillips, 2002)ات التي يقدمون عمييا.والمجازف
( بأنو قدرة الفرد عمى تنمية قدراتو عمى التعبير 733٢كما يعرفو الظاىر )

عن مشاعر الحب أو اإلعجاب أو التقدير، وأيضًا عن مشاعر الرفض أو الغضب 
لمالئم أو الكراىية، تعبيرًا لفظيًا واضحًا ومباشرًا، أو ىي قدرة الشخص عمى التعبير ا

" لفظًا وسموكًا " عن مشاعره وأفكاره وآرائو ومواقفو تجاه األشخاص واألحداث، 
 (.7330والمطالبة بحقوقو دون ظمم أو عدوان. )رنا النشاشيبي، 
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ومن ىنا فإن توكيد الذات يتميز بتحقيق التوازن بين كل من حقوقنا وحقوق 
نا المختمفة في الحياة. )مريم اآلخرين، وواجباتنا وحقوقنا، من خالل آدائنا ألدوار 

 (.7331عيسى الخميفي، 
نستنتج من التعريفات السابقة أن توكيد الذات ىو قدرة الفرد عمى المبادرة 
لمتعبير عن أفكاره ومشاعره وآرائو، ويظير ذلك من خالل مدح اآلخرين ، وتوجيو 

ام بواجباتو النقد ليم وتقبمو منيم، والدفاع عن حقوقيم، والمطالبة بحقو، والقي
بموضوعية واستقاللية، وبذلك يتمثل توكيد الذات بمجموعة من األبعاد ىي: 
)المبادرة، الدفاع عن الحقوق، توجيو النقد، االستقالل، تقدير الذات، مدح اآلخرين، 

 التعبير االنفعالى، التوكيد االجتماعي(.
ذات إال أن ورغم الجدل القائم بين العمماء في النظرة إلى مفيوم توكيد ال

مشتركة بين ىذه اآلراء تتمثل في التعبير عن الذات بشكل واضح عوامل ىناك 
وصريح، يحافظ فيو الفرد عمى حقوقو ومصالحو، ويعبر بحرية عن أفكاره ومشاعره، 

، بحيث ال يكون ىناك إضرار أو االجتماعيةمع مراعاة االلتزام بالقيم والمعايير 
 (. 7332بني يونس، انتياك لحقوق اآلخرين. )محمد 

فاألشخاص المؤكدون لذواتيم يثقون بقدراتيم ولدييم حس عام بالقدرة عمى 
الضبط والعمل والتخطيط بأساليب منطقية وواقعية، وعندما يفشل الشخص المؤكد 
نجاز  لذاتو في تحقيق توقعاتو، فإن ذلك ال يؤثر عمى دافعيتو، بل يسعى لتحقيق وا 

ذلك فالشخص غير المؤكد لذاتو يعتمد عمى استحسان ميام أخرى، وعمى العكس من 
اآلخرين وعطفيم، لذا فيو يتجنب الدخول في المنافسات والمخاطر ألنو يخاف 

 (.733٢الفشل. )باسم دحادحة، 
 ثــالبح كمةـــــمش

 صياغة مشكمة البحث من خالل التساؤل الرئيس التالي: ويمكن
قياس تأكيد الذات لدى عينة ما الخصائص السيكومترية التي يتمتع بيا م -



   الخصائص السيكومترية لمقياس تقدير تأكيد الذات
 

 

 

 

- 454 - 

 ياسمين مصطفى محمود فرج اهللأ. 
 طومحمد  نوره أ.م.د   الرمادي  أحمد أ.د نور 

 البحث ؟ 
 عدة أسئمة كالتالي: الرئيس ويتفرع من السؤال 

 ما مؤشرات الصدق لمقياس تأكيد الذات ؟ -
 ما خصائص االتساق الداخمي لمقياس تأكيد الذات لدى عينة البحث ؟ -
 ما مؤشرات الثبات لمقياس تأكيد الذات ؟  -

  ثــداف البحـــأى
تأكيد  من الخصائص السيكومترية لمقياس التحقق إلى الحالي البحث ييدف

 من أطفال مرحمة الطفولة المبكرة . عينة عمى الذات
 ثــمية البحـــأى

   الحالي في: البحث أىميةتتضح 
 بمقياس تأكيد الذات. العربية البيئة إمداد -
 ث ــطمحات البحـــمص
حقيق أىدافو ميل الفرد عمى تأكيد ذاتو، وذلك بالحرص عمى ت : تأكيد الذات .أ 

الخاصة، ولو تم ذلك عمى حساب اآلخرين. )جابر عبد الحميد، عالء الدين 
 .(0٢02: 0442كفافي، 

بأنو قدرة الفرد عمى التعبير المالئم ) لفظًا وسموًكا( عن ويعرف اجرائًيا  -
مشاعره وأفكاره وآرائو تجاه األشخاص والمواقف من حولو، والمطالبة بحقوقو 

 .ا( دون ظمم أو عدوان)التي فعال يستحقي
وىو الدرجة التي يحصل عمييا أطفال العينة نتيجة استجابة معمماتيم عمى  -

 .الحاليةالدراسة  في المستخدم مقياس تأكيد الذات
 الخصائص السيكومترية )الصدق والثبات(: .ب 

اليدف أو عندىا االختبار : يمثل الدرجة التي يحقق Validityالصدق  -
، ويمكن تحديد صدق االختبار من خالل صدق الغرض الذي صمم من أجمو

 المحتوى أو صدق المحك )التالزمي( أو صدق المفيوم )البنائي(.
: يعبر عن مدى استقرار نتائج األطفال عمي اختبار أو Reliabilityالثبات  -
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مقياس عمى مدى أو فترات زمنية متباينة )مريم عبد الرحيم إبراىيم، 
7300.) 

 ة ـــقابــات الســـــالدراس
( تحققت ىذه الدراسة من الخصائص السيكومترية (Deluty, 1979دراسة  -

لثالثة مقاييس وىما مقياس التوكيدية والعدوانية والخضوع لعينة من األطفال 
سنوات وتوصمت نتائج الدراسة إلى وجود عالقة ارتباطية مع  1: ٢أعمارىم 

لممقاييس الثالثة ووجود دالالت صدق وثبات األقران وتقارير المعممين، 
 تؤىميم لمتطبيق عمى األطفال.

تحققت ىذه الدراسة من  (Michelson & Wood, 1982) دراسة -
الخصائص السيكومترية لمقياس السموك التوكيدي الذي صمم لقياس 
الميارات االجتماعية العامة والخاصة لألطفال، وأظيرت نتائج الدراسة عمى 

 ىمو لمتطبيق عمى األطفال.وجود دالالت صدق وثبات لممقياس تؤ 
تحققت ىذه الدراسة من صدق مقياس  (Hobbs & Walle, 1985)دراسة  -

( طفاًل، وأظيرت نتائج 013السموك التوكيدي لدى األطفال، وبمغت العينة )
الدراسة عمى وجود دالالت صدق وثبات لممقياس تؤىمو لمتطبيق عمى 

 األطفال.
حققت ىذه الدراسة من ت (Scanlon & Ollendick, 1985)دراسة  -

الخواص السيكومترية لثالثة مقاييس وىما مقياس تأكيد الذات ومقياس 
( طفاًل 42السموك التوكيدي ومقياس العدوان لدى األطفال، وبمغت العينة )

إناث(، وأظيرت نتائج الدراسة عمى وجود دالالت صدق  ٢3ذكور ،  20)
 . ألطفالوثبات لممقاييس الثالثة تؤىميم لمتطبيق عمى ا
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 ثـــراءات البحــــــجا
 عينة البحث:-أ

تتراوح ( طفاًل وطفمة من مرحمة الطفولة المبكرة 033) تكونت عينة البحث من
 سنوات. 1:٢أعمارىم من 

 منيج البحث : -ب
اتبعت الباحثة المنيج الوصفي لتحديد المكونات األساسية لمتغير تأكيد الذات 

الصدق و الثبات( )ستكشافي، والخصائص السيكومترية باستخدام التحميل العاممي اال
 لذلك المقياس.

 أداة البحث : -ج 
 مقياس تقدير تأكيد الذات لألطفال )إعداد الباحثة(. 

 ييدف إلى قياس تأكيد الذات لدى عينة الدراسة. اليدف من المقياس : .0
 خطوات إعداد المقياس : .4
 في أجنبية أو عربية كانت سواء مقاييس من لمباحثة أتيح ما عمى اإلطالع ( أ)

 ومنيا: تأكيد الذات مجال
، ونقميا  RATHOUS  ،(1973)مقياس السموك التوكيدي، إعداد راثوس  -

 (.0431إلى البيئة العربية بداري الشناوي )
 .)0433مقيـاس توكيـد الـذات، إعداد جواىر عبد المجيد األشـيب )  -
 (.0443مقياس تأكيد الذات، إعداد فرج طريف شوقي فرج ) -
 (. 7330مقياس تأكيد الذات، إعداد رجب عمي شعبان محمد )  -
 (.7331مقياس التوكيديـة لسامية القطان ) في حسين،  -
 .) 7332مقياس توكيد الذات، إعداد إقبال الحالق ) -
ىـ() 0٢04ه( وتعديل العتيبي ) 0٢32مقياس التوكيدية، إعداد الشناوي )  -

 (. 7334في القحطاني، 
 (. 7300ات التوكيدية، إعداد ماجدة محمد زقوت ) مقياس الميار  -

- SES: the board of Education in Tokyo, (2013): Self 
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Esteem scale. 
 (.7302مقياس توكيد الذات، إعداد محمد صابر) -

طالع عمى بعض الدراسات العربية واألجنبية المتعمقة بتأكيد الذات، )ب( اإل
 بيدف تحديد المكونات األساسية لو .

)ج( وقد تم بناء المقياس بعد االطالع عمي البحوث العممية والدراسات النظرية 
 المتعمقة بالموضوع ومنيا:

( : السموك التوكيدي كمتغير وسيط في عالقة 7331عبداهلل جاد محمود، ) -
 الضغوط النفسية بكل من االكتئاب.

الحديث ( : العالج النفسي السموكي المعرفي 7331عبد الستار ابراىيم ، ) -
 )أساليبو وميادين تطبيقو (.

(: توكيد الذات بين الريف 7334صابر احمد عبد الموجود احمد ،) -
 والحضر.

- Fiona Michel, Anthea Fursland ,(2008) : AssertYour Self 
, Module 2 : Recognising Assertive Behaviour. 

- Linda A. Macneilage , (2002): Self- Assertion Skills. 
- Theuma Rabago, Maria Alyssa, Maria Athena And 

Michael Torchira, (2017): Gaining Self- Protective 
Knowledge and Self- Assertiveness Skills in 
Kindergarten.  

 مثمت ( عبارة٢3وعددىا ) لممقياس المكونة البنود من مجموعة )د( تم صياغة    
ضعت أربعة بدائل أمام كل مفردة تختار وو لممقياس،  المبدئية الصورة

درجات(، غالًبا  ٢المعممة منيا ما يعبر عن رأييا، وىذه البدائل ىي: دائًما )
 درجات(، نادًرا )درجتان(، أبًدا )درجة واحدة(. 0)
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 تيا ــث ومناقشــج البحــــنتائ
ا مقياس ما الخصائص السيكومترية التي يتمتع بي" ، ونصو : نتيجة السؤال الرئيس

 تأكيد الذات لدى عينة البحث ؟ " ، وقد اتبع التالي لإلجابة عمى ىذا السؤال :
ما مؤشرات الصدق لمقياس تأكيد  االجابة عن السؤال الفرعي األول ، ونصو : "

  الذات ؟ " 
تم التحقق من صدق المقياس بالطرق التالية )صدق لإلجابة عن ىذا السؤال 

 (. الصدق العاممي –المحكمين 
 صدق المحكمين : .أ 

( 03( مفردة عمى )٢3تم عرض المقياس فى صورتو األولية والمكون من )
من أعضاء ىيئة التدريس من المتخصصين فى مجالي الصحة النفسية وعمم 

جامعة الفيوم، وكمية الدراسات العميا لمتربية -النفس، ) بكمية التربية وكمية اآلداب
اآلداب جامعة المنصورة( لمحكم عمى مدى صالحية بجامعة القاىرة، وكمية التربية و 

العبارات لقياس ما وضعت ألجمو، فى ضوء التعريف الذى تم تحديده لتأكيد الذات. 
%( 33وقد أخذ فى االعتبار اإلبقاء عمى العبارات التي حازت عمى نسبة اتفاق )

م تحظ ( عبارة، وتم حذف العبارات التى ل71عمى األقل ليصبح مجموع العبارات )
( عبارة، وتم تعديل بعض العبارات األخرى 0٢%( وكان عددىم )33باتفاق بنسبة)

( عبارات تم تعديل صياغتيا 2التي لم تحظ باتفاقيم وفًقا آلرائيم وكان عددىم )
بشكل يناسب العينة وطبيعة المقياس التي وضعت لقياسو، واتبعت الباحثة المعادلة 

 التالية فى حساب نسبة االتفاق. 
 444×نسبة االتفاق= )عدد مرات االتفاق / العدد الكمى( 

 ( التاليين:7( و)0وىذا ما يوضحو جدول)
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(4جدول)  
 نسبة اتفاق المحكمين عمى مفردات مقياس تأكيد الذات

 

 
 (4جدول)

 تعديل مضمون بعض العبارات بمقياس تأكيد الذات وفًقا آلراء السادة المحكمين
 

 مضمون العبارات بعد التعديل مضمون العبارات قبل التعديل  م
يبادر باالعتذار عندما يخطئ في   يعتذر عمنًا عن أخطائو.  4

 حق زمالئو.

 نسبة المفردة
 االتفاق

 نسبة المفردة
 االتفاق

 نسبة المفردة
 االتفاق

 نسبة المفردة
 االتفاق

4 23% 44 2٢% 44 1٢% 44 22% 
4 32% 44 033% 44 033% 44 42% 
4 033% 44 033% 44 033% 44 30% 
4 2٢% 44 22% 44 2٢% 44 033% 
5 40% 45 23% 45 033% 45 23% 
6 32% 46 1٢% 46 12% 46 22% 
7 2٢% 47 033% 47 033% 47 41% 
8 033% 48 033% 48 033% 48 23% 
9 033% 49 43% 49 033% 49 41% 

44 43% 44 40% 44 40% 44 033% 
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م والعتاب إذا اقتضي يوجو المو   يقدم الموم والعتاب إذا اقتضي األمر. 6
 األمر.

يرفض بسيولة عندما يطمب منو عمل  44
 شئ يضره.

يرفض القيام بأي عمل يضره مثل 
 الخروج بدون إذن.

يطمب ما يريد بأسموب ميذب وال  44
 يتردد.

 يطمب ما يريد بأسموب ميذب.

 يستفسر عن سبب تعرضو لمعقاب. يطمب تفسيرات من اآلخرين.  49

 ذف وتعديل العبارات بناًء عمى اتفاق المحكمين لممقياس، أصبح وبعد إجراء الح
 ( عبارة موزعة عمى ثالثة مكونات تقيس تأكيد الذات:71المقياس مكوًنا من )

 ( عبارات.4التعبير االنفعالي )المكون األول:  -
 ( عبارات.4المحافظة عمى الحقوق ) المكون الثانى: -
 بارات.( ع3التوكيد االجتماعي) المكون الثالث: -

 . ( دقيقة73-02تم حساب المدى الزمني لتطبيق المقياس و قد تراوح مابين )
 الصدق العاممي : -ب 

(  71تم إجراء التحميل العاممي االستكشافي لعبارات المقياس المكونة من ) 
( طفل، وُروجعت معامالت االرتباط 033عبارة، إذ طبق المقياس عمى عينة قواميا )

لتأكد أن معظم معامالت االرتباط البينية   Correlation Matrixبمصفوفة االرتباط
كمرحمة أولى لصالحية التحميل، ووجد أن أكثر من ثالث معامالت  3.03تزيد عن 

، عالوة عمى أنو ُروجعت القيم القطرية لممصفوفة 3303ارتباط تزيد قيمتيا عن 
دات المقياس ال تقل ( وذلك لمتأكد أن كل مفردة من مفر Anti – Imageاالرتباط )

 Measure of Sampling Adequacy(MSA)قيمة اختبار مدى كفاية العينة 
، كما روجعت 332أعمى من  MSAوقد وجد أن جميعيا مقدار  3323لمتحميل عن 

   ( لمتأكد من أن قيمة  KMO) Kaiser-Meyer-Olkinالقيم الخاصة باختبار 
MSA ووجد أن قيمو   3.23ل عن )اختبار كفاية العينة( لالختبار التقKMO  
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 Bartlett's Test ofكما تم التأكد من قيمة اختبار النطاق  334٢2تساوى 
Sphericity كما روجعت كذلك  3.330أنو دال إحصائيا عند مستوى داللة أقل من

 قيم معامالت الشيوع وذلك لمتأكد من أن كل مفردة تشبعت عمى عامل فقط واستخدم
 قيمة الجذر كانت إذا جوىرياً  العامل يعد بحيث العوامل عدد لتحديد " جتمان" معيار

التشبع الجوىري لمبند  معيار وحدد تساويو، أو الصحيح الواحد الكامن أكبر من
( )فلاير أبو عواد، 3.0بالعوامل أو المكونات وفق محك جيمفورد ) أكبر من أو يساوي

وير العوامل باستخدام طريقة (، حيث أنتج التحميل العاممي ثالثة بعد تد7334
(، وذلك عمي 0وىذا ما يوضحو الجدول التالي جدول ) Varimaxالفاريماكس 

 المعايير التحكمية التالية:
 23,3 >محك التشبع الجوىري لمبند بالعامل  -
 تشبعات جوىرية. 0 >محك جوىرية العامل  -

 (4جدول )
 أكيد الذاتعدد المفردات المتشبعة عمي كل عامل من عوامل مقياس ت

 

 العامل
ما يقيسو 

 العامل
 أرقام العبارات

عدد 
 العبارات

الجذر 
 الكامن

نسبة 
 التباين

 األول
المحافظة عمى 

 الحقوق
0  ،00  ،00  ،01  ،02  ،70 
 ،7٢  ،71 

3 1.7٢ 7٢.33 

 الثاني
التوكيد 

 االجتماعي
7  ،0  ،٢  ،1  ،03  ،04 1 ٢.30 02.23 

 التعبير االنفعالي الثالث
2  ،2  ،3  ،07  ،03  ،73  ،

77  ،70  ،72 
4 0.04 00.32 

 54.55 المقياس ككل
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 ( العامل األول : المحافظة عمى الحقوق4)
، وتمك المفردات قد المحافظة عمى الحقوققد تشبع ىذا العامل بمفردات 

 تصدرت بتشبعيا المرتفع بقية المفردات، وىذا ما يوضحو الجدول التالي :
 (4جدول )

 البعد األول لمقياس تأكيد الذات وتشبعاتيا بنود
 

 التشبعات المفردات م
 3.217 يعترض عند رؤيتو ألحد زمالئو يعبث بأدوات القاعة. 4

44 
يطمب من بقية األطفال خفض أصواتيم حتى يتمكن من االستماع لما 

 تقولو المعممة.
3.2٢0 

 3.103 يطرح األسئمة عند عدم فيمو لمكالم. 44
 3.213 أن يأخذ أي طفل آخر مكانو في الطابور. يرفض 46
 3.170 يوجو الموم والعتاب إذا اقتضي األمر. 47
 3.133 يمتمك الشجاعة إلعادة شئ قد اشتراه من البائع بعد أن وجد بو عيبًا.  44
 3.142 يمتنع عن التفريط فيما حصل عميو من جوائز أو مكافآت. 44
 3.107 ب.يستفسر عن سبب تعرضو لمعقا 46

  ،يتضح من الجدول السابق أن المفردات السابقة قد تشبعت مًعا بعامل واحد
المحافظة وبمراجعة مضمون ىذه المفردات يمكن تسمية ىذا العامل بإسم )

 (.عمى الحقوق
 ( العامل الثاني : التوكيد االجتماعي4)

جدول ، وىذا ما يوضحو الالتوكيد االجتماعيقد تشبع ىذا العامل بمفردات 
 التالي :
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 (5جدول )
 بنود البعد الثاني لمقياس تأكيد الذات وتشبعاتيا

 
 التشبعات المفردات م
 3.230 يعبر عن رغبتو في الجموس بجانب طفل معين. 4
 3.133 يستطيع البدء في المحادثات مع زمالئو. 4
 3.373 يطمب ما يريد بأسموب ميذب. 4
 3.204 حق زمالئو. يبادر باالعتذار عندما يخطئ في 6

 3.171 يستطيع أن ينيي حوارًا أو محادثة مع زمالئو بشكل الئق. 44
 3.134 يشكر من يقدم لو مساعدة. 49

  ،يتضح من الجدول السابق أن المفردات السابقة قد تشبعت مًعا بعامل واحد
التوكيد وبمراجعة مضمون ىذه المفردات يمكن تسمية ىذا العامل بإسم )

 (.ياالجتماع
 ( العامل الثالث : التعبير االنفعالي4)

، وىذا ما يوضحو الجدول التعبير االنفعاليقد تشبع ىذا العامل بمفردات 
 التالي :

 (6جدول )
 بنود البعد الثالث لمقياس تأكيد الذات وتشبعاتيا

 
 التشبعات المفردات م

 3.270 يتحدث بصوت واضح مع اآلخرين. 5
 3.130 عره أمام اآلخرين.يستطيع أن يعبر عن مشا 7
 3.131 يرفض القيام بأي عمل يضره مثل )الخروج بدون إذن(. 8
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 التشبعات المفردات م

44 
يرفض القيام باألعمال غير المعقولة مثل )يرفض منح مصروفو لألطفال 

 اآلخرين(.
3.104 

48 
يواجو مشكالتو بشكل مباشر مثل )يبرر أسباب عدم أداء الواجب المنزلي 

 رغبة في النوم(.مثل الشعور باإلجياد وال
3.204 

 3.274 يعبر عن رغبتو باالبتعاد عن األطفال الذين يعاممونو بطريقة سيئة. 44
 3.120 يظير قبولو أو رفضو لبعض الميام الموكمة إليو. 44

44 
يعبر عن غضبو بطريقة مالئمة )باستخدام كممات مناسبة ومعبرة عن 

 مشاعره وعن سبب غضبو(.
3.230 

 3.133 يو حتي لو كان مخالفًا لرأي زمالئو.يعبر عن رأ 45

  ،يتضح من الجدول السابق أن المفردات السابقة قد تشبعت مًعا بعامل واحد
التعبير وبمراجعة مضمون ىذه المفردات يمكن تسمية ىذا العامل بإسم )

 (.االنفعالي
 ( عبارات لتشبعيا عمى كل العوامل ، وىى : 0تم حذف عدد )0٢،  4  ،

 ( عبارة .70تالي أصبح المقياس مكون من )، وبال02
 

، ونصو : "ما خصائص االتساق الداخمي لمقياس السؤال الفرعي الثانياالجابة عن 
 تأكيد الذات لدى عينة البحث ؟" ولإلجابة عن ىذا السؤال تم عمل الخطوات التالية:

 : االتساق الداخمي لممقياس 
ردة من مفردات المقياس مع يشير االتساق الداخمي إلى مدى اتساق كل مف

المكون الذي تنتمي إليو، وتم حساب االتساق الداخمي لمقياس تأكيد الذات، من 
خالل تحديد مدى ارتباط درجة كل مفردة بالدرجة الكمية لممقياس، ودرجة كل مكون 

 من مكونات المقياس بالدرجة الكمية لممقياس، وذلك عمى النحو التالي:
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 الحقوق : ( المحافظة عمى 4) 
 (7جدول )

 معامل ارتباط بنود المحافظة عمى الحقوق بالدرجة الكمية لمبعد
 

 العبارة م
معامل ارتباط كل بند 
بدرجو البعد الذى 

 يقيسو

مستوي 
 الداللة

4 
يعترض عند رؤيتو ألحد زمالئو يعبث بأدوات 

 القاعة.
3.234 3.30 

44 
يطمب من بقية األطفال خفض أصواتيم حتى 

 ن االستماع لما تقولو المعممة.يتمكن م
3.143 3.30 

 3.30 3.2٢7 يطرح األسئمة عند عدم فيمو لمكالم. 44
 3.30 3.237 يرفض أن يأخذ أي طفل آخر مكانو في الطابور. 46
 3.30 3.2٢2 يوجو الموم والعتاب إذا اقتضي األمر. 47

44 
يمتمك الشجاعة إلعادة شئ قد اشتراه من البائع  

 د بو عيبًا.بعد أن وج
3.133 3.30 

44 
يمتنع عن التفريط فيما حصل عميو من جوائز أو 

 مكافآت.
3.214 3.30 

 3.30 3.2٢7 يستفسر عن سبب تعرضو لمعقاب. 46

  يتضح لنا من الجدول السابق أن معامل ارتباط كل بند بالدرجة الكمية لبعد
 (.  3.30المحافظة عمى الحقوق جميعيا دالة عند مستوي ) 
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 ( التوكيد االجتماعي  4) 
 (8جدول )

 معامل ارتباط بنود التوكيد االجتماعي بالدرجة الكمية لمبعد
 

 العبارة م
معامل ارتباط كل بند 
 بدرجو البعد الذى يقيسو

مستوي 
 الداللة

4 
يعبر عن رغبتو في الجموس بجانب طفل 

 معين.
3.123 3.30 

 3.30 3.221 يستطيع البدء في المحادثات مع زمالئو. 4
 3.30 3.203 يطمب ما يريد بأسموب ميذب. 4
 3.30 3.220 يبادر باالعتذار عندما يخطئ في حق زمالئو. 6

44 
يستطيع أن ينيي حوارًا أو محادثة مع زمالئو 

 بشكل الئق.
3.203 3.30 

 3.30 3.220 يشكر من يقدم لو مساعدة. 49

 بند بالدرجة الكمية لبعد  يتضح لنا من الجدول السابق أن معامل ارتباط كل
 (. 3.30التوكيد االجتماعي جميعيا دالة عند مستوي ) 

 ( التعبير االنفعالي : 4) 
 (9جدول )

 معامل ارتباط بنود التعبير االنفعالي بالدرجة الكمية لمبعد
 

 العبارة م
معامل ارتباط كل بند 
بدرجو البعد الذى 

 يقيسو

مستوي 
 الداللة

 3.30 3.110 اآلخرين. يتحدث بصوت واضح مع 5
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 العبارة م
معامل ارتباط كل بند 
بدرجو البعد الذى 

 يقيسو

مستوي 
 الداللة

 3.30 3.1٢2 يستطيع أن يعبر عن مشاعره أمام اآلخرين. 7

8 
يرفض القيام بأي عمل يضره مثل )الخروج بدون 

 إذن(.
3.٢13 3.30 

44 
يرفض القيام باألعمال غير المعقولة مثل )يرفض 

 منح مصروفو لألطفال اآلخرين(.
3.004 3.30 

48 
)يبرر أسباب  يواجو مشكالتو بشكل مباشر مثل

عدم أداء الواجب المنزلي مثل الشعور باإلجياد 
 والرغبة في النوم(.

3.202 3.30 

44 
يعبر عن رغبتو باالبتعاد عن األطفال الذين 

 يعاممونو بطريقة سيئة.
3.٢22 3.30 

 3.30 3.٢2٢ يظير قبولو أو رفضو لبعض الميام الموكمة إليو. 44

44 
)باستخدام كممات يعبر عن غضبو بطريقة مالئمة 

 مناسبة ومعبرة عن مشاعره وعن سبب غضبو (.
3.247 3.30 

 3.30 3.200 يعبر عن رأيو حتي لو كان مخالفًا لرأي زمالئو. 45

  يتضح لنا من الجدول السابق أن معامل ارتباط كل بند بالدرجة الكمية لبعد
 ( . 3.30التعبير االنفعالي جميعيا دالة عند مستوي ) 

ة أخري تم حساب االتساق الداخمي لممقياس بحساب ارتباط درجة ومن ناحي
 كل بعد من أبعاد المقياس بالدرجة الكمية لممقياس، وىذا ما يوضحو الجدول التالي :
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 (44جدول )
 معامل االرتباط بين األبعاد والدرجة الكمية لمقياس تأكيد الذات

 
  م

 األبعاد والمقياس ككل
معامل االرتباط بين 

اد والدرجة الكمية األبع
 لممقياس

 مستوي الداللة

 3.30 3.404 المحافظة عمى الحقوق 4
 3.30 3.334 التوكيد االجتماعي 4
 3.30 3.423 التعبير االنفعالي 4

  ويتضح من الجدول السابق قوة تماسك أبعاد المقياس بالمقياس ككل عند 
 (. 3.30مستوي ) 

" ما مؤشرات الثبات لمقياس تأكيد : صو االجابة عن السؤال الفرعي الثالث ، ون
 الذات ؟

 لإلجابة عن ىذا السؤال تم التحقق من ثبات المقياس عن طريق:
 طريقة ألفا كرونباخ : -أ

تم حساب الثبات بمعادلة كرونباخ والتي نطمق عمييا إسم معامل ألفا 
Alpha ند ، وقد أتضح أن جميع معامالت الثبات لألبعاد والمقياس ككل دالة ع

(، وىذا ما  4 ,401(، إذ معامل ثبات المقياس كمو مساوًيا )  4 ,30مستوي ) 
 يوضحو الجدول التالي :
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 (44جدول )
 معامالت الثبات لألبعاد والمقياس ككل بطريقة ألفا كرونباخ لمقياس تأكيد الذات

 

 طريقة التجزئة النصفية : -ب 
تم حساب االرتباط بين ُجزأي المقياس ككل واألبعاد،  ثم ُصححت 

بروان، وقد أتضح أن جميع معامالت الثبات  –بمعامالت االرتباط بمعادلة سبيرمان 
(، إذ معامل ثبات المقياس كمو  4 ,30لة عند مستوي ) لألبعاد والمقياس ككل دا

 (، وىذا ما يوضحو جدول التالي : 4 ,34٢مساويا ) 
 (44جدول )

 معامالت الثبات لألبعاد والمقياس ككل بطريقة التجزئة النصفية 
 لمقياس تأكيد الذات

 

 معامالت الثبات األبعاد والمقياس ككل م
 3.303 المحافظة عمى الحقوق 4
 3.307 توكيد االجتماعيال 4
 3.327 التعبير االنفعالي 4
 4.946 المقياس ككل  

 معامالت الثبات األبعاد والمقياس ككل م
 3.3٢7 المحافظة عمى الحقوق 4 
 3.300 التوكيد االجتماعي 4
 3.302 التعبير االنفعالي 4
 3.34٢ المقياس ككل  
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  ( 30,3جميع معامالت االرتباط دالة عند مستوي .)  
 طريقة إعادة التطبيق : -ج

تم حساب الثبات بطريقة إعادة التطبيق، وقد أتضح أن جميع معامالت 
(، إذ معامل ثبات المقياس  4 ,30الثبات لألبعاد والمقياس ككل دالة عند مستوي ) 

 (، وىذا ما يوضحو الجدول التالي : 4 ,432كمو مساويا ) 
 (44جدول )

 معامالت الثبات لألبعاد والمقياس ككل بطريقة إعادة التطبيق لمقياس تأكيد الذات
 

 
ومن ىذه النتائج يتضح لنا أن البناء العاممي لتأكيد الذات قد تمتع بمؤشرات 
جودة عالية ومطابقة لنتائج العينة مما يؤكد أن مكونات تأكيد الذات كأداة تشخيصية 

ذلك استخدمت الباحثة ىذا تتمتع بمعامالت صدق وثبات جيدة كأداة سيكومترية. ل
المقياس كأداة لتشخيص تأكيد الذات، وذلك ألن عبارات المقياس تتسم بالسيولة 

 والبساطة والوضوح وكانت مالئمة لطبيعة ىذه الفئة.
 

 
 
 

 معامالت الثبات األبعاد والمقياس ككل م
 3.4٢٢ المحافظة عمى الحقوق 4
 3.411 يالتوكيد االجتماع 4
 3.423 التعبير االنفعالي 4
 3.432 المقياس ككل  
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 ع ــــــــالمراج
(. توكيد الذات وأثره في التكيف االجتماعي. رسالة ماجستير 7332إقبال الحالق.)

 التربية، جامعة دمشق.غير منشورة. كمية 
(. أثر التدريب عمى تفنيد األفكار الالعقالنية وتأكيد الذات في 733٢باسم دحادحة.)

خفض مستوى االكتئاب وتحسين مفيوم الذات لدى الطمبة المكتئبين 
.رسالة دكتـوراه. كمية الدراسات التربوية العميا، قسم اإلرشاد والتربية 

 الخاصة، الجامعة األردنية.
(. السموك التوكيدي وعالقتو بالتوجس من 7332ى عثمان أحمد النقشبندي.)بشر 

االتصال وتفسـيرات الـذات. رسـالة دكتوراه فمسفة في عمم النفس. جامعة 
 بغداد.

(. معجم عمم النفس والطب 0442جابر عبد الحميد جابر ، عالء الدين كفافي.) 
 بية.القاىرة: دار النيضة العر  النفسي. الجزء السابع،
(. فاعمية برنامج تدريبي في توكيد الذات في 0443جواىر عبد المجيد األشيب.) 

 كمية التربية، الجامعة األردنية. الجماعات. رسالة ماجستير غيـر منشـورة.
(. عمم نفس النمو.الطبعة الرابعة، القاىرة: عالم 0422حامد عبد السالم زىران.)

 الكتب لمنشر.
 .القاىرة: عالم الكتب .(. التدريب عمى توكيد الذات7330رنا النشاشيبي.)

(. توكيد الذات بين الريف والحضر.إيتراك 7334صابر أحمد عبد الموجود احمد.)
 لمنشر والتوزيع.

(. العالج النفسي السموكي المعرفي الحديث )أساليبو 7331عبد الستار ابراىيم.)
 وميادين تطبيقو(. كمية الطب، جامعة الممك فيصل.

(. الضغوط الالحقة لمصدمات النفسية واالنفعالية، منيج 7330عبد الستار إبراىيم.)
سموكي متعدد المحاور لفيميا وعالجيا، كتاب المؤتمر الدولي الثالث 
لمخدمات النفسية واالجتماعية في مجتمع متغير، الكويت، مكتبة اإلنماء 
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 االجتماعي.
(. السموك التوكيدي كمتغير وسيط في عالقة الضغوط 7331عبداهلل جاد محمود.)

النفسية بكل من االكتئاب والعدوان. المؤتمر العممي األول لكمية التربية 
 .00-07النوعية، جامعة المنصورة.

(. توكيد الذات مدخل لتنمية الكفاءة الشخصية. 0433ج طريف شوقي فرج.)فر  
  دار غريب لمطباعة والنشر والتوزيع. القاىرة:

 (. مبادئ عمم النفس.القاىرة: دار الثقافة.0440كمال عبد المحسن البنا.)
(. ىوية الذات وعالقتيا بالتوكيدية والوحدة النفسية لدى 7300ماجدة محمد زقوت.) 

 يولي النسب. رسالة ماجستير.كميـة التربية، الجامعة اإلسالمية، غزة.مج
(. عالقة االتزان االنفعالى بمستويات توكيد الذات عند 7332محمد بني يونس.)

عينـو من طمبة الجامعة األردنية. مجمة جامعة النجاح لألبحاث، العموم 
 .  427 – 472( : 0(، العدد )04اإلنسانية، المجمد )

(. التدريب التوكيدي وعالقتو ببعض سمات 7330عمي شعبان حمد.) رجب
  الجامعة، مجمة اإلرشاد النفسي، العدد السابع عشر.   الشخصية لطالب 

(. القبول/الرفض الوالدي كما يدركو االبناء وعالقتو بتوكيد 7300محمد صابر.)
 –البعث  الذات) دراسة ميدانية لدى عينة من طمبة الجامعة(. مجمة جامعة

 .4العدد – 30المجمد 
(. تنمية الميارات االجتماعية 7307محمود فتحي عكاشة،  فرحات عبد المجيد.)

لمجمة العربية الألطفال الموىوبين ذوي المشكالت السموكية المدرسية. 
 .0٢7–002(،٢)0لتطوير التفوق،

ياس تقدير (. تقييم الخصائص السيكومترية لمق7300مريم عبد الرحيم إبراىيم.)
الخصائص السموكية لمكشف عن الطمبة الموىوبين في المرحمة االبتدائية 

رسالة ماجستير غير منشورة. كمية الدراسات العميا، جامعة بدولة الكويت. 
 الخميج العربي.
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