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يهدف البحث الحالي إلى معرفة العالقة بين أسلوب التواصل التوكيدي وبعض المتغيرات (السنة 
خوة والترتيب بينهم ومستوى تعلم كل من األب إلن اإلقامة وعدد االدراسية، الجنس والعمر ومكا

  واألم)، لدى عينة من طلبة علم النفس في كلية التربية في جامعة دمشق.
تكون مجتمع البحث من طلبة السنوات الخمس في كلية التربية باختصاص علم النفس للعام 

 .لبة موزعين بطريقة طبقية عشوائية) طالبًا وطا58( عينة البحث وشملت، 2015/2016الدراسي 
 The Simple Rathus( وقد قام الباحث بترجمة أداة لقياس مهارات التواصل التوكيدي

Assertiveness Schedule وقد تم عرضها على مجموعة من الخبراء في التربية وعلم ،(
حيث تبين  ،تإضافة لحساب الصدق التمييزي باستخدام الربيعيا ،النفس إليجاد صدق المحكمين

)، وهذا يعني 0.05) أصغر من مستوى الداللة لـ (ت) المحسوبة < (000.أن القيمة االحتمالية (
  أن المقياس يتصف صدق تمييزي.

حيث بلغ  ،كما تم حساب الثبات بطريقتي الثبات باالتساق الداخلي باستخدام معامل ألفا كرونباخ
) وهي 0.951الثبات بالتجزئة جيدة ومرتفعة ( ) وبالتجزئة النصفية حيث ظهرت معامالت0.936(

  دالة على ثبات المقياس.
وقد أظهرت النتائج عدم وجود عالقة ارتباطية بين التواصل  ،وقد أجريت المعالجات اإلحصائية

  .ي تناولها البحث بالدراسةتالتوكيدي وكل المتغيرات ال
التواصل التوكيدي في منهاج كلية  وفي ضوء نتائج البحث اقترح الباحث بضرورة استخدام وتدريس

  تتناول متغيرات أخرى لم يتناولها البحث الحالي. التي وإجراء المزيد من الدراسات ،التربية
  الكلمات المفتاحية: التواصل التوكيدي، طلبة علم النفس.

  
  .سورية – دمشقجامعة  –كلية الرتبية   -مدرس *
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 :المقدمة -1

خلصائص الرئيسية لإلنسان، وكل شخص لديه منط معني من القدرة على التواصل واحدة من ا
التواصل. فنمط التواصل من السمات املميزة للفرد، والذي ينعكس يف فعل التواصل ويشري إىل طرق 
حمددة لالستقبال فك الرسائل. الصفات الشخصية لكيفية التواصل/ تفسري الرسائل. طرق حمددة 

  عينة لردود الفعل.للتعبري عن االستجابة؛ صفات شخصية م

  عتمد أسلوب التواصل على ثالثة عناصر هي: ي
  اخلربة املستمرة للفرد املقدمة لآلخرين ولنفسه.–اجتاهات الفرد  -1-1
 مناذج من أدوات التواصل املكتسبة: التوكيدية، غري التوكيدية، والعدوانية، واملتالعبة. -1-2
  احلالة املزاجية. -1-3

ن أربعة أمناط للتواصل: غري التوكيدي، العدواين، )، عPaterson, 2000وقد كشف باتريسون (
  واملتالعب، والتوكيدي.

يتميز األسلوب غري التوكيدي بامليل إىل االختفاء أو اهلرب، وعدم مواجهة الناس وجهًا لوجه. وميكن أن 
يف أن يعرب عن نفسه من خالل العطف الزائد والتوفيق، وامليل إىل تأجيل عملية صنع القرار، وتسليم احلق 

يقرر غريهم من الناس، واخلوف املرضي من أن ُحيكم عليه من قبل اآلخرين. ويشعر بالغضب الشديد من 
  األفراد يفضلون التجنب والطاعة لقرارات اآلخرين.-احتمال فشل حمتمل 

ىت لو  يتميز األسلوب العدواين بأنه مييل ليكون حاضراً دائماً، لتكون له الكلمة األخرية للفوز بأي مثن، ح
  كان ذلك يتسبب يف اإلضرار أو احلزن لآلخرين. 

يتميز أسلوب التالعب بتفضيل دور من وراء الكواليس، من خالل امليل إىل االنتظار حىت تأيت اللحظة 
  املناسبة، وامليل للبحث عن أي نوايا خفية وراء تصرحيات اآلخرين. 

صادق واملباشرة يف خطاب شخصي، يرافقه القدرة يتميز األسلوب التوكيدي بقدرة تأكيد الذات، والنهج ال
على تقدمي آراء واضحة دون العدوان ودون ضرر على اآلخرين، والسعي ملصاحله دون انتهاك احتياجات 

  اآلخرين.

إن التواصل التوكيدي مفيد، فهو تطبيق سياقي وليس مناسبًا يف مجيع احلاالت، وما من ضمان حقيقي 
 كل املواقف، لكنه من أفضل األساليب للتكيف مع الظروف الضاغطة، لنجاح التواصل التوكيدي يف

  والذي قد جينب الوقوع يف صراعات يصعب حلها.
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  مشكلة البحث ومسوغاته -2
إحناجة اإلنسان لالحرتام والتقدير تتطلب منه أن يتواصل بشكل توكيدي، عندما تنشأ حاالت تنطوي 

ي بدًال من عدم التوكيدي أو السالب، خيفف من على اتصال مع أشخاص آخرين. إن النمط التوكيد
 ,Seawardمشاعر الغضب أو اخلوف املرتبطة باحمليط الضاغط أو للعمل على إجياد حل سلمي. (

2011، P 236.(  

يُرجع التوكيد إىل القدرة على صياغة الطلبات، االختالف بفعالية، التعبري عن حقوق الفرد ومشاعره، 
 ,Kearney,Beatty, Plaxاالنسحاب من احملادثات، والدفاع عن النفس. ( املبادرة أو احملافظة أو

& Mccroskey, 1984. P.851.(  

يعترب تعلم تقنيات التواصل التوكيدي كأدوات ملهارات التأقلم مع جمموعة متنوعة من ضغوطات احلياة، 
على اعتبارأنه ميكن األفراد وخاصة يف ظل األزمات. فالتواصل التوكيدي يعد ضروريًا لبناء هذه العالقات، 

من تبادل خربام ومشاعرهم ووجهات نظرهم مع اآلخرين. ويف غياب تواصل فعال بني أفراد أي جمتمع 
  ).Johnson, 1993، P.259ال ميكن ألفراده العمل معاً يف سبيل حتقيق أهداف مشرتكة. (

ستويات الرتبوية واالقتصادية إن الشباب اجلامعي هم عماد املستقبل يف أي جمتمع وعلى كافة امل
واالجتماعية. وتعترب املرحلة اجلامعية (على األقل بالنسبة إىل البيئة السورية) منفذًا اجتماعيًا أساسيًا لبناء 
عالقات اجتماعية صحية تؤسس تمع سليم. وهذا مما يضفي أمهية إىل الدور الذي ميكن أن يقوم به 

  .طلبة علم النفس يف العمل امليداين

الحظ الباحث من خالل عمله كمدرس يف اجلامعات السورية احلكومية وغري احلكومية منها، االختالف 
يف توظيف الطلبة ألسلوب التواصل التوكيدي خالل حمادثام وخالل حوارهم مع احملاضر، مما دفع 

  الباحث للتقصي عن املسألة بشكل علمي أدق.

  ايل:ويلخص الباحث مشكلة البحث بالسؤال الت

ما العالقة بين أسلوب التواصل التوكيدي وبعض المتغيرات (السنة الدراسية، الجنس والعمر ومكان 
اإلقامة وعدد اإلخوة والترتيب بينهم ومستوى تعلم كل من األب واألم)، دراسة ميدانية على عينة 

  من طلبة جامعة دمشق؟
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  أهمية البحث -3
كونه احلامل األساسي لكل ما يتم تبادله من معلومات تتضح أمهية البحث احلايل من أمهية التواصل  

  ومشاعر.

كما يزيد من أمهية البحث أن الفئة املستهدفة وهي فئة الشباب اجلامعي الذي يعول عليه بناء املستقبل، 
  فقدرته على التواصل بشكل فعال مع اآلخرين يؤمن الطريق حلياة أفضل.

  ث احلايل ترتبط باجلوانب اآلتية:ويف ضوء ذلك ميكننا القول بأن أمهية البح

  األهمية النظرية - 3-1
طبيعة الظاهرة اليت يتصدى هلا البحث، وما ينجم عنها من مشكالت صحية ونفسية  -3-1-1

 تنعكس سلباً على الفرد واتمع.
أمهية الفئة املستهدفة بالدراسة وهم طلبة علم النفس، وخاصة فيما يتعلق مبهارم  -3-1-2

 حيام الشخصية واملهنية.التواصلية، واليت تنعكس على 
من املتوقع أن يتمكن البحث احلايل من حتديد دور بعض املتغريات يف أسلوب التواصل  -3-1-3

 لدى طلبة علم النفس.
  األهمية التطبيقية - 3-2
قد تساهم نتائج هذه الدراسة يف جمال التواصل يف تنمية الوعي باملهارات التوكيدية لدى  -3-2-1

عات، ووضع بعض األسس الداعمة لتطوير مهارات اجلانب األكادميي والطاليب يف اجلام
 التواصل يف اجلامعات.

  أهداف البحث -4
يسعى البحث احلايل إىل دراسة أسلوب التواصل التوكيدي لدى طلبة علم النفس ومعرفة عالقته ببعض 

  املتغريات وذلك من خالل التعرف إىل:

  ة.العالقة بني استخدام أسلوب التواصل التوكيدي والسنة الدراسي - 
 العالقة بني استخدام أسلوب التواصل التوكيدي والعمر. - 
 العالقة بني استخدام أسلوب التواصل التوكيدي واجلنس. - 
  العالقة بني استخدام أسلوب التواصل التوكيدي ومكان اإلقامة. - 
  العالقة بني استخدام أسلوب التواصل التوكيدي وعدد اإلخوة. - 
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  وكيدي والرتتيب الوالدي.العالقة بني استخدام أسلوب التواصل الت - 
  العالقة بني استخدام أسلوب التواصل التوكيدي ومستوى حتصيل األب. - 
  العالقة بني استخدام أسلوب التواصل التوكيدي ومستوى حتصيل األم. - 

وأخرياً التوصل إىل عدد من املقرتحات يف ضوء النتائج اليت توصل إليها البحث اليت قد تساهم يف 
  الفعال لدى طلبة اجلامعة.االهتمام بالتواصل 

  أسئلة البحث -5
  حياول الباحث من خالل القيام ذا البحث اإلجابة عن األسئلة التالية: 

  يف أي سنة يستخدم الطلبة التواصل التوكيدي أكثر من غريها؟ -5-1
 أي من اجلنسني من الطلبة يستخدم التواصل التوكيدي أكثر من غريه؟ -5-2

  فرضيات البحث -6
  سة احلالية إىل اختبار صحة الفرضيات التالية: يسعى الباحث يف الدرا

) بني درجات طلبة اجلامعة على 0.05توجدعالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى ( -6-1
  مقياس التواصل التوكيدي والسنة الدراسية.

بني درجات طلبة اجلامعة على  )0.05توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى ( -6-2
  تواصل التوكيدي والعمر.مقياس ال

بني درجات طلبة اجلامعة على  )0.05توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى ( -6-3
  مقياس التواصل التوكيدي واجلنس.

بني درجات طلبة اجلامعة على  )0.05توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى ( -6-4
  مقياس التواصل التوكيدي ومتغري اإلقامة.

بني درجات طلبة اجلامعة على  )0.05توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى ( -6-5
  مقياس التواصل التوكيدي وعدد اإلخوة.

بني درجات طلبة اجلامعة على  )0.05توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى ( -6-6
  مقياس التواصل التوكيدي والرتتيب الوالدي.

بني درجات طلبة اجلامعة على  )0.05باطية ذات داللة إحصائية عند مستوى (توجد عالقة ارت -6-7
  مقياس التواصل التوكيدي ومستوى حتصيل األب.
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بني درجات طلبة اجلامعة على  )0.05توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى ( -6-8
  مقياس التواصل التوكيدي ومستوى حتصيل األم.

  تعريف مصطلحات البحث -7

القدرة على التعبري عن األفكار اإلجيابية والسلبية واملشاعر بطريقة تواصل التوكيدي نظرياً: ال - 
منفتحة صادقة ومباشرة، تعرتف حبقوق الفرد وحترتم حقوق اآلخرين، ألا تتيح حتمل املسؤولية 

يث عن النفس والعمل من دون احلكم أو إلقاء اللوم على اآلخرين، كما تسمح مبواجهة بناءة ح
 ،Delamater, McNamara 1986( يوجد صراع، وإجياد حل مرٍض للطرفني.

P.139.(  
هي الدرجة اليت حصل عليها الطلبة عينة البحث على استبيان إجرائياً:  التواصل التوكيدي -

  ) املستخدم يف هذا البحث.RASراتوس للتوكيد (

باختصاص علم النفس  هم طلبة كلية الرتبية يف جامعة دمشق املسجلنيطلبة علم النفس: -
  ).2016-2015واملداومني خالل الفصل الثاين من العام الدراسي (

  حدود البحث -8
احلدود البشرية: اقتصر إجراء هذا البحث على عينة من طلبة علم النفس يف كلية الرتبية يف  -8-1

  ) سنة. 23 – 18جامعة دمشق، وتشمل العينة ذكور وإناث ترتاوح أعمارهم بني (
نية:مت إجراء الدراسة يف هذا البحث ضمن احلرم اجلامعي والتابع جلامعة دمشق يف احلدود املكا -8-2

  مدينة دمشق.
) وذلك 2016احلدود الزمنية:مت إجراء البحث احلايل يف مدة زمنية متتد بني (أيار وحزيران، -8-3

  حسب ما تتطلبه الدراسة.
الدراسية، واجلنس، والعمر،  احلدودالعلمية: دراسة التواصل التوكيدي يف عالقته مبتغريات السنة -8-4

ومكان اإلقامة، وعدد األخوة، والرتتيب بينهم، ومستوى تعلم كل من األب واألم، لدى 
  طلبة قسم علم النفس يف كلية الرتبية يف جامعة دمشق.

  المجتمع األصلي للبحث وعينته -9
زة يف كلية الرتبية تكون جمتمع البحث األصلي من مجيع طلبة السنواتاخلمسة املسجلينفي مرحلة اإلجا

  ) طالباً وطالبة.1765، والذي بلغ عددهم (2015/2016باختصاص علم نفس للعام الدراسي 
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اعتمد الباحث الطريقة العشوائية الطبقية، وهي العينة اليت يتم فيها تقسيم اتمع إىل فئات أو طبقات متثل 
طبقة. (عباس، نوفل، العبسي وأبو  خصائص اتمع، مث يتم االختيار العشوائي ضمن كل فئة أو كل

). واجلدول التايل يوضح توزع عدد الطلبة من ذكور وإناث يف السنوات 225، ص. 2007عواد، 
  اخلمس:

  ) يبن توزيع المجتمع األصلي والعينة1جدول (
 مطبق %3نسبة  الكلي السنة، ذكور/ إناث

1 550 16.5 17 
 5 4.8 160 ذكور
 12 11.7 390 إناث
2 370 11.1 12 

 3 2.1 70 ذكور
 9 9 300 إناث
3 300 9 10 

 5 4.2 140 ذكور
 5 4.8 160 إناث
4 235 7.05 8 

 4 3.3 110 ذكور
 4 3.75 125 إناث
5 310 9 11 

 5 4.2 140 ذكور
 6 5.1 170 إناث
 58 1765  اموع

  

حيـــث اختـــار  (الطالـــب أو الطالبـــة).إن االختيـــار مت بطريقـــة طبقيـــة (الســـنة الدراســـية)، وبطريقـــة عشـــوائية 
الباحث عدداً من الطلبة عشوائياً من كل سنة دراسـية، (األوىل، الثانيـة، الثالثـة، الرابعـة، اخلامسة)،واسـتعني 
ـــذه الطريقـــة لتناســـبها مـــع طبيعـــة البحـــث احلـــايل، حيـــث أن جمتمـــع البحـــث حيتـــوي علـــى جمموعـــات غـــري 

نسبية، والذي يقوم على سحب عدد معني من كل طبقة، مبا يتناسب متجانسة. ومت اتباع أسلوب املعاينة ال
مــع نســبة عــدد أفــراد الطبقــة إىل اتمــع األصــلي، وهــذا مــا مثــل العــدد يف الســنوات إضــافة إىل اجلنس،وقــد 
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) مــن اتمــع %3.2861) طالبــاً وطالبــة، حبيــث بلغــت نســبة العينــة (58بلغــت عينــة البحــث املدروســة (
 .األصلي

 

  ت السابقةالدراسا - 10
 Pourjali, F. &, Zarnaghash, M  دراسة: 
  / البلد: إيران2010  العام:

 Relationships between assertiveness and the power  العنوان: 
of saying no with mental health among 

undergraduate student  
  لجامعات.العالقة بين التوكيد وقوة قول "ال" بالصحة العقلية لدى طلبة ا

اهلدف من هذا البحث لدراسة العالقات بني التوكيد، وقوة قول ال مع الصحة العقلية على جمموعة من اهلدف: 
  الطالب اجلامعيني يف جامعة شرياز.

  للتجارب. Tوقد مت حتليل البيانات عن طريق معامل بريسون ومستقل املنهج:
  النتائج: 

  أكيد الذات والصحة العقلية.وجود عالقة ذات داللة إحصائية بني ت - 1
  وجود عالقة ذات داللة إحصائية بني قوة من قول ال والصحة العقلية. - 2
  مل يكن هناك فرق كبري بني تأكيد الذات من اإلناث والذكور. - 3
  مل يكن هناك فرق كبري بني قوة من قول ال، من اإلناث والذكور. - 4

ان هلا تأثريات حمتملة على الصحة العقلية بني الطلبة اجلامعيني يف جامعة إن النتائج تعين أن التوكيد وقوة قول "ال" ك
  شرياز.
ذكر) باستخدام العينة العنقودية  58أنثى) و( 62طالبا مشارك يف املرحلة اجلامعية من بينهم ( 120مت اختيار العينة: 

  العشوائية
) واستبيان قوة RASن راتوس للتوكيد ()، استبياGHQكانت أدوات القياس اختبار الصحة العامة (األدوات:  

  قول ال (من تصميم الباحثني).

 Celik, S., & Eren, Z. -Yilmaz, M., Kumcagiz, H., Balci  دراسة: 

  / البلد: تركيا2011  العام:
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 Investigating Communication Skill of University Students  العنوان: 
Schemaswith respect to Early Maladaptive   

  تقصي مهارة التواصل لطلبة الجامعة فيما يتعلق بمسارات التاقلم غير الجيد المبكرة.

اهلدف: اهلدف من هذه الدراسة هو تقصي مستويات مهارة التواصل لطلبة اجلامعة وفقا لنوع اجلنس ومسارات 
  التأقلم غري اجليدة املبكرة.

التأقلم غري اجليدة واملبكرة  وعامل نوع اجلنس، مل تكن ذات داللة  النتائج: وأشار البحث إىل أن آثار مسارات عدم
 = F (1.188)إحصائية على مستويات التواصل لديهم، عندما تؤخذ معا. تبني أن التأثري األساسي لعامل اجلنس (

) وحده على مستوى مهارات التواصل كان كبرياً. متوسط درجات الطالبات على P <0.001؛ 97.705
 X) أعلى من متوسط درجات الطلبة على استبيان مهارات التواصل (X = 158.73مهارات التواصل ( استبيان

  ) وتبني هذه النتيجة أن نوع اجلنس هو عامل مهم يف مهارات التواصل للطلبة.135.51 =
  ) Ondokuzmayısطالب يف كلية الرتبية يف جامعة ( 210العينة: وتألفت اموعة البحثية من 

ت: مت تقدمي "قائمة جرد مهارات التواصل" و"مقياس يونغ للبىن (املسارات)" للمجموعات البحثية. وقد األدوا
  ) لتحليل البيانات.MANOVAاستخدم (

 an, Y.ğEratay, E., & Aydo  دراسة: 
  / البلد: تركيا2015  العام:

 Study Of The Relationship Between Leisure Time  العنوان: 
Assertiveness Levels Of Students Of  And Activities

Abant Izzet Baysal University  
 Abant Izzet Baysalدراسة العالقة بين أنشطة وقت الفراغ ومستويات التوكيد لدى طلبة جامعة (

University(  
الذات لدى طلبة  هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على العالقة بني أنشطة وقت الفراغ ومستويات تأكيد  اخللفية:

 Abant Izzet Baysalكلية الرتبية من أقسام التعليم االبتدائي والرتبية اخلاصة يف جامعة (
University.(  

  ) لتحليل البيانات.Anova، واالرتباط وحتليل التباين ()Chi square(استخدم اختبار  املنهج:
ه الطلبة يف وقت الفراغ، وأفضلية احلصول على خلصت الدراسة إىل أن اآلراء بشأن الوقت الذي يقضي  النتائج:

املال وفوائد األنشطة املتنوعة تتغري على أساس االختصاص. ومل يتم العثور على عالقة ذات داللة بني مستويات 
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  تأكيد الذات، االختصاصات والوضع املتعلق باالستفادة من وقت الفراغ.
  طالب جامعي 206 العينة:

  .)RASاستبيان راتوس للتوكيد (ت العامة، استبيان أنشطة وقت الفراغ، منوذج املعلوما األدوات:

  التعقيب على الدراسات السابقة - 10-1
 هذه الدراسات، تناولتها اليت املتغريات باختالف السابقة الدراسات أهداف تباينت :األهداف حيث من

ت تأكيد الذات، وتقصي التعرف إىل العالقة بني أنشطة وقت الفراغ ومستويا إىل الدراسات هدفت حيث
مستويات مهارة التواصل لطلبة اجلامعة وفقًا لنوع اجلنس ومسارات التأقلم غري اجليدة املبكرة والعالقة بني 
التوكيد، وقوة قول ال مع الصحة العقلية. أما يف البحث احلايل فقد ركز الباحث على العالقة بني التواصل 

راسية، اجلنس والعمر ومكان اإلقامة وعدد اإلخوة والرتتيب بينهم التوكيدي وعالقته مبتغريات (السنة الد
 ,Yilmazومستوى تعلم كل من األب واألم)، حيث يتقاطع البحث احلايل مبتغري اجلنس مع دراسيت (

Eratay, E., Celik, S., & Eren, Z,2011 &-M., Kumcagiz, H., Balci
& Aydoğan, Y.2015.(  

 ,& .Pourjali, F) يف دراسيت (RASاستبيان راتوس للتوكيد ( من حيث األدوات:مت استخدام
Zarnaghash, M. 2010 & Eratay, E., & Aydoğan, Y.2015 والذي قام ،(

  الباحث باستخدامه يف البحث احلايل.

من حيث العينة: لقد مت تناول طلبة اجلامعات يف كل الدراسات السابقة، وهذا ما اختاره الباحث متناوالً 
  علم النفس بشكل خاص.طلبة 

وهو  التحليلي، الوصفي املنهج استخدمت السابقة الدراسات معظم فإن :املستخدم املنهج حيث من
  .احلالية الدراسة يف املستخدم املنهج

  في: السابقة الدراسات ساهمت

 مشكلة صياغة يف االستفادة إىل إضافة النظرية، اخللفية تقدمي حيث من الباحث معلومات إغناء - 
 حياة أمهية التواصل التوكيدي يف مدى تُبني اليت األفكار، ببعض االستعانة خالل من لدراسةا

 اإلنسان وخاصة الطالب اجلامعي. وشخصية
 السابقة. الدراسات يف املستخدمة البحث أدوات من االستفادة - 
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 متت دراستها، اليت املتغريات وعلى الدراسات هذه يف عليها الرتكيز مت اليت اجلوانب على االطالع - 
 يف منها لالستفادة وأيضاً  الدراسة، يف أمهية قبلوهلا من تدرس مل جديدة متغريات إجياد حملاولة

 .الدراسة وفرضيات أسئلة تفسري نتائج
 وتفسريها، ومناقشتها النتائج هلذه عرضها وكيفية إليها، توصلت اليت النتائج على االطالع - 

 .احلالية الدراسة بنتائج ومقارنتها

  اإلطار النظري - 11

  التواصل التوكيدي -11-1

  ما هو التواصل التوكيدي؟ - 11-1-1
التواصل التوكيدي هو القدرة على التعبري عن األفكار اإلجيابية والسلبية واملشاعر بطريقة منفتحة صادقة 
ومباشرة، تعرتف حبقوق الفرد وحترتم حقوق اآلخرين، ألا تتيح حتمل املسؤولية عن النفس والعمل من 

ن احلكم أو إلقاء اللوم على اآلخرين، كما تسمح مبواجهة بناءة، حيث يوجد صراع، وإجياد حل مرٍض دو 
  ).Delamater, McNamara 1986, P.139للطرفني.(

  ملاذا نستخدم التواصل التوكيدي؟- 11-1-2
الضعف كل واحد منا يستخدم التواصل التوكيدي يف بعض األحيان، ويف كثري من األحيان عندما يعتقد ب

  أو عندما ال يكون متأكداً من نفسه، قد يلجأ إىل تواصل يعرب عن سلوك منقاد متالعب أو عدواين.

) أثراً إجيابياً للتواصل التوكيدي على احلالة الصحية العقلية كما Lindenfield, 1992أظهرت دراسة (
ذا األثر ) واليت بينت هHayman, 1980; Lee & Crockett 2003يف دراسات سابقة لـ (

 على رد الفعل على التوتر وحالة االكتئاب.

  مزايا التواصل التوكيدي- 11-1-3
  هناك العديد من املزايا للتواصل التوكيدي أبرزها:

  يساعدنا على الشعور بالرضا عن الذات واآلخرين. •
  يؤدي إىل تطوير االحرتام املتبادل مع اآلخرين. •
  يزيد من تقديرالذات. •
  يق األهداف.يساعد على إجناز حتق •
  يقلل من إيذاء الناس واستبعادهم. •
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  يقلل من القلق. •
  حيمي من التعرض لالستغالل من قبل اآلخرين. •
  ميكن من اختاذ القرارات واخليارات احلرة يف احلياة. •
ميكن الفرد من التعبري، على حد سواء لفظيًا وغري لفظي، عن جمموعة واسعة من املشاعر  •

  لسلبية.واألفكار اإلجيابية منها وا

  عيوب التواصل التوكيدي- 11-1-4
قد ال يستحسن البعض هذا النمط من التواصل، أو قد ال يستحسن اآلراء اليت تعرب عنها، كذلك فإن 
النظرة الصحية حلقوق اآلخر تعين أننا ال نرغب دائمًا باحلصول على ما نريد. قد جتد أيضا أنك خمطئ 

ك كما ذكر آنفًا فإن هذا ينطوي على خماطر أن اآلخرين قد بشأن وجهة نظر كونتها، لكن األهم من ذل
  ال يفهمون ذلك، وال يقبلون هذا النمط من التواصل.

التواصل التوكيدي هو بالتأكيد ليس أسلوب حياة! إنه ليس ضمانًا بأنك ستحصل على ما تريد،إنه 
  تكون عدوانياً فهو خيار.بالتأكيد ليس بأسلوب مقبول من التواصل مع اجلميع، ولكن على األقل أال 

  أربعة خيارات- 11-1-5
  ) التواصل إىل أربعة أمناط وهي:Solomon, 1987يصنف االختصاصي النفسي (

النمط العدواين: يشري إىل ميل ليكون الفرد يف مواجهة اآلخر، يفرض نفسه مهما كلف الثمن،  •
  هذا املوقف يتمثل بالعدوانيةالتسلط، التعجرف، التشبث بالرأي.

نمط التوكيدي: يشري إىل تثبيت موقفه، لكن بطريقة صادقة، متمثالً بوضوح حبقوقه الشخصية، ال •
  والقدرة على السلوك مبا يتناسب مع حاجاته دون إيذاء اآلخرين.

النمط اإلقناعي (غري املباشر): لديه امليزة ألن يسلك بطريقة غري مباشرة أو سرية حىت يصبح  •
  ه.اجلو مالئماً ليعلن عن أهداف

  النمط السليب: وفيه يتميز بالالفعالية واالنقياد. •

  خصائص التواصل التوكيدي- 11-1-6
  هناك ست خصائص رئيسية للتواصل التوكيدي:

  التواصل بالعني: يظهر االهتمام، والشفافية. •
  وضعية اجلسد: لغة اجلسد املنسجمة من شأا حتسني أمهية الرسالة. •
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  اعد على زيادة التوكيد.اإلمياءات: اإلمياءات املناسبة تس •
  الصوت: مستوى الصوت واللهجة والتنغيم هو أكثر إقناعاً وقبوالً وليس ختويفاً. •
  التوقيت: استخدام احملاكمة العقلية لتحقيق أقصى قدر من التقبل والتأثري. •
  احملتوى: كيف، ومىت، أين، اخرتت التعليق رمبا أكثر أمهية مما تقوله. •

  نا"أمهية حاالت "األ- 11-1-7
إن القدرة على التعبري عن احلاجات واملشاعر بشكل مالئم، تشكل جزءًا هامًا من التواصل التوكيدي. 
ميكنك إجناز ذلك عن طريق حاالت "األنا". فهي تشري إىل امللكية، ال تنسب اللوم، تركز على السلوك، 

ل فرد. وحلاالت "األنا" القوية وحتدد تأثري السلوك، إا صادقة ومباشرة، وتساهم يف منو العالقات مع ك
  ثالثة عناصر:

  السلوك •
  شعور •
  تأثري ملموس (يعود عليك) •

  مثال: "أشعر باإلحباط عندما تكون متأخراً على موعد االجتماعات أنا ال أحب تكرار املعلومات".

  ست تقنيات للتواصل التوكيدي- 11-1-8

  إعادة أو تكرار السلوك -8-1- 1- 11

تريد أن تبدو وتصدر الصوت، إا تقنية مفيدة عندما ترغب باستخدام حاالت وهو التمرن حرفياً كيف 
"األنا" أوًال، كما أا تساعد على تبديد أي عاطفة مرتبطة خبربة، وتسمح لك بتحديد السلوك الذي 

  ترغب مبواجهته.

  التأكيد المتكرر (األسطوانة المكسورة) -8-2- 1- 11

حة بتجاهل أفخاخ التالعب اللفظي، اإلغراءات اجلدلية وما هو غري هذه التقنية تسمح لنا أن نشعر بالرا
املتصل باملوضوع، بينما نتمسك بالنقطة اخلاصة بنا، الستخدام هذا التقنية بفعالية، نستخدم اإلعادة 
اهلادئة، ونقول ما نريد ونستمر يف الرتكيز على النتيجة، سنجد أنه ما من حاجة لتكرار هذه التقنية، 

  مع اآلخرين. ونتعامل
  على سبيل املثال:

  "أود أن أريك بعضاً من منتجاتنا"
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  "ال شكراً، أنا غري مهتم"
  "حقاً لدي جماالً كبرياً ألقدمه لك"

  "هذا قد يكون صحيحاً، لكين غري مهتم يف الوقت الراهن"
  "هل هناك شخص آخر هنا سيكون مهتما؟"

  "أنا ال أريد أي من هذه املنتجات"
  ذ هذا املنشور وتفكر يف ذلك؟""حسناً، هل تأخ

  "نعم، سوف آخذ املنشور"
  "شكرا لك"

  "على الرحب والسعة"

  الضبابية -8-3- 1- 11
هذه التقنية تسمح لنا باستقبال االنتقادات بشكل مريح، دون قلق أو دفاعية، ودون انتقادات متالعبة 

قد يكون هناك بعض احلقيقة فيما  جمزية، للقيام بذلك حنتاج إىل االعرتاف باالنتقادات، أن نوافق أنه
يقولون، ولكن يبقى حكمنا يف التصرف. مثال على هذا ميكن أن يكون، "أوافق على أنه على األرجح مل 

  أرد على أسئلتك يف بعض األحيان".

  تحقيق سلبي -8-4- 1- 11

الصادقة  تبحث هذه التقنية عن االنتقادات حولك يف عالقات محيمة عن طريق حث التعبري عن املشاعر
 والسلبية لتحسني التواصل. الستخدام إذا كنت حباجة إىل االستماع الفعال للتعليقاتاحلرجة، توضيح تفهم

نتقادات من آخرين، استخدام املعلومات إذا كان مفيداً أو جتاهل املعلومات إن كانت تالعباً، مثال اال كل
  ماً؟"على هذه التقنية سيكون، "هل تعتقد / أعتقد أنين لست مهت

  التأكيد السلبي -8-5- 1- 11

هذه التقنية تتيح لك أن تبدو أكثر راحة يف السلوكيات السلبية اخلاصة بك أو يف شخصيتك بدون أن 
تشعر بالقلق أو أن تكون دفاعياً، كما خيفض هذا من انتقاداتك وعدوانيتك. ستتقبل األخطاء والعيوب، 

تعاطف توافق على االنتقاد العدائي للصفات السلبية، مثال: ولكن ليس االعتذار بدًال من ذلك، مبدئياً وب
  "نعم، أنت على حق. أنا ال أستمع دائماً على حنو دقيق إىل ما تقول".
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  حل وسط عملي -8-6- 1- 11

عندما جتد أن االحرتام لذاتك ليس حمط التساؤل، فكر يف حل وسط عملي مع الشخص اآلخر. ميكنك 
اسية اخلاصة بك إال إذا كانت التسوية تؤثر يف مشاعرك الشخصية يف أن حتاور لتحقيق أهدافك األس

احرتام الذات، ومع ذلك إذا كان اهلدف النهائي ينطوي على مسألة قيمة الذات واحرتامها، فال ميكن أن 
يكون هناك حل وسط. مثال على هذه التقنية، "أنا أفهم أنه لديك حاجة لتتكلم، وأنا حباجة إلاء ما 

  )Hopkins, 2005ولكن ماذا عن اجتماع بعد نصف ساعة؟". (أفعله، 

  تعقيب

لكل فرد أسلوب فريد من التواصل يسهل عملية التكيف االجتماعي والقدرة على التواصل مع األفراد 
  اآلخرين، ستظهر فيما يسمى أسلوب التواصل االجتماعي، وستؤثر على مجيع األنشطة البشرية.

على التعبري عن مشاعر الفرد، وتأكيد حقوقه مع احرتام مشاعر وحقوق  التواصل التوكيدي هو القدرة
اآلخرين. التواصل التوكيدي مباشر بشكل مناسب ومفتوح وصادق، يوضح احتياجات الفرد لشخص 
آخر. التوكيد يكون بطبيعة احلال لدى البعض، لكنه هو مهارة ميكن تعلمها. الناس الذين اتقنوا التواصل 

ن على احلد بشكل كبري من مستوى الصراع يف حيام، وبالتايل تقليل مصدر رئيسي للتوتر التوكيدي قادرو 
)Elizabeth Scott, 2006.(  

 إجراءات البحث - 11-2
  لتحقيق أهداف الدراسة قام الباحث باخلطوات التالية:

ت الســابقة، االطــالع علــى الــرتاث النفســي والرتبــوي املتعلــق بالتواصــل التوكيــدي كــاألطر النظريــة والدراســا -
  واملقاييس املستخدمة يف األحباث، مث حتديد التعاريف اإلجرائية ملفاهيم الدراسة، وحتديد أدواا.

 Theيف ضــوء القــراءات الســابقة قــام الباحــث باعتمــاد وترمجــة أداة لقيــاس مهــارات التواصــل التوكيــدي ( -
Simple Rathus Assertiveness Schedule) إىل اللغـة العربيـة عـن (McCormick, 

حبســـاب الصـــدق التمييـــزي  )، ومـــن مث عرضـــها علـــى بعـــض احملكمـــني مـــن كليـــة الرتبيـــة. ومـــن مث قـــام1985
وحســـاب ثبـــات املقيـــاس للتأكـــد مـــن قابليتـــه للتطبيـــق، كمـــا أعـــد الباحـــث اســـتمارة املعلومـــات لتحديـــد الســـنة 

واملسـتوى التعليمـي لكـل مـن األب  الدراسية، اجلنس، العمر، ومكـان اإلقامـة وعـدد اإلخـوة والرتتيـب الـوالدي
  واألم.

  حتديد عينة الدراسة من طلبة علم النفس يف كلية الرتبية يف جامعة دمشق. -
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مت تطبيق مقياس التواصل التوكيدي البسيط لراتوس واستمارة املعلومات على عينة من طلبة علم النفس من  -
  .أجل دراسة العالقات والفروق بينهم حسب متغريات الدراسة

  للتحقق من أسئلة وفروض الدراسة. SPSSمتت معاجلة النتائج إحصائياً باستخدام الربنامج اإلحصائي  -
مت تفســري النتــائج الــيت توصــلت إليهــا الدراســة يف ضــوء الدراســات الســابقة، واإلطــار النظــري وتقــدمي بعــض  -

  املقرتحات.

  أداة الدراسة - 3- 11
 The Simple Rathusصل التوكيدي (قام الباحث برتمجة مقياس مهارات التوا

Assertiveness Schedule) إىل اللغة العربية عن (McCormick, 1985 مث قام الباحث (
بإجراء دراسة سيكومرتية للمقياس ضمن البيئة السورية، للتحقق من صدق املقياس وثباته وصالحيته 

  للتطبيق، ومن مث اعتماد نتائجه يف البحث.

  يكو مترية لألداة المستخدمة في البحث الحالي:الخصائص الس -1- 3- 11

 Validityالصدق  -1-1- 3- 11

يشري مصطلح الصدق إىل ما إذا كان االختبار يقيس فعًال ما أعد لقياسه أو ما أردنا حنن أن نقيسه به 
  )،وقام الباحث حبساب صدق املقياس بعدة طرق:141، 2006(ميخائيل، 

  Trustees Validityصدق احملك مني-
يتم ذلك بعرض األداة على عدد من احملكمني املخصصني واخلرباء يف اال الذي تقيسه األداة (عباس، 

  ).264، ص2007وآخرون، 

ومن أجل ذلك قام الباحث بعرض املقياس على عدد من السادة احملكمني من أساتذة جامعة دمشق 
مياً ومتثيلها للغرض الذي وضع من أجله، ومدرسيها يف كلية الرتبية، دف التأكد من صالحية املقياس عل

  ).2راجع امللحق(

 Discriminate Validation   الصدق التمييزي-
تعتمد هذه الطريقة على املقارنة بني الفئات املتطرفة يف االختبار ذاته، كأن يؤخذ الربع (والثلث) األعلى 

)، ويقارن بالربع (والثلث) األدىن من الدرجات املتحصلة يف هذا االختبار (والذي ميثل الفئة العليا
للدرجات فيه (والذي ميثل الفئة الدنيا)، مث حتسب الداللة اإلحصائية للفرق بني متوسطي الفئتني، فإذا 
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، 2006ظهرت هذه الداللة عد االختبار صادقًا (بداللة الفرق بني الفئتني العليا والدنيا) " (ميخائيل، 
152 .(  

) من درجات املفحوصني بعد أن رتبت تصاعدياً، ومت %25) وأدىن (%25ولقد اعتمد الباحث أعلى (
  اختبار الفروق عن طريق اختبار (ت) ستوتدن، وكانت النتائج املتعلقة بالربيعات كاآليت:

  
 الدرجة اخلام

 ن
Valid 26 

Missing 0 

 امليانات
25 103.00
50 110.00
75 118.25

  

 عيارياالحنراف امل املتوسط ن ربيعات
اخلطأ املعياري 

 للتقدير
 2.040 4.561 97.40 5 جمموعة أدىن الدرجة اخلام

 3.148 7.711 127.33 6 جمموعة أعلى
  ) نتائج اختبار (ت) ستوتدن للتحقق من الصدق التمييزي2جدول (

 اختبار الفرق بين عينتين مستقلتين

  

اختبار ليفني 
لعينتني مستقلتني-اختبار ت للتجانس  

 ف
القيمة 

ةالحتماليا  ت 
درجة 
 احلرية

القيمة 
ةاالحتمالي  

فروق 
 املتوسط

أ فروق اخلط
 املعياري

مستوى الثقة % 95
 للفروق

 األعلى األدىن
الدرجة 

 اخلام
4.736 .058 -7.602 9 .000 -29.933 3.937 -38.840 -21.026 

    -7.980 8.259 .000 -29.933 3.751 -38.536 -21.330 

) 0.05) أصغر من مستوى الداللة لـ (ت) احملسوبة < (000.بني من اجلدول أن القيمة االحتمالية (يت
وهذا يشري إىل وجود فروق بني متوسطات اموعتني لصاحل فئة الطلبة ذوي الدرجات املرتفعة، وهذا يعين 

  أن املقياس يتصف بصدق متييزي.
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  Reliabilityالثبات: -1-2- 3- 11

  احث حبساب الثبات بالطرق التالية:وقد قام الب

  )Internal Consistency Methodالثبات باالتساق الداخلي (-
) 3). واجلدول (195، 2006تتطلب هذه الطريقة حساب ارتباط البنود مع بعضها بعضاً (ميخائيل، 

  يظهر معامل ثبات ألفا 

 ) معامل ثبات ألفا كرو نباخ: 3جدول (
 عدد البنود ألفا كرو نباخ

.936 30 
يتبني من اجلدول بأن معامل ثبات ألفا بني بنود مقياس التواصل التوكيدي مرتفع، مما يدل على االتساق 

  الداخلي للبنود ومن مثّ ثباا، مما جيعل املقياس صاحلاً لالستخدام. 

  )Split-HalfMethodالثبات بالتجزئة النصفية (-
د تطبيقه يف جلسة اختبارية واحدة إىل نصفني يفرتض أما "تقوم هذه الطريقة على تقسيم االختبار بع

متكافئان، مث حساب معامل االرتباط بني الدرجات اليت حصل عليها املفحوصون على النصف األول، 
). كما هو موضح يف 190، 2006والدرجات اليت حصلوا عليها على النصف الثاين " (ميخائيل، 

  اجلدول اآليت:

 ثبات بالتجزئة لمقياس التواصل التوكيدي) معامالت ال4جدول (

كرو نباخ-معامل ألفا  

1اجلزء   
 902. القيمة

 15a عدد البنود

2اجلزء   
 846. القيمة

 15b عدد البنود
 30 جمموع البنود

 906. الرتبط

براون لألنصاف –معادلة سيربمان   
 951. طول متساوِ 

ل غري متساوِ و ط  .951 
فمعامل جثمان لألنصا  .946 

a. The items are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, and 15. 
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b. The items are 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, and 
30. 

اس يتبني من اجلدول بأن معامالت الثبات بالتجزئة جيدة ومرتفعة تدل على ثبات املقياس، مما جيعل املقي
  صاحلاً لالستخدام.

  منهج البحث - 12
اعتمد البحث احلايل على املنهج الوصفي، والبحث الوصفي يعتمد على دراسة الواقع أو الظاهرة، كما 

) كما وثق يف McMillan &Schumacher, 2001توجد يف الواقع ويهتم بوصفه وصفاً دقيقاً (
الظاهرة ويوضح خصائصها، أو التعبري )، من خالل التعبري النوعي الذي يصف 2007(عباس وآخرون، 

  ).74، ص. 2007الكمي الذي يعطي وصفاً رقمياً، يوضح مقدار وحجم الظاهرة. (عباس وآخرون، 

  Study Variablesمتغيرات البحث - 13
ومستوى حتصيل األب ومستوى  يتناول البحث احلايل متغريات العمر، عدد اإلخوة والرتتيب الوالدي

) يف عالقتها 5-1ر/ إناث ومكان اإلقامة ريف/ مدينة والسنة الدراسية (حتصيل األم واجلنس: ذكو 
 بدرجات الطلبة على مقياس كراتوس املختصر للتواصل التوكيدي.

  عرض نتائج البحث وتفسيرها - 14

  نتائج الفرضية األولى - 14-1

 )بني درجات طلبة0.05واليت نصت على أنه: توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى (
  اجلامعة على مقياس التواصل التوكيدي والسنة الدراسية.

  ) نتائج اختبار كاي مربع للعالقة بين السنة الدراسية والتواصل التوكيدي5جدول (

 
 القيمة

درجة 
 احلرية

القيمة 
االحتمالية 
االفرتاضية 
 (اجتاهان)

 )1- مونت كارلو (اجتاه مونت كارلو (اجتاهان)

القيمة 
يةاالحتمال  

مستوى 99%
القيمة  الثقة

يةاالحتمال  

مستوى 99%
 الثقة

احلد 
 األدىن

احلد 
 األعلى

احلد 
 األدىن

احلد 
 األعلى

Pearson Chi-
Square 

154.709a 156 .514 .683b .671 .695 
   

Likelihood 
Ratio 

137.873 156 .849 .728b .717 .740 
   

Fisher's Exact 149.725 
  

.728b .717 .740 
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Test 
Linear-by-

Linear 
Association 

.092c 1 .761 .764b .753 .775 .382b .369 .394 

N of Valid 
Cases 

58 
        

Symmetric Measures 

 
 القيمة

اخلطأ 
املعياري 
 aاالفرتاضي

القيمة 
 ية لالتقريب

 bت

القيمة 
ة االحتمالي

يةالتقريب  

ونت  القيمة االحتمالية حبسب م
 كارلو

ة يمالق
االح
ةمتالي  

99% ةمستوى الثق  
احلد 
 األدىن

احلد 
 األعلى

Interval by 
Interval 

Pearson's R .040 .140 .301 .764c 
.76
4d 

.753 .775 

Ordinal by 
Ordinal 

Spearman 
Correlation 

.078 .134 .583 .562c 
.56
0d 

.547 .573 

N of Valid Cases 58 
      

) وهو 514.)من اجلدول ومستوى الداللة =(154.709مة اختبار كاي مربع =(تظهر النتائج أن قي
يشري إىل عدم وجود عالقة ارتباطية بني درجات الطلبة على مقياس التواصل  )، وهذا0.05( ˂أكرب من 

  التوكيدي والسنة الدراسية.
  لتالية:وعند حساب الفروق بين السنوات الخمس في التواصل التوكيدي تبين لنا النتائج ا

): اإلحصاء الوصفي لتحليل التباين أحادي االتجاه للتواصل التوكيدي وفق متغير 6جدول (
  السنوات الدراسية

  N املتوسط 
االحنراف 
 املعياري

اخلطأ 
 املعياري

مستوى الثقة  % 95
 للمتوسط

 األقصى األدىن
احلد 
 األدىن

احلد 
 األعلى

 5 38- 12.50- 25.86- 3.151 12.992 19.18- 17 أوىل
 19 35- 2.74 20.24- 5.220 18.081 8.75- 12 ثانية
 1 36- 5.37- 23.63- 4.037 12.765 14.50- 10 ثالثة
 12 43- 3.75 25.25- 6.132 17.343 10.75- 8 رابعة

 16 52- 3.30- 31.24- 6.270 20.795 17.27- 11 خامسة
 19 52- 10.40- 18.98- 2.141 16.307 14.69- 58 اموع
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) نتائج اختبار تحليل التباين لداللة الفروق بين السنوات الخمس على مقياس التواصل 7جدول (
  التوكيدي

 درجة احلرية جمموع املربعات  
متوسط 
 F املربعات

القيمة 
 االحتمالية

 471. 900. 240.878 4 963.511 بني اموعات
     267.791 53 14192.902 ضمن اموعات

       57 15156.414 وعام
  ): نتائج االختبار المتعدد المقارنات للتواصل التوكيدي بحسب السنة الدراسية8جدول (

(I) السنة الدراسية 

فروق 
-I) املتوسط

J) 
اخلطأ 
 املعياري

القيمة 
يةاالحتمال  

95 % ةمستوى الثق  
احلد 
 األدىن

احلد 
 األعلى

 9.26 30.12- 586. 6.170 10.426- ثانية أوىل
 16.14 25.49- 971. 6.522 4.676- ثالثة
 13.96 30.82- 836. 7.016 8.426- رابعة

 18.30 22.11- 999. 6.332 1.904- خامسة
 30.12 9.26- 586. 6.170 10.426 أوىل ثانية

 28.11 16.61- 954. 7.007 5.750 ثالثة
 25.84 21.84- 999. 7.469 2.000 رابعة

 30.32 13.28- 815. 6.831 8.523 خامسة
 25.49 16.14- 971. 6.522 4.676 أوىل ثالثة

 16.61 28.11- 954. 7.007 5.750- ثانية
 21.02 28.52- 993. 7.762 3.750- رابعة

 25.59 20.05- 997. 7.150 2.773 خامسة
 30.82 13.96- 836. 7.016 8.426 أوىل رابعة

 21.84 25.84- 999. 7.469 2.000- ثانية
 28.52 21.02- 993. 7.762 3.750 ثالثة

 30.79 17.74- 946. 7.604 6.523 خامسة
 22.11 18.30- 999. 6.332 1.904 أوىل خامسة

 13.28 30.32- 815. 6.831 8.523- ثانية
 20.05 25.59- 997. 7.150 2.773- ثالثة
 17.74 30.79- 946. 7.604 6.523- رابعة
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بار حتليل التباين أحادي االجتاه من اجلدول أن القيمة االحتمالية لـ (ت) احملسوبة أكرب من تظهر نتائج اخت
)، وهذا يشري إىل عدم وجود فروق بني درجات الطلبة على مقياس التواصل 0.05( ˂مستوى الداللة 

  التوكيدي بني أي من السنوات اخلمس.

ا يقدمه قسم علم النفس من معارف، وما يعيشه وهذا قد يدل على أن األسلوب التوكيدي غري مرتبط مب
فاملنهاج مقتصر على تقدمي املعلومات وليس املعارف.  الطلبة من خربات عرب السنوات الدراسية اخلمس.

وجتدر اإلشارة إىل عدم تناول مهارات التواصل لدى الطلبة إال يف السنة اخلامسة يف ماديت علم نفس 
إضافة إىل األسلوب التلقيين لدى أغلب احملاضرين، فضًال عن تكرار االتصال وعلم النفس اإلعالمي، 

  املعلومات يف أغلب الكتب املدروسة يف قسم علم النفس.

  نتائج الفرضية الثانية - 2- 14

بني درجات طلبة  )0.05واليت نصت على أنه: توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى (
  التوكيدي ومتغري العمر. اجلامعة على مقياس التواصل

  ) نتائج اختبار كاي مربع للعالقة بين متغير العمر والتواصل التوكيدي9جدول (

 القيمة  
درجة 
 احلرية

القيمة 
االحتمالية 
االفرتاضية 
 (اجتاهان)

 )1- مونت كارلو (اجتاه مونت كارلو (اجتاهان)

القيمة 
ةاالحتمالي  

99% ةمستوى الثق  
القيمة 
يةاالحتمال  

مستوى 99%
 الثقة

احلد 
 األدىن

احلد 
 األعلى

احلد 
 األدىن

احلد 
 األعلى

Pearson Chi-
Square 

2012.278a 1989 .353 .657b .645 .669       

Likelihood 
Ratio 

397.144 1989 1.000 1.000b 1.000 1.000       

Fisher's Exact 
Test 

4408.833     1.000b 1.000 1.000       

Linear-by-
Linear 

Association 

1.481c 1 .224 .220b .210 .231 .111b .103 .119 

N of Valid 
Cases 

58                 

Symmetric Measures 

 القيمة  
اخلطأ 

املعياري 
القيمة 

يةالتقريب  
القيمة 
ة االحتمالي

ونت  القيمة االحتمالية حبسب م
 كارلو
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يةالتقريب b ل ت aاالفرتاضي  

القيمة 
يةاالحتمال  

مستوى 99%
 الثقة

احلد 
 األدىن

احلد 
 األعلى

Interval by 
Interval 

Pearson's 
R 

.161 .143 1.222 .227c .220d .210 .231 

Ordinal by 
Ordinal 

Spearman 
Correlation 

.126 .134 .950 .346c .337d .325 .349 

N of Valid Cases 58             

) وهو 353.) من اجلدول ومستوى الداللة =(2012.278تائج أن قيمة اختبار كاي مربع =(تظهر الن
). وهذا يشري إىل عدم وجود عالقة ارتباطية بني درجات الطلبة على مقياس التواصل 0.05( ˂أكرب من 

تشكل  التوكيدي ومتغري العمر. وميكن تفسري ذلك بالتقارب بني األعمار يف املرحلة اجلامعية، فقد ال
  السنوات اخلمس فارقاً مهماً أو مؤثراً يف تغري أسلوب التواصل لديهم.

  نتائج الفرضية الثالثة - 3- 14

)بني درجات طلبة 0.05واليت نصت على أنه: توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى (
  اجلامعة على مقياس التواصل التوكيدي واجلنس.

  اي مربع للعالقة بينمتغير الجنس والتواصل التوكيدي) نتائج اختبار ك10جدول (

 
 القيمة

درجة 
ةاحلري  

القيمة 
ة االحتمالي
ية االفرتاض

 ((اجتاهان

 )1- مونت كارلو (اجتاه ونت كارلو (اجتاهان)

القيمة 
يةاالحتمال  

99% ةمستوى الثق  
القيمة 
يةاالحتمال  

مستوى 99%
 الثقة

احلد 
 األدىن

احلد 
 األعلى

احلد 
 األدىن

احلد 
 األعلى

Pearson Chi-
Square 

45.258a 39 .227 .100b .092 .108 
   

Likelihood Ratio 59.990 39 .017 .100b .092 .108 
   

Fisher's Exact 
Test 

41.206 
  

.101b .093 .108 
   

Linear-by-Linear 
Association 

3.911c 1 .048 .043b .038 .048 .021b .017 .025 

N of Valid Cases 58 
        

Symmetric Measures 

 
 القيمة

اخلطأ 
املعياري 
 aاالفرتاضي

القيمة 
 ية لالتقريب

 bت

القيمة 
 يةاالحتمال
يةالتقريب  

ونت  القيمة االحتمالية حبسب م
 كارلو

مستوى %99القيمة 
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يةاالحتمال  الثقة 
احلد 
 األدىن

احلد 
 األعلى

Interval by 
Interval 

Pearson's R -.262 .129 -2.031 .047c .043d .038 .048 

Ordinal by 
Ordinal 

Spearman 
Correlation 

-.240 .126 -1.850 .070c .064d .058 .070 

N of Valid Cases 58 
      

) وهو أكرب 227.) من اجلدول ومستوى الداللة =(45.258تظهر النتائج أن قيمة اختبار كاي مربع =(
). وهذا يشري إىل عدم وجود عالقة ارتباطية بني درجات الطلبة على مقياس التواصل 0.05( ˂من 

التوكيدي ومتغري اجلنس. ويرجع الباحث ذلك إىل أن كال اجلنسني يكتسبون مهارات التوكيد، يف ظل 
  اخنراطهم معاً خالل املرحلة اجلامعية، وخيضعون لنفس البيئة التعليمية يف اجلامعة. 

  تائج الفرضية الرابعة ن - 4- 14

)بني درجات طلبة 0.05واليت نصت على أنه: توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى (
  اجلامعة على مقياس التواصل التوكيدي ومتغري مكان اإلقامة.

  ): نتائج اختبار كاي مربع للعالقة بين متغير مكان اإلقامة والتواصل التوكيدي11جدول (

 القيمة  
درجة 
 احلرية

القيمة 
االحتمالية 
االفرتاضية 
 (اجتاهان)

 )1- مونت كارلو (اجتاه مونت كارلو (اجتاهان)

القيمة 
 االحتمالية

مستوى  99%
 الثقة

القيمة 
 االحتمالية

مستوى  99%
 الثقة

احلد 
 األدىن

احلد 
 األعلى

احلد 
 األدىن

احلد 
 األعلى

Pearson Chi-
Square 

a39.084 39 .466 b.602 .589 .614       

Likelihood Ratio 49.771 39 .116 b.602 .589 .614       
Fisher's Exact 

Test 
36.657     b.600 .587 .613       

Linear-by-Linear 
Association 

c.168 1 .682 b.681 .669 .693 b.341 .329 .354 

N of Valid Cases 58                 
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Symmetric Measures 

 القيمة  

اخلطأ 
املعياري 
 aاالفرتاضي

القيمة 
التقريبية 

 bل ت

القيمة 
االحتمالية 

 التقريبية

القيمة االحتمالية حبسب مونت  
 كارلو

القيمة 
 االحتمالية

مستوى  99%
 الثقة

احلد 
 األدىن

احلد 
 األعلى

Interval by Interval Pearson's 
R 

.054 .118 .407 .686c .681d .669 .693 

Ordinal by Ordinal Spearman 
Correlation 

.090 .123 .676 .502c .498d .485 .510 

N of Valid Cases 58             

) وهو أكرب 466.) من اجلدول ومستوى الداللة =(39.084تظهر النتائج أن قيمة اختبار كاي مربع =(
د عالقة ارتباطية بني درجات الطلبة على مقياس التواصل ). وهذا يشري إىل عدم وجو 0.05( ˂من 

  التوكيدي ومتغري مكان اإلقامة. 

والذي ميكن تفسريه بتقارب أساليب الرتبية إىل حد ما بني أسر الريف وأسر املدينة من جانب نتيجة 
إىل انتشار وسائل للحراك اتمعي املستمر بني الريف واملدينة وتوفر التواصل واالحتكاك املباشر، إضافة 

التواصل وخاصة التلفاز واإلنرتنت، واليت قد تساهم بتقارب األساليب من بعضها بغض النظر عن مكان 
  اإلقامة. 

  نتائج الفرضية الخامسة - 5- 14
)بني درجات طلبة 0.05واليت نصت على أنه:توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى (

  اصل التوكيدي ومتغري عدد اإلخوة.اجلامعة على مقياس التو 
  ): نتائج اختبار كاي مربع للعالقة بينعدد اإلخوةوالتواصل التوكيدي12جدول (

 القيمة  
درجة 
 احلرية

القيمة 
االحتمالية 
االفرتاضية 
 (اجتاهان)

 )1- مونت كارلو (اجتاه مونت كارلو (اجتاهان)

القيمة 
 االحتمالية

مستوى  99%
 الثقة

القيمة 
 تماليةاالح

مستوى  99%
 الثقة

احلد 
 األدىن

احلد 
 األعلى

احلد 
 األدىن

احلد 
 األعلى

Pearson Chi-
Square 

a388.420 380 .372 b.478 .465 .491       

Likelihood Ratio 184.683 380 1.000 b.703 .691 .714       
Fisher's Exact 590.859     b.703 .691 .714       
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Test 
Linear-by-Linear 

Association 

c1.827 1 .176 b.176 .166 .186 b.088 .081 .095 

N of Valid Cases 57                 

Symmetric Measures 

 القيمة  

اخلطأ 
املعياري 
 aاالفرتاضي

القيمة 
التقريبية 

 bل ت

القيمة 
االحتمالية 

 التقريبية

القيمة االحتمالية حبسب مونت  
 كارلو

قيمة ال
 االحتمالية

مستوى  99%
 الثقة

احلد 
 األدىن

احلد 
 األعلى

Interval by Interval Pearson's 
R 

.181 .124 1.362 c.179 d.176 .166 .186 

Ordinal by 
Ordinal 

Spearman 
Correlation 

.151 .134 1.133 c.262 d.260 .248 .271 

N of Valid Cases 57             

  

) وهو 372.) من اجلدول ومستوى الداللة =(388.420نتائج أن قيمة اختبار كاي مربع =(تظهر ال
). وهذا يشري إىل عدم وجود عالقة ارتباطية بني درجات الطلبة على مقياس التواصل 0.05( ˂أكرب من 

  التوكيدي ومتغري عدد اإلخوة.

  النتائج التالية: وعند حساب الفروق بني من لديه عدد إخوة أكثر أو أقل تبينت لنا

): اإلحصاء الوصفي لتحليل التباين أحادي االتجاه للتواصل التوكيدي وفق متغير عدد 13جدول (
  اإلخوة

   N املتوسط 
االحنراف 
 املعياري

اخلطأ 
 املعياري

مستوى الثقة  % 95
 للمتوسط

 األقصى األدىن
احلد 
 األدىن

احلد 
 األعلى

 15 31- 5.73 23.45- 5.962 15.774 8.86- 7 اثنان
 19 52- 9.93- 30.69- 4.871 19.482 20.31- 16 ثالث
 12 42- 8.97- 29.94- 4.707 15.610 19.45- 11 أربع
 13 35- 3.85 28.85- 6.360 15.579 12.50- 6 مخس
 4- 32- 1.44- 42.06- 6.382 12.764 21.75- 4 ست
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 5 13- 2.81 13.14- 3.103 7.600 5.17- 6 سبع
 16- 23- 24.97 63.97- 3.500 4.950 19.50- 2 مثان
 1- 13- 69.24 83.24- 6.000 8.485 7.00- 2 تسع
10 1 -11.00         -11 -11 
12 1 14.00         14 14 
13 1 -19.00         -19 -19 

 19 52- 10.87- 19.41- 2.130 16.083 15.14- 57 اموع

  

) لداللة الفروق بين عدد األخوة على ANOVAالتباين () نتائج اختبار تحليل 14جدول (
  مقياس التواصل التوكيدي

 جمموع املربعات  
درجة 
 احلرية

متوسط 
 F املربعات

القيمة 
 االحتمالية

 390. 1.090 277.427 10 2774.272 بني اموعات
     254.578 46 11710.605 ضمن اموعات

       56 14484.877 اموع
نتائج اختبار حتليل التباين أحادي االجتاه من اجلدول أن القيمة االحتمالية لـ (ت) احملسوبة أكرب من تظهر 

)، وهذا يشري إىل عدم وجود فروق بني درجات الطلبة على مقياس التواصل 0.05( ˂مستوى الداللة 
  التوكيدي مهما كان عدد األخوة.

  نتائج الفرضية السادسة - 6- 14

)بني درجات طلبة 0.05أنه: توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى (واليت نصت على 
  اجلامعة على مقياس التواصل التوكيدي ومتغري الرتتيب الوالدي.

  ): نتائج اختبار كاي مربع للعالقة بين الترتيب الوالدي والتواصل التوكيدي15جدول (

 القيمة  
درجة 
 احلرية

القيمة 
االحتمالية 

اضية االفرت 
 (اجتاهان)

 )1- مونت كارلو (اجتاه مونت كارلو (اجتاهان)

القيمة 
 االحتمالية

مستوى  99%
 الثقة

القيمة 
 االحتمالية

مستوى  99%
 الثقة

احلد 
 األدىن

احلد 
 األعلى

احلد 
 األدىن

احلد 
 األعلى

Pearson Chi-
Square 

a287.363 304 .745 b.806 .796 .816       
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Likelihood Ratio 158.061 304 1.000 b.903 .896 .911       
Fisher's Exact 

Test 
435.473     b.903 .896 .911       

Linear-by-Linear 
Association 

c.148 1 .701 b.701 .689 .713 b.348 .335 .360 

N of Valid Cases 57                 

Symmetric Measures 

 القيمة  

اخلطأ 
اري املعي

 aاالفرتاضي

القيمة 
التقريبية 

 bل ت

القيمة 
االحتمالية 

 التقريبية

القيمة االحتمالية حبسب مونت  
 كارلو

القيمة 
 االحتمالية

مستوى  99%
 الثقة

احلد 
 األدىن

احلد 
 األعلى

Interval by Interval Pearson's 
R 

.051 .116 .381 c.704 d.701 .689 .713 

Ordinal by 
Ordinal 

Spearman 
Correlation 

.048 .145 .359 c.721 d.719 .708 .731 

N of Valid Cases 57             

) وهو 745.) من اجلدول ومستوى الداللة =(287.363تظهر النتائج أن قيمة اختبار كاي مربع =(
لى مقياس التواصل ). وهذا يشري إىل عدم وجود عالقة ارتباطية بني درجات الطلبة ع0.05( ˂أكرب من 

التوكيدي ومتغري الرتتيب الوالدي، وعند حساب الفروق بني ترتيب املبحوث بني أخوته تبينت لنا النتائج 
  التالية:

): اإلحصاء الوصفي لتحليل التباين أحادي االتجاه للتواصل التوكيدي وفق متغير 16جدول (
  الترتيب الوالدي

  N املتوسط 
االحنراف 
 املعياري

اخلطأ 
 املعياري

مستوى الثقة  % 95
 للمتوسط

 احلد األدىن األقصى األدىن
احلد 
 األعلى

 19 42- 1.72- 19.52- 4.266 19.551 10.62- 21 واحد
 18- 38- 16.97- 38.23- 3.829 8.562 27.60- 5 اثنان
 3- 52- 14.81- 31.65- 3.865 13.935 23.23- 13 ثالث
 6- 35- 05.- 29.15- 5.240 11.718 14.60- 5 أربع
 11- 18- 5.93- 24.74- 2.186 3.786 15.33- 3 مخس
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 1 18- 2.33 16.33- 3.362 7.517 7.00- 5 ست
 4- 21- 95.50 120.50- 8.500 12.021 12.50- 2 سبع
 14 16- 189.59 191.59- 15.000 21.213 1.00- 2 مثان
14 1 -19.00         -19 -19 

 19 52- 10.87- 19.41- 2.130 16.083 15.14- 57 اموع

  
) لداللة الفروق بين الترتيب الوالدي في ANOVA) نتائج اختبار تحليل التباين (17جدول (

  التواصل التوكيدي

 درجة احلرية جمموع املربعات  
متوسط 
 F املربعات

القيمة 
 االحتمالية

 201. 1.449 352.256 8 2818.050 بني اموعات
     243.059 48 11666.827 تضمن اموعا

       56 14484.877 اموع

تظهر نتائج اختبار حتليل التباين أحادي االجتاه من اجلدول أن القيمة االحتمالية لـ (ت) احملسوبة أكرب من 
)، وهذا يشري إىل عدم وجود فروق بني درجات الطلبة على مقياس التواصل 0.05( ˂مستوى الداللة 

  ا كان الرتتيب الوالدي.التوكيدي مهم

وميكن تفسري نتائج الفرضيتني اخلامسة والسادسة باألسلوب الرتبوي لألهل املتقارب مع األبناء. إضافة إىل 
أن توافر فرص التواصل وانتشار وسائل اإلعالم، واليت ميكن أن ختفف من الفروق يف مهارات التواصل 

  .التوكيدي مهما عدد اإلخوة أو الرتتيب الوالدي

، اليت أوضحت (Snow, Jacklin, & Maceoby, 1981)رغم أن بعض الدراسات كدراسة 
أن الطفل األوليمكن أن يكون أكثر خجًال وأكثر عرضة للسحب من أقرانه، ورمبا بسبب أن تفاعالته يف 

ي ال مييل األسرة كانت أساسًا مع الكبار والتفاعل بني الزمالء هو أقل توفرًا هلم. ومع ذلكفاملوقف العائل
إىل أن يكون أكثر توكيداًمع األشقاء األصغر سناً،وقد تكون مسة إجيابية من شأا أن تساعدهم يف كثري 

  من املواقف االجتماعية، وخاصة عندما يكربون يف السن.

)، فلم جتد فروقًا ذات داللة إحصائية يف Kimble, Marsh, & Kiska,. 1984أما دراسة (
ا يتعلق برتتيب الوالدة بني النساء على الرغم من أن النساء البكر أظهرن تواصالً التواصل التوكيدي فيم

  توكيدياً أفضل.



  2017 – الرابعالعدد  - المجلد الخامس عشر  . ...............……. مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس

 73

 نتائج الفرضية السابعة - 7- 14

)بني درجات طلبة 0.05واليت نصت على أنه: توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى (
  حتصيل األب. اجلامعة على مقياس التواصل التوكيدي ومتغري مستوى

  ): نتائج اختبار كاي مربع للعالقة بين مستوى تحصيل األب والتواصل التوكيدي18جدول (

 القيمة  
درجة 
 احلرية

القيمة 
االحتمالية 
االفرتاضية 
 (اجتاهان)

 )1- مونت كارلو (اجتاه مونت كارلو (اجتاهان)

القيمة 
 االحتمالية

مستوى  99%
 الثقة

القيمة 
 االحتمالية

مستوى  99%
 الثقة

احلد 
 األدىن

احلد 
 األعلى

احلد 
 األدىن

احلد 
 األعلى

Pearson Chi-
Square 

a285.504 273 .289 b.387 .375 .400       

Likelihood Ratio 168.558 273 1.000 b.549 .536 .562       
Fisher's Exact 

Test 
366.984     b.549 .536 .562       

Linear-by-Linear 
Association 

c.011 1 .915 b.917 .910 .924 b.455 .442 .468 

N of Valid Cases 58                 

Symmetric Measures 

 القيمة  

اخلطأ 
املعياري 
 aاالفرتاضي

القيمة 
التقريبية 

 bل ت

القيمة 
االحتمالية 

 التقريبية

القيمة االحتمالية حبسب مونت  
 كارلو

القيمة 
 ليةاالحتما

مستوى  99%
 الثقة

احلد 
 األدىن

احلد 
 األعلى

Interval by Interval Pearson's 
R 

.014 .140 .106 c.916 d.917 .910 .924 

Ordinal by 
Ordinal 

Spearman 
Correlation 

.043 .133 .323 c.748 d.739 .728 .751 

N of Valid Cases 58             

) وهو 289.) من اجلدول ومستوى الداللة =(285.504ختبار كاي مربع =(تظهر النتائج أن قيمة ا
). وهذا يشري إىل عدم وجود عالقة ارتباطية بني درجات الطلبة على مقياس التواصل 0.05( ˂أكرب من 

  التوكيدي ومستوى حتصيل األب.

  وعند حساب الفروق بني مستوى حتصيل األب تبينت لنا النتائج التالية:
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  : اإلحصاء الوصفي للتواصل التوكيدي وفق متغير مستوى تحصيل األب)19جدول (
 اإلحصاء الوصفي لتحليل التباين أحادي االتجاه

 املتوسط N تعليم األب  
االحنراف 
 املعياري

اخلطأ 
 املعياري

مستوى الثقة % 95
 للمتوسط

 احلد األدىن األقصى األدىن
احلد 
 األعلى

 14 35- 49.63 72.30- 14.170 24.542 11.33- 3 أمي
 14- 14-         14.00- 1 قراءة وكتابة
 1- 31- 7.95- 27.55- 4.144 11.720 17.75- 8 فوق املتوسط

 19 43- 93.- 24.15- 5.327 19.208 12.54- 13 ابتدائي
 11 38- 5.51- 22.36- 3.927 15.210 13.93- 15 إعدادي
 8- 52- 9.15- 37.70- 5.834 15.437 23.43- 7 ثانوي
 12 42- 1.45- 27.44- 5.635 16.905 14.44- 9 جامعي

 15 11- 167.18 163.18- 13.000 18.385 2.00 2 دراسات عليا
 19 52- 10.40- 18.98- 2.141 16.307 14.69- 58 اموع

  
) لداللة الفروق بين مستوى تحصيل األب ANOVA) نتائج اختبار تحليل التباين (20جدول (

 التواصل التوكيديفي 

 درجة احلرية جمموع املربعات  
متوسط 
 F املربعات

القيمة 
 االحتمالية

 710. 653. 181.450 7 1270.147 بني اموعات
     277.725 50 13886.267 ضمن اموعات

       57 15156.414 اموع

يمة االحتمالية لـ (ت) احملسوبة أكرب من تظهر نتائج اختبار حتليل التباين أحادي االجتاه من اجلدول أن الق
)، وهذا يشري إىل عدم وجود فروق بني درجات الطلبة على مقياس التواصل 0.05( ˂مستوى الداللة 

  التوكيدي مهما كان مستوى حتصيل األب.
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  نتائج الفرضية الثامنة  - 8- 14

)بني درجات طلبة 0.05مستوى (واليت نصت على أنه: توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند 
  .مستوى تحصيل األماجلامعة على مقياس التواصل التوكيدي ومتغري

 ): نتائج اختبار كاي مربع للعالقة بين مستوى تحصيل األم والتواصل التوكيدي21جدول (

 القيمة  
درجة 
 احلرية

القيمة 
االحتمالية 
االفرتاضية 
 (اجتاهان)

 )1- و (اجتاهمونت كارل مونت كارلو (اجتاهان)

القيمة 
 االحتمالية

مستوى  99%
 الثقة

القيمة 
 االحتمالية

مستوى  99%
 الثقة

احلد 
 األدىن

احلد 
 األعلى

احلد 
 األدىن

احلد 
 األعلى

Pearson Chi-
Square 

a222.897 234 .688 b.919 .912 .926       

Likelihood Ratio 161.178 234 1.000 b.988 .985 .991       
Fisher's Exact 

Test 
251.750     b.988 .985 .991       

Linear-by-Linear 
Association 

c.021 1 .886 b.883 .874 .891 b.438 .425 .451 

N of Valid Cases 58                 

Symmetric Measures 

 القيمة  

اخلطأ 
املعياري 
 aاالفرتاضي

القيمة 
التقريبية 

 bل ت

القيمة 
حتمالية اال

 التقريبية

القيمة االحتمالية حبسب مونت  
 كارلو

القيمة 
 االحتمالية

مستوى  99%
 الثقة

احلد 
 األدىن

احلد 
 األعلى

Interval by Interval Pearson's 
R 

.019 .130 .142 c.887 d.883 .874 .891 

Ordinal by Ordinal Spearman 
Correlation 

.043 .134 .325 c.747 d.736 .725 .747 

N of Valid Cases 58             

  

) وهو 688.) من اجلدول ومستوى الداللة =(222.897تظهر النتائج أن قيمة اختبار كاي مربع =(
). وهذا يشري إىل عدم وجود عالقة ارتباطية بني درجات الطلبة على مقياس التواصل 0.05( ˂أكرب من 

  وعند حساب الفروق بني مستوى حتصيل األم تبينت لنا النتائج التالية:التوكيدي ومستوى حتصيل األم، 
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): اإلحصاء الوصفي لتحليل التباين أحادي االتجاه للتواصل التوكيدي وفق متغير 22جدول (
  مستوى تحصيل األم 

 املتوسط N تعليم األم  
االحنراف 
 املعياري

اخلطأ 
 املعياري

مستوى الثقة % 95
 للمتوسط

صىاألق األدىن  
احلد 
 األدىن

احلد 
 األعلى

 14 27- 2.41 27.08- 5.737 14.052 12.33- 6 أمي
 16 35- 22.12 47.62- 10.957 21.915 12.75- 4 قراءة وكتابة
 1 52- 72.- 43.62- 8.344 20.439 22.17- 6 فوق املتوسط

 19 43- 5.84- 22.79- 3.977 15.907 14.31- 16 ابتدائي
 11 36- 5.87- 24.93- 4.212 13.318 15.40- 10 إعدادي
 15 38- 99. 26.19- 6.006 18.992 12.60- 10 ثانوي
 12 42- 4.40 32.73- 7.222 17.691 14.17- 6 جامعي
 19 52- 10.40- 18.98- 2.141 16.307 14.69- 58 اموع

تحصيل  ) لداللة الفروق بين مستوىANOVA) نتائج اختبار تحليل التباين (23جدول (
 في التواصل التوكيديماأل

 درجة احلرية جمموع املربعات  
متوسط 
 F املربعات

القيمة 
 االحتمالية

 956. 252. 72.738 6 436.426 بني اموعات
     288.627 51 14719.988 ضمن اموعات

       57 15156.414 اموع

جلدول أن القيمة االحتمالية لـ (ت) احملسوبة أكرب من تظهر نتائج اختبار حتليل التباين أحادي االجتاه من ا
)، وهذا يشري إىل عدم وجود فروق بني درجات الطلبة على مقياس التواصل 0.05( ˂مستوى الداللة 

  التوكيدي مهما كان املستوى التحصيلي لألم.

ألهل يف تربية وتنشئة ميكن تفسري نتائج الفرضيتني السابعة والثامنة إىل انكفاء دور املستوى التعليمي ل
األبناء على حساب بنوك املعلومات املفتوحة إعالميًا وإلكرتونياً، وانشغال معظم األهايل يف تأمني 
احتياجات احلياة. كما ميكن رد ذلك إىل أمهية الدور الثقايف للتنشئة على حساب املستوى التحصيلي لكل 

ستويات التحصيل يف عالقتها بالتواصل التوكيدي من األب واألم، وهذا مما قد خيفف من الفروق بني م
  لألبناء.
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  مناقشة أسئلة البحث - 15

  سؤال البحث األول في أي سنة يستخدم الطلبة التواصل التوكيدي أكثر من غيرها؟ - 15-1

  ) للمجموعات املتجانسةScheffeلإلجابة عن سؤال البحث األول مت تطبيق اختبار(

  عات المتجانسةللمجمو )Scheffeنتائج اختبار ():24جدول (

 N السنة الدراسية

Subset for alpha 
= 0.05 

1 
 19.18- 17 أوىل

 17.27- 11 خامسة
 14.50- 10 ثالثة
 10.75- 8 رابعة
 8.75- 12 ثانية

 697.   القيمة االحتمالية
Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 

يدي بني السنوات فيظهر واضحًا أن درجات الطلبة على مقياس التواصل برتتيب التواصل التوك فيما يتعلق
  التوكيدي مرتفعة لدى طلبة السنة األوىل ولدى طلبة السنة اخلامسة تالياً، مث الثالثة فالرابعة فالثانية.

وميكن تفسري هذا االرتفاع بالنسبة لطلبة السنة األوىل بسبب تطبيق البحث يف الفصل األول من العام 
الدراسي األول، والطلبة قد قطعوا مرحلة الثالث الثانوي، مما قد يرفع درجام على مقياس التواصل 
التوكيدي بسبب اجتيازهم المتحانات الشهادة الثانوية ودخوهلم للجامعة، والذي يعترب مؤشرًا للرضا 

  اتمعي، مما ينعكس إجياباً على تواصلهم التوكيدي.

مسة فمرده إىل أم على قرب من التخرج وإاء الدراسة اجلامعية، مما قد يعزز أما بالنسبة للسنة اخلا
  تقديرهم لذوام، ويرفع درجام على مقياس التواصل التوكيدي.

  سؤال البحث الثاني: أي من الجنسين من الطلبة يستخدم التواصل التوكيدي أكثر؟ - 15-2

  ئج التالية:عند حساب الفروق بني الذكور واإلناث تبينت لنا النتا
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  نتائج اختبار ت ستودنت لداللة الفروق بين الذكور واإلناث في التواصل التوكيدي ):25جدول (

 املتوسط N متغري اجلنس
االحنراف 
 املعياري

اخلطأ املعياري 
 للتقدير

 3.869 18.145 9.27- 22 ذكور التواصل التوكيدي
 2.391 14.345 18.00- 36 إناث

  

عينتين مستقلتين اختبار الفرق بين  

ديالتواصل التوكي  

تجانساختبار ليفني لل لعينتني مستقلتني-اختبار ت   

F 
القيمة 
يةاالحتمال  t 

درجة 
 احلرية

القيمة 
يةاالحتمال  

فروق 
 املتوسط

فروق 
اخلطأ 
 املعياري

مستوى الثقة % 95
 للفروق

Lower Upper 
 يف حالة التجانس

 
يف حالة عدم 

 التجانس

1.108 .297 2.031 56 .047 8.727 4.297 .120 17.334 

    1.919 36.876 .063 8.727 4.548 -.488 17.943 

) احملسوبة أصغر من 0.047تظهر نتائج اختبار ت ستودينت من اجلدول أن القيمة االحتمالية لـ (ت) =(
درجات الطلبة على )، وهذا يشري إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية بني 0.05مستوى الداللة < (

  مقياس التواصل التوكيدي بني الذكور واإلناث لصاحل اإلناث. 

يرجع الباحث ذلك إىل أن اإلناث لديهم بعض القدرات املتميزة يف الفهم والتحليل وجتسيد املوضوعات 
من النفسية على حيام الشخصية، إضافة إىل حتمل أعباء إضافية خالل فرتة األزمة السورية، مما زاد 

مهارات التواصل التوكيدي لديهم مما يساهم بتكيف أفضل. أما الذكور فقد اخنفض توكيدهم يف املرحلة 
احلالية فهم مطالبون ثقافيًا وخاصة يف ظل مستقبل غري واضح بعد التخرج وإجياد العمل املناسب، والذي 

  ميكن أن ينعكس على قدرم على التواصل بشكل توكيدي.

  مقترحات البحث - 16
صيص مفردات حول مهارات التواصل يف توصيف املواد اليت سيتم تعديلها أو تأليف كتب خت -16-1

  خاصة ا يف السنوات املقبلة.
إقامة دورات تدريبية للطلبة فيما يتعلق بالتواصل التوكيدي ملختلف االختصاصات وخاصة  -16-2

  للذين يعملون يف اال اإلنساين ملا له من أمهية يف احلياة امليدانية.
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  قامة دورات تدريبية أيضاً للمدرسني احملاضرين فيما يتعلق بالتواصل التوكيدي.إ -16-3
  حث احملاضرين على تشجيع الطلبة على احلوار والتواصل توكيدياً. -16-4
  توسيع البحث حول فئات جمتمعية ومتغريات أخرى لتبني دورها يف التواصل التوكيدي لديها. -16-5
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