
 

 

 

 جامعة نزوى 

 كلية العلوم واآلداب 

 قسم التربية والدراسات اإلنسانية 

 ماجستير إرشاد وتوجيه

 

لدى طلبة كلية التقنية بمحافظة  تمثل مفاهيم المواطنةبوعالقته  توكيد الذات "

 1عمان" في سلطنة الشرقية

 

" Assertiveness and its relation with represent concepts of 

citizenship among students of Technology College in Sharqia 

Governorate in Sultanate of Oman" 

 من ماجستير مقدمة رسالة

 رضية بنت أحمد بن سعيد المحروقية

والعلوم اإلنسانية استكماال لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في التربية 

 النفسي والتوجيه اإلرشاد :تخصص

 رافلجنة اإلش

 )مشرفا رئيسا( بركات دمحم مطاع د.

 جاسمخالد محمود د.                                   التوبي بن سيف عبدهللا د.
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1
 ومجلس البحث العلمي في سلطنة عمان. هذا البحث هو جزء من مشروع بحثي يتم بالتعاون بين جامعة نزوى   
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 داءـــــــإه

 

 .والدي طيب اهلل ثراه إىلحتت الثرى  وجسدهبقليب كل حني وأحيي حلمه كأنه أمامي  حييا من إىل رساليت أهدي

 .وأبقاها ربي حفظها يوايف حقها عما لتعبريل الكلمات تسطري عن احلروف تعجزاليت و نسمة قليب أمي إىل

 .تكن حلياتي سعادة إال هبم مل الذين (وإسراء)أمحد  كبدي فلذاتودربي  رفيق زوجي إىل

 .وأخواتي أخوتي احلياة يفيشد بعضدي  من إىل

 .هبنال يطيب األنس إال  اللواتيوزميالتي  صديقاتي إىل

 

  



 د 
 

 وتقدير شكر

 المعلم هللا عبد بن دمحم نبينا أجمعين هللا خلق أشرف على والسالم والصالة العالمين رب هلل الحمد

ودراسة  بحثمن  هذه النعمة التي أنعمها علي بحمد هللا وتوفيقه على إتمام .أجمعينللناس  الهادي

 هذا الموضوع والذي أرجوا أن يرضى به عني.

 

الدكتور مطاع دمحم بركات  الرئيس مشرفي راسةدالعاني في مسيرة هذا ثم أتوجه بالشكر إلى من ر

علمني معنى العلم ف ؛خرجت من بين يديه بغنائم كثيرةوالذي حمل أقدس رسالة في الحياة 

الدقة في األمور، علمني احترام العقول التي والتواضع، علمني العطاء والتفاؤل، علمني التأني و

 كان لنا مثل األب الحاني والمعلم الحكيم. ،بسوء تختلف معي وال أتحدث عنها

 

 كوني تلقيناها التي والمساندة للدعم عمان سلطنة في العلمي البحث لمجلس الجزيل بالشكر وأتقدم

 بسلطنة العالي التعليم مؤسسات طلبة لدى المواطنة مفاهيم تربية"  لدراسة بحثي فريق في عضوة

 .. أيديكم بين التي الماجستير رسالة عامال البحث هذا من انشق والذي" عمان

 

 وخارجها نزوى جامعة داخل من واألساتذة الدكاترة من األفاضل لجميع موصول أجزله والشكر

كاظم  علي. د.أ ،رضوان سامر. د.أ الفاضل وأخصهم الرسالة إنهاء إلى العنوان اختيار بداية منذ

، د. سالم بن حمد  خرنوب فتون. د،  نقادي دمحم. د،  الفواعير أحمد. د،  التوبي سيف بن عبدهللا.د

 .المقياس محكمي وجميع العامري طارق. أالمحروقي، 

 

أتقدم بالشكر الجزيل للطاقم اإلداري والتدريسي لكلية التقنية بمحافظة الشرقية لتعاونهم في كما 

 .د بالكليةوأخصهم أ.شمسة السيابية منسقة العمي راسةدالتطبيق المقياس على عينة  تيسير

 

ذرية الراشدية وهدى الزكوانية  راسةدالرفيقات دربي بألخواتي ال ينتهي الذي والشكر العميق 

 والشكر موصول كذلك ألحمد السليماني وفخرية العامرية.  حالوة. راسةدالعلى متعة  اللواتي زادتا

 

لمى العامرية على لرسالة واألستاذة ساملخص ترجمة شكري لألستاذة أمل الراشدية على وخالص 

 .التدقيق اللغوي للرسالة
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 المحتويات قائمة

 الصفحة المحتوى

 ك -أ  قائمة المحتويات

 الفصل األول: مشكلة الدراسة وأهميتها

 7-0 مقدمة 

 5-3 مشكلة الدراسة 

 6-5  أسئلة الدراسة

 6  أهمية الدراسة

 2  أهداف الدراسة

 8-2 مصطلحات الدراسة 

 8 اسةمحددات الدر

 الفصل الثاني: اإلطار النظري والدراسات السابقة

 05-01 أوال: اإلطار النظري: توكيد الذات

 31-06 مفاهيم المواطنة

 30 عالقة توكيد الذات بمفاهيم المواطنة

 44-37 ثانيا: الدراسات السابقة

 46 -44 ثالثا: التعقيب على الدراسات السابقة

 اسة وإجراءاتهاالفصل الثالث: منهجية الدر

 48 منهج الدراسة

 48 مجتمع الدراسة 

 44 عينة الدراسة

 44 متغيرات الدراسة

 51 أدوات الدراسة

 52-51 إجراءات تطبيق الدراسة

 54-58 األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة 

 الفصل الرابع: نتائج الدراسة وتفسيرها وتوصياتها ومقترحاتها

 64-60 لقة بالسؤال األولالنتائج المتع

 21-65 النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني



 و 
 

 22-20 النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث

 25-24 النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع

 83-26 النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس

 82-83 النتائج المتعلقة بالسؤال السادس

 41-88 السابعالنتائج المتعلقة بالسؤال 

 47-41 النتائج المتعلقة بالسؤال الثامن

 43 التوصيات

 43 الدراسات والبحوث المقترحة

 014-44 المراجع

 070-015 المالحق

 A-B باإلنجليزيةالملخص 
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 الجداول قائمة

 رقم
 الجدول

 الصفحة الجدول عنوان

 48 توزيع أفراد مجتمع الدراسة تبعا لمتغير الجنس والتخصص 0

7 
 والسنة والتخصص الجنس لمتغير تبعا الدراسة عينة أفراد توزيع
 44 الدراسية

 50 الذات توكيد مقياس على الفقرات توزيع 3

4 
ارتباط بيرسون بين درجة كل فقرة من فقرات أبعاد مقياس  معامل

 (36=  نتوكيد الذات مع الدرجة الكلية للمقياس )
53 

5 
 توكيد مقياس أبعاد من بعد كل جةدر بين بيرسون ارتباط معامل
 للمقياس الكلية الدرجة مع الذات

54 

6 
 (36قيم معامل كرونباخ ألفا لمقياس توكيد الذات )ن = 

 
54 

 55 معامل االرتباط لثبات إعادة التطبيق لمقياس توكيد الذات  2

 55 لمقياس توكيد الذات بالتجزئة النصفية درجة الثبات 8

4 
 والحاضر للماضي الزمنية األبعاد على ياسالمق بنود توزيع

 والسلوكية والوجدانية المعرفية والبنى والمستقبل
56 

01 
 معامل باستخدام راسةدالثبات كل مجال من مجاالت أداة  درجة
  ألفاكرونباخ -الداخلي االتساق

52 

 52  المواطنة مفاهيم لمقياس الثبات درجة يوضح 00

 52 مقياس مفاهيم المواطنة ل طاالرتبا معامل قيميوضح  07

03 
 المتوسط حسب األول السؤال نتائج تفسير في المعتمد المعيار
 الحسابي

60 

04 
 والنسب والتكرارات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات
 الذات توكيد مقياس على العينة أفراد الستجابات المئوية

67 

 65 ت وفقا لمتغير الجنس( لمحاور توكيد الذاT-test) اختبار 05

06 
 الذات توكيد لمحاور المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات

 التخصص لمتغير وفقا
66 

02 
لمحاور  (One-way ANOVA)تحليل التباين األحادي  اختبار

 توكيد الذات وفقا لمتغير التخصص
62 

08 
 الذات توكيد لمحاور المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات

 األكاديمية السنة لمتغير وفقا
68 

04 
لمحاور  One-way ANOVA)اختبار تحليل التباين األحادي )

 توكيد الذات وفقا لمتغير السنة األكاديمية
64 
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 رقم
 الجدول

 21 الجدول عنوان

71 
للمقارنات البعدية لمتغير السنة األكاديمية وفقا  Scheffe اختبار

 لمحور التعامل مع النقد
20 

70 
 المتوسط حسب على المواطنة مستويات تفسير في المعتمد المعيار
 الحسابي

20 

77 
 والوجدانية المعرفية األبعاد على الطلبة إجابات متوسطات توزيع

 المواطنة لمفاهيم والسلوكية
24 

73 
 لالنتماء المئوية والنسب المعيارية واالنحرافات المتوسطات توزع
 سةالدرا عينة لدى الزمني

26 

74 
( T-testالحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار ) المتوسطات

 ألبعاد مفاهيم المواطنة وفقا لمتغير الجنس
22 

75 
 المواطنة مفاهيم ألبعاد المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات

 التخصص لمتغير وفقا
28 

76 
د ألبعا One-way ANOVA)تحليل التباين األحادي ) اختبار

 مفاهيم المواطنة وفقا لمتغير التخصص
24 

72 
للمقارنات البعدية ألبعاد مفاهيم المواطنة وفقا  Scheffe اختبار

 لمتغير التخصص
24 

78 
 المواطنة مفاهيم ألبعاد المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات

 األكاديمية السنة لمتغير وفقا
81 

74 
 ألبعاد( One-way ANOVAتحليل التباين األحادي ) اختبار
 األكاديمية السنة لمتغير وفقا المواطنة مفاهيم

80 

31 
للمقارنات البعدية ألبعاد مفاهيم المواطنة وفقا  Scheffe اختبار

 لمتغير السنة األكاديمية
87 

 83 الربيعيات حسب الذات توكيد مستويات 30

37 
ألبعاد مفاهيم ( لمرتفعي ومنخفضي توكيد الذات وفقا T-testاختبار )
 المواطنة

84 

33 
( بين أبعاد توكيد الذات وأبعاد Pearson)بيرسون ارتباط معامل

 مفاهيم المواطنة
88 

34 
 (Regression Linear)التباين لالنحدار الخطي البسيط  تحليل

  لتأثير توكيد الذات على أبعاد مفاهيم المواطنة
40 
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 الدراسة ملخص

مثل مفاهيم المواطنة لدى طلبة كلية التقنية بمحافظة تب" توكيد الذات وعالقته 
  في سلطنة عمان"  الشرقية

 المحروقية أحمد بنت رضية: إعداد

 بركات دمحم مطاع. د: الرئيس المشرف

  7102نزوى،  جامعة

 

وعالقته بمدى تمثل مفاهيم  توكيد الذاتالكشف عن مستوى  إلىهدفت هذه الدراسة 

واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي، وتألفت عينة لتقنية بمحافظة الشرقية المواطنة لدى طلبة كلية ا

مقياس أحدهما ( طالب وطالبة ولغرض الدراسة استخدمت الباحثة مقياسين 711)الدراسة من 

لتوكيد الذات من إعداد الباحثة ومقياس مفاهيم المواطنة لدى طلبة التعليم العالي من إعداد بركات 

تحليل البيانات استخدمت الباحثة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ول( 7105) والتوبي

( (Pearsonمعامل االرتباط ,، (One Way- ANOVA)، واختبار  (T-test)واختبار

 اآلتية:إلى النتائج  الدراسةوخلصت  ((Regression Linearاختبار االنحدار الخطي البسيط و

  حسب مقياس توكيد الذات المستخدم  االدراسة جاء مرتفع أن مستوى توكيد الذات لدى عينة

 في هذه الدراسة.

   ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى توكيد الذات وتمثل أبعاد المواطنة تعزى

 لمتغير الجنس.

   توجد فروق ذات داللة إحصائية في توكيد الذات تعزى لمتغير السنة األكاديمية ولصالح

 سة.طلبة السنة الخام

  متوسط التمثلفأتى تمتع عينة الدراسة بالتوازن بين األبعاد الوجدانية والسلوكية والمعرفية ت 

 الوسيط الخماسي للمقياس. قيمة فوقوهو  مرتفعا

  فأتى االنتماء الزمني لعينة الدراسة بالتوازن بين الماضي والحاضر والمستقبل  اتسم

 .للمقياس ط الخماسيالوسي مرتفعا وهو فوق قيمة االنتماءمتوسط 

   توجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير التخصص لصالح طلبة تخصص الهندسة

في تمثل البعد السلوكي والمعرفي واالنتماء الزمني الحاضر، وتوجد فروق ذات داللة 

 إحصائية لالنتماء الزمني الماضي لصالح طلبة تخصص الدراسات التجارية.



 ي 
 

 

 األكاديمية السنة لصالح المواطنة مفاهيم أبعاد تمثل في حصائيةإ داللة ذات فروق توجد 

 .إحصائيا دالة غير به المتعلقة الفروق فأتت المعرفي البعد عدا ما الخامسة

 

 األبعاد تمثل في الذات توكيد ومنخفضي مرتفعي بين إحصائية داللة ذات فروق توجد 

 األبعاد ترتيب في فروق أيضا وتوجد الذات توكيد مرتفعي ولصالح والسلوكية والوجدانية المعرفية

 وأما المعرفي ثم الوجداني ثم أعلى بدرجة السلوكي البعد الذات توكيد مرتفعي يتمثل أنه إذ

 .السلوكي ثم المعرفي ثم الوجداني البعد أعلى بدرجة فيتمثلون الذات توكيد منخفضو

 

 توكيد ومنخفضي مرتفعي بين الزمني االنتماء في إحصائية داللة ذات فروق توجد ال 

. المستقبل ثم الماضي ثم الحاضر الزمن أعلى بدرجة فيتمثلون الزمني االنتماء ترتيب في الذات

 .والمستقبل الماضي من أعلى الحاضر للزمن االنتماء كان الدراسة عينة أن إال

 

  المواطنة ومفاهيم الذات توكيد أبعاد بين دالة ارتباطية عالقات توجد. 

 

 وتراوحت الذات توكيد خالل من المواطنة مفاهيم بأبعاد التنبؤ إمكانية إلى النتائج اشارت 

 .المختلفة لألبعاد تبعا%( 1.16 -04.5) بين التنبؤ نسبة

 

 

 

 

 مفاهيم الزمني، االنتماء المعرفية، الوجدانية، السلوكية، المواطنة، أبعاد الذات، توكيد: المفتاحية الكلمات

 .المواطنة
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 ل األولالفص

 مشكلة الدراسة

 

 

 مقدمة الدراسة

 مشكلة الدراسة 

 الدراسة أسئلة

 أهمية الدراسة

 أهداف الدراسة

 مصطلحات الدراسة

ةالدراس محددات
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 الفصل األول

 مشكلة الدراسة

 المقدمة

منذ ستينات اهتمام الباحثين من علماء النفس والصحة النفسية بكيدية لقد حظي مفهوم التو

في ين يعاني فيه األشخاص غير التوكيد عصر أهمية الموضوع أكبر فيأصبحت و القرن الماضي

أفكار العولمة واالنفجار المعرفي الهائل والتغير في قيم الناس ومعايير سلوكهم  هيمنة ظل

في القدرة على التعبير عن المشاعر السلبية واإليجابية  كيديةالتو نجاح كمنيو وأيديولوجياتهم.

مواقف التفاعل االجتماعي ، وفي حالة إفصاح  أطرافسب لجميع مكحقق الوبطريقة مناسبة ت

وتنمو عالقته بمن أكثر نشاطا وتفاعال  فإنه يغدوااإلنسان عن مشاعره تجاه األشياء واألحداث 

إبداء مشاعره نتيجة بعض المخاوف  فييتردد اإلنسان وعندما ينخفض مستوى التوكيد  ،حوله

االجتماعية مع اآلخرين مما يستطيع تحقيق الفاعلية والنجاح في عالقته االجتماعية أو القلق فال 

 رأىوقد  (.7118عبد الستار،)إلى االنزواء والعزلة والقلق ويضعف تفاعله بالواقع المحيط يدفعه 

لإلفصاح عن الحقوق  ان كل التعبيرات المقبولة اجتماعيغريب أن توكيد الذات عبارة " ع

 (.023، ص0486يب،غر) "الشخصية والمشاعر

هذه المهارة في عمليات االتصال مع  وتتجلى للنجاح أساسية الذات كيدتومهارة  تعتبر

على  وما يتبع ذلك من أثر إيجابي الفردية حتياجاتاال لتلبية مناسبة استراتيجية بوصفهااآلخرين 

 تحسن إلى ؤديي قدتوكيد الذات  لمهارات الطالبامتالك إن و الحياة، في والجودة حياة الفرد

 .(Cook, 2011) بالنفس الثقة وتعزيز الشخصية العالقات

وإذا كان السلوك التوكيدي متموضعا في عالقة اإلنسان بمن حوله فإنه يتعلق أيضا 

باتجاهات الفرد من المجتمع المحيط به، وهو جزء ال يتجزاء من عالقته الرسمية بمجتمعه كما 

ة الشعور بالمواطنة واستمرارها تأتي من خالل إيمان تغذي تتبدى من خالل المواطنة، وإن

المواطن بأن لآلخر له حرية الرأي وحرية التعبير ما دام ال يتعدى مبدأ العدالة والحرية وأمن 

 يعتبر نجاحا وبتحقيق هذه األهدافالوطن فإنه دائما بحاجة لتفريغ طاقاته في أهداف وطنية كبرى 

 (.7118 ،الفرماوي)لتوكيد الذات الوطنية 

إلى أن النفس البشرية تقوم على  في نظريته Erich Frommفروم يك أشار إيروقد 

الفرد من خالل  لدىوإحساس ها الحاجة إلى االنتماء وهو شعور خمس حاجات ومن ضمن



2 
 

 التياالرتباط مع اآلخرين بروح الحب والعمل المشترك أو أن يجد األمن والخضوع للسلطة 

وكذلك أشار إلى أن اإلنسان بحاجة إلى االرتباط بالجذور ليظل جزءا  بادلة،تضمن له الرعاية المت

له يستمد  تزاز وفخرمتكامال مع العالم. فنجده يتوحد مع وطنه لكي يشعر بالهوية فتكون مصدر اع

تحت  يرزح إشباع هذه الحاجات فإن الفرد  عدمفي حال و .(7101دمحم وقطناني، )منها قوته 

أن  إلى  E. Erikson إريكسونإليه أشار هذا ما و سية عاجزا عن تأكيد ذاتهوطأة الضغوط النف

المنتظر داخل قدراتهم الخاصة ومكانهم يواجهون تشتتا مستمرا فيما يخص  كثيرا من المراهقين

وما دوري في المجتمع وماذا لدي من قدرات ومكونات شخصية  ؟من أنا :مجتمعاتهم من مثل

ومن  ؟وهل أستطيع أن أثق بنفسي أم أشعر بالدونية والنقص ؟الناجحتمكنني من الكسب والعمل 

من أجل تحقيق االستقالل  التبعيةهنا تظهر رغبته في توكيد هويته وإظهارها في محاولة لكسر 

 (. 7114، عبد المعطى)

العربي المعاصر يعاني أزمة هوية وانتماء تتصف  اإلنسانأن  (7113) ويرى وطفة

مول وذلك لوجود اإلنسان العربي في ظل كيانات اجتماعية متعددة ومتعارضة بطابعي العمق والش

حالة  أحياناؤدي قد ي ،فالوطن العربي كيان مركب معقد بالوطن؛لطائفة وتنتهي باتمر تبدأ بالقبيلة و

 .من االنشطار في الهوية االجتماعية وإلى حالة من التمزق الوجداني الداخلي عند اإلنسان العربي

العولمة في تغريب الثقافات الوطنية من خالل التقدم التكنولوجي الهائل  تأثيرلى ذلك إ أضف

ة وعلى مستوى المتمثل في وسائل اإلعالم والتقنية الحديثة واحتكارها على مستوى المعرف

 العلم في اختراق الثقافات التقليدية بهدف طمس هوية الشعوب. وتسخيرالمستقبل 

أن الدراسات ذات جذور نفسية في اإلنسان إال  يم المواطنةمفاهأن  مما سبق نستخلص

لوم االجتماع، والعلوم التربوية عتخصصات  مندراسات الشائعة حول المواطنة هي في غالبها 

فتوكيد الذات  بمفهوم المواطنة.العلوم ومتعلقة  بتلكباستخدام مصطلحات مرتبطة  والسياسية

لفرد لحقوقه وحرية التعبير عن آرائه ومشاعره بدون مرتبط بالعالقات مع اآلخرين وحماية ا

فاهيم المواطنة الحقوق والواجبات لآلخرين وهذا المفهوم النفسي نجده من ضمن م األذىتعريض 

الباحثة ندرة  وقد لمست التي تنظم عملية التفاعل بين األفراد على المستوى الفردي والجماعي.

جاءت هذه فمن هنا لمواطنة ببعض الجوانب النفسية ربطت بين مفاهيم االتي دراسات وجود ال

تمثل مفاهيم المواطنة لدى ب ذاتعالقة توكيد الكمساهمة علمية في الكشف عن  الدراسة الحالية

الجنس والتخصص والسنة ) في ضوء بعض المتغيرات طلبة كلية التقنية بمحافظة الشرقية

 . األكاديمية(
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  اسةرمشكلة الد

% من الشعب العماني 65فتمثل نسبة الشباب ي من المجتمعات الفتية يعد المجتمع العمان

أعدادا كبيرة وفي تزايد في مرحلة الدراسة الجامعية  الطلبةنجد أن أعداد و(. 7103، الموسوي)

مستمر وخاصة في األعوام الخمسة األخيرة نتيجة قبول أعداد كبيرة من مخرجات دبلوم التعليم 

 العالي. العام لاللتحاق بالتعليم

وأن معرفة  ،طلبة التعليم العالي الفئة المعول عليهم في مستقبل المجتمع وحراكهويعتبر  

الخصائص النفسية والسيكولوجية لهذه المرحلة مهمة في كشف شخصيته وما يحمل من وجدان 

ومعارف وسلوك لتحديد مقدار االتزان النفسي إزاء نفسه وإزاء المجتمع لنستطيع الحكم على 

وكذلك قدرته على التعبير  ،سلوكيات الظاهرة في التعامل مع متطلباته الذاتية ومواجهة المجتمعال

على  ايكون قادر الفرد المتميز بمهارة توكيد الذات. فعن آرائه بتلقائية أمام المجتمع ونظامه

وقه يعرف كيف يحمي حقإلى أن باإلضافة  ،التكيف االجتماعي والمشاركة االجتماعية المناسبة

األطراف األخرى في العالقات االجتماعية بالظفر مع أن يخرج ودون التعدي على اآلخرين 

يتطلب منه المشاركة واالحساس باالنتماء للجماعة وبمجرد انتمائه يتحقق لديه و والمكسب المتبادل

ف وقيم وما يكتسبه من معار العديد من المكاسب وأهمها معرفة هويته من خالل العالقات المتبادلة

والتي تتشكل لديه بوعي أو بدون وعي نتيجة اكتساب الهوية االجتماعية )شحاتة، وسلوك 

7117.) 

 مثلمشكالت عديدة  قد تعود إلىانخفاض القدرة على توكيد الذات  أن يرىهناك من و

الذي يدفع الطلبة تباعي شيوع روح المجاراة في الثقافة وغياب روح المبادأة وشيوع السلوك اإل

وهذا ما  ،نتيجة هشاشة التكوين النفسي بعدم أهميتهم وتدني القدرة على توكيد ذواتهم لى الشعورإ

التي تتطلب إعداد الشباب الراشد لتحمل المسؤولية تجاه نفسه مفاهيم المواطنة تمثل يتنافى مع 

 .(7104؛ رضوان، 7118ة، )شحاتوالقدرة على خدمة المجتمع ومواجهة العقبات 

االهتمام بموضوع المواطنة في اآلونة األخيرة نتيجة التقدم التكنولوجي  ازداد وقد 

ما يقلق العديد من الكتاب والمهتمين  التأثير الفكري والثقافي في فئة الشبابمن الهائل الذي له 

زيادة المشاركة المجتمعية وخاصة لجيل كما أن العالم يتجه أكثر وأكثر إلى  بالهوية الوطنية،

أشارت بعض ذا ما يفرض على الدول االهتمام بتربية المواطنة للشباب. وقد وه، الشباب

المؤشرات البحثية القليلة المتوافرة عن تربية المواطنة في المنطقة الخليجية أن التصورات عن 

 (.7104، المعمري) محصورة في مفاهيم سياسيةالمواطنة ال تزال 
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، لعبيدانيا ؛ 7104، الشحي) مثل دراسةوقد أوصت بعض الدراسات المتعلقة بالمواطنة  

قيم الهوية الوطنية في المناهج الدراسية وتفعيل دور  الطلبة على ضرورة إكساب (7114

، ومن المؤسسات في تعزيز الهوية الوطنية للحد من التداعيات الثقافية للعولمة على الهوية الوطنية

يكون قادرا على امتالك المعرفة  بحيثد على تكوين الفر أنها ركزت نتائج العولمة في التعليم

التي تعزز  يةقادت إلى الفرد وبالتالي، (7112، زاهر)سوق العمل  يطلبهاوالمهارات التي 

إن هذه  .(7103، يونس)الالتضامن وفقدان مضمون قبول المسؤولية والمشاركة المجتمعية 

وكيا نتيجة صراعات األدوار غير متوازنة تؤثر على الفرد معرفيا ووجدانيا وسلالخالت االتد

وبالتالي تتساءل الباحثة ما هي أدوار الفرد في إدراك ، بل والجماعات األفراد لدىواالنتماءات 

تلك التغيرات؟ وما هي حقوقه وواجباته وما مقدار الوعي بالحقوق والدفاع عنها؟  وما هي الطرق 

 ؟حال إذا ما تم انتهاكه ه التعبير من خاللها ليأخذ حقوقه فيواألساليب التي يمكن

أزمة هوية  الجامعيتشكل للطالب يأن  في ضوء كل ما سبق لن يكون من دواعي الدهشة

وبين  ،في مواجهة حقيقية وغير متكافئة بين صورته وثقافته األصلية تجعلهأو أزمة مواطنة 

ات وغياب خطورة اإلتباع واالنسالخ عن الذ تتشكل وبالتالي ،الحضارية المعاصرة المتغيرات

هذا باإلضافة إلى ما تشهده الساحة العربية من االضطرابات السياسية وانتشار مفاهيم المواطنة 

بعض األفكار الهدامة واإلقناع المقصود لفئة الشباب خاصة تلك التي تزعزع ثقة الفرد بذاته وتهدد 

 ه.األمن الوطني بكامل

 

ا تماما عن ماضيها، ثم أن التغيرات تجعل حاضر األمة مختلف إن هذه التغيرات السريعة 

وربما سلخه عن ماضيها  ،الحاضرمة ود إلى تغيرات جوهرية في وضع األالسياسية العالمية تق

أكثر من حاضرها وربما يحدث أن يسعى الفرد إلى بناء تصورات عن مستقبل أمته إيجابا أو أن 

في إن دراسة االنتماء الزمني مهم  والتشاؤمية حيال هذا المستقبل.تغلب عليه النزعة السلبية 

 وفي عالقاته مع المحيط االجتماعي.العمليات المعرفية األساسية عند الفرد 

 

ومن إسهامات المنظور الزمني ترجع إلى العالم زيمباردوا الذي اهتم بالزمن وأوضح أن  

الخطيرة على معرفة الفروقات الفردية في التوجه الزمني تعطي تنبؤات بالسلوكيات المنحرفة و

حيث أن دائرة الزمن مهمة في تحديد العالقة بين (. 7114، جارهللا وشرفي)الفرد والمجتمع 

المواطن ووطنه وأن االنسان البد أن يكون على اتصال بالماضي يستمد منها الخبرات وتاريخ 

 وطنه للتعامل مع معطيات الحاضر واالنطالق منها للمستقبل. 
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 مفاهيم المواطنة أبعاد فة مستوى توكيد الذات وعالقته بتمثلمعرإلى وتسعي الباحثة 

من  )الماضي والحاضر والمستقبل(إلى كل من االنتماء الزمني و)الوجدانية والمعرفية والسلوكية( 

خالل تشكيل منظور جديد للمواطنة يختلف عما تناولته العلوم األخرى ذات االهتمام بمواضيع 

اطنة من المو التي تناولتاألدبيات الحديثة استنادا إلى  وعلم السياسةالمواطنة مثل علم االجتماع 

 (7102بركات والسليماني،  ؛7106، بركات والتوبي ؛7106، بركات والتوبي)منظور نفسي 

 لتصبح مشكلة الدراسة الحالية معبرا عنها في السؤال الرئيس:

 

وعالقته  في سلطنة عمان شرقيةمستوى توكيد الذات لدى طلبة كلية التقنية بمحافظة ال ما 

 بتمثل مفاهيم المواطنة؟

 :أسئلة الدراسة

 انبثق من ذلك السؤال مجموعة من األسئلة الفرعية: و

 ؟الشرقية بمحافظة التقنية كلية ما مستوى توكيد الذات لدى طلبة -0

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى توكيد الذات تعزى لمتغير الجنس   -7

 لسنة الدراسية؟والتخصص وا

 والوجدانية المعرفية) المواطنة أبعاد لبنية الشرقية بمحافظة التقنية كلية طلبة تمثل مدى ما  -3

 ؟(والسلوكية

 والحاضر الماضي من كل نحو الزمني االنتماء في راسةدال عينة درجات تتوزع كيف  -4

 والمستقبل؟

حسب األبعاد تعزى لمتغير  هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في تمثل مفاهيم المواطنة  -5

 الجنس والتخصص والسنة الدراسية؟

ذات داللة إحصائية بين مرتفعي ومنخفضي توكيد الذات في تمثل مفاهيم  هل توجد فروق  -6

 المواطنة؟ 

 هل توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين أبعاد توكيد الذات وبين أبعاد تمثل مفاهيم المواطنة؟  -2

 بمحافظة التقنية الكلية طلبة لدى الذات توكيد خالل من المواطنة فاهيمم بأبعاد التنبؤ يمكن هل -8

 الشرقية؟
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 الدراسةأهمية 

 : فيما يلي تفصيل لكل منهماو  تطبيقيتتبلور أهمية هذه الدراسة في جانبين نظري و 

  النظري الجانب

مفاهيم  تمثلب وعالقتهتوكيد الذات مستوى بتكوين رؤية جديدة وواضحة ل ةالحالي الدراسةسهم ت -0

 .مما يعني توضيحا أكثر الرتباط مفهوم المواطنة بالجوانب النفسية المواطنة

كونها جزء من مشروع بحثي ممول من قبل مجلس البحث العلمي في ة تأتي أهمية هذه الدراس -2

في إطار اهتمام الدولة بالشباب في ظل الصراعات السياسية التي تعصف بالمنطقة سلطنة عمان و

 وكشف من العنف والقتل والتطرف الديني طات الالزم اتباعها لتفادي الظواهر الشاذةواالحتيا

 االنتماءوالسلوكية( في ظل  والوجدانية المعرفية)حسب أبعادها مستوى تمثلهم لمفاهيم المواطنة 

 .والمستقبللماضي والحاضر الزمني ل

المعرفية األبعاد بين معرفة مستوى توكيد الذات لدى عينة الدراسة ومعرفة التوازن   -3

ودراسة االرتباط بينهما في إخراج تحليل منهجي  في ظل االنتماء الزمنيوالوجدانية والسلوكية 

كبير في فاهيم المواطنة بشكل متوازن له أثر م أن ممارسةحيث لوصف سلوك أفراد العينة 

 المجتمعات من الميل لبعد دون آخر.و األفراد تحصين

ت المواطنة من منطلق اختصاصاتها وعلم النفس من هذا المنطلق أغلب التخصصات تناول  -4

يبحث في مفاهيم المواطنة من المنظور السيكولوجي بغية إضافات جديدة لموضوع المواطنة 

 وإغنائه.

 

  التطبيقي الجانب

الستغالل واستثمار  المختلفة نشاطاتالمناهج والفي إعداد تساعد نتائج الدراسة المختصين  -0

 .لبة على الوجه األمثلطاقات الط

مفاهيم  بهدف تعزيز تطبيق برامج إرشادية متعلقة بتوكيد الذات فيمساعدة المرشدين النفسيين  -7

 المواطنة.

من إعداد الباحثة  قياس توكيد الذاتبأداة  شادية في مؤسسات التعليم العالييزود الوحدة اإلر -3

 .والتي صيغت لتناسب أدوار الطلبة في حياتهم الجامعية

نتائج هذه الدراسة المسؤولين في وزارة القوى العاملة في معرفة مستوى توكيد الذات تساعد  -4

ومستوى تمثل مفاهيم المواطنة وعمل االجراءات الالزمة التي تعين على رفع مستوى تمثلهم فيما 

 إن كانت غير متوازنة.
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 الدراسة أهداف

 -إلى: تهدف هذه الدراسة 

 .الشرقية بمحافظة التقنية كلية طلبةلدى  مستوى توكيد الذات الكشف عن -0

والوجدانية والسلوكية ومدى التوازن  لألبعاد المعرفيةكيفية توزع عينة الدراسة  إلىالتعرف  -7

 لدى عينة الدراسة. يلزمناالنتماء افيما بينها وكذلك معرفة تسلسل 

والوجدانية  رفيةلألبعاد المعالكشف عن الفروق بين مرتفعي ومنخفضي توكيد الذات وتمثلهم  -3

 في الماضي والحاضر والمستقبل لمفاهيم المواطنة. نيةواألبعاد الزموالسلوكية 

معرفة الفروق في كل من توكيد الذات ومفاهيم المواطنة تعزى لكل من الجنس والتخصص  -4

 والسنة الدراسية.

 .واطنةمفاهيم الممستويات توكيد الذات وبين أبعاد وبنى بين العالقة  طبيعة الكشف عن -5

مفاهيم ل طلبة كلية التقنية بمحافظة الشرقية إمكانية التنبؤ بمهارة توكيد الذات في تمثل -6

 المواطنة. 

  الدراسة مصطلحات

 : Assertiveness الذات توكيد -0

، غريب)" الشخصية والمشاعر الحقوق عن لإلفصاح اجتماعيا المقبولة التعبيرات كل عن عبارة "

 (.023، ص0486

 عليها يحصل التي لدرجةا: في يتمثل الحالية الدراسة في الباحثة تتبناهالتي  اإلجرائي التعريف أما

 .الذات توكيد مقياس على المستجيبون

 

 : Representation  التمثل -7

ويعتبر دور كايم أول من استخدم  السوسيولوجي الباحثة مفهوم التمثل من الجانبتتناول 

 تتأسسفها على أنها عبارة عن تصورات اجتماعية وعرم 0848عام مصطلح التمثيل الجمعي 

األفراد حول  ما يحملهوتؤثر على سلوك الفرد وأن التمثالت هي ر السلوك يقيم ومعايعلى شكل 

واستخدم مصطلح  ثم جاء موسكوفيشي (.7112بزاز، )سلوكياتهم والمعنى الذي يعطونه ألفعالهم 

لإلشارة عن كيفيات بناء الواقع من خالل  (Social) Representation التمثيالت االجتماعية

 (.7105جابر،  ؛7107مبارك، )االعتقادات واألفكار التي يحملها أفراد مجتمع ما 

 .تحقيق الوعي بهذه القيم والمبادئ :عبارة عن( أن التمثل 7103)ويعرف يونس 
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 يم المواطنةمفاهن التمثل المقصود في هذه الدراسة هي تصورات الفرد حول الباحثة إوتشير 

 .قعاعلى أرض الوكتوازن بين القول والوجدان والفعل وطريقة ترجمتها 

 : Concepts of citizenship مفاهيم المواطنة -3

المقترح من قبل بركات والتوبي  النموذجتنطلق هذه الدراسة في تناول مفاهيم المواطنة من 

 على أساسه صياغة مفاهيم المواطنة.( والذي تم 7105)

تنتظم في بعدين أساسيين هما على أنها  :( مفاهيم المواطنة7105بركات والتوبي )يعرف و

االنتماء الزمني )ماضي وحاضر ومستقبل( وبعد االتجاه في ممارسة المواطنة )معرفي ووجداني 

 وسلوكي(.

 

يحصل عليها عينة الدراسة في مقياس الدرجة التي هي  :إجرائيامفاهيم المواطنة الباحثة  وتعرف

فاهيم المواطنة المتمثلة في الوالء واالنتماء والهوية والمشاركة والحقوق ومدى ممارستها م

 ها الراهنحاضر األمة وتراثها  الزمني في ماضي باالنتماءكمعرفة وسلوك ووجدان مرتبطة 

 .هاومستقبل

 

 في مختلف محافظات السلطنةكلية التقنية من الب الملتحقون الطلبة هم :التقنية كلية طلبة -4

 .من الجنسين التخصصاتمختلف 

 :الدراسة محددات

 :اآلتيةيتحدد تعميم نتائج هذه الدراسة بالعوامل 

 م. 7106/7102 األكاديميالحدود الزمانية للعام  -

 .إبراءوالية كلية التقنية والواقعة بمحافظة الشرقية شمال في  الحدود المكانية -

 تلفمخ الدراسة منتم اختيارهم في عينة ف يسو والذين التقنية كليةالحدود البشرية طلبة  -

 .التخصصات والسنوات الدراسية من الذكور واإلناث
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 الفصل الثاني

 اإلطار النظري والدراسات السابقة

 

 

 النظري االطارأوال: 

  الذات توكيد

  المواطنة

 عالقة توكيد الذات بمفاهيم المواطنة

 

  قةالدراسات الساب :ثانيا

 

 السابقة الدراسات لىع التعقيب ثالثا
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 الفصل الثاني

 اإلطار النظري والدراسات السابقة

 النظري اإلطارأوال: 

 .والمواطنة الذات توكيد هماو الدراسة يمحورالنظري  اإلطار يتناول

 الذات توكيد: األول المحور

 (Salter& Wolpe)سالتر وولبي مفهوم توكيد الذات عند ل التاريخي التطور

من أوائل المهتمين لهذا  Salterسالتر لتطور التاريخي لمفهوم توكيد الذات أن يشير ا

 (.7103رفة، )م من خالل دراسة السلوك االستثاري مقابل سلوك الكف 0444المفهوم 

أن سلوك الطفل سلوك استثاري وإذا ما أشبعت حاجاته فسوف  Salterسالتر يفترض 

وأفعال الفرد  Excitationأساس الحياة هو اإلثارة  عن المثيرات ، ويقول أنالبحث يستمر في 

مشروطة حسب البيئة ونحن نُضبط بالعادات والتقاليد التي فرضها اآلخرون فالتفكير واالنفعاالت 

وإن جذور مشكالت الناس تكمن في تصدر من خالل تدريبات البيئة وال وجود للحرية الحقيقية 

دوافع الطبيعية وفقدان اإلثارة التي من أسبابها األسرة نتيجة لكف ال الكف حيث أن العصاب يعتبر

باترسون، )الكافة أو حرمان الطفل من األبوين أو الحياة األسرية بسبب العيش في مؤسسة داخلية 

0480.) 

ومن خصائص الشخصية الكافة أنه يخفي نزواته ورغباته االنفعالية الحقيقية من أجل 

آلخرين لكي ينسجم معهم وفي الحقيقة أن الشخص الذي الحصول على التقبل واالحترام من ا

 ومعتقداته ويعاني من الكف ذوو عقل مفتوح ومتسامح ولكن عاجز عن التعبير عن أفكاره يعاني

أن الشخص الذي يعاني من الكف  Salterسالتر من حيث الكفاءة ويرى من الشعور بالنقص 

ير أن يمنح الحب يخاف من الناس ويهرب من أناني مشغول بذاته فقط يريد أن يكون محبوبا من غ

 (.0480باترسون، )تحمل المسؤولية ويتأثر باإليحاء 

وفي المقابل فإن الشخصية المثيرة هي شخصية تلقائية مباشرة قادرة على امتصاص 

الصدمات فضفاضة تسيطر على بيئتها وسلوكها طبيعي وصادق ليست رهينة دوافع خفية تحب 

يظنون. وهدف العالج النفسي هو تغيير الشخصية المكفوفة من خالل اكتساب  الناس وال تهتم بما
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الضبط االنفعالي بواسطة العقل والمنطق بطريقة إزاحة الكف وإعادة االشراط في محاولة لتحرير 

 (.0480باترسون، )كل االنفعاالت لدى المسترشد 

 على ستة أبعاد: Salterسالتر ويشتمل السلوك التوكيدي عند 

  .تحدث عن المشاعرال -0

 .استخدام تعبيرات الوجه بما يتالئم مع االنفعاالت التي يعيشها الفرد -7

 .ي حالة مخالفة الرأي المطروحفالمجادلة وإبداء الرأي  -3

 .استخدام ضمير المتكلم أنا -4

  .التعبير عن الموافقة عندما يكون هناك اقتناع ورضى -5

  .االرتجال في الحديث دون االستعداد المسبق -6

وقدم مفهوما جديدا لالستثارة  Salterسالتر فقد استفاد من كتابات  Wolpeوولبي ا أم

ويعتبر هذا  0458في كتابه "العالج النفسي بواسطة الكف المتبادل" عام بمفهوم توكيد الذات 

وهو  (.0444العزة وعبد الهادي، ) طالكتاب من أكثر الكتب العملية للنظرية السلوكية واإلشرا

تخدم مصطلح التوكيد ويرى أن مفهوم التوكيد أكثر تحديدا للمعنى وذلك ألن االستشارة أول من اس

، محمود)غالبا ما تتضمن أفعال القلق وهو ما تهدف االستجابة التوكيدية في األصل إلى كفه 

أن توكيد الذات قدرة يمكن  Wolpe & Lazarus ومن وجهة نظر ولبي والزاروس  (.7105

 (.7112، الحالق)تطويرها وتدريبها 

 مفهوم توكيد الذات

تعددت التعاريف التي قدمت لمفهوم توكيد الذات فمن عرفه أنه طريقة التحكم والتعامل     

ذات فعالية بمهارة مع اآلخرين. أو هي مهارات سلوكية لفظية وغير لفظية نوعية موقفية متعلمة 

( بصورة احتجاج-غضب)( والسلبية ثناء -تقدير)نسبية تتضمن تعبير الفرد عن مشاعره اإليجابية 

على إتيان ما ال يرغب أو الكف عن  إلجبارهمالئمة ومقاومة الضغوط التي يمارسها اآلخرون 

فعل ما ال يرغبه أو المبادرة في التفاعالت االجتماعية والدفاع عن حقوقه ضد من يحاول انتهاكها 

 (.0448،فرج)شريطة عدم انتهاك حقوق اآلخرين 

 كل عن عبارة: " Assertiveness الذات توكيد( 023، ص0486) ريبوعرف غ 

 ".الشخصية والمشاعر الحقوق عن لإلفصاح اجتماعيا المقبولة التعبيرات
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 توكيد الذات  ركائز

 ( ركائز توكيد الذات أنها تتركز في نقطتين وهما:8002يذكر إبراهيم )

 الثقة بالنفس  -0

اكتشاف ما ينطوي عليه من قدرات هائلة على تنمية ذاته  بدون الثقة بالذات سيعجز الفرد عن

وتطويرها، وكذلك ال يستطيع بناء عالقات سليمة متكافئة مع اآلخرين وسيطرة الخوف والهروب 

 .من التعامل مع اآلخرين

 التعبير عن المشاعر  -7

جات الرأي وحرية التعبير عن المشاعر ووصف الحا تتطلب الصحة النفسية الشجاعة في إبداء

 .الشخصية بحرية وهذه الركيزة الثانية في وصف توكيد الذات

 :الذات توكيد مزايا

في عالقات اجتماعية نكون  عندماأكبر قدر ممكن من الفاعلية والنجاح تحقق التوكيدية  

)إبراهيم، تساعدنا حتى ال نكون ضحايا لمواقف خاطئة من صنع اآلخرين  مع اآلخرين أو

7118).  

 :شخصية المؤكدة لذاتهامزايا الومن 

 إقامة عالقات شخصية وثيقة ومشبعة. -0

 الستمتاع بالحياة.من أجل االتخفيف من التوتر الشخصي الزائد  -7

 التمتع بقدر أكبر من الصحة النفسية.. -3

 (.7115)سليمان، وع المشاركة االجتماعية يش -4

 

 ولمعرفة مستوى توكيد الذات لدى الفرد البد من معرفة عدة عوامل:

  .ي بالذاتالوع -0

 .التقوية أو التوكيد -7

ويشير الوعي بالذات إلى ميل الفرد لتركيز االنتباه على ذاته كموضوع اجتماعي من 

القصور في المهارات الالزمة لتوكيد الذات في  إدراكخالل وعي الفرد بمستوى توكيد ذاته أو 

ر هذه نقطة البداية لعملية ن، وتعتبذاته هو أو في المواقف االجتماعية التي تحتوي أشخاصا معيني

 (.7115، سليمان)الذات التغيير والشروع في عملية تنمية 
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 :ومنها الخصائص من بمجموعة الذات توكيد يتسم

 ومنها:ويتضمن توكيد الذات بمجموعة من المهارات النوعية  نوعي: -0

 لفة عن القدرة على التعبير عن المشاعر اإليجابية والسلبية واآلراء المتفقة أو المخت

 اآلخرين.

 عن الحقوق الخاصة واإلصرار على ممارستها. الدفاع 

 .المبادأة بالتفاعل االجتماعي 

  ،(.0448رفض مطالب غير معقولة )فرج 

 

 اآلخرين:ال ينطوي على انتهاك حقوق  -7

( أن التوكيد "الدفاع عن 56، ص0448)وقد عرف النج وجاكوبوسكى المذكور في فرج 

عن األفكار والمشاعر والمعتقدات على نحو صريح ومباشر وبطرق  الحقوق الخاصة والتعبير

 ليس من شأنها انتهاك حقوق اآلخرين"

فلكل فرد الحق في أن يعامل باحترام وتقدير وأن يعبر عن مشاعره وآرائه ولكن هذا الحق يقابله 

ت على الفرد إلتزام فالتوكيد بوصفه حقا يجب أن يقابله ويسبقه مجموعة من الواجبات وااللتزاما

 الوفاء بها لكي يصبح من حقه المطالبة بحقوقه بصورة مؤكدة وإال أصبح الموقف عدوانا.

 نسبية: هفعاليت -3

  :يتوقف مدى فعالية توكيد الذات على عدد من المتغيرات

  المعيار المستخدم في تحديد الفعالية هل هو الشخص أم اآلخرون أم األهداف الموضوعية

 للسلوك.

 أي أن السلوك افة لمغزى السلوك وطبيعة الجزاء الذي تقدمه في حال صدوره.إدراك الثق

التوكيدي وعواقبه يمكن تقييمها فليس السلوك التوكيدي المرتفع فعال دائما إذ من المحتمل أن 

 (.0448فرج، )تكون له عواقب سلبية تجلب المزيد من المتاعب على الفرد 

 

 موقفي: -4

دد من المتغيرات التي تساهم في تشكيله على مستوى الفرد يعتمد السلوك التوكيدي على ع

مقربين أو )أو من خالل التفاعل مع اآلخرين حيث خصائص الموقف بما يحويه من أشخاص 

غرباء( وكذلك خصائص السياق الثقافي المحيط ومدى تقبل أو كف السلوك التوكيدي ومقدار 

 .(0448فرج، )صعوبة الموقف وحيويته وأهميته للفرد 
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 قابل للتعلم:  -5

السلوك التوكيدي قابل للتعلم إما بطريقة نظامية عن طريق التدريب التوكيدي أو بطريقة 

ذاتية من خالل الخبرة والتفاعل االجتماعي التي تكسبه الخبرة والتي تساعده على تحسين مستوى 

 توكيده.

 يتضمن عناصر لفظية وغير لفظية: -6

لتقرير الذاتي وقد أعتمد الباحثون في ذلك على فالجانب اللفظي يتم قياسه من خالل ا

استخدام المقاييس النفسية لقياس المكونات اللفظية للتوكيد من خالل استجابة المفحوص في مواقف 

متنوعة واجهها أو يتخيل نفسه في مواجهتها أو يختار بديال من بين البدائل لالستجابات المطروحة 

 .بة توكيدية أو عدوانية أو إذعانيةللموقف لمعرفة النتيجة هل هي استجا

أما الجانب الغير لفظي فيتضمن اإليماءات والحركات واالشارات ويقاس من خالل 

 (. 0448فرج، )مالحظة الفرد وهو يؤدي سلوكا فعليا 

 

 الذات توكيد مستويات

نة ي( تصنيفا مفسرا لتوكيد الذات من خالل ثالثة مستويات متاب0486)قدمت القطان 

   اآلتيةوصفا لخصائص السلوك التوكيدي ضمن المستويات وقدمت 

 السلوك الالتوكيدي   -0

على مواجهة أي مواقف خارجية يتعرض لها وال يستطيع يتميز بانعدام الثقة بالنفس وعدم القدرة 

الدفاع عن حقوقه المشروعة والخجل والتردد في التعبير وعدم المشاركة في أي حوار أو أنشطة 

 ة.فنية واجتماعي

 السلوك متوسط التوكيدية  -7

قد تبدو أحيانا في مواجهة ويتميز صاحب هذا السلوك بالشعور بعض الشيء بالثقة بالنفس 

لديه قدرة على الدفاع عن النفس، القدرة على الحديث والمشاركة المتوسطة  الخارجية،المواقف 

 اإليجابية والفنية واالجتماعية.

 السلوك مرتفع التوكيدية  -3

حب هذا السلوك بالثقة بالنفس، القدرة على مواجهة أي مواقف خارجية يتعرض لها يتميز صا

القدرة على بدء الحديث مع األغراب والقدرة على الدفاع عن النفس والحقوق المشروعة والفرد 

القدرة على المشاركة اإليجابية في الحديث والحوار واألنشطة الفنية والتعبير عن اآلراء و

 .(7103فة، ر)واالجتماعية 
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 :األخرى المفاهيم بعض عن الذات توكيد مفهوم تمييز

  :العدوان -0

هناك اختالف بين الباحثين فبعضهم قال أن العدوان جزء من السلوك التوكيدي وآخرون 

يقولون أنه على متصل أحد طرفيه اإلذعان والطرف اآلخر العدوان ويقع السلوك التوكيدي في 

مارسة السلوك التوكيدي، والتطرف في السلوك إما باإلذعان أو الوسط أي أن هناك توازن في م

أحمد، )العدوان مؤشر على اضطراب الشخصية أما السلوك التوكيدي فهو سلوك صحي نفسي 

7114.) 

  :تحقيق الذات -7

يختلف توكيد الذات عن تحقيق الذات حيث أن األول يظهر تفاعل الفرد مع اآلخرين وال 

 بوجود اآلخر أما تحقيق الذات فهو الميل إلى تنمية مهارات المرء يحدث السلوك التوكيدي إال

 (.33 ، ص7114)في أحمد  المذكور وقدراته كما عرفها دسوقي

 :الخجل -3

لى تجنب تفاعل اجتماعي والعزوف عن المشاركة االجتماعية في المواقف إوالخجل ميل 

االجتماعي والذي هو نقيض تعريف ى الشعور بالقلق واالنسحاب من الموقف إلالمختلفة باإلضافة 

من خالل العالج الكف بالنقيض  Wolpe ولبيوالسلوك التوكيدي المرتفع وهذا ما أفترضه 

 (.7114أحمد، )لرفع السلوك التوكيدي 

 :الذات توكيد عملية من تحسن التي المفيدة األساليب

ون الفرد ن يكأمراقبة النفس في التفاعالت التي تحدث بشكل تلقائي مع محاولة  .0

توكيدا من خالل مالحظة السلوكيات لألفراد المؤكدين لذواتهم او التدريبات المسبقة على تلك  أكثر

 المواقف.

ن العادات والسلوكيات التي أاالنتباه الواعي للسلوكيات الغير مؤكدة حيث  .7

فكير يمارسها الفرد بصورة آلية وبدون وعي يتم التركيز عليها بهدف تعطل السلوك بسبب الت

و أواالنتباه الواعي لها فهذا يساعد على انخفاض السلبيات التي يمارسها الفرد الغير مؤكد لذاته 

 لها.تعديلها نتيجة االنتباه الواعي 

التحليل النقدي للذات من خالل القدرة على نقد الذات بدال من لومها ففي األولى  .3

الي عوالثانية طابع انف، أوجه القصورتهدف الى تطوير الفرد وحثه على تالفي أخطائه وتعديل 

يحاسب الفرد نفسه على ما قام به وهو شعور وقتي ال يمنع من تكرار الفعل الذي استثارة ثانية 

 (.7115سليمان، )
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 المواطنة: الثاني المحور

 المواطنة نشأة عن تاريخية لمحة

لمصدر األول لكونه اإن معالم قضية المواطنة بدأ الحديث عنها في الفكر اليوناني 

حيث بدأ التفكير والتعبير عن األوضاع السياسية  .لألشكال المنطقية التي درج عليها الفكر الغربي

النظامية بصورة عامة واألسس العلمية األولى لمبدأ المواطنة وأن مفهوم المواطنة المعاصرة 

ألثينا فعلى  ديمقراطيةالوالذي شكلت الممارسة  اإلغريقاستمدت ما توصلت إليه دولة المدينة عند 

 :الرغم من تصور مفهوم المواطنة الذي تم تطبيقه على بعض الفئات من

وكانت هذه الطبقة الوحيدة  )أثينا( نيالمواطنون األحرار وهم المولودون من أم وأب أثيني -1

 التي تتمتع بحق المواطنة واإلسهام في الحياة السياسية للمدينة.

لم يولدوا في اليونان فمنحوا مزاولة الحرف  الذين رارالمستوطنون األجانب وهم األح -2

 من المشاركة السياسية للمدينة. محرومينوالتجارة وكانوا 

في اليونان وأيضا محرومين من المشاركة العبيد وهم يمثلون قاعدة الهرم االجتماعي  -3

 (.2112، شريف) السياسية

 :واطنةووضع أرسطو شروطا أربعة للمواطن ليتمكن من ممارسة الم

  .شرط الجنس أن يكون المواطن ذكرا -1

 خص المولود ألبوين أثينيين.شال -2

 شرط الحرية. -3

 شرط المال والقدرة على إعالة اآلخرين. -4

أما المواطنة عند الرومانيون فابقوا على فكرة تصنيف المجتمع إلى طبقات متباينة في 

خص بأن له حقوقا معينة يرتب وأضافوا الطابع القانوني للش (.2112، شريف)الحقوق والواجبات 

له القانون دون أن يشترط المشاركة أو االسهام في الوظائف العامة والسجل القانوني الذي أتى به 

ومن أبرز مفكريهم شيشرون بوليب ، الرومانيون كان نتيجة التأثير باألفكار والفلسفات السائدة

والروماني في تحقيق أو اإلقرار نلحظ فشل كل من الفكرين اإلغريقي  (.2112، شريف)سنيكا 

بالمساواة بين فئات المجتمع إال أنهما نجحا في إرساء القواعد األولية التي يبنى عليها مبدأ 

 المواطنة باإلضافة إلى دور المواطن في المشاركة السياسية وإدارة شؤون المجتمع. 
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 Concept of citizenship المواطنة مفهوم

 

 :نةالمعنى اللغوي للمواط

بتعريف المواطنة لغة  ال يوجد تعريف لغوي محدد لكلمة المواطنة ولقد انطلق كل من قال

كلمة الوطن وقد عرف ابن منظور في لسان العرب  (.2111العلوي، )مواطن من كلمتي وطن أو 

التي تأوي إليها  ها وأماكنهاوالبقر مرابض " المنزل الذي يقيم به والجمع أوطان وأوطان الغنم

، 2113)منظور وتعريف المواطن في ابن  "وهو موطن اإلنسان ومحله هااطن مكة موقفومو

 ( "كل مقام قام به االنسان فهو موطن له".451

 

  للمواطنة االصطالحي المدلول

فهي كلمة جديدة معربة إلى اللغة العربية  Citizenshipكلمة المواطنة مترجمة من 

فقد ورد في تعريف دائرة  ،م االصطالحي للمواطنةحول المفهو هناك عدة تعريفات مختلفةو

المعارف البريطانية أن المواطنة عالقة بين فرد ودولة كما يحددها قانون تلك الدولة وبما تتضمنه 

 (.7114، الجاسور)من حقوق وواجبات 

موسوعة الكتاب الدولي للمواطنة على أنها عضوية كاملة في دولة أو بعض وحدات  أما

 اطن بعض الحقوق مثل حق التصويت وحق تولي المناصب العامة وعليهم واجباتالحكم وللمو

عبارة عن منظومة على أن المواطنة  (7107)المعمري والغريبية  ويرى (.7114، الجاسور)

البعد األفقي ويتكون من ين يتكونان من أربعة عناصر فرعية: مترابطة تتكون من بعدين أساس

والبعد الرأسي ويتكون من نظام ، حدودعابر الالجتماعي والثقافي والهوية الوطنية واالنتماء ا

 .الحقوق والمشاركة السياسية والمدنية

( أن المواطنة تقوم على نظام 7107)وقد عرفها برهان غليون المذكور في شريف 

يعترف بالتناقض والخالف في المصالح االجتماعية ويعمل على ضبط وتنظيم هذا التناقض عن 

ائل الحق والقانون وأن المواطنة عبارة عن توزيع سياسي ألفراد المجتمع على قاعدة طريق وس

ال تميز فيه بينهم جميعا أمام القانون وبتكافؤ حقوقهم تجاه الدولة على نحو ساواتهم االعتراف بم

على أساس العرف أو المذهب أو األصل االجتماعي فالمواطنة تهتم بالتكوين السياسي للجماعة 

عامة للمواطنين في تقرير ما يخص  قضاته بمعنى أنها تجعل السياسة موضوع مشاركةوتنا

 مصيرهم.
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تعددت التعريفات حول المفهوم فمنه ما يحمل معنى عاطفيا وانتماء وجدانيا للمكان الذي 

ومنها ما يؤسس من ناحية قانونية يعبر فيها عن واجبات وحقوق المواطن وبعض  ،ألفه االنسان

جاءت مشتركة تجمع بين تلك التعريفات في مفهوم واحد وهذا ما أورده المعمري  التعريفات

كل علم حاول لها إشكاليات في المفهوم حيث  السابقة لعناصر الواردة في التعريفاتاو .والغريبية

أن يفسر تلك العناصر من منطلق أسس العلم الذي تنتمي إليه مثل علم النفس والفلسفة وعلم 

حثة أن تقدم هذه المفاهيم  بشي من التفصيل من الجانب فتحاول الباتربية والسياسة وال االجتماع

إلى إبراز فاعلية الكائن البشري  تهدفجميعها هي واالجتماعي والنظريات النفسية المفسرة لها، 

  في محيطه.

    المفسرة لهاوالنظريات النفسية  مفاهيم المواطنة

   Duties & Right الحقوق والواجبات :أوال

بالحقوق المصالح والحريات التي يتوقعها الفرد أو الجماعة من المجتمع بما يتناسب  يقصد

  (.7113، ناصر)مع قانون ذلك المجتمع 

فالدولة  سلب من صاحبها المنتفعا أحد أو أن تُ وهذه الحقوق المكتسبة ال يجوز أن يلغيه

أو الطوائف فعليها أن تتعامل معهم بالتساوي  ينتمي إليها أفرادها من مختلف اللغات أو المعتقدات

القانون التي تحمي حقه وهذا ما يميز المواطنة الحديثة عن بدايات نشأة المواطنة حيث تفرق  أمام

توطيد العالقات والروابط بين األفراد مطلب أساسي في إن بين األفراد حسب اللون أو الجنس. 

أن توكيد الذات هي حماية الفرد لحقوقه واألمن وعليه ف لتنعم الدولة باالستقرار ترسيخ المواطنة

وله حق في حرية التعبير ومن ضمن الحقوق التي تكفلها الدولة بما ال يعتدي على اآلخرين 

الحقوق السياسية المتصلة باختيار الحاكم والمشاركة في أمور  :للمواطن حقوق متنوعة منها

حق االنتخاب لألعضاء في المجالس العامة أو  إبداء الرأي وكذلك من الحقوقوحق السياسة 

إذا كان الفرد يتمتع بهذه الحقوق فالبد من تمتعه بقدر من توكيد الذات للمشاركة الفاعلة  المحلية.

من أجل تنمية بلده إن تفاعل الفرد مع الجماعة تلبي مع وطنه إذ عليه معرفة حقوقه والمشاركة بها 

والتقدير والتقبل وبالتالي تزداد ثقته بذاته  باالنتماءاالحساس حاجيات نفسية لدى اإلنسان منها 

وفي المقابل عليه واجبات يقوم بها ويقبل على مجتمعه بعطاء يفيد من خالل إحساسه بالمسؤولية، 

القيام بها في الجماعة  فالعملية قائمة على األخذ والعطاء فالواجبات فهي األفعال المطلوبة من الفرد

واجتماعية إلى الدولة أسرية سع من الخاص إلى العام تمتد من األسرة كواجبات والواجبات تت

  (.7113ناصر، )ات وطنية وقانونية كواجب
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 Affiliation االنتماء :ثانيا

( 7113، 347ابن منظور،)وانتسب  واالنتماء في اللغة من الفعل نما بمعنى ارتفع 

والثقافي واالجتماعي واالنتماء القبلي واألسري  يأخذ أشكاال متعددة مثل االنتماء اللغويوالذي 

( أن 7104)المذكور في جيدوري  Spoonerويرى  .واالنتماء الديني واالنتماء العابر للحدود

تنتابه واالنتماء مفهوم نفسي ذو بعد اجتماعي وبدونه يشعر الفرد بالغربة والعزلة ويعتريه القلق 

على تماسك المجتمع ووحدته. وعلى الرغم من ؤثر المشكالت النفسية واالجتماعية والتي ت

االختالف حول االنتماء ما بين كونه اتجاها أو شعورا أو إحساسا أو كونه حاجة نفسية أو كونه 

والسلوك االنساني ال يكتسب معناه إال في  .دافعا أو ميل إال أنها تؤكد استحالة حياة الفرد بال انتماء

فيها مهارات الفرد وقدراته ويعتمد شعور الفرد بالرضا الذي  المواقف االجتماعية التي تظهر

يستمد ه من انتمائه للجماعة من خالل الفرص التي يلعب فيها دوره بوصفه عضو من أعضاء 

الجماعة وكذلك فإن االنتماء يحقق للفرد المكانة والقوة واألمن عن طريق االندماج المجتمعي 

 (.7104، جيدوري) فشل الفرد أن يصل إليها بمفردهوالتي تحقق له مكاسب عديدة إذا ما 

الفرد بالجماعة ولذلك فإن تربية الفرد ليكون  فيها عملية اجتماعية يندمج واالنتماء

يتطلب التركيز على غرس االنتماء للجماعة بداخله وبذلك يصبح االنتماء حاجة  اجتماعيةشخصية 

عمق الوالء وازدياد العطاء فالفرد ال يعي إذا فطرية وقيمة اجتماعية وينعكس صدق االنتماء على 

  (.2116المعمري، )لم يشعر أنه منتم 

 الحاجات بهرم المعروف اإلنسانية الدوافعفي نظرية  الشهير Maslow ماسلو هرم إن  

اإلنسان يكافح باستمرار إلشباع حاجاته وتتدرج هذه الحاجات في أهميتها من  أن ىعل ينص والذي

لوجية المرتبطة بوجود اإلنسان المادي إلى حاجات اإلنسان النفسية المرتبطة الحاجات البيو

وإشباع هذه الحاجات من خالل تكوين  االنتماءهذه الحاجات الحاجة إلى  ومنبوجوده النفسي 

 عيسوي،) وفي حال االنقطاع واالنعزال فإنه يشعر باالكتئاب للشخص اآلخرين وقبول قاتاصد

 (.7114؛ البدراني، 7113

حرص أبناء المجتمع على مقدرات المجتمع  :االنتماء له جانبان أولهماالبعض أن يرى و

هو الحب  االنتماءكيفية المساهمة الجادة في تنمية هذه القدرات، ومنهم من يرى أن  :وثانيهما

فالوطن يمثل ماضي  ؛إلى وطنه باالنتماءيشعر اإلنسان  ال والحب هو االنتماء، ومن الصعب أن

نسان حيث ولد هو آباؤه وأجداده ويمثل حاضره الذي يعيش فيه ومستقبله الذي يمثل تطلعاته اال

 (.0484، فهمي)وأمنياته 
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عن المجتمع هو االغتراب واالحساس بالعزلة وهو شعور وجداني تترتب عليه  إن البعد

ازها لمصالحه فقدان العالقة مع المجتمع واالنفصال عن عادات وتقاليد وقيم ذاك المجتمع وانته

مما يصل لمرحلة من المرض النفسي )فهمي،  الشخصية دون مراعاة الحقوق لغيره من الناس

0484.) 

نستخلص أن االنتماء حاجة فطرية ال يستطيع الفرد أن ينفصل عن مجتمعه لما يترتب 

 معليها من مضاعفات سلبية من فقد الوالء والمشاركة وظهور الالمباالة، وقد أشار إيرك فرو

Erich Fromm  والتي تتعمق مع مرور الزمن إن إحساس الكثير من أفراد المجتمع باالغتراب

، فهمي)التي لها دور في تعزيز االنتماء أو إضعافه عائد إلى التنشئة األسرية والعالقات األسرية 

0484.) 

 Identity الهوية: ثالثا

ير للغائب المعرف بأداة الهوية في اللغة العربية مصدر صناعي مركب من " هو " ضم

التعريف " ال " ومن الالحقة المتمثلة في ياء المشددة وعالمة التأنيث " التاء " وعرفها الفارابي " 

عينته وتشخصه وخصوصيته ووجوده المتفرد له الذي ال يقع فيه إشراك "  :بأنها هوية الشيء

 (.7114، الجاسور)

الدين واألرض والتي هي من المحددات وتعددت دوائر الهوية حسب العرق والثقافة و

األساسية التي تحدد هوية الشعوب وتكسب الفرد الصفة الجماعية بناء على الهوية السائدة في ذلك 

 هذه المجتمع والتي تمنح أفراده مشاعر األمن واالستقرار في ظل وجود انتماءات متعددة وتتولى

روج بهوية مشتركة تمثل مصالح الجماعة القيادة على دمج االنتماءات المتنوعة من أجل الخ

 (.7115، علي)الطبيعية المشتركة  بانتماءاتها

الهوية بأنها " عملية تتم في إطار من الثقافة   E. Erikson وقد وصف إريكسون

االجتماعية للفرد وأنها ذات تأثير نفسي متزامن على كافة المستويات الوظيفة العقلية والتي عن 

راكه لوجهة نظر دمرء أن يقيم نفسه في ضوء إدراكه لما هو عليه وفي ضوء إطريقها يستطيع ال

 (.7115، علي)اآلخرين فيه وأنها عملية نفس / اجتماعية دائمة التغير والنمو 

وترى الباحثة أن الهوية تتشكل بعد االنتماء االجتماعي الذي يكسب األفراد صفة وهوية 

ندماج االجتماعي الممتد لفترة من الزمن والذي أكسب ذلك مميزة دون غيرهم من األفراد نتيجة اال

 .م دون غيرهمهب فرعاالندماج مجموعة من الصفات التي أضحت ت

 

 :تتحدد في مجموعة من المقومات األساسيةأن الهوية  (7104)جيدوري  يرىو
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على  اللغة الوطنية وتكون اللغة الرسمية في الدولة وعلى أساسها تكون معتمدة في التدريس  -

التسيير اإلداري وفي القضاء إضافة إلى التواصل بين شرائح المجتمع  جميع المستويات وفي

 إلى جانب اللهجات المحلية.

ذوبانه في شعوب  دون القيم الدينية والوطنية والتي تكسب الشعب حامل الهوية حصانة تحول -

 .أخرى

 .العادات والتقاليد واألعراف النابعة من تلك القيم -

 .ضالي لذلك الشعبنخ الالتاري -

أن هناك  (7104) وهناك مناقشات كثيرة حول ثبات الهوية من تغيرها ويرى جيدوري 

مكونات ثابتة وأخرى قابلة للتغير إذ يعد الدين واللغة من الثوابت الراسخة بينما قد تكون العادات 

حدده حركية المجتمع وتفاعله والتقاليد والقيم وطرق التفكير قابلة للتغير في الشكل اإليجابي الذي ت

 .مع المحيط الخارجي

لية من األمة وتحقق درجة عل التاريخيةومن وظائف الهوية أنها تحقق ضمان االستمرارية 

التجانس واالنسجام بين السكان في مختلف جهات الوطن الواحد وتمثل الهوية الجنسية والشخصية 

 (.7104، جيدوري)األخرى  الوطنية التي تحافظ على صورة األمة أمام األمم

أنه البد و والصدام في الثقافة العربية المعاصرة الحوار( في كتابه 7110)وقد ذكر حامد 

 :من المراجعة الشاملة في موضوع الهوية واألخذ بعين االعتبار بعض النقاط عند تلك المراجعة

 

إلى أن  عليه وإنما من موقع ما تطمح ما كانتالنظر إلى الهوية ليس من موقع  -0

التي يتعين علينا حملها والتحرر من  والمستقبليةأي من موقع المسؤوليات التاريخية  عليه تكون

الهوية  ويضيف على ذلك أن التي جعلت حاضرنا مشغوال بمشاكل ماضيناالنزعة الماضوية 

 الوطنية تواجه تحديا كبيرا في مواجهة العولمة.

قبائل وعشائر ومذاهب )تعددية الثقافية واقع المجتمع في الوطن العربي يتسم بال -7

وأديان وفئات وطبقات اجتماعية( وال يجب تجاهلها بل توظيفها بمنتهى الوعي والحكمة في إطار 

من الوحدة التي تقبل بالتنوع داخلها بحيث تسمح لوجود هويات خاصة حسب المجتمع الذي ينتمي 

د من مختلف المجتمعات داخل القطر الواحد مع وجود هويات عامة يتسم بها كل األفرا إليه الفرد

 .األقطار المجاورةوبين من أجل التمايز بينهم 

رحلة تشكل الهوية مفقد تناول إيريك إيركسون نظرية الهوية وأشار إلى أن المراهق يمر ب

أو ما يسمى بظهور أزمة الهوية وترتبط ببعض األسئلة حيال معتقداته وأدواره وأهدافه في الحياة 
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من بينها ليدخل  لالنتقاءواختبارها وتجريب هذه األدوار  المعلوماتمل المراهق على جمع فيع

بما تم اختباره من قيم وأهداف ويشير إلى أن هذا ال يعني الثبات المطلق حيث يبقى  االلتزاممرحلة 

 (.7113 عسيري،)الفرد محقق لهويته مع تطوير نفسه مدى الحياة مع درجة من الثبات 

إلى أن اإلنسان بحاجة إلى االرتباط بالجذور  Erich Fromm فرومإيرك  أشاروكذلك 

ليظل جزءا متكامال مع العالم. فنجده يتوحد مع وطنه لكي يشعر بالهوية فتكون مصدر اعتزاز 

 .(7101دمحم وقطناني، )وفخرا له يستمد منها قوته 

  المجتمعية المشاركة: رابعا

دبير شؤون مجتمعهم وإبداء الرأي والقيام بمبادرات مساهمة األفراد في تويقصد بها 

  (.7104، التربية والتعليم بتونس )وزارةتهدف إلى تحقيق المنفعة العامة محليا ووطنيا 

وتعتبر المشاركة من العناصر والمفاهيم األساسية في المواطنة وهي صورة أخرى من 

ورا في صناعة القرارات المتعلقة واجبات المواطن التي يحافظ فيها على حقوقه ويكون له د

المعمري، )ي فإن المشاركة تنتج مواطنين فاعلين في النهوض ببلدانهم لبحاضره ومستقبله وبالتا

7104) . 

 :من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان أن 70وقد أكدت المادة  

لين لكل شخص حق المشاركة في إدارة الشؤون العامة لبلده إما مباشرة أو بواسطة ممث -

 يختارونهم بحرية.

 لكل شخص بالتساوي مع اآلخرين حق تقلد الوظائف العامة في بلده  -

إرادة الشعب هي مناط سلطة الحكم من خالل االنتخابات الدورية وفق شروط معينة من النزاهة  -

 (.7104، وزارة التربية والتعليم بتونس)وضمان حرية التصويت 

االهتمام ويتطلبه الفهم من أعمال تساعد  يمليهاعة في عمل ما الفرد مع بقية أفراد الجم إن مشاركة

ثالث تتحقق من خالل المشاركة وعليه فإن الت الجماعة على إشباع حاجاتها وحل المشك

 مستويات:

 تقبل الفرد ألدواره االجتماعية وما يوكل له من أعمال. -0

 ن خالل العمل الفعلي.المشاركة المنفذة: تنفيذ ما يتم االتفاق عليه من قبل الجماعة م -7
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المشاركة المقومة: وهي مشاركة ناقدة أي أن الفرد بين دور المساير ودور الناقد فليس كل ما  -3

 (.7116المعمري، )تتفق عليه الجماعة يكون صوابا 

وسوف أتطرق للحديث عن العالقة بين توكيد الذات والمشاركة االجتماعية في المبحث الخاص 

 ن توكيد الذات ومفاهيم المواطنة.بالحديث عن العالقة بي

إلى بعض األقطاب الفاعلة في  في الشأن العام البد أن نتطرق عن المشاركةوعند الحديث 

 تحريك مفهوم المشاركة االجتماعية وهي: 

 الديمقراطية  -

 المجتمع المدني -

 

  الديمقراطية -0

 ان حيث لالكتمال بالقا دائما يبقى السياسي النظام في الديمقراطي النظام أن سيبنوزا يرى

 الجمهور وقوة مستبدة دولة إلى التحول من تمنعها التي الجمهور بقوة دائما تصطدم فيها الدولة قوة

 .(7101،. باروخ) المجتمع في والفوضى البلبة من تمنعها التي الدولة بقوة دائما تصطدم

 وبمعنى شعب  (DEMOS)ويعود مفهوم الديمقراطية إلى التعبير اليوناني 

(KARTOS) بمعنى حكم فيكون المعنى هو حكم الشعب. 

موضوع  في وللشعب، وبالنظروتعرف الديمقراطية أنها حكم الشعب وبالشعب 

في طبيعة الدولة والسلطة حيث أن المجتمع السياسي ينقسم إلى حاكم البحث الديمقراطية هو 

مجموعة خبراء عرب )سياسي ومحكوم ودراسة طبيعة العالقة بين الطرفين هو أساس االلتزام ال

 (.7101في علم االجتماع ،

إن مصطلح الديمقراطية ذاب في ظل التيارات الفكرية السياسية واالجتماعية المعاصرة 

تمسحت  وقدمفاهيم الليبرالية والديمقراطية االشتراكية أو االجتماعية أو الشعبية تنوع فنجد 

 .نسانها انتهاكا لحقوق اإلبالديمقراطية بما فيها أعتاها استبدادا وأكثر

هتمام وذلك لعدم اعتبار ومصطلح الديمقراطية في الوطن العربي لم يشهد ذلك اال

الديمقراطية السياسية قضية مركزية في البناء الوطني وأعطت األولوية لقضايا أخرى مثل التنمية 

والستينات وبعد منتصف  االقتصادية أو الوحدة العربية وذلك في الفترة الزمنية ما بين الخمسينات

الثمانينات تم عملية إعادة اعتبار للمفهوم الديمقراطي ولألفكار المرتبطة به كالحريات الفكرية 
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واستقالل القضاء وحرية الصحافة وتعدد األحزاب وتداول السلطة من خالل االنتخابات الدورية 

دد من الدول العربية من الحرة مما أدى إلى تطورات وإحياء لمؤسسات المجتمع المدني في ع

خالل االتصال بالمجتمعات األوروبية من الجيل األول مثل رفاعة الطهطاوي وخير الدين 

، مجموعة خبراء عرب في علم االجتماع )التونسي ودمحم عبده وجمال الدين األفغاني من بعدهم 

7101.) 

 ؟مدنيما العالقة بين الديمقراطية والمجتمع ال :ويقودونا السؤال التالي

 المدني المجتمع  -7

هناك صلة قوية بين المجتمع المدني والديمقراطية حيث تعد مؤسسات المجتمع المدني من 

مالم تصبح مؤسسات أهم قنوات المشاركة الشعبية وال يمكن تحقيق الديمقراطية في أي مجتمع 

االختالف والتناقض والتي جاءت معانيها تقبل التعدد والكثرة ومجتمع المدني ديمقراطية بالفعل ال

ولدفع عجلة التقدم إلى األمام من خالل التوازن المطلوب بين سلطة الدولة ومؤسسات  بين األفراد

؛ مجموعة 7101الحماوي، )المجتمع المدني من نقابات وجمعيات والتي تسهم في خدمة المجتمع 

 (.7101خبراء عرب في علم االجتماع ،

 المجتمع المدني  تعريف

بناء على المنظرين حسب المكان والزمان فالمجتمع  لمجتمع المدني اختلفإن مفهوم ا

م( هو المجتمع القائم على التعاقد ولو اتخذ شكل 0650)عند المفكر توماس هوبزالمدني مثال 

ر شرعية الدولة وأنه د( يرى أن المجتمع المدني هو مصم0640)أما جان لوك  الحكم المطلق.

ت على العقد الذي وقعته ويفضل لوك العزل المنظم عن طريق يمكن عزل السلطة إذا تمرد

  (.7101، الحماوي) االنتخابات الدورية بدال من العصيان والحروب األهلية

أن المجتمع المدني يرى في نظريته العقد االجتماعي  08أما جان جاك روسو في القرن 

 أن تنقلب على صالحية الحاكم.ن سيادة الشعب الكلية والصالحية المطلقة بيد الشعب والتي يمك

أما هيجل فجاء مدافعا عن النظرية الليبرالية واعتبر أن المجتمع المدني هو مجتمع الحاجة 

 واألنانية وهو بحاجة إلى المراقبة الدائمة عن طريق الدولة.

الذي تبناه مركز دراسات الوحدة العربية في الندوة التي أقامها  أما تعريف المجتمع المدني

بأنها المؤسسات السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية  :0440حول المجتمع المدني عام

التي تعمل في ميادينها المختلفة في استقالل عن السلطة والدولة لتحقيق أغراض متعددة 
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كالمشاركة في صنع القرار على المستوى الوطني والقومي مثل األحزاب السياسية وأغراض 

فاع عن مصالح أعضائها وأغراض ثقافية مثل اتحادات الكتاب والمثقفين وكذلك العمل نقابية كالد

  (.7101)الحماوي، االجتماعي التطوعي للجمعيات الخيرية لتحقيق التنمية 

 

 مواطن؟ إلى الفرد يتحول متى

ة ويكتسبها من خالل العالقات التي تقوم بينه وبين نيعندما يصبح المواطن شخصية مد

أكثر من عالقاته بالدولة. الشخصية المدنية  اعنصرا فاعال ونشيط االمدني الذي يكون فيه المجتمع

تنجح باالندماج في دوائر المساحة االجتماعية الكبرى ومدافعا عن قيم الديمقراطية األساسية 

-السلطنةي تجربة الشورى ف ما نالحظه من مثل-ويصبح ممثل للمجتمع المدني وشريكا للدولة 

يعتمد على مستوى الديمقراطية في تلك الدولة فكلما كانت الدولة أكثر ديمقراطية انتهجت  وهذا

أسلوب الحوار والتسوية في حل الخالفات بينها وبين المواطنين وهذا االختالف والتناقضات في 

وجهات النظر سببا في توسيع مساحة الحريات وهي شرط أساسي لنهضة العلم والفن والثقافة 

لدعم مفاهيم المواطنة إن وجود وال يمكن االستغناء عن دور المجتمع المدني ، (7115 ،بيندي)

نشيط حاجة ملحة تقتضيها المصلحة العامة فالعالقة بين المجتمع المدني ومجتمع مدني متيقظ 

والسلطة عالقة تفاعلية فكلما قوي المجتمع المدني أصبحت السلطة حذرة من ارتكاب مخالفات في 

ضغطا على مؤسسات الدولة لتحسن معامالتها في  يشكلطنين لكونها تحت الرقابة مما حق الموا

تعاملها مع حقوق المواطن خاصة وال سيما أن العالقات الخارجية مع  تدبير الشأن العام وفي

 (.7104، بودراع)الدول األخرى تتأثر بمدى انفتاح الدولة على قيم المواطنة 
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  نةالمواط تربية أبعاد

إن أي برنامج لتربية المواطنة يجب أن يهدف إلى إكساب الطالب ثالث عناصر أساسية 

 هي: المعرفة والمهارات والقيم واالتجاهات وفيما يلي توضيحا لهذه العناصر بشيء من التفصيل:

 :المعرفي الجانب -0

ت ال تشكل المعارف الجانب األساسي في تربية المواطنة فالمهارات والكفاءات والقدرا

يمكن اكتسابها بدون سابق معرفة لتغرس في نفوس الطالب لتوجيه سلوكهم وصقل شخصياتهم 

 (.Cogan & Derricott، 7104 ؛7116إلنتاج أعضاء فاعلين في المجتمع )فريحة، 

 ويزود الطلبة بالمعرفة المدنية التي تمكنهم من إنجاز مسؤوليات المواطنة والتي تتعلق 

 الديمقراطية المستمرة  *بالمفاهيم والمبادئ

 * تطبيقات المواطنة الديمقراطية وأدوار المواطنين 

 (.7112* تاريخ الديمقراطية في دولة محددة وعبر العالم )المعمري، 

 

 :(واالتجاهاتالقيم ) الوجداني الجانب -7

القيم مجموعة من المبادئ األخالقية واالجتماعية والسياسية واالقتصادية يتبعها المجتمع 

أما االتجاهات فهي  تصبح منظومة يصعب األفراد الخروج منها فهي بمثابة اإلطار النظري.و

(. وال بد من معرفة أن 7116، فريحة)وسيلة تعبير عن القيم بشكل سلوكي مثل المشاركة المدنية 

القيم مختلفة من مجتمع آلخر لذلك يجب على كل مجتمع أن يحدد منظومة قيمية حتى يكسبها أبنائه 

( أن تربية قيم المواطنة تكون عملية مخططة 7116ويرى فريحة )(، 7116المعمري، )

 ومقصودة في المناهج الدراسية ألجل أن يكتسبها الطالب وتغير من سلوكه.

  :المهاري الجانب -3

إن إعداد مواطني المستقبل في المؤسسات التعليمية لم يعد كافيا بالتركيز على بعض 

م وتطوره وعن المجتمع وهويته فال بد من التركيز على المهارات التي المعارف من تاريخ بلده

تمكنهم من العيش في عالم معقد يتطلب مستوى عال من األداء والمهارة وقد أطلق البعض على 

وهي عبارة عن الكفايات األساسية للمشاركة السياسية وأنها هذه المهارات باسم المهارات المدنية 

 (.7116، المعمري)مرحلة المراهقة وتنمو حتى مرحلة الشباب  يتم تعلمها في بداية
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وقد عالج علماء النفس مفهوم المهارات المدنية في إطار األسرة والحياة االجتماعية للمواطنين 

 الشباب وعملية تشكيل الهوية والقيم والصفات االجتماعية لآلخرين ومن هذه المهارات:

 قشة وتبادل المعلومات واألفكار. * االتصال من خالل الدراسة والمنا

 * العمل مع اآلخرين وتبادل اآلراء وتحمل المسؤولية في األنشطة المجتمعية. 

 * مهارة إنشاء المشروعات واألعمال ودورها في ازدهار االقتصاد الوطني.

خاذ * مهارة التنمية المستدامة والمشاركة الفاعلة في الممارسات الديموقراطية ذات العالقة بات

  القرارات التي تؤثر في توعية البيئة والمجتمع وصحتها.

إن االهتمام بأنشطة الحياة اليومية للمراهقين كأساس لتشكيل القيم بجانب النمو اإلنساني مثل 

تشكيل الهوية والقيم واالتجاهات االجتماعية نحو اآلخرين. ومن فوائد االندماج االجتماعي في 

السياسي يقوي النظام ويؤصل خبرات المواطنين وترفع من كفاءة األجيال الشابة في الجسم 

هذه  (.7116، المعمريعضوياتهم في مؤسسات مجتمعاتهم وتطبيق الحقوق والواجبات )

باستخدام مهارات تواصلية مفهوم توكيد الذات وهو التواصل مع أفراد المجتمع المهارات هي لب 

  من أجل تلبية االحتياجات وتنمية المصالح.
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 االنتماء الزمني

حيث أنه من أحد أبعاد مفاهيم المواطنة التي تتناوله الدراسة  الزمني تتطرق الباحثة لالنتماء

ليس هناك مصطلح الحالية. وعليه فهنا اتطرق إلى مفهوم الزمن وكيف تناوله المفكرون والعلماء.

ه مثلما يفعله الزمن في شخصيته الذي يستطيع أن يرمي بضالله على حركات اإلنسان وسكانات

تتشكل لديه العواطف واألحاسيس في ذهنه التي تولد لديه التفاعل والشعور بالذكريات التي تشير 

إلى األحداث الماضية والتوقعات واآلمال التي يتطلع إليها مع اإلحساس اآلتي بوجوده مؤشرا إلى 

 (.7101اللحظات اآلنية )الفتالوي، 

 

اليونان القدماء أهتموا بالزمن وقد عرفه أرسطو بأنه مقدار الحركة فيما يتعلق  إن فالسفة 

أما المفكرون المسلمون فقد اهتموا بالزمن من خالل والبعد فليس هناك زمن بدون تغيير، بالقبل 

التجسيدات التي جاءت في القرآن الكريم فابتداء الزمن من بداية الخليقة ونهايته في يوم القيامة 

ين هاتين الفترتين يعيش اإلنسان على سطح األرض يرى ويعايش التغيرات التاريخية )عبد وب

 (.7116حد، األ

 

 قد نظر كل منهم للزمن بشكل مختلف: أما علماء النفس ف 

فل التي لها دور في بناء في مقدمتهم الذي اهتم بالخمس السنوات األولى من ماضي الطفرويد  -

 الشخصية.

لكائنات البشرية ليست رهينة الماضي والطفولة وخبراتها فنحن يوجهنا يرى أن األبورت   -

ومن خالل ما يريده الفرد ويكافح من أجل ، الحاضر ونتأثر في التوجه بنظرتنا نحو المستقبل

 لفهم السلوك في الحاضر.تحقيقه هو المفتاح 

و المستقبل. ويرى أن سعي اإلنسان للوصول للكمال والكفاح من أجله هو الدافع نحيرى أدلر   -

في تأكيده على المستقبل من خالل المراحل التي  Adlerمثل أدلر   E. Eriksonأريكسون 

ذكرها في حياة الفرد وإن اإلخفاق في أي مرحلة من المراحل يمكن أن يصحح عن طريق النجاح 

 ن هناك أمل للمستقبل في كل مرحلة.في مرحلة الحقة وأ

بعد زمني والذي له تأثير على الشخصية فهناك ارتباط واضح أكد على أكثر من الذي يونج   -

لشخصية الفرد الحاضر مع الماضي يتضمن التوجه نحو المستقبل وأننا نتكون ونتشكل عن طريق 

مستقبلنا مثلما نتكون بواسطة ماضينا والفرد ال يتأثر بما حدث له في الماضي كطفل فقط ولكن بما 

 (.7116عبد األحد،  ؛7113)محمود،  ايطمح أن يعمله في المستقبل أيض
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إن موضوع االنتماء والتوجه الزمني للماضي أو الحاضر أو المستقبل تجعل الفرد أمام 

حاالت ثالث يستوعب فيها الزمن إما ينصرف إلى الحاضر فيعوض انطباعاته الحياتية الراهنة 

زمن حينذاك هو الغد )الفتالوي، فيكون الزمن لديه اليوم وإما يتشوق للمستقبل أو يتوقعه ويكون ال

7101.) 

إن العالقة األساسية للزمان هي التتابع ومهمة معرفة المجال الزمني األكثر أهمية في 

السيطرة على السلوك اإلنساني تمكنا من معرفة دوافع السلوك وتحركاته ووفق أي تصور زمني 

ب  مفهوم االنتماء الزمني عند عالم يصنع اإلنسان قراراته في الحياة. وقد وجدت الباحثة ما يقار

النفس زيمباردوا الذي كان له إسهامات وبحوث عديدة تتعلق بالزمن والتي خلصت إلى تأثير 

الزمن على سلوكيات األفراد وعليه فإن الباحثة تورد في الفقرة التالية لمفهوم الزمن من وجهة 

 نظر زيمباردوا.

 

 الزمن عند زيمباردوا المنظور مفهوم

أن أفعالنا في أي لحظة ال تعتمد على  Zimbardo & Boyd وبويد زيمباردوا ىير

الموقف الذي نجد أنفسنا فيه في تلك اللحظة ولكن أيضا على كل شيء مررنا به بالفعل وأيضا 

، Websterعلى كل توقعاتنا في المستقبل ويرى أيضا أن الزمن أساسي وحيوي للبنية النفسية )

 .(Milfont & Belo ،7118 ؛Jones ،7104 ؛7100

ويعرف المنظور الزمني أنها: عملية ال شعورية تسمح لألفراد بتقسيم األحداث إلى مراحل 

زمنية متباينة أو مناطق زمنية من الماضي والحاضر والمستقبل مما يؤدي إلى حدوث نوع من 

عطي مجوعة من الترتيب والتماسك كما يعطي معنى لهذه األحداث  ومن خالل المنظور الزمني ي

 Boniwell & Zimbardo، 7113 ؛7105التنبوءات الواسعة لمجموعة من السلوكيات )دمحم، 

.) 

 :لألبعاد الزمانية االنتماءات

 البعد الماضي -1

إن الماضي يبقى في الذاكرة والتي تجعل الفرد متصال بذلك الزمن وعندما ال ينقطع التفكير في 

لحاضر فيعمل على الهرب نحو الماضي حيث يمكنه العيش الماضي فإنه غير قادر على مواجهة ا

بالخيال ليتخلص من ضغط الحاضر ومن السمات التي يتصف بها من يتوجهون للماضي حسب 

أنهما مجبولين على العادة متمسكون  Heymans & Wiersamدراسة هيمانز وويرسما 

زلة على االختالط مع الناس بالذكريات الماضية تقليديون في عواطفهم وأفكارهم وإيثارهم للع

 (.7118العويضة،  ؛7101)الفتالوي، 
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 البعد الحاضر  -2

يعد الحاضر جسر االتصال واالنفصال معا بين األزمنة وأرض الصراع بين ثوابت الحياة النفسية 

 اإلنسانية ومتغيراتها.

 إن الحاضر له طابعه الخاص قد تأصل في البنى النفسية للشخصية وفق هيمانز ولوسين

Heymens & Lesenne  الذي يتكيف مع التغيرات التي تحدث في حياته وقدراته ومشاعره

الحالية ال تقل قيمتها بماض مستحوذ أو مستقبل مقبل فالحاضر له أهمية أساسية بسبب ضعف 

األزمنة األخرى، ويتصفون أن ذوي التوجه الزمني الحاضر بأنهم يتصرفون وفقا للنتائج الفورية 

لتهم فورا تواقين للتغيير ال يستطيعون االستقرار على حال وال يعرفون المثابرة ويمن استما

 (.7118؛ العويضة، 7101)الفتالوي، 

 

 بعد المستقبل -3

النظر إلى المستقبل هو من صميم إحساس الفرد بالزمن ذلك أن الطبيعية البشرية تشرئب للتطلع 

أن يسيطر المستقبل كباقي األبعاد والذي ويمكن د حذرا وتحسبا استبشارا وتفاؤال، لمشارف الغ

قبل والثاني الهروب نحو المستقبل، يؤثر على سلوك األفراد في نمطين أولهما الخوف من المست

والمبالغة في التوقعات أو اإلخفاق في التكهنات تعبر عن أشكال ضعيفة لعدم تطابقها مع الواقع 

اقتهم الجسمية والنفسية الشيء الكثير األمر الذي يجعلهم في قلق مستمر والتي تستنزف ط

مما سبق من الحديث عن توكيد الذات والمواطنة  (.7118؛ العويضة، 7101)الفتالوي، 

هام في ممارسة مفاهيم  واالنتماء الزمني فإن الباحثة تلخص إجماال أن الجواب النفسية لها دور

 المواطنة.
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 عالقة توكيد الذات بمفاهيم المواطنة

 فالفرد الذيفهوم توكيد الذات يتحقق من خالل االتصال والتواصل مع اآلخرين مإن 

الوسط المحيط به، ونستطيع أن نعبر يستطيع أن يتفاعل مع متلك قدر مناسب من توكيد الذات ي

 التي هي جزء من مفاهيم المواطنة وكذلك المشاركة االجتماعيةعن مفهوم توكيد الذات بمفهوم 

أن يطالب ب توكيد الذات الحقوق والواجبات والتي تنص على مقدرة الفرديندرج تحت مفهوم 

أيضا من مفاهيم المواطنة والتي  بحقوقه دون االعتداء على اآلخرين ومفهوم الحقوق والواجبات

 تحدث عنها سابقا في مفهوم الحقوق والواجبات.

لشخص المتمتع بتوكيد فالمشاركة االجتماعية تبرز الدور الكبير في توكيد الذات حيث أن ا

الذات غالبا ما نجد اآلثار اإليجابية في سلوكياته المعرفية واالنفعالية فيكون إنسانا واثقا من نفسه 

واآلخرين ومتوافقا مع ذاته ومع المجتمع الذي يعيش فيه وكما أن جوهر المواطنة هو التفاعل مع 

هم هم األكثر نفعا للمجتمع فهو يعيش اآلخرين والبناء المثمر للمجتمع فإن المؤكيدين لذاتوات

حاضره ويوظف الماضي وخبراته اإليجابية في هذا الحاضر لرسم صورة المستقبل بصورة 

 (.7112واقعية ومنسجمة مع كيانه الشخصي )بني يونس، 

إن خاصية التمتع بتوكيد الذات من مؤشرات الصحة النفسية فالفرد يتميز بالتكيف 

مناسبة في الفعاليات االجتماعية وكذلك يتطلب من الؤكد لذاته أن يتسم االجتماعي والمشاركة ال

باإلتزان االنفعالي والقدرة على التعبير عن المشاعر واألحاسيس بدون خوف أو تعدي على 

اآلخرين والتي بدورها تنمي عالقة سهلة ودافئة باآلخرين. وكذلك فإن توكيد الذات تدرب الفرد 

ار اآلخرين مثل الرؤساء واألساتذة حيث أن المضمون الصحي لتوكيد على عدم التعدي على أدو

الذات هي أن يخرج الفرد واألطراف األخرى في العالقات االجتماعية بالظفر والمكسب المتبادل 

 (.7118وعدم اإلسراف في المجادلة خالل التفاعل االجتماعي )إبراهيم، 

و اإليمان بهذا أو االقتداء بنموذج أو نجد أن أبرز ما يحرك روح المشاركة لدى الفرد ه

الرغبة في مساعد اآلخرين وقد تظل رغبات كامنة وحبيسة عقول أصحابها إال إذا تحلى الفرد 

بقدر مرتفع من التوكيد وترجمة ذلك إلى إجراءات فعلية؛ لذلك حث األفراد على المشاركة في 

القدرة على المواجهة والتعبير عن األنشطة المختلفة لرفع مستوى مهارات السلوك التوكيدي ك

 (.0448اآلراء والمشاعر )فرج، 

إن مجتمعاتنا في حاجة ماسة إلى تنشيط تلك المساهمات بوصفها وسيلة فعالة للتعبير عن 

اآلراء والمشاعر وتوظيف القدرات الكامنة داخل كل فرد والتي بدورها تسهم في تفريغ التوترات 

 (.0448فسية للفرد والمجتمع )فرج، من مؤشرات الصحة النالشخصية واالجتماعية التي هي 



32 
 

 السابقة دراساتالثانيا: 

: القسم األول يعرض الدراسات التي ستتناول الباحثة هذا المحور من عدة أقسام

تناولت توكيد وعالقتها ببعض المتغيرات، أما القسم الثاني فيعرض الدراسات التي 

بعض المتغيرات، أما القسم الثالث التي جمعت بين تناولت مفاهيم المواطنة وعالقتها ب

على حد علم  –أو أحد أبعادها ولم توجد دراسات توكيد الذات ومفاهيم المواطنة 

جمعت بين توكيد الذات ومفاهيم المواطنة بالصورة التي تناولتها الدراسة  -الباحثة

، أما علقة بتوكيد الذاتالمت الحالية، القسم الرابع يعرض التعقيب على الدراسات السابقة

يعرض التعقيب على الدراسات السابقة المتعلقة بمفاهيم المواطنة،  القسم الخامس

فيعرض مدى استفادة الدراسة الحالية من الدراسات السابقة والقسم  والقسم السادس

 الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة.األخير فيعرض ما يميز 

 وعالقته ببعض المتغيرات الذات توكيد تناولت التي الدراساتالقسم األول: 

إلى التعرف على مستوى توكيد الذات لدى طلبة الجامعة ( 2002)هدفت دراسة ريشان 

والمقارنة بين مستوى توكيد الذات لدى الطلبة الذكور واإلناث والمقارنة في مستوى توكيد الذات 

لمقارنة بين األقسام العلمية واألقسام اإلنسانية بين القاطنين في أرياف المدينة وبين مركز المدينة وا

طالبا وطالبة واستخدم الباحث المنهج الوصفي االرتباطي  038وقد تكونت عينة الدراسة من 

فقرة وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من  31باستخدام مقياس ولبي لتوكيد الذات الذي يتكون من 

كيد ذات أعلى من المتوسط الفرضي للمقياس وهو النتائج من أبرزها أن العينة تتمتع بمستوى تو

( وإن اإلناث يتمتعن بتوكيد ذات أعلى من الذكور وأشارت النتائج إلى أن طلبة األقسام 05)

اإلنسانية يتمتعون مستوى توكيد الذات أعلى من طلبة األقسام العلمية وأشارت كذلك أن طلبة 

 نين في مركز المدينة.الريف يتمتعون بمستوى توكيد ذات أعلى من الساك

 

إلى الكشف عن العالقة بين توكيد الذات والتكيف ( 2002)وهدفت دراسة كتلو  

طالبا  338األكاديمي وبعض المتغيرات الديموجرافية والتربوية. وتكونت عينة الدراسة من 

إعداده وطالبة من الدارسين بجامعة الخليل واستخدم الباحث المنهج الوصفي باستخدام مقياسين من 

هما: مقياس توكيد الذات ومقياس التكيف األكاديمي لمعرفة العالقة االرتباطية بينهما وكشفت نتائج 

الدراسة عن وجود فروق دالة إحصائيا في توكيد الذات حسب متغيرات الجنس والحالة االجتماعية 

الذات والتكيف لصالح الذكور والطلبة المتزوجين وأن هناك عالقة ارتباطية موجبة بين توكيد 
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األكاديمي فكلما زادت درجة التكيف األكاديمي لدى الطلبة زادت درجة توكيد الذات لديهم والعكس 

 صحيح.

 

الكشف عن تأثير البيئة واألصول العرقية Chiang (2011 )وهدفت دراسة شيانج 

ا بعد على مستوى توكيد الذات والصحة النفسية والتفاعل االجتماعي في مرحلة المراهقة وم

 78طالب من أصول آسيوية وأمريكية تم اختيارهم من  441االلتحاق بالكلية على عينة قوامها 

-0448)جامعة أمريكية وتعتبر هذه الدراسة من الدراسات الطولية امتدت لخمس سنوات 

(. وأظهرت النتائج أن الطلبة من األصول األسيوية أفضل في مستوى توكيد الذات وأفضل 7113

جتماعي لكونهم من بيئات تتقبل التنوع. وأن مستويات توكيد الذات ترتفع أكثر بعد تفاعل ا

 االلتحاق بالكلية.

 

إلى التحقق من فاعلية برنامج إرشادي معرفي سلوكي ( 2012)وهدفت دراسة عزب 

طالبا من طالب  71لتنمية توكيد الذات لدى عينة من الشباب الجامعي وتكونت عينة الدراسة من 

التربية بجامعة عين شمس وقد استخدم الباحث المنهج شبه التجريبي حيث استخدم مقياس كلية 

توكيد الذات وبرنامج إرشادي معرفي سلوكي وتم تقسيمهم الطالب إلى مجموعتين كل مجموعة 

( طالب متجانسين من حيث المستوى االجتماعي واالقتصادي وانخفاض توكيد 01)تتكون من 

ئج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين أفراد المجموعة التجريبية وأشارت النتا الذات.

والضابطة على مقياس توكيد الذات قبل وبعد تطبيق البرنامج لصالح المجموعة التجريبية مما يدل 

 على فاعلية البرنامج اإلرشادي في تنمية توكيد الذات لدى الطالب الجامعة.

 

 التوكيدي التدريب برنامج فعالية مدى عن فالكش إلى (2012)وهدفت دراسة لونيس 

 ، الدراسة أهداف تحقيق أجل ومن .الجامعيين الطلبة من عينة لدى الذات توكيد مستوى تنمية في

 غريب الفتاح عبد لغريب الذات توكيد مقياس على الباحثة فيها تاعتمد ميدانية دراسة إجراء تم

 أفراد على التوكيدي التدريب برنامج تطبيق تم هابعدو، جامعيا ( طالبا41) حجمها بلغ عينة على

 وقد .تجريبي إجراء ألي تخضع لم الضابطة المجموعة أفراد أن حين في ، التجريبية المجموعة

 وفعال إيجابي تأثير له كان وتطبيقه تصميمه تم الذي التدريبي البرنامج أن إلى الدراسة خلصت

 بعد الفعالية هذه استمرت كما ، التجريبية مجموعةال أفراد لدى الذات توكيد مستوى تنمية في

 تحسن أو تغيير أي عليهم يطرأ لم الذين المجموعة الضابطة أفراد على ، المتابعة من فترة مرور

 .التدريبي البرنامج في مشاركتهم لعدم نظرا
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إلى التعرف على العالقة بين مهارات توكيد الذات وبين  (2013)وهدفت دراسة رفه 

التنشئة الوالدية وإمكانية التنبؤ بمهارت توكيد الذات من خالل أساليب التنشئة الوالدية.  أساليب

طالبة على مختلف األقسام العلمية واألدبية من جامعة أم القرى  751وشملت عينة الدراسة على 

ياس واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي باستخدام مقياسين من إعدادها هما مقياس توكيد الذات ومق

أساليب التنشئة الوالدية ومن أبرز النتائج أنه ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين مهارات 

توكيد الذات وأساليب التنشئة الوالدية من حيث الدرجة الكلية للقيمة االرتباطية لكال الوالدين وتوجد 

ة الوالدية المتبعة من قبل عالقة ارتباطية إيجابية ذات داللة إحصائية بين بعض أبعاد أساليب التنشئ

التعاطف الوالدي التوجيه لألفضل  )هي األبعاداألب واألم وبين مهارات توكيد الذات وهذه 

والتشجيع (. وتوجد عالقة ارتباطية عكسية ذات داللة إحصائية بين بعض أبعاد التنشئة الوالدية 

اإليذاء الجسدي والحرمان )د األبعاالمتبعة من قبل األب واألم مع مهارات توكيد الذات وهذه 

 والقسوة واإلذالل واإلشعار بالذنب والنبذ(.

 

إلى التعرف على فعالية برنامج توجيه  (2013)وهدفت دراسة أبو سعد والضالعين 

جمعي لتحسين مهارتي توكيد الذات وإدارة النزاعات لدى طلبة الصف التاسع األساسي وتكونت 

يمهم لمجموعتين التجريبية والضابطة واستخدم الباحث ثالث طالبا تم تقس 50عينة الدراسة من 

أدوات للدراسة وهي برنامج التوجيه الجمعي ومقياس توكيد الذات لراتوس وقياس إدارة النزاعات 

وأظهرت نتائج الدراسة وجود عالقة إيجابية ذات داللة إحصائية بين توكيد الذات وإدارة النزاعات 

 جيه الجمعي في تحسين مهارتي توكيد الذات وإدارة النزاعات.ووجود فعالية لبرنامج التو

 

إلى الكشف عن العالقة بين قلق المستقبل ( 2013)وهدفت دراسة الحربي والقاسم 

وتوكيد الذات وإمكانية التنبؤ بمستوى بناء على مستوى توكيد الذات والكشف عن أثر توكيد الذات 

الدراسي في مستوى قلق المستقبل لدى عينة مكونة  والتخصص بفرعيه العلمي واألدبي والتحصيل

طالبا من ست مدارس بالمدينة المنورة وقد أشارت نتائج الدراسة أن الطالب يقعون  316من 

ضمن المستوى المتوسط في كل من قلق المستقبل وتوكيد الذات وأشارت إلى وجود عالقة 

توكيد الذات وأشارت كذلك لوجود أثر ذي ارتباطية سالبة ذات داللة إحصائية بين قلق المستقبل و

 داللة إحصائية في مستوى قلق المستقبل يعزى لتوكيد الذات والتخصص. 

واالغتراب ت إلى التعرف على عالقة توكيد الذا (2012)اللصاصمة وهدفت دراسة 

خدمت النفسي والذكاء االنفعالي باالتجاهات نحو العنف لدى عينة من طلبة الجامعة األردنية واست
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 طالب وطالبة 511على عينة مكونة من باستخدام االستبانة الباحثة المنهج الوصفي االرتباطي 

 وجود عالقة ارتباطية عكسية بين توكيد الذات واالتجاه نحو العنف.وأظهرت النتائج 

 

إلى المقارنة بين مستويات توكيد الذات  Jalali (2012)وهدفت دراسة جاللي 

فاءة الذاتية واحترام الذات والقلق االجتماعي والخجل والعدوانية لدى طالب وعالقتها بكل من الك

طالبا من الصفين األول والثاني ثانوي.  300المدارس الثانوية بطهران وبلغت عينة الدراسة 

وأظهرت النتائج أن هناك فروقا بين مستويات توكيد الذات المرتفع والمتوسط والمنخفض وأن 

لة إحصائية في الكفاءة الذاتية واحترام الذات لصالح الطلبة ذوي توكيد الذات هناك فروقا ذات دال

 المرتفع وأنهم أقل خجال وقلقا اجتماعيا.

 

إلى معرفة العالقة بين األمن النفسي وتوكيد الذات  (2012)وهدفت دراسة المطيري 

طالب وطالبة تم  711لدى طالب وطالبات من المرحلة الثانوية العامة وتكونت عينة الدراسة من 

اختيارهم بالطريقة العشوائية البسيطة واتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي باستخدام مقياس 

األمن النفسي ومقياس توكيد الذات وأشارت نتائج الدراسة إلى وجود عالقة ارتباطية إيجابية بين 

المرحلة يتمتعون بدرجة  األمن النفسي وتوكيد الذات. وأشارت النتائج إلى أن الطالب في هذه

%( من مجموع اإلجابات على فقرات مقياس 63)متوسطة من توكيد الذات حيث بلغت ما نسبته 

 توكيد الذات يعزى لمتغير الجنس. توكيد الذات وأنه ال يوجد اختالف في مستوى 

 

 وعالقتها ببعض المتغيرات المواطنة مفاهيم التي تناولتالدراسات القسم الثاني: 

إلى التعرف على درجة تمثل طلبة الجامعات  (2003)دراسة الشويحات  هدفت

طالبا وطالبة تم اختيارهم  0866األردنية لمفاهيم المواطنة الصالحة وقد تكونت عينة الدراسة من 

بالطريقة العشوائية من ست جامعات رسمية وخاصة وأظهرت النتائج أن النسبة الكلية لدرجة 

% واعتبرت هذه القيمة دون 67هيم المواطنة قيد الدراسة مجتمعة تساوي تمثل أفراد العينة لمفا

% فما فوق وأظهرت النتائج أيضا وجود فروق ذات 22مستوى التمثل اإليجابي الذي حدد بنسبة 

داللة إحصائية في درجة تمثل أفراد العينة لمفاهيم المواطنة تبعا لجميع متغيرات الدراسة لصالح 

ر ولصالح الطلبة الذين يتصف آباؤهم بالمستوى التعليمي األعلى والطلبة من كل من الطلبة الذكو

أبناء المدن ومن خريجي المدارس الخاصة والطلبة ذوي تخصصات العلوم اإلنسانية كما بينت 

الدراسة وجود فروق في درجة تمثل الطلبة لمفاهيم المواطنة كانت لصالح الطلبة من السنة 

 لصالح الطلبة من الجامعات الخاصة.  الدراسية الثانية وكذلك
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إلى التعرف عن كيفية بناء المواطنة في أمريكا  Akala (2004)هدفت دراسة أكاال 

طالب من الصف الحادي عشر باستخدام المنهج الوصفي التحليلي  31على عينة مكونة من 

ت النتائج أن الطلبة واستخدم الباحث أسلوب المقابلة والزيارات اإلشرافية وحلقات النقاش وأظهر

لم يفرقوا بين مفهوم المواطنة وبين مسؤوليات المواطنة وأن مادة الدراسات االجتماعية تكسب 

  .الطالب مهارات عملية بسيطة عن المواطنة

 

إلى كشف العالقة بين خدمة طلبة جامعة Smist (2002 )ت سهدفت دراسة سمي

طالبا وطالبة باستخدام  0715لى عينة مكونة من ميريالند للمجتمع واإلدراك الذاتي للمواطنة ع

المنهج الوصفي واستخدم الباحث مقياس الخدمة االجتماعية المسؤولة وأشارت نتائج الدراسة إلى 

% من عينة الدراسة لديه إدراك ذاتي عن المواطنة وأيضا توجد عالقة بين خدمة المجتمع 08أن 

نشطة المتعلقة بالعمل التطوعي وأن هناك أنشطة واإلدراك الذاتي للمواطنة من خالل بعض األ

يقوم بها الطلبة ولكنها لم تذكر في دراسة الباحث والتي لها تأثير على اإلدراك الذاتي للمواطنة. 

 .كما أشارت النتائج إلى عدم وجود فرق في اإلدراك الذاتي للمواطنة تعزى لمتغير الجنس

 

درجة تمثل طلبة المرحلة اإلعدادية  إلى التعرف على (2002)وهدفت دراسة تلفت 

وقد تكونت عينة  بمملكة البحرين لقيم المواطنة الصالحة المتضمنة في كتب المواد االجتماعية

طالب وطالبة باستخدام أسلوب تحليل المحتوى ومن أبرز النتائج أن هناك تباينا  611دراسته من 

العينة لقيم المواطنة كان دون مستوى التمثل  في نسبة توزيع قيم المواطنة الصالحة وأن تمثل أفراد

في درجة تمثل ( 1015) ةدالل مستوى عند إحصائية ةداللذات وأن هناك فروقا  .اإليجابي المتوقع

 .أفراد العينة ألبرز قيم المواطنة الصالحة تبعا لمتغير الجنس ولصالح اإلناث

 

 األردنية الجامعات ةطلب اتجاهات على التعرف إلى (2002)الزبون  وهدفت دراسة

 أسئلة عن ولإلجابة مفاهيمها، من تمثلهم للعديد على ذلك وانعكاس الوطنية التربية مادة نحو

 أربع من العشوائية بالطريقة وطالبة طالبا ( 724 ) عددها البالغ الدراسة عينة اختيار تم الدراسة

 األولى السنة من ( 2069 ) من المكون الدراسة مجتمع من وخاصة رسمية أردنية جامعات

 /الدراسي العام من الصيفي الفصل في المادة تلك يدرسونطالبا وطالبة  الرابعة نهاية السنة وحتى

 .فقرة ( 30 ) من يتكون لالتجاهات خاص مقياس إعداد تم المعلومات ولجمع ، 7112 2006

 الدراسة مجاالت كافة في مرتفع الوطنية التربية مادة نحو الطلبة اتجاه أن الدراسة نتائج وأظهرت
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 النظرية والمعرفة الثقافة نحو واالتجاه دراسي، كمبحث الوطنية التربية مادة نحو واالتجاه :وهي

 الوطنية، التربية بمادة المرتبطة والتخصصات المهن نحو واالتجاه الوطنية التربية مادة في

 أظهرت حين في الجنس، رلمتغي تعزى إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم النتائج وأظهرت

 .الدراسية والسنة التخصص لمتغيري تعزى إحصائية داللة ذات فروق وجود

 

 جامعةفهوم المواطنة لدى طلبة استقراء طبيعة مإلى ( 2010)هدفت دراسة الجبوري  

متغير الجنس ، الخلفية مع  والوقوف على الفروق بين طلبة الجامعة فيما يتعلق بالمواطنة بابل

واستخدم الباحث المنهج الوصفي اعية ، المستوى االقتصادي ، ومستوى تعليم الوالدين االجتم

وأسفرت نتائج  طالب وطالبة من الدراسة الصباحية فقط 344مجموع العينة  وبلغتالتحليلي، 

% 31.7يتمتعون بدرجة عالية من المواطنة ، مقابل  % من أفراد العينة45.4الدراسة إلى أن إن 

كما تبين إن هنالك عالقة معنوية بين جنس ومفهوم  .% بمستوى ضعيف74.4، و بمستوى وسط

والشيء نفسه عن العراقة بين مفهوم  .المواطنة إذ اتضح إن اإلناث أكثر مواطنة من الذكور

المواطنة والخلفية االجتماعية ، إذ ظهر إن ذوي الخلفية الحضرية أكثر مواطنة من غيرهم. أما 

مستوى االقتصادي ومفهوم المواطنة فقد أيدت الدالئل عن إن الطلبة من الطبقة عن العالقة بين ال

المتوسطة هم أكثر مواطنة من غيرهم ، هذا ولم تتضح أية عالقة بين مفهوم المواطنة والحالة 

 .التعليمية للوالدين

 

إلى معرفة تصورات معلمي الدراسات االجتماعية في  (2010)وهدفت دراسة العبرية 

وأثر متغيرات الخبرة  مدارس الحكومية والخاصة بسلطنة عمان عن تربية المواطنةفي ال

التدريسية والجنس ونوع المدرسة والتخصص والجنسية في تلك التصورات. واعتمدت الباحثة 

معلما ومعلمة في  752المنهج الوصفي وأعدت مقياس تم تطبيقها على عينة الدراسة والمكونة من 

لت نتائج الدراسة تعدد مفاهيم المواطنة من وجهة نظر أفراد العينة فهي محافظة مسقط. وتوص

تعني أوال الوالء للدولة وثانيا الدفاع عن الوطن وتراثه وثقافته وثالثا احترام النظام األساسي 

للدولة.ومن النتائج أيضا ينبغي أن يركز دور معلم الدراسات االجتماعية في تنمية المواطنة على 

لتطبيقية والعملية أكثر من الجوانب النظرية كالمشاركة في األنشطة المدرسية كاإلذاعة الجوانب ا

 والمعسكرات والزيارات الميدانية واألنشطة العملية في البيئة المحلية.

إلى الكشف عن انعكاس اختالل مفهوم الثقافة السياسية  (2010)هدفت دراسة صقر 

طالبا وطالبا باستخدام الطريقة  637يني على عينة تبلغ على مفهوم المواطنة لدى الشباب الفلسط

العشوائية البسيطة من مختلف الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة باستخدام استبانه متبعا المنهج 
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ثقافة السياسة الفلسطينية ووجود حالة من التردد ارت النتائج إلى عدم رضا وثقة بالوصفي وأش

يهم بمبادئ المواطنة وانعكاس االنقسام السياسي الحاصل على واالزدواجية عند الطلبة نحو وع

 المجتمعية بشكل واضح من خالل تفاوت وجهات نظر الطلبة في ذلك. األبعاد

 

إلى معرفة معتقدات معلمي الدراسات  Phipps (2010)هدفت دراسة فيبس 

استخدم الباحث المنهج االجتماعية حول مفاهيم المواطنة والتعليم من أجل المواطنة الديمقراطية و

الوصفي بإجراء المقابالت والمالحظات الصفية وتحليل الوثائق والبيانات عن كيفية ممارسة 

المعلمين لمفهوم المواطنة والممارسات الديمقراطية داخل الحجرة الصفية ألربعة معلمين لمادة 

 من المعلمين مستويات عاما وأظهرت النتائج أن 71الدراسات االجتماعية تتجاوز سنوات الخبرة 

 النسبي واالنفتاح المواطنة حول مفهوم تصوراتهم مع يتفق بما بدت الشخصية السياسية المشاركة

الدراسية باإلضافة إلى قدرة الطلبة  الفصولحياتهم والممارسة الديمقراطية داخل  في للمناخ

 مناقشة القضايا المثيرة للجدل.

 لتعرف إلى واقع دور اإلدارة المدرسية في تنميةإلى ا (2011)هدفت دراسة البراشدية 

قيم المواطنة لدى طلبة التعليم ما بعد األساسي واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي باستخدام 

واعتمدت بتصميم مقياسين إحداهما خاصة للطلبة واألخرى لإلدارة المدرسية والتي تشمل  المقياس

 50من مدراء المدارس  55طالبا وطالبة و  0114 المدراء ومساعدي المدراء على عينة قوامها

اإلدارة المدرسية في تنمية  من مساعدي مدراء المدارس وأسفرت نتائج الدراسة أن درجة ممارسة

قيم المواطنة لدى طلبة التعليم ما بعد األساسي من وجهة نظر الطلبة وكذلك من وجهة نظر مدراء 

الطالب  )ة إحصائية تعزى إلى متغير الجنس وتوجد فروق ذات دالل .المداس كانت ضعيفة

تعزيز االنتماء والحقوق  )والطالبات ( لصالح اإلناث في جميع محاور المقياس والتي تشمل 

والواجبات والمشاركة المجتمعية والقيم العامة ( وكذلك توجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى إلى 

ط والباطنة جنوب مقابل محافظة ظفار من وجهة المنطقة التعليمية لصالح محافظة الداخلية ومسق

 .نظر الطلبة

 الجامعة التزام درجة عن الكشف إلى (2011)وهدفت دراسة السليحات والحسامي 

 ونوع الجنس متغيرات وأثر الجامعة، طلبة نظر وجهة اإلنسان من حقوق مفاهيم بتعزيز األردنية

 فقد الغرض هذا ولتحقيق .تعزيزها في جامعةال التزام درجة تحديد في الدراسية والسنة الكلية

 أن وبعد مجاالت، سبعة على موزعة فقرة ( 70 ) من المكونة المقياس وهي الدراسة أداة أعدت

 الجامعة طلبة من المكون الدراسة مجتمع على تطبيقها تم مقبوالن؛ وثبات صدق للمقياس تحقق
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 الدراسة عينة اختيار تم وقد 7114/7101العام الدراسي  في البكالوريوس مرحلة في األردنية

 لمتغيرات المتساوي التمثيل بهدف قصدية بطريقة وطالبة طالب( 711) من المكونة

 خمسة بتعزيز األردنية الجامعة التزام من مرتفعة درجة وجود الدراسة نتائج أظهرت.الدراسة

 القانون، أمام والحق ة،األساسي بالحريات والتمتع االنتماء في الحق :وهي الحقوق من مجاالت

 في .والعقيدة والدين الفكر حرية في والحقوق والصحة، التعليم في والحقوق االقتصادية، والحقوق

 كما بدرجة متوسطة األمن في والحق الحياة، في الحق تعزيز في الجامعة التزام درجة كانت حين

( لمتغير 1.15) الداللة توىمس عند إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم الدراسة نتائج أظهرت

 الكليات ولصالح الدراسية والسنة الكلية نوع لمتغير إحصائية داللة ذات فروق وهناك الجنس

 .التوالي على والرابعة والثالثة الثانية السنة وطلبة اإلنسانية،

 

إلى التعرف على طبيعة العالقة بين كل من االتجاهات  (2011)شقفة هدفت دراسة 

النتماء السياسي والعوامل الخمسة الكبرى للشخصية لدى الشباب في قطاع غزة السياسية وا

للحصول  المقياسطالبا وطالبة واستخدم  411باستخدام المنهج الوصفي طبق على عينة مقدارها 

اختبار االتجاهات  )على نتائج الدراسة من إعداد الباحث والتي تكونت من ثالثة اختبارات 

ومن أبرز النتائج نتماء السياسي واختبار العوامل الخمسة الكبرى للشخصية السياسية واختبار اال

 بعد وبين المحافظة بين عالقة وجود عالقة بين االتجاهات السياسية وبين االنتماء السياسي وجود

 لدى للشخصية الكبرى العوامل الخمسة وبين ناحية من والفاشية الراديكالية بين ،وكذلك االنبساط

 /والطيبة االنفتاح، /والصفاوة االنبساط، أبعاد وبين الليبرالية بين عالقة وجود .كورالذ عينة

 بين عالقة جود، الكلية العينة أفراد لدى الشخصية العوامل من التفانيو الضمير ويقظة الوداعة،

 من فانيالت /الضمير ويقظة الوداعة، /والطيبة االنفتاح، /والصفاوة االنبساط أبعاد وبين الليبرالية

 أبعاد وبين المحافظة بين عالقة توجد ال أنه تبين حين في .الذكور عينة لدى الشخصية العوامل

 .الذكور العينة أفراد لدى التفاني /الضمير يقظة الوداعة، الطيبة االنفتاح، /ة الصفاو العصابية،

 

نة إلى التعرف على واقع التربية من أجل المواط (2012)هدفت دراسة الصارمية 

العالمية في سلطنة عمان من وجهة نظر معلمي الدراسات االجتماعية والكشف عن أثر متغيرات 

الجنس والتخصص والخبرة التدريسية والمرحلة الدراسية واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي من 

معلم ومعلمة من معلمي الدراسات االجتماعية من  740على عينة قوامها  المقياستطبيق  لخال

فظة مسقط وأسفرت نتائج الدراسة أن النظام التربوي العماني بحاجة إلى مزيد من التركيز محا
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على التربية من أجل المواطنة العالمية وأن أكثر األنشطة التدريسية توظيفا من أفراد العينة كانت 

 تشجيع الطلبة على التعبير عن آرائهم واحترام آراء اآلخرين.

إلى توضيح مفهوم المواطنة والتعرف على أبعادها ( 2013)وهدفت دراسة أبو العينين 

االنتماء والوالء وحقوق اإلنسان( والتعرف على واقع الوعي بالمواطنة لدى طالب  )المختلفة 

وبناء تصور مقترح لتنمية الوعي بالمواطنة لدى طالب التعليم يناير  75التعليم العالي بعد ثورة 

 75لقياس وعي الطلبة بعد ثورة  المقياسالوصفي واستخدمت  واعتمدت الباحثة المنهج العالي.

يناير قد أثرت تأثيرا إيجابيا على شعور الطلبة باالنتماء  75يناير ومن أبرز النتائج أن قيام ثورة 

والوالء للوطن ومن النتائج أيضا ساعد هذا الشعور في زيادة االستعداد لدى الطالب للمشاركة في 

لخدمات العامة التي تعمل على تماسك المجتمع ووحدته وكذلك ارتفع سقف األعمال التطوعية وا

المشاركة في الحياة العامة ( واالهتمام بالمشاركة السياسية  -التعبير –الرأي  )الحريات 

المشاركة في االنتخابات العامة واالنتخابات الرئاسية والمحليات( وأيضا الممارسة الديموقراطية )

 داخل الجامعة.

 

إلى التعرف عن عالقة العمل التطوعي بتنمية المواطنة  (2013) جاهيندفت دراسة ه

من طلبة الجامعة المشاركين في مراكز الشباب  072لدى الشباب الجامعي على عينة قوامها 

بمحافظة البحيرة بمصر وأشارت النتائج عن وجود عالقة بين العمل التطوعي وتنمية المواطنة 

يكسب الشباب الجامعي مجموعة من المعارف والقيم والسلوكيات الخاصة وأن العمل التطوعي 

بالمواطنة وأثبتت النتائج أن هناك مجموعة من المعوقات التي تواجه الشباب الجامعي المتطوع 

نقص الموارد  فيما يرتبط بتنمية المواطنة منها تدني األوضاع السياسية الراهنة في المجتمع،

مج التطوعية، نقص الوازع الديني لدى بعض الشباب الجامعي وضعف الالزمة للبراية الماد

الوازع للمشاركة، وجود شعور لدى بعض الشباب الجامعي باالغتراب والعزلة عن المجتمع، 

 نقص االهتمام بتنمية ثقافة المواطنة من خالل المقررات الدراسية في المراحل األولى من التعليم.

 

 التعرف على واقع دور البيئة الجامعية في تدعيم إلى (2013)هدفت دراسة خضر 

فلسفة المواطنة لدى طالب الجامعة في ظل التغيرات القافية المعاصرة مع وضع تصور مقترح 

لتفعيل دور عناصر البيئة الجامعية في تدعيم فلسفة المواطنة لدى الطالب ، واعتمد الباحث على 

 211لدى طالب الجامعة وقد بلغت عينة الدراسة  المنهج الوصفي لوصف وتحليل فلسفة المواطنة

طالب وطالبة من الفرقة الثالثة والرابعة من الجامعات المصرية وهي جامعة عين شمس وجامعة 
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المنصورة وجامعة سوهاج وقد أسفرت الدراسة بعدة نتائج من أهمها أكدت نتائج الدراسة الميدانية 

لدى الطالب وأكدت على الدور الهام لألستاذ الجامعي  قصور المناهج الجامعية في تدعيم المواطنة

في تدعيم المواطنة لدى بعض الطلبة إال أن هناك قصورا في تشجيع الطالب على المشاركة 

 .السياسية مما يؤثر على شعور الطالب بالمواطنة

إلى معرفة تأثير تدريس اللغة األجنبية في بناء  Zhu (2013)وهدفت دراسة زهو 

تدريس اللغة الصينية في أمريكا وتدريس اللغة )في كل من الصين والواليات المتحدة المواطنة 

االنجليزية في الصين( وقد اختار الباحث عينة الدراسة طالب الصف الثاني عشر وتتراوح عينته 

طالب في منطقتي شنجهاي وآتاه واستخدم المنهج الوصفي المقارن في مناهج  07-01ما بين 

ألجنبية في كل من الصين وأمريكا وأثرها في بناء المواطنة من حيث الخطابات تدريس اللغة ا

الدالة على المواطنة الصالحة وخلصت نتائج الدراسة أن أفضل مواطنة من وجهة نظر الطلبة 

لألفراد الذين يكنون الوالء للوطن ولسوق العمل وثاني مواطنة للذين يقدسون الفلسفة 

  .الكونفوشيوسية

 

 إلى التعرف على اتجاهات معلمي الدراسات االجتماعية (2012)اسة الشحي هدفت در

معلما ومعلمة من  731نحو مفهوم الهوية الوطنية بسلطنة عمان وقد تكونت عينة الدراسة من 

وأظهرت نتائج  المقياسمحافظتي مسقط والباطنة شمال باستخدام المنهج الوصفي من خالل أداة 

ات االجتماعية في سلطنة عمان لديهم اتجاهات إيجابية نحو الهوية الدراسة أن معلمي الدراس

الوطنية وأظهرت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المعلمين تعزى لمتغير الجنس 

لصالح اإلناث في مجال التنشئة على الهوية الوطنية ومجال االتجاهات نحو الهوية العمانية ومجال 

ولم تكشف نتائج الدراسة إلى وجود فروق تعزى لمتغير  .هوية الوطنيةطرق وآليات تعزيز ال

 .المحافظة التعليمية

 

إلى التعرف على العالقة بين مستوى تمثل الطلبة ألبعاد  (2012) الجهنيهدفت دراسة 

مشاركة الطلبة في األعمال والنشطات المدنية في المجتمع )وجانب المواطنة والتي تضمنت 

ية االجتماعية تجاه المشكالت المجتمعية ومستوى مشاركة الطلبة في الواجبات ومستوى المسؤول

قيم اإلنسانية ومستوى المساندة االجتماعية لوالنشطات الوطنية ومستوى التقبل وااللتزام با

وتكونت عينة  واإلصالح االجتماعي ومستوى تمثل الطلبة لسمات المواطنة( والسلوك المنحرف.

الب وطالبة من جامعة تبوك باستخدام االستبانة الورقية وااللكترونية ط 0173الدراسة من 

وأظهرت النتائج أن مستوى تمثل الطلبة ألبعاد المواطنة جاءت بدرجة مرتفعة إلى متوسطة وأن 
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مستوى ارتكابهم لالنحرافات السلوكية جاءت بدرجة منخفضة وأن هناك عالقة سلبية بين كل من 

 ووجود عالقة سلبية بينمال والنشاطات المدنية والسلوك المنحرف مستوى المشاركة في األع

مستوى مشاركة الطلبة في الواجبات والنشطات الوطنية والسلوك المنحرف ووجود عالقة سلبية 

بين تمثل قيم المواطنة الصالحة والسلوك المنحرف ووجود عالقة طرية بين مستوى عدم االلتزام 

 وك" السلبي" والسلوك المنحرف.بقيم المواطنة الصالحة "السل

 

إلى التعرف على دور الجامعات األردنية  (2012) العوامرة والزبونهدفت دراسة 

( 481)الرسمية في تعزيز تربية المواطنة وعالقتها بتنمية االستقاللية الذاتية وبلغ عدد العينة 

العشوائية وأشارت النتائج  طالبا وطالبة من جامعة األردن واليرموك ومؤتة تم اختيارهم بالطريقة

على وجود دور للجامعات األردنية الرسمية في تعزيز مفاهيم تربية المواطنة في محور الحقوق 

والواجبات والمشاركة واحترام القانون والعدالة وكشفت الدراسة عن وجود عالقة إيجابية بين 

 تربية المواطنة وتنمية االستقاللية الذاتية.

 

إلى التعرف على دور برنامج كلية التربية / جامعة  (2012)لسيد هدفت دراسة عبد ا

واستخدم الباحث  .واسط في تنمية مفاهيم المواطنة بحسب متغيري الجنس والمرحلة الدراسية

طالبا وطالبة باستخدام أداة االستبيان لقياس مفاهيم  071المنهج الوصفي على عينة قوامها 

مفاهيم المواطنة لدى الطلبة كانت ضعيفة وكذلك أشارت النتائج المواطنة وأشارت النتائج إلى أن 

إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية لدى الطلبة في كلية التربية تعزى إلى السنة الدراسية 

 )رؤيةفي مستوى مفاهيم المواطنة وكذلك أشارت إلى عدم وجود تأثير لبرنامج كلية التربية 

 يم المواطنة.في تنمية مفاه وأهداف(ورسالة 

 

إلى التعرف على المواطنة لدى الشباب  (2012)والتوبي وهدفت دراسة بركات   

والوجدانية والسلوكية ضمن اإلطار الزمني  األبعاد المعرفيةالجامعي من خالل التناسق بين 

 الماضي والحاضر والمستقبل واعتمد الباحثان المنهج الوصفي التحليلي واستخدما الباحثان مقياسا

المذكورة ولكن بنسختين واحدة للمفحوص يجيب عن ذاته واألخرى تقرير  األبعادينطلق من هذه 

 ظهرتطالبا وطالبة من الكلية التطبيقية بنزوى وا 044الطالب عن زمالئه وتكونت العينة من 

لدى الطلبة ميل نحو الزمن الماضي ثم الحاضر ثم المستقبل وال توجد فروقا دالة بين  النتائج 

تبعا للسنوات الدراسية ووجدت هناك فروقا دالة بين النسختين التقرير الذاتي مقابل األبعاد  جميع 
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وصف الزمالء لصالح التقرير الذاتي على البعدين السلوكي والوجداني  بينما لم توجد فروقا ذات 

 داللة إحصائية بين التقريرين تبعا للبعد المعرفي.

 

إلى التعرف على المواطنة لدى فئتين من طلبة  (2012)والتوبي وهدفت دراسة بركات 

الجامعة وهي مرحلة البكالوريوس ومرحلة الماجستير من خالل التناسق بين األبعاد المعرفية 

والوجدانية والسلوكية ضمن اإلطار الزمني الماضي والحاضر والمستقبل واعتمد الباحثان المنهج 

اسا ينطلق من هذه األبعاد المذكورة ولكن بنسختين واحدة الوصفي التحليلي واستخدما الباحثان مقي

طالبا  64للمفحوص يجيب عن ذاته واألخرى تقرير الطالب عن زمالئه وتكونت العينة من 

وأشارت النتائج على طالبا وطالبة من مرحلة الماجستير،  58وطالبة من مرحلة البكالوريوس و

المرحلتين فالترتيب لدى دانية والسلوكية بين وجود فروق في ترتيب األبعاد المعرفية والوج

جاء البعد الوجداني ثم المعرفي البكالوريوس للبعد الوجداني ثم السلوكي ثم المعرفي والماجستير 

فمرحلة البكالوريوس كان فروق ذات داللة إحصائية في االنتماء الزمني  وأيضا وجود ثم السلوكي

المستقبل على عكس الماجستير الحاضر ثم المستقبل ثم االنتماء الزمني للحاضر ثم الماضي ثم 

ودلت أيضا على أن هناك فروقا دالة بين النسختين التقرير الذاتي مقابل وصف الزمالء  الماضي

على البعدين السلوكي والوجداني  بينما لم توجد فروقا ذات داللة إحصائية بين التقريرين تبعا للبعد 

 المعرفي.

 

إلى معرفة تمثل أبعاد المواطنة لدى الطلبة  (2012) والسليماني وهدفت دراسة بركات

الجامعيين من ذوي اإلعاقة السمعية والسامعين في المرحلة الجامعية متمثلة في ثالثة أبعاد 

(، وفي كيفية توزع هذه األبعاد في انتمائهم الزمني لكل من ماضي سلوكية- وجدانية-معرفية )

نتمون إليه. وهل توجد فروق في تمثل هذه األبعاد بين عينتي وحاضر ومستقبل وطنهم الذي ي

( 51)( طالبا وطالبة من المعاقين سمعيا. و51)الدراسةالصم، السامعين(. وبلغت عينة )الدراسة

طالبا وطالبا من السامعين بالمرحلة الجامعية. واعتمد الباحثان المنهج الوصفي المقارن لمناسبته 

على مستوى متوسط في تمثل أبعاد المواطنة لدى  ودلت النتائجسات. لمثل هذا النوع من الدرا

ً أن المكون ا لمعرفي  المعاقين سمعياً، مقابل مستوى مرتفع لدى السامعين. وبينت المقارنة أيضا

هو األعلى لدى فئة المعاقين سمعياً، في حين كان المكون الوجداني هو األعلى لدى فئة السامعين. 

الزمني، جاء االنتماء للماضي أوالً لدى المعاقين سمعياً، في حين أتى االنتماء  ومن حيث االنتماء

للحاضر أوالً لدى فئة السامعين. ولقد دلت المقارنات على أن الفروق بين الفئتين كانت دالة في 

لصالح السامعين(، كما أن الفرق في االنتماء الزمني للحاضر كان )األبعاد الوجداني والسلوكي 
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المعرفي، االنتماء )ولصالح السامعين أيضاً. لم يجد الباحثان فروقاً في درجة تمثل بقية األبعاد  داالً 

 للماضي، واالنتماء للمستقبل(.

 القسم الثالث: الدراسات التي جمعت بين توكيد الذات وبعض مفاهيم المواطنة

على عينة من  إلى كشف العالقة بين توكيد الذات واالنتماء( 2010)هدفت دراسة عبيد 

( 704طلبة الجامعة من الفرقة الثانية والثالثة من كليات الطب والهندسة والتربية قوامها )

باستخدام مقياس االنتماء والذي يقيس بعد الدين واألسرة والمجتمع ومقياس توكيد الذات وأشارت 

ق ذات داللة إحصائية النتائج على وجود عالقة ارتباطية بين توكيد الذات واالنتماء ولم توجد قرو

تعزى لمتغير الكلية بين مرتفعي ومنخفض توكيد الذات في مستوى االنتماء وأشارت عن وجود 

في مستوى االنتماء لصاح مرتفعي  الذات توكيد ومنخفض مرتفعي بينفروق ذات داللة إحصائية 

 توكيد الذات.

  الذات دبتوكي والمتعلقة السابقة الدراسات على التعقيبالقسم الرابع: 

انقسمت الدراسات التي تناولت الموضوع الى قسمين: دراسات وصفية تناولت قياس مستوى  -

( ودراسات تناولت قياس مستوى توكيد الذات 7118)توكيد الذات فقط مثل دراسة ريشان 

الحربي   ؛71.03، رفة  ؛7103، عرافي ؛ 7114،كتلو)مثل دراسة  وعالقتها ببض المتغيرات

( 7105، المطيري ؛7101عبيد،  ؛7104اللصاصمة،  ؛7104، جاللي ؛7103، والقاسم 

مثل دراسة  ودراسات تجريبية اهتمت ببناء برامج تدريبية تهدف الى رفع مستوى توكيد الذات

 )Look ،7100 ؛  Chiang،7100 أبو سعد  ؛7107، لونيس ؛7107، عزب ؛

 (.7103، والضالعين

سعد  أبو ؛(Look K 2011فجاءت دراسة كل من دراسةاختلفت عينة الدراسات السابقة  -

، المطيري ؛7104، جاللي ؛7103، عرافي ؛7103، والقاسم الحربي؛ 7103، والضالعين

؛ 7118، دراسة ريشانبينما جاءت دراسة  .مطبقة على عينة من طلبة المدارس( 7105

صاصمة، الل ؛7103؛ رفة، 7107، لونيس ؛7107، عزب؛ Chiang ،7100 ؛7114كتلو،

 مطبقة على عينة من طلبة الجامعات ( 7101عبيد،  ؛7104

وكيد لت  اعتمدت على مقاييس جاهزة جميعهاالمقاييس التي تم استخدامها في الدراسات السابقة  -

( 7107)ودراسة لونيس  Wolpeوولبي  على مقياس  ( اعتمد7118)مثل دراسة ريشان  الذات
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( اعتمدا على مقياس 7103)وأبو سعد والضالعين  يب عبد الفتاحاعتمدت على مقياس غر

 راتوس.

 المواطنة التعقيب على الدراسات السابقة والمتعلقة بمفاهيمالقسم الخامس: 

، شويحات)أهداف الدراسات السابقة في تناول موضوع المواطنة فجاءت دراسة اختلفت  -

بة لمفاهيم المواطنة بينما عن درجة تمثل الطل( 7105، بركات والتوبي ؛7114، الزبون ؛7113

عن مفهوم المواطنة من ( 7107، الصارمية ؛Phipps ،7101 ؛7107، دراسة العبريةجاءت 

عن  (7105، عبد السيد ؛7103، دراسات االجتماعية بينما دراسة خضروجهة نظر معلمي ال

 .دور الجامعة في تنمية مفاهيم المواطنة

 

فجميع ولكن بطرق مختلفة في استخدام األدوات  الكمي جميع الدراسات اتبعت المنهج الوصفي -

فيبس  ؛Akala)، 7114 بينما دراسة مقاييس لقياس المواطنةالدراسات العربية السابقة استخدمت 

Phipps ،7101 )والمالحظاتوالزيارات المقابالت  المنهج الوصفي باستخدام اعتمدت على 

 .والمناقشة

 

مفاهيم المواطنة وعالقتها ببعض المتغيرات مثل الجنس مثل دراسة قامت الدراسات السابقة ب -

 ؛ عبد7101، الجبوري ؛7118،؛ تلفت7114؛ الزبون، Smist ،7116 ؛7113، شويحات)

  .(7105السيد 

عبد السيد  ؛(7114) دراسة الزبونالتخصص و( تناولت متغير 7113)دراسة شويحات و

  .السنة األكاديمية( تناولت متغير 7105

 

المتعلقة بتوكيد الذات ومفاهيم االستفادة من الدراسات السابقة  م السادس: مدىالقس

 المواطنة 

، عرافي ؛7114، مثل دراسة كتلولتوكيد الذات من إعداد الباحثة  ةخاصأداة  االعتماد على -

وذلك أن العبارات الخاصة بأداة الباحثة تتعلق بحياة الطالب الجامعية  (7103، رفة ؛7103

 مباشر.بشكل 

 ( في قياس درجة تمثل مفاهيم المواطنة 7105)استخدام مقياس بركات والتوبي  -



46 
 

وهذا المواطنة  مفاهيمأبعاد توكيد الذات وتختلف هذه الدراسة بشكل عام حيث أنها ربطت بين  -

 ( التي تناولت أحد أبعاد مفاهيم المواطنة )االنتماء( إال7101ما وجدته الباحثة في دراسة )عبيد، 

)الماضي  نيةماالز مختلف األبعاد أن الباحثة تناولت الدراسة الحالية مفاهيم المواطنة جميعها ومن

ة في محاولة الوصول إلى نتيجالمعرفية والوجدانية والسلوكية  واألبعاد والحاضر والمستقبل(

 .(7105) توبيالنظري للباحثان بركات وال النموذجباالستفادة من  توضح العالقة الترابطية بينهما

 مكانة الدراسة الحالية بين الدراسات السابقة: القسم السابع:

 الموضوعتميزها من حيث  :أوال 

ركزت هذه الدراسة بشكل أساسي على العالقة بين توكيد الذات وتمثل مفاهيم المواطنة لدى طلبة  

لموضوع األول من غيرات وهذا اكلية التقنية بمحافظة الشرقية بسلطنة عمان في ضوء بعض المت

باإلضافة إلى دراسة المواطنة من خالل النظر إلى  الذي يطبق في كلية التقنية بالسلطنة. نوعه

التوازن بين األبعاد المعرفية والوجدانية والسلوكية مع االنتماء الزمني الماضي والحاضر 

 والمستقبل.

 

 من حيث مجتمع الدراسة: :ثانيا

على حد علمها  –جتمع العماني ألول مرة، حيث لم تجد الباحثة يتم تطبيق هذه الدراسة في الم

أي دراسة طبقت على طلبة كلية التقنية بالسلطنة بشكل خاص وال على المجتمع  -واطالعها

مفاهيم المواطنة لدى طلبة كلية التقنية العماني بشكل، تبحث في العالقة بين توكيد الذات وتمثل 

 بمحافظة الشرقية بسلطنة عمان. 

 

 ثالثا: من حيث المجال الزمني 

جاءت الدراسة في وقت برزت فيه االهتمامات بمفاهيم المواطنة في السلطنة في ظل األزمات 

التي تعصف بالمنطقة العربية ودراسة التوازن بين األبعاد مهمة في معرفة جوانب القوة والضعف 

 من أجل تعزيز المواطنة السليمة لدى األفراد والجماعات.
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 الثالث الفصل

 منهج الدراسة واجراءاتها

 

 

 منهج الدراسة

 

 مجتمع الدراسة

 

 عينة الدراسة

 

 أدوات الدراسة

 

 متغيرات الدراسة

 

 المعالجة اإلحصائية
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 الفصل الثالث

 منهج الدراسة وإجراءاتها

 

ة يتضمن هذا الفصل منهج البحث وإجراءاته، ووصف لمجتمع الدراسة، وعينتها، وأدوات الدراس

واألساليب اإلحصائية المستخدمة لإلجابة ها تطبيق وإجراءاتالمستخدمة وكذلك متغيرات الدراسة 

 على أسئلة البحث.

 منهج الدراسةأوال: 

قامت الباحثة باستخدام المنهج الوصفي لمناسبته لطبيعة الدراسة التي تسعى للكشف عن 

يب عن أسئلتها واألسلوب االرتباطي طبيعة العالقة بين متغيرين مما يحقق أهداف الدراسة ويج

يمكن الباحثة من معرفة ما إذا كانت هناك عالقة بين المتغيرين من عدمه ووصف طبيعة البيانات 

 الدراسة في ضوء المتغيرات. المستمدة من أفراد عينة

 مجتمع الدراسةثانيا: 

والبالغ عددهم  يتكون مجتمع الدراسة من جميع الطلبة في كلية التقنية بمحافظة الشرقية

   (.0كما هو موضح في الجدول ) طالبا وطالبة 3424

 والسنة الدراسية ( توزيع أفراد مجتمع الدراسة تبعا لمتغير الجنس والتخصص1)جدول 

 النسبة المئوية العدد  مستوياته المتغير 

 الجنس 
 
 

 %5275 8822 ذكر

 %5875 2968 أنثى

 %211 9626 المجموع

 %8279 2162 تأسيسي التخصص

 %28 522 تجارة

 %5572 2222 هندسة

 %2575 922 تقنية معلومات

 %178 2 علوم تطبيقية

 %72.6 0148 تأسيسي السنة الدراسية

 %30.7 0743 دبلوم سنة أولى

 %74.2 480 دبلوم سنة ثانية

 %4.4 343 دبلوم عالي

 %6.6 764 بكالوريوس
  %211 9626  المجموع
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 عينة الدراسة:: ثالثا

طالب وطالبة وتم اختيارهم بالطريقة العرضية في  711بلغت عينة الدراسة  

المساقات المختلفة سواء كانت من المتطلبات العامة بالكلية أو المساقات التخصصية بناء على 

لية من مختلف السنوات األكاديمية وبالنسبة لتصنيف الك موافقة محاضر المادة من السماح بالتطبيق

يعتمد على مستوى اإلنجاز للمراحل الدراسية فأول ثالث سنوات الدراسة يتم تصنيف المؤهل 

العلمي من دبلوم إلى دبلوم عالي والسنة الرابعة بكالوريوس ويعتمد منح الطالب درجة 

( 7والجدول ) .السنة التأسيسيةالبكالوريوس على المعدل الدراسي الذي يحصل عليه الطالب في 

 .الدراسية والسنة والتخصص الجنس لمتغير تبعا الدراسة عينة أفراد توزيع يوضح 

 

 ( توزيع أفراد عينة الدراسة تبعا لمتغير الجنس والتخصص والسنة الدراسية2)جدول 

النسبة  العدد مستوياته المتغير
 المئوية

 %47 84 ذكر الجنس

 %58 006 انثى
 %011 811 المجموع 

 %08.5 32 تجارة التخصص

 %57 014 هندسة

 %74.5 54 تقنية معلومات
 %211 811 المجموع 

السنة 
 الدراسية

 %03 76 تأسيسي

 %4 8 دبلوم سنة أولى

 %31.2 60 دبلوم سنة ثانية

 %74.6 54 دبلوم عالي

 %73.0 46 بكالوريوس

 %211 811 المجموع 

 

 :راسةدمتغيرات الرابعا: 

 :متغيرات الدراسة علىتشمل 

 وكيد الذات ت .0

 واألبعاد )الماضي والحاضر والمستقبل( الزمنية مفاهيم المواطنة حسب األبعاد .7

 المعرفية والوجدانية والسلوكية

 الجنس  .3

 التخصص .4

 السنة الدراسية  .5

 



51 
 

 أدوات الدراسةخامسا: 

 الدراسة على مقياسين: تعتمد

  :مقياس توكيد الذات من إعداد الباحثة

لحياة  المالئمةتعد الفقرات  أنمن إعدادها وذلك ألنها ارتأت الباحثة بإعداد مقياس  قامت

من أجل الحصول على االستجابات الدقيقة لمعرفة مستوى توكيد  والواقع المعاش الجامعيةالطالبة 

 عن الدفاع، والمشاعرالتعبير عن اآلراء ) أبعادوتكون المقياس من خمسة  الذات بشكل دقيق

 .(المبادرة بطلب،  لتعامل مع النقدا،  االعتذار العلني ،الحقوق

 

 فيما يلي توضيح لخطوات إعداد المقياس: و

بعد إطالع الباحثة على األدب النظري ذات الصلة بموضوع الدراسة والتي حصلت على  -0

 مجموعة من المقاييس مثل:

 Mccarthy Bellueciقائمة التعبيرات عن الذات للمراهقين من إعداد مكارثي وبليسي   - أ

 (.7116، حسين) تعريبه طه عبد العظيم حسينوقام ب

وقام بتعريبه دمحم  Lorr & Moreقائمة العالقات الشخصية من إعداد لورر ومورى   - ب

  (.7116)حسين،  السيد عبد الرحمن

  (.7116)حسين،  مقياس التوكيدية للبيئة المصرية إعداد سامية القطان - أ

 (.7118إبراهيم، ) ممقياس توكيد الذات من إعداد عبد الستار إبراهي  - د

  (.7116، حسين) مقياس ولبي لتوكيد الذات والذي قام بتعريبه غريب عبد الفتاح -هـ

 

 عن والمشاعر، الدفاعالتعبير عن اآلراء )األبعاد الخمسة  تم قراءة المقاييس بدقة واستخالص -2

 الفقرات المناسبة لكل بعد. وتكوين (المبادرة بطلب،  التعامل مع النقد،  االعتذار العلني ،الحقوق

 : (3) ( فقرة موضحة بالجدول40)صياغة المقياس بصورته األولية وقد تألف من  -3
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 توكيد الذات ( يوضح توزيع الفقرات على مقياس3)جدول 

عدد  البعد
 الفقرات 

 رقم الفقرة

، 12، 12، 11، 10، 2،  2 فقرة13 ( الدفاع عن الحقوق1)البعد 
21 ،22 ،22 ،32 ،32 ،32 ،
21 

، 22، 22، 12، 13، 2، 1 فقرات 10  والمشاعر ( التعبير عن اآلراء 2)البعد 
31 ،32 ،32 ،20 

، 20، 12، 12، 12، 2، 3 فقرات 2 ( االعتذار العلني3)البعد 
22 ،33  

 32، 32، 30، 23، 12، 2 فقرات  2 ( التعامل مع النقد2)البعد 

 22، 22، 2، 2 فقرات 2 ( المبادرة بطلب2)البعد 

 

نعم، ال( أو )لغايات اإلجابة عن فقرات المقياس وجدت الباحثة إجابات المقاييس متعددة فمنها  -4

يحدث مطلقا( اختارت الباحثة التدرج الرباعي  دائما، أحيانا، نادرا، ال)نادرا( أو  دائما، أحيانا،)

تصحيح أعطي التدريج الرباعي ليختار الطالب ما يالئم دوافعه ولتعطي نتائج دقيقة، وألغراض ال

وكان الغرض  . ( 0مطلقا= يحدث ال ، 7=نادرا ، 3=أحيانا ،4= دائما) (0، 7، 3، 4 )األوزان 

إفساح المجال إلجابة متوسطة كي ال يكون هناك ميل للتوسط في  ممن اختيار الرباعي هو عد

المصرية من إعداد سامية استسهال( وهذا ما أخذ به مقياس التوكيدية للبيئة )معظم اإلجابات 

 .(0480) القطان

 

 للتحقق من المواصفات السيكرومترية للمقياس قامت الباحثة باتباع ما يلي: -5

 

 توكيد الذاتمقياس صدق 

 الصدق الظاهري   - أ

للتحقق من الصدق الظاهري قامت الباحثة بعرض المقياس في صورته األولية على مجموعة من 

ين من المتخصصين في االرشاد النفسي وعلم النفس والقياس ( محكم01)المحكمين بلغ عددهم 

والتقويم وكذلك االستعانة بمحكم من تخصص اللغة العربية ألجل مراجعة السالمة اللغوية، وقد 

طلب من هؤالء المحكمين إبداء آرائهم ومالحظاتهم حول مدى مالئمة فقرات المقياس لغرض 

اغة اللغوية لكل فقرة من فقرات المقياس يدى وضوح الصالدراسة، ودرجة انتماء الفقرة للبعد وم

 وإضافة أي تعديالت يرونها مناسبة.  واقتراحاتهمكذلك إبداء مالحظاتهم 

 وعقب ذلك تم إجراء حصر آلراء المحكمين وقد نتج عن هذا التحكيم ما يأتي:

 % من آراء المحكمين على فقرات المقياس.81هناك اتفاق بنسبة  كان -
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 العبارات التي رأى األعضاء تعديلها لعدم وضوحها أو عدم انتمائها للبعد. تعديل بعض -

 دراسةبصورته النهائية بعد والتنسيق معه العتماد بنية المقياس  الرجوع للمشرف الرئيس -

 مالحظات المحكمين

 

 الذات توكيد لمقياس( االتساق الداخلي) البنائيالصدق -ب

لمقياس لبيان مدى اتساق فقرات المقياس مع بعضها البعض ل البنائيقامت الباحثة بحساب الصدق 

عن طريق حساب معامالت ارتباط بيرسون لمعرفة درجة ارتباط درجة كل فقرة مع الدرجة 

الكلية للبعد الذي تنتمي له، ثم قامت بحساب معامالت ارتباط بيرسون لمعرفة درجة ارتباط كل 

 .( يوضح ذلك5و 4والجدول ) بعد مع الدرجة الكلية للمقياس
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( يوضح معامل ارتباط بيرسون بين درجة كل فقرة من فقرات أبعاد مقياس توكيد الذات مع الدرجة 2)جدول 

 الكلية للمقياس 

 

حصائيا ما عدا ( أن جميع فقرات المقياس تتمتع بمعامل ارتباط مرتفع ودال إ4)يتضح من الجدول 

( من البعد 71 و 5)البعد الثاني وفقرتان  في (74و  0) تانوفقرلبعد األول في ا( 34)فقرة رقم 

 إلى حذف هذه الفقرات. دفعناالثالث حيث كانت قيم االرتباط بها غير دالة مما 

 
 

  0البعد 
 الدفاع
 عن

 الحقوق

رقم 
 الفقرة 

2 6 10 11 15 17 21 25 

معامل 
 االرتباط 

0.540** 0.562** 0.505** 0.505** 0.715** 0.619** 0.481** 0.488** 

رقم 
 الفقرة 

28 34 35 38 41    

معامل 
 االرتباط 

0.730** 0.296 0.686** 0.572** 0.740**    

 7البعد 
التعبير 
عن 
اآلراء 
 والمشاعر

رقم 
 الفقرة 

1 4 13 19 24 26 31 32 

معامل 
 االرتباط 

0.158 0.592** 0.539** 0.473** 0.231 0.355* 0.464** 0.759** 

رقم 
 الفقرة 

37 40       

معامل 
 االرتباط 

0.404* 0.564**       

  3البعد
االعتذار 
 العلني 

رقم 
 الفقرة 

3 5 12 14 18 20 27 33 

معامل 
 االرتباط 

0.596** 0.194 0.607** 0.424** 0.747** 0.216 0.814** 0.482** 

 4البعد 
التعامل 
 مع النقد

رقم 
 الفقرة 

8 16 23 30 36 39   

معامل  
 االرتباط 

0.707** 0.448** 0.619** 0.716** 0.698** 0.533**   

  5البعد 
المبادرة 
 بطلب

رقم 
 الفقرة 

7 9 22 29     

معامل  
 االرتباط 

0.469** 0.610** 0.656** 0.365*     
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لدرجة الكلية أبعاد مقياس توكيد الذات مع ا بعد منيوضح معامل ارتباط بيرسون بين درجة كل ( 2)جدول 

 للمقياس 

 معامل االرتباط البعد

 **0.86 الدفاع عن الحقوق 1

 **0.67 التعبير عن اآلراء والمشاعر 2
 **0.74 االعتذار العلني 3

 **0.64 التعامل مع النقد 2

 **0.54 المبادرة بطلب 2

 (1.15)** دالة إحصائيا عند مستوى داللة                  

معامل أعلى ف ،( درجة ارتباط فقرات كل بعد مع الدرجة الكلية للمقياس5)يتضح من الجدول

مع  كان ارتباط معامل وأقل ،1.86**حيث بلغ االرتباط ارتباط كان مع بعد الدفاع عن الحقوق 

 .1.54** المبادرة بطلببعد 

 

 توكيد الذاتثبات مقياس 

  Cronbach Alphaالثبات باستخدام معادلة ألفا كرونباخ  - أ

لكل بعد من األبعاد على احتساب معامل االتساق الداخلي ـ بطريقة كرونباح ألفا ت الباحثة بقام

 (.6كما يوضحه الجدول ) كرونباح ألفاحدة والجدول اآلتي يوضح قيم معامالت 

 (32ن = ) د الذاتمقياس توكيقيم معامل كرونباخ ألفا ليوضح ( 2)جدول 

   ألفا نباحمعامل كرو عدد الفقرات لكل بعد  البعد

 1.81 فقرة10 الدفاع عن الحقوق 1
 1.64 فقرات 2 التعبير عن اآلراء والمشاعر 2

 1.51 فقرات 2 االعتذار العلني 3
 1.61 فقرات  2 التعامل مع النقد 2

 1.42 فقرات 2 المبادرة بطلب 2

 1.82 فقرة 36 قيمة ألفا للمقياس الكلي     2

 

 الثبات بطريقة إعادة التطبيق - ب

قامت الباحثة بالتحقق من ثبات مقياس توكيد الذات ألبعاده بطريقة إعادة التطبيق على عينة 

متيسرة من مادة علم نفس نمو لطلبة البكالوريوس من طلبة جامعة نزوى وتكونت العينة من 

( طالبا وطالبة بفاصل زمني مدته شهر ثم 38)( طالب وطالبة وتم إعادة التطبيق على 50)

ل الثبات بإعادة التطبيق باستخدام معامل ارتباط بيرسون للتطبيق القبلي والبعدي حيث حساب معام
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( يوضح 2والجدول ) ويدل على ثبات المقياس جيدوهو معامل  (1.23**)بلغ معامل ارتباط 

 .لمحاور مقياس توكيد الذات معامل االرتباط لثبات إعادة التطبيق

 

 الذات توكيد لمقياس التطبيق إعادة لثبات االرتباط معامل( 2) جدول

   معامل االرتباط البعد
 1.20** الدفاع عن الحقوق 1

 1.34* التعبير عن اآلراء والمشاعر 2
 1.61** االعتذار العلني 3

 1.46** التعامل مع النقد 2
 1.60** المبادرة بطلب 2

 1.23** االرتباط الكلي للمقياس     2

 

 

 الثبات بالتجزئة النصفية  - ج

تم حساب معامل الثبات باستخدام التجزئة النصفية عن طريق تقسيم الفقرات للمقياس إلى 

 من الجدولويتضح  (،36-04( والنصف الثاني من )08-0)نصفين النصف األول من 

صالحية ل مرتفعة وهذا ما يبعث الطمأنينةمعامل الثبات بالتجزئة النصفية أن درجة  (8)

 تطبيق المقياس.

 

 لمقياس توكيد الذات بالتجزئة النصفية يوضح درجة الثبات (2)الجدول 

 0.21 براون  –سبيرمان 

 1.40 جتمان

  

 

 مقياس مفاهيم المواطنة 

( والذي 7105بركات والتوبي، )استخدمت الباحثة مقياس مفاهيم المواطنة الذي أعده 

 يتناول مفاهيم المواطنة في بعدين. 

 رفية والسلوكية والوجدانية.البعد األول يتناول الجوانب المع .0

 البعد الثاني االنتماء الزمني للماضي العماني وحاضره الراهن ومستقبله القادم.  .7
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 ذلك:أمثلة على  

 ماضي معرفي(.)أنا أحفظ أسماء أجدادي متسلسلة لخامس جد أو أكثر  - 

 وجداني(.حاضر )في اللقاءات التي تجمعني بأجانب أشعر في نفسي الفخر لكوني عماني  - 

وف يحتاج إليها في المستقبل وعات أعتقد أن المجتمع العماني ساختار في دراستي تعلم موض -

ولغايات اإلجابة على فقرات المقياس قام الباحثان باستخدام تقدير ليكرت  مستقبل سلوكي(.)

، 4، منطبق بدرجة كبيرة= 3، وسط= 7، ينطبق بدرجة بسيطة= 0الخماسي )ال ينطبق بالمرة= 

 (5منطبق تماما= 

 والمستقبل والحاضر للماضي الزمنية األبعاد على المقياس بنود توزيع( يوضح 4والجدول )

 والسلوكية والوجدانية المعرفية والبنى

 

الزمنية للماضي والحاضر والمستقبل والبنى المعرفية والوجدانية  (: توزيع بنود المقياس على األبعاد2)الجدول 

 والسلوكية

 المجموع  سلوكي  وجداني    معرفي   اداألبع 

 08 6 6 6 الماضي  
 38 70 6 00 الحاضر  

 01 3 3 4 المستقبل 
 66 31 05 70 المجموع 

 

 مفاهيم المواطنة مقياسثبات 

 ( 7105) والتوبي باالعتماد على نتائج الخصائص السيكومترية للمقياس الذي أعده بركات 

مت الباحثة بالتحقق من ثبات مقياس المواطنة من خالل تطبيقه على قاالمقياس من ثبات وتحققهما 

 ( طالب وطالبة في أحد المساقات بجامعة نزوى.31عينة قوامها )

 

 الثبات باستخدام معامل كرونباخ ألفا - أ

كرونباخ ألفا وذلك الحتواء االستبيان على مستويات -تم حساب معامل االتساق الداخلي

، كما تم وهي قيمة مرتفعة (0.79) للمقياسبلغت قيمة كرونباخ ألفا متعددة من اإلجابة. حيث 

كرونباخ ألفا لكل مجال على حدة حيث بلغت قيمة كرونباخ ألفا -ي حساب معامل االتساق الداخل

 حسب المجاالت كما يلي:
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 ألفا ونباخكر-باستخدام معامل االتساق الداخلي راسةدال( درجة ثبات كل مجال من مجاالت أداة 10)الجدول 

المجاالت 
 الرئيسية

قيمة كرونباخ  عدد الفقرات
 ألفا

 0.69 فقرة21 المعرفي

 1.61 فقرات 12 الوجداني
 0.68 فقرات 30 السلوكي

 1.20 فقرات  12 الماضي

 1.62 فقرات 32 الحاضر
 0.40 فقرات 10 المستقبل

 0.79 فقرة 66  المقياس ككل

 

 طريقة التجزئة النصفية: - ب

باستخدام طريقة التجزئة النصفية. وقد تم حساب معامل  راسةدالق من ثبات أداة تم التحق

 .(00كما هو موضح بالجدول ) (1.41)ارتباط سبيرمان وبراون وكانت نتيجته 

 مفاهيم المواطنة( يوضح درجة الثبات لمقياس 11)الجدول 

 0.20 براون  –سبيرمان 

 1.88 جتمان

 

 :االختبارإعادة  طريقة -ج

طريقة إعادة االختبار على عينة مكونة من  الدراسة باستخدامالتحقق من ثبات أداة  تم

بين درجات المستجيبين في المرة االولى والمرة الثانية  االرتباطمستجيباً. حيث كان معدل  31

 مفاهيم لمقياس االرتباط معامل قيم يوضح( 07) جدولوال .وهو ارتباط جيد (0,75)للتطبيق 

 المواطنة

 مفاهيم المواطنة مقياسل االرتباطقيم معامل يوضح ( 12)دول ج

  االرتباطمعامل  عدد الفقرات لكل بعد  البعد
 1.21** فقرة21 المعرفي 1
 1.65** فقرات 12 الوجداني 2

 1.64** فقرات 30 السلوكي 3
 1.62** فقرات  12 الماضي 2

 1.25** فقرات 32 الحاضر  2

 1.47* فقرة 01 المستقبل     2
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 إجراءات تطبيق الدراسة سادسا: 

بعد التحقق من صالحية أدوات الدراسة والتأكد من صدقها وثباتها وإخراجها بالصورة 

تسهيل مهمة باحث( من عمادة كلية العلوم واآلداب )النهائية، قامت الباحثة بالحصول على خطاب 

تم و(. 0)وات الدراسة انظر الملحق رقم بجامعة نزوى متمثلة في قسم العلوم اإلنسانية لتطبيق أد

التواصل مع إدارة كلية التقنية بإبراء ألجل السماح بتطبيق الدراسة وأخذ أعداد الطلبة في 

تخصصات الكلية لسحب األعداد المطلوبة وتم تحديد أيام التطبيق. أشرفت الباحثة على تطبيق 

الطلبة وقد استغرق التطبيق مدة يومين من توكيد الذات ومقياس تمثل مفاهيم المواطنة على  مقياس

طالب وطالبة. وقد واجهت الباحثة بعض  711مساء وتكونت العينة من  4 –صباحا  4الساعة 

 32 – 07االشكاليات المتعلقة بالتطبيق وهي قلة األعداد في القاعات فقد تتراوح األعداد ما بين 

 ومن الجدير بالذكرطلوبة في فترات وجيزة. في استكمال األعداد الم إضافياطالب مما شكل جهدا 

 دقيقة على األكثر. 41المقياسين أخذ فترة  اإلجابة عنأن وقت 

 األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة سابعا: 

 اآلتيةاستخدمت الباحثة في هذه الدراسة األساليب اإلحصائية 

 

ي والصدق البنائي لحساب االتساق الداخل (Pearson)معامل ارتباط بيرسون  -

 لمقياس توكيد الذات. 

لالتساق الداخلي لحساب معامل  (Cronbach-Alpha)ألفا  –معادلة كرونباخ  -

 الثبات لمقياس توكيد الذات.

حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية والتكرارات  -

 لإلجابة على السؤال األول والثالث.

والرابع لإلجابة على السؤالين الثاني  (T-test & One-way ANOVA)اختبار  -

 لتحديد الفروق للمقياسين حسب متغير الجنس والسنوات االكاديمية والتخصص. والخامس

 

مفاهيم  أبعاد ( للمقارنة بين مرتفعي ومنخفضي توكيد الذات في تمثلT-test)اختبار  -

 المواطنة.
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توكيد  أبعادلتعرف على العالقة االرتباطية بين ل (Pearson)معامل ارتباط بيرسون  -

 مفاهيم المواطنة. وأبعادالذات 

لقياس في التنبؤ مستويات ( (Regression Linearاالنحدار الخطي البسيط معامل  -

 توكيد الذات في تمثل مفاهيم المواطنة.
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 الفصل الرابع

 اتهاوتوصياتها ومقترح مناقشة النتائج وتفسيرها

 

 

 وتفسيرها عرض النتائج المتعلقة بالسؤال األول

 وتفسيرها عرض النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني

 وتفسيرها عرض النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث

 وتفسيرها عرض النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع

 وتفسيرها عرض النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس

 وتفسيرها ؤال السادسعرض النتائج المتعلقة بالس

 وتفسيرها عرض النتائج المتعلقة بالسؤال السابع

 وتفسيرها عرض النتائج المتعلقة بالسؤال الثامن

 التوصيات والمقترحات
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 الفصل الرابع

 مناقشة النتائج وتفسيرها

 

يتناول هذا الفصل عرضا لنتائج الدراسة ومناقشتها والتي هدفت إلى التعرف على 

 كيد الذات وعالقته بتمثل مفاهيم المواطنة لدى طلبة كلية التقنية بمحافظة الشرقية.مستوى تو

 أوال: عرض النتائج المتعلقة بالسؤال األول 

 السؤال األول: ما مستوى توكيد الذات لدى طلبة كلية التقنية بمحافظة الشرقية؟

فات المعيارية لتحديد لإلجابة على هذا السؤال تم استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرا

مستوى توكيد الذات ككل وحساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لكل محور على حدة. 

أعلى قيمة )الحدود العليا والدنيا( ثم احتساب المدى )قامت الباحثة بتحديد المدى للمقياس الرباعي 

ر قيم في المعيار ( وللحصول على طول الفئة تم تقسيمه على أكب3= 0-4)أقل قيمة( = -

( لتحديد الحد األعلى لهذه 0)( ثم تم إضافة هذه القيمة إلى أقل قيمة في المعيار وهي 1.25=3/4)

 الفئة.

 المعيار المعتمد في تفسير نتائج السؤال األول حسب المتوسط الحسابي (13)الجدول 

 مستوى توكيد الذات المتوسط الحسابي

 جدا مرتفع 2 – 3.22
  مرتفع  3.22 – 2.20

 منخفض           2.22 – 1.22
 منخفض جدا           1.22 – 1.00
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ستجابات أفراد العينة كرارات والنسب المئوية الالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والت (12)الجدول 

 توكيد الذات مقياسعلى 

محاور 
توكيد 
 الذات

مستويات 
توكيد 
 الذات

 التكرار
النسب 

 مئويةال
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

مستوى 
توكيد 
 الذات

المبادرة 
 بطلب

 %41 24 جدامرتفع 

   مرتفع 1.43 3.03
 %53 016  مرتفع

 %2.5 05 منخفض 

منخفض 
  جدا

- - 

التعامل مع 
 النقد

 %02 33 جدامرتفع 

 مرتفع 1.36 7.40

 %26 057  مرتفع

 %2.5 05 منخفض 

منخفض 
  جدا

- - 

التعبير عن 
المشاعر 

 واآلراء

 %07.5 75 جدامرتفع 

 مرتفع 1.36 7.24

 %24.5 044  مرتفع

 %07.5 75 منخفض 

منخفض 
  جدا

0 1.5% 

االعتذار 
 العلني

 %03.5 72 جدامرتفع 

 مرتفع 1.51 7.24

 %60 077  مرتفع

 %74.5 44 منخفض 

منخفض 
  جدا

7 0% 

الدفاع عن 
 الحقوق

 %3.5 2 جدامرتفع 

 مرتفع 1.34 7.64
 %55 001  مرتفع

 %40 87 منخفض 

منخفض 
  جدا

0 1.5% 

المجموع 
 الكلي

 %1.5 01 جدامرتفع 

 مرتفع 1.38 3.11

 %85 021  مرتفع

 %01 71 منخفض 

منخفض 
  جدا

- - 

 

جاءت بمستوى  راسةدالأن مستوى توكيد الذات لدى عينة د ( نج04)من خالل الجدول  

أن  إلى%( وهذا ما يطمئن الباحثة 85)( بنسبة 3.11)في جميع األبعاد بمتوسط مقداره  مرتفع

من توكيد الذات وهذا يعني وجود االيجابية في العالقات االجتماعية  مرتفعالطالب يتمتعون بقدر 

ة بالدراسة الحالية حيث أشار األدب النظري أن توكيد الذات لجميع أبعاد توكيد الذات المرتبط

الجيد والمقبول يقع في مرحلة وسطية بين العدوانية والسلبية فالعدوانية يدافع الفرد عن حقوقه 
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وحاجاته بغض النظر عما يصيب اآلخرين من أذى أما السلبي فهو يترك حقوقه وال يطالب بها 

(. باإلضافة إلى أن ارتفاع درجة 7116حسين، )آلخرين ضحية أمام ا مما قد يعرضهخجال 

أن من  (0480ويرى باترسون )توكيد الذات ينمو مع تقدم العمر وزيادة المستوى المعرفي، 

بالتلقائية والتعبير الصريح عن المشاعر وإخضاع هي التي تتصف الجيدة  مؤشرات الصحة

عية وصادقة وليست رهينة دوافع داخلية وال المنطق لالنفعال فالشخصية المؤكدة لذاتها تكون طبي

 .تهتم بما يظن اآلخرين عنه

وتعزو  مرتفع ( وهو مستوى3.03)على أعلى متوسط  (المبادرة بطلب)احتل محور 

الباحثة إلى ذلك كون عينة الدراسة في المرحلة الجامعية ومقتضيات الدراسة تتطلب نوعا من 

يير شؤون حياته مما يتطلب منه المبادرة بالطلب من التقبل للنقد وتحمل الطالب مسؤولية تس

أن الشخص ( 0480)اآلخرين سواء من الزمالء أو األساتذة. وهذا ما وصفته سامية القطان 

مناقشة  ىالتوكيدي هو القادر على المبادأة الذي ال يخجل من المواقف االجتماعية والقادر عل

 (. 7116سين، ح)الرؤساء وإبداء الرأي حتى وإن كان مخالفا 

جاء بمتوسط رقمي أقل ولكنه يعتبر من ضمن النطاق  (محور الدفاع عن الحقوق)إال أن 

 %(55)بنسبة  (7.64)ضمن جميع محاور هذه الدراسة حيث بلغ المتوسط  المرتفع التوكيدي

وهذا البعد من صميم مفهوم توكيد الذات حرية التعبير والدفاع عن الحقوق الشخصية دون 

ء أو إيذاء حقوق اآلخرين وندرك أن من مفاهيم المواطنة الحقوق والواجبات التي تم االعتدا

مناقشتها من جوانب العلوم األخرى السياسية والتربوية وعلم االجتماع إال أن جذورها تتعلق 

 .بالحياة النفسية لإلنسان وهذا ما تحاول الدراسة الحالية إثباته

%( تالها االعتذار 40)في بعد الدفاع عن الحقوق أكبر نسبة من منخفضي التوكيد أتى 

يرد الطلبة ال يستطيعون الدفاع عن الحقوق الشخصية وقد %( وهو ما يدل على أن 74.5)العلني 

أو عدم وعي الطالب من  إلى الخوف من سلطة األستاذ لفقدانهم بعض االمتيازات أو الدرجات ذلك

لهم ال يدافعون عن حقوقهم وهذه إشارة ينبغي التركيز تجعبالحقوق التي له مما  ةالناحية المعرفي

عليها في البرامج اإلرشادية وتوعية الطالب بأهمية المطالبة بالحقوق دون التعدي على اآلخرين 

بعد االعتذار العلني تستخلص الباحثة أن هذه النسبة من الطلبة ل إماقي والحكمة الروبأسلوب يتسم ب

تفكير إلى  وتعزو الباحثة ذلكخطأ الذي يصدرونه في حق اآلخرين ال يستطيعون االعتذار عن ال

 في الشخصية وانتقاص من كرامتهم. ضعف الطالبة أن االعتذار يشكل لهم 
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أن  بشرطهذا مؤشر ينبغي توعية الطلبة عليه على أن الدفاع عن الحقوق حق مشروع 

التي يحققها المكتسبة الفوائد  معرفةو بالحقوقيتم بطرق مناسبة في كيفية الدفاع أو المطالبة 

يجب تبصير الطالب بأهمية االعتذار  أما بالنسبة لالعتذار العلنيجراء الدفاع عن حقوقه.  الطالب

التي تدل على قوة الشخصية بشرط عدم تكرار الخطأ مرة أخرى فمثال اعتذار الطالب لدخوله 

أن  يجب برامج تعديل السلوكن المحاضرة متأخرا هذا من الذوق وتقديرا للمحاضر. وعليه فإ

 .تركز على هاتين النقطتين أكثر من غيرهما

( حيث أن طلبة الجامعة يتمتعون 7118)نتائج الدراسة الحالية مع دراسة ريشان  وقد اتفقت

 .بتوكيد ذات عالي

حيث أن الطالب ( 7105، المطيري؛ 7103، الحربي والقاسم)مع دراسة هذه النتيجة  واختلفت

كانت لطلبة المدراس  تينالدراس تينبمستوى متوسط من توكيد الذات. إال أن عينة هايتمتعون 

 وتختلف عن عينة الدراسة الحالية.
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  ثانيا: عرض النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى توكيد الذات تعزى لمتغير الجنس والتخصص 

 ة؟والسنة الدراسي

 

ولإلجابة على هذا السؤال تم استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

( One-way ANOVA)واختبار تحليل التباين األحادي  ( لمتغير الجنسT-test)واختبار 

 التخصص والسنة األكاديمية. لمتغيري

 

 

 ( لمحاور توكيد الذات وفقا لمتغير الجنسT-test)( اختبار 12)الجدول 

الجن األبعاد  
 س

المتوسط  العدد
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجا
ت 

الحر
 ية 

مستوى   Tقيمة 
 الداللة 

اتجاه 
الدالل

 ة 

عن اآلراء  التعبير
  والمشاعر 

00 أنثى
6 

غير  1.078 -0.612 048 1.36 7.87
 دالة 

 1.35 7.27 84 ذكر

00 أنثى الدفاع عن الحقوق
6 

غير  1.001 -0.531 048 1.32 7.57
 دالة 

 1.40 7.61 84 ذكر

00 أنثى االعتذار العلني 
6 

غير  1.074 0.575 048 1.43 7.28
 دالة 

 1.40 7.88 84 ذكر

00 أنثى التعامل مع النقد 
6 

غير  1.123 0.815 048 1.34 7.45
 دالة 

 1.32 7.85 84 ذكر
00 أنثى المبادرة بطلب 

6 
غير  1.037 0.507 048 1.48 3.02

 دالة 

 1.46 3.10 84 ذكر

00 أنثى المجموع الكلي
6 

غير  1.883 1.048 048 1.74 7.24
 دالة 

 1.78 7.28 84 ذكر

  00 0   دالة إحصائيا عند مستوى داللة 

( عدم وجود فروق ذات داللة T- test)( الختبار 05)يتضح من خالل الجدول 

المطيري، )في جميع أبعاد توكيد الذات وهذا ما اتفقت عليه دراسة إحصائية بين الذكور واإلناث 

( إال أن عينة دراسة المطيري من طلبة المدارس وتختلف مع عينة الدراسة الحالية 7105

( لصالح 7114دراسة كتلو ،)( لصالح االناث و7118ريشان ، )سة اواختلفت الدراسة مع در

لمستخدمة فمنها ما اعتمد على مقياس ولبي وفقرات اختالف المقاييس ا إلىالذكور ويرد ذلك 
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بنعم أو ال( أو إعداد الباحث بنفسه للمقياس وتختلف األبعاد المقاسة مع المقياس الحالية )االستجابة 

للدراسة فقد أعدت الباحثة مقياس توكيد الذات بناء على مواقف التفاعل للطالب في المرحلة 

 االستجابة رباعية تختلف النتائج عن الدراسات السابقة.الجامعية باإلضافة إلى أن فقرات 

إن عدم وجود اختالف بين الذكور واإلناث في أبعاد توكيد الذات يعزى لعدة أسباب 

له دور في اصدار السلوك في المجتمع الجامعي خصوصا وهي أن الظروف االجتماعية والثقافية 

رموز السلطة وتحذر بعواقب لمن ال يلتزم  فهناك بعض المعايير السائدة التي تحث على احترام

الفروق بين الجنسين في  بذلك فسلطة الطرف اآلخر كالمدرس أو المدير له أثر في عدم وجود

باإلضافة إلى أن اإلناث يصبحن مستقالت بذواتهن في الحياة الجامعية السلوك التوكيدي  إصدار

 اآلخرينخجل أو السلبية واالعتماد على أدوارها تتسم بالخضوع والتبعية والعلى الرغم من أن 

وعليه فإن سلوك توكيد الذات يمارس بناء على الدور الذي يرسمه المجتمع في حياتها األسرية. 

مقتصرة على الحياة الحالية  راسةدالن أداة أ وترى الباحثةلتحديد األدوار سواء للذكر أو األنثى 

مقاييس التي تحدد لنا بدقة طبيعة كل فرد كيف يتعلم على تحديد ذلك، ونحتاج مزيدا من ال الجامعية

 السلوك التوكيدي أو غير التوكيدي لمعرفة مواطن السلوك التوكيدي لكال الجنسين.

 

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمحاور توكيد الذات وفقا لمتغير التخصص (12)الجدول

 نحراف المعيارياال المتوسط الحسابي العدد التخصص األبعاد  

التعبير عن 
اآلراء 

 والمشاعر 

 1.36 7.81 54 تقنية معلومات

 1.32 7.26 014 الهندسة

 1.34 7.80 32 الدراسات التجارية

الدفاع عن 
 الحقوق

 1.32 7.56 54 تقنية معلومات

 1.37 7.67 014 الهندسة

 1.33 7.20 32 الدراسات التجارية
 1.44 7.64 54 علوماتتقنية م االعتذار العلني 

 1.56 7.84 014 الهندسة

 1.53 7.81 32 الدراسات التجارية
التعامل مع  

 النقد
 1.37 7.88 54 تقنية معلومات

 1.38 7.43 014 الهندسة

 1.32 7.84 32 الدراسات التجارية

 1.40 3.02 54 تقنية معلومات المبادرة بطلب 

 1.44 3.01 014 الهندسة

 1.43 3.16 32 ت التجاريةالدراسا

 1.74 7.25 54 تقنية معلومات المجموع الكلي

 1.76 7.24 014 الهندسة

 1.74 7.80 32 الدراسات التجارية
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( أن هناك بعض الفروق الظاهرية في المتوسطات الحسابية 06)يتضح من خالل الجدول 

ن أن هذه الفروق دالة إحصائيا في مستوى توكيد الذات وفقا لمتغير التخصص ومن أجل التأكد م

 .(02)وذلك من خالل الجدول  One-way ANOVA))تم استخدام تحليل التباين األحادي 

 

لمحاور توكيد الذات وفقا لمتغير  One-way ANOVA))( اختبار تحليل التباين األحادي 12)الجدول 

 التخصص

مصدر  األبعاد  
 التباين 

مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية 

سط متو
 المربعات

مستوى   Fقيمة 
 الداللة 

 اتجاه الداللة 

التعبير عن اآلراء 
  والمشاعر 

بين 
 المجموعات

 غير دالة  1.248 1.741 1.34 7 1.122

داخل 
 المجموعات

76.067 042 1.03 

المجموع 
 الكلي

76.734 044  

الدفاع عن 
 الحقوق

بين 
 المجموعات

 ر دالة غي 1.031 7.164 1.301 7 1.671

داخل 
 المجموعات

74.564 042 1.051 

المجموع 
 الكلي

31.084 044  

بين  االعتذار العلني 
 المجموعات

 غير دالة  1.15 3.133 1.573 7 0.146

داخل 
 المجموعات

33.466 042 1.027 

المجموع 
 الكلي

35.100 044  

بين  التعامل مع النقد 
 المجموعات

 غير دالة  1.654 1.402 1.55 7 1.000

داخل 
 المجموعات

76.065 042 1.033 

المجموع 
 الكلي

76.726 044  

بين  المبادرة بطلب 
 المجموعات

 غير دالة  1.438 1.874 1.057 7 1.315

داخل 
 المجموعات

36.770 042 1.084 

المجموع 
 الكلي

36.576 044  

بين  المجموع الكلي
 المجموعات

 غير دالة  1.433 1.841 1.155 7 1.001

داخل 
 المجموعات

07.410 042 1.165 

المجموع 
 الكلي

03.100 044  

  00 0   دالة إحصائيا عند مستوى داللة 
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( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية من خالل اختبار التباين 02)يتضح من الجدول 

اختالف أي أن ات تعزى لمتغير التخصص ألبعاد توكيد الذ One-way ANOVA))األحادي 

التخصصات ال تؤثر على أبعاد توكيد الذات من التعبير عن اآلراء والمشاعر والدفاع عن الحقوق 

 . بالطلب أو التعامل مع النقد ةأو المبادرأو االعتذار العلني 

 

 قا لمتغير السنة األكاديمية( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمحاور توكيد الذات وف12)الجدول

المتوسط  العدد السنة األكاديمية األبعاد  
 الحسابي

 االنحراف المعياري

التعبير عن اآلراء 
 والمشاعر 

0 76 7.66 1.36 

7 8 7.61 1.36 

3 60 7.80 1.32 

4 54 7.26 1.35 

5 46 7.88 1.34 

 

 الدفاع عن الحقوق

0 76 7.23 1.33 

7 8 7.58 1.47 

3 60 7.63 1.35 

4 54 7.55 1.36 

5 46 7.64 1.30 

 1.60 7.25 76 0 االعتذار العلني 

7 8 7.67 1.51 

3 60 7.83 1.54 

4 54 7.64 1.48 

5 46 7.83 1.57 

 1.38 7.67 76 0 التعامل مع النقد 

7 8 7.85 1.41 

3 60 7.88 1.30 

4 54 7.24 1.78 

5 46 3.14 1.41 
 1.50 7.45 76 0 بادرة بطلبالم 

7 8 3.11 1.53 

3 60 3.04 1.47 

4 54 3.03 1.50 

5 46 3.06 1.34 
 1.74 7.27 76 0 المجموع الكلي

7 8 7.68 1.78 

3 60 7.24 1.76 

4 54 7.25 1.73 

5 46 7.85 1.77 

 

ت ( أن هناك بعض الفروق الظاهرية في المتوسطا08)يتضح من خالل الجدول 

الحسابية في مستوى توكيد الذات وفقا لمتغير السنة األكاديمية ومن أجل التأكد من أن هذه الفروق 
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وذلك من خالل  One-way ANOVA))دالة إحصائيا تم استخدام تحليل التباين األحادي 

 (.04)الجدول 

وفقا لمتغير السنة  لمحاور توكيد الذات One-way ANOVA))( اختبار تحليل التباين األحادي 12)الجدول 

 األكاديمية

 األبعاد  
مصدر 
 التباين 

مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية 

متوسط 
 المربعات

  Fقيمة 
مستوى 
 الداللة 

اتجاه 
 الداللة 

 التعبير
عن 

اآلراء و 
  المشاعر

بين 
 المجموعات

0.042 4 1.744 

7.330 1.152 
غير 
 دالة 

داخل 
 المجموعات

75.147 045 1.078 

لمجموع ا
 الكلي

76.734 044  

الدفاع 
عن 

 الحقوق

بين 
 المجموعات

0.082 4 1.742 

0.44 1.142 
غير 
 دالة 

داخل 
 المجموعات

78.446 045 1.044 

المجموع 
 الكلي

31.084 044  

االعتذار  
 العلني

بين 
 المجموعات

1.340 4 1.185 

1.481 1.250 
غير 
 دالة 

داخل 
 المجموعات

34.621 045 1.028 

المجموع 
 الكلي

35.100 044  

التعامل  
 مع النقد

بين 
 المجموعات

3.360 4 1.841 

2.050 1.111 
 دالة 

 

داخل 
 المجموعات

77.404 045 1.008 

المجموع 
 الكلي

76.726 044  

المبادرة  
 بطلب

بين 
 المجموعات

0.123 4 1.768 

0.426 1.700 
غير 
 دالة 

داخل 
 عاتالمجمو

35.453 045 1.087 

المجموع 
 الكلي

36.576 044  

المجموع 
 الكلي

بين 
 المجموعات

1.441 4 1.001 

0.218 1.051 
غير 
 دالة 

داخل 
 المجموعات

07.521 045 164 

المجموع 
 الكلي

03.100 044  

  00 0   دالة إحصائيا عند مستوى داللة  
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روق ذات داللة إحصائية من خالل اختبار تحليل ( عدم وجود ف04)يتضح من الجدول 

في جميع محاور مقياس توكيد الذات باستثناء محور  One-way ANOVA))التباين األحادي 

التعامل مع النقد فكانت هناك فروقا ذات داللة إحصائية ومن أجل معرفة مصدر الفروق تم 

 (.71)وهذا ما يوضحه الجدول  Scheffeاستخدام اختبار 

 

 للمقارنات البعدية لمتغير السنة األكاديمية وفقا لمحور التعامل مع النقد Scheffe( اختبار 20)دول الج

السنة  األبعاد
 األكاديمية

المتوسط 
 الحسابي

 2سنة  2سنة   3سنة   2سنة 1سنة 

التعامل 
 مع النقد

0 7.67 - 540. 135. 110. 111. 

7 7.85 540. - 0.111 473. 212. 

3 7.88 135. 0.111 - 680. 711. 

4 7.24 110. 473. 680. - 844. 

5 3.14 111. 212. 711. 844. - 

  00 0   دالة إحصائيا عند مستوى داللة 

لبعد  5و 4بين السنة ( أن هناك فروقا ذات داللة إحصائية 71)يتضح من خالل الجدول 

( وهذا ما يؤكد 5)لصالح السنة ومن خالل المتوسط الحسابي يتضح أن الفروق التعامل مع النقد 

 . (0448فرج،)أن مستوى تعليم األفراد يرتبط إيجابيا مع درجة ممارسة السلوك التوكيدي 

 لما تتسم به المرحلة العمرية من الرشد والنضج إن هذه الفروق جاءت كنتيجة طبيعية

التعامل مع النقد  عندانخفاض الحساسية مع اآلخرين وكذلك التعامل  أثناءاالتزان االنفعالي و

فرج  أشار وقدزيادة الخبرات و ةالمعرفي ارتفاع الحصيلةنتيجة كتوجيهه لآلخرين أو تلقيهم منهم 

على الفروقات للوصول إلى تسوية  اتفاقإلى  الفرد يصل أنالتعامل مع النقد هو  لمفهوم( 0448)

األخطاء أو أنه قادر على بشأن االنتقادات الموجهة إليه والعمل على تطوير ذاته وعدم تكرار 

 توجيه النقد لآلخرين بطريقة مؤكدة تنم عن احترام القواعد االجتماعية.

كون الطالب من السنة الخامسة على التعامل مع النقد  إلى مقدرة أيضا الباحثة ترد 

خاصة  في مؤسسات حكومية أو ادة إجبارية وعليها تقييم بالدرجاتالطالب يخضع للتدريب كم

ها بحصيلة جيدة من الخبرة المهنية والعملية والتي ال تخلو من توجيه النقد أو تلقي النقد يخرج من

أثناء التعامل مع اآلخرين، وهذا التقبل مهم لتقييم وتطوير القدرات وسد الثغرات على المستوى 

 .والعملي الشخصي أو االجتماعي أو العلمي
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 عرض النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث:

المعرفية والوجدانية )تمثل طلبة كلية التقنية بمحافظة الشرقية لبنية أبعاد المواطنة  ما مدى

 والسلوكية(؟

 

لإلجابة على هذا السؤال تم استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لقياس 

ل ( وللحصول على طو4=0-5)وقامت الباحثة بتحديد المدى لمقياس ليكرت  كل بعد من األبعاد

( ثم تم إضافة هذه القيمة إلى أقل قيمة في 1.81=4/5)الفئة تم تقسيمه على أكبر القيم في المعيار 

 ( لتحديد الحد األعلى لهذه الفئة.0)المعيار وهي 

 

 ( المعيار المعتمد في تفسير مستويات المواطنة على حسب المتوسط الحسابي21)الجدول

 واطنةمستوى تمثل مفاهيم الم المتوسط الحسابي

 مرتفع جدا 2.20-2
 مرتفع 3.20-2.12

 متوسط 2.20-3.32

 منخفض 1.20-2.22
 منخفض جدا  1.00-1.22

 ( لتدرجات المقياس0.7.3.4.5)استمد هذا المعيار من قاعدة التقريب الحسابي لألعداد الصحيحة 

 

 

 ية والسلوكية لمفاهيم المواطنة( توزيع متوسطات إجابات الطلبة على األبعاد المعرفية والوجدان22)الجدول 

أبعاد 
 المواطنة 

النسب  التكرار 
 المئوية

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

مستوى 
تمثل 
 األبعاد

 مرتفع 1.38 3.56 %3.5 2  مرتفع جدا  الوجداني

 %64 038  مرتفع 

 %76 57 متوسط 

 %0.5 3  منخفض 

 مرتفع  1.41 3.51 %3 6  مرتفع جدا  السلوكي

 %61.5 070  مرتفع 

 %35.5 20 متوسط 

 %0 7  منخفض 

 المعرفي

 

 متوسط 1.32 3.38 - -  مرتفع جدا 

 %51.5 010  مرتفع 

 %42.5 45 متوسط 

 %7 4  منخفض 
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( أن توزيع متوسطات األبعاد فوق وسيط التوزيع الخماسي 77)يتضح من الجدول 

أي أن عينة الدراسة لديها ميل للتوازن بين  ( وهي قيمة مرتفعة3.56 – 3.38)اوحت بين وتر

  األبعاد الثالثة.

ثم البعد  % 64بنسبة  (3.56)فبلغ المتوسط الحسابي  جاء مستوى التمثل مرتفعا البعد الوجدانيف 

 متوسط بمستوىجاء ثم البعد المعرفي  % 61.5وبنسبة  (3.51)بمتوسط حسابي السلوكي 

نستخلص أن األبعاد الوجدانية  %51.5وبنسبة  (3.38)حيث بلغ المتوسط الحسابي  التمثل

والسلوكية هما األكثر قوة في تمثل مفاهيم المواطنة وقد يظهر ارتفاع متوسطات البعد الوجداني 

في  ناتج عن طبيعة المرحلة العمرية التي تكون العاطفة الظهور البارز عن بقية االبعاد كونه

مجتمع أوسع عن األسرة والحياة المدرسية التي تتوسع فيه دائرة التعارف وتتعزز العواطف 

والوجدان المرتبطة بالخبرة الحديثة في االنتماء والمعايشة لمجتمع أوسع وأشمل فالعاطفة تجاه 

رف والمعلومات المتشكلة حول الوطن. ومن تجربة الباحثة االوطن والمجتمع أكثر من المع

شخصية أن الجانب الوجداني أعلى كون التنشئة األسرية لها دور أساسي في تنمية الجانب ال

وحدوث الهجرات للخارج من أجل لقمة  0421الوجداني وذلك لظروف الحياة الضاغطة قبل عام 

العيش وبعد النهضة العمانية لتولي حضرة صاحب الجاللة والنقلة النوعية في تحسين األوضاع 

واالجتماعية والتعليمية في فترة زمنية قصيرة وخطابات السلطان في االحتفاالت االقتصادية 

الوطنية والمناسبات التي كانت تعد الشعب بالحياة الكريمة وتكرار العبارات المالمسة ألحاسيس 

وتكرار عباراته أثناء الخطابات الرسمية في في بناء الوطن  ة المواطنالمواطن وإيمان القائد بأهمي

له األثر البالغ في نفوس الذي "أيها المواطنون األعزاء" "أيها الشعب الكريم" حتفاالت بعبارة اال

اآلباء واألمهات واألجداد في التعبير عن الوالء للسلطان والوطن وحثنا على عدم التقصير في 

اركة مختلف المناسبات االجتماعية التي ال تكاد تخلو من المقارنة بين قبل وبعد النهضة المب

والوالء لخدمة للوطن. إن من أساليب  االنتماءذاكرين الحياة القاسية الشديدة جعلتنا ندرك أهمية 

التعلم النمذجة ونحن نرى أجدادنا وآبائنا يعززون الجانب الوجداني مع الممارسة العملية في العمل 

ية في مراحل ينمو مع السلوك ويغذى بالمعارف الوطنو يتمثلون وجدانيا األبناءجعلت من 

 الدراسة.

مدى تفوقها السياسي يعود إلى ( أن نجاح أو فشل المجتمعات السياسية 7100)ويرى منصر

واالجتماعي في رفع مستوى الشعور باالنتماء اإليجابي بين أكبر نسبة من عدد السكان والفشل في 

 ذلك يستدل منه على وجود خلل ما في العالقة بين السلطة وأفراد المجتمع.
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مع متوافقة جاء ما يؤكد أن الجانب الوجداني يرتفع لدى الطلبة عن البعدين السلوكي والمعرفي و

؛ أبو العينين، 7104؛ الشحي، 7105بركات والتوبي ، ؛7102بركات والسليماني،)نتائج دراسة 

 (. 7101؛ العبرية ،Zuh ،7103؛ زهو7103

 

اطنة في األبعاد الثالثة وهذا يعزز إن عينة الدراسة بشكل عام لديهم تمثل لمفاهيم المو

ن اكتساب إ( 7103)بتحقيق التوازن والثبات االجتماعي، وترى طه االطمئنان لدى الباحثة 

 المواطنة تزود أفراد المجتمع بمعنى الحياة.

الباحثة ضرورة تكثيف المعارف والقيم والمهارات للطالب للتحقيق األمثل لمفهوم  وتقترح

واطنة والتي هدفها إعداد الطالب للمواطنة النشطة والمسؤولة والمنتجة داخل التربية من أجل الم

(. فالمعارف ينبغي أن تبنى قبل السلوك وقد ذكر فريحة 7101، المعمري)بلدهم وخارجه 

( أن المعارف مهمة في تربية المواطنة فالمهارات والقدرات ال يمكن اكتسابها بدون سابق 7116)

( أن معظم أفراد المجتمع العماني خارج أطر المعرفة ودوائرها 7104)ويرى المحرزي  معرفة.

المغذية للفكر فالغالب الجانب االستهالكي الترفيهي ويهمل دوره كمواطن له حقوق وعليه 

 واجبات.

إن المواطنة الحقة تعطي األفراد المعرفة والمهارة وفهم األدوار االجتماعية وتؤهلهم 

م بحقوقهم وواجباتهم األخالقية والسلوكية لتجعلهم أكثر اعتمادا على للمسؤولية الوطنية وتعرفه

ناصر )النفس وأن يسلكوا سلوكا إيجابيا مناسبا لمكونات ومقدرات الوطن المادية والمعنوية 

 (.7116وشويحات، 
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 عرض النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع

 زمني نحو كل الماضي والحاضر والمستقبل؟في االنتماء ال راسةدالكيف تتوزع درجات عينة 

 

ة المتوسطات واالنحرافات المعيارية والنسب المئويتم حساب ولإلجابة على هذا السؤال 

 والتكرارات لمعرفة كيفية توزع الطلبة على االنتماء الزمني.

 

 لدى عينة الدراسة( توزع المتوسطات واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لالنتماء الزمني 23)الجدول 

أبعاد 
 المواطنة 

 التكرار 
النسب 
 المئوية

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

مستوى 
 تمثل األبعاد

 الماضي

 %4.5 4  مرتفع جدا 

 %50 017  مرتفع  مرتفع 1.44 3.45

 %41.5 80 متوسط 

 %4 8  منخفض 

 الحاضر
 

 %1.5 0  مرتفع جدا 

 مرتفع 1.31 3.57
 %68.5 032  مرتفع 

 %31.5 60 متوسط 

 %1.5 0  منخفض 

 المستقبل

 %3 6  مرتفع جدا 

 متوسط 1.44 3.35
 %46 47  مرتفع 

 %42.5 45 متوسط 

 %3.5 2  منخفض 
 مرتفع 1.30 3.48 المتوسط الكلي

 

تفع حسب الوسيط الخماسي ( أن مستوى االنتماء لألبعاد الزمنية مر73)من الجدول  نجد

( 3.57)للمقياس في تمثل مفاهيم المواطنة. فزمن الحاضر جاء بالمرتبة األولى بمتوسط مقداره 

( بنسبة 3.35)%(ثم المستقبل بمتوسط مقداره50)( بنسبة 3.45)ثم الماضي  %(68.5)بنسبة 

(42.5.)% 

في هذه الدراسة  تقبل()الماضي والحاضر والمس الزمني االنتماءنتائج أن تجد الباحثة 

منطقية التسلسل ومتوازنة في االنتماء فالتركيز هنا واآلن على اللحظة الراهنة لها دور في توجيه 

السلوك بشرط أن تكون مستمدة من خبرات الماضي السلوكية والمعرفية والوجدانية للتفاعل مع 

 Paullanف بوالن ويصالحاضر وتعطي تصورا للمستقبل من أجل استشرافه بصورة صحيحة. 

( أن هيمنة الزمن الحاضر لألفراد بسبب الحالة الذهنية للحظة هي التي 7101في الفتالوي )  
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وقد أشارت بعض النظريات النفسية أهمية الزمن في تفسير السلوك مثل تهيمن على عقولهم 

فية األساسية نظرية زيمباردوا لمنظور الزمن والتي أشار فيها إلى أهمية معرفة العمليات المعر

عند الفرد وفي عالقاته مع المحيط االجتماعي من خالل معرفة طريقة تفاعل الخبرات المرتبطة 

الماضي والحاضر والمستقبل( وأن اتجاهاتنا نحو الزمن تعد المفتاح الرئيسي )بالسجالت الزمنية 

لزمن يؤثر بشكل للتعرف على السمات الشخصية مثل التفاؤل واأللفة والتشاؤم ووجد أن منظور ا

 تنبؤاتبدرجة كبيرة وأن معرفة الفروقات الفردية تعطي  وتصرفاتناكبير على قراراتنا وأحكامنا 

 (. 7114جارهللا وشرفي ،)بالسلوكيات المنحرفة والخطيرة على الفرد والمجتمع 

إن توازن االنتماء الزمني لعينة الدراسة جاءت كنتائج مثمرة من التربية العمانية 

اطنة التي تسعى إلى بناء شخصية متزنة ناتج عن الموازنة بين الماضي والحاضر، الموازنة للمو

بين التراث والتقدم بين األصالة والمعاصرة وبين الوطني والعالمي وبين الفرد والمجتمع من خالل 

الربط بين الماضي والحاضر والتطلع إل المستقبل من خالل التفاعل مع العالم الخارجي 

 (. 7101مري،المع)

إن الحفاظ على الهوية العمانية جزء من االنتماء الزمني كمعرفة تاريخ الحضارة 

العمانية عبر العصور واالحتفاظ بالموروثات والعادات والتقاليد كالزي العماني مثال جعلت األفراد 

مبني  على اتصال زمني مع الماضي والحاضر. باإلضافة إلى دور األفراد في التخطيط للمستقبل

على معطيات الوقت الحاضر فالتوازن بين االبعاد الزمنية جاءت متوفرة لدى عينة الدراسة وهذا 

  والسليماني، ؛ وبركات7105؛ بركات والتوبي، 7106بركات والتوبي، )ما تؤكده دراسة 

7102.) 

 

ة تستخلص الباحثة أن الطلبة يكتسبون التوجه الزمني من خالل التعلم في فترات الطفول

والمراهقة بحيث أن حياته االجتماعية لها دور مؤثر ومتأثر باألحداث والظروف التي يعيشها فال 

يمكن أن ينعزل عن واقعه فهو يعيش دائما تحت تأثير تفاعل األبعاد الزمنية الثالثة وإن هيمنة بعد 

قدر معين عن آخر ترجع إلى الظروف واألحداث التي تحكم سلوكه فاإلنسان يرتبط مع الماضي ب

بحسب ما يحتفظ به من ذكريات سارة أو مؤلمة وأما الحاضر فالظروف الميسرة تهيئ مناخات 

نفسية تحقق االشباع المتوازن ويغرس األمل والتفاؤل للمستقبل وعكس ذلك يقود إلى التشاؤم من 

 المستقبل.
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  عرض النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس

ة في تمثل أبعاد مفاهيم المواطنة تعزى للجنس والتخصص هل توجد فروق ذات داللة إحصائي

 والسنة الدراسية؟

ولإلجابة على هذا السؤال تم استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

 (One-way ANOVA)واختبار تحليل التباين األحادي  ( لمتغير الجنسT-test)واختبار 

 لمتغيري التخصص والسنة األكاديمية.

 

( ألبعاد مفاهيم المواطنة وفقا T-test)( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار 22)لجدولا

 لمتغير الجنس

المتوسط  العدد الجنس األبعاد  
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجات 
 الحرية 

مستوى   Tقيمة 
 الداللة 

اتجاه 
 الداللة 

غير  1.213 1.387 048 1.36 3.52 006 أنثى األبعاد الوجدانية 
 1.40 3.55 84 ذكر دالة 

غير  1.634 1.421- 048 1.34 3.44 006 أنثى األبعاد السلوكية  
 دالة 

 1.47 3.50 84 ذكر

 دالة  1.117 3.125- 048 1.38 3.37 006 أنثى األبعاد المعرفية  

 1.34 3.48 84 ذكر

غير  1.376 1.486- 048 1.31 3.51 006 أنثى الحاضر
 دالة 

 1.74 3.55 84 ذكر

 دالة  1.143 7.141- 048 1.45 3.34 006 أنثى الماضي 

 1.53 3.53 84 ذكر

غير  1.622 1.402 048 1.47 3.36 006 أنثى المستقبل 
 1.48 3.34 84 ذكر دالة 

  00 0   دالة إحصائيا عند مستوى داللة 

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين ( T-test)( الختبار 74)يتضح من خالل الجدول 

 للبعد المعرفي واالنتماء الزمني الماضي لصالح الذكورالذكور واإلناث في تمثل مفاهيم المواطنة 

 .لصالح الذكورالتي جاءت ( 7113)مع دراسة شويحات واتفقت نتائج الدراسة هذه 

؛ الشحي، 7100؛ البراشدية، 7101لجبوري، ؛ ا7118تلفت ، )اختلفت النتائج مع دراسة و

كون الذكور أكثر الجنسين  ( التي جاءت لصالح اإلناث. وترد الباحثة وجود االختالف بين7100

التي تولد لديهم  اختالطا في الحياة العامة وتبادل المعلومات عن األوضاع المحلية والعالمية

مؤسسات بمراجعة ال ر هم من يقومواوأن الذك إلى باإلضافة معارف متنوعة عن المواطنة

بعكس اإلناث فولي األمر هو من يقوم بذلك فحكم العادات والتقاليد تحد من وتخليص المعامالت 
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 وجود المعرفة الالزمة عن القوانين واإلجراءات المتبعة.فيتطلب الوضع الذكور  أما، هذا األمر

بالماضي فالخروج مع األصدقاء والسفر  وترد الباحثة أيضا أن المعرفة تولد نوعا من االرتباط

في المجتمع العماني الذي يمكن وصفه بالمحافظ على اإلناث بشكل  والسياحة يحظى بها الذكور

فمن الممكن أن يخرج الذكر للسياحة والترفيه عدة أيام خارج المنزل سواء على المستوى  واضح،

الذي  الخروج إال في جو عائلي وأسري المحلي أو خارج السلطنة بعكس اإلناث اللواتي ال يمكن

  .يقلل من اكتساب المعلومات المتعلقة بالتاريخ العماني في الماضي

 

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألبعاد مفاهيم المواطنة وفقا لمتغير التخصص (22)الجدول

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي التخصص األبعاد  

 .36 3.53 تقنية معلومات جدانية  األبعاد الو

 .35 3.60 الهندسة

 .42 3.44 الدراسات التجارية

 .34 3.34 تقنية معلومات األبعاد السلوكية  

 .34 3.56 الهندسة

 .44 3.44 الدراسات التجارية

 .34 3.73 تقنية معلومات األبعاد المعرفية  

 .32 3.45 الهندسة

 .36 3.43 الدراسات التجارية

 .40 3.78 تقنية معلومات الماضي

 .42 3.78 الهندسة

 .52 3.53 الدراسات التجارية
 .78 3.45 تقنية معلومات الحاضر

 .78 3.58 الهندسة

 .35 3.48 الدراسات التجارية

 .40 3.75 تقنية معلومات المستقبل

 .46 3.40 الهندسة

 47 3.36 الدراسات التجارية

 

( أن هناك بعض الفروق الظاهرية في المتوسطات 75)ل الجدول يتضح من خال

نة وفقا لمتغير التخصص ومن أجل التأكد من أن هذه طالحسابية في تمثل أبعاد مفاهيم الموا

وذلك من  One-way ANOVA)) الفروق دالة إحصائيا تم استخدام تحليل التباين األحادي

 (. 76)خالل الجدول 
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ألبعاد مفاهيم المواطنة وفقا لمتغير  One-way ANOVA))تحليل التباين األحادي  ( اختبار22)الجدول
 التخصص

مجموع  مصدر التباين  األبعاد  
 المربعات

درجات 
 الحرية 

متوسط 
 المربعات

مستوى   Fقيمة 
 الداللة 

اتجاه 
 الداللة 

األبعاد 
 الوجدانية  

دالة  غير .056 0.827 .727 7 .544 بين المجموعات
 .045 042 78.601 داخل المجموعات صائياإح

  044 74.054 المجموع الكلي

األبعاد 
 السلوكية  

دالة  .141 3.767 .574 7 0.152 بين المجموعات
 .067 042 30.404 داخل المجموعات إحصائيا

  044 37.422 المجموع الكلي

األبعاد 
 المعرفية  

دالة  .110 2.354 .426 7 0.457 بين المجموعات
 .033 042 76.047 داخل المجموعات إحصائيا

  044 78.144 المجموع الكلي
دالة  .114 5.673 0.740 7 7.583 بين المجموعات الماضي

 .731 042 45.743 داخل المجموعات إحصائيا
  044 42.875 المجموع الكلي

دالة  .104 4.174 .352 7 .204 بين المجموعات الحاضر
 .184 042 02.454 داخل المجموعات إحصائيا

  044 08.023 المجموع الكلي

دالة  غير .140 7.470 .428 7 .455 بين المجموعات المستقبل
 .042 042 38.858 داخل المجموعات إحصائيا

  044 34.803 المجموع الكلي

  00 0   دالة إحصائيا عند مستوى داللة 

 One-way ANOVA))( الختبار تحليل التباين األحادي 76)يتضح من الجدول 

وجود فروق ذات داللة إحصائية في تمثل أبعاد مفاهيم المواطنة وفق متغير التخصص للبعد 

المعرفي والسلوكي واالنتماء الزمني الماضي والحاضر لجميع التخصصات باستثناء البعد 

غير داالن إحصائيا أي ليست هناك فروق في تمثل البعدين في  الوجداني وزمن المستقبل فهما

ومن أجل معرفة مصدر جميع التخصصات من الهندسة وتقنية المعلومات والدراسات التجارية 

 .(78)وهذا ما يوضحه الجدول  Scheffeالفروق لباقي المتغيرات تم استخدام اختبار 
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 بعدية ألبعاد مفاهيم المواطنة وفقا لمتغير التخصصللمقارنات ال Scheffe( اختبار 22)الجدول 

المتوسط  التخصص األبعاد
 الحسابي

تقنية 
 معلومات

الدراسات  الهندسة
 التجارية

 .447 .140 - 3.34 تقنية معلومات السلوكي

 .682 - .140 3.56 الهندسة

 - .682 .447 3.44 الدراسات التجارية

 .134 .110  3.73 تقنية معلومات المعرفي

 .455 - .110 3.45 الهندسة

 - .455 .134 3.43 الدراسات التجارية

 0.111 .112 - 3.78 تقنية معلومات الماضي 

 0.111 - .112 3.78 الهندسة

 - 0.111 .144 3.53 الدراسات التجارية
 .413 .130 - 3.45 تقنية معلومات الحاضر

 .707 - .130 3.58 الهندسة

 - .707 .413 3.48 تجاريةالدراسات ال

  00 0   دالة إحصائيا عند مستوى داللة  

للمقارانات البعدية وفقا لمتغير  Scheffeاختبار ( يوضخ 72)من خالل الجدول 

السلوكي والمعرفي واالنتماء الزمني الماضي والحاضر( نجد )التخصص ألبعاد مفاهيم المواطنة 

صصات لصالح طلبة تخصص الهندسة في البعد وجود فروق ذات داللة إحصائية بين التخ

 السلوكي والبعد المعرفي واالنتماء الزمني الحاضر  

د فروق ذات داللة إحصائية لصالح ووج فأظهرت النتائج أما االنتماء الزمني الماضي

عينة  عائد إلى حجم ترد الباحثة الفروق بين التخصصاتقد طلبة تخصص الدراسات التجارية. 

اما  (063عددهم )فبلغ  في تخصصات الهندسة وتقنية المعلوماتف لدراسة الحالية في ا الطلبة

( طالبا وطالبة إن هذا الفرق أثر على تمثل األبعاد 32)عددهم بلغ ات التجارية عينة طلبة الدراس

لصالح األعداد الكبيرة في  تخصصات الهندسة وتقنية المعلومات باإلضافة إلى أن عينة الدراسة 

ص الدراسات التجارية أغلبهم في السنة األولى والثالثة فمفاهيم المواطنة كما ذكرنا من تخص

 نمائية مع التقدم العمري والمعرفي.
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( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألبعاد مفاهيم المواطنة وفقا لمتغير السنة 22)الجدول

 األكاديمية

المتوسط  التخصص األبعاد  
 الحسابي

نحراف اال
 المعياري

 األبعاد الوجدانية

 

0 3.41 .45 

7 2.99 .25 

3 3.57 .38 

4 3.57 .35 

5 3.73 .23 

 األبعاد السلوكية

 

 

0 3.41 .50 

7 3.18 .27 

3 3.51 .38 

4 3.44 .37 

5 3.66 .38 

 

 األبعاد المعرفية

 

0 3.47 .39 

7 3.25 .41 

3 3.36 .38 

4 3.37 .38 

5 3.41 .33 

 63. 3.51 0 الماضي

7 3 .41 

3 3.40 .47 

4 3.39 .45 

5 3.64 .40 

 35. 3.41 0 الحاضر

7 3.30 .33 

3 3.54 .27 

4 3.52 .30 

5 3.60 .27 
 45. 3.36 0 المستقبل

7 2.88 .27 

3 3.37 .40 

4 3.28 .47 

5 3.49 .42 

 

بعض الفروق الظاهرية في المتوسطات ( أن هناك 78)يتضح من خالل الجدول 

الحسابية في تمثل أبعاد مفاهيم المواطنة وفقا لمتغير السنة األكاديمية ومن أجل التأكد من أن هذه 

وذلك من  One-way ANOVA))األحادي الفروق دالة إحصائيا تم استخدام تحليل التباين 

 (.74)خالل الجدول 
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بعاد مفاهيم المواطنة وفقا لمتغير أل One-way ANOVA)) ألحادي( اختبار تحليل التباين ا22)الجدول

 السنة األكاديمية

مجموع  مصدر التباين األبعاد  
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

مستوى  Fقيمة 
 الداللة

اتجاه 
 الداللة

 .111 4.025 11.155 4 4.618 بين المجموعات الوجداني

 

دالة 
 .126. 195 24.536 داخل المجموعات إحصائيا

  199 29.154 المجموع الكلي
دالة  .116 3.234 587.. 4 2.349 بين المجموعات السلوكي

 .157. 195 30.628 داخل المجموعات إحصائيا

  199 32.977 المجموع الكلي

 غير .544 .266 109.. 4 435. بين المجموعات المعرفي
دالة 

 إحصائيا
 142.. 195 27.660 وعاتداخل المجم

  199 28.094 المجموع الكلي

دالة  .113 4.058 .441 4 3.759 بين المجموعات لماضياا
 .776 195 44.066 داخل المجموعات إحصائيا

  199 47.825 المجموع الكلي

دالة  .176 7.834 .751 4 998. بين المجموعات الحاضر
 .188 195 17.175 تداخل المجموعا إحصائيا

  199 18.173 المجموع الكلي

دالة  .115 3.828 .233 4 2.934 بين المجموعات المستقبل
 .084 195 36.879 داخل المجموعات إحصائيا

  199 39.813 المجموع الكلي

  00 0   دالة إحصائيا عند مستوى داللة 

 (74)في الجدول  One-way ANOVA))يتضح من اختبار تحليل التباين األحادي 

ألبعاد مفاهيم المواطنة وفقا لمتغير السنة األكاديمية ووجود فروق ذات داللة إحصائية في جميع 

األبعاد باستثناء البعد المعرفي فهو غير دال إحصائيا أي ليست هناك فروق في تمثل األبعاد 

لألبعاد الدالة إحصائيا تم استخدام ومن أجل معرفة مصدر الفروق  المعرفية لدى جميع الطلبة

 (.31)وهذا ما يوضحه الجدول  Scheffeاختبار 
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 للمقارنات البعدية ألبعاد مفاهيم المواطنة وفقا لمتغير السنة األكاديمية Scheffe( اختبار 30)الجدول 

السنة  األبعاد
 األكاديمية

 2سنة  2سنة   3سنة   2سنة 1سنة  المتوسط الحسابي

 .114 .464 .430 .127 - 3.41 0 نيالوجدا

7 2.99 127. - 110. 110. 111. 

3 3.57 430. 110. - 0 735. 

4 3.57 464. 110. 0 - 735. 

5 3.73 114. 111. 753. 735. - 

 .021 .448 .411 .237 - 3.41 0 السلوكي

7 3.18 237. - 377. 542. 142. 

3 3.51 411. 377. - 442. 472. 

4 3.44 448. 542. 442. - 005. 

5 3.66 021. 142. 472. 005. - 

 .857 .844 .476 .044 - 3.51 0 الماضي

7 3 044. - 788. 0 056. 

3 3.40 476. 788. - 0 056. 

4 3.39 844. 377. 0 - 074. 

5 3.64 857. 102. 056. 074. - 
 .054 .665 .504 .432 - 3.41 0 الحاضر 

7 3.30 432. - 367. 442. 051. 

3 3.54 504. 367. - 444. 824. 

4 3.52 665. 442. 444. - 246. 

5 3.60 054. 051. 824. 246. - 
 .854 .453 0 .006 - 3.36 0 المستقبل

7 2.88 006. - 165. 703. 107. 

3 3.37 0 165. - 844. 281. 

4 3.28 453. 703. 844. - 702. 

5 3.49 854. 107. 281. 702. - 

  00 0   دالة إحصائيا عند مستوى داللة 

( أن هناك فروقا ذات داللة إحصائية في تمثل البعد الوجداني 31)يتضح من الجدول 

وفقا لمتغير السنة األكاديمية ومن خالل حساب المتوسط الحسابي تتضح الفروق لصالح السنة 

 الخامسة.

لسلوكي واالنتماء الزمني الماضي والمستقبل توجد فروق ذات داللة إحصائية في البعد ا

بين السنة الثانية والسنة الخامسة لصالح طالب السنة الخامسة وهذا ما يدل على أن أبعاد المواطنة 

تنمو مع تقدم العمر وتقدم السنوات األكاديمية. أما ما يخص االنتماء الزمني في الحاضر ال توجد 

أن الطلبة  وتجد الباحثة من خالل النتائجوات األكاديمية فروق دالة بين الطلبة في جميع السن

يركزون على الحاضر فاألحداث والظروف الراهنة أكثر هيمنة على سلوك الطلبة. وقد يعود إلى 
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طبيعة الدراسة بالكلية فهي تعتمد على الجانب العملي بشكل كبير وضغوطات الدراسة الحالية قد 

 .هنا واآلن التي تعتمد على اإلنجاز والسرعة في اإلنجاز تكسب الطالب سلوك اللحظة الحالية

الدراسة في عدم وجود فروق بين االنتماء الزمني يعزى هذه وهناك ما يؤيد نتائج 

( وكذلك 7106؛ بركات والتوبي،7105بركات والتوبي، )ة مثل دراسة يلمتغير السنوات األكاديم

ة تعزى لمتغير روق في تنمية مفاهيم المواطنلم تظهر ف التي( 7105عبد السيد، )نتائج دراسة 

 السنوات الدراسية.

 

 عرض النتائج المتعلقة بالسؤال السادس: 

بين مرتفعي ومنخفضي توكيد الذات في تمثل أبعاد مفاهيم  ذات داللة إحصائية هل توجد فروق

 المواطنة؟ 

عينة في مستوى تم اإلجابة على هذا السؤال بحساب المجموع الكلي الستجابات أفراد ال

توكيد الذات وحساب التكرارات ومن ثم تقسيم االستجابات إلى ثالث مستويات حسب الربيعيات 

لمرتفعي ومنخفضي توكيد الذات وفقا  (T-test)( ثم حساب اختبار 30)وذلك حسب الجدول 

 .(37)ألبعاد مفاهيم المواطنة كما هو موضح في الجدول 

 

 ات حسب الربيعيات( مستويات توكيد الذ31)الجدول 

 مستوى الربيع قيمة الربيع العدد الربيع

 توكيد الذات المنخفض 43-36  53 الربيع األدنى

 توكيد الذات المتوسط  016-44 48 الربيع األوسط
 توكيد الذات المرتفع 044-012 44 الربيع األعلى
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 وفقا ألبعاد مفاهيم المواطنةلمرتفعي ومنخفضي توكيد الذات  (T-test)( اختبار 32)الجدول 

مستوى  األبعاد  
توكيد 
 الذات

المتوسط  العدد
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجات 
 الحرية 

مستوى   Tقيمة 
 الداللة 

اتجاه 
 الداللة 

دال  .111 3.21 - 011 .35 3.72 53 المنخفضين المعرفي 
 إحصائيا

 .37 3.51 56 المرتفعين

دال  .117 3.71 -  011 .41 3.34 53 المنخفضين الوجداني 
 .43 3.64 56 المرتفعين إحصائيا

دال  .111 6.04 - 011 .37 3.74 53 المنخفضين السلوكي 
 إحصائيا

 .44 3.64 56 المرتفعين

دال  .111 4.06 - 011 .43 3.73 53 المنخفضين الماضي 
 إحصائيا

 .52 3.67 56 المرتفعين

دال  .111 5.15 - 011 .75 3.36 53 منخفضينال الحاضر 
 إحصائيا

 .33 3.64 56 المرتفعين

دال  .111 5.24 - 011 .36 3.01 53 المنخفضين المستقبل
 إحصائيا

 .43 3.55 56 المرتفعين

  00 0   دالة إحصائيا عند مستوى داللة 

ن مستويات توكيد الذات بي( أن هناك فروق ذات داللة إحصائية 37)يتضح من الجدول 

الفروق دالة في جميع األبعاد لصالح ذوي  في جميع األبعاد ومن خالل المتوسط الحسابي نجد أن

توكيد الذات المرتفع وبناء على ترتيب البنى على حسب المتوسطات فإن ذوي توكيد الذات 

( أما 3.50)عرفي ( ثم الم3.64)( ثم الوجداني 3.64)المرتفع يتمثلون أوال الجانب السلوكي 

( ثم السلوكي 3.72)( ثم المعرفي 3.32)منخفضي توكيد الذات يتمثلون أوال البعد الوجداني 

(3.73.) 

ترد الباحثة الفرق بين المستويين إلى اختالف خصائصهم التوكيدية فمرتفعي توكيد الذات  

بذلك مهارات التواصل لديهم ثقة بالنفس والتي يُبني بها العالقات السليمة مع اآلخرين وتنمو 

االجتماعي فيبادرون في ممارسة مفاهيم المواطنة السلوكية المتعلقة بالمشاركة االجتماعية 

واألعمال التطوعية من خالل األنشطة المتعلقة بالتطوع وخدمات المجتمع التي تقوم بها كلية 

 .التقنية والتي يشترك في تنفيذها الطلبة أنفسهم
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أو االقتداء بنموذج  المشاركة االجتماعية لدى الفرد هو اإليمان بهن أبرز ما يحرك روح اإ

أو الرغبة في مساعد اآلخرين وقد تظل رغبات كامنة وحبيسة عقول أصحابها إال إذا تحلى الفرد 

نوعية الحياة التي بقدر مرتفع من التوكيد وترجمة ذلك إلى إجراءات فعلية والتي بدورها تسهم في 

التي هي من  وإثارة للطمأنينة النفسيةفريغ التوترات الشخصية واالجتماعية تيحياها الفرد في 

(. واتفقت نتائج 7107، ؛ حجازي0448فرج، ) مؤشرات الصحة النفسية للفرد والمجتمع

أن ذوي توكيد الذات المرتفع أكثر والتي أشارت إلى ( 7104)الدراسة الحالية مع نتيجة جاللي 

 تهم وأنهم أقل خجال وقلقا اجتماعيا. كفاءة ذاتية واحتراما لذوا

أن المرحلة العمرية التي يمر بها الطالب من   E. Erikson إريكسونووفق نظرية 

الناحية النفسية هي مرحلة تشكيل الهوية فهو يجرب أدواره وأهدافه في الحياة لالنتقاء من بينها 

من الممكن أن ، و(7101 ،رضوان)والتثبيت لما سوف يتم اختياره من أدوار وقيم وأهداف 

نصف مرتفعي توكيد الذات أن لديهم وعي بالحقوق والواجبات ومدى وعيهم بهذه الحقوق تجعلهم 

يشاركون في الحياة السياسية والمدنية والتي تسهم في الحفاظ على حقوقهم وتعطيهم دورا في 

 (.7104، المعمري)صناعة القرارات المتعلقة بحاضرهم ومستقبلهم 

المشاركة االجتماعية المتمثل كجانب سلوكي هو محاولة تمثل مفاهيم المواطنة  إن شيوع

في الممارسة اليومية للطالب ويكتسب فيها الكثير من القيم وعملية الضبط األخالقي والتخلص من 

النزعات الفردية إلى مصلحة الجماعة التي ينتمي إليها والتي تشعره بحس المواطنة التي ليس فقط 

 (.7104بودراع، )واجبات ومسؤولية اجتماعية  حقوق بل

 حيث تاارق ضئيل بينه وبين البعد السلوكي لمرتفعي توكيد الذفوجاء البعد الوجداني ب

في خدمة المجتمع ما يجعله يشعر بقيمته عند اآلخرين من  ةن إتاحة الفرصة للطالب بالمشاركأ

ى القيام بأدواره إن فتح المجال بينه وبين خالل احترام اآلخرين آلرائه ونتاج أفعاله وتدريبه عل

المربون تكسبه الثقة اإليجابية التي تدفعه لخدمة نفسه والمجتمع وبالتالي يزداد لديه اإلحساس 

بأهميته كفرد في خدمة المجتمع ويزداد الوالء واالنتماء للمجتمع ووطنه، ولمؤسسات التعليم 

من خالل مشاركات إيجابية لوجهة الصحيحة لباب العالي دور بارز في توجيه طاقات وأوقات الش

في مناقشة األهداف العامة الخاصة بكل مؤسسة تعليم عالي والحوار البناء حول إشكاليات المجتمع 

ومستقبل التنمية ومسؤوليات الفرد فيها باإلضافة إلى االهتمام باألنشطة الطالبية والجماعات 

 ن بناء المواطنة.الثقافية واالجتماعية فهي من أهم ميادي

عندما يتمثل مرتفعي توكيد الذات مفاهيم المواطنة فهذا يعزز نشوء المواطنة من األسفل 

إيجاد مواطن واع ومسؤول ومتقبل للمشاركة ويحترم القانون يمارس الحرية  والتي تنص على
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يمكن  وفق ضوابط القانون فيخلق لنا مزيدا من المواطنين المسؤولين. وإن المواطنة النشطة

تحقيقها من خالل المجتمع المدني الذي يعمل أفراده بدافع اختياري تطوعي وليس بدافع إجباري 

 (.7104، المعمري)

وترى الباحثة أن البعد المعرفي يحتاج إلى تعزيز ورفع مستوى المعارف لمفاهيم 

طنة ويشير المواطنة مثل االنتماء والحقوق والواجبات وقبول اآلخر وغيرها من مفاهيم الموا

إلى أن إدخال الجوانب المعرفية في تفسير السلوك  علم النفس االجتماعيأحد أعالم  "بورز"

إن توظيف منحى معالجة واالجتماعي يساعد بدرجة كبيرة في فهم السلوك بصورة واقعية 

المعلومات االجتماعية في تفسير السلوك والتعرف على طريقة تشكل المشاعر واالنفعاالت من 

ل المعنى الذي يضفيه الفرد عليها وكيف أن األحداث يتم إدراكها وتفسيرها في ضوء خال

(. وهذا يحتاج إكساب الطالب في 7114، كتلو)تصورات الفرد ومعارفه االجتماعية حولها 

المراحل الجامعية مزيدا من المعارف المتعلقة بالمواطنة وخاصة نحن في عصر يشهد الثورة 

لها وخاصة أن موضوع المواطنة تطور لمفاهيم أوسع كالمواطنة العالمية المعرفية بكافة أشكا

والمواطنة الرقمية التي تتكشف فيها أثر العولمة وصهر االنتماءات وقبول اآلخر مما يضعف من 

قوة االنتماء للوطن والمشاركة المجتمعية التي تخدم الوطن فنحن نحتاج دعم المعارف من أجل 

 األفراد.على روح التماسك بين  طيع الموازنة مع الثقافات الدخيلة والتي تؤثربنية معرفية قوية تست

( إن انخفاض المعرفة بالمواطنة النشطة أو المسؤولة يعود 7104)ويصف المعمري 

إلى ضيق مفهوم المواطنة لدى القائمين على تأليف المناهج وتنفيذه فالمناهج الدراسية تركز على 

نها مقتصرة على مادة إلق بالتاريخ والجغرافيا والعادات والتقاليد والجوانب المعرفية المتع

الدراسات االجتماعية وليست نظاما تربويا األمر الذي ال يساعد على تكوين شعور حقيقي 

بالمواطنة التي تجعل منه مواطن موال من دون وعي بدال من تكوين مواطن مسؤول وواع. 

ي يكتسبها الطالب تركز على البعد االجتماعي المتمثل ( أن المعارف الت7104)ويرى المعمري 

 في التكافل االجتماعي والعمل التطوعي والقضايا االجتماعية.

إن تمثل ذوي توكيد الذات المنخفض لمفاهيم المواطنة على الترتيب التالي البعد  

عد الوجداني أن الب ( وترد الباحثة3.73)( ثم السلوكي 3.72)( ثم المعرفي 3.34)الوجداني ثم 

الثقة بالنفس والخجل في المشاركة  جاء أوال لمنخفضي توكيد الذات كونهم يصفون بضعف

يمكن تفسير سلوكهم حيال تمثل مفاهيم المواطنة بشيء من السلبية فهم من الناحية ، واالجتماعية

ر عن حب الوجدانية لديهم الوالء والحب تجاه الوطن ويمتلكون المعارف الوطنية إال أن التعبي

ومن  (.7104)المعمري، الوطن يفتقر للسلوك وهذا ما صنفه المعمري بالمواطنة الرمزية 
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حسين، )الجانب النفسي إن انخفاض الحصيلة المعرفية تمنعهم من القيام بالسلوك التوكيدي 

مهارات توكيد الذات ألجل تمثل مفاهيم لهم في تنمية فالبد من إيجاد برامج إرشادية  (7116

أن فع عن حقوقه وادي وقادرا على أنللفرد  متزنة نفسية وصوال إلى صحةبشكل صحيح واطنة الم

في المجتمع بشكل فاعل؛ إن تدني توكيد الذات يشكل نمط إذعاني سلبي وهذه الفئة تشكل  يشارك

خطرا على المجتمع من خالل استهدافهم لمصالح وأغراض تضر بنفسه ومجتمعه وتتمثل في 

مباالة واإلهمال إن الخجل في تمثل المواطنة تقود إلى التذرية االجتماعية بحيث التطرف أو الال

ويصبح االنتماء عملية حساسة جدا يسعى تتطور إلى الفردية والعزوف عن المشاركة مع الجماعة 

 ؛7103طه، )البعض إلى توظيفها سياسيا من الداخل والخارج الذي يصل حدته للقتل والعنف 

 (. 7104، المعمري ؛7104، جهني؛ ال7103، يونس

له رأي أعمق في موضوع المواطنة في السلطنة  (7104) لمعمرياومن جهة أخرى ف

فمن خالل دراساته المختلفة عن واقع المواطنة وجد أن المواطنة ال تسير وفق المواطنة التي 

ي وحيث ينبغي أن تكون وفق مرجعية واضحة من الحقوق والواجبات والتفاعل في مجتمع مدن

وآخرون أن درجة المسؤولية عند الشباب الخليجي متوسطة على حسب  يكشفت دراسة النقب

% في السلطنة وكانت تقيس سمات المسؤولية الوطنية 37.3مقياس المسؤولية الوطنية فبلغت 

مثل التعاون مع موظفي الدولة فيما يطلبون والمساهمة في الحمالت الوطنية والحرص على شراء 

ات الوطنية ومتابعة األخبار الوطنية في وسائل اإلعالم واعتبرها المعمري أن المواطنة في المنتج

السلطنة تعتمد على بناء الوطنية المتمثلة في المعارف والقيم والعادات والتقاليد التي ال تساعد على 

ن مواطن تكوين مواطنة حقيقية تدفع للمشاركة وتعمق االنتماء والتي تشكل مواطن موال بدال م

(. وأن المواطنة المسؤولة تنشأ من خالل تعزيز المواطنة من 7104المعمري، )مسؤول واع 

إرساء دعائم دولة القانون والرقابة والمحاسبة وتعزيز حقوق المواطنين بما والتي تنص على أعلى 

المشاركة يعزز الوفاق الوطني واالنتماء إلى الدولة ومؤسساتها وهذا كفيل بنجاح المجتمعات في 

المواطن والتي تنص على أن في صنع القرار الوطني من خالل تعزيز المواطنة من األسفل 

 وفق القانون المحدد للدولة.في المجتمع لمشاركة اتقبل ي هو الذي المسؤول الواعي

أما فيما يتعلق بتسلسل االنتماء الزمني أشارت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة 

عي ومنخفضي توكيد الذات لصالح المرتفعين إال أن ترتيب االنتماء الزمني إحصائية بين مرتف

متشابه للمرتفعين والمنخفضين فالتوجه الزمني نحو الحاضر ثم الماضي ثم المستقبل وقد أشارت 

 الباحثة تفسير هذا االنتماء كما هو موضح في نتائج السؤال الرابع.
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  السابععرض النتائج المتعلقة بالسؤال 

 ل توجد عالقة بين أبعاد توكيد الذات وأبعاد تمثل مفاهيم المواطنة؟ه

 (Pearson) لإلجابة على هذا السؤال استخدمت الباحثة معامل االرتباط بيرسون

 (.33)العالقة بين أبعاد توكيد الذات وأبعاد مفاهيم المواطنة كما هو موضح وفي الجدول  إليجاد

 

 أبعاد توكيد الذات وأبعاد مفاهيم المواطنة بين (Pearson)( معامل ارتباط بيرسون33)جدول 

 أبعاد مفاهيم المواطنة

 أبعاد توكيد الذات 

 المستقبل الحاضر  الماضي  السلوكي الوجداني  المعرفي

 **270. **252. **178. **290. **227. 0.104 التعبير عن اآلراء والمشاعر

 **269. **184. **229. **258. 0.074 1.773** الدفاع عن الحقوق

 **368. **306. **353. **382. **308. **233. االعتذار العلني

 .**197 .**228 **185. **236. **254. 0.101 المبادرة بطلب

 .**175 .**252 .**185 .**271 .**254 0.069 التعامل مع النقد

  

أبعاد توكيد الذات بين  طردية دالة ارتباطية( نالحظ وجود عالقة 33)من خالل الجدول 

وأبعاد مفاهيم المواطنة بشكل عام باستثناء البعد المعرفي ال توجد بينه وبين التعبير عن اآلراء 

والمشاعر والمبادرة بطلب والتعامل مع النقد عالقة ارتباطية وكذلك البعد الوجداني ال توجد عالقة 

 بينه وبين الدفاع عن الحقوق.

أعلى ارتباط عبير عن اآلراء والمشاعر مع مفاهيم المواطنة فنجد عالقة ارتباطية بين الت 

.( ثم بعد 757**).( يليه بعد الحاضر 721**).( ثم بعد زمن المستقبل 741**)مع البعد السلوكي

 .( 028**)الماضي 

ويتضح أن عينة الدراسة لديهم القدرة على التعبير وإبداء اآلراء والمشاعر عن أبعاد 

ما أن التوكيدين يتكلمون ويعبرون عن مشاعرهم فهم يعطون فرصة لآلخرين مفاهيم المواطنة وب

للتعبير المماثل وهذا يخلق جوا إيجابيا سهال يساعد على تنمية جو اجتماعي يعزز الصحة النفسية 

. باإلضافة إلى أن التعبير (2118)إبراهيم، بشكل عام ويقلل من الضغوط النفسية بشكل خاص 
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مضمونها االنتماء للجماعة الذي نمارس فيه تعبيرنا عن ذواتنا التي تخلق عن اآلراء تعني في 

الثقة بالنفس والرغبة في التعبير باإلضافة إلى الحفاظ على التوازن بين الهيمنة على الذات 

ومراعاة نظام المجتمع وتقاليده وهذا ما يتطلب أن يتعلمه الطالب في التعبير عن إرادته بشكل 

 اته الطبيعية.عفوي وفق احتياج

أما البعد الثاني الدفاع عن الحقوق توجد عالقة ارتباطية أعلى لبعد زمن المستقبل 

ثم البعد المعرفي .( 774**).( ثم بعد زمن الماضي 758**).( ثم البعد السلوكي 764**)

 .( 084**)ثم بعد زمن الحاضر.( 773**)

ة ذات عالقة ارتباطية فالبعد السلوكي أما بعد االعتذار العلني فجميع أبعاد مفاهيم المواطن

( ثم البعد 353**)ثم بعد زمن الماضي .( 368**)ثم بعد المستقبل .( 387**)جاء أعلى ارتباط 

إن قيمة (. 733**).( وأخيرا البعد المعرفي 316**)( ثم بعد الحاضر 318**)الوجداني 

استئناف العالقات من جديد هذه االعتذار تدل على التسامح والشجاعة ومراجعة المواقف من أجل 

صفة إيجابية لدى عينة الدراسة والبد من ترسيخها فليس االعتذار عن الخطأ مصدر ضعف بل 

هو مصدر شجاعة إذا تم عن ثقة بالنفس واعتراف المخطئ بخطأه. إن صفة االعتذار في مفاهيم 

ث بمعلومات مغلوطة المواطنة مطلوبة خاصة في البعد المعرفي مثل نشر االشاعات أو التحد

 والبعد السلوكي كاالعتداء أو التخريب فالتوكيدية مهمة في تلك المواقف.

.( يليه 754**)أما بعد المبادرة بطلب توجد عالقة ارتباطية أعلى مع البعد الوجداني 

.( وأخيرا 042**).( ثم بعد المستقبل 778**).( ثم بعد زمن الحاضر 736**)البعد السلوكي 

ومن ( ولم توجد عالقة ارتباطية بين البعد المبادرة بطلب والبعد المعرفي. 085**)اضي البعد الم

خصائص توكيد الذات قدرة التوكيدين على البدء بالطلب من االخرين وعدم الخجل سواء كان 

األمر متعلق بحق للطالب نفسه أو طلب مساعدة من اآلخرين إن اكتساب هذه الصفة مهمة في 

مواطنة إال أنها لم تكن هناك عالقة ارتباطية مع البعد المعرفي وهنا ال بد للطالب تمثل مفاهيم ال

من معرفة حقوقه وواجباته ومعرفة التفاصيل المتعلقة بالوضع االجتماعي واالقتصادي والسياسي 

لبلده من أجل أن يكون قادرا على المبادرة وطلب اآلخرين ألي جزئية متعلقة بحقه والتي يمكن 

 عليها. الحصول

ثم البعد  (.**271)أما بعد التعامل مع النقد توجد عالقة ارتباطية أعلى للبعد السلوكي 

.( وأخير بعد 185**).( ثم البعد الماضي 252**)( ثم بعد زمن الحاضر 254**)الوجداني 

توجد  .( ولم توجد عالقة ارتباطية بين البعد المعرفي والتعامل مع النقد. نجد أنها175**)المستقبل 
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عالقة ارتباطية مع جميع األبعاد باستثناء البعد المعرفي إن عدم وجود عالقة في كيفية مواجهة 

الطالب للنقد أو التسوية في الخالفات من أجل خروج الطرفين بنتيجة مرضية فهذا يؤثر سلبا 

 خالل التعامل مع اآلخرين. 

يد الذات نجد أنه توجد عالقة فيما يتعلق بالعالقة بين االنتماء الزمني مع أبعاد توك

والذي يؤكد على أن توكيد  ارتباطية طردية مع االنتماء الزمني الماضي والحاضر والمستقبل

 الذات نمائي يزداد مع النمو العمري والمعرفي.

إجماال توجد عالقة بين توكيد الذات ومفاهيم المواطنة فمن خالل توكيد الذات يستطيع 

توكيد الذات في مجتمعه وهذا يدل على االنتماء واالحساس بالجماعة أو الطالب أن يمارس أبعاد 

المجتمع الذي يعيش فيه وإن مطالبته بالحقوق أو التعبير عن اآلراء والمشاعر لمجتمع أعلى منه 

الكلية التقنية( فهذه سمة المجتمعات الديمقراطية فالعالقة طردية بين توكيد الذات ومفاهيم )سلطة 

 ذا زادت التوكيدية زاد تمثل مفاهيم المواطنة. المواطنة فإ

إن تمسك الفرد بالقيم والهوية التي تميز شخصيته عن غيره ويمارسها بوعي فإن سلوكه 

يعد سلوكا عاما تقابله ردود أفعال اجتماعية مرضية وهذه األفعال محفزة لمشاعر االعتراف 

انت ذات فرد أو جماعة أو مجتمع بأسره والتقدير التي تحقق االعتبار االجتماعي للذات سواء ك

 (.7114عقيل، )

 

 عرض النتائج المتعلقة بالسؤال الثامن

هل يمكن التنبؤ بأبعاد مفاهيم المواطنة من خالل توكيد الذات لدى طلبة كلية التقنية 

 الشرقية؟بمحافظة 

 Regressionلإلجابة على هذا السؤال قامت الباحثة بإجراء اختبار االنحدار الخطي البسيط 

Linear) توكيد الذات وبين أبعاد بين درجات أفراد العينة على مقياس  التنبؤية( لدراسة العالقة

والوجدانية  المعرفية) الماضي، والحاضر، والمستقبل(، واألبعاد)مفاهيم المواطنة الزمانية 

 (.34)وكانت النتائج كما في الجدول مفاهيم المواطنة،والسلوكية( لمقياس 
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توكيد الذات على  ( لتأثير(Regression Linearنتائج تحليل التباين لالنحدار الخطي البسيط  (32)لجدولا

 أبعاد مفاهيم المواطنة

  00 0   دالة إحصائيا عند مستوى داللة 

المعرفي، الوجداني، السلوكي )بجميع أبعاد مفاهيم المواطنة التنبؤ  ( إمكانية34)يتضح من جدول

في كل األبعاد الماضي، الحاضر، المستقبل،( من خالل توكيد الذات وجاءت دالة إحصائيا 

 .( أي أنها توجد عالقة بين توكيد الذات وأبعاد مفاهيم المواطنة110و. 111)تراوحت بين 

ألبعاد توكيد الذات  بإسهام( والتي تعبر عن إمكانية التنبؤ R²)وبالنظر إلى قيمة معامل التحديد 

%( في حين أن 04.5 -1.158)يتضح أن نسبة التباين المفسر قد تراوح بين مفاهيم المواطنة 

%( من االختالفات تشير إلى وجود عوامل أخرى يمكن أن تتنبأ بأبعاد 81.5)النسبة المتبقية 

 مفاهيم المواطنة لم تتناولها الدراسة الحالية، وقد تكون ناتجة عن عوامل عشوائية.

ما  %( وهذا04.5)بنسبة  السلوكيلتوكيد الذات في البعد  تنبؤ( أن أعلى 34)ويتضح من الجدول

إنها تجعلهم مشاركين الدولة في  لدى فئة الشباب حيث الدور الفاعل في المشاركة المجتمعيةيؤكد 

. وعليه فإن توكيد الذات يؤكد الجوانب اتخاذ قرارات تخص حياتهم ليكسبوا صفة المواطنة النشطة

 السلوكية في تمثل مفاهيم المواطنة.

معامل  أبعاد المواطنة  
 Bاالنحدار

مستوى  ت()قيمة  معامل بيتا الخطأ المعياري
 الداللة

 .110 3.448 .740 .783 .354 المعرفي

 .223الخطأ المعياري=  ،2.203الثابت =، 122ن = ،058.= ( R²)معامل التحديد

 .111 4.263 .370 .010 .481 الوجداني

 .222المعياري=  ، الخطأ2.23الثابت =، 122ن =، .103=( R²)معامل التحديد

 .111 6.434 .447 .010 .214 السلوكي

 284.، الخطأ المعياري= 1.543الثابت =، 199ن =، 195.=( R²)معامل التحديد

 .111 5.315 .353 .072 .626 الماضي

 .322، الخطأ المعياري= 1.222الثابت =، 122، ن =124.=( R²)معامل التحديد

 .111 5.564 .368 .128 .435 الحاضر

 .212، الخطأ المعياري=2.312الثابت =، 122ن =، .132= ( R²)معامل التحديد

 .111 6.704 .414 .004 .212 المستقبل

 318.الخطأ المعياري=  ، 1.322الثابت =، 122= ن، .123 ( =R²)تحديدمعامل ال



92 
 

توكيد الذات له نسبة أن  في هذا نستدل%( وما 1.158)بنسبة  تنبؤأقل  المعرفيجاء البعد و 

وعليه فإن البرامج اإلرشادية ينبغي أن تركز على الجوانب صغيرة في التنبؤ بالبعد المعرفي 

المعرفية لما لها من القوة في ممارسة المواطنة من الناحية السلوكية حيث أن السلوكيات السليمة 

لى صحتها من خالل قبول كل مجتمع لمعارف معينة يحكم عمبنية على المعارف الصحيحة والتي 

  متعارف عليها.

 تنبؤلالنتماء الزمني فالزمن المستقبل يمثل أعلى  التنبؤ( إمكانية 34)من الجدول  أيضا يتضح

%( ويمكن تفسير ذلك أن توكيد الذات عبارة عن مهارة نمائية تنمو وتتطور مع التدرب 06.3)

قبل ويستطيع الطالب فيها تفعيل الجوانب التوكيدية لممارسة مفاهيم عليها لتنفيذها في زمن المست

المواطنة في المستقبل. إن إشباع حاجة التوكيدية تجعل الفرد يشعر باالستقرار والطمأنينة ويؤدي 

إحساسه بالزمن وخاصة ما يتعلق بحاضره ومستقبله أكثر مما يفكر في الماضي فالتفكير في 

ر راضي عن حاضره وإن امتالك مهارة توكيد الذات يودي إلى توجيه الماضي يجعل االنسان غي

 زمني أفضل.
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 توصيات الدراسة ومقترحاتها

 

 أوال: التوصيات

 في ضوء النتائج التي استخلصتها الباحثة من الدراسة توصي باآلتي:

المواطنة  االهتمام بالطلبة من منخفضي توكيد الذات كون الجوانب المعرفية عن مفاهيم -1

 لديهم مرتفعة ومشاركتهم قليلة في مجتمع الكلية التقنية.

 .االهتمام بالجوانب المعرفية لتنمية مفاهيم المواطنة -2

أن تكون مادة الحضارة متطلب لجميع الطلبة سواء من الدبلوم أو البكالوريوس وليست  -3

 مقتصرة على طلبة البكالوريوس.

جزء من مقررات المواد الدراسية ويخضع جعل األعمال التطوعية وخدمة المجتمع  -4

 .فيها الطالب للتقييم

طرح مادة ضمن متطلب الكلية تسمى مادة خدمة المجتمع زهو أمر يعمل به في بعض  -5

 الجامعات العالمية.

توفير أنشطة جاذبة في مجتمع الكلية لزيادة مشاركتهم مرتبطة بالمجتمع المحيط أكثر من  -6

 الرسمي.ارتباطها بالمجال األكاديمي 

 طرح بحوث ترتبط بالمواطنة تكون ضمن بحوث المواد االختيارية ومتطلب الكلية. -7

إيالء مزيد من االهتمام لدور التعليم العالي في إغناء أبعاد مفاهيم المواطنة لدى الطلبة  -8

 الجامعيين.

  المقترحات: ثانيا

 وصلت إليها الدراسة يُقترح اآلتي:في ضوء النتائج التي ت

 يد من الدراسات النفسية وربطها بمفاهيم المواطنة.إجراء مز -1

 إجراء دراسات تجريبية لتنمية مهارات توكيد الذات لمنخفضي توكيد الذات بشكل خاص. -2

  محافظات السلطنة. لطالب المدارس في مختلفإجراء دراسة مماثلة  -3
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 المراجع

السلوكي المعرفي لتنمية إنه من حقك يا أخي دليل في العالج (. 7118)الستار  إبراهيم، عبد

 .القاهرة: دار الكاتب للطباعة والنشر والتوزيع.0.طالتوكيدية ومهارات الحياة االجتماعية

 (. طبعة صادر: بيروت.03ج)لسان العرب (. 7113)ابن منظور 

 (. طبعة صادر: بيروت.05ج)لسان العرب (. 7113)ابن منظور 

عي بالمواطنة لدى طالب التعليم العالي في ضوء ثورة تنمية الو(. 7103)أبو العينين، فيروز دمحم 

 جامعة القاهرة، القاهرة. منشورة،. رسالة ماجستير غير يناير 75

(. فاعلية برنامج توجيه جمعي 7103)أبو سعد، أحمد عبد اللطيف والضالعين، أنس صالح 

مجلة البحوث ي. لتحسين مهارتي توكيد الذات وإدارة النزاعات لدى طلبة الصف التاسع األساس

 . 84-45(،6) 78 ،واالجتماعيةوالدراسات سلسلة العلوم اإلنسانية 

. مصر: إيتراك للطباعة توكيد الذات بين الريف والحضر(. 7114)أحمد، دمحم عبد الموجود 

 والنشر. 

ترجمة حامد عبد العزيز )، نظريات اإلرشاد والعالج النفسي(. 0480)باترسون، سيسيل هولدين 

 . الكويت: دار القلم.الفقي(

األمن النفسي وعالقته بالتوجه الزمني لدى طلبة جامعة (. 7114)البدراني، جالل عزيز 

 . رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الموصل. الموصل.الموصل

دور اإلدارة المدرسية في تنمية قيم المواطنة لدى طلبة (. 7100)أحمد البراشدية، ثريا بنت 

 نزوى، نزوى. منشورة، جامعة. رسالة ماجستير غير األساسي بسلطنة عمانالتعليم ما بعد 

المواطنة لدى الشباب الجامعي: األبعاد (. 7105)عبدهللا سيف  ،مطاع دمحم والتوبي ،بركات 

البحث . جامعة نزوى بالتعاون مع مجلس المعرفية والوجدانية والسلوكية في إطار االنتماء الزمني

 العلمي.
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(. مقارنة لتمثل مفاهيم المواطنة لدى طلبة 7106)عبدهللا سيف  ،ع دمحم والتوبيمطا ،بركات

الرابع لقسم التربية لمؤتمر ل بحث مقدم. الماجستير في اإلرشاد النفسي وطلبة البكالوريوس

 .جامعة نزوىوالدراسات اإلنسانية في 

طنة في المرحلة الجامعية تمثل أبعاد الموا(. 7102)بركات، مطاع دمحم والسليماني، أحمد سالم 

المؤتمر الدولي  بحث تم تقديمه في: .لدى الطلبة من ذوي اإلعاقة السمعية ومقارنتها بالسامعين

 األردن. –ان عم   وتحديات( ضوء التحديات المعاصرة )آفاق للتربية الخاصة في

 توري.من جامعة دكتوراة. أطروحة .بورديو بيار اجتماع علم (.7112) الكريم عبد بزاز،

 الجزائر.

 ،44 ،لبنان- السياسية للعلوم العربية المجلة. (. المواطنة: حقوق وواجبات7104)حمد بودراع، أ

045-058.  

ترجمة زهيدة جبور وجان جبور(. بيروت: دار النهار. ). القيم إلى أين(. 7115)بيندى، جيروم 

 (.7114العمل األصلي نشر في عام )

جة تمثل طلبة المرحلة اإلعدادية بمملكة البحرين لقيم المواطنة (. در7118)تلفت، عادل دمحم 

 .011 – 44( 74)، مجلة التربيةالصالحة المتضمنة في كتب المواد االجتماعية. 

ما بعد التدرج( لفرص العمل بعد )(. التمثالت االجتماعية للطلبة الجامعيين 2115)جابر، مليكة 

-15، 18الجزائر،-مجلة العلوم اإلنسانية االجتماعية ماعيةمجلة العلوم اإلنسانية واالجت. التخرج

31. 

(.  تكييف قائمة زيمباردوا لمنظور الزمن للغة 7114)جار هللا، سليمان وشرفي، دمحم الصغير  

 . 65-53(، 73). . مجلة شبكة العلوم النفسية العربيةالعربية

 دار مجدالوي للنشر والتوزيع. األردن: .موسوعة علم السياسة(. 7114)الجاسور، عبد الواحد 

(. العمل التطوعي وعالقته بتنمية المواطنة لدى الشباب الجامعي. 7103)جاهين، أحمد طه أحمد 

 .3284-3243، 35،8مصر، -مجلة دراسات في الخدمة االجتماعية والعلوم اإلنسانية

، جامعة بابلمجلة (. مفهوم المواطنة لدى طلبة جامعة بابل، 7101)الجبوري، طاهر محسن 

08(0،)721-743. 
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. رسالة المواطنة وعالقتها باالنحراف لدى طلبة الجامعات(. 7104)الجهني، مها صويلح 

 دكتوراة غير منشورة. جامعة مؤتة. األردن.

(. متطلبات تعزيز الهوية واالنتماء لدى الشباب الجامعي من وجهة نظر 7104جيدوري، صابر )

، العالي التعليم في للبحوث العربية الجامعات اتحاد مجلةفظة درعا. طلبة الكليات المحدثة في محا

34 (0 ،)45-004. 

 . جدة: كنوز المعرفة. التوكيدي الواثق بنفسه عاليا(. 2112)حجازي، أحمد توفيق 

 الذات بتوكيد وعالقته المستقبل قلق (.7103)الحربي، نايف دمحم والقاسم، جمال مثقال 

مجلة كلية المنورة.  بالمدينة العامة الثانوية المدارس طالب لدى اسيالدر والتحصيل والتخصص

 .203-624( 057) األزهر،جامعة  ،التربية

. اإلسكندرية: دار الوفاء لدنيا الطباعة مهارات توكيد الذات(. 2116)حسين، طه عبد العظيم 

 والنشر.

ماية الحقوق والحريات مؤسسات المجتمع المدني ودورها في ح(. 7101)الحماوي، أديب دمحم 

 . مصر: دار الكتب القانونية.العامة

توكيد الذات وأثره في التكيف االجتماعي: دراسة شبه تجريبية على (. 7112الحالق،  إقبال )

. رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة عينة من المرشدين النفسيين في مدارس محافظة دمشق

 دمشق، سوريا.

فلسفة المواطنة لدى طالب الجامعة ودور البيئة الجامعية في . (7103)خضر، محمود رمضان  

 رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة سوهاج، مصر.. تدعيم في ظل التغيرات القافية المعاصرة

دار المدى للثقافة دمشق:  .الحوار والصدام في الثقافة العربية المعاصرة (.7110) خليل، حامد

 والنشر.

ورقة الشباب الجزائري بين تحديات المواطنة وهشاشة التكوين النفسي (. 7104)رضوان، زقار 

 /مارس. جامعة الجزائر.03-07عمل مقدمة في الملتقى الدولي حول الشباب والمواطنة 
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مهارات توكيد الذات وعالقتها بأساليب التنشئة الوالدية (. 7103) رفه، سمر سعود عبد العزيز

رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة أم القرى، مكة  .رىلدى عينة من طالبات جامعة أم الق

 .المكرمة

(. قياس مهارة توكيد الذات لدى طلبة كلية التربية: دراسة ميدانية 7118)اسم ق امدريشان، ح

للعلوم  مجلة كلية التربية للبنات للعلوم اإلنسانية )جامعة الكوفة( مجلة كلية التربية للبنات .مقارنة

 .081-062( 3) 7، ة(ة الكوفاالنسانية )جامع

القاهرة: مؤتمر مستقبل التعليم الجامعي العربي "رؤى تنموية". (. 7112)زاهر، ضياء الدين 

 المكتب الجامعي الحديث.

 وانعكاس الوطنية التربية مادة نحو األردنية الجامعات طلبة اتجاهات (.7114)الزبون، دمحم سليم 

مجلة دراسات العلوم  مجلة دراسات العلوم التربوية. هيمهامفا من للعديد تمثلهم درجة على ذلك

 .033 – 002(، 0) 36التربوية،

(. مدى فعالية برنامج التدريب التوكيدي في تنمية مستوى توكيد الذات 7107) ونيسسعيدة، ل 

البصيرة للبحوث واالستشارات والخدمات  مركز-دراسات نفسية  .لدى عي نة من الط لبة الجامعيين

 .47-23، 2، الجزائر-علمية الت

 بتعزيز األردنية الجامعة التزام درجة(. 7100)السليحات، ملوح مفضي والحسامي دمحم مفلح 

. مجلة . مجلة دراسات العلوم التربويةالطلبة نظر وجهة من اإلنسان حقوق بمفاهيم الوعي

 .811 – 228(، 7) 38،ةدراسات العلوم التربوي

 تونس: دار (.سعيد الدين جالل ترجمة) ،العقل اصالح في سالةر(. 7101) باروخ سيبنوزا،

 .للترجمة الوطني المركز سيناترا

. القاهرة: دار العالم رؤى تربوية وتعليمية متجددة بين العولمة والعوربة(. 7118)شحاته، حسن 

 العربي.

الوطنية  اتجاهات معلمي الدراسات االجتماعية نحو الهوية (.7104)الشحي، عدنان بن راشد 

 . رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة السلطان قابوس، مسقط.بسلطنة عمان
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مصر: دار الكتب . المواطنة ودورها في تكامل المجتمعات التعددية(. 7107شريف، أمين فرج )

 القانونية.

. درجة تمثل طلبة الجامعات األردنية لمفاهيم المواطنة الصالحة (.7113)الشويحات، صفاء نعمة 

 رسالة ماجستير غير منشورة. الجامعة األردنية، األردن.

واقع التربية من أجل المواطنة العالمية في سلطنة عمان (. 7107)الصارمية، بدرية بنت عبدهللا 

رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة السلطان  .من وجهة نظر معلمي الدراسات االجتماعية

 مسقط. قابوس،

لثقافة السياسية وانعكاسها على مفهوم المواطنة لدى الشباب الجامعي ا(. 8000)صقر، وسام دمحم 

 رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة األزهر، غزة.م. 8002-8002في قطاع غزة 

 . القاهرة: مكتبة األنجلو المصرية.تربية المواطنة بين النظرية والتطبيق(. 2113)طه، أماني دمحم 

لتوجه الزمني وعالقته بالتنظيم الذاتي للتعلم لدى طلبة معاهد (. ا7116. )بشير لودعبد األحد، خ

دراسات الموصل بجامعة  مركز-مجلة دراسات موصلية  .إعداد المعلمين في مدينة الموصل

 .061-030، 04، 5،العراق –الموصل 

(، دور برنامج كلية التربية جامحة واسط في تنمية مفاهيم 7107)عبد السيد، ضرغام رضا  

 .82-55(، 30)00، مجلة واسط للعلوم اإلنسانية، نةالمواط

. القاهرة: مكتبة 0. طالنمو النفسي واالجتماعي وتشكيل الهوية(. 7114)عبد المعطى، حسن 

 زهراء الشرق.

تصورات معلمي الدراسات االجتماعية في الدراسات االجتماعية (. 7101)العبرية، إقبال سلطان 

. رسالة ماجستير غير منشورة، سلطنة عمان عن تربية المواطنةفي المدارس الحكومية والخاصة ب

 جامعة السلطان قابوس. مسقط.

مدى تضمين سمات الهوية الوطنية في كتب الدراسات (. 7114)العبيداني، دمحم بن جمعة 

. رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة السلطان بسلطنة عمان 07-5االجتماعية للصفوف من 

 مسقط. قابوس،
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إرشادي معرفي سلوكي لتنمية توكيد الذات لدى عينة من (. برنامج 7107)، حسام الدين عزب

 .003-012(،54) 05 ،دراسات الطفولة، الشباب الجامعي

. دار نظريات االرشاد والعالج النفسي(. 0444)العزة، سعيد حسني والهادي، جودت عزت 

 الثقافة للنشر والتوزيع: األردن.

عالقة تشكل هوية األنا بكل من مفهوم الذات والتوافق النفسي (. 7113)ن دمحم حس عسيري، عبير

. رسالة ماجستير غير واالجتماعي والعام لدى عينة من طالبات المرحلة الثانوية بمدينة الطائف

 منشورة، جامعة أم القرى. مكة المكرمة.

 الكتب الوطنية.. ليبيا: دار منطق الحوار بين األنا واآلخر(. 2114)عقيل، عقيل حسين 

 . القاهرة: عالم الكتب.الهوية والتعليم(. 5002)علي، سعيد إسماعيل 

(. دور الجامعات األردنية الرسمية في تعزيز تربية 7104) والزبون، دمحم بد السالم،العوامرة، ع

المواطنة وعالقتها بتنمية االستقاللية الذاتية لدى طلبة كليات العلوم التربوية من وجهة 

 .708-78،082 ،فلسطين– اإلنسانية للعلوم النجاح جامعة مجلة مجلة. منظره

(. الفروق في مستويات أبعاد التوجه الزمني وعالقتها 7118العويضة، سلطان بن موسى )

، 004، الخليج رسالة مجلةبمستوى االتزان االنفعالي لدى عينة من طلبة جامعة عمان األهلية. 

0-48. 

 .087-027(، 6)، مجلة التربية(، مقياس توكيد الذات، 0486)عبد الفتاح غريب  غريب،

 . سوريا: دار صفحات للدراسات والنشر.الزمن سيكولوجية(. 7101الفتالوي، علي شاكر )

 : مدخل لتنمية الكفاءة الشخصية. مصر: دار غريب.توكيد الذات(. 0448)فرج، طريف شوقي 

مجلة المدير . اجبنا نحو تحقيق التنمية والرخاء(. الشعور باالنتماء وو1984)فهمي، حسين فايز 

 .79-72، 87مصر،  -العربي

توكيد الذات والتكيف األكاديمي وعالقتهما ببعض المتغيرات (. 7114)كتلو، كامل حسن 

-684(،4) 5،دراسات عربية في علم النفسالديموجرافية والتربوية لدى طلبة جامعة الخليل. 

204. 
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عن الهوية "الهوية وتشتتها في حياة إيرك إيركسون وأعماله" بحث ال(. 7101)كونزن، بيتر 

 ترجمة سامر جميل رضوان(. غزة: دار الكتاب الجامعي. )

عالقة توكيد الذات واالغتراب النفسي والذكاء االنفعالي (. 7104)، بيان حمود اللصاصمة

جستير غير منشورة. . رسالة ماباالتجاهات نحو العنف لدى عينة من طلبة الجامعة األردنية

 الجامعة األردنية. عمان

(. التمثيالت االجتماعية وعالقتها بالتوجه نحو السيادة االجتماعية لدى 2112)مبارك، بشرى عناد 

 .161-127، 51العراق، - مجلة الفتحالمنتمين لألحزاب السياسية. 

جتماع. الدار الموسوعة العربية لعلم اال(. 7101)مجموعة خبراء عرب في علم االجتماع 

 : تونس.العربية للكتاب

الدولة والمجتمع في عمان منذ النباهنة حتى العصر الحديث (. 2114)المحرزي، منصور ناصر 

 . منتدى المعارف: بيروت. (: من الصراع على السلطة إلى التنمية وأزماتها5511-2152)

. األردن: دار جرير للنشر ةاالنتماء والقيادة والشخصي (.7101)دمحم، عايدة وقطناني، دمحم 

 والتوزيع.

(. عالقة المنظور الزمني للوقت ببعض سمات علم النفس اإليجابي 7105دمحم، هالة عبد اللطيف )

 .011- 45، 47، مصر-النفسي االرشاد مجلةلدى عينة من طالب الجامعة. 

 ،ربية األساسيةمجلة كلية الت (. التوجه الزمني لدى طلبة الجامعة.7113)محمود، أحمد نوري 

 .738-708(، 3) 0جامعة الموصل، 

 الخمس الشخصية بسمات وعالقته الجامعة طالب لدى العنف(. 2115) نهاد عبد الوهاب محمود،

 .211- 145 ،42 ،مصر– النفسي االرشاد مجلة. الذات وتوكيد الكبرى

عينة من المراهقين  (. العالقة بين األمن النفسي وتوكيد الذات لدى7105)المطيري، خالد غازي 

 عين جامعة التربية، كلية مجلة من الجنسين من طالب المرحلة الثانوية العامة بدولة الكويت،

 . 002-92(،8) 92،شمس
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(. برنامج إرشادي لتنمية االنتماء لدى عينة 7103)مظلوم، مصطفى علي وعبد العال، تحية دمحم 

 .344-310(، 3) 40 )مصر( يةمجلة كلية التربمن تالميذ المرحلة االبتدائية. 

تربية المواطنة توجهات وتجارب عالمية في إعداد المواطن (. 7116)المعمري، سيف بن ناصر 

 . مسقط : مكتبة الجيل الواع.الصالح

 رسالة. منهج تربوي عماني لبناء وعي بالمواطنة العالمية(. 7101) اصرن نب يفالمعمري، س

 .83-81، 74 ع عمان، سلطنة ،التربية

التربية من أجل المواطنة في دول مجلس التعاون لدول (، 7104)المعمري، سيف بن ناصر 

 . 60-34، مجلة رؤى استراتيجية، مسقط. ص الخليج العربية: الواقع والتحديات

(. التربية من أجل المواطنة المسئولة 7107)المعمري، سيف بن ناصر والغريبية، زينب بنت دمحم 

 .سلطنة عمان .النظرية والتطبيق()

سلطنة عمان: مؤسسة  .طرق العبور نحو المواطنة المسؤولة(. 2114)المعمري، سيف ناصر 

 الرؤيا للصحافة والنشر.

. المؤتمر الطالبي (. المواطنة والعولمة فرص التعزيز ومحاذير االهتزاز2111)منصر، جمال 

جامعة نزوى، سلطنة  .قيم المواطنة"المؤتمر الطالبي الثالث "تعزيز  الثالث "تعزيز قيم المواطنة"

 عمان.

. السيب: مركز مسقط قضايا المجتمع العماني في ظل العولمة(. 7103)الموسوي، شير شرف 

 لتنمية اإلبداع واالستشارات اإلدارية واالجتماعية والنفسية.

 عمان: دار مكتبة الرائد العلمية.  المواطنة.(. 7113)ناصر، إبراهيم عبد هللا  

. األردن: دار الرائد للنشر أسس التربية الوطنية(. 7116إبراهيم وشويحات، صفاء. ) ناصر،

 والتوزيع.

 . بيروت: دار اإلبداع.التربية المواطنية في فكر السلطان قابوس(. 7116)نمر، فريحة 
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(. نسق االنتماء االجتماعي وأولوياته في المجتمع الكويتي المعاصر: 7113) لي أسعدوطفة، ع

ة دراسات الخليج والجزيرة مجل  .ة سوسيولوجية في جدل االنتماءات االجتماعية واتجاهاتهامقارب

 .206-127 (،018) 74 ،الكويتالعربية، 

"سوسيولوجيا" المواطنة أم "علم تربية" المواطنة؟ أنماط (. 7103)يونس، الشامي األشهب 

"، مجلة لتربية على المواطنةالعالقة بين النسق االجتماعي والنسق التربوي ضمن خصوصية "ا

 . 022-44،  (74-73)، الرباط. إضافات
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 بالمحكمين خاصال المقياس

 .المحترم ....................................الدكتور المحكم .................................

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته وبعد:

لجامعات والكليات في سلطنة عن مدى تمثل بعض طلبة ادراسة بإجراء  ةم الباحثترو

 استكماال لمتطلبات الحصول على عمان لمفاهيم المواطنة وعالقته بتوكيد الذات، وذلك

نزوى، ولتحقيق أهداف الدراسة أعدت الباحثة أداة لقياس الماجستير من جامعة  درجة

 ةالباحث المنطقي لفقرات األداة حرصتفي إيجاد الصدق  مستوى توكيد الذات، ورغبة

 .للتحكيم  اختياركم كعضولى االسترشاد بآرائكم فتم ع

وآرائكم حول صحة هذه  وإبداء مالحظاتكمبقراءة هذه االستبانة  منكم التكرمنرجو 

له خصصت  المجال الذيومناسبة الفقرة في   ومناسبتها لفقرات توكيد الذات الفقرات 

علما بأن رونها مناسبة. توإضافة أي فقرة  المرفقة،لما هو موضح في االستمارة  طبقا

وتفضلوا  .مطلقا(ال يحدث  –نادرا  –أحيانا  – دائما)رباعي  المستخدمين ستكونإجابة 

 االحترام.بقبول فائق 

 

 

 

 الباحثة:

 رضية بنت أحمد المحروقية 
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مدى ارتباط 
العبارات 
 بالموضوع

مدى سالمة 
الصياغة 
 اللغوية

المالحظات 
 تعديالتوال

 مرتبطة
غير 
 مرتبطة

 سليمة
غير 
 سليمة

0 

عر
شا

لم
 ا
ن
ع
ر 

بي
تع

ال
 

إعجابي لعمل أو  أبدي
 فعل قام به زميلي 

     

أعبر لزميلي الجديد عن  8
مدى سروري بالتعرف 

 عليه 

     

إذا تجاوز أحد الزمالء  9
حدوده معي فإنني أعبر 
له عن استيائي لهذا 

 التجاوز

     

ن ضيقي أعبر ع 4
الذي ينتقدني  للمحاضر

 أمام زمالئي في الفصل

     

أعبر عن إعجابي  2
 المقرر عن لمدرس
تدريسه إن كانت طريقة 

  تعجبني حقا

     

أعبر لزميلي عن عدم  6
 لي ارتياحي لزيارته

 أثناء وقت مذاكرتي 

     

بشكل عام أنا صريح في  9
 البوح بمشاعري

     

2 

را
آل
 ا
ن
ع
ر 

بي
تع

ال
ء

 

محاضر استطيع مناقشة  
المادة إذا أخطأ في 

وشعرت أنه  المعلومة
 ليس على صواب 

     

رأيي حتى لو كان أُبدي  2
سيغضب أو يزعج 
 زمالئي داخل الفصل 

     

إذا لم تعجبني طريقة  00
 أتحدث شرح المحاضر
بكل وعن ذلك أمامه 
 صراحة 

     

رأيي بصراحة ولو  أقول 00
 لكلم يطلب مني ذ
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 م
 مجال
 الكشف

 
 العبارة

مدى ارتباط 
العبارات 
 بالموضوع

مدى سالمة 
الصياغة 
 اللغوية

المالحظات 
 والتعديالت

 مرتبطة
غير 
 مرتبطة

 سليمة
غير 
 سليمة

00 

ق
قو

ح
ال
 ب
بة

ال
ط
لم

ا
 

أطلب من المحاضر 
إعادة شرح الموضوع 

 الذي ال أفهمه 

     

أجد من السهولة أن  08

طع حديثي أطلب من يقا

أن ينتظر قليال ريثما 

 أنتهي 

     

إذا أحسست أن عالماتي  09

غير عادلة أطلب من 

 مدرسي مراجعتها 

     

04  

ت
با

طل
 ب

دم
تق

ال
 

 

أطلب من زمالئي تقديم 

المالحظات المتعلقة 

 بطريقة عرضي للمادة   

     

في حالة الحاجة ،  02

استطيع ألتماس المعونة 

المادية من رئاسة 

 لجامعة أو الكلية ا

     

أطلب من مرشدي  06

األكاديمي مساعدتي إذا 

واجهتني مشكلة تخص 

 خطتي الدراسية 

     

عندما تواجهني أزمة أو  09

محنة ال أتردد في طلب 

مشورة أو نصيحة من 

 المقربين 

     

02 

قد
لن
 ا
هة

ج
وا

م
 

استطيع مناقشة زميلي  
 عن نقد يوجهه لسلوكي 

     

ل بهدوء تقييم أتقب 02
المحاضر بكل ما يتعلق 

اختبار  )بالمادة 
 ،عرض ، واجبات(

     

ال أتخلى عن هواياتي  80

واهتماماتي حتى لو 

 سخر منها أصدقائي
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 م

 مجال
 الكشف

 
 العبارة

مدى ارتباط 
العبارات 
 بالموضوع

مدى سالمة 
الصياغة 
 اللغوية

المالحظات 
 والتعديالت

 مرتبطة
غير 

 بطةمرت
 سليمة

غير 
 سليمة

80 

جل
خ
ال

 

أخجل عندما أصل متأخرا 
 عن موعد المحاضرة

     

عندما أنبه زميلي  أخجل 88
 لمخالفته التعليمات الجامعية 

     

أشعر بالخجل عندما أشرح  89
لمدرسي الغير عماني عن 
 بعض عاداتنا وتقاليدنا 

     

أقف أشرح وعندما  ارتبك 84
  الفصل في  أمام زمالئي

     

أتردد في االعتراف عندما   82
 تستوقفني معلومة لم أفهمها   

     

86 

ار
تذ

ع
ال
ا

 

في كل األحوال أعتذر عن 
 أي خطأ يصدر مني

     

عندما أصل للمحاضرة  89
متأخرا أعتذر مباشرة من 

 المحاضر

     

82 
ال
ل 

قو
 

 
إذا طلب زميلي مني 

اإلجابات الجاهزة في مساق 
 أرفض ذلك مباشرة معين ؛ 

     

استطيع أن أعتذر لصديق  82
يطلب مني خدمة في حين 
أنني مشغول بشيء مهم 

 جدا 

     

حين يطلب مني زمالئي  90
أداء واجبات دراسية بدال 
عنهم أجد من السهولة في 

 رفض ذلك 

     

أستطيع مواجهة المحاضر  90
عندما يفرض نظاما معينا 
ية يتعلق بالمادة الدراس

وأعتبره من وجهة نظري 
 أنه غير معقول 

     

عندما يتعامل معي زميلي  98
بصورة استفزازية ال 
 أتوانى في إيقافه 
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 م
 مجال
 الكشف

 
 العبارة

مدى ارتباط 

العبارات 
 بالموضوع

مدى سالمة 

الصياغة 
 اللغوية

المالحظات 
 والتعديالت

 مرتبطة
 غير

 مرتبطة
 سليمة

غير 
 سليمة

99 

ت
قا
ال
لع

ا
 

يصعب علي أن أبادر  
بالتفاعل مع األشخاص 
اآلخرين الذين ال 
تربطني بهم صلة 

 مسبقة.

     

أحب تكوين صداقات  94
 اجتماعية جديدة 

     

أحب أن أؤثر في  92
 زمالئي وأوجههم

     

أشترك في األنشطة  96
الطالبية بالجامعة بناء 

 ة زميلي على رغب

     

99 

س
نف

ال
 ب

قة
لث

ا
 

أتولى زمام المبادرة 
في تقسيم األعمال 

 الموكلة 

     

أجد من السهل إعطاء  92
 األوامر أكثر من تلقيها 

     

آراء اآلخرين ال تحدث  92
 تغييرا في قراراتي

     

في لقاءات األنشطة  40
الطالبية أقدم نفسي 
بسهولة وأشاركهم في 

متعلقة األحاديث ال
 بأنشطة الجماعة 
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 (2)ملحق 

 مقياس توكيد الذات بالصورة النهائية
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 جامعة نزوى

 

 
 أختي الطالبة، السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته / أخي الطالب 

 
 في الماجستير درجة على الحصولات متطلب الستكمال دراسة بإجراء الباحثة تقوم

يقيس بعض جوانب السمات  مقياسابجامعة نزوى وتستخدم  النفسي اإلرشاد تخصص

 التوصل تساعدنا فيالشخصية. تعاونك معنا من خالل تقديم إجابات صريحة وواقعية 

بأن هذه البيانات لن تستخدم خارج  ثق  .الحالية الدراسة يخدم فيما النتائج أدق إلى

 العلمي.البحث إطار 

 الشخصي لرأيك بالنسبة حالتك على تنطبق ل عبارةك أمام(x) إشارة ضعرجاء 

وتذكر أن هذا ليس اختبارا أي ال توجد إجابة صحيحة أو إجابة خاطئة وإنما تصف 

 الجزيل الشكر خالص ولكمواقعك الحالي الذي تعيشه. 

 
 رضية بنت أحمد المحروقية :الباحثة

 
 
 

 ذكر                 أنثى   الجنس:...................                  اختياري(: ..........)االسم                   
 
 

          المحافظة: ............................                            التخصص: .....................                                                
 

                   
 ............................السنة الدراسية                   
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ال 
يحدث 
 مطلقا

 م الفقرة دائما أحيانا نادرا

    
أعبر عن رأيي بصراحة إذا لم تعجبني طريقة شرح 

  .المحاضر

1 

    
عندما أصل للمحاضرة متأخرا أعتذر مباشرة من 

.المحاضر  

2 

    
مطالبة من يقاطع حديثي أن ينتظر  الصعوبةأجد من 

  .قليال ريثما أنتهي

3 

    
أتمسك برأيي الذي أعتقد بصحته حتى لو كان  

.زمالئي ال يوافقون عليه  

4 

    
أتقبل بهدوء تقييم المحاضر بكل ما يتعلق بالمادة 

(واجبات عرض، اختبار،)  

5 

م.آرائه مع اختلفت نالذي الناس مع الحديث أتجنب       
6 

 ال أبادر بالتحية على من ال أعرف.    
7 

اتقبله. ال معينا نظاما يفرض عندما المحاضر اناقش      
8 

    
اترك للطرف اآلخر الذي انتقده متسعا من الوقت 

.لتعديل سلوكه  

9 

    
ال أطلب من المحاضر إعادة شرح الموضوع الذي 

.ال أفهمه  

10 

    
 أحد مشورة أطلب محنة أو أزمة اجهنيتو عندما

عندي. المقربين  

11 

.أن أطالب بدين لي عند زميلي ييسهل عل      
12 

    
في حال  أستطيع أن أعتذر لصديق يطلب مني خدمة

.بشيء مهم مشغول  

13 

 14 أخطئ في اختيار الوقت المناسب لتوجيه النقد.     

    
 أنها سستأح إذا عالماتي مراجعة مدرسي من أطلب

ة.عادل غير  

15 

 أحتفظ برأيي لنفسي حتى ال أزعج زمالئي.    
16 

    
 بصوت يتحدث ممن أطلب المكتبة في مذاكرتي أثناء

ء.الهدو يلتزم أن مرتفع   

17 

 االعتذار العلني فضيلة ال أمتلكها.    
18 

شخصه. وليس زميلي سلوك انتقد      
19 

    
 في الجاهزة اإلجاباتمني  طلب إذا زميلي من اعتذر

معين. مساق  

20 
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ال 
يحدث 
 مطلقا

 م الفقرة دائما أحيانا نادرا

 ال أناقش محاضر المادة إذا أخطأ في المعلومة.    
21 

    
عندما يصدر منى سلوك غير الئق داخل المحاضرة 

.اعتذر مباشرة من المحاضر  

22 

    
تبة( مطعم، مك)في طابور االنتظار  طالبإذا تجاوزني 

  .أطلب منه أن ينتظر دوره

23 

زمالئي. أعبر عن رأيي بعفوية ولو لم يطلب مني      
24 

 أعتذر عن خطأي إذا كان الطرف اآلخر أقوى مني.     
25 

.بصراحة بمشاعري ابوح عام بشكل      
26 

    
أتجاهل األمر إذا اقرضت زميلي شيئا ووجدت به تلفا 

 فال أواجه.

27 

    
 واجهتني إذا مساعدتي األكاديمي مرشدي من أطلب

بدراستي. تتعلق مشكلة  

28 

الئي حين يوجهون لي النقد.مناقشة زم أتحاشى      
29 

    
اتخلى عن حاجاتي ومطالبي لصالح من يشكل لي  ال

 .المحاضر أوأمري سلطة مثل ولي 

30 

.أعتذر بشكل علني إذا أخطأت في حق زميلي      
31 

.تجاوز حدوده معيإيقاف من ي ليس من عادتي      
32 

    
مساعدتي في حل بعض الواجبات.من زمالئي  أطلب  33 

.عن درجاتي في مادة معينة اأستطيع أن أرفع تظلم      
34 

    
عندما أنتقد شخص ما فإني أبدأ بذكر االيجابيات قبل 

.السلبيات  

35 

.المطروحة داخل الفصلات النقاشأبدي رأيي حول       
36 
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 ( مقياس مفاهيم المواطنة لدى طلبة التعليم العالي3)ملحق 
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 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 حضرات الطلبة األفاضل

 السالم عليكم ورحمة هللا  وبركاته

استبياناً لمفاهيم المواطنة لدى طالب وطالبات  نحن فريق من الباحثين نقوم ببحث علمي يستخدم

التعليم العالي في سلطنة عمان. نرجو أن نحصل على دعمك لمشروعنا هذا، من خالل مؤسسات 

تطوعك بتقديم إجابات صريحة وواقعية على أسئلة هذا االستبيان. يتضمن االستبيان بعض 

البحث الفقرات المتعلقة ببيانات عنك، ثق بأن هذه البيانات لن تستخدم بأي طريقة خارج إطار 

جتمع العماني بإذن هللا. مع خالص تقديرنا لجهدك، هذا االستبيان ليس اختباراً، العلمي النافع للم

ً على الواقع بهدف )صحيحة( وال )وال توجد إجابة  خاطئة(. يهدف االستبيان إلى التعرف حقا

تحسينه. أجب رجاء بما ترى أنه ينطبق عليك أو يعبر عن رأيك الصريح، تكون اإلجابة بوضع 

 ال ينطبق بالمرة، وسط، منطبق تماماً .الخ( . )ة التي تعبر عن إجابتك في الخان× إشارة 

 

 

 

: البيانات ا
ً
 ية:لشخصأوال

 .                             : املحافظة      اختياري( ) الاسم: 

 .                                            : التخصص                             : ذكر                            أنثىجنسال

 ......السنة الدراسية:   ......................................الجامعة أو الكلية: 
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: فقرات الاستبيان:
ً
 ثانيا

غير  الفقرة 

منط

بق 

 باملرة

 منطبق

بدرجة 

 بسيطة
 وسط

 نطبقم

بدرجة 

 كبيرة

 نطبقم

بدرجة 

 تامة

      .خامس جد أو أكثرأنا أحفظ أسماء أجدادي متسلسلة ل  -1

      لدي ميل إلى تعلم الصناعات الحرفية التي توارثناها.  -2

      .أحب اقتناء القطع التراثية العمانية وأنظر إليها بتقدير واعتزاز  -3

      كطالب، أنا أعرف حقوقي المنصوص عليها في القانون الجامعي.  -4

اسية في البلدان أشعر بشيء من القلق لوجود صراعات عسكرية وسي  -5
 .القريبة من عمان

     

أقوم بجمع المعلومات المتعلقة بالمشكالت االجتماعية في المجتمع   -6
 .العماني

     

أسعى في دراستي إلى اإللمام بكل ما يسهم في تدعيم وضع تخصصي   -7
 .في عمان

     

      نا.االنفتاح المتزايد على العالم يقلقني من ضياع الهوية المميزة لمجتمع  -8

      أحفظ أمثاالً شعبية عمانية وأستخدمها في مواقف مختلفة.  -9

لو حاول أحد أفراد أسرتي ارتداء  مالبس من غير بيئتنا لمنعته من   -11
 ذلك.

     

      .أتابع الوضع االقتصادي في عمان  -11

في اللقاءات التي تجمعني بأجانب أشعر في نفسي بالفخر لكوني   -12
 .عماني

     

كمنسق للمجموعة(أتعاون معه جيداً لتحقيق )ن يتم اختيار طالب حي  -13
 المصلحة العامة.

     

ال أشعر بالثقة بأنني سأتمكن عند التحاقي بالعمل من اإلسهام في   -14
 فالمعيقات كثيرة. ؛تطويره

     

أختار في دراستي تعلم موضوعات أعتقد أن المجتمع العماني سوف   -15
  يحتاج إليها في المستقبل.

     

أهتم بالقراءة عن الشخصيات العمانية التاريخية من علماء وفقهاء   -16
 ومؤرخين وشعراء.

     

      .أحب زيارة المعالم السياحية في عمان  -17

      .أحرص على الحفاظ على عاداتي العمانية في اللباس  -18

تعلمت في احتكاكي بزمالء الدراسة أن أتقبل عادات عمانيين من   -19
 تلفة عن بيئتي.بيئات مخ

     

      .أتعاطف مع األشخاص الذين يطالبون بحقوقهم المشروعة  -21

      أعذر نفسي حين ال ألتزم بدقة في مواعيدي بسبب الظروف.  -21

حين يقوم شخص ما بمخالفة صريحة للتعليمات الجامعية فإنني أنبهه   -22
 .لذلك

     

على  تأثيردون للتعامل مع التنوع قيم الديمقراطية ضمان أفضل   -23
 .استقرار المجتمع

     

أفكر أحياناً في تصورات أو خطط لتحسين وضع التخصص الذي   -24
 أدرسه في عمان.

     

أطالع كتب التاريخ العماني بين فترة وأخرى ليكون لدي إلمام جيد   -25
 بتاريخنا.

     

      أشعر بالفخر حينما أشرح لشخص غير عماني بعض عاداتنا وتقاليدنا.   -26

27-        
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تحدث بعض المشادات بيني وبين أهلي لعدم رغبتي الذهاب لمناسبات 

 كالتعزية أو المشاركة في األفراح(.)اجتماعية معينة 

 

 

شكوكي بصدق الناس الذين يطلبون المساعدة تجعلني ال أساعد الجميع   -28
 كي ال أنخدع.

     

ات مختلفة عن أتواصل جيداً خالل دراستي مع زمالء عمانيين من بيئ   -29
 .بيئتي

     

      أبتعد عن تداول ونشر األخبار غير المؤكدة.  -31

      ال ألتزم برأي األكثرية؛ ألن أكثر الناس ال يعلمون  -31

ال أجد مبرراً للتفكير بالمستقبل والتحديات التي يمكن أن تواجه   -32
 مجتمعنا؛ ألنني متوكل على هللا.

     

      تاريخية التي حدثت في ماضي عمان.لدي معرفة جيدة باألحداث ال  -33

أشعر بالفخر واالرتياح حين ألتزم بالعادات االجتماعية في المناسبات   -34
 .العامة

     

35-   ً       .أعرف أسماء أبناء عمومتي وأبناء أخوالي جميعا

المشاركة في تحمل المسؤولية تعرض اإلنسان لهموم هو في غنى   -36
 عنها.

     

      يدة مع الجيران واألقارب.أحتفظ بعالقات ج  -37

      .أنا حريص على القيام بممارسة حقي االنتخابي  -38

      تخصصنا في عمان.  قييم وضعأتحدث مع زمالئي أحياناً حول سبل ت  -39

      أعرف سبب تسمية عمان بهذا االسم.  -41

قمت خالل السنوات الخمس األخيرة بزيارة المواقع األثرية في واليات   -41
 ة بعيدة عن مكان سكني.عماني

     

أرى أن المعارف والواسطة هي أهم وسائل قضاء الحاجات   -42
 والمصالح.

     

      أنزعج عندما يترك أحدهم حنفية الماء مفتوحة.  -43

أشارك في تفعيل التواصل بين الطالب لتحقيق مصالحنا وأهدافنا   -44
 .المشتركة

     

العمل عند القيام بعمل  أشجع اآلخرين على أن يؤدوا نصيبهم من  -45
 جماعي.

     

      أهتم بالتعرف إلى المشكالت المستقبلية التي تواجه مجتمعنا العماني.  -46

      أشعر بفخر واعتزاز بنفسي حين ألبس الثياب العمانية.  -47

      أعتقد أن األفكار السياسية اآلتية من الغرب هدامة وال تناسب مجتمعنا.  -48

      له اآلخرون من سلوكيات خاطئة فهذا شأنهم.ال أبالي بما يفع  -49

      من الطبيعي أن أستخدم اآلخرين لتحقيق أهدافي الشخصية.  -51

      أرمي األوساخ في غير مكانها من آن آلخر.  -51

لدي تفاؤل بقدرة المجتمع العماني على تجاوز صعاب المستقبل   -52
 القادمة.

     

ارسة عادات لم تعد تناسب أشعر بشيء من التردد والخجل من مم  -53
 الزمن الحاضر.

     

      أعرف أسماء المرشحين لمجلس الشورى عن منطقتي.   -54

      أهتم حقاً بالتعرف إلى العادات المتنوعة في بيئات عمان المختلفة.  -55

      أتابع كل جديد من القوانين الجامعية وتعميمات وزارة التعليم العالي.  -56
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غير عربي لمدة أسبوع فأكثر، أغير مالبسي حين أكون في بلد   -57
 العمانية المعتادة بثياب تالئم بيئة البلد الذي أنا ضيف فيه. 

     

      أبقى على تواصل دائم مع أسرتي لمتابعة شؤونها ومستجدات عيشها.   -58

      شاركت في أعمال تطوعية لخدمة المجتمع.  -59

      ار بعيداً عن العصبية.أنجح في حل المشكالت التي تواجهني بالحو  -61

السياسية(؛ ألنها تجلب )من األفضل للمرء أن يبتعد عن الحياة العامة   -61
 المتاعب فقط.

     

ليس من مسؤوليتي الحفاظ على أثاث ومرافق الجامعة فتلك مسؤولية   -62
 غيري.

     

      أحتفظ بعالقات جيدة مع زمالئي.  -63

تي في مكان عام ألنني حر ليس من حق أحد أن يطلب مني خفض صو  -64
 فيما أفعله.

     

بعض األساتذة الذين يحرصون على تنفيذ التعلميات بدقة يثيرون   -65
 تذمري.

     

      أحرص على المشاركة في األنشطة الجماعية في الجامعة.  -66

 

 

 

 نشكر لك مساعدتك في إنجاز أهداف هذا البحث
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- The Time affiliation of the sample of the study is the balance between the past, the 

present and the future. The average affiliation is high and is above the value of the 

quintile. 

- There are significant differences in behaviorism, cognitive and present time dimension 

regarding the variation of "Major" for the favor of engineering students. In addition, 

there are significant differences in the past time affiliation for the students of 

commercial students. 

 

- There are statistically significant differences in the form of the dimensions of the 

concepts of citizenship in favor of the fifth academic year, except for the cognitive 

dimension, and the differences related to it are not statistically significant. 

 

- There are statistically significant differences between high and low assertiveness in the 

cognitive, emotional and behaviorism for the favor of students with high assertiveness. 

In addition, there are statistically significant differences between them regarding the 

order of the dimensions. For the high level of assertiveness behavioral comes first, than 

emotional and then cognitive wile is different for the students with low assertiveness. 

Emotional is first, than cognitive and finally it is behavioral.   

 

-There are no statistically significant differences in the time affiliation between high and 

low assertiveness in the order of the affiliation time, present, past, future. Although the 

sample shows higher time affiliation in the present in comparison to the past and the 

future. 

 

- There are  significant correlations between the dimensions of assertiveness and the 

concepts of citizenship.. 

 

- The results indicated that the dimensions of the concepts of citizenship can be 

predicted through assertiveness. The prediction ratio ranged from (19.5 to 0.06%) 

depending on the different dimensions. 

  

Key words: assertiveness, dimensions of citizenship, cognitive, emotional, behavioral 

dimensions of citizenship, time affiliation, citizenship concept.  
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This study aimed to reveal the level of assertiveness and its relationship  

represent the concepts of citizenship among students of Technology College. The 

researcher used the descriptive method in this study. The sample of the study consisted 

of 200 students. Two scales of study have been applied, namely:  the assertiveness 

scale, which prepared by the researcher. The second scale was (Barakat and A' Tobi's 

2015) scales of the citizenship concept.  

 

The researcher utilized different scales for data analysis such as the mean, standard 

deviation, T test, one way ANOVA, coefficient of correlation (Pearson) and Regression 

linear. 

The results of the study show: 

- There is a high level of assertiveness according to the scale used in this study. 

  

- There are no statistically significant differences between the sexes in the level of 

assertiveness and represent citizenship concepts. 

 

- There are statistically significant differences in assertiveness due to the variable for the 

academic year and for the fifth year students 

 

- The study sample have a balance between the emotional, behavioral and cognitive 

dimensions. The average of the representation is high and is above the value of the 

quintile. 
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