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  إقرار
  

أنها قدمت لجامعة القدس لنيل درجة  "علي يوسف ديك" مقدم هذه الرسالة انأقر أ

ن أاإلشارة له حيثما ورد، و تء ما تمباستثنا ،الماجستير، وأنها نتيجة أبحاثي الخاصة

  .هذه الرسالة أو أي جزء منها لم يقدم لنيل أي درجة عليا ألي جامعة أو معهد

  
  علي يوسف الديك

  

  :التوقيع

  

    2012/ 5/ 12:  التاريخ
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  شكر وعرفان

  
عـانني  أن الحمد والشكر والثناء هللا عز وجل الذي بفضله وكرمه وتوفيقـه  إ

   .الرسالة هذهنجاز إمري على أويسر لي 

االسـتاذ   إلـى والتقـدير   تقدم بخالص الشـكر أن أوانه ليسعدني وشرف لي 

شراف علـى هـذه   باإل الدكتور تيسير عبد اهللا الذي شرفني وتفضل مشكوراً

لتوجيهاته القيمة ألفكاره ووكان  ،وتهدها بالعناية واالهتمام الكبيرين ،الرسالة

  .هذه الدراسةثراء إثر الكبير في األ

توجه بجزيل الشكر والتقدير والعرفان لكـل مـن السـادة    أكما ويسعدني ان 

  :أعضاء لجنة المناقشة وهم

  كامل كتلو. د -1                     

  نبيل عبد الهادي. د -2                      

   .بتفضلهم لعضوية لجنة المناقشة

اضل الدكتور محمـد  خ الحبيب والمربي الفاأل إلىتقدم بالشكر الجزيل أكما و

   .الديك على رعايته ودعمه ومساندته لي في برنامج الماجستير

علـى  جابـة  تفضلوا باإلخوات الطلبة الذين وكل الشكر والتقدير لإلخوة واأل

  .الدراسة هذهاستمارة 
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  ملخص الدراسة
  

من النفسي لأل الة يعول عليها مستقبال، ولمانها تستهدف شريحة هامة وفعأهمية الدراسة في أتكمن 

والثقة بالنفس من تأثير في تعزيز الصحة النفسية والتكيف وبناء الشخصية السوية التي تمكن مـن  

لى جانب ذلك فهي الدراسة الحديثة والوحيدة التي استفردت بهذا العنوان إفضل، أكاديمي أتحصيل 

  .الشريحة من المجتمع الفلسطيني كمجتمع للدراسة هوبهذ

من النفسي والثقة بـالنفس والتحصـيل   لى التعرف على العوامل التي تعزز األإة وقد هدفت الدراس

مـن  كاديمي لدى طلبة الجامعات الفلسطينية والعوامل المهددة لها من خالل معرفة العالقة بين األاأل

من النفسي والثقة بالنفس كاديمي، ومعرفة الفروق في درجة األالنفسي والثقة بالنفس والتحصيل األ

 ،راكمي، المعدل الت، الكلية، مكان السكنالجنس(لمتغيرات الدراسة وهي  كاديمي تبعاًتحصيل األوال

  ) .سرةمستوى دخل األ السنة الدراسية،

مـن  هداف الدراسة اعتمد الباحث المنهج الوصفي في دراسته وقام بتطبيـق مقيـاس األ  أولتحقيق 

يعها على طلبة بعض الجامعات الفلسـطينية  النفسي ومقياس الثقة بالنفس من خالل استمارة تم توز

 )25643(حيث بلغ عددهم ) والخليل" بوديسأ"القدس  ،طلبة جامعة بيرزيت( كمجتمع للدراسة وهم

والتسـجيل   شارت له كشوف وسجالت الطلبة الرسمية من عمادة القبولأ، وذلك كما طالب وطالبة

% 3بطريقة العينة العشوائية الطبقية بنسبة ، حيث تم اختيار عينة الدراسة لهذا الفصل ولكل جامعة

  .طالب وطالبة ) 769(من مجتمع الدراسة وقد بلغ عددهم 

من النفسي لدى طلبة بعض الجامعات الفلسـطينية  جابة على مدى درجة األوقد حاولت الدراسة اإل

قـة بـين   لمتغيرات الدراسة والعال من النفسي والثقة بالنفس تبعاًوالفروق في متوسطات درجة األ

  .كاديميمن النفسي والثقة بالنفس والتحصيل األمتوسطات األ

  :تيلى اآلإهم نتائج الدراسة أشارت أوقد 

ودرجـة  ) 22.82(من النفسي بلغت سطينية يتمتعون بدرجة متوسطة من األلن طلبة الجامعات الفإ

مـن النفسـي   مع وجود فروق في متوسطات درجة األ ،)107.28(متوسطة من الثقة بالنفس بلغت 

نـاث، والكليـة ولصـالح الكليـات     لمتغير الجنس ولصالح اإل لدى طلبة الجامعات الفلسطينية تبعاً
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نسانية ومكان السكن ولصالح المدينة مقابل القرية والمخيم وعدم وجود فروق فـي متوسـطات   اإل

 .سرةمن النفسي تبعا للمعدل التراكمي ومستوى دخل األدرجة األ

لمتغيـر   توسطات درجة الثقة بالنفس لدى طلبة الجامعات الفلسطينية تبعـاً عدم وجود فروق في م

 الجنس والكلية والسكن والسنة الدراسية، في حين هناك فروق في متوسطات درجة الثقة بالنفس تبعاً

 .سرةللمعدل التراكمي ومستوى دخل األ

قة بالنفس وعدم وجود من النفسي ومتوسطات درجة الثوجود عالقة سلبية بين متوسطات درجة األ

عالقة ذات داللة احصائية بين متوسطات درجة االمن النفسي والتحصيل االكاديمي، في حين هناك 

  .كاديميعالقة بين متوسطات درجة الثقة بالنفس ومتوسطات درجة التحصيل األ

وضوع بحاث حول من الباحث يوصي بعمل مزيد من الدراسات واألإعلى ما تقدم من نتائج ف وبناءاً

خرى مثـل القلـق،   أبعاد نفسية أو أالجامعات الفلسطينية وعالقته بجوانب  من النفسي لدى طلبةاأل

 .التفاؤل والتشاؤم، والضغط النفسي
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Psychological Security and its Relationship with Self-Confidence and Academic 
Achievement for Students at Some Palestinian Universities  
 

Prepared by: Ali Yussef Al-Deek  
Supervisor: Professor Dr. Tayseer Abdallah 
 

Abstract 
 
The importance of this study lies as it targets an important and effective category for 
future. As psychological security and self confidence have an impact on reinforcing 
psychological health, adaptation and building good personality that is necessary for 
achieving a better academic achievement. Moreover, it is the only modern study that has 
focused on this issue and category from the Palestinian society as a population. 
 
The study aims to investigate the factors that reinforce psychological security, self-
confidence and  academic achievement for the Palestinian universities students and the 
threatening factors through identifying the relationship between psychological security, 
self-confidence, academic achievement and identifying the  degree of differences between  
psychological security, self-confidence and academic achievement based on study 
variables (gender, faculty, place of residence, accumulative average, academic year, level 
of family income). 
 
To achieve the objectives of this study, the researcher used the descriptive methodology in 
his study .Therefore, he applied the psychological security scale and self confidence scale 
through a questionnaire distributed on Palestinian Universities students for study 
population. They are Birzeit University students, Al-Quds Abu-Dees and Hebron 
university students). Their number has reached (25643) male and female students based on 
sheets from Admission and Registration Deanship for this semester for each university .A 
study sample has been selected as 3% from study population. Their number has reached 
769 male and female students.  
 
The study tried to answer the extent of self security for some of Palestinian Universities 
students and the differences in medians of psychological security and self confidence based 
on study variables. In addition, the relationship between medians of psychological security, 
psychological confidence and academic achievement. 
 
Palestinian Universities students have a medium degree of psychological security that 
reached (22.82) and a medium degree of confidence reached (107.28). 
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The major results of study have come as follows:-Palestinian universities students have a 
medium degree of psychological security which has reached (22.82) and a medium degree 
of psychological confidence which has reached (107.28) while there are differences in 
mediums of psychological security degree for the Palestinian Universities Students based 
on sex variable for the favor of females and faculty for the favor of humanitarian faculties , 
place of residence for the favor of city in comparison with village and camp . While there 
are no differences in mediums of psychological security degree based on accumulative 
average and family income level. 

 
There are differences in mediums of psychological security degree for Palestinian 
Universities students based on gender variable for the favor of females and faculty for the 
favor of humanitarian faculties and place of residence for the favor of city in comparison 
with village and camp and the absence of differences in mediums of psychological 
security degree according to the accumulative average and family level of income. 
There is a negative relationship between mediums of psychological security degree and 
mediums of psychological confidence degree. While, there is no relationship of statistical 
significance between mediums of psychological security degree and academic 
achievement. However, there is a relationship between mediums of psychological 
confidence degree and mediums of academic achievement degree. 

 
Based on the above mentioned results, the researcher recommends the following: 
Conducting further studies and research about the psychological security topic for 
Palestinian Universities students and its relationship with other psychological aspects and 
dimensions such as anxiety, optimism and pessimism, and psychological stress.   
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  الفصل االول 

_____________________________________________  
 :مقدمة الدراسة  1-1

 

المنتشـر فـي    ن سمة هذا العصر هي القلقنسان، وألمن الحاجات الفطرية لإل النفسي األمنيعتبر 

يـد  الميادين، يرافقها العد الشرق والغرب، حيث يشهد هذا العصر ثورة تكنولوجية متسارعة في كافة

والسرقات والتمرد ضـد قـيم   خالقية تتجسد على شكل انتشار للجريمة من األزمات االقتصادية واأل

زمـات  جانـب األ  إلـى قليمية ودوليـة،  إالعسكرية،  ،وكذلك انتشار الصراعات السياسية، المجتمع

في يالـوظ  األمـن وما ينتج عنها من بطالة وغياب  ،االقتصادية التي تفتك بأمن المجتمعات والدول

ثره الكبير علـى النمـو   أو ،يصاحب هذا الحراك من تغير ثقافي، وما والمشاكل االجتماعية المتعددة

 .)2004 ،فهمي(ة، ياإلنسانوالثقافة والشخصية  ياإلنسان

  

علـى   اإلنسانمن سيطرة  بتكرات التقنية زادن تعقد الحياة االجتماعية وتطور المإف ،ومن جهة ثانية

  .منهأفي لحظة تاريخية واحدة، يفقد ذاته و اإلنسان توبا ،لت سيطرته على ذاتهوق ،شياء الماديةاأل

  

حاجات المرتبطة بهما، حيـث يـرى   وتحقيق ال جسميال األمنالنفسي و األمنبين ) Freud( ويربط

 االستقرار، وعند فشل تحقيقها، يهدد ذاته التي إلىلتحقيق حاجاته بغرض الوصول  مدفوعاً اإلنسان

  .)2004 ،فهمي(س بالضيق والقلق والهم تتألم وتح
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فـي ظـل    ،ي والسياسي واالقتصـادي واالجتمـاعي  األمنن المشهد إما بالنظر للواقع الفلسطيني فأ

وسحق  ،واالستيطان ،والتدمير ،واالغتياالت ،والمتمثلة بالقتل ،االحتالل وسياساته المتعددة والمتنوعة

زيـداني،  (  تجارية، لهو مشهد واقـع وملمـوس ومعـاش   للبنى والمرافق االقتصادية والزراعية وال

2002.(  

  

قـادة  من المجتمع ومستقبل المجتمع، فشباب اليـوم هـم   أالنفسي للشباب الجامعي هو  األمنويعتبر 

المستقبل، ومهما قيل عن عوامل خارجية في النمو االجتماعي، يبقى الحـديث الجـوهري وتبقـى    

القوية والطمأنينة لديهم، مراهنة محسوبة تصب فـي  ه شاعرالمراهنة على صحة الشباب النفسية وم

 .)1999 ،سعد(مصلحة المجتمع 

  

، ويعمل على زيادة ويحسن من تحصيله الدراسي وتطوره ،للطالب دافعاالنفسي  األمنيعتبر  ،كوكذل

ات ورفع درجة استجابته، فالتحصيل الدراسي مرتبط بنوعين من المتغيـر  ،تحصيله للمواد التربوية

والنضج الجسمي والعقلي  ،ومستوى الطموح ،ول ذاتي، ويتمثل في الذكاء والدافعيةالمتغير األ: ماه

  .واالنفعالي واالجتماعي للطالب

  

 ،، ويتضمن البيئة الدراسية بكل ما يتوفر فيها من تفـاعالت اجتماعيـة  موضوعي: والمتغير الثاني

 األمـن تسـاعد علـى تـوفير     التـي  سرية األ جانب البيئة إلىومواد تعليمية وطرق تدريس، هذا 

  . )1999 سعد،( للطالب رواالستقرا

  

نتيجة للشعور بعدم الخوف مـن خطـر او    ،والطمأنينة النفسية النفسي يتضمن الثقة والهدوء األمنو

 إلـى حين تتوافر له الطمأنينة على حاجاته الجسمية والفسيولوجية،  مناًآ اإلنسانحيث يكون ضرر، 

، ال ، خائفـاً ، ضاالًمتخبطاً ،قلقاً اإلنسانيظل  األمنبغير هذا والمساواة والكرامة، و العدل والحرية

 .الحياة إلىيطمئن 
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االجتماعي والصحة النفسية مع بعضهم البعض، كما توجد عالقة  األمنالنفسي و األمنحيث يرتبط 

حدد الصحة النفسـية  كعامل من عوامل الشخصية الذي ي األمنالديني ومشاعر  هجوهرية بين االتجا

 ).1978 زهران،(

  

كلما  فراداألوالطمأنينة النفسية تزداد عند  األمنان درجة الشعور ب إلى ) 1992الزعبي، (كما يشير 

الـذين   فـراد األوتزداد مشاعر الخطر والتهديد والقلق عنـد   يجابية،إ أكثركانت المفاهيم عن الذات 

   .يعانون من مفاهيم سلبية عن ذواتهم

  

ان البيئة المحيطة بالطفل  ،)سوليفان كولبيج، :والتحليليين الجدد فرويد( كد علماء التحليل النفسيويؤ

ولى، فقد تظل متالزمة له في حياته ض له من خبرات في سنوات حياته األكبرى فيما يتعر أهميةلها 

النمو والرقـي   إلىه دي بالمبكرة يتعلم الطفل الكثير من الخبرات التي تؤ السنوات هذهالمقبلة، ففي 

ـ يسوده العطف و ذا كانت خبراته نابعة من جو اجتماعي هادئإف والتطور،  األمنالحنان والشعور ب

، استطاع ان يكتسب من الخبرات ما يساعده على تكوين القدرة على التكيف مع نفسه ومع واالنتماء

بالتهديد وعـدم االنتمـاء،    مجتمعه ولكن اذا مر الطفل بخبرات نابعة من موافق الحرمان والشعور

تمهيد الطريق لتكوين شخصـية تعـاني مـن     إلىالمواقف وازدادت حدتها، ادى ذلك  هذهوتعددت 

 ،فهمـي ( المـرض النفسـي   إلىكلها عوامل تؤدي  هذهاالضطراب والقلق والصراعات االنفعالية و

2004(. 

  

جـرأة والمثـابرة وتقبـل    ال(فتستقي جذورها من تعلم قواعد النشـاط والعمـل   : اما الثقة بالنفس

النشاط اليومي وسهولة مقاومة األحاسيس السـلبية الناجمـة عـن     ، ومن حسناتها سرعة)خفاقاتاإل

صـابتها  إخفاقات التي البد من التعرض لها في الحياة، ومن االنعكاسات السلبية الناجمـة عـن   اإل

  .)2008 نصار،(المثابرة  حاسيس الكبت، التردد، التخلي عن النشاط ونقصأبالقصور، يمكن ذكر 

  

والفعالة فـي  رد بخصوص قدراته الفعلية فترتبط الثقة بالنفس باالعتقاد الذي يحمله ال ،من جهة ثانية

عماله، أكفرد عن  هعجاب بالذات الذي يرتبط برضاوهي ترتبط بمفهوم اإل) موقع النشاط(التصرف 
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كن من عيش النجاحات التي تتحقق بفضـل  أي قدرته على تقييم نشاطه، فبدون احترامه لذاته لن يتم

  .)2008 نصار،(جهوده 

  

ويرتبط مفهوم الثقة بالنفس بحب الذات ويوصف بالرضا عن النفس الذي يذكر بالمكون العاطفي في 

، ويتمثل في التـأثير الكبيـر   حساس بالكرامةوكذلك مرتبط باإل) والثقة بالنفس احترام الذات(مفهوم 

ين والذي يمكنه مواجهتها بشكل موضوعي، وهـو  اآلخرالشخص من قبل  ىإلباالنتقادات الموجهة 

ين وهو اآلخره كذلك يتضمن معرفة الذات، أي تمكن الفرد من الدفاع عن وجهات نظرة وحقوقه تجا

  .)2008 ،نصار( يجابية شاملة توضح صفاته ومساوئه معاًإتقبل للذات أي تكوين صور 

  

ية التي تربط بين علم النفس والتربيـة، ولقـد   ساسالمتغيرات األمن بين  :االكاديميويعد التحصيل 

ـ ) Achievement(اجريت على التحصيل  ت عالقاتـه بكثيـر مـن    دراسات تفوق الحصر، وبحث

ومنهـا الـذكاء والقـدرات     )Cognitive(الجوانب المعرفية  رأسهاى، يأتي على اآلخرالمتغيرات 

فضال عن الجوانب االجتماعية واالسـرية   ،قائم بالتعلمالمتصلة بشخصية ال) Affective( الوجدانية 

الحصول على معلومات وصفية توضـح مـدى اسـتيعاب     إلىوغيرها، ويهدف التحصيل الدراسي 

الطلبة لما اكتسبوة من خبرات معرفية في المواد الدراسية المختلفة، وكـذلك مـدة االسـتفادة مـن     

ة رسم صورة نفسية لقـدرات التالميـذ المعرفيـة    عن محاول المواد الدراسية، فضالً هذهمحتويات 

 .)2004 ندري،كالعنزي، وال(واستعداداتهم العقلية وخصائصهم الوجدانية وسماتهم الشخصية 

  

كما ويعد موضوع التحصيل الدراسي من الموضوعات التي لها صلة وثيقة بحياة الطالب في اثنـاء  

لدراسـي  نجاحه او رسوبه، وللتحصـيل ا دراسية فترة دراسته، ويترتب على ادائه في االمتحانات ال

   ).2004،الكندري العنزي،( ء التربويايضا عالقة بالشخصية وباال

  

ان هناك مجموعة من طالب الجامعات يكون مصدر فشلهم فـي   إلى :)Kiskeler( )كسكلر( ويشير

ـ  اًمنها ضغوط أكثرعاطفية  أسباب إلى التحصيل الدراسي راجعاً ا مشـكالت  دراسية، وهناك ايض

خاصة في التعامل مع المثيـرات  نمطية لطالب الجامعة تتضمن مشاعر االحساس بالذنب واالرتباك 
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وعـدم الكفايـة الشخصـية     ،الجنسية، ويكون التعبير عنها بالمشاعر العدوانية واالحساس بالدونية

  .حيانتوافق االجتماعي في كثير من األسوء ال إلىوانخفاض الثقة بالنفس مما يؤدي 

  

 : مشكلة الدراسة  1-2 

  

ثر أمن النفسي والثقة بالنفس وبين األ )ن وجدت إ(تكمن مشكلة الدراسة في البحث عن ماهية العالقة 

كـاديمي  من النفس والثقة بالنفس تأثير علـى التحصـيل األ  أفهل لال ،كاديميذلك على التحصيل األ

التـي  هي المتغيـرات   وما ،لب الجامعية الذكاء الطبيعي للطادرج مر يقتصر على م األأللطالب؟ 

  .كاديمياأل من النفسي والثقة بالنفس ومستوى التحصيلن تؤثر على مستوى األأيمكن 

   

اقتصـادية   اًلى مدار سنوات االحتالل عانى طلبة الجامعات الفلسطينية معاناة شـديدة وضـغوط  فع

 بـل االحـتالل   قالفلسطيني من  الشريحة من المجتمع هذهمنية بسبب استهداف أواجتماعية وسياسة و

فتعرض العديد  عمار والتنمية،واإل لدورها المركزي في العمل الوطني والنشاط السياسي ،الصهيوني

جانب ذلـك يعـاني    إلىغالقات ومنع التجوال، قال والحرمان من التعليم بسبب اإللالستشهاد واالعت

سرية خاصـة حيـث   أو اجتماعيةومشاكل العديد من طلبة الجامعات الفلسطينية صعوبات اقتصادية 

جواء المريحة لحياة جامعية مسـتقرة  وغياب األ األكاديميالجوانب عقبات امام التحصيل  هذهتشكل 

كاديمية قويـة  أواالستقرار والثقة بالنفس تساعد على بناء وصقل شخصية  األمنيتمتع فيها الطالب ب

  .كاديمي مرتفعأوسوية وذات تحصيل 

  

ساليب المعاملة أالنفسي يتشكل بفعل عوامل التنشئة االجتماعية والخبرات و األمنن إف ،من جهة ثانية

منة يتطور آالذي يعيش في بيئة  اإلنسانفالتي تحيط بالفرد،  واالقتصادية والمواقف والظروف البيئية

  .بتسلسل منطقينفسي مان ألديه 

  



 

 

6 

 

مـن النفسـي   العالقة بين األ ما: ال التاليفقد تم صياغة مشكلة الدراسة في السؤ على ما تقدم  وبناء

بعض الجامعات الفلسطينية فـي ضـوء عـدد مـن      لدى طلبة كاديميوالثقة بالنفس والتحصيل األ

  ؟ )سرة، السنة الدراسية ومستوى دخل األالكلية، مكان السكن، المعدل التراكمي ،الجنس( المتغيرات
  

 : الدراسة  أسئلة 1-3

  

  :بالسؤال الرئيس التالي  الدراسة أسئلةقد حددت ل

  لدى طلبة الجامعات الفلسطينية؟ األكاديميالتحصيل الثقة بالنفس ووالنفسي  األمنالعالقة بين ما 
 

  : الفرعية التالية  سئلةعن السؤال الرئيسي األ توقد انبثق

  النفسي لدى طلبة الجامعات الفلسطينية ؟ األمنما درجة  :السؤال األول •

لـدى طلبـة    النفسـي  األمنة في متوسطات إحصائيتوجد فروق ذات داللة  هل :السؤال الثاني •

والكلية، ومكان السـكن، والمعـدل التراكمـي،     الجنس،( اتتعزى لمتغيرلفلسطينية الجامعات ا

  ؟)سنة الدراسية، ومستوى دخل األسرةوال

  ما درجة الثقة بالنفس لدى طلبة الجامعات الفلسطينية ؟: السؤال الثالث •

لـدى طلبـة    الثقة بـالنفس ة في متوسطات إحصائيتوجد فروق ذات داللة هل : لرابعالسؤال ا •

والكلية، ومكان السكن،  الجنس،( اتتعزى لمتغيرالجامعات الفلسطينية في المحافظات الشمالية 

  ؟)والمعدل التراكمي، والسنة الدراسية، ومستوى دخل األسرة

النفسي وبين الثقـة   األمن متوسطاتبين  ةيإحصائتوجد عالقة ذات داللة هل : السؤال الخامس •

 ؟ لدى طلبة الجامعات الفلسطينية األكاديميبالنفس والتحصيل 

  

 : فرضيات الدراسة  1-4

  

    : تية ية اآلفرالفرضيات الص إلى سئلةاأل بعض  الدراسة تم تحويل أسئلةجابة عن لإل
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في متوسـطات    )α) ≥0.05ى ة عند المستوإحصائيتوجد فروق ذات داللة  ال: الفرضية األولى

  .تعزى لمتغير الجنسلدى طلبة الجامعات الفلسطينية  النفسي األمن

فـي متوسـطات     )α) ≥0.05ة عند المستوى إحصائيال توجد فروق ذات داللة  :الفرضية الثانية

  .الكليةتعزى لمتغير فلسطينية لدى طلبة الجامعات ال النفسي األمن

فـي متوسـطات     )α) ≥0.05ة عند المستوى إحصائيوق ذات داللة ال توجد فر: الفرضية الثالثة

  .مكان السكنتعزى فلسطينية لدى طلبة الجامعات ال النفسي األمن

في متوسـطات    )α) ≥0.05ة عند المستوى إحصائيال توجد فروق ذات داللة : الفرضية الرابعة

  .ميالمعدل التراكتعزى فلسطينية لدى طلبة الجامعات ال النفسي األمن

في متوسطات   )α) ≥0.05ة عند المستوى إحصائيال توجد فروق ذات داللة : الفرضية الخامسة

  .للسنة الدراسيةتعزى فلسطينية لدى طلبة الجامعات ال النفسي األمندرجة 

في متوسـطات    )α) ≥0.05ة عند المستوى إحصائيال توجد فروق ذات داللة : الفرضية السادسة

  .مستوى دخل األسرة تعزىفلسطينية ى طلبة الجامعات اللد النفسي األمندرجة 

في متوسـطات    )α) ≥0.05ة عند المستوى إحصائيتوجد فروق ذات داللة  ال: سابعةالفرضية ال

  .تعزى لمتغير الجنسلدى طلبة الجامعات الفلسطينية  الثقة بالنفس

فـي متوسـطات    )α) ≥0.05ة عند المستوى إحصائيال توجد فروق ذات داللة  :ثامنةالالفرضية 

  .الكليةتعزى لمتغير لفلسطينية لدى طلبة الجامعات ا الثقة بالنفس

في متوسـطات    )α) ≥0.05ة عند المستوى إحصائيال توجد فروق ذات داللة : تاسعةالالفرضية 

  .مكان السكنتعزى  ةفلسطينيلدى طلبة الجامعات ال الثقة بالنفسدرجة 

في متوسـطات    )α) ≥0.05ة عند المستوى إحصائيذات داللة ال توجد فروق : العاشرةالفرضية 

  .المعدل التراكمي لمتغير تعزىفلسطينية لدى طلبة الجامعات ال الثقة بالنفسدرجة 

فـي   )α) ≥0.05ة عنـد المسـتوى   إحصـائي ال توجد فروق ذات داللة : الحادية عشرةالفرضية 

  .السنة الدراسيةتعزى ينية لدى طلبة الجامعات الفلسط الثقة بالنفسمتوسطات درجة 

فـي    )α) ≥0.05ة عنـد المسـتوى   إحصـائي ال توجد فروق ذات داللة : الثانية عشرةالفرضية 

  .لمتغير مستوى دخل األسرة تعزىلفلسطينية لدى طلبة الجامعات ا الثقة بالنفسمتوسطات درجة 
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 متوسطاتبين ) α) ≥0.05ة عند المستوىإحصائيتوجد عالقة ذات داللة ال : عشر ثالثةلالفرضية ا

  .لدى طلبة الجامعات الفلسطينية  األكاديميالنفسي والثقة بالنفس والتحصيل  األمن

  

  : الدراسة أهمية  1-5

  
فتـرض  االمن النفسي والثقة بالنفس حيـث ي ول موضوع انتانها تتكمن اهمية هذة الدراسة في  -

الى جانـب  عنصـر الـذكاء     على مستوى التحصيل االكاديمي لدى طلبة الجامعات تاثيرهما 

وذلك لما لالمن النفسي والثقة بالنفس من اهمية في تعزيز الصـحة النفسـية   الطبيعي للطالب 

، ولكون الطلبـة  وى التحصيل االكاديمي لدى الطلبةوالتكيف وبناء الشخصية السوية ورفع مست

مسـتويات  فـة  وفعالة في المجتمع، ولذلك تحاول هـذة الدراسـة معر  الجامعيين شريحة هامة 

لدى طلبة الجامعـات الفلسـطينية وعالقتهـا بمسـتوى      والثقة بالنفس ودرجات االمن النفسي

 مستوى السـنة الدراسـية،   ،الكلية ،الجنس(في ضوء عدد من المتغيرات االكاديمي  تحصيلهم 

 .)  المعدل التراكمي، مستوى دخل االسرة ،مكان السكن

دراسة االولى والوحيدة التي تتناول موضـوع االمـن   في حدود مطالعات الباحث تعتبر هذة ال -

النفسي وعالقته بالثقة بالنفس والتحصيل االكاديمي لدى طلبة بعـض الجامعـات الفلسـطينية    

 .وان تشابهت مع غيرها من الدراسات وتحديدا في الضفة الغربية

تحصـيل  بناءا على نتائج هذة الدراسة امل ان تخرج بنتائج وتوصيات تعزز مـن مسـتوى ال   -

كاديمي من خالل فهم طبيعة العالقة بين االمن النفسي والثقة بالنفس واثرهما على التحصيل األ

  كاديمي األ
 

  :الدراسة  أهداف 1-6
 

 .معرفة العالقة بين االمن النفسي والثقة بالنفس والتحصيل االكاديمي - 1
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لمتغيـرات  ي، تبعـا  معرفة الفروق في درجة االمن النفسي والثقة بالنفس والتحصيل االكـاديم  - 2

، مسـتوى  مسـتوى الـدخل لالسـرة    ،السنة الدراسية، الكلية ،الجنس، السكن: (الدراسة وهي

 .)المعدل التراكمي للطالب(التحصيل 

ـ   والتحصيل االكاديمي والثقة بالنفس النفسي األمنالتعرف على العوامل التي تعزز -3 ة لـدى الطلب

 خـرى هـة أ من جوالتحصيل االكاديمي  والثقة بالنفس من النفسيالجامعيين والعوامل المهددة لأل

 .وبالتالي زيادة وتحسين في مستوى التحصيل الدراسي

  

  : الدراسة حدود 1-7
 

  : الدراسة على المحددات اآلتية هذه اقتصرت

تمثل شمال والتي  ،الجامعات الفلسطينية على طلبة بعضالدراسة   هتقتصر هذ: ةالمكاني الحدود -

 .)القدس، جامعة بيرزيت، وجامعة الخليلجامعة (وهي  فة الغربية الضووسط وجنوب 

 م 2012وذلك للعام الدراسي /الفصل الدراسي الثاني : الحدود الزمانية -

الدراسة على عينة من طلبـة بعـض الجامعـات الفلسـطينية      هذه اقتصرت : الحدود البشرية  -

من مجتمع الدراسـة وهـم    %3سبة في الضفة الغربية بن) )ابو ديس( القدس، بيرزيت، الخليل(

ممثلة لمجتمع الدراسة الكبيـر حسـب    ةالعين هذهجميع طلبة البكالوريوس المسجلين لهذا العام، و

 .دبيات المنهج الوصفي في البحثأ

  .هذة الدراسة بالعينة واالدوات المستخدمة والنتائج التي يتم التوصل اليها وتتحدد

  

  :مصطلحات الدراسة 1-8
 

 Emtional Security: فسي من الناأل - 1

من كل فرد على حدة وهو حالة يكـون  أو أهي الطمأنينة النفسية او االنفعالية وهو االمن الشخصي 

، وهو محرك الفرد لتحقيق امنه وتـرتبط  ات للفرد مضمونا وغير معرض للخطرفيها اشباع الحاج

  ).1989 ،رانزه(الحاجة الى االمن ارتباطا وثيقا بغريزة المحافظة على البقاء 
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  : تعريف االمن النفسي االجرائي

هي الدرجة التي يحصل عليها المفحوص على مقياس ماسلو للشعور باالمن : مستوى االمن النفسي

  .النفسي
  

 : الشعور  - 2

حولـه مـن   ، وبما يقع تماما بما يفعله ويتصرف وفقا له التي يكون فيها الفرد واعياهوالحالة العقلية 

، حيث تقل لدينا الحواس والمعلومات عما يحيطنا ونستجيب الى المواقف احداثمكونات أو يدور من 

 ).1998القريضي ،( وفق مقتضياتها

 

  Self Concept: مفهوم الذات - 3

  ).1998 القريضي،(ويعني فكرة الفرد عن نفسه او صورته عن نفسه كما يبلورها هو ويدركها 
  

  :كاديميالتحصيل األ- 4

الدراي ، وكلما كان تحصيله المبذولة من قبله بطريقة الدرجاتللجهود تقييم الطالب يعرف بأنه  

  ).1994 ،زعبي(متقدما والعكس صحيح 

  

  Self-Confidence :الثقة بالنفس-5

دراكـه تقبـل   إ، وتجاه المثيرات التـي تواجهـه  هي قدرة الفرد على ان يستجيب استجابات توافقية 

لثقة بالنفس ذات صلة بالتوافق النفسي واالجتماعي للفرد وا. ، وتقبله لذاته بدرجة مرتفعةاالخرين له

 ،العنـزي (رتفعت درجة التوافـق لديـه   فكلما حصل على درجة مرتفعة على مقياس الثقة بالنفس ا

2001.(  

علـى   ، وقدرتـه ادراك الفرد لكفاءته أو مهارتـه "الثقة بالنفس بأنها ) Shrauger,1990(ويعرف 

  ).2000 محمد،" (مختلفةبفاعلية مع المواقف الالتعامل 
  

النفس المستخدم في مجموع الدرجات التي يحصل عليها الفرد في مقياس الثقة ب: التعريف االجرائي

  ).2000 ،محمد(الدراسة 
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  طار النظري اإل :الفصل الثاني

  

 النفسي  األمن: ولالمبحث األ - 

 الثقة بالنفس : المبحث الثاني - 

  األكاديميالتحصيل : المبحث الثالث - 
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  الفصل الثاني

_______________________________________________  

  اإلطار النظري
  

  : المقدمة 2-1
  

الثقة بـالنفس والتحصـيل   ، سيمن النفاأل: ثالثة مواضيع رئيسية وهي على الفصل لقد احتوى هذا

، فقد تم استعراض عدة جوانب )األمن النفسي(االول ، حيث تناول الباحث في الموضوع االكاديمي

، وخصائص ومهددات االمن النفسـي  من النفسي لغة واصطالحا ومفهوماالعديد من التعريفات لأل

مـن  نواع األأومن النفسي بعاده وبعض المفاهيم ذات الصلة باألأومصادر الشعور باالمن النفسي و

من النفسي من منظـور  وضوع األمن النفسي، من جهة ثانية تم تناول موالنظريات التي تناولت األ

  .اسالمي ومفهومه في القران والسنة النبوية واثر التربية االيمانية على االمن النفسي
  

واتجاهات الثقة بالنفس  لمفهوم ما في الموضوع الثاني، فقد تضمن مقدمة حول الموضوع وتعريفأ

  .عدام الثقة بالنفسوالسلبيات المترتبة على ان العلماء المفسرة لمفهوم الثقة بالنفس
  

كاديمي والعوامـل المـؤثرة فيـه    تناول الباحث في الموضوع الثالث تعريف التحصيل األ خيراًأو

  .كاديميمن النفسي بالتحصيل األوعالقة األ
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  النفسي األمن :والًأ 2-2
  

 ليه الفرد من حمايـة لنفسـه ووقايتهـا مـن    إمقدار ما يحتاج " يعرفه الكناني بأنه :األمنمفهوم  -

 ،والحروب ،مراضواألوبئة واأل ،تقلبات المناخ والطبيعة :مثل ،عليه كل خطراًالظروف التي تش

والتقليل من القلق المرتفع المصاحب للمستقبل  ،السياسي واالقتصادي واالجتماعي وعدم االستقرار

  .)1988 الكناني،(  "و ملبسهأعمله او مأكله  وأ هسواء فيما يتعلق بدراست ،المجهول

زن في وترفرف علية رايات التوافق والتوا ،نه حالة مجتمع تسوده الطمأنينةأ األمنيعرف مفهوم   -

لفـرد  الشعوري وهو شعور ا األمن: لها مكونان هما األمن، وحالة المستتب األمنمجتمع يسوده 

 .تهاو استعاد األمنلتحقيق  لنظميةاجرائي وهو الجهود اإل األمن، واألمن إلىوالمجتمع بالحاجة 

مفـاهيم   مع ، ويتداخل في مؤشراتهفي علم النفس النفسي من المفاهيم المركبة األمنويعد مفهوم  -

عن الذات، مفهـوم الـذات   ، الرضا ، التكيف الذاتيالذاتي األمن، خرى مثل الطمأنينة االنفعاليةأ

  ).1999 ،سعد(، التوازن االنفعالي يجابياإل

ـ شعور الفرد بأنه يستطيع اإلبع من النفسي ين األمنويرى الحنفي ان  - ات مشـبعة  بقاء على عالق

جانب النفسي من ال األمن إلىوهو بذلك ينظر  ،االنفعالية في حياته هميةومتزنة مع الناس ذوي األ

  .)1994 ،الحنفي(االجتماعي دون غيره 

ين له اآلخرمتقبل من نه محبوب أالنفسي بأنه شعور الفرد ب األمن )Maslow,1942( وقد عرف -

 التهديد والقلق، يشعر فيها بندرة الخطر وان بيئته صديقة ودودة غير محبطة ، يدرككانة بينهمم

  .)1983، ، ديرانيدواني( 

و التخلص مـن التـوتر   أنشطة يستخدمها الجهاز النفسي لفحص أهو عبارة عن  :النفسي األمن -

  .)1988 ،زهران(النفسي  األمنوتحقيق الذات والشعور ب

، ، السلم الشخصـي الخاص األمن، صيالشخ األمن ،االنفعالي األمن يضاًأقال له النفسي ي األمنو -

النفسـي   األمن، وهناك ترابط بين ية في مجال الصحة النفسيةساسالنفسي من المفاهيم األ األمنو

 األمن، حيث توجد عالقة جوهرية بين االتجاه الديني ومشاعر الصحة النفسيةاالجتماعي و األمنو

  ).1988،زهران( امل الشخصية الذي يحدد الصحة النفسية كعامل من عو
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طار العـيش او مـا   خأمن تهديد  ، أي سالماًمناًآكون المرء : "فيعرفه بقوله )1998 ،دسوقي(اما  -

، وهو اتجاه مركب من تملك النفس والثقة بالذات والتيقن من ان المـرء ينتمـي   عنده قيمة كبيرة

وعـدم   األمـن فرد بالسـالمة و حالة يحس فيها ال:  األمنان  ويرى"ة لها قيمتها إنسانيلجماعات 

ن، وهو اتجاه مركب من تملـك الـنفس   ؤها مكفوليرضاإالحاجات و إشباع، ويكون فيها التخوف

  .ة لها قيمة إنسانيجماعات  إلىبالثقة بالذات والتيقن من ان المرء ينتمي 

 ةإنسانينفسية فلسفية اجتماعية كمية  النفسي ظاهرة تكاملية تراكمية األمنان  )1999،سعد(ويرى  -

 :تيوذلك على النحو اآل

ات من الكبت والتوتر والسيطرة قدر من الطاقة النفسية يعبر عنه في مستوي إلىتستند : نفسية  - أ

 .صية دارية لالنفعاالت واالندفاعات الشخاإلرادية واإل

المهـددة  والموضـوعات  شياء أول ما يتحدد بقيمة األالنفسي  األمنيتحدد  :معرفية فلسفية  -  ب

حيث تحكمنا مسبقا افكار معرفية فلسفية تشكل جزءا من منظومتنا ، للذات ومعانيها المعرفية

المعرفية الفلسفية بمشاعر القلق والخوف واالحساس بالرفض ترتبط بشكل اساسي بالقيمـة  

 . الفلسفية التي نقوم بها اسباب تلك المشاعر 

وانمـا  ، ليست خارجية تفرضها ظروف بعيدة عن الـذات فالعالقة مع المجتمع  :اجتماعية  -  ت

ولذلك يصـعب   ،عالقة تنطبع وفق التنشئة االجتماعية في وجدان الفرد وخريطته المعرفية

 . من نفسي شخصي دون هوية اجتماعية محددة أالحديث عن 

قياسه يظهـر  النفسي على وجود بمقدار كمي له وزن ما يمكن  األمنينطوي مفهوم  :كمية  - ث

مكانية التدخل العلمي على هذا الفهم الكمي لألمن النفسي يوفر إ. ،شكل سلوك او طاقة على

 .مستوى القياس والتشخيص والعالج 

بناء البشر مهمـا كانـت مـراحلهم العمريـة او     أالنفسي سمة يشترك فيها  األمنف :ةإنساني  . ج

 . االجتماعية الثقافية او المعرفيةمستوياتهم 

، او تعمـل مجتمعـة   أسـباب دة لع األمنحساسه بإالفرد قد يتعثر في ان  )2001 حمزة،(ويرى  -

وعدم القدرة على تحقيق الذات، وعدم الثقة  ،هحاجات إشباعخفاق الفرد في إ: بصورة منفردة منها

والضغط النفسي، وتوقع  ،والقلق والمخاوف االجتماعية ،ي، والشعور بعدم التقدير االجتماعبالنفس

   .ساليب التنشئة االجتماعية الخاطئةأو ،ع بالحياة، وعدم االستمتاالفشل
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، من شعور الفرد بالطمأنينة النفسية "النفسي في دراسته  األمنقد عرف ف) 2003 الخضري،(اما  -

القدر الكافي من  إشباع، والقناعة ب، والرضا عن الذات وتقبلهاالنفسخالل شعوره بالكفاءة والثقة ب

لتوافق ، وتحقيق القدر الكافي من االم النفسية، والتحرر من اآللفةالحاجات العضوية والنفسية المخت

مقدار سكينة النفس عند تعرضها لألزمات والقدرة على مواجهة تلك ، ومع الذات والبيئة المحيطة

  " .زماتاأل

 هدافهم األأيمثل قيمة في حد ذاته لدى معظم الناس فهو  األمنان " )2004، عبد المجيد(ويرى  -

 ."والحكوماتتحقيقها والمجتمعات  إلى فراداأل التي يسعى

النفسـي   األمـن بعـاد ومكونـات   أمن  انطالقاً جرائياًإالنفسي  األمن )1996( وقد عرفت شقير -

شعور مركب يحمل في طياته شعور الفرد بالسعادة والرضا عن حياته " نه أ .)الطمأنينة االنفعالية(

يق ين بما يمكنه من تحقاآلخرانه محبوب ومتقبل من طمئنان وبما يحقق له الشعور بالسالمة واال

 اًين به وتفهمهم له حتى يستشـعر قـدر  اآلخره الهتمام إدراك، مع خرينآكبر من االنتماء لآلقدر 

من الثبات ومن  ويضمن له قدراً والمودة ويجعله في حالة من الهدوء واالستقرار ءمن الدف اًكبير

صابة عن خطر اإل مكانية تحقيق رغباته في المستقبل بعيداًإحسن في الحياة مع ثم توقع حدوث األ

ــدد   ــية او صــراعات او أي خطــر يه ــاة أباضــطرابات نفس ــي الحي ــتقراره ف ــه واس من

).www.pdffactory.com( 

، الشخص الذي يشعر ان حاجاته مشبعة" بأنه  نفسياً مناآلالشخص ) 2006 الطهراوي،(ويعرف  -

كون في حالة توازن ي نفسياً مناآل اإلنسان، وللخطر ر معرضةية لحياته غيساسوان المقومات األ

على شـتى   يكون فريسة للمخاوف مما ينعكس سلباً األمن، وفي حالة حرمانه من منيأاو توافق 

  .جوانب حياته 

  

  : التعريف اللغوي 2-3
  

  مانة وأ مناًأمن أ: حيث يقال ،مأنينة وعدم الخوفالطبمعنى في اللغة العربية  األمنورد معنى 

  ذا وثق به واطمأن اليه إعلى كذا آمن ن فالن أ، ويقال مينأمن وآذا اطمأن ولم يخف فهو إ

  ). 1973(المعجم الوسيط 
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 األمنو ،منأمنت فأنا آوقد  ،مانةلغة يعني األمان واأل األمنوفي لسان العرب يرى ابن منظور ان 

، ويقـول  ﴾وآمنهم من خوف﴿: زيل العزيزخفته، وفي التنأ، ويقال أمنته المعتدي فهو ضد ضد الخوف

السماء ماء ليطهركم به منه وينزل عليكم من  ةمنأذ يغشيكم النعاس إ" ومنه األمنة، األمنو: الزجاج

  .)140، ب ت،ابن منظور(حذر الشر  فعلت ذلك: ، كقولكهألجلنصب أمنة ألنه مفعول "

والمأمن  األمنو ةاألمنضد الخوف و األمنته وخفأمنته ضد أضد الخوف و هو األمان األمنأي ان 

حساس بعـدم الخـوف   مسألة التدخل بين اإل إلىمن ، حيث يشير التعريف اللغوي لألاألمنموضع 

  .حساس الفرد بالرضا والراحة النفسيةإعن التقاطع مع مفهوم الطمأنينة و فضالً ،النفسي األمنو

  

  :النفسي اصطالحاً األمن 2-3-1

  

نظر كل منهم لهذا المفهـوم   الختالف الباحثين واختالف زاوية النفسي تبعاً األمناهيم لقد اختلفت مف

 األمـن و ،أنينة االنفعاليةى كالطماآلخرالتداخل مع المفاهيم النفسية  مر من بعض، ولم يخل األالهام

  .االنفعالي األمنو ،الذاتي

  

مـن   تحمل فـي ثناياهـا خطـراً    زمةن النفس وطمأنينتها عند تعرضها ألهو سكو: النفسي األمنف

خطار االجتماعية واالقتصـادية والعسـكرية   عور الفرد بالحماية من التعرض لأل، كذلك شخطاراأل

  .)1995 ،الصنيع(المحيطة به 

  

، الشخصي، او امن كل فرد على حـدة  األمنأنينة النفسية او االنفعالية وهو مالنفسي هو الط األمنف

أمنه وهو محرك الفرد لتحقيق  ،وغير معرض للخطر حاجات مضموناًال إشباعوهو حالة يكون فيها 

 بغريزة المحافظة على البقـاء   وثيقاً ارتباطاً األمن إلى، وترتبط الحاجة ولدرء الخطر الذي يهدد أمنه

  .)1989، زهران(
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  :من النفسيالتعريف االجرائي لأل 2-3-2

  

  .من االنفسي سلو للشعور باألهو الدرجة التي يحصل عليها المفحوص على مقياس ما

  

الفرديـة   هميـة أن األ، يرى الباحث ريفات متنوعة ومتعددة لألمن النفسيومن خالل استعراض تع

 إلـى النظـرة   أهمية، ال تقلل من كم فيها طاقات نفسية حيوية ذاتيةمن النفسي والتي تتحالداخلية لأل

تحويه مـن   يه متغيرات البيئة المحيطة وما، تتدخل ففي االطار االجتماعي والثقافي النفسي  األمن

 ظروف اجتماعية وثقافية واقتصادية وسياسية في سياق خاص، فهو يتأثر بالعديد من العوامل سـلباً 

 ه، لذا فهو مفهوم معقـد لتـأثر  ية واالجتماعية والنفسيةساساأل اإلنسان، ويتداخل مع حاجات يجاباًوإ

   .جتمعتعددة والمتفاعلة في الممبالمتغيرات ال

  

 ،طار البيئـة الفلسـطينية  إالنفسي في  األمنوهذا المنحى يناسب تصور الباحث في تناول موضوع 

والذي يقابله ويحيطه منـاخ   ،حيث هناك دور كبير للعالقات القرابية واالجتماعية والتضامن الجمعي

االجتماعيـة   والعديـد مـن جوانبهـا    ،سرة والمجتمع في كافة مناحي الحيـاة مهدد ألمن الفرد واأل

    .هوالتعليم وغير ية والصحةاألمنواالقتصادية والسياسة و

  
 

  :النفسي األمنخصائص  4-2

  

ظهرت نتائج عينة من تلك البحـوث  أالنفسي من جوانب متعددة و األمنتناولت البحوث والدراسات 

  : وهيالنفسي  األمنهم خصائص أوالدراسات 

.. راطية ساليبها من تسامح وعقاب وتسلط وديمقأ، وجتماعيةلنفسي بعملية التنشئة االا األمنيتحدد  -

، والخبرات والمواقف االجتماعية في وتقبل ورفض وحب وكراهية، ومرتبط بالتفاعل االجتماعي

 .هددةمنة غير مآبيئة 

 .بصفة عامة اإلنجاز، وفي على التحصيل الدراسي للطلبة هاماً النفسي تأثيراً األمنيؤثر  -
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)1981 Green,(.  

 )Jo shi ,1985(  غير المتعلمينمن  مناًأ أكثرالمتعلمون والمثقفون  -

ــ - ــدين ب ــعور الوال ــود األ ال األمنش ــرتبط بوج ــيخوختهم ي ــي ش ــي ف ــابهم نفس والد وبغي

)1982,Kogitcibasi(. 

 ).Jaffe,1981(من الذين ال يعملون بها  أكثر األمنالذين يعملون بالسياسة يشعرون ب -

 ).Nathawat&Rastogo,2198( ين مناآلبتكار من غير في اال أعلى ون نفسياًمناآل -

صرار والتشبث بالرأي والجمود العقائـدي دون مناقشـة او   باإل النفسي يرتبط موجباً األمننقص  -

 )Sing&Pestonjee,1979.(تفكير 

مـراض القلـب واضـطرابات نفسـية      ، وبالتالي بالتعرض ألوترالنفسي يرتبط بالت األمننقص  -

 )2008 موريا،(

 

 : النفسي األمنمهددات  2-5

  

 .بالخطر فراداأليهدد حياة  ان الوضع االقتصادي يشكل ضغطاً: العوامل االقتصادية -1

، فاذا حدث تغير فـي  يولوجية والفلسفة العامة للمجتمعااليد إلىن القيم تشير إ: التغير في القـيم  -2

تعمل علـى   الفرد يتبنى قيماًن إ، فمن النفسيالحاجة لأل شباعارها إلاشكال السلوك التي يتم اختي

على انـه دفـاع عـن     ، كأن يبرر العدوان مثالًوشخصياً لوك غير المقبول اجتماعياًتبرير الس

 .النفس

حـداث تغيـرات اقتصـادية    إ إلـى ان وقوع الحروب والنزاعات يؤدي : الحروب والنزاعات -3

  .صاديةوضاع االقتالعالقات االجتماعية وارتباك األ تفكك إلىواجتماعية تؤدي 

ان العوامل المحيطة بـالفرد فـي وسـطه    : ية والتنشئة االجتماعية المضـطربة العوامل الثقاف -4

، أساليب التنشئة االجتماعيةنماط غير سوية من أاالجتماعي كاضطراب العوامل الثقافية وشيوع 

  .)1985 ،الصالح(  ضات وصراعات تهددالفردتناق إلى سرعان ما تتحول مستقبالً

بالوراثة او  اًمراض التي قد يكون سببها متعلقبالعديد من األ اإلنسانيصاب  :لخطيرةمراض ااأل  - 5

 ث راض القلب حيأم، و، ومنها السكري والسرطانبالفرد العدوى او بالمؤثرات البيئية المحيطة
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(  األمـن حيان توتر وقلق مرتفـع واكتئـاب وشـعور عـام بعـدم      يصاحبها في كثير من األ

1980,.Patel et al(. 

الوعي الديني من السبل التي تعوق وتهدد الطمأنينة  يعد انخفاض مستوى :ضعف الوعي الديني - 6

وجود عالقة  إلىشارت العديد من الدراسات والبحوث أ، فقد يضاًأالنفسي للفرد والمجتمع  األمنو

 .)2004،السهلي(، النفسي األمنباهللا و اإليمانبين موجبة 

 

  :سيالنف األمنمصادر الشعور ب 2-6
  

  :لعدة عوامل منها اإلنسانالنفسي الداخلي ينبعث من  األمنان الشعور ب

 النفسي  األمنيشعره ب اجتماعياً ان المستوى التعليمي يحقق للفرد وضعاً: المستوى التعليمي - 1

بالتمـايز   حساسـاً إدلت الدراسات ان التعصب العنصري يولد لدى المجموعات الثقافية : الثقافة - 2

 يختلف باختالف الثقافات  األمن إدراكوان  ،األمنوالقوة و

يعتنون به ويشاركونه الذوق  أفرادان وجود الشخص مع : ناس يعتنون به أوجود الشخص مع  - 3

حساس بالراحة واالسترخاء وبقـدر  أكبر من اإل ساليب السلوك يحقق له قدراًأوطريقة التفكير و

 .قل من التوتر والقلقأ

  .األمنب احساساً أكثرو قل خوفاًأعمر كان كلما تقدم الفرد في ال: السن  - 4

 . الهدف يحقق للفرد الذات وتأكيدهاان بلوغ : بلوغ الهدف  - 5

 ،ثم يورثه الخوف والقلـق  حساس الفرد بالذنب واإلإان : فرد التخلي عن موقف متوعد يهدد ال - 6

 .النفسي األمندرجة افضل من  إلىيزول ما يشعر به من تهديد او قلق يصل  وحين

، فهـو  ة في طفولتـه النفسي له جذوره العميق األمنان احساس الفرد ب" األسرة"ئلة المباشرة العا - 7

 اإلنسـان يحدث من خالل عملية التنشئة االجتماعية التي تبدأ منذ اللحظات األولى فـي حيـاة   

 ).2004،السهلي(
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  : النفسي  األمنبعاد أ 2-7
  

  :خرى ثانوية ية وأأساسبعاد أهناك 

  :ية اسسبعاد األاأل

، ومن مظاهر ذلك االستقرار والزواج وهو والمودة مع اآلخرين الشعور بالحب والتقبل والدفء - 1

  .والد وتربيتهمورعاية األ ،حاجات إشباعلفة وأمن ومودة ورحمة وأ

يكفي لحيـاة   الجماعة والمكانة فيها وتحقيق الذات والعمل الذي يدر دخالً إلىالشعور باالنتماء  - 2

  .ر والمستقبلكريمة في الحاض

   .مثل الخطر والعدوان والجوع والخوف األمن، وغياب مهددات الشعور بالسالمة والسالم - 3

  

  : بعاد الثانوية فهيما األأو

 العالم والحياة على انه بيئة سارة دافئة يشعر بالكرامة وبالعدالة واالطمئنان واالرتياح  إدراك - 1

  .حترام معهمين بوصفهم ودودين اخيار وتبادل االاآلخر إدراك - 2

  .صدقاءوحسن التعامل معهم، وكثرة األ ين وحبهم واالرتياح لالتصال بهم،اآلخرالثقة ب - 3

  .ين وعدم التعصباآلخرالتسامح مع  - 4

 .)المستقبل وحسن الحظ إلىمل واالطمئنان واأل(التفاؤل وتوقع الخير  - 5

  .الشعور بالسعادة والرضا عن النفس وفي الحياة - 6

  .تياح واالستقرار االنفعالي والخلو من الصراعاتالشعور بالهدوء واالر - 7

والشعور بالمسؤولية االجتماعيـة  (جانب الذات  إلىين اآلخراالنطالق والتحرر والتمركز حول  - 8

 )وممارستها

 ). 4004السهلي ،)(والشعور بالنفع والفائدة في الحياة (تقبل الذات والتسامح معها،والثقة بالنفس  - 9

  

  : النفسي األمنالصلة ببعض المفاهيم ذات  2-8
  

  ، والثقة بالنفس النفسي مفهوم القلق، والتفاؤل األمنمن المفاهيم المتصلة ب
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ن المسؤلين في مجال العمل يـدركون مـدى   إاننا نعيش في عصر القلق ولهذا ف: مفهوم القلق - 1

مي التأثير الخطير للقلق وبما يسببه من ضغوط مهنية ونفسية على الموظفين في القطاع الحكـو 

  .والخاص

غير معلـوم   ، او تهديداًة، وان هناك مصيبة وشيكة الوقوعويعرف القلق بأنه شعور عام بالخشي -

ما يتعلق  وغالباً .ال مسوغ له من الناحية الموضوعيةالمصدر مع شعور بالتوتر والشد وخوف 

مواقف ال تمثل فيها ل كما يتضمن القلق استجابة مفرطة مبالغاً .هذا الخوف بالمستقبل والمجهول 

، لكن الفرد الذي يعاني من القلـق  طار الحياة العاديةإي الواقع عن وقد ال تخرج ف حقيقياً خطراً

 ). 1993الزحيلي،(تهااو مواقف تصعب مواجه ملحاً كما لو كانت تمثل خطراً يستجيب لها غالباً

، مرتبطـة  نتـدور حـول معـا   ) Optimism( هنالك تعريفات كثيرة للتفاؤل :مفهوم التفاؤل - 2

 .عم للتفاؤل في لغتنا اليوم هو توقع حدوث الخير والمعاني األوسع واأل

فضـل  األ نظرة استبشار نحو المستقبل تجعل الفـرد يتوقـع  "بأنه ) 2003(رفه عبد الخالق ويع

وهما يفترضان بأن التفاؤل هو  ."النجاح ويستبعد ما خال ذلك إلىويرنو  ،وينتظر حدوث الخير

وبالرغم من توجه السمة نحو المستقبل فهي تؤثر في السلوك  )Stat( لةليس حاو )Trait(سمة 

ـ   وترتبط بالنواحي االيجابية للسلوك ويمكن ان يكون لها تأثير جيد، الحالي للفرد حة فـي الص

   .النفسي األمنعلى شعور الفرد ب يجابياًإاالمر الذي سوف ينعكس  النفسية والجسدية للفرد،

ـ  يضاًأو ،مفهوم الثقة مفهوم شائع االستخدام في الحياة اليومية :سفمفهوم الثقة بالن - 3 وم في العل

بأن مفهوم الثقة بالنفس جزء من تقـدير الـذات    حياناًأويعتقد . االجتماعية النفسية بصفة عامة

  .)2004، السهلي(خرى يفهم بأنه متغير مستقل لهذا المفهوم أ حياناًأو

  

  :األمننواع أ 2-9
  

طه االجتماعي حيـث  حاجاته االجتماعية في محي إشباعويتضمن شعور الفرد ب: عياالجتما األمن -

 اجتماعياً دوراً ، وان الفرد يدرك ان لهغيبيفتقد حيث يو ها دور في محيطه،/له يشعر الفرد بأن

حيث يتمثلها الفـرد   يدفعه الشعور بالحاجة الى االنتماء للتمسك بتقاليد الجماعة ومعاييرها مؤثراً

 .و كانت معاييره هو الذاتية كما ل
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ن المجتمـع الـذي   إ، الفرد لحاجاته البدنية والجسمية إشباعحيث يشير الى مدى  :الجسدي األمن -

ان  ه االيتناسب مع مقدار ما وفره ألفراد األمنية يضمن مستوى من ساسفراده حاجاتهم األيوفر أل

قد ال يؤدي ذلك الى اضـطراب فـي    هية ألفرادساسما ال يستطيع توفير الحاجات األالمجتمع عند

 فراداألمما يجعل  ،الظروف الطارئة هذهه عندما يتساوى الجميع في تحمل أفرادعند  األمنشعور 

ولعل ما حدث في عام الجماعة في . المحنة وتصهرهم الظروف في بوتقة واحدة  هيتجاوزون هذ

 هـذه اوى الجميع في تحمـل  حيث تس ،عهد عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه ما يؤكد هذا المعنى

 .مير المؤمنين أبيت  مفيه نالظروف بم

، وعقيدته من ان يتم قهره على ما يخالف وهو ان يأمن الفرد على فكره :الفكري والعقدي األمن -

يجب ان يوضع  ان هناك مطلباً اال ،ان حرية التدين تحكم كل مقومات المجتمع المسلم: ما يعتقده

 اإلسالمو ان كل دين غير دين وه ،عن حرية التدين في المجتمع المسلمفي االعتبار عند الحديث 

على المسـلمين، وال يحـاربوا    حداًأيناصروا  مكفول التباعه حرية ممارسة عقائدهم شريطة اال

  .)2007 ،السهلي(المسلمين في عقيدتهم 

 األمـن فينطـوي  على مستوى الفرد والدولة وبالنسبة للفـرد   هليإيمكن النظر  :االقتصادي األمن -

على انه تجاوز ذلك  ه ينظر اليه عموماً، غير انقرعلى معنى الخلو من الف ساساالقتصادي في األ

من  ، وللتمتع كذلك بالحمايةافية للمشاركة في المجتمع بكرامةالموارد االقتصادية الك ليشمل امتالك

الحماية  الوظيفي او األمنل االقتصادي جوانب مث األمن، وقد يشمل خطارتقلبات المستقبل ومن األ

جـور والتـأمين ضـد البطالـة     أمن الدخل أي الحد األدنى من األ، وشكال الفصل التعسفيأمن 

)2008 ،Robenson(. 

، وينشـط  ، او خوف منهماجوع او سوء تغذيةهو حالة يعيش فيها الناس من دون  :الغذائي األمن -

  .قليمية وعالميةإطنية ولية ووفردية ومنز: الغذائي على مستويات عديدة األمنعمل 

لعنيفة وغير العنيفـة  من التهديدات ا فراداألويعني حماية  فراداألمن أيركز على : ياإلنسان األمن -

جـوهر  ((بأنه حمايـة   2003عام  ياإلنسان األمن، وقد تم تعريفه في تقرير لجنة على حد سواء

ضمان  ويقتضي هذا ضمناً )).ياإلنسان اإلنجازو اإلنسانبطرق تعزز حريات  الحياة للناس جميعاً

 .ية والتنمية االقتصادية والعدالة االجتماعية والتعلـيم والرعايـة الصـحية   ساساأل اإلنسانحقوق 

وحتى  ،اإلنسانلمساءلة الذين ينتهكون حقوق  ان يبذل المرء جهداً أيضاً ياإلنسان األمنويتضمن 
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الذين يعـانون   فراداألتخدام القوة الصلبة لحماية ويمكن اس ،لو كان يعني ذلك انتهاك سيادة الدولة

 ،سؤولية عن الحمايةموال ياإلنسانفلسفية لفكرتي التدخل  سساًأوهو يوفر  ،القمع من قبل حكوماتهم

  .)Robenson،2008(وكذلك تأسيس المحكمة الجنائية الدولية 

للدولة في شأنها الداخلي على واالطمئنان  تحقيق االستقرار: الداخلي  األمنيقصد ب: الداخلي األمن -

، وبذلك يمتـد مفهـوم   لكل المصلحة العامة والخاصة فيهانحو يحقق السالمة والصيانة والحماية 

من الدولة بكل أ، فهو الجماعي األمنالفردي و األمننات الداخلي ليشمل كل العناصر ومكو األمن

ق بها قدرتها على ممارسة وظائفها نظمتها ومصالحها التي يقوم عليها وجودها او تحقأمؤسساتها و

 .دارية والسيادية واختصاصاتها النظامية واإل

وقوع معلومات سرية يشير امن المعلومات الى انشطة يتم القيام بها للحيلولة دون  :من المعلوماتأ -

، كالحاسوب، مـن التعـرض   تنشطة تهدف الى حماية نظم المعلوماأ، وكذلك الى يد معاديةأفي 

المادي الذي يتضـمن بنـاء وصـيانة     األمن: من المعلومات، هيعديدة ألوجه أناك وه، للهجوم

ين من سـرقتها او مهاجمتهـا   اآلخرالهياكل المادية لحماية الوثائق والحواسيب والموظفين ولمنع 

مـن  أ، وعامل مع المواد المطبوعة الحساسـة من الوثائق الذي يشمل تشريعات خاصة للتأ، ومادياً

وغيرهم ممن يملك حريـة   ،جراءات مثل التدقيق في موظفي االستخباراتإيشمل  الذي نالموظفي

يهم الوصول الى المعلومات السرية لضمان ان تكون لديهم العادات ونقاط الضعف التي تجعل لـد 

او  ،من االتصاالت الذي يقلل احتماالت اعتراض االتصـاالت ، وأخرينلآل سرارإعطاء األقابلية 

، رات االلكترونية وتشفير البياناتصدايير اإلقانونية من خالل اختزال او تغقراءتها بصورة غير 

شـكال حـرب االنترنـت    أوسـات و من الحواسيب الذي يحمي الحواسيب من القرصنة والفيرأو

كاذيـب، واالسـتخبارات   ين على تصديق األاآلخر، والخداع الذي يحمي الحقيقة بتشجيع ىخراأل

نشـطة جمـع   أبطـال او تخريـب او تعويـق    أكثر فاعلية إلت جراءاإالمضادة التي تتكون من 

 .)Robenson،2008(المعلومات االستخبارية المعادية 

 

  :النظريات التي تناولت االمن النفسي 2-10
 حياناًأ، وجد الخالف ف المدارس المختلفة في علم النفسمن النفسي باختالاختلفت وجهات النظر لأل

  : التوجهات هذهفيما يلي عرض لبين اتباع المدرسة الواحدة، و
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ة في ياإلنسانصحاب المدرسة أمن  يعتبر ماسلو واحداً: )Maslow( نظرية الحاجات للعالم  ماسلو -

تخلو  ، وتكاد الالحاجات إشباعالنفسي و األمنب الباحثين النفسيين اهتماماً أكثرويعد من  ،علم النفس

دراساته الميدانيـة  سهاماته وإشارة الى إفي  األمندراسة تهتم بالحاجات النفسية ومنها الحاجة الى 

، الثانية في هرمه الشهير للحاجـات  في المرتبة األمن، وقد وضع ماسلو الحاجة الى في هذا المجال

رد بأنه محبوب شعور الف: (النفسي بأنه األمنية وقد عرف ساسوهي تلي الحاجات الفسيولوجية األ

، ويشعر فيها بندرة ن بيئته صديقة ودودة غير محبطةأ ، يدركين، له مكانة بينهماآلخرومتقبل من 

  .)1983وديراني،  دواني،(  الخطر والتهديد والقلق

  

، وتتلخص النفسي األمنحساس الفرد بإة على ، اعتبرها دالربعة عشر مؤشراًأقام ماسلو بوضع  وقد

  : المؤشرات في التالي هذه

  .ين وقبولهماآلخرالشعور بمحبة  - 1

  .، واالنتماء والمكانة بين المجموعةالعالم كوطنالشعور ب - 2

 .مان، وندرة مشاعر التهديد والقلقمشاعر األ - 3

  .، حيث يستطيع الناس العيش بأخوة وصداقةالعالم والحياة بدفء ومسرة إدراك - 4

  .، وبصفتهم ودودين وخيرينبشر بصفتهم الخيرة من حيث الجوهرال إدراك - 5

ومشـاعر المـودة مـع     ،، حيث التسامح وقلة العدوانيةنياآلخرشاعر الصداقة والثقة نحو م - 6

  .يناآلخر

  .حساس بالتفاؤل بشكل عاماالتجاه نحو توقع الخير واإل - 7

  .الميل للسعادة والقناعة - 8

  .، واالستقرار االنفعاليلراحة واالسترخاء وانتفاء الصراعمشاعر الهدوء وا - 9

مع العالم ومشكالته بموضـوعية دون  الميل لالنطالق من خارج الذات، والقدرة على التفاعل  -10

 .تمركز حول الذات

  .تقبل الذات والتسامح معها وتفهم االندفاعات الشخصية -11

 ين اآلخرمن الرغبة في السيطرة على  الرغبة بامتالك القوة والكفاية في مواجهة المشكالت بدالً -12

 اجهة الواقع وقدرة منظمة في مو ،الخلو النسبي من االضطرابات العصابية او الذهانية -13



 

 

25 

 

 .)2004عبد المجيد، (ين اآلخراالهتمام باالهتمامات االجتماعية وبروز روح التعاون واللطف و -14

ـ  : التحليليون الجدد وهي من  )Horney ,1963(هورني   نظرية كارن -  األمنان شعور الفـرد ب

مرحلـة   بوالديه منـذ بدايـة  عالقة الطفل  :همهاأاجتماعية  أسباب، يعود في جذوره الى النفسي

صـول  أ، وترى ان منبطفلهما يشبعان حاجة الطفل لأل، فعطف الوالدين ودفء عالقتهما الطفولة

سري ال ينعم فيه أفي جو  ، فينشأل الطفل وعدم مباالة الوالدين بههماإالسلوك العصابي يكمن في 

ـ  وبالتالي يلجأ يساسوالشعور بالقلق األ األمنبالدفء والحب مما يسبب انعدام  سـاليب  أدة الى ع

فالقلق لديها ناتج من مشاعر  ،او يحاول ان يكون لنفسه صورة مثالية ،منه المفقودأدفاعية ليستعيد 

  ).1999سعد، (في العالقات الشخصية المتبادلة  األمنعدم توفر 

 األمـن النفسي و األمنويربط فرويد بين  :)Freud,1881(نظرية التحليل النفسي للعالم فرويد  -

لتحقيـق حاجاتـه للوصـول الـى      حين يرى الفرد مدفوعاً ق الحاجات المرتبطة بهالبدني وتحقي

 .واأللم النفسي للذات ويسبب الضيق والتوتر االستقرار، وعندما ال ينجح يشكل ذلك تهديداً

الـى  ، التي تقـود  اإلنسانمصادر الخطر الداخلية في كدوا على أبرز الذين ألقد كان فرويد من " 

ية الشريرة التي تولـد مـع   ، حينما يؤكد الميول العدوانية والشهواناالستقرار سوء التكيف، وعدم

  .) 1999 ،سعد(منه أعدم  أسبابيحمل في هذا المعنى  اإلنسانن إ، وبالتالي فاإلنسان

عـن   ينشأ األمنان عدم الشعور ب: )Adler,1970(ِ ادلر نظرية علم النفس الفردي للعالم الفرد -

مما يدفعه الى  ،حساس بالقصور العضوي او المعنويإالتحقير الناتجين عن شعور الفرد بالدونية و

كالعنف  و سلبياًأللمجتمع،  نافعاً يجابياًإ، ببذل المزيد من الجهد الذي قد يكون القيام بتعويض ذلك

 األمـن لذا فقد ارتبط مفهـوم  ) التعويض النفسي الزائد(الظاهرة  هذهطلق على أوقد  ،والتطرف

ادلر بقدرة الفرد على تحقيق التكيف والسعادة في ميادين العمل والحـب والمجتمـع    النفسي لدى

 .)1998الزيود،(

النفسي بالتفكير  األمنشعور الفرد ب حيث يربط  ):Wolp,1915(  النظرية المعرفية للعالم ولبي -

 ، فالشخص السوي يعيش حياة نفسية طيبـة بفضـل  اآلخربحيث يعتمد كل منهما على  ،العقالني

ان كل موقف نقابله او نتعرض له في حياتنا ممكن تفسيره تحت ما " يرىوطريقة تفكيره العقالنية 

النماذج تشكل صيغة نسـتقبل بهـا المعلومـات     هذهيطلق عليه النماذج التصورية او المعرفية و
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م نفسـنا والعـال  أكما تحدد تصـوراتنا عـن    ،عضاء الحسألينا من البيئة المحيطة عبر إالواردة 

 .)2003، مخيمر(ين اآلخرو

وتسـتبعد   ،تركز على النظرة الكلية للشخصية) : Perles,1890(للعالم بيرلز  نظرية الجشتلط  -

ـ  . فكرة االتزان والصحة النفسية في غياب التكامل بين عناصر الكل الشخصـي   ن إوبالتـالي ف

وارتباط الحاجـات   النفسي يبدوان في تحمل المسؤولية األمنب ساسالصحة النفسية ومظهرها األ

الداخلية والخارجية بأبعادها المكانية والزمانية وبمتغيراتها االجتماعية والفلسفية والنفسية ومحـك  

 ).1999،سعد(ذلك هو الحاضر وامتداده في المستقبل القريب 

النفسـي   األمـن يرى ان تحقق : صاحب نظرية العالج بـالواقع ) Glasser,1925(جالسر وليم  -

سـس  أوبأسلوب واقعي مقبـول وفـق    ،ية في البيئة الواقعيةساسلفرد لحاجاته األمرتبط بتحقق ا

يتجاوز التقبل العادي  اندماجاً أكثروبتحقيق االندماج الوجداني مع شخص او  ،الضبط االجتماعية

 .) 1998الزيود،(في البيئة الوجدانية الشخصية للفرد  واقعياً حقيقياً المتبادل ليشكل سنداً

 

  :سالميإالنفسي من منظور  ناألم 2-11
 

فحرص ، بشريةبالنفس ال اإلسالموهذا نابع من اهتمام  ،النفسي األمنب بالغاً اهتماماً أولى اإلسالملقد 

، مما بب لها الخوف او القلق او التوترنواع المخاطر التي قد تسأيؤمن لها الحماية الكاملة من كل  ان

نـتج  النفس ان تعمل او تبدع او ت هذهالذي بدونه ال يمكن ل ،والمطمئن مناآلعليه فقدان الجو  يترتب

  .)2001، حسين( في أي مجال من مجاالت الحياة

  

  : من الفرد والمجتمع المسلم بما يأتي أحول  اإلسالمولقد تميزت نظرة 

يقـول   ،والعمل الصالح واالبتعاد عن الظلم اإليمانوالطمأنينة والسكينة بمفهوم  األمنط مفهوم بارت -
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َف ال
َ
َما اْسَتْخل

َ
رِْض ك

َ
يَْسَتْخلَِفن�ُهم ِف ال

َ
اِلَاِت ل وا الص�

ُ
ِيَن آَمُنوا ِمنُكْم وََعِمل

�
ُ ال َن ِمـن وََعَد ا)�

ْمًنـ
َ
�ُهم ّمِن َبْعِد َخـوْفِِهْم أ لَ َُبّدِ

َ
ُهْم َول

َ
ِي اْرتََض ل

�
ُهْم دِيَنُهُم ال

َ
َِن� ل

ّ
َُمك ، وفـي  ) 55 :النـور ( ﴾ اَقبْلِِهْم َولَ

ْهَتـُدونَ ﴿آخر يقول تعالى موضع  ْمـُن َوُهـم م=
َ
ُهـُم ال

َ
ئِـَك ل

َ
ْول

ُ
ـٍم أ

ْ
 إِيَماَنُهم بُِظل

ْ
بُِسوا

ْ
ْم يَل

َ
 َول

ْ
ِيَن آَمُنوا

�
 ﴾ ال

 ). 82:االنعام(
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ية، وهو ساسحصول الفرد على حاجاته األ تلى ،في مرتبة متقدمة األمنالحاجة الى  اإلسالموضع  -

وليـة مـن مأكـل    حاجاتهم األ إشباعنه يكافئ المؤمنين بأفنرى  ،بمئات السنين) ماسلو(سبق  بذلك

ْطَعَمُهـم ّمِـن ُجـوٍع ﴿يقول تعالى  ،والطمأنينة في نفوسهم األمنومشرب، ثم يلي ذلك تحقيق 
َ
ِي أ

�
ال

 ).4 :قريش( ﴾ َوآَمَنُهم ّمِْن َخوٍْف 

 اإلنسانونقص في حاجات  ،خوف بمصادره المتعددةكنقيض لل األمنمن يحدد اإلسالمي لألالمفهوم 

مم السابقة بأن بدل رغـدهم  أل، عاقب اهللا العصاة من اوكداللة على الربط بين المفهومين، يةساساأل

تِيَها رِزُْقَهـ﴿، حيث قوله تعالى منهم خوفاًأ، وجوعاً
ْ
ْطَمئِن�ًة يَأ  قَْرَيًة َكنَْت آِمَنًة م=

ً
Yَمَث ُ ا رََغـًدا َوَضََب ا)�

 يَْصَنُعونَ 
ْ
َوِْف بَِما َكنُوا ُوِع َوالْ ُ ِلَاَس الْ َذاَقَها ا)�

َ
ِ فَأ ْنُعِم ا)�

َ
ِ َمَكٍن فََكَفَرْت بِأ

ّ ُ
 ).112 :النحل( ﴾ ّمِن ك

يـات  ، ومن األمثلة على ذلك ما ورد فـي اآل ي فردي وجماعياإلسالمفي المفهوم النفسي  األمن -

من أ(منة مطمئنة آوالقرية التي كانت ) من فرديأ(صة مريم عليها السالم السابقة من شواهد في ق

 ) .جماعي

ذا ما وه ،حداث الحياة وضغوطها النفسية المتواصلةأ، واستمرار النفسي مستمرة األمنالحاجة الى  -

فجعل تحصيله  األمنبحاجة مستمرة الى  اإلنسانن اهللا يعلم ان إلذا ف يجمع عليه الكثير من الناس

ِ ﴿ ىيقول تعال ،بمجرد ذكره فكان متحققاً سيراًي رِ ا)�
ْ
 بِـِذك

َ
h

َ
ِ أ ِر ا)�

ْ
ـوُبُهم بِـِذك

ُ
 َوَتْطَمئِن= ُقل

ْ
ِيَن آَمُنوا

�
ال

وُب 
ُ
ُقل

ْ
 ).28 :الرعد( ﴾ َتْطَمئِن= ال

، قـال  النفسي لدى المسلم، الرضا والقناعة بما رزقه اهللا األمنخاللها  ومن السمات التي يتحقق من

منا في سربه معافى في جسده عنده قوت يومه آ صبح منكمأ من(:رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  ).1962 ،الترمذي( )فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيره

الوضـع النفسـي   : "سالمي بانـه إالنفسي من منظور  األمنوهذا ما ذكره الطهراوي والذي عرف 

، وبالعالقات الرضا والتحرر من القلق والمخاوفطمأنينة والمتسم بال) بفضل اهللا تعالى(المريح للفرد 

  ).2006الطهراوي، " (االجتماعية المتزنة
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  :الكريم القرآنالنفسي في  األمن 2-11-1
  

ة النبيلة والتعـاليم السـمحة الغـراء    ياإلنسانالكريم ينبوع فياض من المعاني السامية والقيم  القرآن

صحته النفسية والعقلية والجسدية الجيدة والـى الشـعور    اإلنسانظ والهدي الرباني الخالد الذي يحف

، العيسـوي ( .ثقة بالنفس والتوكل علـى اهللا واالمان النفسي والطمأنينة والهدوء والسكينة وال األمنب

2001.(  

وقد  ).1990 ،وهيب(النفسي والقيم الدينية  األمنويشير كثير من الباحثين الى وجود عالقة قوية بين 

  : يات كثيرة نذكر منها آالكريم في  القرآنالنفسي في  األمنذكر ورد 

َاِطِل يُْؤِمُنوَن َوبِنِعْ ﴿: قال تعالى -
ْ

فَبِال
َ
ُف ال�اُس ِمْن َحْولِِهْم أ َنا َحَرًما آمًِنا َوُيَتَخط�

ْ
ن�ا َجَعل

َ
ْم يََرْوا أ

َ
َول

َ
ِ أ َمـةِ ا)�

 ).67 :العنكبوت( ﴾ يَْكُفُرونَ 

ْطَعَمُهم ّمِن ُجوٍع َوآَمَنُهم ّمِْن َخوٍْف فَ ﴿: وقال تعالى -
َ
ِي أ

�
َيِْت ال

ْ
يَْعبُُدوا َرب� َهَذا ال

ْ
 ).4-3 :قريش(  ﴾ ل

ِ َمـَكٍن فََكَفـَرْت ﴿ :وقال تعالى -
ّ ُ

تِيَها رِزُْقَها رََغـًدا ّمِـن ك
ْ
ْطَمئِن�ًة يَأ  قَْرَيًة َكنَْت آِمَنًة م=

ً
Yَمَث ُ َوَضََب ا)�

 ِ ْنُعِم ا)�
َ
 يَْصَنُعونَ بِأ

ْ
َوِْف بَِما َكنُوا ُوِع َوالْ ُ ِلَاَس الْ ذَاَقَها ا)�

َ
 ).112 :النحل( ﴾   فَأ

وُب ﴿ :وقال تعالى -
ُ
ُقل

ْ
ِ َتْطَمئِن= ال رِ ا)�

ْ
 بِِذك

َ
h

َ
ِ أ ِر ا)�

ْ
وُبُهم بِِذك

ُ
 َوَتْطَمئِن= ُقل

ْ
ِيَن آَمُنوا

�
 )28 :الرعد(  ﴾ ال

ان اهللا تعالى امتن على قريش بأنه حقق لهـا   القرآنفي  األمن أهميةعلى ومما يدل داللة قاطعة  -

يـYِف ﴿عند غيرها في زمانها يقول جل وعـال   ، وهذا ما لم يكن متوفراًاألمنمجتمع الكفاية و ِلِ

يِْف  تَاءِ َوالص� َة الّشِ
َ
     قَُريٍْش إِيYفِِهْم رِْحل

َ
ِي أ

�
َيِْت ال

ْ
َيْعُبُدوا َرب� َهَذا ال

ْ
ْطَعَمُهـم ّمِـن ُجـوٍع َوآَمـَنُهم ّمِـْن فَل

من ان تكفر بها، وان تؤمن  النعمة بدالً هذهوكان ينبغي عليها ان تشكر ). 4-1 :قريش( ﴾ َخوٍْف 

 قَْرَيـًة ﴿وجعلها مضرب المثل في ذلك ، من ان تكذبه برسول رب العالمين بدالً
ً
Yَمـَث ُ َوَضََب ا)�

ْطَمئِن�ًة  ُـوِع َكنَْت آِمَنًة م= ُ ِلَـاَس الْ َذاَقَهـا ا)�
َ
ِ فَأ ْنُعِم ا)�

َ
ِ َمـَكٍن فََكَفـَرْت بِـأ

ّ ُ
تِيَها رِزُْقَها رََغًدا ّمِـن ك

ْ
يَأ

 يَْصَنُعونَ 
ْ
َوِْف بَِما َكنُوا َعَذاُب َوُهْم َظـالُِموَن  َوالْ

ْ
َخَذُهُم ال

َ
بُوهُ فَأ ذ�

َ
 ّمِنُْهْم فَك

ٌ
َقْد َجاَءُهْم رَُسول

َ
 :النحل( ﴾َول

112-113 .( 

1 - فالتقـدم البشـري   لفقري للحضارة واالزدهار والتقدممن بمثابة العمود االعظيم األ القرآن  عد ،

الكريم ذلك  القرآنوقد صور  ،مان والطمأنينةواأل األمنمنوط في رأي العديد من الباحثين بتوفر 
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ِت بَ ﴿ :في قوله تعالى
�
ُقَرى ال

ْ
َنا بَيَْنُهْم َوبَْيَ ال

ْ
ـْيَ ِسـُيوا وََجَعل ْرنَا فِيَهـا الس� َنا فِيَها قًُرى َظاهَِرةً َوقَد�

ْ
اَرك

ي�اًما آِمنِيَ 
َ
َاِ~َ َوأ

َ
 .﴾فِيَها ل

 منـوا آن اهللا سبحانه وتعالى قد وعد بـه الـذين   أالكريم  القرآنفي  األمن أهميةومما يدل على  - 2

يقـول سـبحانه    ،واالخرةدنيا مره ان يحققه لهم في الحياة الأعلى  وعملوا الصالحات واستقاموا

ِي﴿ :وتعالى
�

َف ال
َ
َما اْسَتْخل

َ
رِْض ك

َ
يَْسَتْخلَِفن�ُهم ِف ال

َ
اِلَاِت ل وا الص�

ُ
ِيَن آَمُنوا ِمنُكْم وََعِمل

�
ُ ال َن وََعَد ا)�

�ُهم  لَ َُبّدِ
َ

ُهْم َول
َ
ِي اْرتََض ل

�
ُهْم دِيَنُهُم ال

َ
َِن� ل

ّ
َُمك وَن ِمن َقبْلِِهْم َولَ

ُ
ْمًنا َيْعُبـُدونَِن h يُْشِـك

َ
ّمِن َبْعِد َخوْفِِهْم أ

َفاِسُقونَ 
ْ
ئَِك ُهُم ال

َ
ول

ُ
 ) 55 :النور( ﴾ِب َشيًْئا َوَمن َكَفَر َبعَْد َذلَِك فَأ

  

  : النفسي في السنة النبوية األمن 2-11-2

  

  :تيلى النحو اآلمثلة نتطرق الى البعض منها عهنالك الكثير من النماذج واأل

حسـن النـاس   أليه وسلم كان رسول اهللا صلى اهللا ع(: ن انس ابن مالك رضي اهللا عنه قالع -1

، فتلقاهم رسول اهللا صـلى  ت، فانطلق ناس قبل الصوهل المدينة ليلةأجود الناس، لقد فزع أو

د سبقهم الى الصوت واستبرأ الخبر، على فرس ألبـي طلحـة عـري    ق اهللا عليه وسلم راجعاً

يقول اللواء محمد جمال  .متفق عليه)) لم تراعوا: ((هو يقولسيف في عنقه ووال )بدون سرج (

 قيادة الدولة علىالرسول صلى اهللا عليه وسلم يمثل : ((الواقعة هالدين محفوظ في تعليقه على هذ

 لمدينة جميعاًهل اأمته حتى سبق أول من تحرك لدفع الخطر الذي يتهدد أ، وهو المستوياتأعلى 

وقد اتسمت  ،تمللك زمام المبادرة لمواجهة الخطر أهمية، وهذا دليل على الخطر الى مصدر ذلك

كما انه لم ينتظر حتى يضع السيف فـي   ،، فلم ينتظر حتى يسرج الفرسحركته بالسرعة الفائقة

  .بل علقه في رقبته لكي يكسب الوقت) نطقته التي يشد بها وسطهم

ع اسـتحالل ذلـك   ، وان قتاله بغير حق ملم فسوقن سباب المسأوسلم  ه عليبين النبي صلى اهللا - 2

والمسلمين يقول  اإلسالمما مع عدم االستحالل فهو حرام وجريمة في حق أ، كفر يخرج من الملة

صلى اهللا عليه وسلم ان من حمل السالح على المسلمين بغير حق وبغير تأويل او غشهم في أي 
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    ))  ، ومن غشنا فليس منـا ح فليس منامن حمل علينا السال((مجال من المجاالت فليس منهم 

 .) 2001، حسين(

  

  :النفسي األمنية واإليمانالتربية  2-11-3
  

، وفي ضمان اسـتقراره واطمئنانـه   ،من المجتمعأهم في تحقيق األ لمؤثرية هي ااإليمانان التربية 

 هـذه و اإليمانطبيعة  هذه، فمان والهدوء واالطمئنانواأل األمنية وجد اإليمانفحيثما وجدت التربية 

  . األمنمور المساعدة والمعينة على تحقيق ا ذلك فهو من األ، وماعديةاإليمانطبيعة التربية 

  

ـ  ،نسـان أعظم الضرورات لإلعظم المنن، وأو، جل النعمأهم المطالب، وأمن  األمنولما كان  ع اتس

 األمـن االقتصـادي، و  مناأل، والفكري األمنالنفسي، و ألمنكا، من المجاالت مفهومه ليشمل عدداً

يتجاوز الحياة الدنيا كلها ليكون  األمن، بل ان فيه ضرورياً مطلباً األمنمما يعد  ، ونحوهااالجتماعي

ويظفـر بـه    ،عتقاد السليم، ويناله المؤمنونالصحيح واال اإليمانيتحقق لمن يتصف ب خروياًأ مطلباً

﴾ نواْ ولَم يلْبِسواْ إِميانهم بِظُلْمٍ أُولَئك لَهم اَألمـن وهـم مهتـدونَ   الَّذين آم﴿: متقون، كما يدل عليه قوله تعالىال

أَفَمن ﴿ :وقوله ) 89: النمل(﴾من جاَء بِالْحسنة فَلَه خير منها وهم من فَزعٍ يومئذ آمنونَ﴿ :وقوله )82 :االنعام(

ريارِ خي النلْقَى في ةاميالْق موا يني آمأْتن يي  ﴿: الىوقوله تع )40: فصلت(﴾  أَم مكُم بِـالَّتالدال أَوو الُكُموا أَممو

 مهلُوا وما عبِم فعاء الضزج ملَه كا فَأُولَئحاللَ صمعو نآم نلْفَى إِالَّ ما زنندع كُمبقَرفَتري الْغـونَ فنآم سـبأ (﴾ ات :

تحقيـق   أسبابب أيضاً، جاءت ةاآلخرفي  األمنتحصيل  أسبابءت بكما جا اإلسالمن شريعة إ، )37

المنشـود فـي كـل     األمن، يحقق لهم في تربية المؤمنين فريداً ت منهجاًفي الحياة الدنيا فنهج األمن

  ). 2001 ،حسين(وجماعات  اًأفراد ،مجاالت الحياة

  

  :من النفسي ما يليية الداعمة لألاإليمانتربية ومن جوانب ال

 :اطمئنان القلوب وراحة النفوس  -1

، يقول ن ذكر اهللا تعالى ودوام الصلة بهنجع في اطمئنان القلب وهدوئه مأنفع وال أقوى وال أ ءال شي

 نإ )28: الرعـد (﴾ كْرِ اللَّه تطْمئن الْقُلُوبالَّذين آمنواْ وتطْمئن قُلُوبهم بِذكْرِ اللَّه أَالَ بِذ﴿ :جل وعال في ذلك
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ما راحة النفس أ، ولى ما يصدر من صاحبه من التصرفاتاطمئنان القلب ينعكس على كل الجسد وع

 ،حسـين (ن الصالة صلة بـين العبـد وربـه    ة بشكل عام وبالصالة بشكل خاص، ألبادفتتحقق بالع

2001.(  

  

 : رزقالنفسي على الحياة وعلى ال األمن -2

 

 تعـالى قـد قـدر اآلجـال     على ان اهللا المسلم يتربى ،بالقضاء والقدر اإليمان: اإليمانركان أمن 

رزق جل وال، فاألجله مقدر ومحدد وان رزقه كذلكأن ، وبالتالي تتولد عنده القناعة التامة بأرزاقواأل

،  ذهب بـالخوف بعيـداً  مرين، ويين األوهذا يولد راحة نفسية في نطاق هذ،محفوظان بحفظ اهللا لهما

: ما يتعلق بالرزق يقول جل فـي عـاله  وفي ،)جل كتابألكل ( :جلتعالى فيما يتعلق بتحديد األ يقول

َماءِ رِزُْقُكْم َوَما تُوَعُدونَ ﴿ ن�ُكْم تَنِطُقونَ     ،،،،َوِف الس�
َ
َق� ّمِثَْل َما أ رِْض إِن�ُه لَ

َ
َماءِ َوال  :الذاريات( ﴾ فََوَرّبِ الس�

23 (.  

جل ال يعني ان ينام فـي  لقضاء والقدر في موضوع الرزق واأليمان المؤمن باإن إف ،ن جهة ثانيةم

ال يفهـم   كان متواكالً الإبل يجب ان يسعى في طلب ما قدر له من الرزق و ،بيته وان ينتظر رزقه

ـو﴿: حق الفهم فاهللا تعالى يقول  اإلسالمدين 
ُ
رَْض َذل

َ
ُكُم ال

َ
ِي َجَعَل ل

�
h فَاْمُشـوا ِف َمَناكِبَِهـا ُهَو ال

ْهِ الن=ُشورُ 
َ

وا ِمن ّرِزْقِهِ �ل
ُ
جل مقدر من عنـد اهللا ال يعنـي   بأن األ اإليمانوكذلك  )15: الملك(﴾  َوُك

لكـل سـبل    ، بل عليه ان يكون متبعـاً الى التهلكةيلقي بنفسه  بالضرورة ان يكون المؤمن متهوراً

قلوب غير المؤمنين يقول جل  ن الجبن والخوف الذي يستولي علىع وفي الوقت نفسه بعيداًالمة الس

ةِ﴿: وعال
َ
ك

ُ
 ال�ْهل

َ
يِْديُكْم إِ~

َ
 بِأ

ْ
ُقوا

ْ
 تُل

َ
hويقول تعالى )195: البقرة(﴾  َو :﴿ َ نُفَسُكْم إِن� ا)�

َ
 أ

ْ
وا

ُ
 َتْقُتل

َ
hَو

  .)29: النساء( ﴾َكَن بُِكْم رَِحيًما
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  الثقة بالنفس : ثانيا
  

  :مةمقد 2-12
  

دور في مساعدة الفـرد علـى مواجـه     لها التي ،من متغيرات الشخصية اًثقة بالنفس متغيرلتعتبر ا

ليه الثقة بالنفس من قدرة على اتخاذ إوالتكيف مع خبراتها الجديدة من خالل ما تؤدي  ،تحديات الحياة

يمكن ان تعتبر في  ، ومن ثمي واالتجاهأفصاح عن الرلذات، واإلوقدرة عن التعبير عن ا ،القرارات

  .العالقات االجتماعيةوي مجاالت عدة كالعمل، والدراسة، للنجاح ف كثير من الحاالت مفتاحاً

  

، والثقـة  خالل عمليات التنشئة االجتماعيـة  بالثقة بالنفس ولكنه يكتسبها من مزوداً اإلنسانوال يولد 

نفس حساس بالثقة بـال إذ ان اإل ،جحةالصفات الشخصية التي لها عالقة بالقيادة النا ىحدإبالنفس هي 

، كما يصبح بين التابعينالقة العلنجاح  اًيأساس اًالذي يعتبر عنصر ،مانلدى القائد يمنحه الشعور باأل

كما  ،والقدرة على اتخاذ القرارالسليم ةروتكسبه روح المباد ،مكاناتهإظهار مواهبه وطاقة تتسبب في إ

تافـاني  (ثبتتـه دراسـة قـام بهـا     أوهذا ما  ،لتحصيل العلميية الثقة بالنفس في مجال امهأتظهر 

للطالـب   األكـاديمي ء داان الثقة بـالنفس تعتبـر منبئـة بـاأل    نتائجها عن  أسفرت )2003ولوش،

  .) 2007،جودة(

  

كبر كانت ثقتـه  أ فكلما كان احترامه لذاته ،، احترام الشخص لذاتهالثقة بالنفس هو االحترام أساسو

وهي رؤية  ،اد للشخصيةبعأة بالنفس هي عملية توافق وانسجام وتوازن بين ثالثة ، والثقكبرأبنفسه 

شعر بذاتـه   او ،الشخص نفسهن رأى إوكما هو على حقيقته ف ،ين لهاآلخر، ورؤية الشخص لنفسه

، ، وما يصاحبه من غرور وتعـالٍ لعظمةصابه الشعور با، أمما يراه الناس أكثرو ،من حقيقته أكثر

والدونية وما يصـاحبه   صابه الشعور بالنقصأ ،قل من حقيقتهأبذاته  نفسه وشعر ن رأى الشخصإو

هما الشعور  ،مابين طرفين نقيضين من الرذائل ذن فضيلة تقع وسطاًإفالثقة بالنفس ا ،من قلق وخجل

  . ) 2007جودة ،( والضعةبين الغرور  ،بالعظمة والشعور بالنقص
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ـ و ة،سس بناء الشخصيأفالثقة بالنفس من  اف الخبـرات والتعـرض لهـا    تمكن صاحبها من استكش

جتماعيـة  كبرى في تدعيم الجوانب المعرفية والثقافية واال أهميةالثقة بالنفس لها  و، حيث وتجربتها

وتحمـل مسـؤلياتها    ،لفهم الحيـاة وتقبلهـا   ، فثقة الفرد بنفسه تعد منطلقاًوالعلمية للطالب الجامعي

سـرية  ل دور العملية التربوية التعليمية والتنشـئة االجتماعيـة واأل  في الوقت نفسه ال نهم ،المختلفة

بالغة في توفير الدعم والمسـاندة   أهميةلما له من  ،بناءدعم هذا المفهوم وتنميته لدى األ هميتها فيأو

 أهميـة ونستنتج مما سبق  ،ولى خطواتها في الدراسة الجامعيةأ التي تبدأ ،لهم لدخول معترك الحياة

سرة والمجتمع ودورهم في لنفس، ومنها المدرسة والجامعة واألالخارجية المؤثرة في الثقة باالعوامل 

 العنـزي (تنمية مفهوم الثقة بالنفس في المرحلة الجامعية بالذات كونها مرحلة استشراف للمسـتقبل  

  .)2004 ،والكندي

  

 self-concept:الذات ومفهوم  self-esteemويتداخل مفهوم الثقة بالنفس مع كل تقديرات الذات 

، االتزان االنفعالي وعـدم الخـوف  و ،عن ثقته بنفسهالفرد لنفسه  إدراكالى  مفهوم الدراسةويشير 

ويشير قطبه السلبي الى شعور الفرد بالخوف والقلق ويوصف بأنه متقلب المزاج او عصبي وبأنـه  

  ).2004،والكندي العنزي(  ين او يختلف عنهاآلخريتضايق من 

  

" وقد توصـل  ،الثقة بالنفس بمجاالت التكيف العام وال ترتبط بالتكيف في مجال واحد فحسبوترتبط 

سلوك االنفعالي او االجتمـاعي  ال يقتصر على مجال ال عاماً الى اعتبار الثقة بالنفس عامالً" جيلفورد

لتي تحدد شار الى ان الثقة بالنفس تقع ضمن مجموعة من السمات اأالذي "كاتل "يده في ذلك أ، وفقط

كما ربط بين ضـعف   ،درجة التكامل الدينامي للشخصية او التكيف العام والتي تتعلق بمفهوم الذات

وقد بين ايزنك العالقة بين الميـل العصـابي وعـدم     ،الثقة بالنفس وسوء التكيف والميول العصابية

هي عامل مهم يمثل  ويرى جيلفورد ان الثقة بالنفس .نفعالي ومظاهر ضعف الثقة بالنفساالتزان اال

نحو  قدامبالنفس ترتبط بميل الفرد الى اإل ويرى ان الثقة ،الفرد نحو ذاته ونحو بيئته االجتماعية هاتجا

كفايـة، والشـعور   الشعور بال: ، وقد صنف جيلفورد مظاهر الثقة بالنفس الىالبيئة او التراجع عنها

وبالمقابل صنفت المظاهر الدالة على مشاعر  .النفعاليبالنفس واالتزان ا اإليمان، وخرينبالتقبل لآل



 

 

34 

 

حـوال والخصـال الشخصـية    لرضا عن األالشعور بعدم ا ،التمركز حول الذات: النقص بما يلي 

  ).2004،والكندي العنزي(

  

حيـث  الشـعور بالعزلـة     ،السلبية ة ياإلنسانان عدم الثقة بالنفس وضعف الشخصية من المشاعر 

، او مجموعـة  يشعر به الفرد وهو في وسط الزحام اًذاتي اًكان شعورذا إوهو شعور قاس  ،والوحدة

تبدأ المعاناة فـي   ما وغالباً ،قرانهأفكار وهموم تبعده عن االختالط مع أحيث تشغله  ،صدقاءمن األ

 :بعاد للشخصية وهـي أ، والثقة بالنفس هي عملية توافق وانسجام وتوازن بين ثالثة مرحلة الطفولة

ن رأي الشخص نفسه او شـعر  إف ،وكما هو على حقيقته ،ين لهاآلخرورؤية  ،هرؤية الشخص لنفس

، لعظمة وما يصاحبه من غرور وتعاٍلصابه الشعور باأ ،مما يراه الناس أكثرمن حقيقته و أكثربذاته 

، وما يصـاحبه  صابه الشعور بالنقص والدونيةأته قل من حقيقأن رأى الشخص نفسه وشعر بذاته إو

، هما الشـعور  وسط بين طرفين نقيضين من الرذائلذن فضيلة تقع فالثقة بالنفس إ ،من قلق وخجل

  .)www.lakji.com(بالعظمة والشعور بالنقص 

  

  :تعريف الثقة بالنفس 2-12-1
  

معهـا   نها سمة شخصية يشعر الفردأ"على  )1996 ،القواسمة والفرح(تعريف  الحالي يتبنى الباحث

ـ إقصى ما تنتجـه لـه   أ مستخدماً ،بالكفاءة والقدرة على مواجهة العقاب والظروف المختلفة ه مكانات

يجابي من الفكر والشعور والسلوك الذي يعمل علـى  إ، وهي مزيج ه المرجوةأهدافوقدراته لتحقيق 

ة والتكيـف  والوصول بالفرد الى المستوى المطلوب من الصحة النفسي ،تشجيع النمو النفسي السوي

  ."النفسي واالجتماعي

  

جرائية تتمثل الثقة بالنفس في مجموع الدرجات التي يحصل عليها ومن الناحية اإل :التعريف اإلجرائي

  .دراسة الحاليةجاباته على مقياس الثقة بالنفس المستخدم في الإمن  الجامعي الطالب
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   :بالنفس يات المفسرة لمفهوم الثقةاتجاهات العلماء والنظر 2-12-3
  

ن يستجيب استجابات توافقيـة  أنها قدرة الفرد على أعلى  الثقة بالنفس )2001،العنزي( وعرف -

والثقة بالنفس  ،وتقبله لذاته بدرجة مرتفعة ،ين لهاآلخره تقبل إدراكالمثيرات التي تواجهه، و هتجا

ى مقياس الثقـة  ذات صلة بالتوافق النفسي واالجتماعي للفرد فكلما حصل على درجة مرتفعة عل

  .بالنفس ارتفعت درجة التوافق لدية 

بها وهي  اإليمان، والركون اليها وثقة بالنفس هي االعتقاد في النفسان ال :يقول جوردون بايرون -

بذاته، والثقة بـالنفس، ال تعنـي    اإليمانمكاناته، أي ه وإه وقراراته وبقدراتأهدافب اإلنسانيمان إ

مكانية تحقيق النجاح والحصول إنوع من االطمئنان المدروس الى  نما هي، وإاو الغطرسة الغرور

 سبابمكانات واأل، هو الثقة بوجود اإل، فالمقصد من الثقة بالنفسأهدافمن  اإلنسانعلى ما يريده 

ليصـبح قـوي   ، سان، فهذه ثقة محمودة، وينبغي ان يتربـى عليهـا الفـرد   نأعطاها اهللا لإلالتي 

ن ذلك من إف ،، ومن ثم عدم ثقته في وجودهامكانياتإه من لدي ى ماعدم تعرفه علما ، أالشخصية

 ). 2004،والكندي العنزي( ، ال يقدر على اتخاذ قرارمهزوز الشخصية فرداً ئشأنه ان ينش

فـي   ان الثقة بالنفس ترتبط بالعديـد مـن المتغيـرات     &Bandura (Rojers(يرى العالمان  -

كيف واالستقرار النفسي وترفع من قيمة الفرد الشخصـية  ة وتؤثر في عملية التياإلنسان الشخصية

الذين يمتلكون ثقة عاليـة بأنفسـهم    فراداألف ،واالجتماعية وتمكنه من تحقيق الكثير من طموحاته

 ،يناآلخـر وال يجدون صعوبة في عملية التكيـف مـع    ،يميلون الى السلوك المرغوب اجتماعياً

  .) 2004،والكندي زيالعن(ويحققون التقبل والتقدير والنجاح 

كائن استجابي يتأثر سلوكه بالبيئة التي يعيش فيها  اإلنسانعلى ان  :االتجاه السلوكي  بينما يؤكد -

وليس المتغيرات  ،بالمتغيرات البيئية الخارجية اإلنسانويركز هذا االتجاه على تأثر  ،ويستجيب لها

 ،السلوك غير المعزز والقابل لالنطفاءملون ويه ،نهم يؤمنون بالسلوك المعززأكما  ،البيئية الداخلية

 ). 2006حيدر،( من خالل مبدأ التعزيز واالنطفاء بنفسه اإلنسانوبالتالي يمكن تدعيم وتنمية ثقة 

فعنـدما   ،على انه كائن فعال وقادر على التأثير والتـأثر  اإلنسانفينظرون الى  :االتجاه االنساني -

ي قيود على حريته وقدرته أو ،بنفسه واالعتماد عليها ه الوثوقتتاح له القدرة والحرية الكاملة يمكن

الفرد لذاتـه   إدراكلذلك هم يركزون على تدعيم  ،يناآلخرة ثقته بنفسه وبعقد تؤدي به الى زعز
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نهم يدعون الى تهيئة الظروف للطلبـة  أكما  ،وتبصيره بقدراته ومنحه الحرية في توجيه مستقبله

تربية والتعليم مسؤولة في مناهجها عن تقديم النشاطات التي تساعد ن الأو ،فضل نموأكي يحققوا 

 .) 2006حيدر،(وتحمل المسؤولية  ،الطلبة على التفاعل والبذل والعطاء

    : ى تعزيز وبناء الثقة بالنفس منهاتعمل عل سساًأان هناك ) 1999،قنديل(يرى  -

  .بنائناأالدينية في نفوس وتعميق المفاهيم والقيم  ،تنمية الوازع الديني وخشية اهللا �

اتبـاع  واألسرة  أفراديجابي بين حب والتفاهم والتفاعل والتقبل اإلسري يدعم الأتوفير مناخ  �

  .اآلخرساليب تربوية تقوم على احترام وتقدير الذات وتقبل أ

عطاء الحرية المجانية إوعدم  ،فعال والتصرفاتدأ تحمل المسؤولية الشخصية عن األتأكيد مب �

  .قةالمطل

بناء وتـوفير  لجة سلوك األافي مع ،ساليب العقاب والتخويف والتسلط والقسوةأاالبتعاد عن  �

مما يعزز ثقتهم بأنفسهم ويمكنهم من التعبيـر عـن مشـاعرهم     ،الدعم النفسي واالجتماعي

  .وعواطفهم بطريقة سوية 
  

  

  :السلبيات المترتبة على انعدام الثقة بالنفس 2-12-4
  

غير مستقر  انفعالياً يكون عصبياً فالطفل الذي يشعر بالنقص غالباً ،طفل بالقلقيشعر ال: رق األ - 1

 .سوداوي النظرة  ،متقلب المزاج ،حاد الطبع ،وهمياً يتوقع دائما خطراً ،في المواقف متشنجاً

ما إ هوالطمأنينة ال يميل الى االختالط مع غير األمنالطفل الذي ال يشعر ب: األمنافتقاد الشعور ب - 2

 لقه الشديد او لفقده الثقة بالغير وخوفه منهم فهم في نظره مهددون له يذكرونه بخجله وخوفـاً لق

  .)2003محاميد،.( من نقدهم له 
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  :االكاديميالتحصيل  :ثالثا

  
ه وقدرتـه  بحيث يشمل جميع ما يمكن ان يصل اليه الطالب في تعلم مفهوم واسع التحصيل الدراسي

كما يتضمن الحقائق والمهارات والميول والقـيم وبـذلك   ). 1999 ،عكاشة(على التعبير عما تعلمه 

وبرغم اتساع مفهوم التحصـيل   ،والوجدانيةيتضمن التحصيل الدراسي الجوانب المعرفية والمهارية 

 ، ومـرتبط م التعلـيم و اكتسابهم لما يهدف اليه نظاأ ما نطلق عليه تحصيل للتالميذ فغالباً ،الدراسي

نب الدافعية امن العوامل المرتبطة بجوويعتبر التحصيل الدراسي  )Kumar,1980(بالمواد الدراسية 

فالتحصيل الدراسي عملية معقـدة   ،يرتبط بالعوامل العقلية المعرفية اآلخروبعضها  ،وظروف التعليم

 ،والصحية ،وصفاته المزاجية ،اداتهواستعد ،بعضها يتعلق بالمتعلم وقدراته ،تؤثر فيها عوامل كثيرة

وما يحيط بـالمتعلم مـن ظـروف     ،لمهاعوبعضها يتعلق بالخبرة التعليمية وطريقة ت ،منه النفسيأو

  ). 1999،عكاشة(مكانيات إو

  

 : للطالب االكاديميالتحصيل  مفهوم 2-13-1

  

أو براعة فـي   اإلنجازمحدد من ى مستو(فقد عرفه جابلن بأنه  ،موضوع واسع التحصيل الدراسي

انه انجـاز او  "ود فقد عرفه أما ك ،يقاس من قبل المعلمين أو باالختبارات المقررة ،العمل المدرسي

  ."براعة في االداء في مهارة ما ،او في مجموعة من المعارف 

  

والقدرات التحصيلية والمواهب الخاصة واما فطري مرتبط بالذكاء انه  )EYSENCK,1992(وعرفه 

  ). 1994 ،المهيزع( كار والمعلوماتمكتسب كاالف

  

بطريقـة   ،والتحصيل الدراسي هو الحصول على معلومات وصفية تبين مدى ما حصـله التالميـذ  

وذلك من خالل االختبارات التي يطبقها المعلم على طالبه على  ،من محتوى المادة الدراسية ،مباشرة

ف والمفاهيم والمهارات التي لهـا عالقـة   لقياس مدى استيعاب الطالب للمعار ،مدار العام الدراسي

كما يسـاعد التحصـيل الدراسـي    . أو في نهاية مدة تعليمية معينة ،بالمادة الدراسية في وقت معين
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فيما أن االختبارات التحصـيلية   ،المدرس على رسم صورة نفسية لقدرات التالميذ العقلية والمعرفية

أي تنسب درجة كل طالـب فـي    ،الدراسية للسنةنسبة تهدف إلى تحديد المستوى المعرفي للتلميذ بال

فإن هذا يعطي للتحصـيل   ،االختبار التحصيلي إلى مستوى درجات كل الطالب في فرقته الدراسية

المتمثلة  -ويعد تقويم هذه الناحية المعرفية للطالب ) 1985،صالح( الدراسي قيمة تشخيصية وتنبؤية

حيث يتم عن طريقه معرفة فعالية  ،مل األنظمة التعليميةيات عأساسمن أبرز  -بالتحصيل الدراسي 

عمل مستمر يستخدمه المدرس لتقدير مدى تحقيق  يفه ،المؤسسات التعليمية بجانبيها الكمي والنوعي

للتربية باعتباره العملية التي تصـدر   اًمهم اًيؤدي دور فضالً عن أنه ،التربوية عند الطلبة هدافاأل

  ).1994،عاقل( من حيث النظام والمناهج والطرائق والنتائج للتخطيط ساسأعنها أحكام تستخدم ك

  

 : االكاديميالعوامل المؤثرة في التحصيل  2-13-2

  

العوامـل الخارجيـة وهـي البيئـة     : تقسم إلى قسمين ،االكاديمي وهناك عوامل تؤثر في التحصيل

نفسية للطالب التي تميز شخصيته والعوامل الداخلية وهي الخصائص المعرفية وال ،المحيطة بالطالب

  . عن غيره

 كـاديمي العوامل المؤدية الى انخفـاض التحصـيل اال   هذهوقد قام الباحثون في علم النفس بفحص 

  : العوامل ما يلي  هومن هذ ). 1980االشول والهواري، (
  

ـ  ، والطالب المصاب بـأ ان الطالب الضعيف البنية:  العوامل الجسمية ات مراض منهكـة كالطفيلي

كذلك يع مواصلة االستذكار مدة طويلة، وال يستط ،قل مجهودأرهاق عند يشعر بالتعب واإل ،وغيرها

ن يتأثر أيمكن  كاديمين تحصيله االإف ،او غير ذلك ،الطالب المصاب بعاهة ضعف البصر او السمع

  .الى حد كبير

صبح من الضروري أوبالتالي  ،كاديمييجابية بين الذكاء والتحصيل االهناك عالقة ا :العوامل العقلية

ن يصل اليـه  أوذلك لمعرفة المدى الذي يمكن  ،اكاديميقياس الذكاء في حاالت انخفاض التحصيل ا

  ).Parker.1988( األكاديمي نجازهإالدراسي ومدى  هالطالب في مستوا
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 األمـن د او الذي يعاني من القلق وعدم وجـو  ،رب انفعالياًطان الطالب المض:  العوامل االنفعاليـة 

وبالتالي ينخفض تحصيله  ،فهو مشتت الفكر ،يصبح غير قادر على التركيز واالستيعاب ،والطمأنينة

  .االكاديمي

للطاقة النفسية للطـالب   وموجهاً حيث تعد تلك المتغيرات محركاً ،اإلنجازالدافع الى  مثل: الدافعية

  .كاديمينحو بذل الجهد في مجال التحصيل اال

والتوافـق   ،واالستقاللية ،السيطرة :مثل ،كاديميفي التحصيل اال لعب دورا هامات: سمات الشخصية

 موجبـاً  وهي ترتبط ارتباطـاً  ،نا والثقة بالنفس، وقوة األوحب االستطالع ،واالجتماعي ،الشخصي

الميل  :مثل ،كاديميبالتحصيل اال سالباً خرى ترتبط ارتباطاًأبينما هناك سمات  ،الكاديميبالتحصيل ا

  ).1989،روبي(النفسي  األمنوعدم توافر  ،والعصابية ،والقلق ،ى الشعور بالذنبال

  

فالتربية عملية تفاعل  ،ويؤدي التفاعل بين المعلم والطالب والمنهج إلى حدوث التعلم والتحصيل الجيد

وعوامل التربيـة عنـدما    ،في زمان ومكان محددين لتحقيق هدف تحصيلي معين ،بين إنسان وآخر

فاالمتحانات بالصورة الخاطئة التي تتم بها تمثل فترات من التـوتر   ،تنتج حاصالً جديداً اًمع تفاعلت

بمدى توافق الطالب مع  كاديميويتأثر التحصيل اال في عملية النمو، التسارعالى تعطيل التي تؤدي 

  ).1997،الديب( .من حيث عالقته مع زمالئه ومدرسيه ،محيط المؤسسة التعليمية

  

 :النفسي وأثره على التحصيل الدراسي األمنمفهوم  2-13-3

  

من األداء يتـأثر   اًتباره نوعوالتحصيل الدراسي باع ،النفسي األمن يتأثر سلوك الفرد وأداؤه بمفهوم

فنظرة التلميذ إلى نفسه كشخص قادر على التحصيل والنجـاح   ،النفسي األمن هميةألبمفهوم الطالب 

تعمل كقوة منشطة تدفعه إلى تأكيـد هـذه    ،افر أجواء األمان النفسيفي ظل تو ،في تعلمه المدرسي

يعكس إحساسه و شخصيتهيطور  -أثناء تعلمه المدرسي  -فمع مرور الزمن . النظرة والحفاظ عليها

 مختلفـة  نفسيةمفاهيم  ،وغير الناجحين ،ويطور التالميذ الناجحون ،بالقدرة على تعلم المهام التعليمية

ـ فهناك العديد مم ،النفسي األمنهم بتنبعث من أحساس فـي   اًن يواجهون صعوبات دراسية وانخفاض

 ،أو من ذوي الحاجات الخاصة ،مع أنهم ليسوا من ذوي الذكاء المنخفض ،مستوى تحصيلهم الدراسي
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 األمـن لشعورهم بنقص  ،ولكن ألنهم تعلموا أن يعتبروا أنفسهم غير قادرين على التحصيل المرتفع

كاآلبـاء   ،مين فـي حياتـه  تبالتلميذ والمه ةالمحيطالظروف وهذه النظرة مستمدة من  ،النفسي لديهم

فإذا عاملوه على أنه قادر على التحصيل والنجاح فإنه سينظر إلى نفسه بمـا   ،والمدرسين واألصدقاء

مما يؤدي إلـى بـذل    ،ويتولد لديه إحساس عام بأن لديه القدرة على النجاح ،يتفق مع هذه المعاملة

نـه يعجـز عـن    إف النفسـي  األمنال يشعر بأما إذا كان التلميذ  ،جهد كي يحقق المزيد من النجاحال

وكان يرافق ذلك تقديرات خارجية مماثلة فسيتولد لديه إحساس عميق بالعجز عن  ،التحصيل والنجاح

  ).1982،زهران( النجاح في تعلم مهام الموضوع نفسه

  

يجاد سبل ووسائل التحصيل المعروفة والعـادات الدراسـية   إ تعرف الدراسة بأنها استخدام العقل في

وتأخير الدراسـة ليـوم    ،كاختيار وقت الدراسة غير المناسبة ،في التحصيل تسبب ضعفاً ،الخاطئة

 ،ضافة لعدم القيام بالواجبات المدرسية المعطاة للطـالب ، باإلوعدم وضع برنامج دراسي ،االمتحان

  :ويعود سبب ذلك تبة والمراجع والقواميس،وعدم القدرة على استخدام المك

  .جو المدرسي القاسي وسوء تعامل األهلال .1

 .النفسي األمنوعدم الشعور ب المشكالت النفسية مثل القلق والخوف .2

 ).1982زهران،(الجهل باألساليب الدراسية الصحيحة  .3
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  :الدراسات السابقة
  

   :مقدمة 2-14-1
  

م معرفي حول ماتم من دراسات بحيث يستفاد من نتائجها وتوصـياتها  بقة تراكتشكل الدراسات السا

  .وتساعد الباحث في العمل على تميز دراسته التي يجريها

  

وهي الدراسات العربية  ،سابقة في هذة الدراسة ثالث محاورمن جهة ثانية فقد تضمنت الدراسات ال

التعليق عليها من ، ومن ثم تم األكاديمياألمن النفسي، الثقة بالنفس، التحصيل : و كل منواالجنبية 

   .حيث نقاط االلتقاء واالختالف عن هذة الدراسة وما تميزت به 

     

   :النفسي األمنالتي تناولت موضوع العربية  الدراسات :والًأ 2-14-2-1

  
  ): 2010( ،دراسة خويطر -1

) رملـة المطلقة واأل(ينية النفسي والشعور بالوحدة النفسية لدى المرأة الفلسط األمن"وهي بعنوان 

النفسي والشـعور بالوحـدة    األمنهدفت الدراسة الى معرفة مستوى  :"وعالقتها ببعض المتغيرات

ونمط  ،الحالة االجتماعية :ومدى تأثره ببعض المتغيرات مثل ،)رملةالمطلقة واأل(النفسية لدى المرأة 

 ،عينة الدراسـة من  % 10عينة الدراسة وقد بلغت  ،بناءوعدد األ ،والعمل ،والمؤهل العلمي ،السكن

   .ةمطلقة من محافظة غز 91و ،رملةأ 146و ،امرأة 237أي 

  

وكذلك  ،النفسي للمرأة الفلسطينية المطلقة األمنمن  ظهرت نتائج الدراسة وجود مستوى مرتفع نسبياًأ

والشـعور   ،النفسـي  األمنبين كل من مستوى  ،عند مستوى الداللة ،وجود عالقة ارتباطية عكسية

ن درجـة الوحـدة   أظهرت النتائج أحيث  ،)رملةالمطلقة واأل(لسطينية بالوحدة النفسية لدى المرأة الف

شارت النتائج أ ،من جهة ثانية ،%61.17وقد بلغت النفسية لدى المرأة في مدينة غزة كانت متوسطة 
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حالة االجتماعية تغير الالنفسي فيما يتعلق بم األمنة في مستوى إحصائيالى وجود فروق ذات داللة 

  .النفسي  األمنب شعوراً أكثررملة لصالح المرأة األ
 

  ): 2008(دراسة المفرجي والشهري،  -2

  " الصالبة النفسية واالمن النفسي لدى عينة من طالب جامعة ام القرى بمكة المكرمة"وهي بعنوان 

لصالبة النفسية  لدى عينـة  وقدهدفت هذة الدراسة الى التعرف على مستوى االمن النفسي ، ومدى ا

ن النفسـي والصـالبة النفسـية    من طلبة وطالبات جامعة ام القرى ومعرفة العالقة بين مستوى االم

  .لديهم

  

طالب وطالبة ،وقد اظهرت النتائج وجود عالقة ذات داللـة  ) 1200(ولقد تكونت عينة الدراسة من 

لبة والطالبات فـي جامعـة ام   فسي لدى الط، ومستوى االمن النجابية بين مستوى الصالبة النفسيةاي

، د فروق في مستوى الصالبة النفسية، من حيث الجـنس ، وكذلك اشارت النتائج الى عدم وجوالقرى

، وعدم وجود فروق في مستوى ة تبعا الختالف اعمار عينة البحثبينما كانت هناك فروق ذات دالل

د فروق في مستوى ، ووجوسنة الدراسيةاو من حيث مستوى ال الصالبة النفسية من حيث التخصص

، ووجود فروق في مسـتوى االمـن   ستوى الدخل االسري الفراد العينة، من حيث مالصالبة النفسية

، تبعا لمتغير العمر وعدم وجود فروق تبعا للتخصص، عـدم  يث الجنس لصالح االناثالنفسي من ح

الف السنة الدراسية ، ووجود فروق تبعا وجود فروق في مستوى االمن النفسيالفراد العينة تبعا الخت

  لمستوى الدخل االسري الفراد العينة

  

  ):  2007(دراسة عصفور،  -3

هدفت الدراسة  "النفسي لدى طالبات كلية التربية للبنات في جامعة بغداد األمنقياس "وهي بعنوان 

- 2007: م الدراسيالنفسي لعينة من طالبات كلية التربية للبنات للعا األمنالى قياس مستوى 

النفسي المستخدم  األمنوكذلك التعرف على الفروق في متوسطات الدرجات لمجاالت مقياس  ،2008

 ،قسام كافةتربية للبنات في جامعة بغداد ولألال الدراسة من طالبات كلية وقد تكونت عينة ،في البحث
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سلوب العينة أمرحلة وذلك بطالبة من كل قسم و 20طالبة بواقع  200حيث اختيرت عينة مكونة من 

  .الطبقية العشوائية 

  

النفسي لدى عينة البحث وكذلك هنـاك   األمنشارت نتائج الدراسة الى وجود مستوى جيد من أوقد 

  .أوضاع العراق السياسيةحاجات الطالبات تعزى الى  إشباعشارة الى ضعف في إ

  

 ):2007( ،دراسة الطهراوي -4

ية وعالقته باتجاهـاتهم نحـو االنسـحاب    اإلسالمى طالب الجامعة النفسي لد األمن"وهي بعنوان 

النفسـي لـدى طـالب     األمنهدفت الدراسة الى التعرف على مستوى : "االسرائيلي في قطاع غزة

 األمـن الدراسـة   هـذه وتناولت  ،م نحو االنسحاب االسرائيليهوعالقته باتجاهات ،يةاإلسالمالجامعة 

ثير االنسحاب االسرائيلي أحيث حاولت التعرف على ت ،ي قطاع غزةالنفسي في المجتمع الفلسطيني ف

ولقد تكونت عينة  ،م نحو االنسحابهباتجاهات ، وعالقة ذلكالنفسي األمنعلى شعور طلبة الجامعة ب

 ،قصـى جامعة األ ،يةاإلسالمالجامعة (وطالبة من ثالث جامعات في غزة  اًطالب )359(الدراسة من 

 األمنبين  اًإحصائيهم نتائج الدراسة الكشف عن وجود ارتباط دال أ توكان ،)جامعة القدس المفتوحة

 ،يجابيـة االتجاهـات  إب النفسي ارتبط طردياً األمنن مستوى أو ،النفسي واالتجاهات نحو االنسحاب

العام نحو  واتسم االتجاه ،%87. 70 النفسي بعد االنسحاب كان األمنشارت النتائج الى ان معدل أو

فقط  %)8.3(وعزاه  ،كانتصار للمقاومة الفلسطينية )%8.90(وفسره  ،يجابية والقبولباإل االنسحاب

  .خرى كالمفاوضات والضغوط الدولية أ سبابأل

  

سـكان   لخطـورة  تبعاً ،النفسي بين الطلبة األمن مستوى في اًإحصائيدالة  اًظهرت النتائج فروقأكما 

 ،من مرة في حين أكثروالمناطق التي اجتيحت  ،وطناتالمنطقة الحدودية والمناطق القريبة من المست

خطار االحـتالل  أسرة الطالب أل أفرادحسب متغيري الجنس وتعرض  اًإحصائيلم توجد فروق دالة 

  .)غير متضررين/ن ومتضرر(
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  ): 2007(، دراسة جودة -5

هـدفت   "قصىاأل والثقة بالنفس لدى طلبة جامعةالذكاء االنفعالي وعالقته بالسعادة "وهي بعنوان 

والثقة بالنفس لدى طلبـة جامعـة   الدراسة الى الكشف عن مستويات الذكاء االنفعالي والسعادة  هذه

ومعرفة الفروق ، على العالقة بين الذكاء االنفعالي وكل من السعادة والثقة بالنفس والتعرف ،قصىاأل

 ،ذكر(لتي يمكن ان تعزى الى النوع العينة في الذكاء والسعادة والثقة بالنفس، وا أفرادبين متوسطات 

 ةالباحث ت، وقد استخدم)طالبة 146و اًطالب 85(وطالبة  اًطالب )230(وقد بلغت عينة الدراسة  )نثىأ

وتوصلت نتائج الدراسـة  . اقائمة اكسفورد لقياس الذكاء االنفعالي والثقة بالنفس والسعادةفي دراسته

 63، %16%  70، 67ة والثقة بالنفس هي على التـوالي  مستويات الذكاء االنفعالي والسعاد الى ان

لي وكل من السعادة ، كما توصلت الى وجود عالقة ارتباط موجبة بين الذكاء االنفعا% 62 ،%343 

العينة في الدرجـة   أفرادكذلك توصلت الى عدم وجود فروق بين متوسطات درجات  .والثقة بالنفس

  .لثقة بالنفس تعزى لمتغير النوع والسعادة وا ،الكلية للذكاء االنفعالي

  

 :)2006( ،بو عودةأدراسة  -6

النفسـي   األمندراسة لبعض االتجاهات السياسية واالجتماعية وعالقتها بمستويات "وهي بعنوان 

هدفت الدراسة الى التعرف على العالقـة بـين    :"زهر بغزةتوافق الدراسي لدى طالب جامعة األوال

اً وطالبة من طالب) 256(وتكونت عينة الدراسة من  ،لسياسية واالجتماعيةالنفسي واالتجاهات ا األمن

النفسي وكـل مـن التـدين     األمنظهرت النتائج وجود عالقة ارتباطية دالة بين أو ،زهرجامعة األ

او بـين طلبـة    ،النفسي تعزى لعامل الجنس األمنولم توجد فروق في درجة الشعور ب ،والتحررية

  .و حسب مستواهم الدراسي أ ،ةينساناإلالكليات العلمية و

  

 ):2006( ،دراسة التلي -7

مرحلـة  (لمرحلة الثانويـة  سي لدى طالبات ااالنفسي وعالقته بالتحصيل الدر األمن"وهي بعنوان 

 األمنوالعالقة بين  ،والتحصيل النفسي األمنوهدفت الدراسة الى الكشف عن العالقة بين  ،"المراهقة

  .يليةالنفسي والقدرات التحص
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همها وجـود عالقـة   أالى نتائج  ةالباحث تولقد توصل ،طالبة) 70(ولقد طبقت على عينة بلغ قوامها 

ة في التحصيل إحصائيالنفسي والتحصيل الدراسي وعدم وجود فروق دالة  األمنطردية موجبة بين 

ن الثقة بـالنفس  وا ،في الحياة نبحقه نحساسهإالدراسي لدى طالبات المرحلة الثانوية بالنسبة لدرجة 

  .في التحصيل الدراسي لدى الطالبات  يجابياًإتؤثر 

  

  :)2006(، دراسة شريت وعبداهللا -8

ت وقد هدف" )دراسة ارتقائية (بعاده ومحدداته من الطفولة الى الرشد أالنفسي  األمن"وهي بعنوان 

وذلك مـن خـالل    ،مالنفسي بوجه عا األمنبعاد التي تنتظم حول مفهوم الدراسة الى الكشف عن األ

النفسـي   األمـن والكشف عن مسار ارتقاء مفهوم  ،النفسي في البيئة المصرية األمنتصميم مقياس 

 ومحاولـة تحديـد   ،"الرشد ،المتوسطة الطفولة المتأخرة، المراهقة"من عمارية في األساسبأبعاده األ

 األمنبعاد أالفروق في  وفحص ،خرىأبعاد من مرحلة عمرية الى مظاهر التغيير النوعي في تلك األ

وبيـان المعـالم السـيكومترية     ،والتفاعل بينهما ،والمراحل العمرية المدروسة ،للجنس النفسي تبعاً

  .الدراسة  هذهالمستخدم في  النفسي األمنلمقياس 

  

 ،الطفولـة المتـأخرة  ( موزعين على المراحل العمريـة   فرد،) 600(وقد تكونت عينة البحث من 

من خـالل اختيـارهم بالطريقـة     ،وذلك بالتساوي ومن كال الجنسين ،)الرشد ،سطةالمراهقة المتو

لدى  ،النفسي األمنبعاد التي تنتظم حول أالى عشرة عوامل تمثل اال انوقد توصل الباحث ،العشوائية

اسـتقرار   ،بالذات الوعي ،الطمأنينة ،المساندة االجتماعية ،التقبل االجتماعي" :عينات الدراسة وهي

  ."الطموح والعمل ،، االستقاللاإليمان ،االنتماء ،القاتالع

  

  ): 2006( ،دراسة ناصر -9

في مادة اللغة الفرنسية وعالقته  رين والمتفوقين تحصيالًالتكيف المدرسي عند المتأخ"وهي بعنوان 

الثـاني والثالـث    ندراسة ميدانية مقارنة على طلبة الصـفي ": المادة هذهبالتحصيل الدراسي في 

  .دمشق دينةفي مدارس م )دبيأ ،علمي(ثانوي ال
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وقد هدفت الدراسة الى الكشف عن مستوى التكيف المدرسي العـام والخـاص ومجاالتهمـا وفـق     

  .لتي تفيد العاملين في هذا المجالوالوصول الى بعض المقترحات ا ،متغيرات الدراسة

  

من  ،لثانوية الرسمية لمدينة دمشقوقد تكونت عينة الدراسة من جميع الطلبة المسجلين في المدارس ا

جنبيـة للعـام   أوالذين يدرسون اللغة الفرنسـية كلغـة   ) دبيأعلمي و(الصفين الثاني والثالث ثانوي 

 .طالب وطالبة)  701(وعددهم  ،2005 – 2004الدراسي 

  

  ): 2005( ،دراسة قرع -10

 "جامعة النجاح الوطنيـة  ت لدى طلبةببعض المتغيرا هثرأالنفسي وت األمنالشعور ب"وهي بعنوان 

ثره ببعض المتغيرات لدى طلبة جامعـة  أالنفسي وت األمنهدفت الدراسة الى التعرف على الشعور ب

وقد كان طلبة الجامعـة يمثلـون    ،كما هدفت الى التحقق من دور متغيرات الدراسة ،النجاح الوطنية

 1002وتكونت من  ،مع الدراسةمن مجت%  10وقد تم اختيار عينة الدراسة بنسبة  ،مجتمع الدراسة

   .النفسي األمنب وقد استخدم الباحث مقياس ماسلو للشعور ،طالب وطالبة من طلبة الجامعة

  

النفسي لدى طلبة جامعـة النجـاح    األمنفي مستوى الشعور ب اًوقد توصلت الدراسة الى ان هناك تدني

النفسـي   األمنفروق في مستوى  وكذلك عدم وجود ،%) 49.9(حيث كانت النسبة المئوية  ،الوطنية

المعدل التراكمي والمسـتوى التعليمـي    ،مكان السكن ،الكلية ،لدى طلبة الجامعة تعزى لمتغير الجنس

  .والتفاعل بين متغير الجنس مع بقية المتغيرات 

  

  ): 2005( ،دراسة المومني -11

وقـد   "ردنالجانحين في األالنفسي لدى األحداث  األمنسرية في أثر نمط التنشئة األ"وهي بعنوان 

ألحـداث  النفسـي لـدى ا   األمـن سرية في أنماط التنشئة األثر أالدراسة الى الكشف عن  هذههدفت 

سر المتسامحة أبناء األالنفسي بين  األمنومعرفة الفروق في مستوى الشعور ب ،ردنالجانحين في األ

حـداث مـن   أ )309(الدراسـة مـن  وتكونت عينة  ،سر المتشددة في تنشئتهاأبناء األو ،في تنشئتها
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ماعيـة فـي   حداث الجانحين التابعة لوزارة الشـؤون االجت واجدين في مراكز رعاية وتأهيل األالمت

  .سنة )  17 -12(عمارهم بين أردن وتتراوح األ

  

سـر  ألـدى   وانتشـاراً  شيوعاً كثرسرية المتشدد هو األئة األوتشير نتائج الدراسة الى ان نمط التنش

 أكثـر سر المتسامحة كانوا في األ طفال الذين نشأواوان األ ،النمط المتسامح في التنشئة الجانحين من

  .سر متسلطة أالذين نشأوا في  فراداألالنفسي من  األمنب شعوراً

  

  ): 2004( ،دراسة العنزي -12

ي االجتماع األمنالنفسي و األمنعالقة اشتراك الطالب في جماعات النشاط الطالبي ب"وهي بعنوان 

حديد العالقة بـين  الدراسة الى ت هذههدفت  "المرحلة الثانوية بمدينة الرياض المدرسي لدى طالب

ـ المشاركة في األ النفسـي واالجتمـاعي    األمننشطة الرياضية من قبل الطالب ودرجة شعورهم ب

الطلبة المشـاركين  النفسي واالجتماعي والمدرسي بين  األمنومعرفة الفرق في مستوى  ،المدرسي

  .وغير المشاركين

  

سي للطالب لصـالح المشـاركين فـي    النف األمنظهرت نتائج الدراسة وجود فروق في مستوى أو

  .ىخراألنشطة الطالبية الدينية والثقافية واالجتماعية والعلمية والرياضية والكشفية والنشاطات األ
 

 ):2004( ،دراسة السهلي –13

هدفت  "يتام بالرياضل الدراسي لدى طالب رعاية األتحصيالنفسي وعالقته بال األمن"وهي بعنوان 

ل الدراسي لدى طـالب دور  النفسي وعالقته بالتحصي األمنالدراسة الى التعرف على مستوى  هذه

 ،يتـام اً نزالء بدور رعايـة األ طالب )95(ويتكون مجتمع الدراسة من  ،يتام بمدينة الرياضرعاية األ

  :لقد توصلت الدراسة الى عدة نتائج منهاو ،)سنة 23 -13(عمارهم بين أتتراوح 

  

يل الدراسـي لطـالب   النفسي والتحص األمنبين  )0، 01(وجود عالقة ارتباطية سالبة عند مستوى 

  .النفسي األمنبين فئتي  اًإحصائيوهناك فروق دالة  ،يتامدور الرعاية لأل
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  ):2004( ،دراسة عبد المجيد  -14

هـدفت   "لدى عينة من تالميذ المـدارس االبتدائيـة    النفسي األمنساءة المعاملة وإ"وهي بعنوان 

مـن   )331(ساءة المعاملة لدى عينة قوامهـا  إالنفسي و األمنالدراسة الى التعرف على العالقة بين 

ظهرت النتائج وجود عالقة سالبة بين سوء المعاملة أو، تالميذ المدارس االبتدائية الحكومية والخاصة

ظهرت النتائج وجود تفاعل أكما  ،ناثمن اإل أكثرالذكور من سوء المعاملة وعانى  ،النفسي األمنو

  .النفسي األمنو المعاملة بين الجنس ونوع  اًإحصائيدال 

  
  

 ): 2004(،دراسة الخضري  -15

النفسي لدى العاملين بمراكز اإلسعاف بمحافظات غزة وعالقته ببعض سـمات   األمن"وهي بعنوان 

النفسي لـدى العـاملين    األمنهدفت الدراسة الى التعرف على مستوى  "خرىأومتغيرات  الشخصية

وتكونت عينتـه مـن    ،خرىأومتغيرات  ،سعاف الطبية وعالقته ببعض سمات الشخصيةبمراكز اإل

ظهرت نتائجه ان العاملين يشعرون بمستوى متوسط مـن  أوالذي  ،من محافظات غزة عامالً) 123(

  .وااللتزام الديني وقوة األنا ،النفسي األمنية موجبة بين ووجود عالقة ارتباط ،النفسي األمن

  

  ):2004( ،دراسة علي  –16

وهـدفت   "النفسي األمنرشادية لمدرسي الثانوية العامة وفق شعورهم بالحاجات اإل"وهي بعنوان 

 ،صـنعاء  بالعاصمةالنفسي عند مدرسي المرحلة الثانوية  األمنالدراسة الى معرفة مستوى الشعور ب

ـ  إحصائيذا كانت هناك فروق ذات داللة إعرفة ما وم النفسـي عنـد    األمنة في مستوى الشـعور ب

) العمـر  ،سنوات الخبرة ،التخصص ،الحالة االجتماعية ،الجنسية ،الجنس(وفق متغيرات  ،المدرسين

ولتحقيق . النفسي األمني ضوء مستوى شعوره برشادية التي يحتاجها المدرس فومعرفة الحاجات اإل

ومدرسة من مدرسي المرحلـة الثانويـة فـي بعـض      مدرساً) 341(اختيرت عينة مكونة من  ذلك

  .المدارس الحكومية في العاصمة صنعاء
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) غير يمني ،يمني(لمتغير الجنس او الجنسية  النفسي تبعاً األمنوتبين عدم وجود فروق في مستوى 

على وجود فروق دالة في مسـتوى   بالمقابل دلت النتائج ،او حسب الحالة االجتماعية او التخصص

  .لمتغير العمر وعدم وجود فروق تبعاً ،لسنوات الخبرة النفسي لدى المدرسين تبعاً األمن

  

  :النفسي األمنجنبية التي تناولت موضوع الدراسات األ  2-14-2-2

  
  ):Heath; 2005(دراسة  -1

 ،النفسي فـي الدراسـة   ألمناوتوفير جو من  ،تعرضت دراسة هيث ديبرا الى كيفية تكيف الطالب

والصعوبات التـي   ،ووجود المشكالت السلوكية التي تواجه الطلبة ،وعالقته في التحصيل الدراسي

 .وما ينتج عنه من القلـق والخـوف   ،النفسي األمنبسبب شعورهم بعدم  ،تواكب مسيرتهم التعليمية

كما بينت الدراسة مدى تسبب  ،وبينت الدراسة دور المرشد التربوي في توفير حلول لتلك المشكالت

وأجريـت   ،وتأثرها على معدل التحصيل الدراسي ،النفسي للمشكالت والصعوبات األمننقص توفر 

حيث كانت نتيجة الدراسـة   ،اًاجتماعي اًومرشد اًمدرس )60(وطالبة و اًطالب) 86(الدراسة على واقع 

ة عند مسـتوى تكيـف   إحصائياللة ذات د اًمن الطالب والطالبات يرون ان هناك فروق%) 86(أن 

ـ  ومعدل التحصيل المدرسي، ،الطلبة االجتماعي والنفسي ذات داللـة   اًباإلضافة إلى أن هناك فروق

تعزى لمتغير لون البشرة لصالح البيض على  ،ة في مستوى تكيف الطلبة االجتماعي والنفسيإحصائي

  . WWW.ERIC.COM)(السود في أمريكا 

  

  ) :pARKER،2005(دراسة -2

النفسي وتوفير متطلبات العمليـة الدراسـية    األمندراسة عن واقع عدم توفر  جرت كاثرين باركرأ

 وكيفية بـروز  ،ية من التعليم في المدارسساسوخاصة في المراحل األ ،للطالب في حياتهم الدراسية

قرار وتدني التحصيل الدراسي بسبب عدم شعور الطالـب باالسـت   ،الصعوبات السلوكيةالمشكالت و

ـ    المشكالت حدوثاً أكثرمالحظة ان  توتم ،النفسي انخفـاض   يللطالب في المرحلـة االبتدائيـة ه

مما يؤثر  ،من متطلبات الطالب الدراسيةالكثير  وعدم توفير ،سرةإهمال األالتحصيل الدراسي نتيجة 
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طرة على ذلك تم السيتعلى حياة الطالب ويجعله يدخل في دوامة من الصراع والقلق والخوف، و سلباً

 ،واالستقرار النفسي للطالـب  األمنمن خالل قيامه بتوفير  ،وتخفيف حدته من قبل المرشد التربوي

ـ  )170(جريت الدراسة على واقع أو ،النشاطات التعليمية في المدارس :وذلك بعدة طرق منها  اًطالب

 .مدرسـة ) 15(وكان هؤالء الطالب موزعين علـى   ،يةساسطالبة من ضمن المراحل األ) 112(و

ـ   ،من الطالب يعانون من عدم االستقرار %) 78(وكانت نتيجة الدراسة ان   األمنوعدم الشـعور ب

  ). (WWW.ERIC.COMالدراسية  ية للحياةساسالنفسي نتيجة عدم توفر الكثير من متطلباتهم األ

  

  ) :Kotlel،2004( دراسة  – 3

 ،ن الجنسـين مدراسة للتعرف على المشكالت التعليمية التي تتراكم لدى الطالب  جرت ايمي كوتللأ

وتناولت الدراسة كيفية تعامل المعلم مع الطالب فـي الظـروف    ،النفسي األمنبسبب عدم الشعور ب

ومدى استخدام المعلم لمنهج التعلم  ،الصعبة التي يمر بها وخاصة الظروف االجتماعية واالقتصادية

ثنـاء  أوالصعوبات التي يعاني منهـا الطـالب    ،الجمعي في حل مشكالت الطلبة التعليميةالفردي و

وركزت الدراسة  ،حياتهم الدراسية بسبب عدم توفير الكثير من االحتياجات الالزمة لحياتهم الدراسية

الـتخلص مـن    أهميـة حيث بينت الدراسـة   ،عداديةلطالب في المرحلة االبتدائية واإلعلى مرحلة ا

ـ وجرت الدراس النفسي لديهم، األمنوتوفير  ،بات التعلم من المنهاج الدراسيصعو  40لت مة التي ش

ذات داللـة   من الطالب يرون ان هناك فروقاً %)87(عدادية، وتبين ان من المدارس االبتدائية واإل

وبل  ،النفسي في المدرسة األمنة بين المشكالت التي يعاني منها الطالب بسبب عدم شعوره بإحصائي

ة بين المشكالت التـي  إحصائيذات داللة  وتبين ان هناك فروقاً ،مواجهتها تعود لمتغير سن الطالب

التحصيل الدراسـي وذلـك    يتؤدي الى تدن ،يعاني منها الطالب في المناهج المدرسية في المدرسة

  ).WWW.ERIC.COM(وعدم توفر حاجات تلزم الطالب في حياته الدراسية  ،بسبب الشعور بالقلق
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  : الدراسات التي تناولت موضوع الثقة بالنفس

  
  :الدراسات العربية   2-14-3-1

  

  )2009( ،دراسة الحدابي والجاجي -1

معة مستوى الذكاء وعالقته بمتغير الثقة بالنفس لدى عينة من الطلبة المتفوقين بجا"وهي بعنوان 

وقد هدفت الدراسة الى معرفة مستوى الذكاء وعالقته بمتغيـر الثقـة    "ليمنيةالعلوم والتكنولوجيا ا

للهدف حـاول الباحثـان    بالنفس لدى عينة من الطلبة المتفوقين بجامعة العلوم والتكنولوجيا، وتحقيقاً

  :تية اآل سئلةجابة على األاأل
  

ت جامعـة العلـوم   لياف كبمختل ،وائل في جميع التخصصاتتكونت عينة الدراسة من الطلبة األوقد 

قسام الكليات للعام الجـامعي  أولى والثانية والثالثة في جميع نولوجيا الحائزين على المراتب األوالتك

وقـد تـم    ،طالب وطالبة مستخدمة المنهج الوصفي )101( بلغت عينة الدراسة  ،)2009 -2008(

  :التوصل الى النتائج التالية 

وهي نسبة تؤكـد ذكـاء    )114. 74(ن بجامعة العلوم والتكنولوجيا بلغ متوسط ذكاء الطلبة المتفوقي

متوسط الثقة بالنفس لدى الطلبة المتفوقين بجامعة وقد بلغ .لتفسيرات رافن لدرجات الذكاء وفقاً مرتفعاً

الطلبة  عالقة بين مستوى ذكاء وتبين عدم وجود .وهي نسبة مرتفعة )183. 39(العلوم والتكنولوجيا 

فروق في ذكاء الطلبة المتفوقين  عدم وجود ،لوم والتكنولوجيا وثقتهم بأنفسهمي جامعة العالمتفوقين ف

فروق في ثقة الطلبة المتفوقين بأنفسهم  وهناك .في جامعة العلوم والتنولوجيا بناء على متغير الجنس

  .في جامعة العلوم والتكنولوجيا بناء على متغير الجنس لصالح الذكور

  

 ):2004(دراسة اميمن، -2

والتوافـق النفسـي    )خـارجي  -داخلـي (الثقة بالنفس وعالقتها بمصدر الضـبط  "وهي بعنوان 

 الدراسة الى هذههدفت  ".دراسة امبريقية  –واالجتماعي لدى طلبة الشهادة العامة بشعبية المراقب 
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 ،)ارجيخ–داخلي (ومركز الضبط  ،يجابية بين كل من الثقة بالنفسالكشف عن العالقة السلبية او اإل

  .لثانوية العامة ا والتوافق النفسي واالجتماعي لدى طلبة الشهادة

  

التوافـق   نين من سوءاويع ،نفسهنأناث يشعرن بضعف ثقتهن بأشارت نتائج الدراسة الى ان اإلوقد 

فـي   ،وعدم وجود عالقة بين متغير الجنس والضبط الداخلي ،من الذكور أكثرالنفسي واالجتماعي 

واتضح ان طلبة القسم العلمي واثقـون مـن    ،ناثمن اإل أكثرر للضغط الخارجي حين يخضع الذكو

وال  ،دبـي من طلبة القسـم األ  أكثر واجتماعياً ومتوافقون نفسياً ،ويتسمون بالضبط الداخلي ،نفسهمأ

في مقابـل وجـود عالقـة     ،سرةاأل أفرادوجد عالقة بين متغير الثقة بالنفس ومركز الضبط وعدد ت

  .سرة  والتوافق النفسي واالجتماعي األ أفراددد عكسية بين ع

  

  ):2003(دراسة العنزي، -3

والعاديين فـي   لدى عينة من الطالب المتفوقين دراسياً اإلنجازالثقة بالنفس ودافع "وهي بعنوان 

  :وقد هدفت الدراسة الى التعرف لما يلي ."المرحلة المتوسطة بمدينة عرعر

  .والعاديين لدى الطالب المتفوقين دراسياً اإلنجازعالقة بين الثقة بالنفس ودافع ال -

    .والعاديين الفروق في الثقة بالنفس بين الطالب المتفوقين دراسياً -

  .والعاديين بين الطالب المتفوقين  دراسياً اإلنجازدافع  الفروق في -

  

لـى  مـوزعين ع  )16-12(عمارهم ما بين أتراوحت  طالب، )300(وقد تكونت عينة الدراسة من 

وكان  ،والطالب العاديين دراسياً ،اًطالب )150(وكان عددهم  ،الطالب المتفوقين دراسياً: مجموعتين

  . اًطالب )150(عددهم 

  

لـدى الطلبـة    بين الثقة بالنفس ودافـع اإلنجـاز   اًإحصائيئج الى وجود عالقة دالة اشارت النتأوقد 

وهنـاك   ،لدى الطلبة العاديين اإلنجازنفس ودافع في حين ال توجد عالقة دالة بين الثقة بال ،المتفوقين

  . بة العاديين في المرحلة المتوسطةبعاد الثقة بالنفس بين عينة الطالب المتفوقين والطلأفروق في 
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 :جنبية التي تناولت موضوع الثقة بالنفسالدراسات األ 2-14-3-3 - 

  
  ): Tavani&L0sh، 2003(دراسة  -1

وتكونت عينة الدراسـة   ،األكاديميداء بالنفس والتوقعات كمنبئات لأل ثقةتناولت الدراسة الدافعية وال

نتـائج   أسـفرت و ،يدرسون في المرحلة الثانوية في الواليات المتحدة االمريكيـة  اًطالب 4012من 

نتائج  أسفرتكما  ،للطالب األكاديميالدراسة عن وجود عالقة موجبة دالة بين الثقة بالنفس واالداء 

ثقـة بـالنفس    أكثرحيث كان الذكور  ،وجود تأثير لمتغير النوع على الثقة بالنفس الدراسة عن هذه

ية والثقة نتائج الدراسة عن ان التوقعات ومستوى تعليم الوالدين والدافع أسفرتكذلك  ،ناثمقارنة باإل

  .األكاديميداء بالنفس كانت منبئة باأل

  

  :كاديمياأللدراسات التي تناولت موضوع التحصيل ا 

  
  :الدراسات العربية 2-14-4-1
  
 ):1996( ومرعي، دراسة باعباد -1

ت الجامعة وفقـا لمتغيـرات   تقيم طلبة جامعة صنعاء الستراتيجيات تعلمهم لمقررا"وهي بعنوان 

قائمة استراتيجيات التعلم المطورة في جامعة  استخدم الباحث" ، والتخصص والسنة الدراسية الجنس

، شملت استراتيجيات الدافعية للتعلم واالسـتراتيجيات المعرفيـة   لعربيةيغان بعد اعدادها للبيئة اميش

طلبـة   طالب وطالبة مـن  )206(والعقلية للتعلم واستراتيجيات ادارة مصادر التعلم على عينة بلغت 

ولم تظهر النتائج فروقا ذات داللة احصائية حسـب هـذة المتغيـرات     ،كلية التربية بجامعة صنعاء

  .جنس وكان لصالح االناثباستثناء متغير ال
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 ):2009(، دراسة المصري -2

العالقة بين استراتيجيات التعلم والتحصيل االكاديمي لدى طالب كلية العلوم التربوية "وهي بعنوان 

م لدى طلبـة  هدفت الدراسة الى معرفة مستوى امتالك استراتيجيات التعل "بجامعة االسراء الخاصة 

قا لمتغيري الجنس ومستوى الفروق في مستوى هذة االستراتيجيات وف ، ومعرفةكلية العلوم التربوية

ومستوى التحصـيل االكـاديمي    ، ومعرفة العالقة بين مستوى امتالك استراتيجيات التعلمالتحصيل

التعلم التي اعدها طالب وطالبة ، طبقت عليهم استبانة استرتيجيات ) 85(، وقد بلغ حجم العينة لديهم

  ). 1996(والمعربة من قبل باعباد ومرعي  )Arbo,1989( ، في االصل اربو

  

وقد اشارت النتائج الى وجود مستوى متوسط الستراتيجيات التعلم ، وان هناك فـروق ذات داللـة   

احصائية في مستوى الدافعية للتعلم ولصالح مستوى التحصيل العالي ، ولم تظهر النتائج فروقا بـين  

ت وبين النتائج ، كذلك اشارت اى وجود عالقة ارتباطية موجبة الجنس في مستوى هذة االستراتيجيا

ذات داللة احصائية بين استرتيجيات الدافعية للتعلم والتحصيل االكاديمي ، في حين لم تكن العالقـة  

  .على االبعاد االخرى دالة احصائيا 

  

  :على الدراسات السابقةعام تعقيب   2-14-5
  

ض الدراسات السابقة التي لها صلة بمتغيرات الدراسة الحالية، ولقد بعباالطالع على  لقد قام الباحث 

، فقد تشـابهت مـع بعـض    ي عدة جوانبلوحظ ان هذة الدراسات تلتقي وتختلف مع هذة الدراسة ف

في حين استفردت هذة الدراسـة  ...الدراسات في تناولها لخصائص االمن النفسي وابعاده ومستوياته 

داخلية وخارجية معا مثل الثقة بالنفس والتحصـيل االكـاديمي مقابـل     بربط االمن النفسي بعوامل

مثل العوامـل االقتصـادية واالجتماعيـة     االهتمام بالعوامل الخارجية وتاثيراها على االمن النفسي

وقد اختلفت هذة الدراسة مع بعض الدراسات من حيث اختالف البيئة التي اجريت فيها ...والسياسية 

، وقـد  ريت وطبقت على البيئـة الفلسـطينية  د اتفقت مع بعض الدراسات التي اج، وقهذة الدراسة 

الدراسة المسـتهدفة   ةتشابهت ايضا بع بعض الدراسات واختلفت مع البعض االخر من حيث شريح

خيرا تشابهت هذة الدراسة مـع بعـض   أ، وحجم مجتمع الدراسة وعينة الدراسةمن جه ومن حيث 
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متغيرات المدروسة في حين اختلفت مع بعض الدراسات السـابقة مـن   الدراسات السابقة من حيث ال

  حيث اختالف متغيرات الدراسة المستهدفة 
 

  :النفسي األمنالدراسات التي تناولت موضوع : أوالً
، يع المختلفة حسب متغيرات الدراسـة تنوعت الدراسات السابقة في طرح المواض :من حيث الموضوع -1

، فبعض الدرالسات اسات في الموضوعات التي تناولتهاحد ما بين بعض الدرحيث كان هناك تشابه الى 

). 2006(، دراسة ابو عودة). 2006(سي ببعض المتغيرات مثل دراسة التلي، النف األمنتناولت عالقة 

ـ . )2005(دراسـة قـرع،    .)2008(، دراسة المفرجي والشهري). 2007(دراسة الطهراوي،  ة دراس

. )2004( دراسـة السـهلي،   . )2004(دراسة العنـزي،  . )2005(ابراهيم ة دراس. )2007(المومني 

 Barker (دراسة ) . Heath :2005(دراسة . )2004(دراسة الخضري،  ،)2004(المجيد  دراسة عبد

:2005 .(  

  : تيا الدراسات السابقة على النحو اآلتنوعت النتائج التي توصلت اليه :هدافمن حيث األ -2

: النفسي والتحصيل الدراسـي مثـل   األمنالدراسات الى العالقة القوية والطردية بين  شارت العديد منأ

ــة  ــيدراس ــهلي ). 2006(، التل ــة الس ــة . )2004(، دراس ــة). Heath:2005( دراس        دراس

)Parker:2005 .( دراسة)Kotle:2004 l  (.  

      ، دراسـة المـومني  : سـي مثـل  النف األمـن علـى    ثر التنشئة االجتماعيـة أوهناك دراسات تناولت  -3

  . )2004(، ودراسة عبد المجيد) 2005(

  : بالقيم الدينية مثل يجابياًإالنفسي يرتبط  األمنوتشير بعض الدراسات الى ان مستوى 

ثـر السـلبي   أشارت بعض الدراسات الـى األ وقد ). 2004(ودراسة الخضري ) 2006(، عودةبو أدراسة 

دراسـة  : النفسي للمجتمـع الفلسـطيني مثـل    األمنوني على مستوى والشديد لممارسات االحتالل  الصهي

النفسـي   األمننا او الذات وعالقته بلى دور ومفهوم األشارت بعض الدراسات اأوقد ). 2007(، الطهراوي

  )2002( ،للفرد مثل دراسة عودة
  

  :الدراسات التي تناولت الثقة بالنفس: ثانياً
داء راسـي واأل راسات لمعرفة العالقة بين الذكاء والتحصـيل الد هدفت العديد من الد: هدافمن حيث األ -1

، دراسـة العنـزي،   )2007(، ، دراسة جودة)2009( ،دراسة الحدابي والجاجي : وذلك مثل األكاديمي

 .. ))(Tavani&losh،2003، دراسة  )2003(
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ة ما بين الثقة يجابيإشارت نتائج العديد من الدراسات الى وجود عالقة ارتباط أ :من حيث النتائج -2

: وما بين الثقة وتقدير الذات، وذلك مثل ،اإلنجازوالتفوق والثقة ودافع  ،بالنفس والذكاء االنفعالي

دراسـة  ). 2003(، دراسة العنزي). 2007(، دراسة جودة). 2009(دراسة الحدابي والجاجي، 

)Tavani&Losh،2003 (.  
  

  :كاديمياألالدراسات التي تناولت موضوع التحصيل : ثالثاً

هدفت بعض الدراسات الى  معرفة العالقـة مـابين المشـكالت السـلوكية      : هدافمن حيث األ -1

وذلـك   األكـاديمي ثرها على التحصيل أواالقتصادية و) النفسي األمنهمها أو(والصحة النفسية 

  ) .2004(، دراسة غباري: مثل

ب يتعزز من خـالل تعلـم   طالشارت نتائج بعض الدراسات الى ان تعلم الأ :من حيث النتائج  -2

واالكتئـاب   ،همها النفسية مثل عدم التكيف، أ، وشيوع العديد من المشكالت لدى الطلبةقراناأل

، ومقابل تدني في الدراسة قل تحصيالًأالنفسي هم  األمنيعانون من عدم الشعور ب ، ومنوالقلق

 .رشادية النفسية لتلبية احتياجات الطلبة في هذا الجانبالخدمات اإل

  

  :الدراسة هما تميزت به هذ
العديـد  والتي  حول الموضوع بير من الدراسات السابقة الحديثةالدراسة على عدد ك هذهاشمتلت  •

  .من متغيرات هذة الدراسة

موضوع االمـن  الدراسة الوحيدة التي تنفرد بتناول  ،ود اطالع الباحثدوفي ح ،الدراسة هذهتكاد  •

  .ن معاًآكاديمي في تحصيل األالنفسي وعالقته بالثقة بالنفس وال

بين كل من االمن النفسي والثقـة بـالنفس والتحصـيل     ماوجود عالقة  الدراسة عن  هكشفت هذ •

وكشفت ايضا عن وجود مستوى متوسط للثقة بالنفس لدة طلبـة بعـض الجامعـات     ،االكاديمي

 .الفلسطينية في الضفة الغربية 

اغنـى هـذة   دب التربوي حول الموضـوع ممـا   تضمنت هذة الدراسة على خلفية واسعة من اال •

  .الدراسة بالمعلومات الهامة والتي مهدت للدراسة بشكل جيد وذلك حسب تقدير الباحث
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  الطريقة واالجراءات :الثالثالفصل 
  

  مقدمة 

  منهج الدراسة 

  مجتمع الدراسة 

  عينة الدراسة 

  داة الدراسة أ

 داة صدق األ 

 داة ثبات األ

 متغيرات الدراسة 

 جراءات الدراسة إ

 ة المستخدمة في الدراسة حصائيساليب اإلاأل

  الدراسة محددات 
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  الفصل الثالث

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  اإلجراءاتالطريقة و
  

ـ   . يتضمن هذا الفصل وصفاً لمنهج الدراسة، ومجتمعها وعينتها  يكما يعطي وصـفاً مفصـالً َألدات

ة التي استخدمها الباحـث  حصائيثباتهما، وكذلك ِإجراءات الدراسة والمعالجة اإلالدراسة وصدقهما و

   .نتائج الدراسة التوصل الى في 

  

  منهج الدراسة   3-1
  

تم استقصاء آراء طلبة الجامعات حيث . مناسبته لطبيعة هذه الدراسةلالمنهج الوصفي  الباحثاستخدم 

قة األمن النفسي بالثقة بالنفس والتحصيل االكاديمي من الفلسطينية في المحافظات الشمالية حول عال

  .وجهة نظرهم

  

  مجتمع الدراسة  3-2
  

والبـالغ  جامعة الخليل، وجامعة بيرزيت، وجامعـة القـدس،   جميع طلبة تكون مجتمع الدراسة من 

) 2012 -  2011(للعـام الدراسـي    والمسجلين رسمياً كال الجنسين، من طالباً )25643(عددهم 
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وارد فـي الجـدول   وذلك كما هو إحصائيات رسمية صادرة عن إدارة الجامعات المذكورة، حسب 

  ).2012، القدس ابوديس وجامعة الخليل،ة التسجيل والقبول لجامعة بيرزيتدائر( )1.3(
  

  .حسب الجنس والجامعةمجتمع الدراسة  أفراديبين توزيع  1.3:جدول 

  

  الجامعة

  المجموع  الجنس

  إناث  ذكور

  9664  4708  4956  دسالق

  9281  5777  3504  بير زيت

  6698  4921  1777  الخليل

  25643  15406  10237  المجموع
  

  عينة الدراسة  3-3
  

تم  ،الضفة الغربية الجامعات الفلسطينية في  بعض طلبةمن  طالباً )769( تكونت عينة الدراسة من

، مـن مجتمـع الدراسـة    )%3(نسبته ما  وتمثل العينة ،العشوائية طبقيةالاختيارهم بطريقة العينة 

  .حسب الجنس والجامعة يبين توزيع أفراد عينة الدراسة )2.3(والجدول 
  

  .حسب الجنس والجامعةالدراسة  عينة أفراديبين توزيع  2.3:جدول 

  

  الجامعة

  المجموع  الجنس

  إناث  ذكور

  290  141  149  القدس

  278  173  105  بيرزيت

  201  148  053  الخليل

  769  462  307  مجموعال
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اسـتبانة  ) 22(استبعد منها . ستبانةا) 689( المقاييس واالستبانات تم استعادة وبعد إتمام عملية جمع 

 حصائيلكي تصبح عينة الدراسة التي تم إجراء التحليل اإل حصائي،بسبب عدم صالحيتها للتحليل اإل

والكليـة،   الجنسعينة الدراسة حسب  رادأفتوزيع ) 2.3(جدول ال ويبين ،طالبا وطالبة) 667(عليها 

  .ومكان السكن، والمعدل التراكمي، والسنة الدراسية، ومستوى دخل األسرة
  

والكلية، ومكان السكن، والمعدل التراكمـي،   الجنسعينة الدراسة حسب  أفرادتوزيع  3.3جدول 

  .سنة الدراسية، ومستوى دخل األسرةوال

النسبة  العدد المتغير

 المئوية

 جموعالم

 667 40.9 273 ذكر الجنس

 59.1 394 أنثى

 667 32.8 219 ����� الكلية

���	
 67.2 448  إ�

667 40.8 272 ���� المسكن 

��� 349 52.3 

����  46 6.9 

��	 دون% 75 المعدل التراكمي  331 49.6 667 
 ���76 %– 85%  277 41.5 

 �� ��%85أآ  59 8.8 

ةالسنة الدراسي   667 34.0 227 !�� أو � 
���	" ��! 146 21.9 

�� 	" ��! 144 21.6 

 16.9 113 !�� را�#�

�
�	& ��! 37 5.5 

 667 18.4 123  (�)' 1500ا�' ��  مستوى الدخل

 ���1500 – 3000 '(�)  334 50.1 

 �� �� 31.5 210  (�)' 3000أآ
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  الدراسة أدوات 3-4 
  

وفيما يلي  ،بالنفس الثقةمقياس و ،النفسي األمن مقياسوهما  ،في هذه الدراسة ينمقياستم استخدام 

  :المقاييسمن هذه  مقياسلكل  وصف

  

  مقياس األمن النفسي 3-4-1
  

 :األمنمقياس ماسلو للشعور ب الباحثالعينة استخدم  أفرادلدى النفسي  األمن درجة إلى لتعرفل

(Maslow's  Security – Insecurity Inventory,1942) ه وقننه للبيئة األردنية بوالذي عر

وقد . ةفقر )25(ويتكون المقياس من ثالث مجموعات تشمل كل منها ). 1983(دواني وديراني 

اختبارات مستقلة، إال أنها استخدمت في مقياس واحد متكامل عدد صممت هذه المجموعات لتشكل 

، ولكل )0.90(ضها، حيث بلغ معامل االرتباط فقرة، وذلك الرتباطها المرتفع مع بع )75(فقراته

بحيث يختار المستجيب واحدة فقط من هذه اإلجابات، وذلك ) نعم، ال، غير متأكد(فقرة ثالث إجابات 

حسب انطباق أو عدم انطباق مضمون الفقرة عليه، فإذا انطبق مضمون الفقرة على المستجيب يختار 

من انطباق او عدم انطباق مضمون الفقرة عليه  اًلم يكن متأكد وإذا) ال(وإال يختار إجابة ) نعم(إجابة 

  ).غير متأكد(ار إجابة ياخت

  

، وصفر على اإلجابة التي تدل على األمنلكل إجابة تدل على عدم الشعور ب ةتعطى عالمة واحد

ن وبذلك يتراوح مجموع اإلجابات على فقرات المقياس بي" غير متأكد"األمن، وتهمل إجابة الشعور ب

درجة للشعور  ىاو أعل األمن،إلى أدنى درجة للشعور بعدم  )صفر(مة ، وتشير العال)75 –صفر (

  .األمناو أدنى درجة للشعور ب األمندرجة للشعور بعدم  إلى أعلى )75(، بينما تشير العالمة األمنب

  .11 –إذا تراوحت قيمة المتوسط للفقرة أو الدرجة الكلية  بين صفر  :األمنب إحساس عاٍل .1

  .24 – 12إذا تراوحت قيمة المتوسط للفقرة أو الدرجة الكلية  بين  :األمنإحساس متوسط  ب .2

 )فما فوق – 25(إذا كانت قيمة المتوسط للفقرة أو الدرجة الكلية  :األمنعدم شعور ب .3
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  :المقياسصدق  3-4-1-1

  

  :اس المعرب هماأسلوبين الستخراج دالالت صدق المقي مباستخدا) 1983(قام دواني وديراني 

مقياس منيسوتا اإلرشـادي إلـى   : لك عن طريق استخدام مقياس آخر هووذ: الصدق التالزمي  - أ

جانب مقياس ماسلو، وقد جرى تطبيق االختبارين في جو مالئم ومماثل على عينة من طـالب  

ـ  طالباً وطالبة )296(وطالبات الجامعة األردنية بلغ عددها  ين ، وقد تبين أن معامل االرتبـاط ب

 مما  )0.05≤ (α مستوى الداللة ندع وقد كان االرتباط داالً ،)0.46(الدرجة على المقياس هو 

 .يدل على صدق مقياس ماسلو المعرب

وغير سوية من حيث الشـعور   وذلك من خالل تطبيقه على مجموعات سوية: الصدق التمييزي  - ب

ال الطب النفسي واإلرشاد وقد وقد قام باختبار هذه المجموعات عدد من الخبراء في مج ،باألمن

ـ   )8.71(توسط عالمات المجموعة السوية كان م ، األمنوهي درجة ال بأس بها من الشـعور ب

درجة عالية مـن عـدم الشـعور    وهي  )39.8(مات المجموعة غير السوية وكان متوسط عال

 .باألمن

 

وكـان   ،الطبيـة  يعانون من أمراض عصابية في مدينة الحسـين  فرداً) 52(كما جرى تطبيقه على

  .باألمن، وعلى صدق المقياس المعرب مما يدل على عدم شعورهم) 41.8( متوسط عالماتهم

أما في الدراسة الحالية فقد اكتفى الباحث بصدق المحكمين، أو ما يعرف بالصدق الظاهري، وذلـك  

 -نمرفق قائمة بأسماء المحكمـي -ذوي الخبرة واالختصاص محكمين من) 9(على بعرض المقياس 

وكان هناك اتفاق بيـنهم  . بهدف التأكد من مناسبة المقياس لما أعد من أجله وسالمة صياغة الفقرات

  .على صالحية المقياس ومناسبته للبيئة الفلسطينية

  

  : ختباربات االث 3-4-1-2
  

عن طريق إعادة االختبار حيث تـم تطبيـق    )1983(دواني وديراني  إضافة إلى الثبات الذي أوجده

من طلبة الجامعة، وكانت الفترة الزمنية بـين   فرداً) 50(عددها  األفرادبار على مجموعة من االخت
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والطريقـة الثانيـة    ،)0.84(مرتي التطبيق أربعة أسابيع، وقد بلغ معامل االرتباط بين االختبارين 

  .ةعالي باتوهي قيم ث) 0.90(النصفية حيث بلغ معامل االرتباط التجزئة  

  

، وبذلك فـإن المقيـاس   )0.88(كرونباخ الفا وبلغ معامل  ساب معامل الثبات لالختبارقام الباحث بح

  .يتمتع بدرجة عالية من الثبات

  

  :مقياس الثقة بالنفس 3-4-2
  

 Sidneyمقياس سيدني شـروجر   الباحثدرجة الثقة بالنفس لدى أفراد العينة استخدم  إلى للتعرف

Shrauger )1990(،  بنفسه وتقييمه لها، ويتكون المقياس في صورته األصلية وذلك لقياس ثقة الفرد

فقرة، تم استبعاد ست منها عند قيام بتقنين المقياس، من خالل إجـراء التحليـل العـاملي    ) 54(من 

فقـرة  ) 24(فقرة، منها ) 48(ليصبح بذلك عدد الفقرات التي يتألف منها المقياس في شكلها النهائي 

، 35، 32، 31، 28، 26، 22، 21، 19، 16، 15، 10،، 9، 6، 5، 4، 1(إيجابية وهي الفقرات 

، أما باقي الفقرات فهي سلبية، حيث يوجد أمام كل فقرة منهـا  )47، 45، 44، 42، 41، 40، 37

تنطبق تماماً، تنطبق بدرجة كبيرة، تنطبق إلى حد ما، ال تنطبـق، ال تنطبـق   (خمسة اختيارات هي 

، وتعكس فـي  )صفر - 1 – 2 – 3 – 4(ية منها على الدرجات ، وتحصل الدرجات اإليجاب)إطالقاً

  .الفقرات السلبية

  

  :تصحيح المقياس 3-4-2-1
  

يتضمن هذا االختبار في تقدير الشخص لنفسه بطريقة ذاتية، أي كما يرى نفسه، ويتضمن االختبـار  

ة للمقياس بـين  سلبية، وبذلك تتراوح الدرجة الكلي فقرة) 24(، وموجبة فقرة) 24(فقرة منها ) 48(

، حيث تدل الدرجة المرتفعة على معدل مرتفع )192=  4×  48(درجة، وذلك ناتج ) 192 -صفر (

   .من الثقة بالنفس، والعكس صحيح
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التحدث مع اآلخرين، التفاعل االجتمـاعي،  : وتتوزع عبارات المقياس على أبعاد المقياس الستة هي

  .اء األكاديمي والعالقات الرومانسية المظهر الجسمي، اإليجابية والتفاؤل، األد

  

 ، وفق قيمة المتوسـط الحسـابي تـم   الثقة بالنفسوتحديد درجة  ،العينة أفرادللتعرف إلى تقديرات و

  :اعتماد المقياس التالي ، وبالتالي تم)64=  3÷  192(حساب 

  ).64 -صفر( بينإذا كانت قيمة المتوسط الحسابي للدرجة الكلية تتراوح  :درجة منخفضة -1

  ).128 - 65(للدرجة الكلية تتراوح بين  إذا كانت قيمة المتوسط الحسابي: درجة متوسطة -2

  ).192 - 129(للدرجة الكلية تتراوح بين  إذا كانت قيمة المتوسط الحسابي: درجة مرتفعة -3

  

  :الثقة بالنفس مقياسصدق  3-4-2-2
  

تمتعها بالصدق، حيث قام معد هـذا المقيـاس         تحقق لهذا المقياس عدد من الدالالت التي تشير إلى 

، بحساب صدق المقياس من خالل الصدق التالزمي والصدق العاملي، كذلك قام بحسـاب  )عبداهللا( 

ثباته من خالل إعادة االختبار واالتساق الداخلي وكانت جميعها تشير الـى مـدى صـدق وثبـات     

  .المقياس

 )9(على ما يعرف بالصدق الظاهري وذلك بعرض المقياس صدق المحكمين أو  مقام الباحث باستخدا

بهدف التأكد مـن مناسـبة    -مرفق قائمة بأسماء المحكمين -ذوي الخبرة واالختصاص من ينمحكم

وكان هناك اتفاق بينهم على صالحية المقياس ، . المقياس لما أعد من أجله وسالمة صياغة الفقرات

  .ومناسبته للبيئة الفلسطينية
 

تم التحقق من تمتع المقياس باالتساق الداخلي وذلك بحسـاب معامـل االرتبـاط    : الداخلي  االتساق

بيرسون بين درجة كل بند والدرجة الكلية لمقياس الثقة بالنفس، وكانت معامالت االرتباط معظمهـا  

  ).0. 0 1(دالة عند مستوى 
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 :ثبات مقياس الثقة بالنفس 2-3- 3-4

  

  :التية  تم التحقق من ثبات المقياس بالطرق ا

 20:طالبـاً   40(حيث تمت إعادة تطبيق االختبار على مجموعة من الطالب : إعادة تطبيق المقياس

بفاصل زمني قدره أسبوعان، وكان معامل االرتباط بين التطبيقين بطريقة معامل ) إناثاً 20ذكوراً و

 ). 0. 764(بيرسون 

بيرسون بين نصفي االختبار، فوجد  حيث تم استخراج معامل االرتباط: طريقة التجزئة النصفية -

وبطريقـة  )  0. 84(فكـان  ) Jetman(، وصحح معامل الثبات بطريقـة  )1. 74(انه يساوي 

، وهكذا اصبح المقياس يتمتع بمعامل ثبات يمكـن  ) 0. 85(براون فوجد انه يساوي -سبيرمان

  .االعتماد عليه وعلى نتائجه في الدراسة الحالية 

بحساب ثبات االتساق الداخلي للدرجة الكلية حيث بلغت قيمـة   الباحثة فقد قام أما في الدراسة الحالي

  .من الثبات عاليةبدرجة  المقياستمتع يوبذلك  ).0.8346(كرونباخ  ل الفامعام

  

   :تطبيق الدراسة إجراءات 3-5
  

  :تم اتباع اإلجراءات التالية من أجل تنفيذ الدراسة

والطالبات في طلبة الجامعات الفلسطينية ، وتحديدا طلبـة   الحصول على بيانات عن اعداد الطلبة -

  .جامعة الخليل، وبيرزيت، والقدس

القيام باإلجراءات الفنية والتي تسمح بتطبيق َأدوات الدراسة، وذلك من خـالل الحصـول علـى     -

 .موافقة إدارة الجامعات المذكورة، للحصول على بيانات احصائية للطلبة

  .عشوائية طبقيةبطريقة  مجتمع الدراسة اختيار عينة الدراسة من -

 .محكمين على تسعةالدراسة من خالل عرضها  الدوات  الظاهري صدقالتم التأكد من  -

أجاب و ،باليد )2012-2011(في الفصل الثاني للعام الدراسي الدراسة على العينة،  ياتأد توزيع -

ليمـات واإلرشـادات الكافيـة    مزود بالتع كل مقياسوكان  ،الباحثبوجود  المقاييسعلى  الطلبة

 . لتساعدهم على كيفية اإلجابة عن الفقرات
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إال أن معظم الطلبة قد تمكنوا من اإلجابة على  المقياسينلإلجابة عن  محدداً حدد الباحث زمناًيلم  -

 .دقيقة) 35 - 45(فقرات المقاييس في زمن قدره 

 .دخالها للحاسوبتم ِإعطاء المقاييس الصالحة َأرقاماً متسلسلة وإعدادها ِإل -

 .تصحيح المقاييس وتفريغ البيانات وتعبئتها في نماذج خاصةتم  -

 .لتحليل البيانات واستخراج النتائج SPSS حصائياستخدم البرنامج اإل -

  

  متغيرات الدراسة  3-6
  

  :المستقلة المتغيرات 3-6-1

، والمعـدل  )يـة، مخـيم  مدينـة، قر :(ومكان السكن) علمية، انسانية:(والكلية )ذكر، انثى: (الجنس(

  ): التقدير(التراكمي 

  %) 80الى اقل من% 70(جيد           

  %)90الى اقل من %80(جيد جدا         

  )فأعلى%90(ممتاز          

  )سنة اولى، سنة ثانية، سنة ثالثة، سنة رابعة، سنة خامسة: (والسنة الدراسية

-د)(3500-2500-ج)(2500- 1500(-ب)شـيقل فمـا دون   1000-أ:(ومستوى دخل األسرة 

  .)فأكثر 3500

  

  :المتغيرات التابعة 3-6-2

 .األمن النفسي •

 الثقة بالنفس •

 التحصيل الدراسي •
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  ة حصائيالمعالجة اإل  3-7
  

 ،األعـداد  باسـتخراج وتم استخدام اإلحصاء الوصـفي   ،ة الالزمة للبياناتحصائيتمت المعالجة اإل

العينة واستجاباتهم علـى   أفرادواالنحرافات المعيارية لدى  ،المتوسطات الحسابيةووالنسب المئوية، 

، وقد فحصت فرضيات الدراسة عـن طريـق االختبـارات    )النفسي األمنوالثقة بالنفس، ( المقاييس

 واختبار)  One – Way Anovaتحليل التباين األحادي و، )t-test() ت(اختبار  :التالية ةحصائياإل

)LSD(  بيرسونمعامل االرتباط )Pearson Correlation( .كرونبـاخ الفـا  معامل الثبات  كما استخدام ،

  ).SPSS(ة للعلوم االجتماعية حصائيوذلك باستخدام الحاسوب باستخدام برنامج الرزم اإل
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  :الفصل الرابع

________________________________________________  

  نتائج الدراسة
  

  نتائج الدراسة  4-1
  

الفصل عرضاً مفصالً لنتائج الدراسة، وذلـك لإلجابـة عـن تسـاؤالت الدراسـة       يتضمن هذا

  .فرضياتهاو

  

  :نتائج السؤال األول 4-1-1
  

  ؟الجامعات الفلسطينية لدى طلبة  األمن النفسيما درجة 

لإلجابة عن سؤال الدراسة األول تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجـة  

  ).1.4(وذلك كما هو واضح في الجدول الجامعات الفلسطينية ، لدى طلبة  فسياألمن الن

  

  .النفسي لألمن الكلية المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة 1.4جدول 
  الدرجة  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد  المتغير

  متوسطة 10.26 22.82 667  النفسي األمن
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الجامعات الفلسطينية جاءت بدرجة لدى طلبة األمن النفسي  درجةأن ) 1.4(يتضح من الجدول 

  ). 10.26(مع انحراف معياري قدره  )22.82(لهذه الدرجة  حسابيالمتوسط ال متوسطة، حيث بلغ

  

  :نيالسؤال الثا نتائج  4-1-2

  

فلسطينية لدى طلبة الجامعات ال األمن النفسيفي متوسطات  ةإحصائيتوجد فروق ذات داللة هل 

والكلية، ومكان السكن، والمعدل التراكمي، والسنة الدراسية، ومستوى  ،الجنس( اتتعزى لمتغير

  ؟)دخل األسرة

  :وفيما يلي نتائج فحصها) 1-8(عن هذا السؤال الفرضيات الصفرية  توانبثق

  

  :نتائج الفرضية األولى 4-1-2-1

لدى  األمن النفسيفي متوسطات   )α) ≥0.05ة عند المستوى إحصائيتوجد فروق ذات داللة  ال

  .تعزى لمتغير الجنسطلبة الجامعات الفلسطينية 

كما هو واضح في الجدول  ،)t-test(ت  اختبارالباحث من صحة الفرضية األولى استخدم للتحقق 

   .)2.4(رقم 

  

 لألمـن الكليـة  للدرجة  المتوسطات الحسابية للفروق في )t-test( ت نتائج اختبار: .42جدول 

  .النفسي

  المتغير
 

المتوسط  العدد الجنس

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

قيمة ت 

  المحسوبة

درجات 

 الحرية

الداللة 

 ةحصائياإل

 **0.000 665 5.796- 8.58 20.12 273 ذكر النفسي األمن

 10.90 24.69 394 أنثى

  

ن النفسي لدى طلبـة  وجود فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات األم )2.4(من الجدول يتبين 

الجامعات الفلسطينية تبعاً لمتغير الجنس ولصالح اإلناث، حيث بلغ المتوسط الحسابي على الدرجة 
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كما  ،)24.69(، بينما بلغ المتوسط الحسابي لدى اإلناث )20.12(الكلية لألمن النفسي لدى الذكور 

   .)0.00(عند مستوى الداللة ) -5.796(المحسوبة ) ت(تبين أن قيمة 

  

  :نتائج الفرضية الثانية 4-1-2-2

  

لدى  األمن النفسيفي متوسطات   )α) ≥0.05ة عند المستوى إحصائيال توجد فروق ذات داللة 

  .الكليةتعزى لمتغير طلبة الجامعات الفلسطينية 

كما هو واضح في الجدول  ،)t-test( ت اختبارالباحث استخدم  الثانيةمن صحة الفرضية للتحقق 

   .)3.4(رقم 

  

 األمـن الكليـة لواقـع   المتوسطات الحسابية  للفروق في )t-test( ت نتائج اختبار: .43جدول 

  .الكليةلمتغير  بعاًت النفسي

  المتغير
 

المتوسط  العدد الكلية

 الحسابي

االنحراف 

  المعياري

قيمة ت 

 المحسوبة

درجات 

 الحرية

الداللة 

 ةحصائياإل

 **0.004 665 2.916- 9.35 21.17 219 علمية النفسي األمن

ةإنساني  448 23.63 10.59 

  

  

فـي   )0.05≤ (αعنـد المسـتوى   وجود فروق ذات داللـة إحصـائية    )3.4(من الجدول يتبين 

متوسطات األمن النفسي لدى طلبة الجامعات الفلسطينية تبعاً لمتغير الكلية ولصالح طلبة الكليـات  

بينما كان لدى طلبـة   ،)21.17(الكليات العلمية  اإلنسانية، حيث بلغ المتوسط الحسابي لدى طلبة

عند مسـتوى الداللـة   ) -2.916(المحسوبة ) ت(كما تبين أن قيمة  ،)23.63(الكليات اإلنسانية 

)0.004.(  
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  :نتائج الفرضية الثالثة 4-1-2-3

  

لدى  األمن النفسيفي متوسطات   )α) ≥0.05ة عند المستوى إحصائيال توجد فروق ذات داللة 

  .مكان السكنتعزى لبة الجامعات ط

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة  تم استخراج الثالثة من صحة الفرضيةللتحقق 

  ).4.4(وذلك كما هو واضح في الجدول  ،لمتغير مكان السكن تبعاً األمن النفسي

  

لمتغير مكان  تبعاً لنفسيا األمنواالنحرافات المعيارية لدرجة  ،المتوسطات الحسابية: 4.4جدول 

  .السكن

المتوسط   العدد  مكان السكن  المتغير

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

10.75 24.58 272 ����  النفسي األمن 

��� 349 21.68 9.85 

����  46 21.08 8.94 

  

  

الجامعـات   لدى طلبة األمن النفسي اتدرج اتمتوسط في اختالفوجود ) 4.4(يتضح من الجدول 

  .ولفحص الفرضية تم استخراج نتائج تحليل التباين األحادي . لسطينيةالف

  

للفروق ) One Way Analysis of Variance( نتائج اختبار تحليل التباين األحادي: 5.4دول ج

  .لمكان السكن وفقاًالنفسي  األمنفي درجات 

  المتغير
 

درجات  مجموع المربعات مصدر التباين

 الحرية

متوسط 

 المربعات

مة ف قي

 المحسوبة

الداللة 

 ةحصائياإل

 األمن

 النفسي

 

 6.905 714.498 2 1428.996 بين المجموعات

 

 

0.001** 

 

 
  103.474 664 68706.830 داخل المجموعات

  666 70135.826  المجموع
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 اتفي درج  )α) ≥0.05ة عند المستوى إحصائيفروق ذات داللة وجود  يتضح من الجدول السابق

المحسوبة ) ف(فقد بلغت قيمة  طلبة الجامعات الفلسطينية تبعاً لمتغير مكان السكن،لدى  النفسياألمن 

، ولمعرفة مصدر الفـروق  )0.001(عند مستوى الداللة ) 6.905(على الدرجة الكلية لألمن النفسي 

  . )LSD( باستخدام اختبار الباحثاختبار اتجاه الداللة قام و

  

  .لمتغير مكان السكن تبعاً لمعرفة اتجاه الداللة )LSD( نتائج اختبار: 6.4جدول 

  مخيم قرية مدينة  مكان السكن  المتغير
3.4939 *2.8932   ����  النفسي األمن* 

���     0.6007 

����        
  

حيـث تشـير    أن الفروق كانت دالة لصالح المتوسطات الحسابية األعلى،) 6.4( يتضح من الجدول

الطلبة من  بين أن الفروق كانت وق في  األمن النفسي تبعاً لمتغير مكان السكنة للفرالمقارنات البعدي

  ). المدينة(من سكان  طالبلصالح ال) قرية، ومخيم(وبين الطلبة من سكان ) المدينة(سكان 
  

  :نتائج الفرضية الرابعة 4-1-2-4

  

لدى  من النفسياألفي متوسطات   )α) ≥0.05ة عند المستوى إحصائيال توجد فروق ذات داللة 

  .للمعدل التراكميتعزى طلبة الجامعات الفلسطينية 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة  تم استخراج الرابعة من صحة الفرضيةللتحقق 

  ).7.4(وذلك كما هو واضح في الجدول  ،لمتغير المعدل التراكمي تبعاً األمن النفسي

للمعـدل   تبعـاً  النفسـي  األمنواالنحرافات المعيارية لدرجة  ،المتوسطات الحسابية: 7.4جدول 

  .التراكمي

المتوسط   العدد  المعدل التراكمي  المتغير
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

��	 دون% 75    331 22.16 9.44 

 ���76 %– 85%  277 23.85 10.83 

 �� ��%85أآ  59 21.67 11.58 
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الجامعـات   لدى طلبة األمن النفسي اتدرج اتوسطمت في تقاربوجود ) 7.4(يتضح من الجدول 

ولفحص الفرضية تم استخراج . الفلسطينية في المحافظات الشمالية على مختلف معدالتهم التراكمية

  .نتائج تحليل التباين األحادي

  

للفروق ) One Way Analysis of Variance( نتائج اختبار تحليل التباين األحادي: 8.4دول ج

  .يللمعدل التراكم وفقاًالنفسي  مناألفي درجات 

  المتغير
 

درجات  مجموع المربعات مصدر التباين

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة ف 

 المحسوبة

الداللة 

 ةحصائياإل

 األمن

 النفسي

 

 2.148 225.048 3 675.144 بين المجموعات

 

 

0.093 

 

 
  104.767 663 69460.682 داخل المجموعات

  666 70135.826  المجموع

  

  

فـي    )α) ≥0.05ة عند المسـتوى  إحصائيفروق ذات داللة انه ال توجد  يتضح من الجدول السابق

فقد بلغت قيمة  ،يطلبة الجامعات الفلسطينية تبعاً لمتغير المعدل التراكملدى  األمن النفسي متوسطات

  .)0.093( عند مستوى الداللة) 2.148(المحسوبة على الدرجة الكلية لألمن النفسي ) ف(
  

  :نتائج الفرضية الخامسة 4-1-2-5

  

األمـن  في متوسـطات درجـة     )α) ≥0.05ة عند المستوى إحصائيال توجد فروق ذات داللة 

  .السنة الدراسيةالى تعزى لدى طلبة الجامعات الفلسطينية  النفسي

ياريـة  المتوسطات الحسـابية واالنحرافـات المع   تم استخراج الخامسة من صحة الفرضيةللتحقق 

  ).9.4(وذلك كما هو واضح في الجدول  ،لمتغير السنة الدراسية تبعاً األمن النفسيلدرجة 
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لمتغير السنة  تبعاً النفسي األمنواالنحرافات المعيارية لدرجة  ،المتوسطات الحسابية: 9.4جدول 

  .الدراسية

المتوسط   العدد  السنة الدراسية  المتغير

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

 10.32 23.33 227 !�� أو �  النفسي مناأل

���	" ��! 146 21.62 8.81 

�� 	" ��! 144 23.06 10.69 

 10.87 23.88 113 !�� را�#�

�
�	& ��! 37 20.29 11.21 
  

الجامعـات   لدى طلبـة  األمن النفسي اتدرج اتمتوسط في تقاربوجود ) 9.4(يتضح من الجدول 

ولفحص الفرضية تم اسـتخراج نتـائج تحليـل التبـاين     . الدراسية الفلسطينية على مختلف سنواتهم

  .)10.4(الجدول األحادي كما هو وارد في 

  

للفروق ) One Way Analysis of Variance( نتائج اختبار تحليل التباين األحادي: 10.4دول ج

  .للسنة الدراسية وفقاًالنفسي  األمنفي درجات 

  المتغير
 

درجات  عاتمجموع المرب مصدر التباين

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة ف 

 المحسوبة

الداللة 

 ةحصائياإل

 األمن

 النفسي

 

 1.527 160.330 4 641.319 بين المجموعات

 

 

0.193 

 

 
  104.977 662 69494.508 داخل المجموعات

  666 70135.826  المجموع

  

فـي    )α) ≥0.05عند المسـتوى  ة إحصائيفروق ذات داللة أنه ال توجد  يتضح من الجدول السابق

فقد بلغت قيمـة   طلبة الجامعات الفلسطينية تبعاً لمتغير السنة الدراسية،لدى  األمن النفسي متوسطات

  .)0.193(عند مستوى الداللة ) 1.527(المحسوبة على الدرجة الكلية لألمن النفسي ) ف(
  

  :نتائج الفرضية السادسة 4-1-2-6

  

األمـن  في متوسـطات درجـة     )α) ≥0.05ة عند المستوى صائيإحال توجد فروق ذات داللة 

  .مستوى دخل األسرة تعزىلدى طلبة الجامعات الفلسطينية  النفسي



 

 

75 

 

المتوسطات الحسـابية واالنحرافـات المعياريـة     تم استخراج السادسة من صحة الفرضيةللتحقق 

  ).11.4(ضح في الجدول وذلك كما هو وا ،مستوى دخل األسرةلمتغير  تبعاً األمن النفسيلدرجة 

  

لمتغيـر   تبعـاً  النفسي األمنواالنحرافات المعيارية لدرجة  ،المتوسطات الحسابية: 11.4 جدول

  .مستوى دخل األسرة

المتوسط   العدد  مستوى دخل األسرة  المتغير

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

 10.95 24.08 123  (�)' 1500ا�' ��   النفسي األمن

 ���1500 – 3000 )'(�  334 22.99 9.92 

�� 10.32 21.81 210  (�)' ��3000  أآ
  

الجامعـات   لدى طلبة األمن النفسي اتدرج اتمتوسط في تقاربوجود ) 11.4(يتضح من الجدول 

ولفحص الفرضية تم استخراج نتائج تحليـل التبـاين   . الفلسطينية على مختلف مستوى دخل أسرهم

  .)12.4(الجدول األحادي كما هو وارد في 

  

للفروق ) One Way Analysis of Variance( نتائج اختبار تحليل التباين األحادي: 12.4دول ج

  .مستوى دخل األسرةل وفقاًالنفسي  األمنفي درجات 

  المتغير
 

درجات  مجموع المربعات مصدر التباين

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة ف 

 المحسوبة

الداللة 

 ةحصائياإل

 األمن

 النفسي

 

 1.983 208.259 2 416.518 جموعاتبين الم

 

 

0.138 

 

 
  104.999 664 69719.308 داخل المجموعات

  666 70135.826  المجموع

  

فـي   )α) ≥0.05ة عند المسـتوى  إحصائيفروق ذات داللة انه ال توجد  يتضح من الجدول السابق

فقد بلغت  ،مستوى دخل األسرةطلبة الجامعات الفلسطينية تبعاً لمتغير لدى  األمن النفسي متوسطات

  .)0.138(عند مستوى الداللة ) 1.983(المحسوبة على الدرجة الكلية لألمن النفسي ) ف(قيمة 
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  :الثالثنتائج السؤال  4-1-3

  

  ؟الجامعات الفلسطينية لدى طلبة  الثقة بالنفسما درجة 

لدرجـة  لاالنحرافات المعيارية تم استخراج المتوسطات الحسابية و الثالثلإلجابة عن سؤال الدراسة 

  ).15.4(وذلك كما هو واضح في الجدول الجامعات الفلسطينية ، لدى طلبة  الكلية  للثقة بالنفس

  

  .المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة الثقة بالنفس 13.4جدول 
  الدرجة  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد  المتغير

  متوسطة 19.77 107.28 667  الثقة بالنفس
  

الجامعات الفلسطينية جاءت بدرجة لدى طلبة الثقة بالنفس  درجةأن ) 15.4(يتضح من الجدول 

مع انحراف معياري قدره  )107.28(لهذه الدرجة  حسابيالمتوسط ال متوسطة، حيث بلغ

)19.77 .(  

  

  :لرابعنتائج السؤال ا 4-1-4

  

لدى  الثقة بالنفسفي متوسطات  )α) ≥0.05د المستوى ة عنإحصائيتوجد فروق ذات داللة هل 

والكلية، ومكان السكن، والمعدل التراكمي،  ،الجنس( اتتعزى لمتغيرطلبة الجامعات الفلسطينية 

  ؟)والسنة الدراسية، ومستوى دخل األسرة
  

  :التاليةوانبثق عن هذا السؤال الفرضيات 

  :سابعةنتائج الفرضية ال 4-1-4-1

  

لدى  الثقة بالنفسفي متوسطات   )α) ≥0.05ة عند المستوى إحصائيذات داللة  توجد فروق ال

  .تعزى لمتغير الجنسطلبة الجامعات الفلسطينية 

   .)t-test( ت اختبار الباحثاستخدم  التاسعةمن صحة الفرضية للتحقق 
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لثقـة  الكلية لدرجـة ا المتوسطات الحسابية  للفروق في )t-test( ت نتائج اختبار :14.4جدول 

  .بالنفس

  المتغير
 

المتوسط  العدد الجنس

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

قيمة ت 

  المحسوبة

درجات 

 الحرية

الداللة 

 ةحصائياإل

 0.557 665 0.588 19.55 107.82 273 ذكر الثقة بالنفس

 19.95 106.90 394 أنثى

  

  

متوسطات الثقة بالنفس لدى  فروق ذات داللة إحصائية في انه ال توجد )14.4(من الجدول يتبين 

طلبة الجامعات الفلسطينية تبعاً لمتغير الجنس، حيث بلغ المتوسط الحسابي على الدرجة الكلية للثقة 

كما تبين أن  ،)106.90(، بينما بلغ المتوسط الحسابي لدى اإلناث )107.82(بالنفس لدى الذكور 

   .)0.557(عند مستوى الداللة ) 0.588(المحسوبة ) ت(قيمة 

  

  :لثامنةنتائج الفرضية ا 4-1-4-2

  

لـدى   الثقة بالنفسفي متوسطات  )α) ≥0.05ة عند المستوى إحصائيال توجد فروق ذات داللة 

  .الكليةتعزى لمتغير طلبة الجامعات الفلسطينية 

   .)t-test( ت اختبارالباحث استخدم  العاشرةمن صحة الفرضية للتحقق 

  

الكلية لواقـع   للدرجة المتوسطات الحسابية للفروق في )t-test( ت نتائج اختبار :15.4جدول 

  .الكليةلمتغير  بعاًت الثقة بالنفس

  المتغير
 

المتوسط  العدد الكلية

 الحسابي

االنحراف 

  المعياري

قيمة ت 

 المحسوبة

درجات 

 الحرية

الداللة 

 ةحصائياإل

 0.081 665 1.745 22.79 109.19 219 علمية الثقة بالنفس

ةإنساني  448 106.35 18.07 

  

فـي   )0.05≤ (αعند المستوى انه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية  )15.4(من الجدول يتبين 

متوسطات الثقة بالنفس لدى طلبة الجامعات الفلسطينية تبعاً لمتغير الكلية، حيـث بلـغ المتوسـط    
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 ،)106.19(كليات اإلنسانية بينما كان لدى طلبة ال ،)109.19(الحسابي لدى طلبة الكليات العلمية 

   ).0.081(عند مستوى الداللة ) 1.745(المحسوبة ) ت(كما تبين أن قيمة 

  

  :التاسعةنتائج الفرضية  4-1-4-3

  

 الثقة بالنفسفي متوسطات درجة   )α) ≥0.05ة عند المستوى إحصائيال توجد فروق ذات داللة 

  .مكان السكنتعزى لدى طلبة الجامعات الفلسطينية 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  تم استخراج الحادية عشرة من صحة الفرضيةتحقق لل

  ).لمتغير مكان السكن تبعاً الثقة بالنفسلدرجة 

  

لمكـان   تبعـاً  الثقة بـالنفس واالنحرافات المعيارية لدرجة  ،المتوسطات الحسابية: 16.4جدول 

  .السكن

  االنحراف المعياري  لحسابيالمتوسط ا  العدد  مكان السكن  المتغير

20.44 105.88 272 ����  الثقة بالنفس 

��� 349 108.61 19.20 

����  46 105.41 19.77 

  

الجامعـات   لدى طلبـة  الثقة بالنفس اتدرج اتمتوسط في تقاربوجود ) 16.4(يتضح من الجدول 

  .تحليل التباين األحادي  ولفحص الفرضية تم استخراج نتائج. الفلسطينية على مختلف أماكن سكنهم
  

للفروق ) One Way Analysis of Variance( نتائج اختبار تحليل التباين األحادي 17.4دول ج

  .لمكان السكن وفقاًالثقة بالنفس في درجات 

  المتغير
 

درجات  مجموع المربعات مصدر التباين
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

الداللة 
 ةحصائياإل

الثقة 
 بالنفس

 

 1.684 657.256 2 1314.511 بين المجموعات
 
 

0.187 
 
  390.396 664 259222.934 داخل المجموعات 

  666 260537.445  المجموع
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فـي    )α) ≥0.05ة عند المسـتوى  إحصائيفروق ذات داللة انه ال توجد  يتضح من الجدول السابق

) ف(فقد بلغت قيمة  ينية تبعاً لمتغير مكان السكن،طلبة الجامعات الفلسطلدى  الثقة بالنفس متوسطات

  .)0.187(عند مستوى الداللة ) 1.684(المحسوبة على الدرجة الكلية للثقة بالنفس 
  

  :العاشرةنتائج الفرضية  -4-1-4-4
  

 الثقة بالنفسفي متوسطات درجة   )α) ≥0.05ة عند المستوى إحصائيال توجد فروق ذات داللة 

  .المعدل التراكمي لمتغير تعزىت الفلسطينية لدى طلبة الجامعا

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  تم استخراج ةعشر الثانية من صحة الفرضيةللتحقق 

  .لمتغير المعدل التراكمي تبعاً الثقة بالنفسلدرجة 
  

للمعـدل   تبعـاً  الثقة بـالنفس واالنحرافات المعيارية لدرجة  ،المتوسطات الحسابية 18.4جدول 

  .التراكمي

المتوسط   العدد  المعدل التراكمي  المتغير
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

��	 دون% 75    331 105.02 19.01 

 ���76 %– 85%  277 107.35 19.32 

 �� ��%85أآ  59 119.64 21.77 

ت الجامعا لدى طلبة الثقة بالنفس اتدرج اتمتوسط في اختالفوجود ) 18.4(يتضح من الجدول 

ولفحص الفرضية تم استخراج نتائج تحليـل التبـاين   . الفلسطينية على مختلف معدالتهم التراكمية

  .األحادي
  

) One Way Analysis of Variance( نتائج اختبار تحليـل التبـاين األحـادي   :  19.4دول ج

  .يللمعدل التراكموفقا الثقة بالنفس للفروق في درجات 

  المتغير
 

درجات  لمربعاتمجموع ا مصدر التباين
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

الداللة 
 ةحصائياإل

الثقة 
 بالنفس

 

 10.621 3982.272 3 11946.817 بين المجموعات

 

 

0.000** 

 

 
  374.948 663 248590.628 داخل المجموعات

  666 260537.445  المجموع
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متوسطات في  )α) ≥0.05ة عند المستوى ئيإحصافروق ذات داللة يتضح من الجدول السابق وجود 

) ف(، فقـد بلغـت قيمـة    يلمتغير المعدل التراكم الثقة بالنفس لدى طلبة الجامعات الفلسطينية تبعاً

، ولمعرفـة  )0.000(عند مستوى الداللـة  ) 10.621(المحسوبة على الدرجة الكلية لألمن النفسي 

وكانت نتائج هذا االختبـار   )LSD( باستخدام اختباراختبار اتجاه الداللة قام الباحث مصدر الفروق و

  ).22.4(الجدول كما هي في 

  

  .لمتغير المعدل التراكمي اًتبع لمعرفة اتجاه الداللة )LSD( نتائج اختبار :20.4جدول 

��	 دون% 75  المعدل التراكمي  المتغير   ���76 %– 85%   �� ��%85أآ  

��	 دون% 75      -2.3260 -14.6199* 

 ���76 %– 85%     -12.2939* 

 �� ��%85أآ        
  

حيث تشـير   أن الفروق كانت دالة لصالح المتوسطات الحسابية األعلى،) 20.4( يتضح من الجدول

بـين   المقارنات البعدية للفروق في درجة الثقة بالنفس تبعا لمتغير المعدل التراكمي أن الفروق كانت

أكثر من (وبين الطلبة الذين معدالتهم ) %85 –% 76ين ب ، وفما دون% 75(الطلبة الذين معدالتهم 

بين الطلبـة   وكانت، )%85أكثر من ، و%85 –% 76بين (لصالح الطلبة الذين معدالتهم ) 85%

لصالح الطلبـة  ) %85كثر من أ(وبين الطلبة الذين معدالتهم ) %75 –% 66بين (الذين معدالتهم 

  .العاشرة إلى رفض الفرضية الصفريةوهذا يدعو ). %85أكثر من (الذين معدالتهم 

  

  :الحادية عشرةنتائج الفرضية  4-1-5-5

  

 الثقة بالنفسفي متوسطات درجة  )α) ≥0.05ة عند المستوى إحصائيال توجد فروق ذات داللة 

  .لسنة الدراسيةلتعزى لدى طلبة الجامعات الفلسطينية 

ات الحسابية واالنحرافات المعيارية المتوسط تم استخراج الثالثة عشرة من صحة الفرضيةللتحقق 

  ).23.4(وذلك كما هو واضح في الجدول  ،لمتغير السنة الدراسية تبعاً الثقة بالنفسلدرجة 
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لمتغيـر   تبعـاً  الثقة بالنفسواالنحرافات المعيارية لدرجة  ،المتوسطات الحسابية: 21.4جدول 

  .السنة الدراسية

المتوسط   العدد  السنة الدراسية  المتغير
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

 20.80 106.11 227 !�� أو �  الثقة بالنفس

���	" ��! 146 108.33 20.64 

�� 	" ��! 144 106.48 16.82 

 20.28 107.51 113 !�� را�#�

�
�	& ��! 37 112.72 18.77 
  

  

الجامعـات   لدى طلبـة  الثقة بالنفس اتدرج اتمتوسط في تقاربوجود ) 21.4(يتضح من الجدول 

ولفحص الفرضية تم اسـتخراج نتـائج تحليـل التبـاين     . الفلسطينية على مختلف سنواتهم الدراسية

  .)21.4(الجدول األحادي كما هو وارد في 

  

للفروق ) One Way Analysis of Variance( نتائج اختبار تحليل التباين األحادي :22.4دول ج

  .ةللسنة الدراسيوفقا الثقة بالنفس في درجات 

  المتغير
 

درجات  مجموع المربعات مصدر التباين
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

الداللة 
  ةحصائياإل

الثقة 
 بالنفس

 

 1.067 417.286 4 1669.144 بين المجموعات

 

 

0.372 

 

 
  391.040 662 258868.301 داخل المجموعات

  666 260537.445  المجموع

  

فـي   )α) ≥0.05ة عند المسـتوى  إحصائيفروق ذات داللة أنه ال توجد  ابقيتضح من الجدول الس

فقد بلغت قيمـة   طلبة الجامعات الفلسطينية تبعاً لمتغير السنة الدراسية،لدى  الثقة بالنفس متوسطات

  .)0.372(عند مستوى الداللة ) 1.067(المحسوبة على الدرجة الكلية لألمن النفسي ) ف(

  

  :الثانية عشرةية نتائج الفرض 4-1-2-6

   

 الثقة بالنفسفي متوسطات درجة   )α) ≥0.05ة عند المستوى إحصائيال توجد فروق ذات داللة 

  .لمتغير مستوى دخل األسرة تعزىلدى طلبة الجامعات الفلسطينية  
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  تم استخراج الرابعة عشرة من صحة الفرضيةللتحقق 

  ).23.4(وذلك كما هو واضح في الجدول  ،مستوى دخل األسرةلمتغير  تبعاً لثقة بالنفسالدرجة 

  

لمتغيـر   تبعـاً  الثقة بالنفسواالنحرافات المعيارية لدرجة  ،المتوسطات الحسابية :23.4جدول 

  .مستوى دخل األسرة

المتوسط   العدد  مستوى دخل األسرة  المتغير

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

 16.12 107.78 123  (�)' 1500ا�' ��   لنفسالثقة با

 ���1500 – 3000 '(�)  334 104.89 20.15 

�� 20.62 110.79 210  (�)' ��3000  أآ

  

  

الجامعـات   لدى طلبة الثقة بالنفس اتدرج اتمتوسط في اختالفوجود ) 23.4(يتضح من الجدول

ستخراج نتائج تحليـل التبـاين   ولفحص الفرضية تم ا. الفلسطينية على مختلف مستوى دخل أسرهم

  .األحادي
  

للفروق ) One Way Analysis of Variance( نتائج اختبار تحليل التباين األحادي :24.4دول ج

  .مستوى دخل األسرةل وفقاًالثقة بالنفس في درجات 

  المتغير
 

درجات   مجموع المربعات مصدر التباين

 الحرية

متوسط 

  المربعات

قيمة ف 

 المحسوبة

 الداللة

 ةحصائياإل

الثقة 

 بالنفس

 

 5.875 2265.029 2 4530.057 بين المجموعات

 

 

0.003** 

 

 
  385.553 664  256007.388 داخل المجموعات

  666 260537.445  المجموع

  

فـي    )α) ≥0.05ة عنـد المسـتوى   إحصـائي فروق ذات داللـة  وجود  يتضح من الجدول السابق

فقد بلغـت   ،مستوى دخل األسرةالجامعات الفلسطينية تبعاً لمتغير طلبة لدى  الثقة بالنفس متوسطات

 ،)0.003(عنـد مسـتوى الداللـة    ) 5.875(المحسوبة على الدرجة الكلية لألمن النفسي ) ف(قيمة 

  .)LSD( اختبار اتجاه الداللة قام الباحث باستخدام اختبارولمعرفة مصدر الفروق و
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  .مستوى دخل األسرةتبعا لمتغير  اتجاه الداللة لمعرفة )LSD( نتائج اختبار :25.4جدول 

  (�)' ��3000  أآ��  (�)' 3000 – ���1500   (�)' 1500ا�' ��   مستوى دخل األسرة  المتغير

الثقة 

  بالنفس

 3.0148- 2.8883    (�)' 1500ا�' �� 

 ���1500 – 3000 
'(�)  

   -5.9030* 

��      (�)' ��3000  أآ

  

حيث تشـير   الفروق كانت دالة لصالح المتوسطات الحسابية األعلى، أن) 25.4( يتضح من الجدول

 أن الفروق كانـت  مستوى دخل األسرةلمتغير  تبعاً في درجة الثقة بالنفس المقارنات البعدية للفروق

معدل دخـل أسـرهم    الذينوبين الطلبة ) (�)' 3000 – ���1500 (الذين معدل دخل أسرهم بين الطلبة 

) �� ��  ).(�)' 3000 – ���1500 (الطلبة الذين معدل دخل أسرهم لصالح ) '(�) 3000أآ

  

  :الخامسالسؤال نتائج  4-1-5

  

الثقة بالنفس والتحصيل وبين األمن النفسي  متوسطاتبين  ةإحصائيتوجد عالقة ذات داللة هل 

  .طلبة الجامعات الفلسطينية  لدىاألكاديمي 

  

  :التاليةعن هذا السؤال الفرضية  توانبثق

  :الثالثة عشرةنتائج الفرضية  4-1-5-1
  

وبين األمن النفسي  متوسطاتبين ) α) ≥0.05ة عند المستوىإحصائيتوجد عالقة ذات داللة  ال

  .طلبة الجامعات الفلسطينية لدىالثقة بالنفس والتحصيل األكاديمي 

 Pearson( استخدم الباحث معامل االرتباط بيرسـون  ةعشر السابعةالفرضية للتحقق من صحة 

Correlation(،  األكاديميوالتحصيل  الثقة بالنفسوبين  ،النفسي األمنللعالقة بين.  
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 متوسـطات بـين  للعالقة  )Pearson Correlation( نتائج معامل االرتباط بيرسون :26.4جدول 

  .األكاديميالنفسي وبين الثقة بالنفس والتحصيل  األمن
 تحصيل األكاديميال  الثقة بالنفس األمن النفسي   المتغيرات

 **0.011- **0.487- 1 �#	�' ا2ر01	ط األمن النفسي

0.781 0.000  �
45ى ا �2 � 

 **0.190 1  �#	�' ا2ر01	ط  الثقة بالنفس
0.000   �
45ى ا �2 � 

 التحصيل األكاديمي
 1   �#	�' ا2ر01	ط


45ى ا �2 ��    

  ).0.01≤ (αدالة إحصائيا بدرجة عالية عند مستوى * *                                             ).α) ≥0.05دالة إحصائيا عند مستوى *   

  

  :ما يلي )26.4(يتضح من الجدول 

األمن النفسـي   متوسطاتبين ) α) ≥0.05ذات داللة إحصائية عند المستوىوجود عالقة سلبية  •
  .ة في المحافظات الشماليةلدى طلبة الجامعات الفلسطيني وبين متوسطات الثقة بالنفس

األمن النفسي وبين  متوسطاتبين ) α) ≥0.05ذات داللة إحصائية عند المستوىال توجد عالقة  •
  .لدى طلبة الجامعات الفلسطينية في المحافظات الشمالية التحصيل األكاديمي

لنفس الثقة با متوسطاتبين ) α) ≥0.05ذات داللة إحصائية عند المستوىوجود عالقة ايجابية  •
 .لدى طلبة الجامعات الفلسطينية في المحافظات الشمالية وبين متوسطات التحصيل األكاديمي
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  نتائج الدراسة وتفسيرها: الفصل الخامس
  

  

  

  .والتوصيات الدراسة مناقشة نتائج: الخامسالفصل 

  الدراسة مناقشة نتائج  1.5

  توصيات الدراسة 2.5
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  الخامسالفصل 

  ائج الدراسةمناقشة نت
  

  .يتضمن هذا الفصل عرضاً مفصالً لمناقشة نتائج الدراسة، وذلك لإلجابة عن تساؤالت الدراسة
  
  مناقشة نتائج الدراسة  5-1

  
  :مناقشة نتائج السؤال األول 5-1-1

  

  النفسي لدى طلبة الجامعات الفلسطينية ؟ األمنما درجة 

جـاءت بدرجـة   لفلسـطينية  ى طلبة الجامعات االنفسي لد األمنأن درجة ) 1.4(يتضح من الجدول 

  .)10.26(مع انحراف معياري قدره ) 22.82(حسابي لهذه الدرجة المتوسطة، حيث بلغ المتوسط 

 ،والتي جرت على طالبات كلية التربية ببغداد) 2007( وهذا يتفق مع ما جاءت به دراسة عصفور،

الدراسـة مـع دراسـة     هذهوكذلك اتفقت  .النفسي األمنشارت النتائج الى مستوى جيد من أحيث 

في مسـتوى  %) 61.17(وبنسبة مئوية  أكثرشارت الى مستوى متوسط وأالتي )  2010( ،خويطر

 .رامل في قطاع غزة األمن النفسي لدى المطلقات واأل
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التدني في مستوى  التي بينت) 2005( ،في حين اختلفت هذه النتائج مع ما كشفت عنه دراسة اقرع 

   .)49.9(حيث بلغت النسبة المئوية  ،النفسي لدى طلبة جامعة النجاح الوطنية األمنالشعور ب

 النفسي لدى طلبة الجامعات الفلسطينية األمنويرى الباحث أن السبب في وجود درجة متوسطة من 

 ان األمن النفسي يتاثر بالتغيرات التكنولوجية واالجتماعية واالقتصادية السريعة والمتالحقة فـي  لىا

ـ  ة حياة اإلنسان، لذلك فدرجة شعور المرء باألمن النفسي ترتبط بحالته الصحية وعالقاته االجتماعي

الفلسطينية في هذه الفترة التي اعدت فيهـا   األراضيالثانوية، وكون ومدى إشباعه لدوافعه األولية و

وهذا بـدوره جعـل   ، )سلم حرب، واال الا(الدراسة تعيش حالة من االستقرار النسبي، والمتمثلة في 

تمتع افراد الدراسة بدرجة متوسطة من االمن النفسي بحيث انهم لم يظهروا درجة مرتفعة من االمن 

النفسي لعدم الشعور باالستقرار التام، وكذلك لم يظهروا درجة منخفضة من االمن النفسي لعدم وجود 

، اذ ان االمـن  )م2000(لعام في بداية ا اندلعتاحداث او مظاهرات وانتفاضات شعبية، كتلك التي 

النفسي غالبا ما يكون نتاج شقين اولهما داخلي ويتمثل في عملية التوافق النفسي مع الـذات وقـدرة   

اما االمر الثاني فهو خارجي  .الحرماناألزمات والصراعات التي تواجهه، وتحمل  الطالب على حل

   .على التالؤم مع البيئة الخارجيةو يتمثل في عملية التكيف االجتماعي، بمعنى قدرة الطالب 

  

  :مناقشة نتائج السؤال الثاني 5-1-2
  

لدى  النفسي األمنفي متوسطات  )α) ≥0.05ة عند المستوى إحصائيتوجد فروق ذات داللة هل 

والكلية، ومكان السكن، والمعدل التراكمي،  الجنس،( اتتعزى لمتغيرطلبة الجامعات الفلسطينية 

  ؟)ستوى دخل األسرةوالسنة الدراسية، وم

  

  :مناقشة نتائج الفرضية األولى 5-1-2-1

  

لدى  النفسي األمنفي متوسطات   )α) ≥0.05ة عند المستوى إحصائيتوجد فروق ذات داللة  ال

  .تعزى لمتغير الجنسطلبة الجامعات الفلسطينية 
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لدى طلبـة   النفسي األمنة في متوسطات إحصائيوجود فروق ذات داللة  )2.4(من الجدول يتبين 

نـاث، حيـث بلـغ    اإللمتغير الجنس ولصـالح   الجامعات الفلسطينية في المحافظات الشمالية تبعاً

، بينما بلـغ المتوسـط   )20.12(المتوسط الحسابي على الدرجة الكلية لألمن النفسي لدى الذكور 

الداللـة  عند مستوى ) -5.796(المحسوبة ) ت(، كما تبين أن قيمة )24.69(الحسابي لدى اإلناث 

)0.00(.  

  

 أم جريت على طلبة جامعةأالتي ) 2008(، الدراسة مع دراسة المفرجي والشهري هذهوقد اختلفت 

الدراسة  وكذلك اختلفت ناث،األمن النفس ولصالح اإلوكانت هناك فروق في مستوى  ،القرى بمكة

ـ  أوالتي  ) 2004(، مع دراسة عبد المجيد حيـث   ،دارسجريت على عينة من تالميذ وطلبـة الم

النفسـي مـن جهـة     األمنو ة،بين الجنس ونوع الدراسة من جه اًإحصائيشارت الى تفاعل دال أ

  .خرىأ

   

ودراسـة   ) 2006(،ودراسة ابو عـودة )  2007(لطهراوي، دراسة الدراسة مع اتفقت ا في حين

  ). 2004( ،ودراسة علي ) 2005( ،اقرع ودراسة ) 2005(، الدليم

  

كلمـا انخفضـت درجـة     التصحيح الخاص بالمقياس، والذي يشير إلى انـه وبالعودة إلى مفتاح 

عـدم  باألمن، بمعنى إن اإلناث لديهن مستوى أعلى من  أعلىشعور االستجابة كلما دل ذلك على 

قـد   أمروهو من الذكور، عاطفية  أكثر اإلناث يعتبرن، حيث أن الشعور باألمن مقارنة مع الذكور

عملهم ومهـنهم يوجـب   و الذكور ولعل وضع، ر وفي جميع السنينمراحل العم ينطبق على جميع

مضطرون  أنهم، بمعنى عليهم التمتع بدرجة أعلى من األمن النفسي مما هو عليه الحال لدى اإلناث

   .أرزاقهم مواجهة بعض المشاهد حتى يسهل عليهم الحصول على  ومجبرون على

  

ثقافتنا أكثر من الذكور، خاصـة فيمـا يتعلـق    كذلك يمكن القول أن الفتاة تعاني من الصراع في 

بدورها ومركزها االجتماعي فيما بعد أن كانت ستقوم بدورها التقليدي كأنثى أم كزوجة وأم، كذلك 

اإلفصاح عن قلقه، ألنه يدرك ذلك علـى انـه     الذكرفي ظروف ثقافتنا تجعل من الصعب على 
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كلة فتصرح بقلقها دون خوف او انتقاص مـن  انتقاص لرجولته، أما اإلناث فال تواجهها هذه المش

  .قدرها كأنثى

  

فيها الضغوط النفسية بسبب كثـرة   أن هذه المرحلة العمرية التي تمر بها الطالبات فتره تكثر كما

فالمهنة بعـد التخـرج   .والعادات والتقاليد التي تصعب على الفتاة مواجهتها  ،االجتماعيةالضغوط 

ومشـكلة   ،مشروع نتيجة تعب السنين الدراسيةالعادات والطموح ال مشكلة للفتاة بسب الصراع بين

التضـحية   أو تقبل مرحلة العنوسة المؤلمـة،  إلى الفتياتتذهب الكثير من  مما .الزواج وشروطه

 يـالءم  طويال للبحث عـن مـا   االنتظارعقباه أو  الغير محمودوالنفيس من اجل الزواج  بالغالي

في طبيعة التفكير المشوش الذي ينتج عنـه   أثرهاتترك  الفتياتكل هذه الصراعات لدى  .الطموح

لذا يمكن القول أن اإلناث لديهن درجة أعلى من  .واإلحباطالتشاؤم واليأس  إلىقلق يؤدي بصاحبه 

  .عدم الشعور باألمن النفسي مما هو عليه الحال لدى الذكور

  

  :مناقشة نتائج الفرضية الثانية 5-1-2-2
  

لدى  النفسي األمنفي متوسطات   )α) ≥0.05ة عند المستوى إحصائيت داللة ال توجد فروق ذا

  .الكليةتعزى لمتغير طلبة الجامعات الفلسطينية 

فـي   )0.05≤ (αعنـد المسـتوى   ة إحصـائي وجود فروق ذات داللـة   )3.4(من الجدول يتبين 

لمتغير الكلية  ية تبعاًالنفسي لدى طلبة الجامعات الفلسطينية في المحافظات الشمال األمنمتوسطات 

، )21.17(ة، حيث بلغ المتوسط الحسابي لدى طلبة الكليات العلمية اإلنسانيولصالح طلبة الكليات 

عند ) -2.916(المحسوبة ) ت(، كما تبين أن قيمة )23.63(ة اإلنسانيبينما كان لدى طلبة الكليات 

  .)0.004(مستوى الداللة 

  

ة بـين  إحصـائي من الدراسات من حيث وجود عالقة ذات داللة  الدراسة مع العديدهذه وقد اتفقت 

  ).2005(، النفسي مثل دراسة الدليم األمننوع الكلية  ومستوى 
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  )2005( ودراسة اقرع،)  2008(، دراسة المفرجي والشهري: الدراسة مع هذهفي حين اختلفت 

  ). 2004(، ودراسة علي

  

يعتقد أن لها دورهـا  التي طرح مجموعة من العوامل حث في محاولته تفسير هذه النتيجة، يإن البا

النفسي من نظرائهم في الكليـات  عدم الشعور باألمن بفي جعل طلبة الكليات العلمية أكثر إحساساً 

الحديثة تعرفه من قضـايا  ات كنتيجة لما بدأت المجتمع جاءتأن العلوم اإلنسانية حيث  اإلنسانية،

مـن أحـوال النـاس     هذه العلـوم  تتخذ، حيث ورها السريعنفسية واجتماعية جديدة ارتبطت بتط

ما يصـدر   نها تدرس واقع اإلنسان و كلأ حيث منهج منظم، وفق ،الدراسة موضوع موسلوكياته

ة العلـوم اإلنسـاني   أن ة، كماالتاريخيو ، النفسية واالجتماعيةف أبعادهختلمن م تسلوكيان عنه م

قول أن طلبة التخصصات اإلنسانية أصبح لديهم اطـالع  ك، لذا يمكن الالراهنة للسلو تدرس الحالة

أكثر على أساليب وطرق تحد من درجة القلق لديهم، وتزيد من تمتعهم بـاألمن النفسـي مقارنـة    

  .بغيرهم من طلبة التخصصات العلمية
  

  :مناقشة نتائج الفرضية الثالثة 2-3- 5-1
  

لدى  النفسي األمنسطات في متو  )α) ≥0.05ة عند المستوى إحصائيال توجد فروق ذات داللة 

  .مكان السكنتعزى طلبة الجامعات الفلسطينية 

فـي درجـات    )0.05≤ (αة عند المستوى إحصائيوجود فروق ذات داللة ) 5.4(يتضح من الجدول

لمتغير مكان السكن، فقـد   النفسي لدى طلبة الجامعات الفلسطينية في المحافظات الشمالية تبعاً األمن

، )0.001(عند مستوى الداللة ) 6.905(بة على الدرجة الكلية لألمن النفسي المحسو) ف(بلغت قيمة 

لصالح الطالب مـن   )قرية، ومخيم(وبين الطلبة من سكان ) المدينة(بين الطلبة من سكان  وقد كانت

  .)المدينة(سكان 

  

ويرى الباحث أن وضع المدن فـي الوقـت   )  2005(وقد اختلفت هذه الدراسة مع دراسة اقرع، 

راهن خاصة في األراضي الفلسطينية التي تعاني االزدحام، واالكتظاظ السـكاني، والعمرانـي،   ال
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والتنوع البشري، وما يترتب على ذلك من حاجة إلى مصادر دخل مختلفة وأعلى مما هـو عليـه   

الحال في القرى والمخيمات، وذلك بسبب االكتظاظ السكاني الذي يؤدي إلى المزاحمة والصـراع  

وفير لقمة العيش، وتحسين مستوى الدخل ليتناسب مع ما هو عليه الحال لدى الغالبية من من اجل ت

سكان المدن، وكذلك فان ضعف أواصر الترابط األسري والعائلي، وضـغوط العمـل، والحيـاة    

الرسمية الجادة، وتحمل أعباء وتكاليف خدمات متعددة، كل ذلك قد يشـكل قلقـاً وعـدم شـعور     

بعكس ما هو عليه الحال في القرية والمخيم حيث تسـود حالـة مـن الثبـات      باالستقرار النسبي

واالستقرار، والترابط األسري، البيئة الهادئة بعيداً عن الصخب والضوضاء، وهذه البيئة اآلمنـة  

  . تدفع باتجاة الشعور اآلمن نفسياً، واالستقرار النسبي

  

  :مناقشة نتائج الفرضية الرابعة 5-1-2-4

  

لدى  النفسي األمنفي متوسطات   )α) ≥0.05ة عند المستوى إحصائيروق ذات داللة ال توجد ف

  .للمعدل التراكميتعزى طلبة الجامعات الفلسطينية 

فـي   )0.05≤ (αة عند المسـتوى  إحصائيانه ال توجد فروق ذات داللة ) 8.4(يتضح من الجدول 

لمتغير المعـدل   محافظات الشمالية تبعاًالنفسي لدى طلبة الجامعات الفلسطينية في ال األمنمتوسطات 

عنـد مسـتوى   ) 2.452(لى الدرجة الكلية لألمن النفسي المحسوبة ع) ف(، فقد بلغت قيمة يالتراكم

  .)0.087(الداللة 

  

ويعزو الباحث هـذه  . ) 2009(،ودراسة بركات )2005(، الدراسة مع دراسة اقرع هذهوقد اتفقت 

لة إحصائية في متوسطات األمـن النفسـي تعـزى للمعـدل     النتيجة في عدم وجود فروق ذات دال

التراكمي، حيث أظهرت النتائج أن الشعور باألمن النفسي هو عامل مشترك بين جميع الطالب مـن  

حيث المعدل الدراسي، بمعنى انه ال فرق بين من لديه معدل متدنٍ ومن لدية معدل مرتفع، فالضغوط 

أو منخفضي التحصل، والظروف واحدة علـى الجميـع،    هي واحده ال تفرق بين مرتفعي التحصيل

ومتطلبات الحياة كذلك، وهذا يدل على أن الشعور باألمن النفسي هو استعداد سلوكي مكتسب يكمـن  

القول أن الظروف السـائدة  لذا يمكن . أو خارجية ةداخل الفرد حتى تنبهه أسباب إما أن تكون داخلي
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وضة على الجميع دون استثناء، تتأثر بها كل المستويات األكاديمية والصادمة اقتصادياً وأمنياً، والمفر

للطلبة، كذلك يمكن القول استجابة الطلبة على المقاييس قد تفتقر لبعض المصداقية لدى المستجيبين، 

فال شك في أن التراجع األكاديمي وعدم القدرة على استيفاء شروط التخصص يشكل تهديداً قوياً ألمن 

   .طالب وضمان اجتياز الدراسة بنجاحواستقرار ال

  

  :مناقشة نتائج الفرضية الخامسة  5-1-2-5
  

 األمـن في متوسـطات درجـة     )α) ≥0.05ة عند المستوى إحصائيال توجد فروق ذات داللة 

  .للسنة الدراسيةتعزى لدى طلبة الجامعات الفلسطينية  النفسي

في   )0.05≤ (αة عند المستوى إحصائي انه ال توجد فروق ذات داللة) 10.4(يتضح من الجدول 

لمتغير السنة  النفسي لدى طلبة الجامعات الفلسطينية في المحافظات الشمالية تبعاً األمنمتوسطات 

عند مسـتوى  ) 1.527(المحسوبة على الدرجة الكلية لألمن النفسي ) ف(الدراسية، فقد بلغت قيمة 

  .)0.193(الداللة 

  

أن يمكـن القـول    ). 2005( ،ودراسة اقرع)  2006(، ابو عودة الدراسة مع دراسة هذهاتفقت 

السبب في عدم وجود فروق في متوسطات األمن النفسي لدى طلبة الجامعـات الفلسـطينية فـي    

المحافظات الشمالية تبعاً لمتغير السنة الدراسية، إلى أن المستوى الدراسي كعامل قد يـؤثر علـى   

يعاني فيه طلبة سنة أولى من صعوبة التكيف مع الوضـع   الجميع دون اختالف، ففي الوقت الذي

بيئة مختلفة كليا عما هو عليه في المدرسة، فان طلبة سنة ثانية وثالثة  من الجديد، وما ترتب عليه

العبء الدراسي الملقى على عاتقهم، ويصبح همهم األول يتركز حـول االنتهـاء مـن    من يعانوا 

في حين أن طلبة سنة رابعة يبدءوا التفكير في التخرج، وينشـغل  الدراسة، وبالتالي تزيد أعبائهم، 

بالهم في توفير المهنة المناسبة، وكذلك يكونوا قد أرهقوا ماديا نظرا لما ترتب على دراستهم مـن  

تكاليف، ال بل ويكون البعض قد استدان من اجل إكمال دراسته، وبالتالي فان كل هـذه العوامـل   

من النفسي، خاصة وان النتيجة الكلية قد جاءت بدرجة متوسطة لـدى  تؤدي إلى عدم الشعور باأل

  . كافة الطلبة على اختالف سنواتهم الدراسية
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كما أن الشعور باألمن النفسي او عدمه قد يعود إلى الظروف البيئية المحيطة، وتطورات األحداث، 

طلبـة بالشـعور بـاألمن    كذلك قد يلعب العامل الفسيولوجي والسيكولوجي دورا كبيرا في تمتع ال

  .النفسي أكثر من عامل السنة الدراسية

  

  :مناقشة نتائج الفرضية السادسة 2-6- 5-1
  

 األمـن في متوسـطات درجـة     )α) ≥0.05ة عند المستوى إحصائيال توجد فروق ذات داللة 

  .لمستوى دخل األسرة تعزىلفلسطينية لدى طلبة الجامعات ا النفسي

فـي   )0.05≤ (αة عند المستوى إحصائيد فروق ذات داللة انه ال توج) 12.4(يتضح من الجدول 

مستوى لمتغير  النفسي لدى طلبة الجامعات الفلسطينية في المحافظات الشمالية تبعاً األمنمتوسطات 

عند مستوى ) 1.983(المحسوبة على الدرجة الكلية لألمن النفسي ) ف(، فقد بلغت قيمة دخل األسرة

  .)0.138(الداللة 

  

شارت الى االخـتالف فـي   أوالتي  ) 2008( ،ت الدراسة مع دراسة المفرجي والشهريوقد اختلف

  .العينة فرادسري أللمستوى الدخل األ النفسي تبعاً األمنمستوى 

يرى الباحث أن األمن النفسي يتأثر بعوامل مختلفة أكثر من عوامل الدخل ومصادره، فاألمن النفسي 

عور بالتقبل والحب وعالقات الدفء والمـودة مـع اآلخـرين،    لدى الطلبة قد يزداد وينقص تبعا للش

وكذلك قد يتأثر بالشعور باالنتماء للجامعة والمكانة فيها، والسالمة والسـالم، كـذلك فـان تشـابه     

الظروف التي يمر بها الشعب الفلسطيني، من حيث طبيعة الظروف الصعبة واختالل األمن النفسـي  

او نقصان الشعور باألمن النفسي أكثر من متغير الدخل، حيث أن المجتمعي قد يلعب دور في زيادة 

هذه المتغيرات من المفروض أن يكون لها تأثير كبير في األمن النفسـي، خاصـة عنـدما يصـبح     

الشخص أمام أحداث ضاغطة جدا وعاصفة يصبح مستوى الدخل كمتغير عديم القيمة فـي التنبـؤ   

ال الكبير باألمن النفسي المجتمعي والـذي أصـال متوسـط    باألمن النفسي لدى األفراد نظرا لالنشغ

الدرجة حسب هذه النتائج او حتى متدن على ارض الواقع ويعاني من اختالل، فمن غير المتوقع أن 
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تأثر متغيرات متعلقة بالدخل ومستواه في األمن النفسي في الوقت الذي يعاني فيه المجتمع من تراجع 

  .مستوى أمنه النفسي

  

  :ناقشة نتائج السؤال الثالثم 5-1-3
  

  ما درجة الثقة بالنفس لدى طلبة الجامعات الفلسطينية ؟

أن درجة الثقة بالنفس لدى طلبة الجامعات الفلسطينية فـي المحافظـات   ) 15.4(يتضح من الجدول 

مع انحـراف  ) 107.28(حسابي لهذه الدرجة الالشمالية جاءت بدرجة متوسطة، حيث بلغ المتوسط 

  ). 19.77(دره معياري ق

 ويـؤدي  واالجتماعيـة،  النفسـية  كفايته نحو الفرد اتجاه حول تتمركز بالنفس الثقة يرى الباحث أن

 مواقـف  في واالجتماعي النفسي باألمن الفرد شعور إلى عادة واالجتماعية النفسية بالكفاية اإلحساس

 وبلوغ مشكالته، وحل الحياة، لباتمتط ومواجهة حاجاته، تحقيق على قادرا يجعله مما المختلفة، الحياة

وبما أن نتائج هذه الدراسة كشفت عن درجة متوسطة من عدم الشعور باألمن لـدى أفـراد    .أهدافه

 تعتبـر حيث . العينة، فان وجود درجة متوسطة من الثقة بالنفس مرتبط بصورة واقعية بهذه الدرجة

 فيها يعيش التي االجتماعية البيئة من الفرد تسبهايك التي الهامة االنفعالية السمات أهم منالثقة بالنفس 

وهي أحد أهم ركائز األمن النفسي للفرد، ويشكل األمن النفسي الحالة الكلية المستقرة  معها، ويتفاعل

   .االمتياز معايير وبلوغ النجاح الدؤوب لتحقيق والكفاح الصعاب قهر على والقدرة للفرد

  

  :بعمناقشة نتائج السؤال الرا  5-1-4
  

لدى  الثقة بالنفسفي متوسطات  )α) ≥0.05ة عند المستوى إحصائيتوجد فروق ذات داللة هل 

والكلية، ومكـان   الجنس،( اتتعزى لمتغيرطلبة الجامعات الفلسطينية في المحافظات الشمالية 

  ؟)سنة الدراسية، ومستوى دخل األسرةالسكن، والمعدل التراكمي، وال
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  :السابعةلفرضية مناقشة نتائج ا 1-4-1―5
  

لدى  الثقة بالنفسفي متوسطات   )α) ≥0.05ة عند المستوى إحصائيتوجد فروق ذات داللة  ال

  .تعزى لمتغير الجنسطلبة الجامعات الفلسطينية 

ة في متوسطات الثقة بالنفس لدى إحصائيفروق ذات داللة  انه ال توجد )16.4(من الجدول يتبين 

لمتغير الجنس، حيث بلغ المتوسط الحسابي  المحافظات الشمالية تبعاً طلبة الجامعات الفلسطينية في

، بينما بلغ المتوسط الحسابي لدى اإلنـاث  )107.82(على الدرجة الكلية للثقة بالنفس لدى الذكور 

  .0.557(عند مستوى الداللة ) 0.588(المحسوبة ) ت(، كما تبين أن قيمة )106.90(

  

حيث أشارت الى وجود عالقة بـين  )  2009(الحدابي والجاجي، وقد اختلفت الدراسة مع دراسة 

الجنس ومستوى الثقة بالنفس ولصالح الذكور، في حين اتفقت  هذه الدراسة مع دراسـة جـودة،   

والتي أشارت الى عدم وجود فروق بين متوسطات درجات أفراد العينة فـي الدرجـة   )  2007(

)  2004(د اختلفت هذه الدراسة مع دراسـة امـيمن،   وق. الكلية للثقة بالنفس تعزى لمتغير النوع

و دراسـة  . والتي أشارت الـى ضـعف الثقـة بـالنفس لـدى اإلنـاث أكثـر مـن الـذكور         

)Tavani&losh،2003  ( والتي أشارت الى تأثير النوع على الثقة بالنفس، حيث كان الذكور أكثر

  .ثقة بالنفس مقارنة باإلناث

  

 الدراسـية  الظـروف  فـي  الكبير التشابه إلى والطالبات الطالب بين الفروق انتفاء تفسير ويمكن

الفلسـطيني، واالنفتـاح    الواقع تميز التي السياسية الظروف إلى باإلضافة الجنسين لكال والعمرية

المشهود، ومساحات الحرية المتاحة لإلناث، واعتماد معيار النشاط العقلي والذكاء واإلنجاز المبني 

، ال على قوة العضالت او الذكورية، واالنفتاح على مصـادر تكنولوجيـا   على التحصيل المعرفي

المعلومات لكال الطرفين، قربت من التشابه على األصعدة الثقافية واألبنيـة النفسـية للجنسـين،    

وبالتالي فان الثقة . وبالتالي لم يعد هناك االختالف في مستوى الثقة بالنفس المبني على الجنس جلياً

 حيـث .لها عالقة بمتغير النوع بقدر مالها عالقة بعوامل شخصية مرتبطة بالفرد نفسه بالنفس ليس

 المشكالت ومواجهة واألشياء، المواقف السليم في وحكمه نفسه، على االعتماد على الفرد قدرة أن
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الفـرد، وهـذا    هـذا  لدى بالنفس الثقة ظهور مؤشر على لها، حلول إلى والتوصل تعترضه، التي

  . الجنسين، وال يقتصر على جنس دون آخرمرتبط بكال

  

  :الثامنةمناقشة نتائج الفرضية  5-1-4-2
  

لـدى   الثقة بالنفسفي متوسطات  )α) ≥0.05ة عند المستوى إحصائيال توجد فروق ذات داللة 

  .الكليةتعزى لمتغير طلبة الجامعات الفلسطينية 

فـي   )0.05≤ (αعند المستوى ة صائيإحانه ال توجد فروق ذات داللة  )17.4(من الجدول يتبين 

لمتغير الكلية،  متوسطات الثقة بالنفس لدى طلبة الجامعات الفلسطينية في المحافظات الشمالية  تبعاً

، بينما كان لدى طلبـة الكليـات   )109.19(حيث بلغ المتوسط الحسابي لدى طلبة الكليات العلمية 

 .)0.081(عند مستوى الداللـة  ) 1.745(سوبة المح) ت(، كما تبين أن قيمة )106.19(ة اإلنساني

شارت الى ان طلبـة القسـم العلمـي    أوالتي ) 2004(، الدراسة مع دراسة اميمن هذهوقد اختلفت 

  .نفسهمأواثقون من 

  

 يعزو الباحث السبب في عدم وجود اختالف في متوسطات الثقة بالنفس تبعا لمتغير الكلية إلـى أن  

 التي  األفراد لدى  والمعنوية  المادية  الحاجات وإشباع االستقرار، ليةبعم  قد ترتبط بالنفس الثقة

  يحيـاه  وما ، الحياة في  الفرد  يواجه لهم، وبما قد واالجتماعي النفسي التوافق تحقيق على تعمل

االقتصـادي،   المسـتوى : مثل نوعية تغيرات من الحياة هذه تشكله ما سيما وال نوعية، حياة من

 النفسـية  والمتغيـرات   واألسـرية،  االجتماعية والظروف الصحية، والحالة عليمي،والمستوى الت

طموحه، إلى غير ذلك من األمور التي قد  ومستوى نفسه عن الفرد مفهوم عنها ينبثق التي المختلفة

تؤثر سلبا او إيجابا على شعور الفرد بثقته بنفسه، أكثر مما يعنيه التخصص، حيث أن التخصصات 

التمايز بقدر ما يعني التقدم في التخصص، وبقدر ما يتوفر من ظـروف مسـاعدة علـى    ال تعني 

  .لذا تبين عدم وجود فروق تبعا لمتغير التخصص. االستقرار واألمن
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  :التاسعةمناقشة نتائج الفرضية  5-1-4-2
  

 سالثقة بالنففي متوسطات درجة   )α) ≥0.05ة عند المستوى إحصائيال توجد فروق ذات داللة 

  .مكان السكنتعزى لدى طلبة الجامعات الفلسطينية في المحافظات الشمالية 

فـي    )0.05≤ (αة عند المستوى إحصائيانه ال توجد فروق ذات داللة ) 19.4(يتضح من الجدول 

لمتغيـر مكـان    تبعاً لفلسطينية في المحافظات الشماليةمتوسطات الثقة بالنفس لدى طلبة الجامعات ا

عند مستوى الداللة ) 1.684(المحسوبة على الدرجة الكلية للثقة بالنفس ) ف(غت قيمة السكن، فقد بل

)0.187(.  

  

ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى أن الثقة بالنفس قد ترتبط أكثر بالعوامل الذاتية الصـحية والنفسـية   

يمكـن القـول أن    والروحية واإلنجازات والنجاحات والتنشئة االجتماعية واألنماط التربوية، كما انه

نتاج أنماط التنشئة االجتماعية والتفاعل االجتماعي، ومواقف وخبـرات وأسـاليب   الثقة بالنفس هي 

واجتماعية وانفعالية يمر بها الفرد،  ةإدراكيوتعميماتها وخبرات  الوالديةالثواب والعقاب واالتجاهات 

الوضع االقتصـادي واالجتمـاعي،   مثل؛ خبرات النجاح والفشل، والدور االجتماعي، باإلضافة إلى 

وبالتالي فان الطالب سواء كان يقيم في القرية او المدينة او  .وأمور أخرى تتصل باإلحباط والصراع

المخيم، فهذا قد ال يكون سببا في زيادة او نقص الثقة بالنفس بقدر ما هو مرتبط بذلك بأمور شخصية 

  .تلك الفترةوأخرى متعلقة بظروف حياتية واجتماعية تسود في 

  

  :العاشرةمناقشة نتائج الفرضية  4-4- 5-1

  

 الثقة بالنفسفي متوسطات درجة   )α) ≥0.05ة عند المستوى إحصائيال توجد فروق ذات داللة 

  .المعدل التراكمي لمتغير تعزى لفلسطينية في المحافظات الشماليةلدى طلبة الجامعات ا

بين الطلبة الـذين معـدالتهم   لمعدل التراكمي في درجة الثقة بالنفس تبعا لمتغير اأن الفروق كانت 

لصـالح  ) %85أكثر مـن  (وبين الطلبة الذين معدالتهم ) %85 –% 76بين  ، وفما دون% 75(
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لصـالح الطلبـة الـذين      وكانت، )%85أكثر من ، و%85 –% 76بين (الطلبة الذين معدالتهم 

  ).%85أكثر من (معدالتهم 

  

فـي   )0.05≤ (αة عنـد المسـتوى   إحصـائي ات داللة وجود فروق ذ) 21.4(يتضح من الجدول 

لمتغير المعـدل   متوسطات الثقة بالنفس لدى طلبة الجامعات الفلسطينية في المحافظات الشمالية تبعاً

عند مسـتوى  ) 10.621(المحسوبة على الدرجة الكلية لألمن النفسي ) ف(، فقد بلغت قيمة يالتراكم

  .)0.000(الداللة 

   

شارت الى وجود عالقة قوية أوالتي  ) 2009(،دراسة مع دراسة الحدابي والجاجيال هذهوقد اتفقت 

أشـارت  والتي  ) 2003(، ودراسة العنزي األكاديميبين قوة الثقة بالنفس والذكاء المرتفع والتفوق 

الثقة اد بعأوالفروق في  ،لدى الطلبة العادييناإلنجاز يجابية ما بين الثقة بالنفس و دافع الى العالقة اإل

  . بالنفس بين عينة الطالب المتفوقين والطلبة العاديين

  

 أو االمتيـاز  معيار فيها يبدو التي المعرفية األنشطة أهم من يعتبر الدراسي التحصيليرى الباحث أن 

وبالتالي فان الثقة بالنفس  لإلنجاز، بالدافع ارتباطا األنشطة أكثر فهو ثم ومن ،واضحا الفشل أو النجاح

وأن األفكار األكثر أهمية هي التي يمتلكها المتعلم حول نفسه،  ارتباطا وثيقا بالدافعية للتعلم، تبطقد تر

والتي هي نتيجة خبرات ومواقف وتجارب الصف والمدرسة والجامعة، وأن الطلبة ذوي التحصـيل  

ذات، بينمـا  العلمي المتدني يميلون إلى امتالك مفاهيم ذات أكاديمية ضعيفة، ومشاعر سلبية حول ال

ومن هنا  .يميل الطلبة األكثر تحصيالً إلى امتالك مفاهيم أكثر إيجابية عن ذواتهم وقدراتهم األكاديمية

فمن الطبيعي أن يساهم اإلنجاز والتفوق والنجاح األكاديمي في تعزيز الثقة بالنفس، وتحقيق حالة من 

 مـن  كثير على التغلب فًي بارزا دورا لعبت بالنفس فالثقةالرضا عن الذات، والشعور بالقدرة والقوة، 

 فـي  أكبـر  جهد بذل إلى وتقوده المتعلم، كفاءة رفع على وتساعد العام، التحصيل تعيق التي الجوانب

  .وهذا ما أكدته الدراسات تحصيله
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  :ةعشر حاديةمناقشة نتائج الفرضية ال 5-1-5-5
  

 الثقة بالنفسفي متوسطات درجة  )α) ≥0.05ة عند المستوى إحصائيال توجد فروق ذات داللة 

  .للسنة الدراسيةتعزى لدى طلبة الجامعات الفلسطينية في المحافظات الشمالية 

فـي   )0.05≤ (αة عند المستوى إحصائيانه ال توجد فروق ذات داللة ) 24.4(يتضح من الجدول 

لمتغيـر السـنة    تبعاً متوسطات الثقة بالنفس لدى طلبة الجامعات الفلسطينية في المحافظات الشمالية

عنـد مسـتوى   ) 1.067(المحسوبة على الدرجة الكلية لألمن النفسي ) ف(الدراسية، فقد بلغت قيمة 

  .)0.372(الداللة 

  

العديد مـن   بمتغير السنة الدراسية، وإنما قد تعود إلى اترتبط كثير يمكن القول أن الثقة بالنفس قد ال

، التي تسبب لهم الكثير من األعباء  والمتاعب في الطالب والمتغيرات التي قد يتعرض  لها الظروف

، عملية التحصيل الدراسي حياتهم اليومية والشخصية واالجتماعية وتجعلهم  يقصرون ويتخلفون في

 واألصـالة  واألداء النفسـية،  بالصحة المرتبط السوي، الحسن التوافق دليل هي بالنفس الثقة حيث أن

 من كبير بقدر المتوافقين الطالب يتمتعحيث  والنشاط، والحيوية بالكفاءة عوروالش التفكير في والواقعية

 أو سوء استخدام الفرد لقدراته العقلية، عامة تنشأ منكما أن الثقة  بالنفس قد تكون حالة  بالنفس، الثقة

ـ النفسية، أو األسرية، أو االجتماعية أثير علـى  ، وبالتالي فان متغير السنة الدراسية قد ال يكون له ت

زيادة او نقصان درجة الثقة بالنفس لدى الطالب بقدر ما ترتبط الثقة بالنفس بعوامل أخرى كما سبق 

  .وبين الباحث

  

  :ةعشر لثانيةمناقشة نتائج الفرضية ا 5-1-2-6
  

 الثقة بالنفسفي متوسطات درجة   )α) ≥0.05ة عند المستوى إحصائيال توجد فروق ذات داللة 

  .لمتغير مستوى دخل األسرة تعزىفلسطينية في المحافظات الشمالية ات اللدى طلبة الجامع

فـي    )0.05≤ (αة عنـد المسـتوى   إحصـائي وجود فروق ذات داللة ) 26.4(يتضح من الجدول 

مسـتوى  لمتغير  متوسطات الثقة بالنفس لدى طلبة الجامعات الفلسطينية في المحافظات الشمالية تبعاً
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عند مستوى ) 5.875(المحسوبة على الدرجة الكلية لألمن النفسي ) ف(مة ، فقد بلغت قيدخل األسرة

 3000 – 1500بـين  (الفروق بين الطلبة الذين معدل دخـل أسـرهم    ، وقد كانت)0.003(الداللة 

لصالح الطلبة الذين معدل دخل ) شيكل 3000من  أكثر(وبين الطلبة الذين معدل دخل أسرهم ) شيكل

  ).شيكل 3000 – 1500بين (أسرهم 

يعتقد الباحث آن األسر التي تتمتع بمستوى دخل مرتفع في الغالب يكون رب األسرة فيها منشـغل  

عن أفراد أسرته بالعمل خارج المنزل، وحتى مع وجوده داخل المنزل فانه قد ال يعطـي أفـراد   

نطبـق  أسرته الوقت الكاف للجلوس معهم والذي يعتبر حقا لهم، وما ينطبق على رب األسرة قد ي

أيضا على األم، وغالبا ما يكون مستوى الدخل المرتفع مرتبط باألسر التي يعمل فيها كل من األب 

واألم خارج البيت، وبالتالي انشغالهم بصورة كاملة عن األبناء، خاصة وان لالباء دورهـم فـي   

هذه الظروف فـان  التوجيه واالرشاد الفكري والثقافي لالبناء، حيث انه عندما يهيئ االباء البنائهم 

نسبة معرفتهم باالمور تزداد وقدرتهم العقلية تتسع وبالتالي يتسع نطاق تفاعلهم االجتماعي، فاالباء 

يفترض عليهم تشجيع ابنائهم على استثمار ما لديهم من قدرات ومهارات مختلفـة وتنميـة هـذه    

ليمي أو مستوى الدخل أو بغض النظر عن المستوى التع. القدرات ليستخدموها فيما ينفعهم ويفيدهم

الثقة بالنفس والقدرة على التخفيف مـن   همإلى المهارات التي تمنح فاالبناء بحاجةالمهنة أو السن؛ 

وبالتالي قد يكون اكتساب ابناء العـائالت متوسـطة   . قلق اآلخرين عند التعرض لمواقف حرجة

باء معهم باسـتمرار، وعنـدم   الدخل للثقة بالنفس اكثر من غيرهم من الفئات االخرى لتواصل اال

  .انشغالهم عنهم

  
  

  :مناقشة نتائج السؤال الخامس 5-1-5
  

النفسي وبين  األمن متوسطاتبين ) α) ≥0.05ة عند المستوىإحصائيتوجد عالقة ذات داللة هل 

  لدى طلبة الجامعات الفلسطينية في المحافظات الشمالية؟ األكاديميالثقة بالنفس والتحصيل 
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  :ةعشر الثالثةمناقشة نتائج الفرضية  5-1-5-1
  

النفسي وبين  األمن متوسطاتبين ) α) ≥0.05ة عند المستوىإحصائيتوجد عالقة ذات داللة ال 

  .لدى طلبة الجامعات الفلسطينية في المحافظات الشمالية األكاديميالثقة بالنفس والتحصيل 

  :ما يلي )30.4(يتضح من الجدول 

النفسي وبـين متوسـطات الثقـة     األمن متوسطاتة بين إحصائيلة ذات دالوجود عالقة سلبية  •

  .لدى طلبة الجامعات الفلسطينية بالنفس

لدى  األكاديميالنفسي وبين التحصيل  األمن متوسطاتبين  ةإحصائيداللة ذات  ال توجد عالقة •

  .طلبة الجامعات الفلسطينية

ة بالنفس وبين متوسطات التحصيل الثق متوسطاتة بين إحصائيذات داللة يجابية إوجود عالقة  •

 .لدى طلبة الجامعات الفلسطينية األكاديمي

األمن النفسي وبين  متوسطاتذات داللة إحصائية بين وجود عالقة سلبية السبب في  الباحث يعزو

لدى طلبة الجامعات الفلسطينية والتي تعني انها كلما زاد الشـعور بعـدم    متوسطات الثقة بالنفس

 بـالنفس  الثقة بين طارتبكلما قلت لدى الفرد درجة الثقة بالذات، مما يعني ان هناك ااالمن النفسي 

 هي والسعادة بالسعادة، الفرد بإحساس ترتبط فهي ،وثيقاً ارتباطاً النفسية والطمأنينة باألمن بالشعور

 وليس لنفسبا والثقة النفسية بالطمأنينة اإلحساس على أساسية بصفة ترتكز االرتياح من نفسية حالة

 الثقـة  فـإن  هذا من وأكثر بالنفس الثقة لديه توفرت إذا إال بالطمأنينة شخص يحس أن الممكن من

 لحظـة  أيـة  فـي  عرضـة  يكون بالنفس الثقة إلى يفتقر فمن للطمأنينة، الواقي الدرع هي بالنفس

 الثقـة  يتضمن األمن نأل .يتوعده و عليه يتآمر و به يتربص شيء كل بأن والشعور لالضطراب

  .ضرر أو خطر أي من الخوف بعدم للشعور نتيجة النفسية والطمأنينة والهدوء بالنفس

  

األمـن النفسـي وبـين التحصـيل      متوسطاتبين  ذات داللة إحصائية اما عن عدم وجود عالقة

لدى طلبة الجامعات الفلسطينية فان المتمعن في النتائج يتبين له حتى مع عـدم وجـود    األكاديمي

ت داللة احصائية، اال النتائج في نفس الوقت تكشف عن وجود عالقة سلبية بين الشـعور  عالقة ذا

والتي تعني انها كلما زاد الشعور بعدم االمن النفسي كلمـا   بعدم االمن النفسي والتحصيل الدراسي
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أن الشعور باألمن النفسي هو اسـتعداد  فقد سبق وبين الباحث قلت لدى الفرد درجة الثقة بالذات، 

ال شك أن التراجع األكاديمي وعدم القدرة علـى اسـتيفاء شـروط    وسلوكي مكتسب يكمن داخل 

وبالتالي فـان   .التخصص يشكل تهديداً قوياً ألمن واستقرار الطالب وضمان اجتياز الدراسة بنجاح

 .ارتفاع نسبة عدم  الشعور باالمن النفسي تؤدي بالفرد الى انخفاض مستوى التحصيل االكـاديمي 

  .االمن النفسي لدى الفرديساهم اإلنجاز والتفوق والنجاح األكاديمي في تعزيز  حيث

  

الثقة بالنفس وبين  متوسطاتذات داللة إحصائية بين وجود عالقة إيجابية ايضا كشفت النتائج عن 

بمعنى انه كلما زاد معدل التحصيل  .متوسطات التحصيل األكاديمي لدى طلبة الجامعات الفلسطينية

  ديمي كلما زادت الثقة بالنفس لدى الفرد والعكس صحيح، االكا
 

 أدنى على الحاصلين الطلبة لدى بالنفس الثقة ضعف إلى تشير التي النتيجة هذه تفسير ويمكن

 إلى يعودقد  ان ذلك ،ين على اعلى معدالت داراسية ل، واعالها لدى الحاصالدراسية المعدالت

  األعباء من الكثير لهم تسبب التيو ،الطلبة لها يتعرض دق التي والمتغيرات الظروف من العديد

 عملية في  ويتخلفون يقصرون وتجعلهم واالجتماعية والشخصية اليومية حياتهم في والمتاعب

 من تنشأ عامة  حالة تكون قد بالنفس الثقة أن كمابعكس الطلبة المجتهدين،  الدراسي التحصيل

 العامة المظاهر إن إذ االجتماعية أو األسرية، أو النفسية، أو العقلية، لقدراته الفرد استخدام سوء

 للفرد اإلنتاجية الكفاءة في المتزايد الفعلي النقص تتمثل في عدة نواحٍ تبرز قد بالنفس الثقة لعملية

  الكفاءة أن، وهذا يعني المواقف بعض في المتزايد والقلق واأللم، الضيق، في ذاتي وشعور

 ثقتهم في وضعف قصور لديهم الذين األفراد لدى وينخفض يقل األداة في والقصور اإلنتاجية

، بعكس الطلبة الذي ثقتهم بانفسهم مرتفعة، مما يعني ان التحصيل الدراسي يرتبط ارتباطا بأنفسهم

  .وثقيا بعامل ومتغير الثقة بالنفس
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  :توصيات
  :تيفي ضوء نتائج الدراسة يوصي الباحث باآل

من خالل  ،لدى طلبة الجامعات الفلسطينية والثقة بالنفس النفسي األمنالشعور ب على تعزيز العمل  -

ـ والمتعلقـة بـالنواحي    ،برامج تساهم في حل المشكالت التي تواجه الطلبـة يوميـاً   ة األكاديمي

او  ،رشاد الطالبيالستشارات المباشرة عبر مكاتب اإلمن خالل ا ،واالجتماعية والنفسية والمادية

عناوين ومواقع عبر االنترنت والبريـد االلكترونـي   ( ،عبر وسائل االتصال الحديثة غير مباشرة

 .)احياناالتردد في طلب االستشارة مباشرةلحساسية الموضوع و نظراً

والدراسات حول الموضوع ، بحيث يتم التطرق الى متغيرات وجوانـب   بحاثعمل المزيد من األ -

 .نفسي، القلق والتشاؤم والتفاؤلاخرى لم تتطرق لها الدراسة مثل الضغط ال

ضرورة تنمية الثقة بالنفس بوصفها احدى السمات االساسية في الشخصية وهو هدف تسعى النظم  -

 .التعليمية الى تحقيقه

يهدف الى رفع مستوى ثقة الطلبة في انفسهم من خالل قياس مسـتوياتهم   وضع برنامج ارشادي  -

تنمية ثقتهم بانفسهم ومن ثم اسـتخدام هـذا البرنـامج     الطلبة الذين يحتاجون الى ومن ثم تحديد 

 .االرشادي معهم 

أظهرت نتائج الدراسة أن الثقة بالنفس ذات عالقة إيجابية بمتغير التحصيل الدراسي، وبما أن الثقة  -

بالنفس تتأثر بالعديد من المتغيرات منها العالقات الشخصية، واالجتماعية، والتنشـئة األسـرية،    

ة، والتقبل، والمشاركة من قبل اآلخرين واإلعتياد على تحمـل المسـؤولية، وطـرق    واالجتماعي

وأساليب التدريس المقدمة، لذلك فإنه من المفيد بالنسبة للمسؤولين عن العملية التربوية والتعليمية، 

تغيير أساليب التدريس وطرق التعامل مع الطلبة من خالل التعامل الـديمقراطي عبـر قنـوات    

 .والحوار المناقشة

العمل على تكليف الطلبة باألنشطة الجماعية، و توفير فرص التعليم االجتماعي والتفاعـل مـع    -

اآلخرين وتنمية المهارات المختلفة لدى الطلبة، والتي تمكنهم من اكتساب التقدير واالحترام الذاتي 

التكيف الشامل مع ألنفسهم وتمكنهم من التكيف مع  الوسط األسري واالجتماعي؛ مما يعزز حالة 

مختلف األوضاع الدراسية واالقتصادية ، واألسرية، واالجتماعية، ويحقق لهم الثقة العالية بأنفسهم 

  .وبمن حولهم ، والذي بدوره سينسحب إيجابياً  على عملية التقدم في التحصيل الدراسي 
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  عوالمراج قائمة المصادر
  

  :المصادر والمراجع بالعربية : والًأ

  

  الكريم القرآن

اعداد وتصنيف يوسف  تقديم الشيخ عبداهللا العاليلي، ،معجم لغوي ،المحيط لسان العرب ،ابن منظور

 .ب ت دار لسان العرب بيروت، ،)3،1(ج  ،خياط

دراسة لبعض االتجاهات السياسية واالجتماعية وعالقتها بمستويات " .) 2006(ابو عودة، محمود 

  .رسالة ماجستير منشورة، غزة " زهرى طالب جامعة األتوافق الدراسي لدالنفسي وال األمن

  .24ص  دار احياء التراث العربي، ،3ط ،المعجم الوسيط .)1973(انيس واخرون  ،ابراهيم

دار  .الطـائف . ترجمة فهد عبد السالم الدليم. مدخل الى نظريات الشخصية .)1991( انجلر، باربرا

  . الحارثي

ي، اإلسالمالمكتب  ،3، طمشكاة المصـابيح  ،لبانياأل ،تحقيق .)1985(التبريزي، محمد بن عبد اهللا 

  .بيروت

اسي لـدى طالبـات المرحلـة    خوف االجتماعي وعالقته بالتحصيل الدرال" ).2006( التلي، ايمان

 . يةاإلسالممكتبة الجامعة  غزة، رسالة ماجستير منشورة، "الثانوية

قصـى،  والثقة بالنفس لدى طلبة جامعة األالسعادة الذكاء االنفعالي وعالقته ب ).2007( جودة، امال

 .) 122- 116( 3 ع،21مجلد  ،)ةاإلنسانيالعلوم ( مجلة جامعة النجاح لالبحاث
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مستوى الـذكاء وعالقتـه   . ") 2009( رجاء محمد ديب الحدابي، داوود عبد الملك يحي والجاجي،

ورقة .  "اليمنية العلوم والتكنولوجيا بمتغير الثقة بالنفس لدى عينة من الطلبة المتفوقين في جامعة

 .اليمن–جامعة العلوم والتكنولوجيااليمنية  ، المؤتمر االسادس،)الرابعة والعشرون(عمل 

  .من المجتمعأية واإليمانالتربية ). 2001(جمال محمد  ،حسين

بالب  في الشعور بالوحدة النفسية لدى الش .) 1994(محمد عبد المؤمن والزياني، منى راشد  حسين،

  .  ) 73 -64(،30ع، مجلة علم النفسمرحلة التعليم الجامعي، 

تقييم طلبة جامعة صنعاء الستراتيجيات تعلمهم لمقررات . ) 1996(، توفيقباعباد، علي هود ومرعي

  ). 351( 4+3، ع25، ممجلة جامعة دمشق.الجامعة 

مجلـة علـم   النفسي لـه،   ألمناسلوك الوالدين االيذائي للطفل واثره على  .)2001(حمزة، جمال 

  ).143-128(الهيئة المصرية العامة للكتاب  .، القاهرة58، عالنفس

 . مكتبة مدبولي القاهرة،،موسوعة علم النفس والتحليل النفسي .) 1994(عبد المنعم  الحنفي،

–بالتحصيل الدراسي لدى طلبة كليـة التربيـة    الثقة بالنفس وعالقتها"). 2006(حيدر، احمد سيف 

 ). 73- 35( ص ،1، عدد 1مجلد ،المجلة العلمية لكلية التربية، "جامعة ذمار

سعاف بمحافظات غزة وعالقتـه  األمن النفسي لدى العاملين بمراكز اإل .")2004(الخضري، جهاد 

 ،يةاإلسـالم الجامعـة   -غير منشورة -، رسالة ماجستير"خرىأببعض سمات الشخصية ومتغيرات 

  .غزة 

دار النهضة العربيـة للطباعـة    بيروت، ،النمو التربوي للطفل والمراهق .)1998(دسوقي، كمال 

  .والنشر
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مجلة دراسات العلـوم  " النفسي  األمناختبار ماسلو للشعور ب .)1983(يراني،عيد دواني، كمال، ود

  . )56 – 47(، الجامعة االردنية، عمان )2(ع ،10م ،اإلنسانية

 . 2012يت ،القدس ابوديس وجامعة الخليل،جامعة بيرز :دائرة التسجيل والقبول

نمو مفهوم الذات لدى االطفال والمراهقين من الجنسـين وعالقتـه    )1997. (الديب، علي محمد

 .عالم الكتب القاهرة، ،بالتحصيل الدراسي

 مصر : ار المعارف بمصر، القاهرة ، د11، طصول علم النفس العامأ .)1992(حمد عزت أراجح، 

 .، دار الحكمة اليمانية، صنعاء رشاد النفسياإل .)1994( د أحمد محمزعبي، 

 .العربي والعالمي  ية لألمن القوميأساسالنفسي دعامة  األمن). 1988(زهران، حامد عبد السالم 

  .القومي العربي، اتحاد التربويين العرب، بغداد األمنندوة 

 .، عالم الكتب، القاهرةالنفسييات التوجيه واالرشاد أساس):1982. (زهران، حامد عبد السالم

 .فلسطين) 10( ، ع فصلية حقوق اإلنسان الفلسطينين .)2002(زيداني، سعيد 

 ، ع15، مجمجلة جامعة دمشقالنفسي لدى الشباب الجامعي،  األمنمستويات  .)1999(سعد، علي 

  . سوريا : دمشق ) 64- 58(،) 1(

–تـربيتهم   –اكتشـافاتهم  –خصائصـهم  ( المتفوقون عقليا). 2005(سليمان، عبد الرحمن سيد 

 .مكتبة زهراء الشرق القاهرة، ،)مشكالتهم

الـدر   ):في سعادة االنسان وتقدم المجتمعات مدخل الى نظرية االمن وااليمـان ( :وهبة الزحيلي،

 .68 - 43ص ،1993 ،الطبعة االولى ،المتحدة للطباعة والنشر
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يتـام  تحصيل الدراسي لدى طالب رعاية األقته بالالنفسي وعال األمن). " 2004(السهلي، عبد اهللا 

قسـم العلـوم االجتماعيـة    –ية األمنكاديمية نايف العربية للعلوم أ ،كلية الدراسات العليا ".بالرياض

  .منشورة غيروالرعاية النفسية رسالة ماجستير

مأنينـة النفسـية   القيمة التنبؤية لبعض الحاالت االكلينيكية المختلفة من الط". ) 1996( شقير، زينب

 . 338 -295ص  ،23، عددمجلة كلية التربية بجامعة طنطا" .والتفاؤل والتشاؤم وقلق الموت 

النفسـي ابعـاده    األمـن ). 2006( احالم حسن محمود وعبد اهللا، اشرف محمد عبد الغني، شريت،

  .) 178-77( ،73ع، مجلة التربية المعاصرة") دراسة ارتقائية "ومحدداته من الطفولة الى الرشد 

 .الرياض، دار المريخ للنشر،يات في االرشاد التربويأساس .)1985(صالح، محمود عبد اهللا ال

 السعودية، :الرياض ،1، طي لعلم النفساإلسالمدراسات في الـتأصيل  .)1995(  الصنيع، صالح

  . دار علم الكتب

محافظات غـزة وعالقتـه    النفسي لدى طلبة الجامعات في األمن). 2007(الطهراوي، جميل حسن 

 ،15م، )ة اإلنسانيسلسلة الدراسات ( مجلة الجامعة اإلسالمية ،جاهاتهم نحو االنسحاب االسرائيليبات

  .)1013- 979( ،2ع

العالقة بين استراتيجيات التعلم والتحصيل االكاديمي لدى طـالب كليـة   " ).2009(محمد المصري،

 ). 341( ،4+3،ع 25م ،مجلة جامعة دمشق ،"العلوم التربوية بجامعة االسراء الخاصة

 . مكتبة دار الماليين يروت،ب ،علم النفس التربوي ):1994( .عاقل، فاخر

اساءة المعاملة واالمن النفسي لدى عينة مـن تالميـذ المدرسـة    ( .)2004(، السيد محمدلمجيدعبد ا

  .274- 237ص ،2عدد  ،14مجلد  ،دراسات نفسية، )االبتدائية
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معدالت السعادة لدى عينات عمرية مختلفـة مـن المجتمـع    )." 2003(خرون آو حمدأ ،عبد الخالق

  ). 612- 581).( 4( 13. مجلة دراسات نفسية".الكويتي

ار غريـب للطباعـة والنشـر،    ، دبحوث في علم النفس االجتماعي .) 1998( سيدعبد اهللا، معتز 

  .القاهرة

  . .دار الفكر للطباعة والنشر،عمان .ج النفسينظريات االرشاد والعال )1998.(نادر فهمي الزيود،

لدى عينة من الطالب المتفـوقين   اإلنجازالثقة بالنفس ودافع ). "2003(العنزي، سعود بن شايش 

أم ، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعـة  دراسيا والعاديين في المرحلة المتوسطة بمدينة عرعر

 .القرى، السعودية

حصيل الدراسي وعالقتـه بالثقـة   تال .)2004(، عبد اهللا عبد الرحمن العنزي، فرح عويد  والكندي

 .) 82-76(،)2(،ع 32، مج مجلة العلوم االجتماعيةبالنفس لدى طالب المرحلة الثانوية وطالباتها، 

لبنـان دار الراتـب    :بيـروت  ،1، طاإلسالم والصحة النفسـية  .)2001( العيسوي، عبد الرحمن

 .الجامعية

 .مكتبة االنجلو المصرية ،القاهرة، وصحته النفسية اإلنسان .)2004(فهمي، مصطفى 

: ، دار الفكر العربـي، القـاهرة   1، طفي الصحة النفسية .) 1998(مين أالقريضي، عبد المطلب 
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  ا!�5	رة ا �!	 � ا �#� �) 3(��>9 ر�� 

  
  جامعة القدس

 عمادة الدراسات العليا

   
  عزيزتي الطالبة/ عزيزي الطالب

  
النفسي وعالقتـه بالثقـة بـالنفس والتحصـيل      األمن" يقوم الباحث بإجراء دراسة بعنوان

وذلك اسـتكماالًَ لنيـل   ، "لدى طلبة الجامعات الفلسطينية في المحافظات الشمالية األكاديمي

  .درجة الماجستير في اإلرشاد النفسي والتربوي

هذه الدراسة يضع الباحث بين أيديكم كراسة تتكون من ثالثة أقسـام لجمـع    أهدافولتحقيق 

لالزمة للدراسة، لذا يرجو الباحث من حضرتكم التكرم باالطالع علـى الكراسـة   المعلومات ا

، واختيار مستوى استجاباتكم على كـل  توالفقرا سئلةبأقسامها الثالثة، واإلجابة عن جميع األ

 فقـرات جميع ال نع باإلجابةالتكرم  راجياً. لما ينسجم مع أفكاركم واتجاهاتكم واحدة منها وفقاً

  .وأمانةبكل صراحة وصدق دون استثناء 

ال توجد فقرات خاطئة وأخرى صحيحة، علماً بأن هذه اإلجابات ستعامل بسرية تامـة، ولـن   

  .تستخدم إال ألغراض البحث العلمي
  

  .آمل من حضرتكم مساعديت يف اجناز هذه الدراسة اليت تعتمد يف صدق نتائجها على دقة إجاباتكم
  

                                                  شاكرا لكم حسن تعاونكم

  علي الديك :الباحث                                                                       

  تيسير عبد اهللا. د. إشراف أ                                                                         
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  ةعام/بيانات أولية: األول قسمال
  .الرجاء وضع دائرة حول رمز اإلجابة التي تنطبق عليك

  أنثى   -2  ذكر                     .1  الجنس* 
    .ةإنساني .2    علمية                . 1  الكلية  * 
  ممخي. 3قرية              .2  مدينة            . 1  مكان السكن   * 
  %80 الى اقل من% 70جيد      :المعدل التراكمي* 

  %90الى اقل من % 80جيد جدا   

  ىفأعل 90ممتاز   
  سنة اولى                         سنة ثانية                  سنة ثالثة  :السنة الدراسية* 

 سنة رابعة                        سنة خامسة

  
  شيكل 3000 من أكثر. 3  شيكل 3000 – 1500. 2  شيكل 1500أقل من . 1  :لألسرة مستوى الدخل*
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  :)Maslow( لماسلو النفسي األمنمقياس  :ثانيا
  J[و �@�  :آ' ��Aة �� ا �AXات ا 5	 ��  أ�	موذ _  ورأ_�P ا ���J ا ^ي 9X5 ) √(  إ(	رة

 ال غير متأكد نعم الفقرة الرقم

     تكون لوحدك أنعلى  يناآلخرتكون مع  فضل أنهل ت -1

    ماعيةمواقف االجتمن الهل ترتاح  -2

    هل تنقصك الثقة بالنفس -3

    هل تشعر بأنك تحصل على قدر كاف من الثناء -4

    مستاء من العالم بأنكهل تحس مرارا  - 5

    التي تتعرض له اتهانهل تقلق لمدة طويلة مع بعض اإل - 7

    تكون مرتاحا مع نفسك أنهل يمكنك  - 8

    أنانيم شخص غير على وجه العمو تعتبر نفسكهل  - 9

    منهاالتهرب  من خاللغير السارة  األشياءتجنب  إلىهل تميل  -  10

    مرارا شعور بالوحدة حتى لو كنت بين الناسهل ينتابك  -  11

    الحياة هذهفي  كحاصل على حقهل تشعر بأنك  -  12

    بروح طيبة أصدقائكنقد  تتقبل أن كمن عادتهل  -  13

    ط عزيمتك بسهولةهل تثب -  14

    بالود نحو معظم الناس عادةشعر هل ت -  15

    اإلنسانيعيشها  أنالحياة ال تستحق  هذهبأن كثيرا تشعر   هل -  16

    على وجه العموم متفائل أنتهل  -  17

    عصبيا نوعا ماإنسانا ها تعتبر نفسك  -  18

    إنسان سعيدعموما  أنتهل  -  19

    عادة واثق من نفسك أنتهل  -  20

    هل تدرك غالبا ما تفعله -  21

    راض عن نفسك أنتهل  -  22

    وياتك  منخفضةعنهل كثيرا ما تكون م -  23

    كشعر عادة بأنهم ال يحبونتمرة،  ألول يناآلخرمع  تلتقيعندما هل  -  24

    كاف بنفسك إيمانهل لديك  -  25

    بأنه يمكنك الثقة بمعظم الناس هل تشعر على وجه العموم -  26

    نافع في هذا العالم ة/هل تشعر بأنك طالب -  27

    يناآلخرهل تنسجم عادة مع  -  28

    هل تقضي وقتا طويال بالقلق على المستقبل -  29
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 ال غير متأكد نعم الفقرة الرقم

     هل تشعر عادة بالصحة الجيدة والقوة -  30

    ث جيدمتحد أنتهل  -31

    يناآلخرهل لديك شعور بأنك عبء على  -32

    هل تجد صعوبة في التعبير عن مشاعرك -33

    وحسن حظهم يناآلخرهل تفرح عادة لسعادة  -34

    هل تشعر غالبا بأنك مهمل وال تحظى باالهتمام الالزم -35

    شكاكا إنساناها تميل الن تكون  -36

    العموم بأن هذا العالم مكان جميل للعيش فيه وجه ىهل تعتقد عل -37

    هل تغضب وتثور بسرعة -38

    هل كثيرا ما تفكر بنفسك -39

    وناآلخرهل تشعر بأنك تعيش كما تريد وليس كما يريد  -40

    هل تشعر باألسف والشفقة على نفسك عندما تسير األمور بشكل خاطئ -41

    دراستك يهل تعتقد بأنك ناجح ف -42

    ين يرونك على حقيقتكاآلخرهل من عادتك أن تدع  -43

    هل تشعر بأنك غير متكيف مع الحياة بشكل مرض -44

    هل تقوم بعملك على افتراض أن األمور ستنتهي على ما يرام -45

    هل تشعر بأن الحياة عبء ثقيل -46

    هل لديك شعور بالنقص -57

    ا بمعنويات مرتفعةهل تشعر عموم -48

    اآلخرهل تنسجم مع الجنس  -49

    هل حدث أن انتابك شعور بالقلق من أن الناس في الشارع يراقبونك -50

    هل يجرح شعورك بسرعة -  51

    هل تشعر باالرتياح في هذا العالم -  52

    هل أنت قلق بالنسبة لما لديك من ذكاء -  53

    ن معك بارتياحياآلخرهل يشعر  -  54

    هل لديك خوف غامض من المستقبل -  55

    هل تتصرف على طبيعتك -  56

    هل تشعر عموما بأنك طالب محظوظ -  57

    هل كانت طفولتك سعيدة -  58
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 ال غير متأكد نعم الفقرة الرقم

     المخلصين ءهل لك كثير من األصدقا -  59

    يناآلخراح من هل تشعر بعدم االرتي -  60

    هل تميل إلى الخوف من المنافسة -  61

    هل تشعر بالسعادة في مكان إقامتك -  62

    هل تقلق من أن يصيبك سوء الحظ في المستقبل -  63

    هل كثيرا ما تصبح منزعجا من الناس -  64

    هل تشعر عادة بالرضا -  65

    هل لديك تقلب في المزاج 66

    تشعر بأنك موضع احترام الناس على وجه العموم هل -  67

    ين اآلخرهل باستطاعتك العمل بانسجام مع  -  68

    هل تشعر بأنك ال تستطيع السيطرة على مشاعرك -  69

    هل تشعر أحيانا بأن الناس يسخرون منك  -  70

    )غير متوتر(هل أنت بشكل عام مرتاح األعصاب  -  71

    العموم، هل تشعر بأن العالم من حولك يعاملك معاملة عادلة على وجه -  72

    هل سبق أن أزعجك شعور بأن األشياء غير حقيقية -  73

    هل سبق أن تعرضت مرارا لإلهانة -  74

    كثيرا ما يعتبرونك شاذا يناآلخر أنهل  تعتقد  -  75
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  :مقياس الثقة بالنفس: ثالثا

 :كل فقرة من الفقرات التالية  أماموذلك  ورأيكالمربع الذي يتفق  في) √(  إشارةيرجى وضع 

  الرقم

  

تنطبق   الفقرة

  تماما

تنطبق بدرجة 

  كبيرة

تنطبق 

  إلى حد ما

ال تنطبق 

  كثيرا

ال تنطبق 

  إطالقا
            .أحب االختالط بالناس   1
            .شعرت بالضيق من نفسي كثيرا في الماضي   2
            .منظر يؤرقني أنني لست جميل ال  3
مشبعة مع شخص من   ةاعتبر إقامة عالقة رومانسي  4

  .أمرا ممتعا بالنسبة لي اآلخرالجنس 

          

سعادة اآلن قياسا بما كنت عليه منذ عدة  أكثرأنا   5

  .أسابيع

          

            .أنا راض عن مظهري الجسمي ومسرور منه   6
اشعر بالخجل كثيرا عند التحدث  أمام مجموعة من   7

  .لناس ا

          

على الرغم من أنني ارغب في معرفة المزيد من   8

  .الناس فاني اكره أن اخرج لهم وأقابلهم 

          

مجاال استطيع من ) الدراسة( األكاديمييمثل األداء   9

خالله أن اظهر كفاءتي وقدراتي وأنال التقدير على ما 

  حققته من انجاز 

          

            .عاديابدوا فضل في مظهري من أي شخص   10
            .يفزعني أن أفكر أمام جمع من الناس وأتحدث إليهم   11
كثيرا ما اشعر بالتردد حتى في مثل تلك المواقف التي   12

  .أكون قد تناولتها بنجاح من قبل

          

ي أهدافتقل ثقتي في قدرتي العقلية على تحقيق   13

  .ة والمهنية وانجازها بنجاحاألكاديمي

          

غالبية الناس المحيطين بي معظم الوقت  يشعرني  14

  .اءة ومقدرة على التعامل مع الغيربأنني لست على كف

          

حينما يكون لزاما علي أن أتحدث  أمام مجموعة من   15

الناس فإني عادة ما اشعر أن بإمكاني أن اعبر عن 

  .نفسي بفاعلية ووضوح

          

            نا عليه أنا محظوظ في أن أكون وسيما بالشكل الذي أ  16



 

 

129 

 

  الرقم

  

تنطبق   الفقرة

  تماما

تنطبق بدرجة 

  كبيرة

تنطبق 

  إلى حد ما

ال تنطبق 

  كثيرا

ال تنطبق 

  إطالقا
افتقر إلى بعض القدرات الهامة الالزمة لتحقيق   17

  .النجاح والتفوق في الدراسة 

          

اعترف أني كطالب لست ممتازا مثل العديد من   18

  .م الزمالء الذين أتنافس معه

          

مقابلة ناس جدد تعتبر بالنسبة لي خبرة ممتعة أتطلع    19

  . دوما إليها

          

نقدا لنفسي في األيام القليلة الماضية قياسا  أكثركنت   20

  .بما أكون عليه عادة 

          

اشعر دائما بالراحة والسعادة في الحفالت أو أي   21

  .تجمعات اجتماعية

          

ة تقل عن شكوك معظم ألكاديمياشكوكي حول قدراتي   22

  .زمالئي حول قدراتهم

          

من غيري في إقامة أي عالقة  أكثرتصادفني مشاكل   23

  . اآلخررومانسية مع شخص من الجنس 

          

تزداد عدم ثقتي في قدراتي على التحدث بوضوح أمام   24

جمع من الناس في الوقت الحالي أكثر من أي وقت 

  .مضى

          

نني لست في نفس المستوى العقلي أو يؤرقني أ  25

  . الفكري لآلخرين

          

حينما تسوء األمور أكون عادة واثقا من أنني   26

  .سأتناولها بنجاح

          

على إقامة  يأنا أكثر من اآلخرين قلقا وانشغاال بقدرات  27

  .عالقات اجتماعية ناجحة مع الغير

          

            .تزداد ثقتي في نفسي عن كثيرين اعرفهم   28
والترقب وعدم الثقة عندما أفكر في  فاشعر بالخو  29

  .المواعيد الغرامية 

          

            .يرى الكثيرون أن مظهري الجسمي غير جذاب  30
عندما ادرس مقررا جديدا أكون متأكد من أنني سوف   31

  .اجتازه بتفوق حيث سأكون ضمن أفضل الطالب فيه
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  الرقم

  

تنطبق   الفقرة

  تماما

نطبق بدرجة ت

  كبيرة

تنطبق 

  إلى حد ما

ال تنطبق 

  كثيرا

ال تنطبق 

  إطالقا
ال اقل عن غالبية الناس في قدرتي على التحدث أمام   32

  .مجموعة 

          

حينما اذهب إلى أي تجمعات اجتماعية كالحفالت مثال   33

  .فإنني كثيرا ما اشعر باالرتباك والتعب 

          

ألشياء ألنها تتطلب أتجنب أحيانا القيام ببعض ا  34

  .تواجدي في وسط مجموعة 

          

حينما تُعقد االختبارات الدراسية أو أكلف بعمل أي   35

واجبات مدرسية أكون على يقين من أنني سوف 

  .أؤديها بنجاح

          

عند مقابلة ناس جدد أتحدث أليهم بشكل أفضل من   36

  .كثيرين غيري وذلك بدرجة كبيرة 

          

باني أكثر حزما وحسما لألمور قياسا بأي اشعر اآلن   37

  .وقت آخر

          

أقوم أحيانا بتجنب شخص ما من الجنس اآلخر يكون   38

من الممكن أن أقيم معه عالقة رومانسية ألنني أظل 

  .مشدودا واشعر بالترقب والتوتر 

          

            .أتمنى لو استطعت أن أغير في مظهري الجسمي   39
حول التحدث أمام حشد من الناس  يقل قلقي وانشغالي  40

  .بدرجة كبيرة وذلك قياسا بكثيرين غيري

          

اشعر اآلن  بأنني أكثر تفاؤال وايجابية مقارنة بأي   41

  .وقت آخر 

          

ال تعد مسألة اجتذاب شخص مناسب من الجنس اآلخر   42

  إلقامة عالقة عاطفية معه مشكلة بالنسبة لي 

          

ثقة بنفسي حينما أتحدث إلى غيري  لو أنني كنت أكثر  43

أو أناقشهم في األمور المختلفة لكانت حياتي أفضل 

  .مما هي عليه

          

ابحث دوما عن أنشطة أكاديمية متنوعة تتطلب إمعان   44

التفكير والتحدي العقلي ألني أكون على ثقة من أنني 

  .استطيع انجازها بشكل أفضل من كثيرين غيري 
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  الرقم

  

تنطبق   رةالفق

  تماما

تنطبق بدرجة 

  كبيرة

تنطبق 

  إلى حد ما

ال تنطبق 

  كثيرا

ال تنطبق 

  إطالقا
بإمكاني الحصول على العديد من المواعيد الغرامية   45

  .دون أي صعوبة أو مشكلة 

          

حينما أكون وسط جماعة يقل شعوري بالراحة كثيرا   46

  .قياسا بما يشعر به باقي األعضاء 

          

ثقتي في نفسي على التعامل مع الجنس اآلخر  تزداد  47

  .في الوقت الراهن أكثر مما أنا عليه في العادة 

          

            .أصبحت أكثر جذبا ألفراد الجنس اآلخر   48

  مع خالص التقدير واالحترام
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