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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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  الصفحة  الجدول  
  59  .والجامعة الجنس حسب الدراسة مجتمع أفراد توزيع يبين  1.3: جدول

  59  والجامعة الجنس حسب الدراسة عينة أفراد توزيع يبين  2.3: جدول

 السـكن،  ومكـان  والكليـة،  الجنس حسب الدراسة عينة أفراد توزيع  3.3 :جدول

  .األسرة دخل ومستوى الدراسية، والسنة التراكمي، والمعدل
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  68  النفسي األمن لدرجة المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات  1.4 جدول

 الكليـة  الحسـابية  المتوسـطات  في للفروق) t-test( ت اختبار نتائج  :2.4 لجدو

  النفسي األمن لدرجة
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 لواقع الكلية الحسابية المتوسطات في للفروق) t-test( ت اختبار نتائج  :3.4 جدول

  .الكلية لمتغير تبعاً النفسي األمن
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 تبعاً النفسي األمن لدرجة المعيارية واالنحرافات الحسابية، المتوسطات  :4.4 جدول

  السكن مكان لمتغير
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 One Way Analysis of( األحـادي  التبـاين  تحليـل  اختبار نتائج  :5.4 جدول

Variance (السكن لمكان وفقاً النفسي األمن درجات في للفروق.  
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 72  السكن مكان لمتغير تبعاً الداللة اتجاه لمعرفة) LSD( اختبار نتائج  :6.4 جدول

 تبعاً النفسي األمن لدرجة المعيارية واالنحرافات الحسابية، المتوسطات  :7.4 لجدو

  .التراكمي للمعدل
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 One Way Analysis of( األحـادي  التبـاين  تحليـل  اختبار نتائج  :8.4 جدول

Variance (التراكمي للمعدل وف قاً النفسي األمن درجات في للفروق  
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 تبعاً النفسي األمن لدرجة المعيارية واالنحرافات ،الحسابية لمتوسطاتا  : 9.4 جدول

  الدراسية السنة لمتغير
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 One Way Analysis of( األحـادي  التبـاين  تحليـل  اختبار نتائج  :10.4 جدول

Variance (الدراسية للسنة وفقاً النفسي األمن درجات في للفروق.  
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