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 المستخمص
ىدفت الدراسة إلى التعرُّف عمى األمن النفسي وعالقتو بالتحصيل الدراسي لدى عينة من 

االرتباطي،  طالبات المرحمة الثانوية بمنطقة الباحة، وقد استخدمت الباحثة المنيج الوصفي  
نت عيِّنة  ( طالبًة من طالبات المرحمة الثانوية بمنطقة الباحة، وقد 674الدراسة من )وتكو 

(، 5;;3استخدمت الباحثة " مقياس األمن النفسي، من اعداد الدليم؛ عبدالسالم؛ مينى؛ والفتة )
طقة الباحة لديين وأسفرت الدراسة عن عد ة نتائج من أىميا: أن طالبات المرحمة الثانوية بمن

( 4043مستوى متوسط في األمن النفسي، وكذلك وجود عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى )
بين مستوى األمن النفسي والتحصيل الدراسي لدى طالبات المرحمة الثانوية بمنطقة الباحة، كما 

بات درجات عينة من طال أظيرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات
المرحمة الثانوية بمنطقة الباحة عمى الدرجة الكمية لمقياس األمن النفسي وأبعاده تبعًا لمتغير 
التحصيل )المعدل( ، حيث كانت الفروق لصالح الطالبات ذوات المعدل )المرتفع(  مقابل كاًل 

ة بين من الطالبات ذوات المعدلين )المنخفض والمتوسط(، وكذلك وجود فروق ذات داللة إحصائي
متوسطات درجات عينة من طالبات المرحمة الثانوية بمنطقة الباحة عمى الدرجة الكمية لمقياس 
      األمن النفسي وأبعاده تبعًا لمتغير الصف الدراسي ، حيث كانت الفروق لصالح طالبات 

الكمية )الصف الثالث(  مقابل الصف )األول(،)والثاني( عمى أبعاد: التقبل والطمأنينة والدرجة 
لمقياس األمن النفسي، ولصالح طالبات )الصف الثالث(  مقابل الصفين )األول( و )الثاني( 

 عمى بعد االنتماء0
 جامعة الباحة0 ;المرحمة الثانوية ;التحصيل الدراسي ;األمن النفسي الكممات المفتاحيَّة:
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Abstract 
      This study aimed at identifying the psychological security and its 
relationship to the educational attainment of a sample of secondary 
students in Al Baha Region. The researcher used the associational 
descriptive approach. The study sample consisted of 450 secondary 
students in Al Baha Region. The researcher used the psychological 
security measure of Fahd Dulaim and others 1993. The study resulted 
in several findings, the most important of which is that the secondary 
students in Al Baha Region have medium level of psychological security, 
and a statistically significant relationship at the level of (0.01) between 
the psychological security level and educational attainment of the 
secondary students in Al Baha Region. The findings also showed 
statistically significant differences between the average score of a 
sample of secondary students in Al Baha Region to the total score of 
the psychological security measure and its dimensions depending on the 
collection variable (average); the differences were in favor of the 
students with (High) average versus the students with (Low and 
Medium) averages. As well as statistically significant differences 
between the average score of a sample of secondary students in Al 
Baha Region to the total score of the psychological security measure 
and its dimensions depending on the grade variable; the differences 
were in favor of the third grade students versus the first grade at the 
dimensions: acceptance, tranquility and the psychological security 
measure total score; and were in favor of the third grade students 
versus the first and second grade at the affiliation dimension. 
Keywords: Psychological Security, Educational Attainment, Secondary 
School, Al-Baha University. 
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 مقدمة: 
األمن النفسي من الحاجات األساسية الالزمة لمنمو النفسي السوي والتوافق النفسي 

النفسية التي يعيشيا الطالب تنعكس عمى تصرفاتو وحركاتو والصحة النفسية، كما أن الحالة 
ومستوى أدائو، فكمما كان الطالب مطمئن البال، ساكن القمب إرتفع مستوى تحصيمو، مما 
ينعكس عمى نفسو، فاألمن النفسي يحفز الطالب ويحسن تحصميو الدراسي وتطوره ويعمل عمى 

 (0 8: 3646الحاجات )السيمي، زيادة تحصيمو لممواد ورفع درجة استجابتو ليذه 
ويعتبر التحصيل الدراسي من المؤشرات الميمة التي تؤثر في حياة الفرد وتنمي قدراتو 
نفعاالتو ويتبين ذلك من خالل درجة التحصيل  العقمية مما يعمل عمى اإلنسجام بين سموك الفرد وا 

 (44340لدى الفرد )أبو عمرة،
 مشكمة الدراسة وأسئمتيا:

النفسي نتيجة تفاعل اإلنسان مع البيئة المحيطة بو من خالل الخبرات التي  ينشأ األمن
 (50: 4444يمر بيا والعوامل البيئية واالجتماعية واالقتصادية التي تؤثر فـي الفـرد )زيداني، 

( إلى أن الشعور بالطمأنينة النفسية أحد مظاىر الصحة 5:: 4436وتشير نعيسة )
شراتيا، فمقد تحدث الكثير مـن العممـاء والمفكـرين عـن أبـرز المؤشرات النفسية اإليجابية وأول مؤ 

اإليجابية لمصحة النفسية والتي منيا شعور الفرد باألمن النفسي والنجاح في إقامة عالقات مع 
 اآلخرين وتحقيق التوافق النفسي والبعد عن التصمب واالنفتاح عمى اآلخرين0

ي أجريت لفحص العالقة بين األمن النفسي وفي ىذا الصدد تشير الدراسات الت
( إلى وجود إرتباط إيجابي دال 4437(، والزبير )4437والتحصيل الدراسي مثل دراسة الزعبي )
 بين األمن النفسي والتحصيل الدراسي0

( إلى أن التحصيل الدراسي يعتمد بالدرجة األولى عمى 489: :444ويشير جاسم )
نفسي لدييم، إضافة إلى ما يحيط بيم من ظروف، حيث ال يمكن قدرات الطمبة ومستوى األمن ال

أن تؤتي ثمارىا ونتائجيا في ميدان التحصيل إال إذا اقترنت بدوافع قوية، وشعور الفرد باألمن 
النفسي، فالدافع القوي والشعور باألمن يدفعان بالطالب نحو تحقيق أعمى الدرجات من اإلنجاز 

 (0 489: :444والتحصيل الدراسي )جاسم، 
ومن ىنا فإن الدراسة الحالية تسعى إلى الكشف عن طبيعة العالقة اإلرتباطية بين األمن 

 النفسي والتحصيل الدراسي لدى عينة من طالبات المرحمة الثانوية بمنطقة الباحة0
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 وفي ضوء ما سبق يمكن تحديد مشكمة الدراسة من خالل األسئمة التالية: 
 لدى عينة من طالبات المرحمة الثانوية بمنطقة الباحة؟ما مستوى األمن النفسي -3
ما طبيعة العالقة بين األمن النفسي والتحصيل الدراسي لدى عينة من طالبات المرحمة -4

 الثانوية بمنطقة الباحة؟
األمن النفسي من طالبات  أفراد العينة فيىل توجد فروق في متوسط درجات استجابات  -5

المعدل الدراسي )مرتفع، متوسط، منخفض(،  [ُتعزى ل ة الباحة المرحمة الثانوية بمنطق
 ؟ ]المرحمة الدراسيةو 

 أىداف الدراسة:
 تيدف الدراسة إلى: 
 التعرف عمى مستوى األمن النفسي لدى عينة من طالبات المرحمة الثانوية بمنطقة الباحة -3
نة من طالبات المرحمة التعرف عمى العالقة بين األمن النفسي والتحصيل الدراسي لدى عي-4

 الثانوية بمنطقة الباحة0  
األمن النفسي لدى عينة من طالبات المرحمة  الكشف عن داللة الفروق اإلحصائية في-5

 .(المرحمة الدراسيةالمعدل الدراسي، و )الثانوية بمنطقة الباحة تعزى إلى متغيري 
 أىمية الدراسة: 

بمرحمة حرجة في حياة الفرد؛ وىي مرحمة تنبع أىمية ىذه الدراسة من خالل اىتماميا 
المراىقة، ذلك أنيا تعتبر فترة غامضة يسيطر عمييا القمق، ولذا سعت الدراسة الحالية إلى 

العالقة بين األمن النفسي والتحصيل الدراسي لدى عينة من طالبات المرحمة التعرف عمى 
 يمي:الثانوية بمنطقة الباحة، ويمكن تحديد أىمية الدراسة فيما 

 من الناحية النظرية: 
إيمانًا من الباحثة بأىمية ىذا المتغير لما األمن النفسي لمطالبات تيتم الدراسة بمعرفة مستوى -3

 لو من تأثير مباشر في جودة النتاج التعميمي والتربوي في مدارس التعميم العام0
فسي لدى طالبات المرحمة نوعية الموضوع الذي تسعى لتناولو والمتمثل في الشعور باألمن الن-4

الثانوية وعالقتو بالتحصيل الدراسي، وبما يحممو ىـذا الموضوع مـن أىمية في مجال عموم 
 التربية وعمم النفس0

يتوقع أن تكشف الدراسة عن عامل ميّم من العوامل المؤثرة في التحصيل الدراسي لطالبات -5
 المرحمة الثانوية بمنطقة الباحة0 
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 بيقية:من الناحية التط
 من المؤمل ان تسيم نتائج ىذه الدراسة في تزويد:

في طالبات المدارس من خالل ما تتوصل إليو من نتائج وتوصيات بمنيجية ومعارف في -3
 0التعريف بأىمية متغير األمن النفسي لمطالبات ودور ىذا المتغير في التحصيل الدراسي0

في مجال اإلرشاد النفسي لتحسين مستوى  المرشدات الطالبية بتغذية راجعو حول ممارستين-4
 األمن النفسي ودوره في التحصيل الدراسي لمطالبة0

جيات التدريب التربوي وادارات التوجيو واالرشاد في تبني برامج تدريبية موجيو لممرشدات -5
الطالبيات ومشرفات الوحدات اإلرشادية نمائية لتحسين مستوى األمن النفسي مقاييس 

 ر عن مستوى األمن النفسي لديين0 لمكشف المبك
 الدراسات السابقة:

( وىدفت الدراسة إلى معرفة أثر األمن النفسي لدى طالبات جامعة 4438دراسة الزيتاوي ) -
حائل / فرع بقعاء عمى تحصيمين الدراسي، وقد اتبعت الباحثة منيج الدراسة المسحية الميدانية 

ة حائل / فرع بقعاء0 أما عينة الدراسة فقد اختيرت وقد تكون مجتمع الدراسة من طالبات جامع
بطريقة عشوائية من طالبات فرع الجامعة ببقعاء في تخصص الصفوف األولية في المستوى 

( طالبة لكل 344( طالبة موزعة بالتساوي )544الثاني والرابع والسادس والبالغ عددىن )
 مستوى من المستويات السابقة0

ت الدراسة فقد استخدمت الباحثة: مقياس الطمأنينة النفسية )األمن النفسي( أما بالنسبة ألدوا     
من إعداد الباحثة، باإلضافة لمرجوع إلى سجالت األكاديمية لمطالبات لموصول إلى نتائج 
التحصيل األكاديمي، وقد أسفرت الدراسة عن وجود فروق دالة إحصائيًا بين درجات الطالبات 

بين طالبات الفرقة األولى والثالثة لصالح طالبات الفرقة الثالثة،  عمى مقياس األمن النفسي
وكذلك وجود عالقة إرتباطية دالة موجبة بين درجات الطالب عمى مقياس األمن النفسي 

 والتحصيل الدراسي0
( وىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة عالقة األمن المدرسي بالتحصيل 4437دراسة الخالدي ) -

( 564( طالبًا وتكونت عينة الدراسة من: )69593تمع الدراسة من: )الدراسي، وتكون مج
طالبًا تم اختيارىم بالطريقة العنقودية، وتوصمت الدراسة إلى أن طالب المرحمة الثانوية في 
مدينة الرياض يتمتعون بمستوى عاٍل من األمن المدرسي، ومستوى متوسط في التحصيل 

ة إحصائية بين األمن المدرسي والتحصيل الدراسي الدراسي، وكذلك وجود عالقة ذات دالل
 لدييم، وىذه العالقة طردية موجبة اإلتجاه، فكمما زاد أحدىما زاد اآلخر والعكس صحيح0 
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( إلى معرفة العالقة بين األمن النفسي والتحصيل الدراسي 4437) دراسة الزبيروىدفت       
تمع البحث في المكفوفين من تالميذ مرحمة لدى التالميذ المكفوفين بمركز النور0 ويتمثل مج

تمميذًا وتمميذة منيم  84األساس بمركز النور والية الخرطوم محمية بحري، وبمغ حجم العينة 
( تمميذ، استخدمت الباحثة المنيج الوصفي اإلرتباطي لدراسة العالقة المتبادلة، 57( تمميذة )47)

عينة بمقياس عازه ادم وكذلك التحصيل الدراسي كما استخدمت الباحثة مقياس األمن النفسي مست
ليؤالء التالميذ، وتوصمت الدراسة إلى أن األمن النفسي لدى التالميذ المكفوفين يتسم باإلرتفاع0 

ذكر(، وال توجد  –وال توجد فروق إحصائية دالو في األمن النفسي تعزى لمتغير النوع )إناث 
تعزى لمتغير المستوى الدراسي0 وال توجد عالقة  فروق ذات داللة إحصائية في األمن النفسي

ذات داللة إحصائية بين األمن النفسي والعمر لدى التالميذ المكفوفين وتوجد عالقة إرتباطية بين 
 األمن النفسي والتحصيل الدراسي لدى التالميذ المكفوفين0

فسي والتحصيل ( وىدفت الدراسة إلى معرفة العالقة بين األمن الن4435دراسة القاسم ) -
الدراسي وبعض المتغيرات الديمغرافية لدى طالب المرحمة الثانوية مدينة ود مدني، استخدمت 
الباحثة المنيج الوصفي، وتمثل مجتمع البحث في طالب الصفين الثاني والثالث بالمدارس 

بالطريقة  ( طالًبا وطالبة تم اختيارىم;;4الثانوية في مدينة ود مدني، بمغ حجم العينة الكمي )
الطبقية العشوائية، وقد تمثمت أدوات البحث في مقياس األمن النفسي )شادية التل وعصام 

(0 3;;3اإلجتماعي )نظمي عودة:  -(0 مقياس تقدير الوضع اإلقتصادي6;;3أبوبكر: 
السجالت األكاديمية لمعرفة التحصيل الدراسي لمطالب أفراد العينة، وتوصمت الباحثة إلى أن 

لنفسي لطالب المرحمة الثانوية بمدينة ود مدني يتسم باإلرتفاع بدرجة دالة إحصائًيا0 األمن ا
توجد فروق ذات داللة إحصائية في األمن النفسي بين الطالب الذكور والطالبات اإلناث في 
المرحمة الثانوية في أبعاد تقبل اآلخرين واإلستقرار النفسي والراحة النفسية والجسمية لصالح 

وكذلك توجد فروق ذات داللة إحصائية في األمن النفسي وسط طالب المرحمة الثانوية  اإلناث
بمدينة ود مدني والية الجزيرة تعزى لمتغير الصف الدراسي )ثانية/ ثالثة(0 ال توجد عالقة 
إرتباطية دالة إحصائًيا بين األمن النفسي والتحصيل الدراسي لطالب المرحمة الثانوية، وكذلك 

اإلجتماعي  -عالقة إرتباطية دالة إحصائًيا بين األمن النفسي والمستوى اإلقتصاديال توجد 
 لدى طالب المرحمة الثانوية )مدينة ود مدني والية الجزيرة(0 

( وىدفت الدراسة إلى معرفة العالقة القائمة بين األمن النفسي 4435دراسة عبد اليادي ) -
( طالب 444وية، تكونت عينة الدراسة من )والتحصيل الدراسي لدى طالب المرحمة الثان

وطالبة من المرحمة الثانوية، واستخدمت الباحثة المنيج الوصفي اإلرتباطي لدراسة العالقة 
المتبادلة، كما استخدمت مقياس األمن النفسي لماسمو، والسجالت الخاصة بالطالب لمعرفة 

لى أن ىناك عالقة إرتباطية بين التحصيل الدراسي ألفراد العينة، وتوصمت نتائج الدراسة إ
 األمن النفسي والتحصيل الدراسي لدى طالب المرحمة الثانوية0 
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 التعقيب عمى الدراسات السابقة: 
بعد عرض الدراسات والبحوث السابقة الخاصة بالمحاور السابقة، فقد تباينت أىداف      

عة ومتغيرات مستقمة تبعًا ألىداف كل الدراسات السابقة لمتغيرات الدراسة الحالية بين متغيرات تاب
ستفادت الدراسة الحالي ة من الدراسات السابقةدراسة ومن حيث المرحمة الدراسية؛    عدة في وا 

 :كاآلتينقاط 
 األمن النفسي وعالقتو بالتحصيل الدراسي لطالبات الدراسات بنتائج نتائج الدارسة تدعيم-3

 راسة الحالية وعرض أوجو الشبو واالختالف0المرحمة الثانوية ومقارنتيا بنتائج الد
 ذات واألبحاث السابقة النتائج من العديد عمى الباحثة إطالع الدراسة بواسطة صياغة ُمشكمة-4

 .ُمالئم الصمة بشكلٍ 
 البحث0 مناقشة وتحميل نتائج في الباحثة السابقة الدراسات ساعدت-5

 السابقة: تالدراسا عن الحاليَّة الدراسة تميز أوجو ومن حيث
تتميز الدراسة الحالي ة عن الدراسات السابقة في تناوليا األمن النفسي والكشف عن عالقتو -3

 بالتحصيل الدراسي لدى طالبات المرحمة الثانوية0
 تختمف الدراسة الحالي ة عن جميع الدراسات السابقة في الحدود المكاني ة والزماني ة4-0

 مصطمحات الدراسة:
   Psychological Securityسي: األمن النف

يصف ماسمو األمن النفسي: "بأنو شعور الفرد أنو محبوب متقبل من اآلخرين ويدرك 
 (77:44470أن بيئتو ودوره غير محبط" )العنزي،

وتعرفو الباحثة إجرائيًا: بأنو عبارة عن حالة تشعر الطالبة من خالليا بالسالم الداخمي مع       
ل عالقتيا اإليجابية مع ذاتيا، وعالقتيا اإليجابية مع الطالبات األخريات، ذاتيا، وتظير من خال

  وتفاؤليا من المستقبل، ويتم قياسو من خالل الدرجة التي تحصل عمييا الطالبة في مقياس
 األمن النفسي0

   Academic Achievementالتحصيل الدراسي: 
دى ما تحقق لدى المتعمم من ( التحصيل الدراسي بأنو: "م75، 4449يعرف الخميفة )

 األىداف التعميمية، نتيجة لدراستو موضوعًا من الموضوعات الدراسية" 
"مجموع درجات الطالبة في اإلختبارات الفصمية التي تحصل عمييا  وتعرفو الباحثة إجرائيًا:     

 في جميع المواد الدراسية0



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

   م0202يوليو    -السابع  العدد   -  63  جمللدا 444
 

 

اإلرتباطي، حيث إن طبيعة الدراسة إعتمدت الدراسة الحالية المنيج الوصفي منيج الدراسة: 
تيدف إلى الكشف عن العالقة بين األمن النفسي والتحصيل الدراسي لدى عينة من طالبات 

 المرحمة الثانوية بمنطقة الباحة0 
يتحدد المجتمع اإلحصائي لمدراسة من طالبات المرحمة الثانوية الصفوف:  مجتمع الدراسة:

 ه0 ;365-:365باحة لمفصل الدراسي الثاني لمعام الدراسي األول والثاني والثالث بمنطقة ال
تم إختيار عينة الدراسة بطريقة العينة العشوائية الطبقية من طالبات المرحمة  عينة الدراسة:

                 الثانوية الصف األول الثانوي، الصفين الثاني و الثالث الثانوي وبأعمار تتراوح ما بين
( بمنطقة الباحة  وبذلك يكون حجم العينة في ىذا ;380وسط عمري بمغ )سنو ( بمت:3 - 38) 

 ( :3مفردة أما نوع العينة فيي العينة العشوائية ، حسب الجدول ) 674البحث 
 (1جدول )

  توزيع الطالب عينة الدراسة حسب المستوى الدراسي

 المجموع الثالث الثاني األول الصف
 674 ;35 377 378 العدد
 % :540 5606 5608 النسبة

 م50;;3مقياس األمن النفسي، سمسمة مقاييس الطائف لفيد الدليم وآخرون  أداة الدراسة:

وأعد ىذا المقياس في األصل ماسمو لقياس درجة السالمة النفسية لمفرد، ثم قام بتعديمو 
عدا م( وكان اليدف منو ىو إستخدامو كأداة 5;;3ده عمى البيئة السعودية الدليم وآخرون )وا 

موضوعية مقننة في تشخيص األمن النفسي لدى المرضى المترددين عمى العيادات النفسية، 
( عبارة موزعة 97وكذلك استخدامو في البحوث النفسية والطبية النفسية، ويتكون المقياس من )

د لقياس مستوي الطمأنينة النفسية لدي الشباب، وذلك باختيار إجابة من عمي ثالثة أبعا
 ( عبارة970االستجابات، فيو يحتوي عمى نفس عدد العبارات األصمية لمقياس ماسمو وىي )

 تصحيح المقياس:
يتم تصحيح المقياس في إتجاه درجة األمن النفسي أي أن الدرجات العالية في ىذا 

النفسي والطمأنينة النفسية لدى المفحوص والعكس صحيح، وتم تقسيم  المقياس تدل عمى األمن
 العبارات إلى:
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 ، 3، أبدًا =4، أحيانًا = 5عبارات إيجابية  : دائمًا = 
عبارات سمبية: وتعطى الدرجات التالية الستجابات المفحوص عن كل عبارة من عبارات المقياس 

   5، أبدًا = 4، أحيانًا = 3دائمًا=
قامت الباحثة بحساب معامالت األداة، وذلك بإستخدام صدق اإلتساق  :قياسالم صدق

الداخمي، والتي تعتمد عمى حساب معامل اإلرتباط بين كل فقرة من فقرات أداة الدراسة، والدرجة 
الكمية لممجال الذي تنتمي إليو، تبعًا إلستجابات أفراد العينة اإلستطالعية من مجتمع الدراسة، 

( وجميعيا 4094 -4068ائج أن جميع قيم معامالت اإلرتباط موجبة وتراوحت بين )وأظيرت النت
(، وىذه النتيجة تشير إلى صدق اإلتساق 4043ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

 الداخمي إلستجابات أفراد العينة اإلستطالعية عمى األداة0
قياس من خالل حساب معامالت كما قامت الباحثة بالتأكد من صدق التكوين الداخمي لمم
 (40إرتباط األبعاد بالدرجة الكمية لممقياس كما يوضحيا الجدول )

 ( بين المجال والدرجة الكمية لممقياسPearson( معامل إرتباط بيرسون )0جدول )

 معامل بيرسون عدد الفقرات األبعاد

 **40:9 47 البعد األول: التقبل
 **4098 34 البعد الثاني: اإلنتماء
 **::40 :5 البعد الثالث: الطمأنينة

 (0 2021** دال إحصائيًا عند مستوى الداللة )
( أن قيم معامالت اإلرتباط لمجاالت أداة الدراسة مع الدرجة الكمية 4يتضح من الجدول )

(، حيث تراوحت معامالت 4043لمقياس األمن النفسي كانت دالة إحصائًيا عند مستوى الداللة )
(، وجميعيا قيم 4043(، وىي قيم دالة عند مستوى الداللة )4::40 – 4098ين )اإلرتباط ب

(، ولبعد الطمأنينة 4098(، ولبعد اإلنتماء )40:9موجبة0 حيث بمغ معامل اإلرتباط لبعد التقبل )
(، وىذه النتيجة تشير إلى صدق اإلتساق الداخمي إلستجابات أفراد العينة اإلستطالعية ::40)

 وأن المجاالت ذات عالقة إرتباطية دالة إحصائيًا بالمقياس0عمى األداة، 
قامت الباحثة بإستخدام طريقة معامل ألفا كرونباخ لجميع األبعاد والدرجة ثبات المقياس: 

 (30الكمية لمقياس األمن النفسي كما في الجدول )
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كمية ( لجميع األبعاد والدرجة الCronbach's alpha( معامل ألفا كرونباخ )3جدول )
 لمقياس األمن النفسي

 معامل ثبات ألفا كرونباخ عدد الفقرات األبعاد

 ::40 47 البعد األول: التقبل

 4094 34 البعد الثاني: اإلنتماء

 40:6 :5 البعد الثالث: الطمأنينة

 5;40 97 الدرجة الكمية

( وىي 5;40( أن قيمة معامل الثبات لمدرجة الكمية لإلستبانة )5يتضح من الجدول )
( وىذه القيم تدل عمى إمكانية الثقة ::40 -4094قيمة مرتفعة، كما تباين ثبات األبعاد بين )

 بأداة الدراسة0
وبذلك تكون الباحثة قد تأكدت من صدق وثبات المقياس مما يجعميا عمى ثقة بصحة      

 المقياس وصالحيتو لتحميل النتائج واإلجابة عمى أسئمة الدراسة0
 حصيل الدراسي:ثانيًا: الت

ىـ0 حيث تم ;365 – :365استعانت الباحثة بنتيجة الطالبات لمفصل الدراسي األول لعام       
 تقسيم الطالبات إلى مستويات بحسب تقديراتيم الدراسية من خالل نتائج اإلختبارات الفصمية0

 نتائج الدراسة مناقشتيا وتفسيرىا
ا وتفسيرىا:" ما مستوى األمن النفسي لدى النتائج المتعمقة بالتساؤل األول ومناقشتي
 عينة من طالبات المرحمة الثانوية بمنطقة الباحة؟"

ولإلجابة عمى ىذا السؤال قامت الباحثة بإستخدام المتوسطات واإلنحرافات المعيارية، 
 والجداول التالية توضح ذلك:

       ( 5;30التقبل )بمغ المتوسط العام لفقرات المقياس لبعد حيث  البعد األول: التقبل:
(، وىو مستوى متوسط من األمن النفسي وذلك ألنو جاء ضمن المدى 40:9بإنحراف معياري )

 ( كمستوى متوسط من األمن النفسي، وفق مقياس التدرج الثالثي40550 -3089)
اف ( بإنحر 4056بمغ المتوسط العام لفقرات المقياس لبعد اإلنتماء )حيث  البعد الثاني: اإلنتماء:

 -4056(، وىو مستوى مرتفع من األمن النفسي وذلك ألنو جاء ضمن المدى )4093معياري )
 ( كمستوى مرتفع من األمن النفسي، وفق مقياس التدرج الثالثي50
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( بإنحراف 4064بمغ المتوسط العام لفقرات المقياس لبعد الطمأنينة ) البعد الثالث: الطمأنينة:
             ى من األمن النفسي وذلك ألنو جاء ضمن المدى(، وىو مستوى أعم::40معياري )

 ( كمستوى متوسط من األمن النفسي، وفق مقياس التدرج الثالثي40550 -3089)
 ( مستوى األمن النفسي لدى عينة من طالبات المرحمة الثانوية بمنطقة الباحة4جدول )

 مستويات األمن النفسي المتوسط الحسابي األبعاد

 متوسط 5;30 ول: التقبلالبعد األ
 مرتفع 4056 البعد الثاني: اإلنتماء
 مرتفع 4064 البعد الثالث: الطمأنينة

 متوسط     4045 الدرجة الكمية

( أن مستوى األمن النفسي لدى عينة من طالبات المرحمة الثانوية بمنطقة 6يبين جدول )
 (40450الباحة متوسط حيث بمغ المتوسط الحسابي لو )

م( حيث توصمت إلى أن مستوى األمن 4435ىذه النتيجة مع دراسة القاسم ) وتتفق
 النفسي أعمى من المتوسط0

وتفسر الباحثة ىذه النتيجة بأن شعور طالبات المرحمة الثانوية  باألمن النفسي يشير 
من إلى أن لديين إشباعًا نسبيًا لحاجاتين النفسية و اإلجتماعية والمزاجية التي تمثل مكونات األ

النفسي إذ أن إشباع الفرد ليذه الحاجات يعني إداركو بأنو واثق من نفسو وباآلخرين وأنو يشعر 
بتقدير الذات ويمتمك قدرة عمى التجديد، وتعتبر التنشئة األسرية والترابط األسري إحدى العوامل 

والقرى مترابطة  المؤثرة في ىذا المستوى من األمن فغالبًا ما تكون األسر في المجتمعات الصغيرة
إضافة إلى ذلك فغالبًا ما تجتمع عالقات الصداقة بعالقات القرابة في ىذه المجتمعات، والجدير 
ذكره أن شعور األمن النفسي لدى الطالبات ال يكون بشكل كامل في األوقات كميا فقد يتعرضن 

لى إنخفاض نسبي لضغوط دراسية وأسرية وشعور بقمق بالمستقبل وما ينجم عنو من توتر يؤدي إ
 في شعورىن باألمن النفسي0

النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني: "ىل توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين 
 األمن النفسي والتحصيل لدى طالبات المرحمة الثانوية بمنطقة الباحة؟"

المرحمة  قامت الباحثة بحساب معامل ارتباط بيرسون بين درجات أفراد العينة من طالبات
 الثانوية عمى مقياس األمن النفسي ومعدالتين التحصيمية، الجدول التالي يبين النتائج:
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( معامالت ارتباط بيرسون بين األمن النفسي والتحصيل الدراسي لدى طالبات 5جدول )
 المرحمة الثانوية بمنطقة الباحة

 )المعدل(معامالت االرتباط بالتحصيل الدراسي  أبعاد مقياس األمن النفسي

 *4033 البعد األول: التقبل

 :404 البعد الثاني: االنتماء

 4049 البعد الثالث: الطمأنينة

 **4037 الدرجة الكمية لألمن النفسي

 (20210** دال إحصائيًا عند مستوى الداللة )

 (20250* دال إحصائيًا عند مستوى الداللة )

 -( ما يمي: 5يتضح من جدول رقم )
( بين المعدل وكل من: 4043 – 4047موجب دال إحصائيًا عند مستوى ) وجود ارتباط

 التقبل والدرجة الكمية لألمن النفسي، بينما لم يوجد ارتباط مع االنتماء والطمأنينة0 

 >37توضح نتيجة الجدول ان االمن النفسي والتحصيل الدراسي بينيما عالقة بنسبة 
وبالتالي فان ىذا المستوى من االمن النفسي مرتفع لدى الطالبات ال يشكل متغيرًا في التحصيل 
الدراسي بمعنى ان بعد الطمأنينة ليس طاريء، ذاك الن عينة الدراسة بشكل عام لدييا مستوى 

التعميم فييا مرتفع من الطمأنينة الذاتية لذا قد ال تراه الطالبة ميمًا باإلضافة الى ان انظمة وزارة 
نوع كبير من الحماية لمطالبات وبالتالي تكون لدى الطالبة شعور دائم بالطمأنينة، وكان ُبعد 
التقبل لو تأثيره الواضح واإليجابي عمى التحصيل الدراسي نظرًا لوجود سياسة األخذ والعطاء 

وعيا لديين، وكذلك لممادة العممية بين الطالبات مما يؤدي إلى إثراء ىذه المادة الدراسية وتن
الدرجة الكمية لألمن النفسي وما يترتب عميو من الرضا الواضح لدى الطالبة عن ذاتيا وبالتالي 
إقباليا عمى دراستيا بصورة ذات فاعمية وأكثر إيجابية يظير أثُرىا الواضح عمى التحصيل 

والمتمثل في دفعيا الدراسي لمطالبة0 أي أن ِكال البعدين ليما التأثير الواضح عمى الطالبة 
وتحفيزىا وتشجيعيا عمى تناول المواد الدراسية واستذكارىا بصورة فعالة وأكثر إيجابية مما يترتب 
عميو بعد ذلك الوصول إلى المعدل المرتفع الذي يتمثل من خاللو المستوى التحصيمي الدراسي 
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كون لسوء فيم الطالبات لالنتماء الجيد، كما تفسر الباحثة النتيجة فيما يتعمق ببعد االنتماء، فقد ي
في عينة الدراسة وان الطالب دائمًا يعزو تحصيمو الدراسي الى مسبات خارجية دائما ما يرتبط 
التخصيل الدراسي لدى الطالب بالعزو الخارجي كما ان خصائص النمو في ىذه المرحمة بحسب 

فاعمة ناتجة عن أزمة حل  نظرية اريكسون  حيث تظير في ىذه المرحمة فاعمية التفاني كقوة
اليوية وتشير الى قدرة المراىق عمى تحديد معنى وجوده وأىدافو في الحياة ووضوح خططو 

 لتحقيق ىذه األىداف ويصبح مستعدًا لتعمم اإلخالص والوالء لوجيات النظر األيدولوجية0

إرتباطية  ( والتي أظيرت وجود عالقة4438وتتفق ىذه النتائج مع نتائج دراسة الزيتاوي )
دالة موجبة بين درجات الطالب عمى مقياس األمن النفسي والتحصيل الدراسي، ودراسة الخالدي 

( والتي توصمت إلى وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين األمن المدرسي والتحصيل 4437)
( والتي أظيرت وجود عالقة إرتباطية بين األمن النفسي 4437الدراسي ودراسة الزبير )

 صيل الدراسي0والتح

وتتفق ىذه الدراسة مع نظرية ماسمو في ضرورة توفير األمن النفسي لمطالبات لتحقيق 
مطالبين، معنى ذلك أنو كمما توفر األمن واإلطمئنان النفسي لين زاد تحصيمين الدراسي 

 وبالتالي يتحسن أداؤىن التعميمي/التعممي0 

وي لممدرسة بإعتبارىا من أىم إن نجاح المدرسة في ىذه الميمة يبرز الدور الحي
مؤسسات التنشئة اإلجتماعية التي تعنى بتربية األجيال وتعميميم وتوجيييم، يكشف عن ذلك ما 

 .نممسو أثر واضح في حياة الطالبات وتكوين شخصياتين وصياغة أفكارىن

 النتائج المتعمقة بالسؤال الثالث:
األمن النفسي من طالبات  العينة فيأفراد ىل توجد فروق في متوسط درجات استجابات أ/ 

المعدل الدراسي )مرتفع، متوسط، منخفض(،  ُتعزى لـ[المرحمة الثانوية بمنطقة الباحة 
 ؟ ]المرحمة الدراسيةو 

 One ولإلجابة عمى التساؤل قامت الباحثة بحساب تحميل التباين األحادي اإلتجاه
Way ANOVA ير المعدل الدراسي كما في بين متوسطات درجات عينة البحث تبعًا لمتغ
 الجدول التالي:
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بين متوسطات درجات  ( نتائج تحميل التباين األحادي اإلتجاه لداللة الفروق6جدول رقم )
 (452)ن = منخفض(  -متوسط  –عينة البحث في األمن النفسي وفقًا لمتغير المعدل )مرتفع 

مستوي 
 الداللة

متوسط  قيمة ف
 المربعات

الدرجة 
 الحرية

ع مجمو 
 المربعات

 المحاور مصدر التباين

4045 5075: 
  بين المجموعات 8830:4 4 3;5540

 المجموعات داخل 63:34074 669 5076; التقبل
 المجموع 64694054 ;66 

40349 40496 
   بين المجموعات 34:038 4 :7604

 المجموعات داخل 338790:6 669 :4804 اإلنتماء
 مجموعال 33988044 ;66 

40449 70498 
  المجموعات بين 3858048 4 3:045:

 المجموعات داخل 7;944590 669 383038 الطمأنينة
 المجموع 95896044 ;66 

40444 :03;: 
  بين المجموعات 093;9;;4 4 0:7;:;36

الدرجة 
 الكمية

 داخل المجموعات 3955:059: 669 3:4:074
 المجموع :6953:04: ;66 

( وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير المعدل عمى جميع 8يظير الجدول رقم )      
المحاور، وعمى المحور الكمي، ولتحديد إتجاىات الفروق بين المجموعات تم إستخدام إختبار 

 ( البعدي لممقارنة المتعددة بين المتوسطات وكانت نتائجو: Scheffe)شيفيو 
 حصائًيا في األمن النفسي تعزى لمتغير المعدل الدراسي )المعدل( في:أن ىناك فروق دالة إ

المجال األول وىو: التقبل، الفروق لصالح التحصيل )المرتفع( مقابل كاًل من المعدلين  -
 )المنخفض والمتوسط(0 

المجال الثاني وىو: اإلنتماء الفروق لصالح التحصيل )المرتفع( مقابل كاًل من المعدلين  -
 خفض والمتوسط(0 )المن

المجال الثالث وىو: الطمأنينة الفروق لصالح التحصيل )المرتفع( مقابل كاًل من المعدلين  -
 )المنخفض والمتوسط(0 

الدرجة الكمية: األمن النفسي الفروق لصالح التحصيل )المرتفع( مقابل كاًل من المعدلين  -
 )المنخفض والمتوسط(0 
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اللة إحصائية في األمن النفسي تعزى لمتغير التحصيل وتفسر الباحثة وجود فروق ذات د
الدراسي إلى ان الطالبة التي لدييا مستوى مرتفع في االمن النفسي لدييا مستوى مرتفع في 
لى العوامل  التحصيل الدراسيمع االخذ بالحسبان أن اختالف الظروف التي تعيشيا الطالبات، وا 

ة األسرية والتي تمعب دورًا في األمن النفسي لمطالبات المؤثرة في التحصيل الدراسي ومنيا التنشئ
لى أسباب ذاتية  تنعكس عمى تحصيمين الدراسي، باإلضافة إلى العامل اإلقتصادي لكل أسرة، وا 
نسجامين في المدرسة ويمكن تفسير ذلك عمى ضوء نظرية  تتعمق بالطالبات ومدى توافقين وا 

ان تتوقف عمى تحقيق درجة اإلشباع لمحاجات ماسمو التي تؤكد عمى أن جميع نشاطات اإلنس
األساسية0 ومن ىذه الحاجات التي تخدم موضوع الدراسة الحاجة لألمن والحماية لكي تضمن 
إستمرار إشباع حاجتين لمدة أطول في المستقبل، وشعورىن بعدم تحقيق ىذه الحاجة سيؤدي 

شباع المطموب مما يؤثر عمى إلى انشغالين فكرًيا ونفسًيا في السعي والبحث في تحقيق اإل
 أدائين وتحقيق المطموب منين0

( والتي أظيرت وجود عالقة إرتباطية 4438وتتفق ىذه النتائج مع نتائج دراسة الزيتاوي )
دالة موجبة بين درجات الطالب عمى مقياس األمن النفسي والتحصيل الدراسي والتي توصمت 

لمدرسي والتحصيل الدراسي ودراسة الزبير وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين األمن ا
 ( والتي أظيرت وجود عالقة إرتباطية بين األمن النفسي والتحصيل الدراسي44370)

 ولإلجابة عمى التساؤل في الجزء الثاني منو وىو 
ب/ ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسط درجات األمن النفسي لدى عينة من 

 بمنطقة الباحة تعزى لممرحمة الدراسية؟طالبات المرحمة الثانوية 

 One ولإلجابة عمى التساؤل قامت الباحثة بحساب تحميل التباين األحادي اإلتجاه
Way ANOVA  بين متوسطات درجات عينة البحث تبعًا لمتغير المرحمة الدراسية كما في
 الجدول التالي:
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بين متوسطات درجات  ة الفروق( نتائج تحميل التباين األحادي اإلتجاه لدالل8جدول رقم )
 (452)ن = عينة البحث في األمن النفسي وفقًا لمتغير المرحمة الدراسية 

مستوي 
 الداللة

متوسط  قيمة ف
 المربعات

الدرجة 
 الحرية

 المحاور مصدر التباين مجموع المربعات

4044 50;5; 
 (3) بين المجموعات :84804 4 :535045

 المجموعات داخل ;;0;5773 669 0685;9 التقبل
 المجموع 58368048 ;66 

404: 50:73 
 (4)  بين المجموعات 833098 4 4::5470

 المجموعات داخل 57744096 669 0646;9 اإلنتماء
 المجموع 58336074 ;66 

4044 4069; 
 (5) المجموعات بين :;3:0; 4 3;06;67

 وعاتالمجم داخل :4:7403: 669 3:70569 الطمأنينة
 المجموع 038;598: ;66 

4044 50:93 
الدرجة  بين المجموعات ;856705 4 8;539408

 داخل المجموعات 065:;5885 669 08:5;3: الكمية
 المجموع 5949650:4 ;66 

( وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لممرحمة الدراسية عمى :يظير الجدول رقم )
 حور الكمي0جميع المحاور، وعمى الم

( البعدي Scheffeولتحديد إتجاىات الفروق بين المجموعات تم إستخدام اختبار )شيفيو 
 لممقارنة المتعددة بين المتوسطات وكانت نتائجو 

أن ىناك فروق دالة إحصائًيا في األمن النفسي تعزى لمتغير الصف 
 الدراسي ما يمي:

ن ىذه الفروق كانت لصالح )الصف الثالث( التقبل، نالحظ من الجدول أ المجال األول وىو: -
 مقابل )الصف األول والثاني(0

: اإلنتماء نالحظ من الجدول أن ىذه الفروق كانت لصالح )الصف المجال الثاني وىو -
 الثالث( مقابل الصفين )األول والثاني(0

صف : الطمأنينة نالحظ من الجدول أن ىذه الفروق كانت لصالح )الالمجال الثالث وىو -
 الثالث( مقابل )الصف األول والثاني(0

األمن النفسي نالحظ من الجدول أن ىذه الفروق كانت لصالح )الصف  الدرجة الكمية: -
 الثالث( مقابل )الصف األول والثاني(0
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وتعزو الباحثة ىذه النتيجة إلى زيادة الوعي واإلدراك والخبرة لدى الطالبات وطبيعة التعامل     
لمعممين واإلدارة المدرسية، كما أن طالبات الصف الثالث الثانوي لديين انتماء والتواصل مع ا

أكبر بالمجتمع المدرسي والصداقات تكون أعمق، نظرًا لطبيعة السنوات التي قضينيا في 
            المدرسة، كما أن طالبات الثالث الثانوي وتبعًا لممرحمة العمرية لديين إستقرار عاطفي

وبالتالي فإن شعورىن بالسعادة واألمن النفسي بات الصف األول والثاني الثانوي،أفضل من طال
 أفضل وأعمق0

( التي توصمت إلى وجود  4435تتفق ىذه النتيجة في وجود فروق مع دراسة القاسم ) و 
فروق ذات داللة إحصائية في متوسط الدرجات التي حصمت عمييا الطالبات من أفراد العينة في 

 أنينة النفسية ترجع إلى اختالف الصف الدراسي0مقياس الطم
( أن المعرفيون الذين يربطون شعور الفرد باألمن النفسي بالتفكير 4445ويشير مخيمر )

العقالني، بحيث يعتمد كل منيما عمى اآلخر، فالشخص السوي يعيش حياة نفسية طيبة بفضل 
 طريقة تفكيره العقالنية0

 ممخص النتائج:
راسة أن مستوى األمن النفسي لدى طالبات المرحمة الثانوية بمنطقة أظيرت نتائج الد

( بإنحراف معياري 5;30الباحة بشكل عام كان متوسطًا، وبمغ المتوسط العام لفقرات ُبعد التقبل )
(، وىو مستوى متوسط من األمن النفسي، كما بمغ المتوسط العام لفقرات ُبعد اإلنتماء 40:9)
(، وىو مستوى مرتفع من األمن النفسي، كما بمغ المتوسط 4093) ( بإنحراف معياري4056)

(، وىو مستوى مرتفع من األمن ::40( بإنحراف معياري )4064العام لفقرات ُبعد الطمأنينة )
( كمستوى متوسط من األمن النفسي، وفق 4055 -3089النفسي وذلك ألنو جاء ضمن المدى )

 مقياس التدرج الثالثي0
( بين 4043راسة أنو توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى )أظيرت نتائج الد

مستوى األمن النفسي والتحصيل الدراسي لدى طالبات المرحمة الثانوية بمنطقة الباحة في 
( 4043 – 4047المجموع حيث أظيرت النتائج وجود إرتباط موجب دال إحصائيا عند مستوى )

          كمية لألمن النفسي، بينما لم يوجد إرتباط معبين المعدل وكٍل من: التقبل والدرجة ال
 اإلنتماء والطمأنينة0

أظيرت نتائج الدراسة أنو توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات عينة 
من طالبات المرحمة الثانوية بمنطقة الباحة عمى الدرجة الكمية لمقياس األمن النفسي وأبعاده تبعًا 

)المعدل(، حيث كانت الفروق لصالح الطالبات ذوات المعدل )المرتفع( مقابل لمتغير التحصيل 
 كاًل من الطالبات ذوات المعدلين )المنخفض والمتوسط(0  



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

   م0202يوليو    -السابع  العدد   -  63  جمللدا 444
 

 

أظيرت نتائج الدراسة أنو توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات عينة 
لمقياس األمن النفسي وأبعاده تبعًا من طالبات المرحمة الثانوية بمنطقة الباحة عمى الدرجة الكمية 

لمتغير الصف الدراسي، حيث كانت الفروق لصالح طالبات )الصف الثالث( مقابل الصف 
)األول( و )الثاني(عمى أبعاد: التقبل والطمأنينة والدرجة الكمية لمقياس األمن النفسي، ولصالح 

 عد اإلنتماء0طالبات الصف )الثالث( مقابل الصفين )األول( و)الثاني( عمى بُ 
 التوصيات:

 من خالل النتائج التي تم التوصل ليا في ىذه الدراسة توصي الباحثة بالتالي:
 توفير األجواء األسرية والحنان والرعاية لطالبات المرحمة الثانوية بالباحة3-0
مساعدة طالبات المرحمة الثانوية في المذاكرة واإلىتمام بالسؤال عن سموكين وتحصيمين -4

 .مدرسةبال
 عمل ندوات إرشادية لتحسين األمن النفسي داخل المدارس5-0
 عمل دورات خاصة لطالبات المرحمة الثانوية بالباحة لتحسين مستوى األمن النفسي لديين6-0

 الدراسات المقترحة
فاعمية برنامج إرشادي لتحسين األمن النفسي لدى الطالبات المواتي يعانين من القمق  -3

 النفسي0
 نفسي وعالقتو بالكمالية العصابية لـدى طالبات المرحمة الثانوية بالباحة0 األمن ال -4
 عالقة التنشئة األسرية باألمن النفسي لمطالبات بالمرحمة الثانوية0 -5
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 قائمة المصادر والمراجع:
 المصادر

 القرآن الكريم
           ( صحيح األدب المفرد لإلمام9;;3البخاري، محمد بن إسماعيل بن إبراىيم ) 30

           البخاري، تحقيق محمد ناصر الدين األلباني، الرياض، دار الصديق
 لمنشر والتوزيع0

 المراجع العربية:
(0 األمن النفسي وعالقتو بمستوي الطموح والتحصيل الدراسي 4434أبو عمرة، عبد المجيد ) 40

لدى طمبة الثانوية العامة0 دراسة مقارنة بين أبناء الشيداء وأقرانيم 
عاديين في محافظة غزة، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة األزىر، ال

 فمسطين0 
( تقدير الذات وعالقتو بالتوافق النفسي واإلجتماعي لدى الشباب 4443أبو ىين، فضل ) 50

الفمسطيني المشارك في انتفاضة األقصى، مجمة جامعة األقصى، المجمد 
 (، العدد الرابع غزة340)

لنمو األخالقي وعالقتو بالتحصيل الدراسي والمستوى اإلجتماعي (0 ا4443آدم، بسماء ) 60
 واإلقتصادي لألسرة رسالة ماجستير، كمية التربية، جامعة دمشق0

( لشعور باألمن النفسي وتأثره ببعض المتغيرات لدى طمبة جامعة 4447أقرع، اياد محمد ) 70
 النجاح الوطنية، رسالة ماجستير، جامعة النجاح، فمسطين0

سيكولوجية اإلدارة التعميمية والمدرسية وآفاق التطوير العام0  (:444محمد، محمد )جاسم،  80
 ، عمان0 4دار الثقافة، ط

(0  السعادة النفسية وعالقتيا بالتحصيل الدراسي واإلتجاه نحو 4435الجمال، سمية أحمد ) 90
جامعة  -الدراسة الجامعية لدى طالب جامعة تبوك، مجمة كمية التربية

 870-3( :9) :4مصر، الزقازيق، 
ىماليم وعالقتو بالتحصيل الدراسي )دراسة 4434حمادة، وليد ) 0: (0 سوء معاممة األبناء وا 

ميدانية عمى طمبة الصف األول الثانوي العام في مدارس محافظة دمشق 
 3630-345، 48الرسمية(، مجمة جامعة دمشق 



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

   م0202يوليو    -السابع  العدد   -  63  جمللدا 444
 

 

يل الدراسي لدى عينة من (0 الوعي القرائي وعالقتو بالتحص4434الحموري، فراس أحمد ) 0;
طمبة المرحمة الثانوية، مجمة جامعة الشارقة لمعموم اإلنسانية واإلجتماعية 

;( ،30) 

(،"القيم األسرية وعالقتيا بالتغيرات اإلقتصادية 4446حقي، زينب محمد حسين0 ) 340
اإلجتماعية في المجتمع المصري"0 رسالة دكتوراه0  القاىرة: جامعة 

 د المنزلي0 قسم إدارة المنزل0حموان0 كمية االقتصا

 (، األسرة والمناخ المجتمعي، اإلسكندرية: دار المعارف44480خطاب، عبد الباقي ) 330

(0 األمن المدرسي وعالقتو بالتحصيل الدراسي لدى 4437الخالدي، ىاني سميمان أحمد ) 340
طالب المرحمة الثانوية في مدينة الرياض، المجمة العربية لمدراسات 

 (860) ،53األمنية، 

(0 مدخل إلى المناىج وطرق التدريس، الرياض: مكتبة 4449الخميفة، حسن بن جعفر ) 350
 الرشد 0

(: عمم النفس العام، دار الكندي، إربد: 4444الدىري، صالح ـ الكبيسي، وىيب مجيد ) 360
 االردن0

( االمن النفسي وعالقتو بالدافعية لالنجاز في 4434الدلبحي، ضيف اهلل بن حمدان ) 370
لدى معممي المرحمة الثانوية العامة بنين بمدينة الرياض، أطروحة العمل 

جامعة نايف العربية لمعموم األمنية، كمية الدراسات العميا، --)ماجستير(
 0;33-334قسم العموم االجتماعية، ببميوجرافية : ص0 

:0  ( 5;;3الدليم ، فيد ؛ عبدالسالم ، فاروق ؛ مينى ، يحيى ،  والفتة ، عبدالعزيز  )  380
مقياس الطمأنينة النفسية 0 الطائف 0 ، المممكة العربية السعودية مطابع 

 الشيري

(0 اإلنتماء واألمن النفسي لدى الطالب0 المؤتمر 4434درويش، زينب وشحاتة، سامية ) 390
 3940 – 357الثاني لعمم النفس، رابطة االخصائيين النفسيين المصرية: 

درسة في تعزيز األمن النفسي لدى طالبات المرحمة (0 دور الم:443الدليمي، منيرة مرشد ) 3:0
 640-63( ;5الثانوية، مجمة جيل العموم اإلنسانية واإلجتماعية )
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(0 بعنوان" قياس الشعور باألمن النفسي 4434راضي، أحمد إبراىيم وحافظ، سالم ىاشم ) 0;3
لدى طمبة جامعة بابل"، مجمة القادسية لمعموم اإلنسانية، جامعة القادسية، 

35(3 )543 -5480 

( األمن النفسي والثقة بالنفس وعالقتيما باتخاذ القرار 4439الردادي، رحاب بنت سميمان ) 440
الميني لدى عينة من طالبات المرحمة الثانوية بمكة المكرمة، ماجستير: 
عمم النفس ؛ عمم النفس االرشادي ؛ كمية التربية، جامعة ام القرى، مكة 

 المكرمة0

(0 األمن النفسي وعالقتو بالتحصيل الدراسي لدى التالميذ 4437)الزبير، آمال عوض  430
المكفوفين بمعيد النور، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة النيمين، 

 السودان0

(0 األمن النفسي وعالقتو بفاعمية األنا لدى عينة من طمبة 4437الزعبي، أحمد محمد ) 440
ة وعمم النفس، جامعو جامعة دمشق، مجمة اتحاد الجامعات العربية لمتربي

 64 - 33( 6)35كميو التربية،  -دمشق 

(0 األمن النفسي وعالقتو بالتحصيل الدراسي لدى طالبات 4438الزيتاوي، سحر عيسى ) 450
كمية  -جامعة حائل، فرع بقعاء، مجمة الدراسات التربوية واإلنسانية

 (50) :جامعة دمنيور،  -التربية

 ، القاىرة: عالم الكتب0( الصحة النفسية4444زىران، حامد ) 460

 –( األمن النفسي دعامة أساسـية لألمـن القـومي العربـي والعالمي 4445زىران، حامد ) 470
 دراسات في الصحة النفسية واإلرشاد النفسي، القاىرة: عالم الكتب0

(0 األمن النفسي وعالقتو بالتحصيل الدراسي لدى 4446السيمي، عبد اهلل بن حميد ) 480
أليتام بمدينة الرياض0 رسالة ماجستير غير منشورة، طالب دور رعاية ا

 أكاديمية نايف العربية لمعموم األمنية، المممكة العربية السعودية0

( األمن النفسي وعالقتو بالوحدة النفسية، رسالة ماجستير، قسم عمم 4448الشبؤون، دانيا ) 490
 النفس، كمية التربية، جامعة دمشق، دمشق0
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(0 األمن النفسي وعالقتو بأساليب المعاممة الوالدية وبعض 4436)الشياب، محمد عبد اهلل  4:0
المتغيرات الديموغرافية كما يدركيا األبناء لدى عينة من طالب المرحمة 
الثانوية بالمممكة العربية السعودية، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة 

 البحرين، مممكة البحرين0
إساءة المعاممة المدرسية وعالقتيا باألمن ( ;444الشيري، عبد اهلل بن محمد عمي0 ) 0;4

النفسي لدى عينة من تالميذ المرحمة االبتدائية بمحافظة الطائف، رسالة 
 ماجـستير، كميـة التربية، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، السعودية0

(0 اإلدارة التعميمية مفاىيم وآفاق، عمان: دار ;;;3الطويل، ىاني عبد الرحمن صالح، ) 540
 لمنشر0وائل 

 (0 مقاييس التوافق اإلجتماعي، القاىرة: الدار العممية لمنشر40;;3عبد الخالق، احمد ) 530
(0 األمن النفسي وعالقتو بالتحصيل الدراسي: دراسة 4435عبد اليادي، فاطمة الزىراء ) 540

ميدانية عمى عينة من تالميذ المرحمة الثانوية، رسالة ماجستير غير 
 ئر0منشورة، جامعة وىران، الجزا

 0 (، سبل تعزيز التماسك العائمي، القاىرة: الدار الجامعية لمنشر4433العبيدي، سعد، ) 550
(، مدخل إجتماعي لعالج مرض النفس ومضطربي الشخصية 4443عثمان، عبد الفتاح، ) 560

 ، العدد الرابع0 37في المجتمعات النامية، مجمة الصحة النفسية، مجمد 
(0 مستوى األمن النفسي وعالقتو بدافعية 4438ن )عثمان، إبراىيم شيخ عبد الواحد حسي 570

اإلنجاز والتوافق اإلجتماعي الدراسي دراسة ميدانية لطالب الجامعة 
كمية التربية، -الصومال، جامعة أم درمان اإلسالمية -بمدينة مقديشو 

 السودان0
 (0 األمن النفسي وعالقتو بقمق المستقبل لدى طمبة المدارس4439العط، جمال رشيد ) 580

الداخمية األيتام في فمسطين، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة 
 القدس، فمسطين0

( العنف وعالقتو بتوكيد الذات واألمن النفسي لدى ;444عطار، إقبال بنت أحمد0)  590
تمميذات المرحمة المتوسطة من السعوديات وغير السعوديات، مجمة 

 94-35،65بحوث التربية النوعية0 ع0 
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(0 األمن النفسي وعالقتو بمفيوم الذات لدى المعاقين ;444سميمان ) عقل، وفاء عمي 5:0
 بصريًا0 رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة اإلسالمية، غزة0 

، بيروت: دار الراتب 3(0 اإلسالم والصحة النفسـية، ط4443العيسوي، عبد الرحمن ) 0;5
 (4443الجامعية، )

ثره عمى مشكمة التأخر الدراسي، رسالة (، العنف األسري وأ4438الغامدي، ىدى سعيد، ) 640
 ماجستير مقدمة لكمية التربية جامعة الباحة0

 (، التوافق الدراسي، القاىرة: المكتب الجامعي لمنشر0 :444الغرباوي، عمر، ) 630
بيروت: الدار العربية  ( سيكولوجية التنشئة اإلجتماعية،4435القاسم، عبد الرحمن ) 640

 لمنشر0 
(0 مشكالت :444ان، عبير محمد وكوسو، سوسن عبد الحميد )محمد، إيمان زكي والصب 650

الطالبات وعالقتيا بمؤشرات الصحة النفسية والتحصيل الدراسي لدى 
عينة من طالبات كمية التربية إلعداد المعممات بمكة المكرمة، دراسات 
في المناىج وطرق التدريس، الجمعية المصرية لممناىج وطرق التدريس، 

 970 – 36(، 353مصر )
( : الرفض الوالدي ورفض األقران والشعور بالوحدة النفسية في 4445مخيمر، عماد ) 660

 0;7، ص 3،العدد  35المراىقة، دراسات نفسية، المجمد 
(0 الشعور بالوحدة النفسية واألمن 4435مصطفى، منار سعيد والشريفين، أحمد عبد اهلل ) 670

فدين في جامعة اليرموك، النفسي والعالقة بينيما لدى عينو من الطمبة الوا
 3840-343(     363، );المجمة األردنية في العموم التربوية، 

(: المعاممة الو الدية والشعور باألمن النفسي والقمق لدى عينة من 4448ميندس، ميساء ) 680
طالبات المرحمة المتوسطة، رسالة ماجستير، كمية التربية، جامعة أم 

 القرى:السعودية0
(0  اإلغتراب النفسي وعالقتو باألمن النفسي "دراسة ميدانية عمى 4434نعيسة، رغداء ) 690

مجمة جامعة عينة من طمبة جامعة دمشق القاطنين بالمدينة الجامعية"، 
 5(:4، )دمشق
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