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األمن النفسي لدى طلبة الجامعة
د .محمد عباش محمد

د .سلوى فائق عبد الصهابي

جامعة بغداد
مركز البحوث التربوية والنفسية

جامعة الكوفة
كلية التربية األساسية

ممخص البحث

ييدف البحث الحالي التعرف على مستوى االمن النفسي لدى طلبة الاامعة و ولة لل التعةرف علةى داللة الفةرو

على وف متغير النوع ( لور -إناث) و ومن أال التحق من لل فقد قةا الباحاةان بتبنةي مقيةاس اامةن النفسةي المعةد
مة ةةن قبة ةةل (المحمة ةةداوي  )7004إ بلة ةةد عة ةةدد فق ارتة ةةو بئة ةةيغتيا النيا ي ة ة ( )00فق ة ةرقو وقة ةةد ت ة ة التهلة ةةد مة ةةن ئا ئة ةةو
السةةايلومتري وت ة تطبي ة االداق علةةى عين ة بلغ ة

( )070طالةةو وطالب ة و ت ة أ تيةةارى مةةن اةةاث لليةةا

فةةي الاامع ة

المستنئ ةري ىةةيل (للي ة العلةةو و وللي ة االداوو وللي ة التربي ة ) للعةةا الد ارسةةي  7005 -7004وأظيةةر نتةةا ب البحةةث

اآلتي

 .0إن عين البحث من طلب الاامع لديي أمن نفسي.
ا

 .7تواد فرو

دالل إحئا ي بين (ال لور واإلناث) في االمن النفسي ولئالح االناث.
الفصل األول

مشكمة البحث:

يشيد الماتمع العراقي تحوال

ااتماعي وتغي ار

فئار إيقاع حياتي اليومي سريعاً وأئبح

اقافي متسارع ألق

بتداعياتيا السلبي على اافراد,

الضغوط النفسي عليي ألار حدق وشدق  ,لما أن نسيب العاقا

االاتماعي بيني أئبح واىياً وىو اامر االدى إلى ظيور عاما

التواس وال وف والقل وفقدان اامن النفسي

وتزايد مشاعر الوحدق النفسي والعاطفي واالاتماعي  ,ويعتبر اامن النفسي في بلدنا من الحااا

يسعى لل فرد على إشباعو في ظل تدىور الظروف اامني مما يدفعو بالقيا بسلوليا

ليا ,ومن ىنا ااء

ااساسي التي

قد يلون مابور علييا ومرغ

فلرق إاراء ى ه الدراس التي يهمل الباحاان أن تلشف نتا ايا طبيع ومستوى اامن النفسي لدى

طلب الاامع و ا تبرز مشلل البحث الحالي من ال االااب على التساؤال

االتي ل

 .0ىل طلب الاامع لديي امن نفسي؟

 .7ىل ىنال فرو بين ال لور واالناث في االمن النفسي؟
أهمية البحث:

في الحياق اليومي يظير التهاير لللاير من المتغي ار

والئراع بين الطموحا

والضغوط التي تاعل الفرد يعيش حال من التناقض

والفرص المناسب التي تحق تطلعو نحو ملان ااتماعي فتدفعو تلل الطموحا

إلى ممارس

بعض اانماط السلولي غ ير المقبول من أال إشباع حاااتو ااساسي ويترتو على ى ا الوضع آاار سلبي لايرق
منيا لارق الرياءو تلل الضغوط التي أحدا

المقبولو وولد

تئدعاً في البناء النفسي واالاتماعي وىيه

وضعاً يسوده التفلل ال لقي واالاتماعي ( الراوي و 7000و ص. )2
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وقد تؤدي الضغوط االاتماعي بالفرد إلى ضرورق التئرف بطريق ت الف ما يحمل من معتقدو ل ا قد يلون

ىنالل ا تاف بين اتااىا
لتقبل المعلوما

الفرد ال ائ وبين التزاماتو العام لما تؤمن النظري بهن اافراد ليسوا على استعداد

التي تتعارض واتااىي النفسي المتمسلين بو وافترض

النظري أيضاً ان االتااىا

والتغي ار

التي تعتري السلول أو الظروف (اال و 0651و ص. )050

العاق ةةا

االاتماعية ة مئ ةةد اًر ميمة ةاً م ةةن مئ ةةادر اام ةةن النفس ةةي ف ةةي حي ةةاق المبح ةةواين ف ةةي د ارس ةةا

وقةةد تعةةدد

العاقةةا

وتباينة

الموضةةوعا

تتغير لتتف

التةةي ينظةةر إلييةةا بوئةةفيا مئةةادر أولية لدمةةن النفسةةي عنةةد ااف ةرادو إ تماةةل

االاتماعي ة بوئةةفيا مئةةد اًر ميم ةاً مةةن مئةةادر ارح ة الفةةرد وسةةعادتو ل ةاً مةةن التفةةاعا

عديدق.وتتض ةةمن

العا لي ة و العاق ة

باائدقاءو وزماء العملو وقد أشار النسةب االبةر مةن المبحةواين فةي د ارسة لامبةل( (Campell, 1981و ود ارسة
اراايةةل ) (Baum, 1985إلةةى أىمي ة العاقةةا
دراسا

االاتماعي ة و والمشةةارل و والتوائةةل االاتمةةاعي فةةي حيةةاتي وأشةةار

أ رى إلى أن القي الروحي واإليمان باهلل من المئةادر الميمة التةي تعطةي للحيةاق معنةى وتشةعر الفةرد بالرضةا

واالطم نانو (الشمريو 7000و ص)25
وأابت

دراس (العراقيو )0651إلى أن العقا د الديني تاعل حياق اافراد ألار شةعو اًر بالسةعادق واامةن النفسةي وليةا

تهاير لبير على حياتي وتعاماتي اليومي وو (العراقيو 0651و ص.)40-36

يقةةول عةةال الةةنفس رواةةرزلا إن النةةاس قةةادرون علةةى ضةةبط حيةةاتي و وتوايةةو سةةلولي و وات ةةا ق ة ارراتي و والت طةةيط

لمس ةةتقبلي و وىة ة يحمل ةةون ب ةةدا لي بة ة ور اطم ن ةةاني وس ةةعادتي و وىة ة ليسة ةوا عبي ةةداً للظ ةةروف البي ية ة و وال رى ةةا ن للظ ةةروف
الانسةةي و والعدوانية و وىة مسة ولون أمةةا واتية وال يحة لية أن يلومةوا إال أنفسةةي وان اإلنسةةان و الش ئةةي المطم نة
القوي و ىةو الة ي يوااةو اازمةا

والئةعوبا

بتليةف إياةابي ودون لبة

أو ضةياع فيةو لالغئةن الطةري عمية الاة ور

ييزه النسي و وال تلسره العوائفو (اللوفيو 7003و ص.)700
وت تلف االدرالا

نحو اامةن النفسةي علةى نحةو لبيةر بةين ااشة اص وغالبةاً مةا يلةون فييةا ارتبةاط مةع الظةروف

الموضةةوعي واالناةةا از الماضةةي و وأن الحئةةول علةةى شةةيادق اامعية ال يعنةةي حيةةاق سةةيل و وقةةد يةةؤدي الحئةةول علةةى

اروق مفاا إلى تعقيد حياق الفةرد بطريقة غيةر متوقعة و أمةا ااشة اص اائةحاء بةدنياً فقةد يشةعرون بملةل وضةار فةي
الحيةةاقو وتتالةةى ااىمية البالغة ل ارحة اإلنسةةان واطم نانةةو وتهايرىةةا فةةي تلةةوين ش ئةةي الفةةرد وتطويرىةةا و إ ىةةي تعنةةي
وعةةي ااف ةراد بمةةوقعي فةةي الحيةةاق فةةي محةةيط الاقاف ة

وأنظم ة القةةي التةةي يعيشةةون بيةةاو وعاقتيةةا بهىةةدافي وتوقعةةاتي و

ول لل برز أىمي ى ا المفيو من ال تهاره بالدين واا ا و والقي الش ئي اا رى التي تؤار على قةوق اافةراد
وادرالي لسعادتي واطم ناني النفسي(المحمداويو 7004و ص)000-65

وتماشياً مع ىة ا التواةو القةدي الحةديث لعلة الةنفس اإلياةابيو وبةالنظر اىمية المرحلة الاامعية فةي حيةاق الشةباو

ومةةع أىمي ة دورىةةا فةةي بنةةاء ش ئةةيا

الطلب ة واعةةدادى وتةةهىيلي لتحمةةل المسةةؤولي إعةةادق بنةةاء الةةوطنو والعمةةل بةةرو

التعةاون والتضةامن والقةةدرق علةى ات ةةا القةرارو تبةرز أىمية توظيةف نتةةا ب د ارسةا

ىة ا التيةةار والقيةا بد ارسةةا

فةي إطةةاره

في ماتمعناو ائ بعد ظروف االحتال وما لفو من واقع مهساوي يعيشو الماتمع العراقيو إلى دراة ربمةا أوئةلتو
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إلى حال من واليهس وفقدان اإلحساس بالراح النفسي (اامن النفسةي)و ممةا يحةت علةى البةاحاين فةي ماةال علة الةنفس
واالاتم ةةاع أن يقومة ةوا ب ةةدور تن ةةويري م ةةن ةةال الموض ةةوعا

الت ةةي تعي ةةد إل ةةى أفة ةراده تة ةوازني وق ةةدراتي عل ةةى بن ةةاء حي ةةاق

ةاء علةى لةل تبةرز أىمية البحةث
متماسل تشةعرى بال ارحة النفسةي واامةل وتوئةلي إلةى بةره السةعادق واالطم نةانو وبن ً
الحالي فيما يهتيل

 -0أىمي ة المرحل ة والش ةريح التةةي ئةةتيا بالبحةةث أال وىةةي طلب ة الاامع ة و وىةةي مرحل ة التفليةةر الماةةرد ووضةةو التفليةةر
االبتلاري وفييا يلون الطلب الار اسةتق ار اًر واىتمامةاً باإلعةداد للمسةتقبل ويحةاولون تحقية اناةاز افضةل مةن ةال التعةاون
مع زما ي  ,واىدافي بدأ

تغدوا الار تحديداً وان قدراتي واتااىاتي تبلور ومطالةو الماتمةع مةني ائةبح

ألاةر ممةا

سب واندمااي في الحياق أئبح ألار فاعلي
 -7حاا ماتمعنا لمال ى ه الدراسا

لما يمر بو من ظروف ائ تاعل فيمنا لعملي اامن النفسي.

 -0اامن النفسي بحد اتو مي في عملي تطوير الش ئي .
أهداف البحث:

ييدف البحث الحالي التعرف علىل

 -0مستوى اامن النفسي لدى طلب الاامع .
 -7التعرف على دالل الفرو في اامن النفسي على وف متغير النوع ( لور-اناث).
حدود البحث:

يقتئر البحث الحالي علةى طلبة الاامعة المستنئةري وللةا الانسةين ( لةور -انةاث) والت ئةص (العلمةي -االنسةاني)

للعا الدراسي .7005-7004
تحديد المصطمحات:
األمن النفسي  Psychological Securityعرفو لل منل
ــــ ماسمو:

إن الطمهنين االنفعالي أو اامن النفسي يعني شعور الفرد بهنو محبوو متقبل من اآل رين لو ملان بيني يدرل

إن بي تو ئديق ودودق غير محبط يشعر فييا بندرق ال طر والتيديد والقل ( .ديراني  ,0657,ص .)20
ــــ المحمداوي (:)2007
ال ا

شعور الفرد باالستقرار والتحرر من القل وال وف لتحقي متطلباتو ومسةاعدتو علةى إدرال قدرتةو واعلةو ألاةر تليفةاً مةع
والماتمع(.المحمداوي ,7004 ,ص)75

ــــ حسن ودايني (:) 2006

ىو الطمهنين النفسي واالنفعالي وىةو حالة يلةون فييةال إشةباع الحااةا

مرلو من اطم نان ال ا

مضةموناً وغيةر معةرض لل طةر واامةن النفسةي

والاق بيا مع االنتماء إلى اماع آمن (.حسن و دايني ,7003,ص)012

413

املؤمتر العلمي السنوي (( يوم الصحة النفسية ))

October 10, 2018

التعريف النظري:

بما أن الباحاان قد تبن

مقياس االمن النفسي المعد من قبل ( المحمداوي  )7004وف واي نظر (ماسلو) فان

التعريف النظري للباحاان ىو نفس تعريف ماسلو الم لور اعاه.
التعريف اإلجرائي:

الدرا التي يحئل علييا المستايو من ال استاابتو على مقياس اامن النفسي.
الفصل الثاني
اإلطار النظري

النظريات التي تناولت مفهوم االمن النفسي:
ـــ نظرية التحميل النفسي (فرويد):

السةلول البشةري و وسةةمى فرويةد لةةل بمبةدأ السةةرور )(Pleasure Principlesو وفيمةةا بعةد اسةةماه غريةزق الحيةةاق.

وى ا الدافع إلى الراح النفسي اعل اافراد يبحاون عن التوسع للحئول علةى فةرص للسةعادق ودفعية نحةو حنةان ألاةر
ونعي ألار وراح ومعرف ورضا في ماال النفس والحياق أما من ناحي ئح اافراد النفسي فيرى فرويد أن ال لةو مةن
العئاو يعد مؤش اًر على تمتةع الفةرد بطمهنينة نفسةي عالية و إ إن العئةاو ينشةه عةن بة ار الفةرد السةابق (طفولتةو)و

فضاً عن الئراع ,وأشار فرويد إلى أن استمرار السعادق واالطم نان قانون بايولواي ونفسي وىةو ااسةاس الة ي يةنظ
ال ي يحدث بين ملونا

الش ئي الااا و (شليفر وملمانو 7003و ص.)000-006

ويةةرى فرويةةد أن النةةاس يحةةاولون دا م ةاً الحةةد مةةن التةةوتر واال ة والقل ة وال ةةوف وزيةةادق فةةرص الحئةةول علةةى االمةةن

النفسةةي ال ة ي يماةةل الشةةعور بال ارح ة النفسةةي والسةةعادق والرضةةا.إ عةةد البحةةث عةةن االمةةن النفسةةي والحيةةاق السةةعيدق ىةةو
اليدف للسلول اإلنساني و واالمن النفسي بحسو رأي فرويد ىةو القةدرق علةى الحةو والعمةل المامةرو فالقةدرق علةى الحةو

تعني أن الفرد في وضع يسمح لو بتقدي الحو ال الص لآل رين وأن يتلقةاه مةني وأن القةدرق علةى العمةل المامةر تشةعر
الفةرد باللة ق التةي تحقة بالرضةا وتةؤدي إلةى اإلشةةباع وعةدىما فرويةد مظيةران مةن مظةاىر الش ئةي المسةتقرق المطم نة

ودليل على توازن الوظا ف النفسي (أبو غزالو 7003و ص.)40-32

ويرى فرويد أيضاً أن الش ئي المطم ن تستطيع إشباع الحااا

وتبقى متحررق من الشعور باإلا واللو

االاتماعي.وىي حئيل عد التنافر ( االنساا ) بين اوانو الش ئي الااا و فالش ئي في توافقيا واطم نانيا
النفسي ما ىي إال حئيل نيا ي ال ملاني تحقي

التوازن وتانو اال وأحال الواقع االاتماعي ال ي يرس من

ال ال معال اائيل للش ئي في استوا يا وانحرافيا .وبما أن فرويد قد افترض أن اإلنسان تحرلو الرغب في الل ق

وتانو اال (الشعور بالراح واالمن النفسي)و فقد يت

لل من ال اللاوء إلى اآلليا

الدفاعي واإلفراط في

است داميا مما يؤار سلباً على تعامل الفرد مع الحياق لما يدل على ضعف اانا (وظيور حال من عد السواء لدى
الفرد)( .الشمريو 7000و ص.)30-25
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ـــــ النظرية الوجودية:

تميةةز ى ة ه النظري ة بتقسةةيميا الش ئةةي وفق ةاً لنمطةةين أساسةةيينو يملةةن أن تئةةنف علةةى أساسةةيا إلةةى ش ئةةي

مطم نة وغيةر مطم نة و ممةةا اعةل العديةد مةن العلمةةاء يتبنةى ىة ين النمطةين فةةي وضةع المعةايير لدشة اص المطم نةةين

وغير المطم نين نفسياًو وى ان النمطان ىمال

 -0الشخصية المطمئنة:

ا يتئةةف ى ة ا الةةنمط مةةن الش ئةةيا

بهنةةو قةةادر علةةى اإليفةةاء بمتطلبةةا

فاعل و مما يؤار لل اإلشباع اإلياابي في ب ار
 -7الشخصية غير المطمئنة:

وتسةةيطر علةةى ى ة ا الةةنمط مةةن الش ئةةيا

الفرد االاتماعي والبيولواي .

عملي ة إشةةباع الحااةةا

الحااةةا

النفسةةي و واشةةباعيا بئ ةةورق

النفسةةي و ومةةن ا ة فهنةةو ياةةد نفسةةو مرغم ةاً علةةى

تقةةدي أدوار ااتماعية مفروضة عليةةو مسةةبقاً .وغالبةاً مةةا يتئةةف سةةلولو بالتاز ة والنمطية والميةةل الةةى عملية اسةةتغال
اآل رينو لما تسيطر عليو اافلار المادي و ويفتقد الشعور باالستقرار النفسيو فضاً عةن الضةي والتةوتر وال ةوف مةن

المستقبل( .ال وااا ,7006 ,ص)004-006

ومن المعايير التي وضعيا العلماء والميتمون لدش اص المطم نين وأقراني غير المطم نين ما يهتيل-
 -0يتميةةز االشة اص المطم نةةون بقةةدرتي علةةى الموازنة بةةين ااشةةلال الاااة للواةةودو وىةةيل الواةةود الة ي يحةةيط
بةةالفرد والواةةود ال ةةاص بةةاافراد .والواةةود المشةةارل فةةي العةةال و وعليةةو فةةان االش ة اص العئةةابيين ىةةو أول ةةل
المشغولين بالواود المحيط بي وبئورق مفرط و وى من الميملين في الوق

نفسو بواودى ال اص.

 -7يتميز االش اص المطم نون نفسياً بلوني من الملتزمين بالحياق ومن الساعين الةى تحقية ااىةداف ال ائة
بي .

 -0إن ااش اص المطم نين نفسياً ى أول ل ال ين يمتللون القدرق على تحمل المسةؤولي وعةد التةردد او ال ةوف
من ات ا الق ار ار .

وطبقاً للواودي فان الش ص المطم ن ىو القادر على إبداء الشااع في موااي المستقبل من ال معرفتو

ب اتو واملاناتو التي تاعلو قاد اًر على تحمل النتا ب التي سترتو على أفعالوو ويرى الواوديون ان االمن النفسي للفرد

يلون في حريتو وفي ا تيار القي التي تحدد إطاره في الحياق وتعطي معنى لحياتوو لما تلون في اللاوء إلى اهلل

وعبادتو( .لمالو 0661و ص)062-040
ـــــ نظرية الدافعية اإلنسانية : Human Mativation Theory
ابراهام ماسمو ):(A. Maslow, 1970-1908
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يعةةد اب ارىةةا ماسةةلو ش ئةةي بةةارزق فةةي عل ة الةةنفس المعائةةر لمةةا يمتللةةو مةةن اتاةةاه اديةةد ينتمةةي إلةةى علة الةةنفس

اإلنساني وىي حرل اديدق في عل الةنفسو أطلة علييةا ماسةلو القةوق الاالاة ) (Third Forceبةين السةلولي والتحليةل
النفسي.
ولعل أبرز ما تميز بو نظري ماسلو أنو حةاول د ارسة الش ئةي اإلنسةاني مةن ةال الئةح مةن حيةث حةاال

التماليا وتفوقياو وليس قئورىاو أي ىو ينائر القيم ال اتي للش ئةي اإلنسةاني و وىةو مةد ل معةالس لمةا ىةو سةا د
لدى العديد من االتااىا

النفسي السا دق (اابرو 7001و ص.)50-43

إن نظري ة الدافعي ة اإلنسةةاني الب ارىةةا ماسةةلو تةةرى أن لانسةةان حااةةا

بعضيا يميز الانس البشري بهسره علةى طةول الاقافةا

وميةةول ليةةا أساسةةيا النشةةو ي

واملانةةا

وعرضةياو وبعضةيا اآل ةر ةاص للةل فةرد علةى حةده مقئةورق

عليةةو وحةةدهو ويتئةةور أن النمةةو اللامةةل المنشةةود يقةةد علةةى تحقي ة ى ة ه اإلملانةةا

واشةةباع ى ة ه الحااةةا

(Myers,

).2000, P.571-578
وقد قد ماسلو قا م للحااا
 -0الحااا
 -7حااا

بحسو أسبقيتيا والحاا ليا أطل عليو ىر الحااا

الفسيولواي .Physiological Needs

)(Hierarchy of needsل

اامن.Security Needs

 -0حااا

الحو واالنتماء .Belonginness Love Needs

 -1حااا

تقدير ال ا

.Needs of Respect

 -2حااا

تحقي ال ا

( .Self-Actulizationالمحمداويو7004و ص.)06

 -1الحاجات الفسيولوجية األساسية :Basic Physiological Needs

ماةةل تانةةو الاةةوع و والعطةةشو واال ة و والسةةعي إلةةى اإلشةةباع الانسةةيو وغي ةره مةةن الحااةةا

التةةي ت ةةد البقةةاء

البيولواي بشلل مباشر.
 -2حاجة الشعور باألمان:Security Needs
وى ةةي أىة ة الحاا ةةا

النفس ةةي وم ةةن أىة ة دواف ةةع الس ةةلول م ةةدى الحي ةةاق وتة ةرتبط ىة ة ه الحااة ة ارتباطة ةاً وايقة ةاً بغرية ةزق

المحافظ ة علةةى البقةةاء وتشةةمل ماموع ة مةةن الحااةةا

المتئةةل بالحفةةاظ علةةى درا ة معقول ة مةةن االسةةتقرار واامةةان

المةةادي والمعنةةوي والنظةةا واليقةةين فةةي البي ة ال ائ ة بةةالفردو واالعتمةةاد علةةى مئةةدر مشةةبع للحااةةا  .ويتاسةةد ضةةغط

مال ى ه الحاا على ىي م اوف من المايول ومن اإلحساس بالغموض والفوضةى وا ةتاط اامةور أو ال ةوف مةن
فقدان التحل في البي المحيط .
 -3حاجة الحب واالنتماء :Belongingness Love Needs

يوضةح ماسةلو ىنةا حااة الفةرد إلةةى موقةع مناسةو فةي العا لة ودا ةةل الاماعة بوئةفيا المراعية ااساسةي التةةي

ينتم ةةي إليي ةةا .إ يش ةةعر ال ف ةةرد الة ة ي يت ةةو إل ةةى عض ةةوي الاماعة ة بالوح ةةدق والعزلة ة وافتق ةةاد الئ ةةداق والنبة ة االاتم ةةاعي
والةةرفض إ ا سةةيطر عليةةو فل ةرق غيةةاو اائةةدقاء وااقةةارو والةةزون وااطفةةال .ويةةرى ماسةةلو أن الماتمةةع ال ة ي يتس ة
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بةةالحرال المرتفةةع تسةةوده السةةطحي وحيةةث العاقةةا

االاتماعية بةةين أفةراده بشةةلل ي ةةبط حااةةاتي إلةةى الحةةو واالنتمةةاءو

فينتب عن لل سوء التليف واامراض النفسي واالاتماعي .

ةةال الرشةةدو فالحةةو شةةرط أسةةاس

وىنةةال عاق ة اوىري ة وارتبةةاط قةةوي مةةا بةةين ب ة ار الطفول ة والئةةح النفسةةي

وفيم ةةا ي ةةص الح ةةو بئ ةةف

مسةةب لارتق ةةاء إل ةةى مسةةتوى االطم ن ةةان النفس ةةي لةةدى الف ةةرد.

ائ يفر ماسلو بين نوعين مستويين لي ه الحاا ل المستوى اادنى أو مستوى الحةو الناشةع عةن الةنقص إ يتحقة

اإلنس ةةان م ةةن حب ةةو أو عاقة ة ت لئ ةةو م ةةن ت ةةوتر الوح ةةدق وتس ةةاى ف ةةي إش ةةباع حااات ةةو ااساس ةةي و ما ةةل ال ارحة ة واام ةةان

والانسو (سلمانو 7002و ص.)22-70

 -4حاجة المكانة وتقدير الذات :Needs of Respect
وليا اانبان ىمال

أ -احت ار النفس أو اإلحساس الدا لي بالقيم ال اتي من ال امتال اللفاي أو التملن أو االقتدارو فضةاً عةن الاقة

ب ةةالنفس وق ةةوق الش ئ ةةي واالنا ةةاز واالس ةةتقال والحرية ة و وىة ة ا يعن ةةي أن الف ةةرد يحت ةةان إل ةةى الشة ةعور بهن ةةو اةةدير بةةبعض

ااشياء وأنو قادر على التفو في عملو وقادر على ااتياز التحديا

ال الحياق.

و -الحاا ة إلةةى الشةةعور بةةاالحت ار م ةةن اانةةو الماتمةةع المحةةيط والتسةةاو تق ةةدير المحيطةةين بةةوو ممةةا يعنةةي الملانة ة
االاتماعي واعتراف اآل رين بو وتقبلي لو وانتباىي إليوو أي أنيا تمال المرلز االاتماعي والشيرق والسمع الطيب .
ويرى ماسلو أن الاانو ااول يئبح ألار قيم وأىمي لانسان من الاانو الااني مع تقد العمر والنضب.
 -5الحاجة إلى تحقيق الذات (الحاجات العميا):self -Actulization
إن تحقي ال ا

ىنا يشير إلى حاا اإلنسان الست دا لاف قد ارتةو و وتحقية لةل إملاناتةو وتنميتيةا إلةى أقئةى

حةةد يملةةن أن تئةةل اليةةو .ويةةرى ماسةةلو أن ىة ا التحقية للة ا

ياةةو أن ال يفية فةةي حةةدود الحااة إلةةى تحقية أقئةةى

قدرق أو ميارق أو ناا بالمعنى الش ئي المحددو وانما يشمل السعي نحو قةي وغايةا
و و ل الامالو وتهليد العدل وغير للو ومال ى ه القي والغايا
شهنيا شهن الحااا

اادنىو وىي ازء اليتا أز من اإلملانةا

تتحق للي يئل اإلنسان إلى مرتب تحقي

مع نفسو) (محمد,7004,ص)707-700
األمن النفسي عند ماسمو:

أو دوافةع أئةلي ولامنة فةي اإلنسةان

اللامنة فةي الش ئةي اإلنسةاني والتةي تلةح مةن أاةل أن

اتوو وأن يلون لا ناً حقيقياً يعيش بسا وىةدوء نةابع مةن دا ةل نفسةو (أو

افترض ماسلو أن اامن النفسي أحد الميما

الحااا

تمال حااةا

عليةا ماةل اللشةف عةن الحقيقة

الاوىري في الش ئي التي تنبا من دا ل الفرد ,فعندما تشبع

الدنيا تتحول القوى ال دافعي دا ل الفرد لتلريس نفسيا إلشباع الحااا

العليا التي يؤدي إشباعيا إلى سعادق

عميق وسمو في العقل وااراء لحياق الفرد الدا لي و وان اامن النفسي ىو أحد الدوافع الماو ار ي Metamolaurotion
فيو حاا نما ي تعمل على وف آليا

وقواعد ت تلف عن تلل التي تعمل بيا حااا

النقص .ومع أن اافراد أح ار ًار

في ا تيارى لدىداف التي تحق لي الرضا عن النفس والقناع في الحياق وشعورى بالسعادق واامن واالستقرارو إال
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أنو من الئحي ألار لو ا تاروا المعاني وااىداف التي تسي في تحقي إملانياتي وتعبر عن القي التي يؤمنون بياو

(الشمريو 7000ن ص.)67-52

وان أفضل النتا ب وألارىا ئحي تحةدث فيمةا إ ا اسةتطاع الفةرد ا تيةار المعةاني واانشةط التةي تعبةر عةن القةي
الاوىري التي يؤمن بيا .إ إن تارد الفرد من أي منظوم قيمي ىي حال اضطراو نفسي و فاللا ن اإلنسةاني بحااة

اطةةار مراعةةي مةةن القةةي أو فلسةةف فةةي الحيةةاق والةةى ديةةن أو مةةا يشةةبو الةةدين للةةي يعةةيش ويطمة ن بةةو بالقةةدر نفسةةو الة ي
يل ةةون في ةةو بحااة ة إل ةةى الطع ةةا والم ةةاء ون ةةور الش ةةمس واام ةةا والح ةةو .إ ي ةةرى ماس ةةلو أن تحقية ة الة ة ا

Self-

 Actualizationأمر ملافع لتحقي االطم نان النفسي لدى الفةردو وأن تحقية االطم نةان النفسةي فةي الحيةاق أمةر غيةر
مملن دا ماً لل أن االطم نان متواف اًر في الحاال

الماالي فقط( .ديراني ,0657 ,ص)31-30

الدراسات السابقة

 -1دراسة وهيب (:)1991
ىدف

ى ه الدراس إلى معرف العاق بين القةي واامةن النفسةي و تلونة

عينة البحةث مةن ( )701طالبةاً وطالبة

م ةةن اامعة ة الموئ ةةل بواق ةةع ( )073طالبة ةاً و( )005طالبة ة  .وق ةةد اس ةةت د الباح ةةث ( ا تب ةةار الق ةةي اللب ةةرو وفيرن ةةون
الدراس إلى ان الماموع التي يمتلل افرادىةا قيمةاً دينية

المعرو لدمن النفسي  .وتوئل
وليندزي ) وا تبار (ماسلو)
ّ
عالي ة يتمتع ةةون بمس ةةتوى أعل ةةى فةةي الش ةةعور ب ةةاامن النفس ةةي ممةةا تمتلل ةةو الماموعة ة ال ةةدنيا فةةي الق ةةي الدينية ة ( وىي ةةو,
.)0660
 -2دراسة الدليم (:)2004
حاول

ى ه الدراس إلى اللشف عن طبيع العاق المواودق بين اإلحسةاس بالطمهنينة النفسةي والشةعور بالوحةدق

النفسةةي فةةي أوسةةاط طلب ة اامع ة الملةةل سةةعود بالريةةاضو ومةةدى واةةود فةةرو بةةين ال ة لور واإلنةةاثو أو طلب ة اللليةةا

العلمية والنظرية فةي اإلحسةةاس بالطمهنينة النفسةي والوحةدق النفسةةي  .تة تطبية الد ارسة علةةى عينة بلغة ( )700طالةةو
وطالب  ,وأظيةر النتةا ب واةود عاقة إياابية دالة بلغة

( )%27بةين اإلحسةاس بالطمهنينة النفسةي والشةعور بالوحةدق

النفسةةي و لمةةا واةةد أن ىنةةال فروق ةاً دال ة بةةين طلب ة الت ئئةةا

العلمي ة واادبي ة و إ اتضةةح أن طلب ة اللليةةا

العلمي ة

ألار إحساساً بالوحةدق النفسةي  .و وقةد ظيةر أن الة لور ألاةر شةعو اًر بالوحةدق النفسةي مةن اإلنةاثو ولة تظيةر فروقةاً ا

دالل ة إحئةةا ي علةةى مسةةتوى الاةةنسو والت ئةةص فةةي الشةةعور بالطمهنين ة النفسةةي والشةةعور بالوحةةدق النفسةةي ( .الةةدلي و

)7001
3ــ دراسة المحمداوي (:)2007
طبقة

ىةةدف

الد ارسة ة التعةةرف عل ةةى االتا ةةاه الروحةةي – الم ةةادي والشةةعور ب ةةاالمن النفس ةةي فةةي الس ةةلول االاتمةةاعي ,ا

علةى عينة مةن طلبة الاامعة بلغة

( )200طالةو وطالبة ولانة

النتةا ب ,أن طلبة الاامعة ال يتمتعةون بةةهمن

نفسي ,فضاً عن أن فاض االتااه الروحي – المادي في السلول االاتماعي(.المحمداوي )7004 ,
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الفصل الثالث

منيب وااراءا
يتضمن ى ا الفئل استعراض لااراءا

البحث

التي قةا بيةا الباحاةان مةن تحديةد للماتمةع وا تيةار العينة الممالة لةو,

ومن ا أستعمال الوسا ل اإلحئا ي المناسب لتحليل البيانا
أوالً :مجتمع البحث:

تةهلف ماتمةةع البحةث الحةةالي مةن طلبة لليةا

 7005-7004موزعين على ( ) 00لليا

ومعالاتيا ولما يهتيل-

الاامعة المستنئةري و والبةةالد عةددى ( )10415للعةةا الد ارسةةي

علمي وانساني بواقع ( )05762من ال لورو و( )77120من اإلناث.

ثانياً :عينة البحث:

لقةةد إعتمةةد الباحا ةان فةةي أ تيةةار عين ة بحايم ةا علةةى الطريق ة الطبقي ة العش ةوا ي حيةةث بلةةد عةةدد أف ةراد ى ة ه العين ة

( )070طالباً وطالب تة أ تيةارى مةن اةاث لليةا

فةي الاامعة المستنئةري ىةيل (للية العلةو  ,وللية االداو ,وللية

التربي ) ,موزعين على وف متغيري الللي ونوع الانس ,والادول ( )0يوضح لل.
الادول ()0

عين البحث موزع على وف متغيري الللي ونوع الانس
ت

الكمية

المجموع

النوع
ذكور

أناث

0

العلو

03

70

04

7

اآلداو

73

70

16

0

التربي

06

02

01

الماموع

30

26

120

ثالثاً :أداتا البحث :

تحقيقا اىداف البحث قةا الباحاةان بتبنةي مقيةاس االمةن النفسةي المعةد مةن قبةل (المحمةداوي  , )7004وفيمةا يلةي

استعراض لااراءا .

 -مقياس االمن النفسي:

قةةا الباحا ةان بتبنةةي مقيةةاس االمةةن النفسةةي المعةةد مةةن قبةةل (المحمةةداوي  ,)7004أ تةةهلف المقيةةاس مةةن ( )06فق ةرق

موزع على ( )3مااال

ىي ( تقبل الة ا  ,إشةباع الحااةا

ااساسةي  ,أرتبةاط الفةرد بالعقيةدق ,احتة ار النظةا والقةانون,

واالستقرار واالطم نان للمستقبل ,أست دا المنط العلمي في حل المشلا

419
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علي دا ماً ,ينطب علي ,ينطب علةي غالبةاً ,ينطبة علةي أحيانةاً ,الينطبة علةي أبةداً ) .وحةدد

 ) 0 ,7 ,0للفق ار

السلبي .

االياابي و (  ) 2 ,1 ,0 ,7 ,0للفق ار

ليةا الةدراا

( ,1 ,2

صالحية الفقرات (الصدق الظاهري):

لغرض معرف مدى ئةاحي الفقة ار فقةد تة عةرض المقيةاس بئةورتو ااولية علةى ماموعة مةن الم تئةين



في التريي وعل النفس لتحديد مدى ئاحي فقراتو ,وفي ضوء اراء ال براء ت اإلبقاء على الفق ار التةي حئةل

علةى

نسب اتفةا  %50فةهلار وبنةاءا علةى لةل فقةد تة حة ف ( )6فقة ار مةن المقيةاس واالبقةاء علةى ( )00فقةرق فةي مقيةاس
االمن النفسي مع بعض التعديا

اللغوي  ,وبي ا يلون المقياس مؤلف من ( )00فقرق.

التحميل اإلحصائي لمفقرات:
طُب مقيةاس االمةن النفسةي بئةورتو االولية علةى ( )700طالةو وطالبة واعتمةد

ىة ه العينة إلغةراض التحليةل

االحئا ي للفق ار  ,وان اليدف من ى ا االاراء ىو االبقاء علةى الفقة ار الايةدق فةي المقيةاس ,وقةد تة اسةتعمال أسةلوو
الماموعتين المتطرفتين بوئفو ااراء لتحليل الفق ار

ولما يهتي ل

المجموعتين المتطرفتين :لغرض ااراء التحليل بي ا ااسلوو ت اتباع ال طوا
ة ة تحديد الدرا الللي للل استمارق .

االتي ل

ة ة ترتيو االستما ار من اعلى درا الى اقل درا للمقياس.
ة تعيةةين نسةةب  %74مةةن االسةةتما ار الحائةةل علةةى الةةدراا

على الدراا

العليةةا فةةي المقيةةاس و %74مةةن االسةةتما ار الحائةةل

الدنيا ,ولان عدد االستما ار في لل ماموع ( )21أستمارق ,ا طب اال تبار التةا ي لعينتةين مسةتقلتين

ال تبار الفر بين متوسط دراا

الماموعة العليةا والماموعة الةدنيا فةي لةل فقةرق مةن المقيةاس  ,وعةد

مؤش ار لتمييز لل فقرق بمقارنتيا بالقيم الادولي البالغ ( )0,63وقةد لانة

القيمة التا ية

الفقة ار اميعيةا مميةزق عنةد مسةتوى داللة (

 )0,02ودراة حرية ( , ) 003وبة لل ائةةبح المقيةةاس بئةةورتو النيا ية يتلةةون مةةن ( )00فقةرق ,والاةةدول ( )7يوضةةح
لل.



ا.م.د ايمان محمد حمدان الطائي /مركز البحوث التربوية والنفسية  /جامعة بغداد
ا.م.د كمال محمد سرحان  /كلية االداب  /جامعة بغداد
ا.م.د ناطق فحل جزاع  /مركز البحوث التربوية والنفسية  /جامعة بغداد
م.د حوراء محمد علي  /كلية االداب  /الجامعة المستنصرية
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الادول ()7

ادول يوضح القوق التمييزي لفق ار مقياس االمن النفسي
المجموعة العميا

ت

القيمة التائية

المجموعة ألدنيا

المحسوبة

الوسط الحسابي

التباين

الوسط الحسابي

التباين

0

1.01

0.40

0.37

7.06

6.47

7

1.11

0.05

0.56

0.5

3.24

0

1.01

0.03

7.25

7.30

3.44

1

0.03

0.70

7.06

0.01

00.06

2

1.22

0.31

0.50

0.05

2.07

3

1.77

0.50

0.02

0.00

4.00

4

1.02

0.37

0.11

0.50

4.06

5

1.40

0,20

0.00

0.42

07.6

6

1.00

0.02

0.75

6.4

2.04

00

1.00

0.040

0.04

0.00

3.00

00

1.07

0.72

0.77

0.06

4.13

07

1.72

0.50

0.15

0.60

00.1

00

1.17

0.50

0.20

0.31

00.72

01

1.01

0.31

0.34

0.22

07.75

02

0.02

0.02

7.60

0.11

2.00

03

1.00

0.05

0.00

0.32

1.04

04

1.40

0.41

0.44

0.00

5.10

05

1.57

0.1

0.33

0.00

6.72

06

1.10

0.15

0.56

0.50

4.14

70

1.02

0.46

0.04

0.00

1.02

70

1.00

0.26

0.76

0.70

2.00

77

0.04

0.52

7.15

0.46

5.65

70

1.10

0.72

0.55

0.04

4.30

71

1.77

0.372

0.54

0.00

00.30

72

1.22

0.52

0.50

1.3

01.00

73

1.77

0.00

0.5

0.44

0.63

74

1.0

4.40

0.5

4.30

7.12

75

1.04

07.10

0.33

0.43

0.07

76

1.22

0.23

0.30

0.21

5.60

00

1.11

0.76

0.41

0.20

00.70
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عالقة درجة الفقرة بالدرجة الكمية:

اسةةتعمل الباحا ةان معامةةل ارتبةةاط بيرسةةون السةةت ران العاق ة االرتباطي ة بةةين درا ة لةةل فق ةرق مةةن فق ة ار المقيةةاس

والدراة ة الللية ة  ,وق ةةد لانة ة

االرتب ةةاط اميعي ةةا دالة ة داللة ة معنوية ة ل ةةدى مقارنتي ةةا بالقيمة ة الادولية ة البالغة ة

مع ةةاما

( )0,005عند مستوى دالل ( )0,02وبدرا حري ( )065والادول ( )0يوضح لل.
ادول يوضح معاما

ارتباط فق ار

الادول ()0

مقياس االمن النفسي بالدرا الللي للمقياس

الفقرة

معامل االرتباط

الفقرة

معامل االرتباط

الفقرة

معامل االرتباط

0

0.706

02

0.100

76

0.007

7

0.060

03

0.150

00

0.102

0

0.700

04

0.257

1

0.005

05

0.130

2

0.100

06

0.210

3

0.717

70

0.200

4

0.704

70

0.120

5

0.100

77

0.703

6

0.773

70

0.100

00

0.706

71

0.177

00

0.040

72

0.107

07

0.000

73

0.717

00

0.070

74

0.000

01

0.102

75

0.066

الخصائص السيكومترية لمقياس االمن النفسي:
صدق المقياس : Scales Validity

يعةةد ئةةد المقيةةاس مةةن ال ئةةا ص القياسةةي الميم ة لةةوو انةةو يؤشةةر قةةدرق المقيةةاس فةةي قيةةاس مةةا اعةةد لقيةةاس

).(A.P.A,1985,P.9

ــــ الصــدق الظــاهري ( :)Face Validityأن أفضةةل طريقة اسةةت ران الئةةد الظةةاىري ىةةي بعةةرض فقة ار المقيةةاس
ةايراد قياسةةو( فةةاتيحي ,0662 ,ص ,)000
علةةى ماموع ة مةةن ال ب ةراء المحلم ةين للحل ة علةةى ئةةاحيتيا فةةي قيةةاس مة ُ
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ولقد تحق ى ا النوع من الئد في المقياس الحالي عندما عرض

التربي وعل النفس ,لما لر سابقاً.

الثبات : Reliability
ت ة حسةةاو الابةةا

معامةةل الابةةا

الابا

فقراتو على ماموعة مةن ال بةراء والم تئةين فةي

لمقيةةاس االم ةن النفس ةةي بط ةريقتينل ااولةةى بطريق ة أعةةادق اال تبةةار  , Test-Retestأ بلةةد

بي ة ه الطريق ة ( )0,43و والطريق ة الااني ة ىةةي طريق ة ألفالرونبةةا  , Cronbach Alfaإ بلةةد معامةةل

بي ه الطريق (. )0,46

رابعاً :عينة التطبيق النهائي:

بعد أستلمال الباحاان اداق البحث والتحق من ئةدقيا واباتيةا قامةا بةالتطبي علةى عينة البحةث والبةالد عةددى

( )070طالو وطالب ت أ تيارى عشوا يا طبقياً من ااث لليا
خامساً :الوسائل اإلحصائية:

في الاامع المستنئري  ,لما لر آنفاً.

استعمل الباحاان الوسا ل اإلحئا ي اآلتي باالستعان بالبرنامب اإلحئا ي ()spss
 اال تبار التا ي ( )T-testلعينتين مستقلتين.
 معامل أرتبط بيرسون .
 معادل ألفالرونبا .
 اال تبار التا ي ( )T-testلعين واحدق .
 معادل النسب الم وي .
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الفصل الرابع

عرض النتا ب وتفسيرىا

يتضمن ى ا الفئل عرضاً للنتا ب التي ت التوئةل إلييةا فةي البحةث الحةالي تبعةاً اىدافةو بعةد تحليةل البيانةا ,

ومن ا تفسير ى ه النتا ب للل ىدف وعلى النحو ااتيل

الهدف االول :التعرف على مستوى اامن النفسي لدى طلب الاامع ل-
أظير نتا ب التحليل اإلحئةا ي أن متوسةط دراةا

العينة لدمةن النفسةي بلةد ( )000,34وبةهنحراف معيةاري

مقداره ( ,)6,06بينما لان المتوسط الفرضي للمقيةاس ( ,)60وبهسةتعمال اال تبةار التةا ي لعينة واحةدق ,ظيةر أن القيمة

( ,)00,02وعند مقارنتيا بالقيم الادولي البالغ ( )0,63تبين أنيةا دالة أحئةا ياً عنةد مسةتوى

التا ي المحسوب لان

( )0,02وبدرا حري ( ,)006مما يعني أن أفراد عين البحث يتمتعون باامن النفسي ,والادول ( )1يوضح لل.
الادول ()1
قيم اال تبار التا ي للفر بين المتوسط الحسابي والفرضي في اامن النفسي
العينة

070

المتوسط

االنحراف

المتوسط

الحسابي

المعياري

الفرضي

000,34

6,06

60

القيمة التائية
المحسوب
00,02

الادولي
0,63

مستوى الداللة
()0005
دال

نسةةتنتب مةةن لةةل أن طلب ة الاامع ة يتمتعةةون بةةهمن نفسةةي علةةى الةةرغ مةةن ااوضةةاع المتةةدىورق التةةي يمةةر بيةةا
ماتمعنا من الناحي اامني ولل مااال
اافراد وى ه النتيا اتفق

الحياق إال إن اايمان باهلل والتمسةل بعقا ةده يزيةد مةن االطم نةان النفسةي لةدى

مع ما أشار أليو (ماسلو) إلى أن اإلنسةان يحقة حاااتةو إلةى االطم نةان النفسةي عةن طرية

القةةي الروحية التةةي يةةؤمن بيةةا ,وأابتة

د ارسة (الع ارقةةي )0651 ,إلةةى إن العقا ةةد الدينية تاعةةل حيةةاق اافةراد ألاةةر شةةعو اًر

بالسعادق واامن النفسي وليا تهاير لبير علةى حيةاتي وتعةاماتي اليومية  ,واةاء

أليو دراس (المحمداوي )7004 ,بينما لان

ىة ه النتياة علةى علةس ماتوئةل

متفق مع دراس (وىيو )0660,ودراس (الدلي .)7001 ,

الهدف الثاني :التعرف على دالل الفرو في اامن النفسي تبعاً لمتغير النوع

( لور -إناث) ل-

ولتحقي ى ا اليدف ,ت أستعمال اال تبار التا ي لعينتةين مسةتقلتين ,وأظيةر نتةا ب البحةث إن القيمة التا ية المحسةوب

بلغ

( )7,44وىةي أعلةى مةن القيمة الادولية البالغة (  )0,63عنةد مسةتوى (  )0,02ودراة حرية (  , )005ولةان

الفةةر لئةةالح اإلنةةاث ,أ بلةةد متوسةةطي الحسةةابي (  )001,03وىةةو أعلةةى مةةن متوسةةط ال ة لور البةةالد (, )000,00

والادول ( )2يوضح لل.
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الادول ()2

نتا ب اال تبار التا ي بين متوسط ة ة ة ةةي دراا
المتوسط

االنحراف

النوع

العدد

الحسابي

المعياري
1,25

لور

30

000,00

1,30

إناث

26

001,03

ال لور واإلناث في اامن النفسي

القيمة التائية
المحسوب
7,44

مستوى الداللة
()0005

الادولي
0,63

دال لئالح
االناث

يتضح من النتا ب أعاه إن اإلناث أعلى في مسةتوى اامةن النفسةي مقارنة بالة لور ,ويةرى الباحاةان ربمةا تعةود
ى ه النتيا إلى طبيع الماتمع ال ي يحمةل الة لور أعبةاء الحيةاق ااسةري والعمةل علةى تةوفير مسةتلزماتيا فةي حةين إن
الماتمع ال ُيحمل اإلناث وال يلزمين بمال ى ه المسؤولي  ,وحسو نظرية ماسةلو فةهن تحقية الفةرد ل اتةو واشةباع رغباتةو
وموااي مشلاتو يمنحو الراح واامان وما تتطلبو مةن أحسةاس دا ة بيةا ممةا يةدفع الة لور إلةى التفليةر المسةتمر فييةا
ائ وان إنياء المرحل الاامعي ال يضمن للطالو بالضرورق فرص العمل التي تزيد في اطم نانو على مستقبلو.
المقترحات-:

 .0أاراء دراس أرتباطي بين مفيو االمن النفسي وعاقتو بهساليو المعامل الوالدي .
 .7أاراء دراس أرتباطي بين مفيو اامن النفسي وعاقتو بالقي الديني ومفيو ال ا .

 .0أاةراء د ارسة حةةول أاةر الشةةعور بةةاامن النفسةةي لةدى طةةاو المرحلة المتوسةةط والاانوية وأاةره علةةى تحئةةيلي
الدراسي.
التوصيات-:

 .0تفعيل دور مرالز رعاي الئح النفسي في الاامعا .
 .7العمل على زيادق الوعي الديني والاقافي لدى الطلب .

 .0زيادق االىتما برفع المستوى العلمي للطلب من ال أسلوو الملافهق المادي والمعنوي .
 .1ضرورق الحد من انتشار اافلار ال اط ة فيمةا يتعلة بااسةاليو واالتااىةا
تنش ال لور على الحري واالنطا وحرمان اإلناث منيا.
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المصادر:



ابو غزال و معاوي محمود()7003ل نظريا

التطور االنساني وتطبيقاتيا التربوي و دار المسيره للنشر والتوزيع و

عمان – االردن.










اابر و اود

بني( )7001و عل النفس االاتماعي و عمان و ملتب دار الاقاف للنشر والتوزيع.

اال و سعد و( )0651عل النفس االاتماعي وط 7و منشهق معارف االسلندري .
حسن ,الحارث عبد الحميد ,ودايني ,غسان حسين سال  )7003(,عل النفس اامني ,الدار العربي للعلو  ,بيرو .
ال وااا و عبد الفتا محمد ( )7006و االرشاد النفسي والتربوي وط 0و دار الاقاف للنشر والتوزيع و عمان – االردن.

الدلي  ,فيد عبد اهلل ( )7001ل الطمهنين النفسي وعاقتيا بالوحدق النفسي لدى طلب الاامع .
ديراني و عبد ولمال دواتي( )0657و ا تيار ماسلو للشعور باالمن النفسي و للي التربي و الاامع االردني .
الراوي و الطاف ياسين ضر و( )7000االستقال الوظيفي للفرد وعاقتو بتوايياتو ال لقي وسبل حمايتو النفسي و
اطروح دلتوراه غير منشورق و للي اآلداو و الاامع المستنئري و بغداد.
سلمانو أاير عداي()7002ل قياس الحااا
اامع بغدادو للي التربي -ابن رشد.



النفسي في ضوء نظري أريل فرو و رسال مااستير (غير منشورق)و

شليفر وملمان)7003( ,ل سيلولواي الطفول والمراىق مشلاتيا وأسبابيا وطر حلياو ترام سعيد حسني العزقو
ااردنو دار الاقاف للنشر والتوزيعو ط.0



الشمريو لري عبد ساار ()7000ل الواود اائيل وااللت از وعاقتيما بالرضا عن النفس و أطروح دلتوراه غير




العراقيو سيا محمود( )0651و االتااه الديني المعائر لدى الشباو و مطبع الاياد و االسلندري .

منشورقو للي اآلداوو اامع بغداد.

فاتيحي و محمدو ()0662ل مناىب القياس وأساليو التقيي و ط0و مطبع الناا الاديدق و منشو ار

ديدالتيلا و

الدار البيضاء.




لمالو علي ()0661و العان النفسيو عمانو ااردنو المؤسس العربي للدراسا

والنشر.

المحمداوي و علي لعيبي ابارق ( )7004و اار االتااه الروحي – المادي والشعور باالمن النفسي في السلول
االاتماعي لدى طلبو الاامع و اامع بغدادو للي التربي (ابن رشد) و اطروح دلتوراه.



وىيو و محمد ياسين و( )0660و عاق القي باامن النفسي و مال التربي والعل و العدد ( )0و دار اللتو للطباع
والنشر و اامع الموئةلو للي التربي .

Baum, Anderew , fisher , D.J. and Singer. J(1985): Social psychology , Random House



New york .
Mayers, D. G (2000). Social psychology, U.S.A, Mcgraw- Hill company, Inc.
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