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 المقدمة
الحمــد هللا رب العــالمين وحــده ال شــريك لـــه والصــالة والســالم علــى 

 :المبعوث رحمة للعالمين وبعد

تتبلــور شخصــية الطفــل مــن خــالل األســرة التــي يعــيش فيهــا 

لتـي تسـتقبل الطفـل بعـدما يـرى النـور            فاألسرة هي الجماعـة األولـى ا      

ويخرج إلى هذه البسـيطة وهـي الوحـدة التـي تخلـق لـدى الفـرد شـعور                   

ويــزداد دور أهميــة األســرة فــي الوقــت الحاضــر . االنتمــاء والمواطنــة

بعــد تعــدد المــؤثرات الخارجيــة والمشــارب الثقافيــة المــؤثرة فــي حيــاة 

ــا هــذ  ــي تتناوله ــل المشــكلة الت ــوم، وتتمث ــال الي ــي أن أطف ه الدراســة ف

نزالء دور رعايـة األيتـام الـذين قـدر اهللا لهـم أن يحرمـوا مـن رعايـة                    

أســرهم األصــلية، يعيشــون حيــاة تختلــف عــن أقــرانهم الــذين يعيشــون 

مــع أســرهم األصــلية ممــا يــؤثر فــي تــربيتهم وتنشــئتهم االجتماعيــة،  

ــي    ــديات الت ــدد التح ــف بتع ــذي يتص ــر ال ــا الحاض ــي وقتن ــة ف خاص

ولعـل تقـديم الرعايـة حـق واجـب          . د المجتمـع بوجـه عـام      يواجهها أفرا 

لكل محتاج وينبغي أن تكـون حقـا خاصـا لمثـل هـذه الفئـة حيـث يعتبـر                    

 .بعضهم ضحايا لظروف ال ذنب لهم فيها

إن تقـــديم الرعايـــة لنـــزالء المؤسســـات االجتماعيـــة مـــن 

ــن    ــب م ــل أو قري ــو مماث ــي ج ــرية ف ــة األس ــن الرعاي ــرومين م المح

ــلية يج  ــرهم األص ــراض    أس ــطرابات واألم ــن االض ــر م ــبهم الكثي ن

النفســية واالجتماعيــة ويســاعد علــى تنشــئتهم تنشــئة صــالحة، ليصــبحوا 

 . أعضاء فاعلين في مجتمعهم

ولــذلك يعتبــر األمــن النفســي مطلــب لجميــع األفــراد، ففــي ظــل 

األمن والطمأنينـة يـؤدي كـل فـرد عملـه علـى أحسـن وجـه، وتـؤدي                   

داء وفــي الجــو األمنــي تنطلــق كــل جماعــة واجبهــا بأحســن صــور األ



 ٢

ــتمر   ــتقن والتحصــيل المس ــل الم ــدع والعم ــر المب ــرة والفك ــة المعب الكلم

الجيد، وإذا عم األمـن النفسـي للفـرد فإنـه يصـبح مطمئنـا سـعيدا يـؤدي                   

 .واجباته في هدوء واستقرار

كما تعتبر الحاجـة إلـى األمـن النفسـي مـن أبـرز الحاجـات التـي                  

ــة الســ   ــتمرارية عجل ــف وراء اس ــم  تق ــن فه ــري، إذ ال يمك لوك البش

حاجة الفرد للشـعور بـاألمن بمعـزل عـن بقيـة الحاجـات، حيـث تعتبـر                  

فحـين  . هذه الحاجة عـامالً أساسـياً تنطـوي تحتـه جميـع أنـواع السـلوك               

تشبع حاجـة الفـرد فإنـه يشـعر بـاألمن واالطمئنـان فيمـا يـرتبط بتلـك                   

هميــة أ) م ١٩٧٠( ويؤكــد ماســلو  ) م ١٩٨٥الريحــاني، ( الحاجــة 

الحاجــة إلــى األمــن النفســي فــي نظريتــه التــي تقــوم علــى أســاس أن 

الحاجــات ال تتســاوى فــي أهميتهــا وفــي قوتهــا الدافعــة وفــي إلحاحهــا 

 ).هـ ١٤١٧الربيع، ( طلباً لإلشباع 

كما يتضـح أن عـدم األمـن النفسـي قـد يـؤدي إلـى آثـار سـلبية                    

هتمـام  في تحصـيل الطـالب وتـأخرهم الدراسـي ، كـل هـذا أدى إلـى ا                 

ــدى    ــي ل ــيل الدراس ــه بالتحص ــي وعالقت ــن النفس ــة األم ــث لدراس الباح

 . هذه الفئة الغالية التي تحظى باهتمام الجميع

 موضوع الدراسة
ــاء      ــية وبن ــراد النفس ــحة األف ــة بص ــه أن العناي ــك في ــا الش مم

ــتغلين     ــع والمش ــام المجتم ــع اهتم ــبح موض ــليماً اص ــاء س ــيتهم بن نفس

ــ  ــي التط ــنفس ف ــم ال ــة وعل ــالمجتمع، بالتربي ــرات المحيطــة ب ور والمتغي

ليعطي مزيداً مـن الرعايـة فـي مجـال الخـدمات واألمـن النفسـي التـي                  

ــا     ــعادة والرض ــعر بالس ــتقرة ليش ــاة مس ــرد حي ــي للف ــة، ( ته عكاش

٩: ١٩٩٩ .( 

ــى       ــنعكس عل ــان ت ــها اإلنس ــي يعيش ــية الت ــة النفس إن  الحال

ن البـال   تصرفاته وحركاتـه ومسـتوى أدائـه، فكلمـا كـان الطالـب مطمـئ              

ــه،    ــى نفس ــنعكس عل ــا ي ــيله، مم ــتوى تحص ــع مس ــب ارتف ــاكن القل س



 ٣

ــوره   ــن  حصــيله الدراســي وتط ــب ويحس ــز الطال ــاألمن النفســي يحف ف

ويعمــل علــى زيــادة تحصــيله للمــواد التربويــة ورفــع درجــة اســتجابته 

 ). م ١٩٨٤حمدان، ( لهذه الحاجات 

ــا    ــرات هم ــن المتغي ــوعين م ــرتبط بن ــي ي ــيل الدراس : فالتحص

ــذكاء والدافعيــة ومســتوى الطمــوح  المتغ يــر األول ذاتــي ويتمثــل فــي ال

والنضـــج الجســـمي والعقلـــي واالنفعـــالي واالجتمـــاعي للطـــالب، 

والمتغير الثاني غيـر ذاتـي ويتضـمن البيئـة الدراسـية بكـل مـا يتـوافر                  

ــدريس      ــرق ت ــة وط ــواد تعليمي ــة وم ــاعالت اجتماعي ــن تف ــا م فيه

 . وإمكانات مادية

ــة  ــب البيئ ــى جان ــذا إل ــة  ه ــن بيئ ــوفره م ــا ت ــل م ــرية بك األس

ــتقرار     ــي واالس ــن النفس ــوافر األم ــى ت ــاعد عل ــية تس ــة نفس اجتماعي

 ). م ١٩٩٥: العرابي( للطالب 

ــي      ــية الت ــراض النفس ــن األم ــر م ــتج كثي ــن أن ين ــن الممك وم

ــرى      ــه األخ ــائر مركبات ــدها لس ــه وال يع ــي نفس ــان ف ــيب اإلنس تص

ــائ    ــل وظ ــكل خل ــي ش ــر ف ــها تظه ــائه إال أن أعراض ــذه وأحش ف ه

األعضــاء، ومــن هــذه األمــراض هــو االكتئــاب الــذي يــؤدي صــاحبه 

بحاله من الخـزن الشـديد المسـتمر التـي تنـتج عـن الظـروف المحزنـة                  

األليمة التي تعبر عـن شـيء مفقـود لـيس لهـا مصـدر أو سـبب حقيقـي                    

 ). ٤٢٩: ١٩٩٥زهران، ( لحزنه وآالمه 

ة فــي حيــث يعتبــر االكتئــاب مــن االضــطرابات النفســية الشــائع

هذا العصـر فهـو ال يقتصـر علـى فئـة عمريـة أو مجتمـع بـل يشـمل                     

ــدى   ــاب ل ــم مظــاهر االكتئ ــن أه ــة وم ــة المختلف ــات العمري ــع الفئ جمي

المظهــر الحــزين والبــائس وتفريــغ اكتئابــه فــي ســلوك غيــر : األطفــال

سوي أما عنـد الكبـار فيظهـر فـي االنسـحاب االجتمـاعي وفتـور الهمـة                  

ــمية و  ــكاوي الجس ــرار الش ــي  وتك ــطرابات ف ــدوث اض ــبب ح اآلالم بس

رفــض : النــوم واألكــل وتــتلخص األعــراض فــي خمســة جوانــب هــي



 ٤

ــي     ــكالت ف ــة، مش ــة، العدواني ــية فيزيولوجي ــراض نفس ــة، أع المدرس

 ). م ١٩٩١عزيز وآخرون، ( التعليم، نقص في النشاط أو الزيادة 

ــي     ــي ف ــة التحصــيل الدراس ــة بعالق ــذه الدراس ــتص ه ــث تخ حي

ــة واأل ــاول التحصــيل  دور الرعاي ــن المناســب أن نتن ــاض، فم ــام بالري يت

الدراســـي فـــي دور الرعايـــة واأليتـــام، ألن موضـــوع التحصـــيل 

الدراسي لـه صـلة وثيقـة بحيـاة الطالـب أثنـاء فتـرة دراسـته ويترتـب                  

ــيل      ــر التحص ــة متغي ــوب ودراس ــاح أو الرس ــي النج ــه ف ــى أدائ عل

عــن وعالقتــه بــاألمن النفســي يعتبــر أمــرا مهــم وضــروري للكشــف  

ــري     ــاء األس ــاج للبن ــي نت ــب ه ــية الطال ــة، ألن شخص ــة العالق طبيع

ــم      ــب العل ــى طل ــث عل ــام تح ــي دور األيت ــة ف ــئة االجتماعي والتنش

ــي    ــية ف ــة أساس ــكل دعام ــاول أن تش ــي تح ــا الت ــين أبنائه ــة ب والمعرف

 . مواجهة االضطرابات النفسية لدى الطالب

ــة داخــل المؤسســات تمثــل أســلوب مــن أســاليب    كمــا أن الرعاي

الرعايــة المتقدمــة لــدى الطــالب والتــي الغنــي عنهــا كســبيل أساســي 

في رعايـة الطفـل وتعويضـه عـن الحرمـان الـذي يعـاني منـه بسـبب                   

 . عدم وجود األسرة الطبيعية

لذا أخـذت الدولـة علـى عاتقهـا تربيـة ورعايـة هـذه الفئـة مـن                   

ــوم برعــايتهم   ــذي يق ــة العائــل ال ــاء المجتمــع، فأصــبحت هــي بمثاب أبن

ــأت  ــة    فأنش ــات المادي ــة اإلمكان ــا بكاف ــة وهيأته ــدور اإليوائي ــم ال له

 . والبشرية لتحقيق أهدافها المنشودة على أكمل وجه

ــؤالء    ــن النفســي له ــة األم ــن تهيئ ــد  م ــه الب ــوم أن ــن المعل  وم

ــة لدراســة األمــن النفســي   ــام الدراســة الحالي ــذا جــاء اهتم الطــالب، ل

األيتــام بمدينــة وعالقتــه بالتحصــيل الدراســي لــدى طــالب دور رعايــة 

 .الرياض، لتحقق لهم مستقبل مشرف وحياة اجتماعية صالحة
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  : أهداف الدراسة
ــن   ــى األم ــى التعــرف عل ــام إل ــذه الدراســة بشــكل ع ــدف ه ته

النفســي وعالقتــه بالتحصــيل الدراســي لــدى طــالب دور رعايــة األيتــام 

بمدينة الرياض ومـن خـالل هـذا الهـدف ينـدرج أهـداف أخـرى فرعيـة                  

 ـ : وهي

ــرحلتين    ــدى طــالب الم ــن النفســي ل ــتوى األم ــى مس ــرف عل ــ التع ـ

 .المتوسطة والثانوية بدور رعاية األيتام 

 

ـ التعرف علـى مـدى تـأثير االطمئنـان النفسـي فـي تحصـيل الطـالب                  

 . بدار الرعاية

 : أهمية الدراسة
ــع مســتوى التحصــيل   ــن النفســي لرف ــوفير األم ــة ت نظــراً ألهمي

ثيـرة فـي نفسـية الطالـب، وقدرتـه علـى       عند الطالب لمالـه مـن آثـار م     

التحصــيل الدراســي الجيــد، كمــا أن عــدم االطمئنــان النفســي لــه تــأثير 

واضح فـي اإلخفـاق أو الفشـل الدراسـي وحيـث يصـبح معوقـاً لمسـيرة                  

الطــالب التعليميــة نظــراً لفقــدان العطــف والحنــان األســري،       

ــ  ــام وحرمــانهم مــن الع يش واضــطرارهم لاللتحــاق  بــدور رعايــة األيت

 . مع األسرة

ــن    ــن األم ــاول الكشــف ع ــاءت لتح ــة ج ــذه الدراس ــإن ه ــذا ف ل

ــدم       ــبهم ع ــالب، وتجن ــي للط ــيل الدراس ــه بالتحص ــي وعالقت النفس

ــية    ــب الشخص ــى الجوان ــؤثر عل ــي ت ــي الت ــي والمآس ــان النفس االطمئن

ــام، ويمكــن أن تســهم هــذه   ــة األيت ــدى طــالب دور رعاي والتحصــيلية ل

 :وانب التاليةالدراسة في تسليط الضوء على الج

ــين    ــي ب ــيل الدراس ــادة التحص ــي لزي ــن النفس ــوفير األم ــاول ت ــ تتن ـ

 . طالب دور رعاية األيتام



 ٦

ـــ تعتبــر الدراســة مهمــة للطالــب فــي دور األيتــام ألنــه بحاجــة إلــى 

رعايــة وتوجيــه لتنميــة شخصــيته بصــورة متكاملــة حتــى يعتمــد علــى 

 . نفسه

ــة والتعلــ     ــي التربي ــؤولين ف ــة المس ــد الدراس ــ تفي ــة ـ يم، والتربي

 . االجتماعية بتوفير أساليب االطمئنان النفسي والهدوء للطالب

 :  تساؤالت الدراسة
 ـ : ـ تسعى الدراسة الحالية إلى اإلجابة عن األسئلة التالية

ــة      )١( ــالب دور رعاي ــدى ط ــي ل ــن النفس ــتوى األم ــا مس م

 األيتام؟
ــي والتحصــيل       )٢( ــن النفس ــين األم ــة ب ــة العالق ــا طبيع م

 الدراسي؟ 
ــل ت )٣( ــيل    ه ــي التحص ــائية ف ــة إحص ــروق ذات دالل ــد ف وج

 الدراسي ترجع إلى اختالف األمن النفسي لديهم؟
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 الفصل الثاني

 اإلطار النظري
 
 .الدراسات السابقة -١

 .تقييم الدراسات السابقة -٢
 )ماسلو(نظرية البحث النظرية اإلنسانية  -٣
 )المصطلحات النظرية(المفاهيم األساسية  -٤

 .التعريفات اإلجرائية -٥



 ٨

 ل الثانيالفص

 اإلطار النظري
 : الدراسات السابقة: أوالً

ــائل    ــي رس ــة ف ــات الميداني ــة الدراس ــث بمراجع ــام الباح ــد ق لق

ــيل      ــي والتحص ــن النفس ــال األم ــي مج ــت ف ــي أجري ــتير الت الماجس

ــوث      ــز البح ــات، ومراك ــة، والجامع ــات العام ــي المكتب ــي ف الدراس

لــت األمــن والدراســات العليــا، وذلــك بغيــة تحديــد الدراســات التــي تناو

النفســي وعالقتــه بالتحصــيل الدراســي، ومــع نــدرة الدراســات الســابقة 

ــات     ــض الدراس ــث بع ــر الباح ــد ذك ــي، فق ــن النفس ــال األم ــي مج ف

ــيل       ــي أو التحص ــن النفس ــوع األم ــت موض ــي تناول ــوفرة الت المت

 . الدراسي

وســوف يــتم عــرض الدراســات الســابقة التــي تناولــت       

 . اسات األجنبيةالموضوع من الدراسات العربية أو الدر

 :  ـ الدراسات العربية١
 ): م١٩٩٣عصام أبو بكر (أ ـ دراسة 

العالقـة بـين القـيم الدينيـة واألمـن النفسـي لـدى طلبـة                : عنوان الدراسة 

 . اليرموك

ــدارها       ــة مق ــة موجب ــة ارتباطي ــائج عــن وجــود عالق ــد أســفرت النت وق

 . بين االلتزام بالقيم الدينية واألمن النفسي ) ٠,٤١(

ــة     ــروق ذات دالل ــود ف ــى وج ــاً إل ــائج أيض ــارت النت ــا أش كم

ــي     ــن النفس ــاس األم ــى مقي ــدرجات عل ــطات ال ــين متوس ــائية ب إحص

تعــزى إلــى مســتوى االلتــزام بــالقيم الدينيــة لصــالح الملتــزمين بــالقيم 

 .الدينية 
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 : بالرياض) م ١٩٨٧محمود عطا حسين، ( ب ـ دراسة 

ــة  ــوان الدراس ــه ب  : عن ــذات وعالقت ــوم ال ــة  مفه ــتويات الطمأنين مس

 . االنفعالية

 ـ : وقد تم استخالص النتائج كما يلي

ــن     ــتويات األم ــذات ومس ــوم ال ــين مفه ــة ب ــة قوي ــاك عالق ــ أن هن ـ

 . النفسي

ـــ كمــا أن هنــاك فروقــاً فــي درجــة األمــن النفســي بــين مجموعــات 

مفهــوم الــذات، وأن ذوي الــدرجات المرتفعــة فــي مفهــوم الــذات والتــي 

ــوم إي ــر عــن مفه ــن ذوي  تعب ــاألمن م ــر شــعوراً ب ــون أكث جــابي يكون

الــدرجات المتوســطة والمنخفضــة، وأن ذوي الــدرجات المتوســطة     

في مفهوم الـذات أكثـر أمنـاً مـن ذوي الـدرجات المنخفضـة التـي تعبـر                   

 . عن مفاهيم سلبية عن الذات

ــ كمـا تـزداد درجـة الشـعور بـاألمن والطمأنينـة عنـد األفـراد كلمـا           

ــ ــن ال ــاهيم ع ــت المف ــر  كان ــاعر الخط ــزداد مش ــة وت ــر إيجابي ذات أكث

والتهديــد والقلــق عنــد األفــراد الــذين يعــانون مــن مفــاهيم ســلبية عــن 

 . ذواتهم

 ): م١٩٩١دراسة أحمد عارف الخليل ،( ج ـ 
الشــعور بــاألمن النفســي عنــد الطلبــة المــراهقين فــي : عنــوان الدراســة

 . األسر متعددة الزوجات

 ـ : ـ نتائجها

األسـر متعـددة الزوجـات كـانوا أقـل شـعورا بـاألمن              ـ أن الطلبة فـي      

 .من الطلبة المراهقين في األسر أحادية الزوجة

ـ كمـا دلـت النتـائج علـى أن الشـعور بـاألمن عنـد الـذكور واإلنـاث                    

 . من أبناء األسر متعددة الزوجات كان متشابهاً



 ١٠

ـ وأنـه ال توجـد فـروق فـي مسـتوى األمـن لـدى الطلبـة المـراهقين                    

 . عددة الزوجات بالعالقة مع ترتيب زواج األممن أسر مت

 

 : الدراسات األجنبية
 ): م١٩٨٥باتل ،: (  ـ دراسة١

 الشـعور بـاألمن وعـدم األمـن بـين الطـالب المهنيـين               :عنوان الدراسـة  

 . وغير المهنيين

 قد أظهـرت النتـائج أن الفئـة األكثـر شـعورا بعـدم األمـن هـم                   :نتائجها

 . من غير المهنيين

 . هرت أن المدني أكثر أمناً من الريفيـ كما أظ

 . ـ كما أظهرت أن الذكور أكثر أمناً من اإلناث

 . ـ كما أظهرت أن غير المتزوجين أكثر أمناً من المتزوجين

 ) : م١٩٥٢عام " سارسون، وماندلر (  دراسة -٢
 ". القلق والتحصيل الدراسي " عنوان الدراسة 

لتمييــز بــين ذوي القلــق المرتفــع قــام الباحــث ببنــاء مقيــاس ا: نتائجهــا

وذوي القلـــق المـــنخفض، حتـــى تســـهل عمليـــة المقارنـــة بـــين 

 . المجموعتين في المواقف االختبارية

ــة    ــاختالف درج ــف ب ــوعتين يختل ــى أن أداء المجم ــائج إل ــت النت وانته

ــرتبط    ــق ي ــد أن القل ــا وج ــاري، كم ــف االختب ــاحبة للموق ــق المص القل

 . يارتباطاً سالباً بالتحصيل الدراس

 ): م ١٩٨٤ دراسة ستيلسون ، -٣
ــين   ــة ب ــة العالق ــوان الدراس ــيل  ( عن ــذات والتحص ــدير ال ــق وتق القل

 ) الدراسي 

ــذات مــن جهــة   ــدير ال ــين تق ــة ب ــد انتهــت الدراســة إلــى أن العالق وق

 . والقلق والتحصيل الدراسي من جهة أخرى  عالقة سالبة



 ١١

س القلــق وذلــك عنــد تطبيقــه لمقيــاس روزنبــرج لتقــدير الــذات ومقيــا

ــا   ــع قوامه ــى مجتم ــاهر عل ــاس  ٢٠٤الظ ــة تكس ــة بجامع ــاً وطالب  طالب

األمريكية نظراً لعـدم تـوفر دراسـات سـابقة متعلقـة بهـذه الدراسـة هـذا                  

 .ما استطاع الباحث التوصل إليه ولم يحصل على غيرها 

 تعقيب على الدراسات السابقة 
ا إن الدراســات الســابقة التــي تمكــن الباحــث مــن اإلطــالع عليهــ

ــوين    ــي تك ــث ف ــاعدت الباح ــة س ــة الحالي ــوع الدراس ــة بموض والمتعلق

تصور شامل لموضـوع الدراسـة وذلـك مـن خـالل مـا تبعـه الدارسـون                  

من طرق ومنـاهج بحثيـة، ومـا توصـلوا إليـه مـن نتـائج، األمـر الـذي                    

ساعد الباحـث علـى تحديـد صـياغة المشـكلة وتحديـد التسـاؤالت التـي                 

 . تسعى الدراسة لإلجابة عليها

ــث أن    ــد الباح ــابقة وج ــات الس ــتعراض الدراس ــالل اس ــن خ وم

هناك إجماعـاً علـى تـأثير األمـن النفسـي علـى مسـتوى التحصـيل وأن                  

هناك عالقـة بـين قـوة التحصـيل وضـعفه فـي ظـروف األمـن النفسـي                   

 . للفرد

حيــث وجــد الباحــث أن هنــاك دراســات أكــدت وبشــكل قــاطع علــى أن 

ام الــديني واألمــن النفســي، هنــاك عالقــة وارتبــاط موجــب بــين االلتــز

 ". عصام أبو بكر " كما بينته دراسة 

ــأثيره   ــديني وت ــى العامــل ال ــة يمكــن أن ترجــع إل ــى أن هــذه العالق عل

ــعور    ــة والش ــهم الطمأنين ــي نفوس ــث ف ــا يبع ــراد لم ــوس األف ــى نف عل

 . باألمن النفسي إليمانه بأن كل شيء بيد اهللا

كـد أن هنـاك عالقـة       تؤ" حسـين   " وفي الوقـت الـذي نجـد فيـه دراسـة            

قويــة بــين مفهــوم الــذات ومســتويات األمــن النفســي التــي تعبــر عــن 

ــاألمن مــن ذوي   ــون أكثــر شــعوراً ب ــذات يكون مفهــوم إيجــابي عــن ال

 . الدرجات المتوسطة والمنخفضة
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ــة  ــرى أن دراس ــا ن ــارف " كم ــد ع ــي " أحم ــة ف ــى أن الطلب ــذهب إل ت

 مـن الطلبـة فـي       األســر متعددة الزوجـات كـانوا أقـل شـعورا بـاألمن           

األسر أحادية الزوجـة، وهـذا يؤكـد علـى أن األمـن النفسـي يتـوفر فـي                   

ظــل العالقــات األســرية التــي تتمتــع بالتماســك الجيــد فيشــعر أبناؤهــا 

 . باألمن النفسي

علــى أن العالقــة بــين   الشــعور " باتــل " كمــا خلصــت دراســة 

وجـد أن   باألمن وعـدم األمـن بـين الطـالب المهنيـين وغيـر المهنيـين، ف               

الطالب المهنيـين أكثـر أمنـا مـن الطـالب الغيـر مهنيـين، كمـا أظهـر                   

أن المدني أكثـر أمنـاً مـن الريفـي، والـذكور أكثـر أمنـاً مـن اإلنـاث،                    

وغيــر المتــزوجين أكثــر أمنــاً مــن المتــزوجين، وهــذا يوضــح لنــا أن 

 . هناك عوامل اجتماعية لها تأثير على األمن النفسي لدى الفرد

ــدت درا  ــا أك ــق     كم ــن القل ــته ع ــي دراس ــون ف ــة سارس س

والتحصـــيل الدراســـي أن األداء يختلـــف بـــاختالف درجـــة القلـــق 

ــل   ــا ق ــل التحصــيل الدراســي، وكلم ــا ق ــق كلم ــا ذاد القل ــف فكلم للموق

ــق زاد التحصــيل الدراســي، وهــذا يــؤثر فــي أداء الطالــب       القل

 . التحصيلي

وقد تبـين هـذا فـي دراسـة ستيلسـون عـن القلـق وتقـدير الـذات                   

ــالقلق   وال ــنهم ف ــالبة بي ــة س ــاك عالق ــين أن هن ــي إذ تب ــيل الدراس تحص

 . يؤثر على الذات من ناحية والتحصيل من ناحية أخرى

وبهــذا يجــد الباحــث فــي دراســاته الســابقة تــأثير واضــح لألمــن 

ــع الدراســات الســابقة   ــه جمي ــا أكدت ــا، وهــذا م ــى متغيراته النفســي عل

 . يل الدراسيسواء بشأن األمن النفسي أو القلق على التحص

ومع اخـتالف الدراسـات السـابقة فـي تحديـد متغيـرات الدراسـة الحاليـة                 

ومــع مــا توصــلت إليــه الدراســات الســابقة مــن توصــيات ومقترحــات 

ونتــائج، دفعــت الباحــث إلــى صــياغة أهــداف الدراســة الحاليــة علــى  

النحــو الســابق بهــدف تحقيقهــا فــي ظــل مجتمــع وبيئــة تختلــف عــن 
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ــات الســابقة، وهــ ــدور البيئ ــة ب ــرحلتين المتوســطة والثانوي م طــالب الم

 .رعاية األيتام بمدينة الرياض

ــات     ــة والدراس ــذه الدراس ــين ه ــي ب ــاين والتالق ــب التب جوان

 : السابقة

 ـ : من ناحية الهدف
هــدفت هــذه الدراســة إلــى توضــيح العالقــة بــين األمــن النفســي 

ــث     ــام حي ــة األيت ــالب رعاي ــدى ط ــي ل ــيل الدراس ــه بالتحص وعالقت

ت التعرف علـى تـأثير األمـن النفسـي علـى تحصـيل الطـالب فـي                  حاول

دور األيتام ومدى تـوفير األمـن الـالزم لهـم، كمـا هـدفت إلـي توضـيح                    

ــا    ــي ، بينم ــان النفس ــالل االطمئن ــن خ ــك م ــي ذل ــؤثرة ف ــل الم العوام

ركــزت الدراســات الســابقة علــى إيجــاد العالقــة، أو مفهــوم الــذات، أو 

أو القلــق والتحصــيل، أو القلــق وتقــدير الشــعور بــاألمن أو عــدم األمــن 

 . الذات، وكلها دراسات عالجت الموضوع من أحد الزوايا

 :من حيث المنهج
ــح       ــنهج المس ــتخدام م ــى اس ــة عل ــة الحالي ــزت الدراس رك

االجتماعي الشـامل حيـث شـمل جميـع الموجـودين بالـدار، وقـد اتفقـت                 

ــنهج بوصــف  ــذا الم ــتخدام ه ــة اس ــى دق ــابقة عل ه معظــم الدراســات الس

 . دراسة وصفية تحليلية، ومسح اجتماعي ألفراد المجتمع

 :من حيث مجتمع البحث
ــراء      ــدور إلج ــودين بال ــع الموج ــة جمي ــذه الدراس ــاول ه  تتن

مقياس الدراسـة علـيهم أمـا الدراسـات السـابقة فأخـذت عينتهـا بطريقـة                 

 .عشوائية أو منظمة
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 ـ : من ناحية أداة الدراسة
ــة ال  ــذه الدراس ــي ه ــتخدم ف ــن  اس ــاس األم ــي مقي ــة أداة وه حالي

ــع     ــتبانة لجم ــابقة أداة االس ــات الس ــتخدمت الدراس ــا اس ــي، بينم النفس

ــات      ــض الدراس ــتخدام بع ــع اس ــع م ــراد المجتم ــن أف ــات م المعلوم

 . الستخدام بعض المقياس
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 :نظرية البحث

 ) ماسلو : ( النظرية اإلنسانية
لمسـلمات  تقوم النظريـة اإلنسـانية التـي قـام بهـا ماسـلو علـى بعـض ا                 

 : حول الطبيعة اإلنسانية منها

ــوجي     )١( ــاس بيول ــة ذات أس ــة داخلي ـــه طبيع ــا ل ــالً من أن ك

 . مفطور عليها وال تتغير بذاتها

ــة      )٢( ــى ذاتي ــبغة األول ــبغتين، الص ــة ذات ص ــذه الطبيع أن ه

 . تميز الفرد عن اآلخرين والصبغة الثانية خاصة بالجنس كله
ــ   )٣( ــة الداخلي ــذه الطبيع ــاع ه ــان إخض ــي اإلمك ــة أن ف ة للدراس

 . العلمية لالكتشاف ال لالختراع
أن هذه الطبيعـة فـي حـدود مـا توصـلنا إليـه ليسـت شـريرة                   )٤(

 . بطبعها وهي إما حيادية بين الخير والشر أو أنها طيبة
ــت      )٥( ــة وليس ــة أو طيب ــة حيادي ــة الداخلي ــذه الطبيع ــث ه حي

 . شريرة فمن األفضل استحضارها وتشجيعها بدالً من كبتها
ــ )٦( ــا تعرضــت ه ــة إذا م ــة " ذه الطبيع ــار " اللبي ــت أو األفك للكب

 . فإن الفرد سيصيبه االعتدال ظاهرياً أو باطنياً آجالً أو عاجالً
ــت       )٧( ــر ـ ليس ــا ال تتغي ــم أنه ــة ـ رغ ــة الداخلي ــذه الطبيع ه

 . قوية أو مسيطرة مثل غرائز الحيوان
ورغم الضـعف البـادئ لهـذه الطبيعـة فهـي نـادراً مـا تغيـب                  )٨(

 . عادي أو الشخص المعتلأو تختفي عند الشخص ال
يجــب أن ننظــر إلــى الصــفات الســابقة مــن خــالل ضــرورة  )٩(

 . التدخل الخارجي حتى تكشف هذه الطبيعة عن ذاتها وتحققها
أن هــذه الطبيعــة تــدفع األفــراد أن يتعرفــوا ويفكــروا       ) ١٠(

بطريقــة متكاملــة وكليــة ومــن أجــل ذلــك كــان الســلوك البشــري لـــه 

 . سبب كما أن له هدف
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ــات  ) ١١( ــاة    أن الحاج ــى الحي ــاء عل ــة لإلبق ــيولوجية الالزم الفس

ــات    ــع الحاج ــتظم م ــا تن ــة وإنم ــد للدافعي ــاس الوحي ــي األس ــت ه ليس

اإلنســانية األخــرى داخــل تسلســل هرمــي يتطلــب النجــاح فــي مســتوى 

 . ما، اإلشباع النسبي لما قبله باعتباره أكثر إلحاحاً
ــد    ــلو فق ــدما ماس ــات عن ــي للحاج ــيم الهرم ــى التقس ــالنظر إل وب

لنــا أن حاجــات األمــن تــأتي فــي المرتبــة الثانيــة بعــد الحاجــات تبــين 

الفســيولوجية، وبنــاء علــى مــا تــم ذكــره مــن المســلمات فــإن الفــرد  

ــي    ــن ف ــات األم ــده حاج ــدأ عن ــيولوجية تب ــه الفس ــبع حاجات ــدما يش عن

 . الظهور طلباً لإلشباع

ولكــن أهــم الوســائل فــي ذلــك تــتم عــن طريــق تجنــب الفــرد 

 . البحث عن الطمأنينةمصادر األلم والقلق و

ــة،   ــة أبعــاد أساســية أولي ــدى ماســلو ثالث ــة ل ــة االنفعالي وللطمأنين

 ـ : يتمثل جانبها اإليجابي فيما يلي

ــرون    )١( ــه وينظ ــه ويحبون ــرين يتقبلون ــأن اآلخ ــرد ب ــعور الف ش

 . إليه ويعاملونه في دفء ومودة

ــي     )٢( ــاً ف ـــه مكان ــأن ل ــه ب ــاء وإحساس ــرد باالنتم ــعور الف ش

 . الجماعة
ــعور ال )٣( ــد   ش ــالخطر والتهدي ــعور ب ــدرة الش ــالمة ون ــرد بالس ف

 . والقلق
ــى    ــى عل ــر الملق ــدور الكبي ــذكورة ال ــائل الم ــن الوس ويتضــح م

ــي   ــاألمن النفس ــعور ب ـــه الش ــوفر ل ــى يت ــرد حت ــع الف ــد . ( مجتم عب

 ). ١٢٦هـ، ١٣٩٩السالم، 

كما تقـوم هـذه النظريـة علـى أسـاس أن اإلنسـان لديـه رغبـات                  

 .مي كما هو مبين بالشكليسعى إلشباعها حسب تسلسل هر
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 حاجات

 تحقيق الذات

 

 حاجات التقدير

 

 حاجات الشعور باالنتماء

 

 الحاجات لألمان

 

 الحاجات األساسية

 

 ـ :  ـ الحاجات الفسيولوجية١
ــيش    ــان الع ــن لإلنس ــي ال يمك ــرورية والت ــات الض ــي الحاج وه

اجــة بــدونها والتــي تعمــل علــى الحفــاظ علــى الفــرد ومــن أمثلتهــا الح

 . إلى الطعام و الشراب والسكن والراحة والنوم

 ـ :  ـ الحاجات إلى األمن٢
ــة   ــق بيئ ــى تحقي ــى الســعي إل ــدفع اإلنســان إل ــة ت ــذه المرحل وه

أمنية وتكـون متمثلـة فـي تـوفير األمـان بصـورة عامـة لحمايـة الفـرد                   

مــن المخــاطر التــي قــد تحــيط بــه، وتتمثــل فــي العمــل علــى تــأمين 

ــال  ــن والس ــة األم ــة  أنظم ــة والرعاي ــات االجتماعي ــة والتأمين مة المهني

 . الصحية

 " الشعور باالنتماء "  ـ الحاجات االجتماعية ٣
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ــدما    ــذا فعن ــاعي، ل ــائن اجتم ــان ك ــروف أن اإلنس ــو مع ــا ه كم

ــرز    ــان تب ــات لألم ــيولوجية وحاج ــات الفس ــوافر للحاج ــاك ت ــون هن يك

 . حاجات اإلنسان إلى االرتباط باألصدقاء والجماعات
 

 ـ : حاجات لتحقيق الذات ـ ال٤
فــي هــذه الفتــرة يســعى اإلنســان ألن يتميــز عــن غيــره بأعمــال 

ــهرة    ــق ش ــية وتحقي ــعه ذا خصوص ــون وض ــاول أن يك ــة ، ويح مجتمع

ــاً  ــتوى معين ــى أو مس ــروف   . أعل ــتغالل الظ ــالل اس ــن خ ــك م وذل

المتــوفرة لـــه وإمكانياتــه الذاتيــة، ويتصــف مــن يســعون لتحقيــق هــذه 

 . صول مهما واجهتهم من صعابالحاجة باستعدادهم للح

 ـ :  ـ الحاجة إلى التقدير٥
فــي هــذه المرحلــة يســعى الفــرد إلــى االعتــزاز بنفســه وتكــوين 

الثقة بنفسـه واالعتـداد بالعمـل الـذي يؤديـه والكفـاءة واحتـرام اآلخـرين                 

له، والمكانة االجتماعيـة العاليـة التـي يمكـن تحققهـا فـي مجـال العمـل                  

 . ئف ومواقع مرموقةمن خالل الوصول إلى وظا

ــرض  ــلو ( ويفت ــتوى   ) ماس ــن المس ــد م ــباع تزي ــبة اإلش أن نس

 . األدنى من الحاجات عنها في المستوى األعلى

وقــد قــدر أن الفــرد العــادي يحتــاج إلــى إشــباع حاجاتــه الفســيولوجية 

 %. ٧٠أما الحاجة الي األمن بنسبة % ١٥بنسبة 

ــرى  ــلو ( وي ــوازن  ) ماس ــل الت ــات تمث ــك الحاج ــي أن تل النفس

ــباع    ــى أن إش ــها، بمعن ــة ببعض ــات مرتبط ــذه الحاج ــاعي، وه واالجتم

حاجة في مسـتوى أعلـى يتوقـف علـى إشـباع الحاجـة التـي هـي أقـل                    

 . منها، وأن الحاجة المشبعة ينعدم أثرها في تحريك السلوك

ــات    ــذه الحاج ــباع ه ــدى إش ــدر م ــد بق ــان تؤي ــعادة اإلنس وأن س

اعيـة يعتبـر أكثـر سـعادة مـن          فالذي اسـتطاع أن يشـبع الحاجـات االجتم        
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ــن          ــى األم ــات إل ــباع الحاج ــة إش ــي مرحل ــزال ف ــذي ال ي ــان ال اإلنس

  ). ١٧٠: هـ١٤١٠النمر، ( 

 

 

 ): المصطلحات النظرية ( المفاهيم األساسية 
 ـ : تتضمن الدراسة الحالية عدداً من المفاهيم األساسية وهي

 التــي تثيــر  هــو عمليــة إشــباع الفــرد بالحاجــاتـــ: األمــن النفســي

دوافعه بمـا يحقـق لــه الرضـا عـن الـنفس واالرتيـاح للـتخلص مـن                   

ــي      ــدوء النفس ــوفير اله ــة وت ــعور بالحاج ــن الش ــئ ع ــوتر الناش الت

 ). ٣٣: م١٩٩٠الديب، ( واالطمئنان لديه 

ــي  ــيل الدراس ــه    :التحص ــي بأن ــيل الدراس ــك التحص ــرف آيزن "  يع

 النجــاح التحقيــق النــاجح لهــدف معــين يتطلــب جهــداً خاصــاً ودرجــة 

التي تحقق فـي واجـب معـين كمـا أنـه نتيجـة نشـاط عقلـي أو جسـمي                     

ــا    ــوعية أو كليهم ــب الموض ــاً للمطال ــدد طبق ــزع، ( مح : م١٩٩٤المهي

١٤ .(  

 : بيان معنى اليتيم لغة وشرعاً
االنفـراد واليتـيم الفـرد، وكـل شـيء يعـز نظيـره فهـو                : اليتم )١(

فـي النـاس مـن قبـل        ومنـه درة يتيمـة أي ال نظيـر لهـا، واليتـيم              " يتيم  

ــع    ــة، والجم ــيم ويتيم ــل األم، والوصــف يت ــن قب ــائم م ــي البه األب، وف

 ). ٦٤٥: هـ١٣٨٨ابن منظور . ( أيتام ويتامى وميتمة
ــيم شــرعاً )٢( ــوغ :اليت ــاه وهــو دون البل ــد أب لمــا "  هــو مــن فق

ال يــتم بعــد : رويــا عــن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم أنــه قــال

ــى الل ــوم إل ــل احــتالم، وال صــوم ي  هـــ، ١٣٩١: ســنن أبــي داود" ( ي

٢٩٤ .(  
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 فــإن اليتــيم ـــ: أمــا فــي أنظمــة المملكــة العربيــة الســعودية )٣(

هــو كــل مــن فقــد والديــه أو أحــدهما، وكــذلك مــن ولــد علــى أرض  

المملكة وهو مجهـول األبـوين أو األب فهـو فـي حكـم اليتـيم مـن حيـث                    

ألطفـال  ويطلـق علـى هـذه الفئـة مـن ا          . المعاملة اإلداريـة واالجتماعيـة    

  ).٥٠: هـ١٤١٩: السدحان" ( ذوي الظروف الخاصة " اسم 
  

 ـ : التعريفات اإلجرائية
 يقصـد الباحـث بـاألمن النفسـي فـي هـذه الدراسـة               :ـ األمـن النفسـي    

ــاض       ــام بالري ــة األيت ــدور رعاي ــين ب ــالب المقيم ــعور الط ــو ش ه

ــى    ــول عل ــمان الحص ــدوء وض ــتقرار واله ــعور باالس ــان والش باالطمئن

 .وعدم توقع الحرمان واألخطار أو الخوفالحاجات، 

ــي  ــيل الدراس ــ التحص ــي أداء  :ـ ــيل الدراس ــث بالتحص ــد الباح  ويقص

الطالــب فــي قدرتــه علــى التحصــيل الدراســي فــي دور رعايــة األيتــام 

بالرياض فـي ظـل تـوافر أو عـدم تـوافر األمـن النفسـي حتـى يـتمكن                    

صـول  كل طالـب مـن اجتيـاز مراحـل التعلـيم المختلفـة مـن واقـع الح                 

 . هـ ١٤٢٣/١٤٢٤على تقدير الطالب في الفصل األول 

وهــي كــل مــا تقــوم  الــدار بتــوفيره لأليتــام مــن : ـــ رعايــة األيتــام

ــك    ــي ذل ــدخل ف ــة وي ــة أو معنوي ــدمات مادي ــاء  : خ ــكن، والكس الس

ــدريب   ــيم، والت ــية، والتعل ــة الصــحية والنفس ــبس، والعناي ــام، والمل والطع

 يـوفر الجـو النفسـي للطـالب         وكل ما يـوفر سـبل العـيش الكـريم، ممـا           

 . واالطمئنان ويساعدهم على التحصيل الدراسي

 يعنـي الطـالب الموجـودين فـي دور رعايـة األيتـام وقـد فقـد                  :ـ اليتيم 

ــة    ــدمات المعنوي ــى الخ ــول األب ويتلق ــا أو مجه ــه أو كالهم ــد والدي أح

 . والمادية
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 الفصل الثالث

 المبحث األول
ــة      ــة العربي ــي المملك ــام ف ــة األيت ــة لرعاي ــة التاريخي الخلفي

 السعودية 
ــن       ــر ع ــؤول األول واألخي ــو المس ــلمين ه ــر المس ــي أم ول

 جــابر رضــي اهللا عنــه أن رســول اهللا ىلمجتمــع فقــد روالضــعفاء فــي ا

أنــا أولـى بكــل مـؤمن مــن نفسـه، مــن    : "صـلى اهللا عليـه وســلم قـال   

وممــا " ك مــاالً فألهلــه، ومــن تــرك دينــاً أو ضــياعاً فعلــي وإلــيرـتــ

الشك فيـه أن اليتـيم مـن الضـعفاء، إن لـم يكـن أضـعفهم فعـالً، حيـث                     

ن فــي المجتمــع، ضــعيفيالعــده رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم أحــد 

ــه   ــرة رضــي اهللا عن ــي هري ــن أب ــه –ع ــول اهللا صــلى اهللا علي  أن رس

سـنن  ( "اليتـيم والمـرأة     : نضـعيفي اللهـم إنـي أحـرج حـق ال        : " وسلم قال 

 )١٢١٣:  ، ص٣٦٧٨: ٢ابن ماجة ، مج

ــة      ــة العربي ــي المملك ــام ف ــة األيت ــة لرعاي ــة التاريخي الخلفي

 :السعودية
ــدايات ل ) ١( ــذه الب ــاريخ ه ــة   ت ــة العربي ــي المملك ــام ف ــة األيت رعاي

ــعودية  ــة   والس ــبغة التنظيمي ــمية ذات الص ــدايات الرس ــذلك الب ــد ب  نقص

ــتمرارها،وإال  اتالمؤسســ ــا، وضــمنت اس ــة ورعته ــا الدول ــي تبنته ية، والت

فمن المعلـوم أنـه مـا خـال عصـر مـن عصـور اإلسـالم، وال مجتمـع                    

ــ    ــات المحس ــالل تبرع ــن خ ــه م ــيم وكفالت ــة لليت ــن رعاي ــلم م نين مس

 .واألوقاف لأليتام

ــورة عــام   ــة المن ــام فــي المدين هـــ ١٣٥٢( حيــث قامــت أول دار لأليت

ــام  )م١٩٣٤ – ــة ع ــة المكرم ــي مك ــام ف ــم دار األيت ـــ ١٣٥٥( ، ث  –ه

ــام  ) م١٩٣٦ ــام فـــي الريـــاض عـ     – ـهـــ١٣٥٧( ثـــم دار األيتـ

 ).م١٩٤٤_ هـ ١٣٦٣. ( ، دار األيتام باألحساء)م ١٩٣٨



 ٢٤

ــاً أول دار  ــت أيض ــا قام ــان   كم ــي دار حن ــات ف ــة اليتيم  رعاي

ثــم مبــرة الكريمــات فــي الريــاض ) م١٩٥٥ –هـــ ١٣٧٥( بجــدة عــام 

 ).م١٩٥٦ –هـ ١٣٧٦( عام 



 ٢٥

 :قيام الرئاسة العامة لدور األيتام
 

لقــد كــان أمــر العنايــة باأليتــام ممــا يشــغل بــال المؤســس الملــك 

ــام بمكــة المكر  ــد أمــر بإنشــاء دار األيت ــد العزيــز يرحمــه اهللا، فق مــة عب

ـ ١٣٥٧(على نفقته الخاصـة وافتتاحهـا عـام          ، كمـا أمـر بإنشـاء مبنـى         )هـ

ـ ١٣٥٧(خاص باأليتـام بمدينـة الريـاض فـي عـام             الملـك   كمـا أمـر   ) هـ

سعود يرحمه اهللا بافتتـاح مزيـد مـن دور رعايـة األيتـام فـي جميـع المـدن               

كمـا شـرعت الرئاسـة العامـة لـدور األيتـام فـي               .الكبرى فـي المملكـة    

ظيميــة لهــذه الــدور، تحــدد أهــدافها، وترســم خطــوات وضــع الئحــة تن

ســير العمــل بهــا، إضــافة إلــى تحديــد المهــام والواجبــات لكــل عامــل 

بهــذه الــدور، وبخاصــة أن الــدور القائمــة لــم يكــن بهــا الئحــة تــنظم 

 :العمل، وتـم إنجاز الالئحة وحددت أهداف دور األيتام بما يلي

 .بغرس مبادئ العلوم الدينية في أذهان الطال )١(

 .تهذيبهم باألخالق الفاضلة )٢(

 .حفظ مستقبلهم فيما يعود بالنفع األخروي والدنيوي عليهم )٣(

  : لقبولشروط ا

 .أن يكون يتيماً وفقيراً، أو يكون فقيراً فقط )١(

 خمــس عــنأال يقــل ســن الطالــب عــن ســبع ســنين، وال يزيــد  )٢(

 .عشرة سنة

ميـع  أما من ناحيـة المـنهج، فلقـد كانـت الدراسـة تـتم داخـل الـدور وج                  

المدرسين كانوا علـى مـالك الرئاسـة العامـة لأليتـام، وبنـاء علـى ذلـك                  

الملـك سـعود    : تم وضع منهج دراسي تــم التفـاهم حولـه بـين كـل مـن               

 .والمسئولين في الدار

بدأ المـنهج بـالعلوم األساسـية وهـي مبـادئ العلـوم الدينيـة مـن القـرآن                   

ــث    ــرعية واألحادي ــحيحة واآلداب الش ــد الص ــريم والعقائ ــة الك  النبوي

 .واألخالق الفاضلة ومبادئ سيرة النبي صلى اهللا عليه وسلم



 ٢٦

أمــا مــدة الدراســة فكانــت أربــع ســنوات وعــدد الــدروس تســعة 

ــة     ــة، وأربع ــى والثاني ــنتين األول ــبوع للس ــي األس ــاً ف ــرون درس وعش

ــدرس   ــدة ال ــة وم ــة والرابع ــي الســنتين الثالث ــون درســاً ف  – ٤٠( وثالث

  ) ١٤٦ – ١٤١٩السدحان (  .دقيقة) ٥٠

 :رعاية اليتيم وحقوقه في اإلسالم
 

لقــد حــرص اإلســالم علــى العنايــة باأليتــام ورعــايتهم       

واإلحسان إلـيهم والقيـام بتـربيتهم والمحافظـة علـى أمـوالهم مـن طمـع                 

ــة   ــوب المريض ــعيفة والقل ــوس الض ــامعين ذوي النف ــالى. الط ــال تع :  ق

  ًــْيئا ــِه شَ ــِركُوا ِب ــَه َوال تُشْ ــُدوا اللَّ ــِذي   َواْعُب ــاناً َوِب ــَدْيِن ِإْحَس  َوِبالَْواِل

ــِب     ــاِر الُْجنُ ــى َوالَْج ــاِر ِذي الْقُْرَب ــاِكيِن َوالَْج ــاَمى َوالَْمَس ــى َوالَْيتَ الْقُْرَب

َوالصَّاِحِب ِبالَْجنْـِب َواْبـِن السَّـِبيِل َوَمـا َملَكَـتْ َأْيَمـانُكُْم ِإنَّ اللَّـَه ال ُيِحـبُّ                    

ــوراً  ــاالً فَخُ ــاَن ُمخْتَ ــْن كَ ــاء ( َم ــة اهللا  ك ).٣٦:النس ــر عناي ــا تظه م

سـبحانه باأليتـام مــن أمـره لنبيــه صـلى اهللا عليـه وســلم بـإيواء اليتــيم       

ـــوإك ــالى ـ ــال تع ــره ق ــدم قه ــرْ ( : رامه وع ــال تَقَْه ــيَم فَ ــا الَْيِت ) فََأمَّ

 ).٩:الضحى(

ــى، وســواء   ــاب أول ــره مــن ب وذلــك ليقــوي األمــر بالنســبة لغي

ــى  ــاء عل ــة األولي ــن جمل ــك م ــان ذل ــة ك ــن عام ــامى أو م ــراد اليت  أف

  ).١٤٠: هـ١٤٠٢ ،الصالح. ( المجتمع الذي يعتبر عضواً فيه

ومن عناية اهللا سـبحانه وتعـالى باأليتـام أنـه نــهى عـن اإلسـاءة إلـيهم                   

َأَرَأْيـتَ الَّـِذي ُيكَـذُِّب ِبالـدين، فَـذَِلَك الَّـِذي َيـُدعُّ الَْيِتـيم، َوال            (: قال تعـالى  

 ).٣، ٢، ١: الماعون) (اِم الِْمْسِكيِنَيُحضُّ َعلَى طََع

 

وتوعــد اهللا ســبحانه وتعــالى الــذين يــأكلون أمــوال اليتــامى ظلمــاً 

 ِإنَّ الَّــِذيَن :(بســوء العاقبــة وأنـــهم ســوف يصــلون ســعيراً قــال تعــالى
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ـ                  لَْوَن َيْأكُلُوَن َأْمَواَل الَْيتَـاَمى ظُلْمـاً ِإنََّمـا َيـْأكُلُوَن ِفـي ُبطُـوِنِهْم نَـاراً َوَسَيْص

 ).١٠:النساء) (َسِعيراً

ــى      ــدعو إل ــوس وت ــتجيش النف ــرة تس ــة المطه ــنة النبوي والس

 وجعلــت ثــواب تلــك الرعايــة دخــول الجنــة التــي تهماالهتمــام برعــاي

هي غاية المطالب والمسـاعي التـي يسـعى إليهـا الفـرد فـي هـذه الحيـاة                   

فــي األرض فعــن ســهل بــن ســعد عــن اهللا خليفــة اإلنســان التــي فيهــا 

 : صلى اهللا عليه وسلم قالالنبي

 "أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا وقال بأصبعيه السبابة والوسطى " 

 ).٧٦هـ، ص ١٤٠١، ٤صحيح البخاري، مج ( 

 :وسائل التربية الخلقية لأليتام
ــر     )١( ــح وذك ــاد والنص ــوعظ واإلرش ــي ال ــرة وه ــة المباش الطريق

ــي األدب   ــب اإلســالمية ف ــد الكت ــذا نج ــد والمضــار وله ــاريخ الفوائ والت

 .مليئة بالحكم والوصايا والمواعظ

وهـي اإليحـاء كـأن يلقـن األطفـال مـن            : الطريقة غيـر المباشـرة     )٢(

ــاذج    ــن نم ــار م ــن النصــائح واألخب ــم وأحس ــي الحك ــعر ف ــن الش أحس

 .السلف الصالح ومنعهم من النظر في الشعر السخيف

ــي   )٣( ــة ف ــز فطري ــول وغرائ ــن مي ــال م ــدى األطف ــا ل ــاع بم االنتف

خلقيـة فعنـدهم مـثالً ميـل لمحاكـاة مـن يتصـلون بـه فـي                  تربيتهم تربية   

أقــوالهم وأفعــالهم لهــذا كــان المربــون المســلمون يطلبــون مــن مــؤدب 

 .األطفال أن يكون متحلياً بالفضيلة معروفاً باألخالق النبيلة

ــده    )٤( ــغر كتعوي ــذ الص ــال من ــي األطف ــنة ف ــادات الحس ــوين الع تك

ــذب وال  ــثالً أال يك ــه    م ــه ومعلم ــي والدي ــي، اإل( يعص ، ١٣٩٥براش

 ).١١٢ص 
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 :التربية النفسية لأليتام
لمـا تمثلـه التربيـة النفسـية مـن أهميـة فـي بنـاء وتكـوين                  نظراً  

الشخصية لـذا اهتمـت التربيـة اإلسـالمية بهـذا الجانـب لتحقيـق النضـج                 

 . االنفعالي واالتزان العاطفي للفرد

ــذ     ــرد من ــية للف ــات النفس ــباع الحاج ــى إش ــل عل ــة تعم والتربي

ه وتعتبرهـا ال تقـل أهميـة عـن الحاجـات األخـرى لتكـوين بيئتـه                  طفولت

  .النفسية والوجدانية تكويناً متكامالً متـزناً

ــة   -١ ــب والمحب ــى الح ــة إل ــات   : الحاج ــم الحاج ــن أه ــي م وه

االنفعالية التـي يسـعى الفـرد إلـى إشـباعها فهـو يحتـاج إلـى أن يشـعر                    

 .بالحب والعطف واألمان

ــى ســلطة ضــابطة موجهــة -٢ ــل :الحاجــة إل ــك ألن ســلوك الطف  ذل

ــد أن     ــلطة الب ــذه الس ــه إال أن ه ــه فج ــج وخبرات ــر ناض ــا زال غي م

 .تراعي مستوى نمو الطفل وأن تكون حازمة في آن واحد

يحتــاج الطفــل أن يشــعر أنــه : الحاجــة إلــى التقــدير االجتمــاعي -٣

موضــع تقــدير وقبــول واعتــراف واعتبــار مــن اآلخــرين وإشــباع هــذه 

 .االجتماعي السليمالحاجة تمكن الفرد بدوره 

ــة واالســتقالل -٤ ــاج الطفــل إلــى الشــعور : الحاجــة إلــى الحري يحت

 .بالحرية واالستقالل وتسيير أموره بنفسه دون معونة من اآلخرين

الحاجة إلـى تعلـم المعـايير السـلوكية التـي تسـاعده علـى توافقـه                  -٥

 .االجتماعي

 .الحاجة إلى التحصيـل والنجاح -٦

ــذات  -٧ ــرام ال ــدير واحت ــة للتق ــين  الحاج ــي تحس ــاعده ف ــي تس  الت

  ).١٩٤: ١٣٩٩الناصر، . ( سلوكه وتعزيز مكانته وذاته

إن الطفــل يحتــاج إلــى الرعايــة : الحاجــة إلــى األمــن والطمأنينــة -٨

في جو آمن يشـعر فيـه بالحمايـة مـن كـل العوامـل الخارجيـة المهـددة                   

ع هــذه الحاجــة لــدى الطفــل بويجــب مراعــاة هــذه الوســائل التــي تشــ
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هديـد خطيـر لكيانـه ممـا يـؤدي إلـى أسـاليب سـلوكية                يشـعر بت   حتى ال 

 .)٢٧١، ١٩٨٢زهران .( قد تكون عدوانية

 .الصحبة للطفل ومسامرته واللعب معه )١(

 .إدخال السرور على الفرد )٢(

 .زرع التنافس البناء بين األفراد بمكافأة الفائز )٣(

تشجيع األفـراد معنويـاً وماديـاً لمـا يمثالنـه مـن دور كبيـر فـي                   )٤(

 . يزيد في استمرار العمل ودفعه إلى األمامنفس الطالب مما

ب الــثــر فعــال فــي نفــس الطأالمــدح والثنــاء لمــا يمثالنــه مــن  )٥(

 .وتصحيح سلوكه وأعماله ومتابعة نشاطه

 .تنمية ثقة الفرد بنفسه )٦(

 .تجنب التشهير بالفرد وعدم تحقيره أمام اآلخرين )٧(

 . لهماالستجابة لميولهم ورغباتـهم وترك الحرية )٨(

ــدأ ال  )٩( ــق مب ــواحي    تطبي ــي الن ــين األوالد ف ــاواة ب ــة والمس عدال

(  .  الـنفس متــزن االنفعـال      ياًالفـرد سـو   حتـى ينشـأ     المادية والمعنويـة    

 ).٣٥٥: هـ١٤٠٨سويد 

هذا مـا ينبغـي تحقيقـه مـن قبـل المؤسسـات اإليوائيـة والتربويـة                 

والمجتمع لتحقيـق بيئـة نفسـية سـليمة تعوضـهم عمـا فقـدوه مـن حنـان                   

 .وعطف األبوة

ــال ــرد  واإلس ــة الف ــة لتربي ــية المالئم ــة النفس ــئ البيئ ــه يهي م بهدي

 أداة هــدم نوال يكــوالتــي تمكنــه مــن أن يكــون نافعــاً لنفســه ومجتمعــه 

 .وتخريب
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 نبذة مختصرة عن دور التربية االجتماعية للبنين
 ـ : تهدف دور التربية االجتماعية إلى: األهداف: أوالً

ــي حكم  ــن ف ــام وم ــال األيت ــواء األطف ــ إي ــروف ـ ــن ذوي الظ ــم م ه

 . الخاصة

ـ تهيئة المناخ المناسـب لتكـون الـدار بمثابـة عائـل مـؤتمن بـديل عـن                   

 . األسرة الطبيعية

ـ تقديم أوجـه الرعايـة المتكاملـة لهـؤالء األطفـال لنمـوهم نمـواً سـليماً                  

 . وتكيفهم مع أنفسهم ومع مجتمعهم

ة ـ اسـتمرار رعايـة الطالـب بعـد تخرجـه فـي الـدار ومنحـه مسـاعد                  

ــدرها  ــة ق ــتعداد  ٢٠مالي ــباب االس ــة أس ــن تهيئ ــه م ــال لتمكين ــف ري  أل

 .للزواج

  

 ـ : الفئات التي تقبلها بالدار: ثانياً

 . ـ يتيم الوالدين أو أحدهما

 . ـ مجهولين األبوين

 . ـ األطفال ذوو األسر المتصدعة

 

 ـ : شروط االلتحاق: ثالثاً

 . أن يكون طالب االلتحاق أحد الفئات السابقة )١(

ــد علــى اثنتــي   )٢( أن ال يقــل عمــره عــن ســت ســنوات وال يزي

 . عشرة سنة
 . أال تكون له أسرة من أقربائه يمكنها أن تتولى رعايته )٣(
ــه   )٤( ــدد بانحراف ــه ته ــة ب ــية المحيط ــروف المعيش ــون الظ أن تك

 . إذا استمر فيها



 ٣١

ــه   )٥( ــاق الشــروط واحقيت ــاعي انطب ــت مــن البحــث االجتم أن يثب

 . في دخول الدار
مـــن األمـــراض المعديـــة واإلعاقـــات أن يكـــون خاليـــاً  )٦(

 . واألمراض النفسية

   ـ:أوجه الرعاية واألنشطة: رابعاً
ــة   ــة واألنشــطة المختلف ــرامج الرعاي ــى وضــع ب ــدار عل تعتمــد ال

واإلشــراف علــى تنفيــذها ومتابعتهــا مــن قبــل لجنــة فنيــة مكونــة مــن 

مــدير الــدار، واألخصــائيين االجتمــاعيين والمــدرس الرياضــي،      

ـ   ي حيـث يـتم التنسـيق بـين األنشـطة االجتماعيـة والثقافيـة               والمدرب الفن

ــدة، وتنظــيم أوقــات   والرياضــية وشــغل أوقــات الفــراغ بالهوايــات المفي

وفيمـا يلـي عـرض الرعايـة التـي تقـدم            . استذكار الدروس وغيـر ذلـك     

 ـ :في الدار

 ـ : ـ الرعاية االجتماعية
تهــدف إلــى تنميــة الشخصــية بــدمج الطالــب فــي الجامعــة التــي 

ألحق بها وتنميـة قدراتـه واكتشـاف مواهبـه عـن طريـق المشـاركة فـي                  

ــذاتي،    ــم ال ــان الحك ــوية لج ــدار وعض ــاعي بال ــادي االجتم ــرامج الن ب

 . ودعم عالقته باألهل واألقارب عن طريق الزيارات المتبادلة

 ـ : ـ الرعاية الصحية
ــة     ــن األوبئ ــه م ــب ووقايت ــحة الطال ــة بص ــى العناي ــدف إل ته

 الكشــف الطبــي الــدوري وتقــديم العــالج، ونشــر واألمــراض، وتتضــمن

ــية     ــة الشخص ــى النظاف ــوديهم عل ــة وتع ــين الطلب ــحية ب ــة الص الثقاف

 . والعامة

 ـ : ـ الرعاية التعليمية
ــق    ــن طري ــي ع ــيل العلم ــى التحص ــب عل ــاعدة الطال ــي مس وه

إلحاقــه بمــدارس وزارة المعــارف ومتابعــة مشــكالته الدراســية،      
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ــاء  ــذاكرة، وإنش ــامج للم ــع برن ــى  ووض ــب عل ــاعد الطال ــة تس  مكتب

 . االطالع وحب المعرفة
 

 ـ : ـ النشاط الفني
ــة   ــه ومعرف ــة مهارات ــب وتنمي ــدرات الطال ــى صــقل ق ــدف إل يه

رغباته واكتشـاف ميولـه مـن خـالل ممارسـة األعمـال الفنيـة المختلفـة                 

مــن رســم ونحــت وطباعــة وتصــوير تحــت إشــراف فنــي مــن قبــل  

 . المتخصصين بالتربية الفنية

 ـ : ط الثقافي والدينيـ النشا
ــن    ــوس ع ــذيب النف ــة وته ــرة المعرف ــيع دائ ــى توس ــدف إل وته

ــرآن   ــيظ الق ــة، وتحف ــابقات الثقافي ــدوات والمس ــق المحاضــرات والن طري

ــي    ــاط الترويح ــي، والنش ــاط الرياض ــة . ( والنش ــئون االجتماعي : الش

  ). ٩ -٦هـ، ١٤٢٢

 ).هـ١٣٥٧(نبذة عن دار األيتام بالرياض 
بـن عبـد العزيـز       بـادرة مـن األميـر منصـور       بدأت هذه الـدار بم    

 حــين كــان أميــراً للقصــور الملكيــة، فقــام بإنشــاء أول – يرحمــه اهللا –

مدرسة نظاميـة عامـة، حيـث لـم تكـن خاصـة بأبنائـه أو أبنـاء األسـرة            

 .المالكة

 بــدأت مدرســة األيتــام بالريــاض فــي غرفــة صــغيرة فــي وقــد

ـ               اء مبنـى جديـد     حي المربع ضمن قصـر األميـر منصـور ثـم أمـر بإنش

شــمال غــرب حديقــة الفوطــة، وقــام الملــك ســعود بــن عبــد العزيــز  

ـ ١٣٦٣(بافتتاحها   المدرسـة  "حـين كـان وليـاً للعهـد وأطلـق عليهـا             ) هـ

ـ وأخذت فـي ال   " السعودية نقل حتـى اسـتقرت فـي مبناهـا الحـالي فـي             تـ

 ).هـــ١٣٩٥( حكــومي تــم افتتاحــه عــام ىطريــق خــريص، وهــو مبنــ

ــا  ــام فك ــراف الع ــا اإلش ــيخأم ــه الش ــى  / ن بدايت ــناري عل ــد الس محم

 .علي جميل على المسكن والماوى وغيرها/ المدرسة، واللواء
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بــدأت الــدار تعــاني مــن ضــعف ) هـــ١٣٦٦(ومــع بدايــة عــام 

إداري، فكتــب ســمو ولــي العهــد إلــى صــاحب الســمو الملكــي فيصــل 

بن عبد العزيز يطلـب منـه تكليـف مـدير المعـارف للبحـث عـن مـدير                   

ــدار،  ــدارمناســب لل أمــا تمويــل . باإلضــافة إلــى مدرســين لمدرســة ال

ــد   ــن عب ــر منصــور ب ــا األمي ــد كــان الممــول الرئيســي له ــدار، فلق ال

العزيز فهو الذي أنشـأ الـدار فـي قصـره، إال أن هـذا لـم يمنـع التبـرع،                     

 .ولم يقصر األمر على التبرعات للدار النقدية

ــي،    ــر الملك ــة إدارة القص ــمن ميزاني ــا ض ــبحت ميزانيته ــم أص ث

مع مالحظـة أن ميزانيـة النـواحي المدرسـية داخـل الـدار، ومـا يتعلـق                  

ــل ــتلزمات مث ــن مس ــام م واســتمر الوضــع . الكســوة، واإلعاشــة: باأليت

ــة    ــى اإلدارة العام ــا إل ــام بكامله ــى ضــمت دور األيت ــذلك حت ــالي ك الم

ثـــم إلـــى وزارة العمـــل والشـــؤون ) هــــ١٣٧٥(لأليتـــام عـــام 

هـا الماليـة جـزءاً مـن ميزانيـة          االجتماعية، حيـث أصـبحت بكامـل أمور       

 .وزارة العمل والشؤون االجتماعية

 :الوضع التربوي والتعليمي
عطــي كــل مجموعــة تتــم تقســيم التالميــذ إلــى مســتويات حيــث 

. مــا يناســبها مــن القــراءة وحفــظ القــرآن الكــريم واإلمــالء والحســاب

وبعد ضـم الطـالب األيتـام إلـى طـالب المدرسـة التـي أنشـأها األميـر                   

 .ر تـم تطبيق منهج مديرية المعارف عليهممنصو

لقــد اعتــادت الــدار أن تقــيم احتفــاالً ســنوياً يشــرفه ولــي العهــد 

ومعه كبار رجـال الدولـة، وتقـدم فيـه فقـرات متنوعـة مـن المحـاورات                  

 .واألناشيد والقصائد الشعرية
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 المبحث الثاني

 األمن النفسي وأهميته
األمانــة : ي اللغــة أحــدهماأصــالن متقاربــان فــ" األمــن " لكلمــة 

ــب  ــا ســكون القل ــة ومعناه ــي هــي ضــد الخيان ــة. الت ــا : والثاني ومعناه

 ). م ١٩٧٩فارس، ( التصديق 

والتعريف اللغـوي لكلمـة أمـن أمنـاً وأمانـاً وأمانـة وأمنـاً وإمنـاً                 

لـك األمـان    : وأمنه اطمأن ولـم يخـف، فهـو آمـن، وأمـن وأمـين يقـال               

ســليم، : فيــه، وأمــن الشــر، وفيــهوالبلــد اطمــأن أهلــه . أي قــد آمنتــك

ــذا  ــى ك ــاً عل ــن فالن ــاً : وأم ــه أمين ــه أو جعل ــأن إلي ــه واطم ــق ب .         وث

 ) ١٥٩: ١٩٨٦: الشويعر( 

ــه   ــه، واطمئنان ــرء بقيمت ــعور الم ــو ش ــن النفســي ه ــا أن األم كم

  ). ١٩٧٩رزق، ( وثقته بنفسه 

ــبحي   ــذكر ص ــول     ) ١٩٨٨(وي ــو وص ــي ه ــن النفس أن األم

ــاً مســتحيالً اإلنســان إلــى الصــحة  النفســية ولكــن يــرى أن ذلــك مطلب

 . بحكم طبيعة اإلنسان وحياته

ــاة    ــم للحي ــال طع ــان، ف ــاة اإلنس ــروري لحي ــب ض ــاألمن مطل ف

ــواع عــدة  ــال ولألمــن أن ــة وراحــة الب ــدون األمــن المــؤدي للطمأنين :  ب

ــن    ــناعي واألم ــن الص ــذائي واألم ــن الغ ــي واألم ــن النفس ــاك األم فهن

 . غيرهاالسياسي، واألمن العسكري و

ــا      ــات وأكثره ــم الحاج ــن أه ــرد م ــي للف ــن النفس ــن األم ولك

وقــد ظــل اإلنســان منــذ وجــد علــى هــذه . التصــاقاً بكــل فــرد بعينــه

األرض يبحث عـن أمـن نفسـه مـن خـالل سـعيه إلـى تحقيـق حاجاتـه                    



 ٣٥

الضــرورية وتقويــة عالقتــه بأخيــه اإلنســان ويبنــي عالقتــه معــه علــى 

ــر    ــى م ــاون، وعل ــول والتع ــرام والقب ــذه  االحت ــت ه ــة تأرجح األزمن

ــالمة       ــة والمس ــب والكراهي ــعف والح ــوة والض ــين الق ــات ب العالق

ــى   ــد مــن البحــث والتعــرف عل ــم، فكــان الب ــداء والعــدل والظل واالعت

.  وســائل تعينــه علــى الشــعور بالطمأنينــة ومواجهــة األخطــار      

  ). ١٥٩: ١٩٨٦: الشويعر(

ــرة    ــاة المعاص ــي الحي ــارية ف ــية الس ــراض النفس ــاظر لألم إن الن

يرى أهميـة ذلـك، فـالقلق الـذي يسـتبد النـاس، والخـوف مـن مجهـول                   

 .قادم، باإلضافة إلى االكتئاب واإلحباط وما يتناسب للفرد من آثار

ولقد أصـبح تحقيـق األمـن النفسـي فـي المجتمعـات مطلبـاً لكـل                 

ــي،     ــن النفس ــوفير األم ــات لت ــات والهيئ ــات والمؤسس ــدول والحكوم ال

لـم يتحقـق ألنهـم فزعـوا إلـى جهـد البشـر              وبذلوا أمواالً وجهود هائلـة و     

فــوكلهم اهللا إلــى أنفســهم وصــاروا يتعلقــون بســراب وخيــال       

  ).١٤٢٤/٩:الشريف(

ــت     ــار، وفتح ــوادث االنتح ــرت ح ــك كث ــائج ذل ــن نت ــان م وك

اآلالف من العيـادات النفسـية التـي تـأوي عشـرات الماليـين مـن أبنـاء                  

ــي الطمأني  ــيئاً ف ــدهم ش ــم تف ــي ل ــية الحضــارة المعاصــرة الت ــة النفس ن

والسعادة وكل ما يظهـر علـيهم إنمـا هـو زينـة خارجيـة تغلـف تعاسـة                   

 .داخلية

ــالمية      ــعوب اإلس ــل الش ــراد ب ــن األف ــراً م ــب أن كثي والعجي

تبعــتهم فــي مســلكهم المــرذول البتعــادهم عــن كتــاب اهللا تعــالى وســنة 

ــول  ــن   الرس ــادهم ع ــة البتع ــوس المريض ــوادث والنف ــرت الح  فكث

ــةً : ال عــز مــن قائــلفقــ. مــنهج اهللا تعــالى ــُه َمــثَالً قَْرَي َوَضــَرَب اللَّ

كَانَتْ آِمنَةً ُمطَْمِئنَّـةً َيْأِتيَهـا ِرْزقَُهـا َرغَـداً ِمـْن كُـلِّ َمكَـاٍن فَكَفَـَرتْ ِبـَأنُْعِم                   

سـورة   (اللَِّه فََأذَاقََها اللَّـُه ِلَبـاَس الُْجـوِع َوالْخَـْوِف ِبَمـا كَـانُوا َيْصـنَُعونَ               

 ).١١٢النحل 
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 :مية األمن النفسي لإلنسانوأه

 :وتشمل الجوانب التالية" الشريف"كما أوردها 

ــات -١ ــى كــان مشوشــاً  : الثب ــى االســتقرار النفســي، فمت ــؤدي إل وي

 .مضطرباً خائفاً فإن الثبات بعيد المنال منه

 : البعد عن اليأس واإلحباط -٢
ــد     ــأن يبتع ــل ب ــي كفي ــن النفس ــان واألم ــدمران لإلنس ــا م وكالهم

 . المرضين الخطيرينبالمرء عن هذين

وهــذا األمــر مهــم يجعــل الفــرد : اكتمــال الشخصــية اإلســالمية -٣

ــان     ــن واالطمئن ــيع األم ــاؤل، يش ــر التف ــل، كثي ــوح األم ــئن طم مطم

 .حوله
واثقـاً بـأن كـل شـيء بيـد اهللا           : الثقة الكاملـة بمعيـة اهللا ونصـره        -٤

ــت    ــي وق ــره ف ــن نص ــاً م ــإذن اهللا، واثق ــروه إال ب ــيبه أي مك ــم تص ل

 .وزمان
 :ات األمن النفسيمقوم

ــاً     -١ ــؤمنين أمن ــب الم ــالى يكس ــارك وتع ــاهللا تب ــق ب ــان العمي اإليم

 .واطمئناناً عجيبين، يمأل جوانحهم بالرضى والتسليم والطمأنينة

ويبقى قـول موسـى عليـه السـالم عالمـة علـى اإليمـان العميـق                 

بــاهللا تعــالى وداللــة علــى الطمأنينــة واألمــن النفســي، وفيمــا قصــه اهللا 

 )٦٢: الشعراء(} قَاَل كَلَّا ِإنَّ َمِعَي َربي َسَيْهِديِن{: علينا

 كـان يعـيش بـأمن نفسـي عجيـب يـوم الخنـدق               وكذلك محمـد    

ــد وصــفه اهللا تعــالى ــوم عصــيب وق ــْوِقكُْم { :وهــو ي ــْن فَ ــاُءوكُْم ِم ِإذْ َج

ــوُب الَْحنَــ    ــِت الْقُلُ ــاُر َوَبلَغَ ــِت الَْأْبَص ــنْكُْم َوِإذْ َزاغَ ــفََل ِم ــْن َأْس اِجَر َوِم

ــا ــِه الظُّنُونَ ــوَن ِباللَّ ــزاب(} َوتَظُنُّ ــان  ). ١٠: األح ــن اإليم ــل م ــو دلي وه

 .العميق باهللا والثقة بنصره، ومن ثم اطمأنت قلوبهم لنصر اهللا

ــؤمنين،    -٢ ــة الم ــو طريق ــق، فه ــر عمي ــو بح ــى اهللا وه ــل عل  التوك

ــالى رب    ــارك وتع ــاهللا تب ــى ب ــلة عظم ــو ص ــالحين، وه ــة الص وطريق
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وكـل مهـم جـداً فـي األمـن واالطمئنـان النفسـي، والقـرآن                والت. العالمين

الَّـِذيَن قَـاَل لَُهـُم النَّـاُس ِإنَّ         ){: ملئ بالحديث عـن التوكـل قـال اهللا تعـالى          

النَّاَس قَْد َجَمُعوا لَكُـْم فَاخْشَـْوُهْم فَـَزاَدُهْم ِإيَمانـاً َوقَـالُوا َحْسـُبنَا اللَّـُه َوِنْعـَم                   

 ).الَْوِكيُل

ــر اهللا ت-٣ ــالى ذك ــارك وتع ــوي  : ب ــي، ويق ــن النفس ــد األم ــورث العب ي

. صلته باهللا تعالى علـى زوجـه يطمـئن بـه القلـب وتسـتريح إليـه الـنفس                  

ومــن هــذه األذكــار عظيمــة، نافعــة فــي تحقيــق األمــن النفســي وذلــك 

بذهاب الغـم والهـم والحـزن، كمـا تكفيـه مـن الشـرور والهـوم، وقـال                   

 قُلُـوُبُهْم ِبـِذكِْر اللَّـِه َأال ِبـِذكِْر اللَّـِه تَطَْمـِئنُّ              الَِّذيَن آَمنُـوا َوتَطَْمـِئنُّ    {: تعالى

 .)٢٨:الرعد) (الْقُلُوُب

الدعاء وهـو بـاب واسـع عظـيم وأمـر نـافع يحقـق األمـن النفسـي                   -٤

ــال  ــموات    (ق ــور الس ــدين، ون ــاد ال ــؤمن، وعم ــالح الم ــدعاء س ال

ــاكم، ) (واألرض ــة    ). ١/٦٩٩الح ــة القرآني ــن األدعي ــة م ــاك جمل وهن

ألدعية النبويـة إذا بهـا العبـد حققـت لــه األمـن المنشـود والطمأنينـة                  وا

 )١٤٢٤،٣٦: الشريف. (المطلوبة
 معرفة شأن القضاء والقدر وتحقيق األمن النفسي من أخذ بها اطمأنت نفسه وسكن   

 َما َأَصاَب ِمْن ُمِصـيَبٍة ِفـي        :قلبه وتحقق له األمن النفسي المطلوب، قال تعالى       

    ِفي َأنْفُِسكُْم ِإلَّا ِفي ِكتَاٍب ِمْن قَْبِل َأْن نَْبَرَأَها ِإنَّ ذَِلَك َعلَى اللَِّه َيِسـيرٌ الَْأْرِض َوال
)٢٢: سورة الحديد.( 

ــن    -٦ ــوب األم ــب القل ــببه ويكس ــه وس ــتالء وحقيقت ــأن االب ــة ش معرف

ــون     ــيعهم معرض ــؤمنين جم ــك أن الم ــي، ذل ــى القلب ــي والرض النفس

 نَفْـٍس ذَاِئقَـةُ الَْمـْوِت َونَْبلُـوكُْم ِبالشَّـر َوالْخَْيـِر             كُـلُّ : قال تعـالى  . لالبتالء

 )٣٥:األنبياء ( .ِفتْنَةً َوِإلَْينَا تُْرَجُعوَن
والبد للمؤمن في رحلته إلى اهللا تعالى من        : الصبر على المصائب والمكروهات   -٧

الصبر على كل ما ينزل به من المصائب، أو ما يتوقعه من المخاوف، والصـبر               



 ٣٨

قُْل َيا ِعَباِد الَِّذيَن آَمنُوا اتَّقُوا َربَّكُْم ِللَِّذيَن َأْحَسنُوا ِفي َهِذِه الدُّنَْيا            : ضياء وقال تعالى  

 ).١٠: الزمر( َحَسنَةٌ َوَأْرُض اللَِّه َواِسَعةٌ ِإنََّما ُيَوفَّى الصَّاِبُروَن َأْجَرُهْم ِبغَْيِر ِحَساب

ــات، -٨ ــرات المثبت ــى المبش ــالع عل ــت  االط ــا يثب ــم م ــن أعظ  إن م

المــؤمن ويحفــظ عليــه أمنــه النفســي وهــو اطالعــه علــى جملــة مــن 

 .المبشرات والمثبتات المبثوثة في كتاب اهللا تعالى وسنة رسوله

سورة  ( َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ِإْن تَنُْصُروا اللََّه َينُْصْركُْم َوُيثَبتْ َأقَْداَمكُْم :قال تعالى

 ).٧محمد، 

فإن واقـع األمـة اإلسـالمية اليـوم بـين بوضـوح أن الليلـة ليسـت                  

ــأس    ــا الي ــى ال يغزوه ــة حت ــام األم ــل أم ــاب األم ــتح ب ــة، ويف كالبارح

 ).٧٣: ١٤٢٤: الشريف. (ويحطمها اإلحباط
 المنهج اإلسالمي في تحقيق األمن النفسي

ــق    ــاً يحق ــاً هادف ــاً تربوي ــرد منهج ــة الف ــي تربي ــالم ف ــع اإلس يتب

لجــانبين المــادي والروحــي فــي شخصــية اإلنســان، ممــا التــوازن بــين ا

يــؤدي إلــى تحقيــق الشخصــية الســوية التــي تتمتــع بالصــحة النفســية، 

ومن أجـل ذلـك كـان اإلنسـان فـي حاجـة إلـى مـنهج تربـوي خـاص                     

 -:يتضمن ثالثة أساليب من التربية هما

أســلوب يعنــى بتقويــة الجانــب الروحــي فــي اإلنســان عــن طريــق -١

 .وتقواه وأداء العبادات المختلفةاإليمان باهللا 

 أسلوب يعنـى بالسـيطرة علـى الجانـب البـدني فـي اإلنسـان وذلـك                  -٢

ــنفس     ــواء ال ــى أه ــب عل ــاالت، والتغل ــدوافع واالنفع ــي ال ــالتحكم ف ب

 .وشهوتها

ــادات   -٣ ــن الخصــال والع ــة م ــان مجموع ــيم اإلنس ــى بتعل ــلوب يعن أس

ه، الضــرورية لنضــجه االنفعــالي واالجتمــاعي، ولنمــو شخصــيت     

 ).٢٩٧: ١٤٢١نجاتي (وإلعداده لتحمل مسئولياته في الحياة 

ــد عنــي الرســول  ــدعوة اإلســالمية لق  فــي الســنوات األولــى مــن ال

بمكة ببنـاء اإلنسـان وتربيتـه وإعـداده لتحمـل مسـؤوليات نشـر الـدعوة                 



 ٣٩

ــالمية  ــة اإلس ــة الدول ــالمية، وإقام ــيمهم أصــول  . اإلس ــب تعل ــإلى جان ف

ــدين اإلســالمي، وأداء ال ــي نفوســهم،  ال ــوى ف ــث جــذور التق ــادات وب عب

ــالنفس، واالعتمــاد   وكــان يبــث فــيهم حــب النــاس والتعــاون، والثقــة ب

على الـنفس، والقناعـة والرضـا والقناعـة والرضـا بمـا قـدره اهللا تعـالى                  

ــم ــن  . له ــة، والتحــرر م ــن والطمأنين ــهم األم ــي نفوس ــان يغــرس ف وك

ـ             ات، لـذا نجـد     الخوف والقلـق، والتحـرر مـن الجهـل واألوهـام والخراف

ــررت     ــهم وتح ــقلت نفوس ــد ص ــيهم، وق ــوان اهللا عل ــحابة رض أن الص

ــت شخصــياتهم،   ــلوكهم وتكامل ــتقام س ــم، واس ــولهم، وتحســنت أخالقه عق

وبذلك فتحوا الـبالد وهزمـوا الجيـوش، كمـا ظهـر مـن نسـلهم العلمـاء                  

 .والمفكرون الذين تعلموا في شتى ميادين العلم والمعرفة

 أصـــحابه روح اإلخـــاء  يبـــث فـــيوكـــان رســـول اهللا 

والتعــاون والتماســك والتكامــل االجتمــاعي، ويقــوي فــيهم روح      

ــة،   ــات االجتماعي ــنهم أواصــر العالق ــزز بي ــى الجماعــة ويع ــاء إل االنتم

ويدعوهم إلى حب النـاس، ومـد يـد العـون والمسـاعدة إلـيهم، ممـا كـان                   

 .له أثر كبير في شعورهم بالطمأنينة واألمن النفسي

ــول   ــار الرس ــد أش ــي   وق ــاألمن ف ــرد ب ــعور الف ــى أن ش  إل

فعـن  . الجماعة وإنمـا هـو مـن أحـد األسـباب الهامـة للشـعور بالسـعادة                

ــول   ــي أن الرس ــن محصــن الخط ــد اهللا ب ــالعبي ــن اصــبح : ((  ق م

آمناً في سـربه، معـافى فـي جسـده، عنـده قـوت يومـه فكأنمـا حيـزت                    

 ).٤٥، ص٢٤رواه الترمذي، ص)) (لـه الدنيا بحذافيرها 

 إلـى ثالثـة أسـباب رئيسـية         الحـديث أشـار الرسـول       ففي هـذا    

ــي ــعادة وه ــم،   : للس ــحة الجس ــة، وص ــي الجماع ــاألمن ف ــعور ب الش

 .والحصول على القوت

إن هــذا الشــعور باالنتمــاء إلــى الجماعــة، واإلســهام الفعــال فــي 

ــعور    ــا، والش ــدمها ورفعته ــى تق ــل عل ــي العم ــالص ف ــدمتها، واإلخ خ



 ٤٠

لفــرد يشــعر بالراحــة النفســية بالحــب نحــو األفــراد اآلخــرين يجعــل ا

 ).٢٨٩: ١٤٢١: نجاتي. ( واألمن النفسي

 

 ـ : األمن النفسي في القرآن: أوالً
ــد مــن   ــأثيراً عظيمــاً فــي نفــس اإلنســان فهــو يزي إن لإليمــان ت

ثقتـه بنفسـه ويزيـد قدرتـه علــى الصـبر وتحمـل مشـاق الحيـاة ويبــث         

ــأريخ األ     ــتنا لت ــدنا دراس ــنفس وتم ــي ال ــة ف ــن والطمأنين ــان األم دي

وبخاصــة الــدين اإلســالمي بأدلــة عــن نجــاح اإليمــان بــاهللا فــي شــفاء 

ــة   ــة والوقاي ــاألمن والطمأنين ــعور ب ــق الش ــن أمراضــها وتحقي ــنفس م ال

من الشعور بـالقلق ومـا قـد ينشـأ عنـه مـن أمـراض نفسـية ومشـكالت                    

ـ ١٤١٨: العتـوم ( تكيفيه   وقـد بـين القـرآن مـا يحدثـه اإليمـان            ) ١٥: هـ

الَّــِذيَن آَمنُــوا : ي نفــس المــؤمن بقولــه تعــالىمــن أمــن وطمأنينــة فــ

ســورة   ( َوتَطَْمــِئنُّ قُلُــوُبُهْم ِبــِذكِْر اللَّــِه َأال ِبــِذكِْر اللَّــِه تَطَْمــِئنُّ الْقُلُــوُب

 ).٢٨الرعد 

ــيس   ــالق، ول ــأتي إال باســتعانة اإلنســان بالخ ــة ال ت ــذه الطمأنين وه

ي يـرزق وهـو     بسواه فهو الذي يحي وهـو الـذي يميـت وهـو وحـده الـذ               

  ).٦٧: هـ١٤٢٠عبد الواحد ( الذي بيده األمر كله 

ــاد     ــه واالعتم ــي عبادت ــالص ف ــالى واإلخ ــاهللا تع ــان ب إن اإليم

عليه والرضا بقضـائه وقـدره يخلـص المـؤمن مـن القلـق الناشـئ عـن                  

نجـاتي،  ( الشعور بالـذنب ويبعـث فـي نفسـه الطمأنينـة واألمـن النفسـي                

٣١١: ١٩٨٨ .(  

ــرآن ا ــر الق ــى  ويعتب ــدعوتهم إل ــاس ول ــة الن ــاً لهداي ــريم أساس لك

عقيــدة التوحيــد، ولتعلــيمهم قيمــاً جديــدة وأســاليب جديــدة مــن التفكيــر 

والحياة وإلرشـادهم إلـى السـلوك السـليم الـذي فيـه، يـتم لهـم الشـعور                   

 .باألمن واالستقرار



 ٤١

ــد حقــق  ــرآن الكــريم ولق ــرد مــن خــالل الق  األمــن النفســي للف

واإليمـان بالقضـاء والقـدر خيـره وشـره،          غرس قـيم التوحيـد والتوكـل        

ــة   ــبالء، وضــربه األمثل ــى ال ــوم، والصــبر عل ــل المحت ــان باألج واإليم

العملية لكل األمـور التـي تحقـق األمـن والطمأنينـة للفـرد ومـن خـالل                   

ــادات     ــي العب ــة ه ــهرية ويومي ــنوية وش ــة س ــات راح ــده بمحط تزوي

ــادقين ن   ــؤمنين الص ــمن للم ــاً ض ــرآن أيض ــل إن الق ــة، ب ــة الخالص هاي

َيــا َأيَّتَُهــا الــنَّفُْس الُْمطَْمِئنَّــةُ، اْرِجِعــي : مأمونــة مضــمونة لقولــه تعــالى

ــي  ــي َجنَِّت ــاِدي، َواْدخُِل ــي ِعَب ــاْدخُِلي ِف ــِك َراِضــَيةً َمْرِضــيَّةً، فَ ِإلَــى َرب    

 ). ٣٠ ـ ٢٧الفجر، ( 

 :  ـ األمن في القرآن الكريم١
ــيغ   ــور وص ــتقاته بص ــن ومش ــظ األم ــد ورد لف ــي لق ــددة ف  متع

أمــن، وبصــيغة أمــنكم، :  فقــد جــاء ـ مــثالً ـ بلفــظ   القــرآن الكــريم 

وأمنــتكم بلفــظ، أأمنــتم وبلفــظ، آمنــوا، ويــأمنوا، وأمنــا، وآمنــة، وآمنــا، 

 . وأمنة، وآمنون، وآمنين

أمــا لفــظ األمــن نفســه فقــد جــاء فــي موضــعين متتــاليين فــي 

ــالى   ــال اهللا ـ تع ــام ق ــورة األنع ــافُ : س ــفَ َأخَ ــَركْتُْم َوال َوكَْي ــا َأشْ َم

ــْيكُْم ُســلْطَاناً فَــَأيُّ   ــِه َعلَ ــْم ُينَــزْل ِب ــِه َمــا لَ ــَركْتُْم ِباللَّ ــْم َأشْ تَخَــافُوَن َأنَّكُ

ــوا    ــْم َيلِْبُس ــوا َولَ ــِذيَن آَمنُ ــوَن، الَّ ــتُْم تَْعلَُم ــَأْمِن ِإْن كُنْ ــقُّ ِبالْ ــِريقَْيِن َأَح الْفَ

ــمُ  ــَك لَُه ــٍم ُأولَِئ ــانَُهْم ِبظُلْ ــُدونَ ِإيَم ــْم ُمْهتَ ــَأْمُن َوُه ــام  (  الْ ،   ٨١: األنع

٨٢. (  

ــالى حاجــة اإلنســان   ــرن اهللا تع ــى األمــن، ق ــة الحاجــة إل وألهمي

فَلَْيْعُبــُدوا َربَّ َهــذَا الَْبْيــِت، : لألمــن بالحاجــة إلــى الطعــام قــال تعــالى

 .)٤، ٣: قريش ( الَِّذي َأطَْعَمُهْم ِمْن ُجوٍع َوآَمنَُهْم ِمْن خَْوٍف

ــي    ــدنيا الت ــل ال ــن عوام ــل م ــل عام ــربط ك ــريم ي ــرآن الك والق

ــه   ــان ونقاوت ــدة وســالمة اإليم ــوة العقي ــاً بشــأنها بق تجعــل اإلنســان قلق

ــا    ــنفس بم ــب ال ــو يخاط ــون المصــيبة فه ــأة، وته ــف الوط ــذلك تخ وب



 ٤٢

يطمئنها ويريحهـا، ويهـدئ ثائرتهـا، ولـن يمـر بالقـارئ لكتـاب اهللا آيـة                  

 مريحــاً، يزيــل عــن الــنفس كــابوس إال ويلمــس ســراً عجيبــاً، وعالجــاً

  ). ٥١٤، ١٩٩٥الطويل، ( القلق ومواطن االضطراب 

ــرية       ــنفس البش ــه ال ــا تحب ــاء اهللا م ــن عط ــه م ــالقرآن في ف

.. إنــه يخاطــب ملكــات خفيــة فــي الــنفس ال نعرفهــا نحــن. ويســتميلها

وهـذه الملكـات تنفعـل حينمـا يقـرأ          .. ولكن يعرفهـا اهللا سـبحانه وتعـالى       

  ).١٣: هـ١٤١٩اشي ـ الخر( القرآن 

 ـ :  ـ األمن في السنة النبوية٢
صـلى اهللا عليـه     لقد جـاء لفـظ األمـن فـي بعـض أقـوال النبـي                

 وأدعيتــه وتشــريعاته وتوجيهاتــه الســديدة، ومــدح بــه مــن أنعــم وســلم 

مـن أصـبح آمنـاً فـي سـربه          " اهللا عليهم به فقـد صـح عنـه أنـه قـال              

ــا ح  ــه فكأنم ــوت يوم ــده ق ــي جســده، عن ــاً ف ــدنيامعاف ـــه ال ــزت ل "( ي

صـلى اهللا عليـه     ، ففـي هـذا الحـديث أشـار الرسـول            )أخرجه الترمـذي    

الشـعور بـاألمن فـي      :  إلى ثـالث أسـباب رئيسـية للسـعادة وهـي           وسلم  

ــاة   ــات لحي ــوت كمقوم ــى الق ــم والحصــول عل ــة، وصــحة الجس الجماع

ــية    ــحة النفس ــة للص ــرات الهام ــن المؤش ــي م ــعيدة وه ــان الس .      اإلنس

  ). ١٩٩٣نحاتي، ( 

 ـ :  ـ األمن النفسي عند الفقهاء والعلماء٣
أما ابـن تيميـه فإنـه يـرى أن سـعادة اإلنسـان وأمنـه النفسـي ال                   

ــول   ــة اهللا فيق ــادة ومحب ــان إال بعب ــلح، وال  : ".... يتحقق ــب ال يص فالقل

ــكن، وال      ــب، وال يس ــذذ، وال يطي ــر، وال يتل ــنعم وال يس ــم، وال ي يعل

ــه واإل ــه وحب ــادة رب ــئن إال بعب ــهيطم ــة إلي ـــه .. ناب ــذلك يحصــل ل وب

 ... ". الفرح السرور واللذة، والنعمة، والسكون، والطمأنينة

ــبحانه      ــن اهللا س ــدرها م ــة مص ــيم أن الطمأنين ــن الق ــر اب وذك

ــال     ــالى فق ــذكر اهللا تع ــد إال ب ــا العب ــل عليه ــالى وال يحص : (... وتع

فالطمأنينة إلـى اهللا سـبحانه حقيقـة تـرد منـه سـبحانه علـى قلـب عبـده                    



 ٤٣

... معه عليه، وترد قلبـه الشـارد إليـه حتـى كأنـه جـالس بـين يديـه ؟                   تج

ــذكره    ــاهللا وب ــة إال ب ــة الحقيقي ــول الطمأنين ــن حص ــة، ( وال يمك الجوزي

 ). م ١٩٩٦

ــن    ــة م ــذه األدل ــد ه ــريم  وتؤك ــرآن الك ــة  الق ــنة النبوي  والس

ــباع     ــتم بإش ــالم اه ــى أن اإلس ــالح عل ــلف الص ــوال الس ــرة وأق المطه

فســي فهــو يعتبرهــا مــن الضــروريات التــي ال الحاجــة إلــى األمــن الن

غنى عنهـا والتـي ال يمكـن أن تحقـق وتشـبع إال باإليمـان بـاهللا سـبحانه                    

 . وتعالى

 :حاجة المراهق إلى األمن
ــة     ــة مؤقت ــرة انتقالي ــي فت ــة، وه ــرة حرج ــيش فت ــق يع المراه

يحكمها تغيـرات سـريعة، فهـي غيـر مسـتقرة، وهـذا الحـرج فـي هـذه                   

اهـق مـن حيـث االسـتقرار النفسـي، والطمأنينـة،            الفترة يـؤثر علـى المر     

 )(١٩٩١) colton et.al ; ١٩٩٤ ,Berridge. واألمن

ــان      ــة لإلنس ــة مهم ــتقرار حاج ــن واالس ــة األم ــع أن حاج وم

 عمومــاً أشــار القــرآن فــي مواضــيع عديــدة وأشــار إليهــا الرســول 

 .أيضاً في أحاديثه

 مـا يعيشـه مـن        إال أن المراهق يحتـاج إلـى األمـن والطمأنينـة بقـدر             -

تبــدالت وتحــوالت عقليــة، ونفســية وانفعاليــة واجتماعيــة، وهــذا يحتــاج 

ــان   ــان واألم ــه االطمئن ــي روع ــث ف ــن يب ــى م ــي، (إل : ١٤١٥النغيمش

٤٥.( 

لذا البد مـن إسـهام البيئـة التربويـة ببـث األمـن والطمأنينـة فـي                  

كيــان المراهــق النفســي حتــى يــتمكن مــن إشــباع حاجتــه مــن العلــم  

المــنهج اإلســالمي يركــز علــى إشــباع حاجتــه مــن العلــم والمعرفــة، و

ــة   ــى إشــباع الحاجــات األمني ــز عل ــنهج اإلســالمي يرك ــة، والم والمعرف

 :ونبذ المخاوف التي تلم بالمراهق وأهم هذه المخاوف

 .التخوف من تحمل المسؤولية والنجاح فيها -١



 ٤٤

 .التخوف من التحوالت الجسدية والشكلية -٢
 .الكلية البعيدة للحياةالتخوف والتردد حول األهداف  -٣
 .التخوف في مواقف الحوار والمواقف االجتماعية -٤
 .التخوف من الحاالت العاطفية واالنفعالية -٥

والنمــوذج اإلســالمي هــو مــن أعظــم نمــوذج تعامــل مــع هــذه  

القضــية الحرجــة والخطــرة فــي حيــاة الشــباب فإشــباع الطمأنينــة فــي 

ــاوف، ب     ــف المخ ــامض، وكش ــق، وأزال الغ ــات المراه ــده جين تزوي

بأفكــار أساســية وكليــة عــن الحيــاة والكــون والتــي تتمثــل فــي أركــان 

 ).٥٠: ١٤١٥النغيمشي، (اإليمان 

 األمن النفسي في ضوء النظريات النفسية
ــحاب     ــر أص ــات نظ ــرض وجه ــنحاول ع ــاب س ــذا الب ــي ه ف

ــن      ــالم لألم ــرة اإلس ــوم نظ ــد ومفه ــي لفروي ــل النفس ــة التحلي نظري

 .النفسي

 ـ : النفسينظرية التحليل : أوالً 

ــام     ــة أقس ــى ثالث ــان عل ــي لإلنس ــل النفس ــة التحلي ــوم نظري تق

 ـ : هي

ــو )١( ــذي يحــوي  : اله ــدى اإلنســان ال ــز ل وهــو مســتودع الغرائ

كل ما هو موروث ومـا هـو موجـود منـذ الـوالدة ومـا هـو ثابـت فـي                      

 . تركيب البدن

ــا )٢( ــين   : األن ــيط ب ــاز وس ــو جه ــو " وه ــالم  " اله ــين الع وب

ــد   ــول فروي ــارجي يق ــت " الخ ــواقعي،  وتح ــارجي ال ــالم الخ ــأثير الع ت

ــين   ــل كوســيط ب ــة خاصــة أخــذت تعم ــو " نشــأت منظم ــالم " اله والع

 . الخارجي أطلق عليها اسم األنا
وهــو جهــاز يمثــل ســلطة الوالــدين والمجتمــع : األنــا األعلــى )٣(

 . والمثل العليا في ذلك المجتمع



 ٤٥

ولـذا يـرى فرويـد أن األنـا هــو المسـؤول عـن ذلـك بالمحافظــة        

ــا يطلــب علــى ذات  الفــرد مــن التهديــدات الداخليــة أو الخارجيــة، واألن

اللــذة ويتجنــب األلــم فــإذا توقــع حــدوث زيــادة فــي األلــم قابــل ذلــك 

ســواء " خطــر" وتســمى هــذه الحالــة بحالــة " إشــارة القلــق " بــإعالن 

 . كان التهديد بزيادة األلم آتياً من الخارج أو من الداخل

أللــم اللجــوء إلــى تغييــر ومــن أســاليب االحتمــاء األخــرى مــن ا

  ). ٧١: ١٤١٦: الصنيع. ( وجهة اللبيدو

 ـ : المنظور اإلسالمي لألمن
ــاك   ــذلك فهن ــان، ول ــاً باإليم ــرتبط ارتباطــاً وثيق ــي اإلســالم م ــن ف األم

ــين النظريــة النفســية وبــين التصــور   اخــتالف فــي أمــرين أساســيين ب

 : اإلسالمي في النظرية لألمن

ــ  )١( ــات الوض ــي النظري ــن ف ــق  إن األم ــى التحقي ــز عل عية يرك

الظــاهري لألمــن لمــا يــورده مــن حاجــات فمتــى حصــل الفــرد علــى 

بينمـا األمـن فـي      . الطعام والشراب والكسـاء واإلشـباع فهـذا هـو األمـن           

اإلســالم مــرتبط بقــوة اإليمــان وتحقيــق هــذه القــوة فــي ســلوك الفــرد 

ــدى    ــات ل ــة الحاج ــباع كاف ــعي إلش ــرعية والس ــاألوامر الش ــااللتزام ب ب

 .  عن طريق السبل المشروعة بدون إسراف أو تغييرالفرد
ــدم      )٢( ــد يق ــاس جه ــى أس ــوم عل ــعية تق ــات الوض إن النظري

لألفــراد اآلخــرين ويحمــل فــي طياتــه نقــائص البشــر، بينمــا التصــور 

ــه     ــا يجعل ــالمين مم ــن رب الع ــأه ذات م ــأن منش ــز ب ــالمي يتمي اإلس

  ). ٦٧٠: هـ١٤٠٨: عيسى.  ( األقوى في مواجهة األخطار
ن فــي التصــور اإلســالمي يقــوم علــى أســاس االعتقــاد بعناصــر فــاألم

اإليمــان بــاهللا ومالئكتــه وكتبــه ورســله وبــاليوم : ( اإليمــان الســتة هــي

 ). اآلخر وبالقدر خيره وشره 

ــه علــى مواجهــة   ــرد زادت قدرات فكلمــا قويــت درجــة إيمــان الف

األخطار التـي تهـدد أمنـه ثـم تـأتي بعـد ذلـك األسـس األخـرى مـن                     



 ٤٦

ــباع لح ــالى إش ــال اهللا تع ــث ق ــرد حي ــى : ()اجــات الف ــقَى ُموَس َوِإِذ اْستَْس

ِلقَْوِمِه فَقُلْنَا اْضـِرْب ِبَعَصـاَك الَْحَجـَر فَـانْفََجَرتْ ِمنْـُه اثْنَتَـا َعشْـَرةَ َعْينـاً                  

قَْد َعِلـَم كُـلُّ ُأنَـاٍس َمشْـَرَبُهْم كُلُـوا َواشْـَرُبوا ِمـْن ِرْزِق اللَّـِه َوال تَْعثَـْوا                     

  ). ٦٠: البقرة) ( ْرِض ُمفِْسِديَنِفي الَْأ

فــي التصــور اإلســالمي ( وهكــذا يتضــح لنــا التــوازن والشــمول 

ــة   ــع احتياجــات اإلنســان الروحي والجســمية ) لألمــن حيــث يغطــي جمي

ــب    ــا يجل ــريط، مم ــراط وال تف ــال إف ــة ب ــة واالجتماعي ــية والعقلي والنفس

 . لـه األمن النفسي الذي يسعى إليه كل إنسان

 : ور باألمن النفسيمصادر الشع

ــان    ــية أن اإليم ــاث النفس ــة واألبح ــات التربوي ــت الدراس ــد أثبت لق

باهللا يحقـق لإلنسـان مـا ال يسـتطيع غيـره تحقيقـه، فهـو وقايـة وعـالج              

مــن كافــة األمــراض النفســية والعصــبية والعلــل الجســمية التــي تنشــأ 

ــوف   ــبي والخ ــوتر العص ــق والت ــل القل ــن عوام ــر، ( م م ـ  ١٩٨٣أبك

١٥. (  

ــ ــا    وق ــة أجراه ــائج دراس ــحت نت ــك " د وض أن " روث آن فت

ــاألمن واألمــان، حيــث دلــت دراســته أن   ــرد ب ــدة تشــعر الف % ٧٠العقي

مــن مجتمــع الدراســة علــى أن العقيــدة الدينيــة منحــتهم راحــة العقــل، 

%) ٨٢(جعلــتهم العقيــدة يشــعرون بــاألمن واألمــان،     %) ٦١(وأن 

أن %) ٨٥( فــي ضــيق، يمكــنهم دومــاً االتجــاه إلــى اهللا عنــدما يكونــون

ــل،   ــاً أفض ــم أشخاص ــدة تجعله ــاً  %) ٧٨(العقي ــأن اهللا دائم ــدركون ب ي

  ). ١٩: ١٤٢١باشماخ، . ( معهم ويشعرهم باألمان

وقــد بــين القــرآن منــذ أكثــر مــن أربعــة عشــر قرنــاً أســلوب  

تحقيق األمن النفسي ومـا يحدثـه اإليمـان مـن أمـن وطمأنينـة فـي نفـس                   

يَن آَمنُـوا َولَـْم َيلِْبُسـوا ِإيَمـانَُهْم ِبظُلْـٍم ُأولَِئـَك             الَّـذِ : (المؤمن، قـال تعـالى    

وبــذلك يعتبــر اإليمــان بــاهللا ). ٨٢:األنعــام) (لَُهــُم الْــَأْمُن َوُهــْم ُمْهتَــُدوَن

من أهم وأقـوى مصـادر شـعور الفـرد بـاألمن النفسـي أو الـداخلي كمـا                   



 ٤٧

ــار  ــر( أش ــا بك ــان  ) ١٩٨٣: أب ــن اإلنس ــث م ــداخلي ينبع ــن ال أن األم

 : وامل متعددة منهالع

ــي  )١( ــتوى التعليم ــرد   :المس ــق للف ــي يحق ــتوى التعليم  أن المس

 . وضعاً اجتماعياً يشعره باألمن النفسي

ــة )٢( ــد    :الثقاف ــري يول ــب العنص ــات أن التعص ــت الدراس  دل

ــن وأن      ــوة واألم ــايز والق ــاً بالتم ــة إحساس ــات الثقافي ــدى المجموع ل

 . إدراك األمن يختلف باختالف الثقافات
ــخص  )٣( ــود الش ــه   وج ــون ب ــراد يعتن ــع أف ــود : م  إن وج

الشــخص مــع أفــراد يعتنــون بــه ويشــاركونه الــذوق وطريقــة التفكيــر 

ــة     ــاس بالراح ــن اإلحس ــر م ــدر أكب ــه ق ــق ل ــلوك يحق ــاليب الس وأس

 . واالسترخاء وبقدر أقل من التوتر والقلق
كلمــا تقــدم الفــرد فــي العمــر كلمــا كــان أقــل خوفــاً : الســن )٤(

 . وأكثر إحساساً باألمن
ــوغ ال )٥( ــدفبل ــذات    :ه ــرد ال ــق للف ــدف يحق ــوغ اله  إن بل

وتأكيدها، فاإلنسـان عنـدما يضـع لنفسـه أهـدافاً ويسـعى لتحقيقهـا فإنـه                 

يدرك معنـى لحياتـه والهـدف منهـا فتصـبح صـورته عـن ذاتـه أكثـر                   

 . إيجابية وبالتالي أكثر أمناً للنفس
 :  ـ التخلي عن موقف متوعد يهدد الفرد٦

ــم    ــذنب واإلث ــرد بال ــاس الف ــق  إن إحس ــوف والقل ــه الخ يورث

ــة     ــه للعقوب ــع تعرض ــعها المجتم ــي وض ــد الت ــن القواع ــه ع فخروج

وإحساس الفرد بأنـه مهـدد بالعقوبـة يزيـد مـن قلقـه واضـطرابه، ولكـن                  

إذا أدرك الفـــرد أن التوبـــة واألعمـــال الصـــالحة تقربـــه إلـــى اهللا 

وتحرره مـن الخـوف حينئـٍذ يـزول مـا يشـعر بـه مـن تهديـد أو قلـق                      

 . أفضل من األمن النفسيويصل إلى درجة 

ــرة   ٧ ــة المباش ــرة "  ـ العائل ــاألمن النفســي " األس ــرد ب أن إحســاس الف

له جذوره العميقة فـي طفولتـه، فهـو يحـدث مـن خـالل عمليـة التنشـئة                   



 ٤٨

ــاة اإلنســان وال   ــدأ منــذ اللحظــات األولــى فــي حي االجتماعيــة التــي تب

حبــوب يتحقــق للطفــل األمــن إال إذا أحــس الطفــل بأنــه مقبــول وأنــه م

 ). م ١٩٨٣: أبكر( حباً حقيقياً 

إن الفــرد إذا آمــن بربــه وتقيــد بــأوامره ونواهيــه وقــام بفرائضــه 

وأحسن تعاملـه مـع اآلخـرين وتصـرف بحكمـه فيمـا يكسـبه مـن رزق                  

أو مال وصـبر علـى البأسـاء والضـراء ال يخـاف مـن شـيء فـي هـذه                     

أعمالـه  الدنيا فهـو دائـم التوجـه إلـى اهللا تعـالى فـي عبادتـه وفـي كـل           

وأقواله ابتغـاء مرضـاته واثـق أنـه لـن يصـيبه شـٌر أو أذى إال بمشـيئة                    

اهللا فهو ال يقنط مـن رحمتـه، فإنـه يكـون بـذلك قـد حقـق عالقتـه مـع                      

خالقه، وتمكـن مـن إدخـال الراحـة والطمأنينـة علـى نفسـه تمشـياً مـع                   

وا تَتَنَــزَُّل َعلَــْيِهُم ِإنَّ الَّــِذيَن قَــالُوا َربُّنَــا اللَّــُه ثُــمَّ اْســتَقَاُم: (قولــه تعــالى

) الَْمالِئكَةُ َألَّـا تَخَـافُوا َوال تَْحَزنُـوا َوَأْبِشـُروا ِبالَْجنَّـِة الَِّتـي كُنْـتُْم تُوَعـُدونَ                 

ــلت( ــنفس   ). ٣٠:فص ــه ال ــر ب ــى اهللا تتطه ــق إل ــإن الطري ــك ف ــى ذل وعل

البشرية من نقائصـها وتبتعـد عـن مخاوفهـا فتسـلم مـن األمـراض واآلفـات                  

  ).٤٠: م١٩٩٦: عدس. (تتجه إلى األمن واألمانالنفسية، و
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 المبحث الثالث

 التحصيل الدراسي
ــي   يعــد التحصــيل الدراســي أحــد الجوانــب الهامــة للنشــاط العقل

الذي يقوم بـه الطالـب فـي المدرسـة، وينظـر إلـى التحصـيل الدراسـي                  

علــى أنــه عمليــة عقليــة مــن الدرجــة األولــى، وقــد صــنف التحصــيل 

 .باعتباره متغيراً معرفياً

 ومفهــوم التحصــيل الدراســي مــن االتســاع بحيــث يشــمل جميــع 

ما يمكن أن يصل إليـه الطالـب فـي تعلمـه وقدرتـه علـى التعبيـر عمـا                    

 ).٧١: ١٩٩٩: عكاشة(تعلمه، 

ــذلك     ــيم، وب ــول والق ــارات والمي ــائق والمه ــمن الحق ــا يتض كم

ــة والمها  ــب المعرفيـ ــي الجوانـ ــيل الدراسـ ــمن التحصـ ــة يتضـ ريـ

والوجدانية وبـرغم اتسـاع مفهـوم التحصـيل الدراسـي فغالبـاً مـا نطلـق                 

ــيم،   ــه نظــام التعل ــا يهــدف إلي ــذ أو اكتســابهم لم ــه تحصــيل للتالمي علي

 .(١٩٨٥) .Kumar, A.ومرتبطة بالمواد الدراسية

ويعتبر التحصيل الدراسي المدرسي محكاً أساسياً للحكم على مدى ما يمكن           

مستقبل، حيث تعطي المدرسة الثانويـة أهميـة كبـرى          أن يحصله الطالب في ال    

لدرجات الطالب ومجموعهم الكلي، كمـا تعنـى باكتشـاف اسـتعداد التالميـذ              

 ).(١٩٨٦ ,.Milne, A. et alالمختلفة



 ٥٠

ــن       ــدد م ــلة لع ــة المحص ــي بمثاب ــيل الدراس ــر التحص ويعتب

ــة    ــروف البيئ ــة ولظ ــب الدفعي ــة بالجوان ــل المرتبط ــها . العوام وبعض

 بالعوامــل العقليــة المعرفيــة فالتحصــيل الدراســي عمليــة اآلخــر يــرتبط

ــه   ــالمتعلم وقدرات ــق ب ــرة، بعضــها يتعل ــا عوامــل كثي ــؤثر فيه ــدة ت معق

ــها    ــي، وبعض ــه النفس ــحية وأمن ــة والص ــفاته المزاجي ــتعداداته وص واس

ــن   ــالمتعلم م ــا يحــيط ب ــا وم ــة تعلمه ــة وطريق ــالخبرة التعليمي ــق ب يتعل

  ) ١٨٤ : ١٩٩٩: عكاشة.  (ظروف وإمكانيات

 

 ـ : تعريف التحصيل الدراسي
ــاختالف وجهــات النظــر   ــات التحصــيل الدراســي ب تختلــف تعريف

 . واإلطار الذي وضع من أجله تحديد هذا المصطلح

ــه "آيزنــك " تعريــف  ــاجح لهــدف "  التحصــيل الدراســي بأن التحقيــق الن

معـين يتطلـب جهـداً خاصــاً ودرجـة النجـاح الــذي تحقـق فـي واجــب        

نتيجـة نشـاط عقلـي أو جسـمي محـدد طبقـاً للمطالـب               معين، كمـا أنـه      

  ). ١٤، ص ١٩٩٤المهيزع ". ( الفردية أو الموضوعية أو كليهما

 ـ ): م ١٩٧٣" ( قاموس التربية" ـ تعريف 

المعرفــة المكتســبة " يعــرف قــاموس التربيــة التحصــيل الدراســي بأنــه 

 أو تطور المهـارات فـي المواضـيع المدرسـية والتـي تتحـدد عـادة عـن                 

ــا  ــين أو بكليهم ــديرات المعلم ــار أو بتق ــق درجــات اختب ــزع " ( طري المهي

  ). ١٤، ص ١٩٩٤

 ـ ): م ١٩٩٦" ( الحامد " ـ تعريف 

ــن     ــة م ــي المدرس ــرد ف ــه الف ــا يتعلم ــي م ــيل الدراس ــد بالتحص يقص

ــن     ــتعلم م ــه الم ــا يدرك ــع وم ــادة مجتم ــته م ــالل دراس ــات خ معلوم

ـ            ا مـن حقـائق تـنعكس       العالقات بين هـذه المعلومـات ومـا يسـتنبطه منه

في أداء المـتعلم علـى اختبـار يوضـع وفـق قواعـد مجتمـع تمكـن مـن                    



 ٥١

ــدرجات التحصــيل   ــمى ب ــا يس ــاً بم ــتعلم كمي ــدير أداء الم ــد " ( تق الحام

 ). ١، ص١٩٩٦

 ـ ): هـ ١٤١٤" ( العفنان " ـ تعريف 

ـ التحصـيل الدراسـي يتمثـل فـي المسـتوى الـذي يحققـه التلميـذ فـي                   

راســية أثنــاء العــام الدراســي، بحيــث يمكننــا أن تحصــيله للمقــررات الد

ــي    ــدرجات الت ــي لل ــوع الكل ــة للمجم ــبة المئوي ــن النس ــه م ــتدل علي نس

العفنــان ( حصــل عليهــا التلميــذ فــي نهايــة أو نصــف العــام الدراســي 

  ) . ٢٩، ص ١٤١٤

 ـ : األسباب والعوامل المؤدية إلى انخفاض التحصيل الدراسي
ــنف  ــم ال ــي عل ــاحثون ف ــام الب ــد ق ــباب لق ــذه األس ــر ه س بحص

ــي     ــيل الدراس ــاض التحص ــى انخف ــة إل ــل المؤدي ــول ( والعوام االش

  ). ٢٩، ص ١٩٨٠: والهواري

 ـ : وقد تم توضيح هذه األسباب والعوامل بما يلي

 ـ :  ـ العوامل الجسمية١

ــة     ــأمراض منهك ــاب ب ــب المص ــة، والطال ــعيف البني ــب الض إن الطال

هــاق عنــد أقــل مجهــود، وال كالطفيليــات، كالهمــا يشــعر بالتعــب واإلر

يســتطيع كــل منهمــا مواصــلة االســتذكار مــدة طويلــة، كــذلك الطالــب 

ــإن     ــك ف ــر ذل ــمع، أو غي ــر، أو الس ــعف البص ــة كض ــاب بعاه المص

 .تحصيله الدراسي يمكن أن يتأثر إلى حد كبير

 ـ :  ـ العوامل العقلية٢

ــذكاء      ــين ال ــة ب ــة اإليجابي ــى العالق ــية إل ــات النفس ــارت الدراس أش

ــذكاء  والتح ــاس ال ــن الضــروري قي ــالي أصــبح م صــيل الدراســي وبالت

فـي حــاالت انخفــاض التحصــيل الدراســي وذلــك لمعرفــة المــدى الــذي  

ــي مســتواه الدراســي ومــدى إنجــازه   ــب ف ــه الطال يمكــن أن يصــل إلي

 )١٩٨٨` .Parker, R(.األكاديمي

 ـ :  ـ العوامل االنفعالية٣



 ٥٢

ــاني   ــذي يع ــاً أو ال ــب المضــطرب إنفعالي ــدم إن الطال ــق أو ع ــن القل م

ــز        ــى التركي ــادر عل ــر ق ــبح غي ــة يص ــن والطمأنين ــود األم وج

ــتيعاب ــيله     . واالس ــنخفض تحص ــالي ي ــر، وبالت ــتت الفك ــو مش فه

 .الدراسي، وهذا ما أكدته العديد من الدراسات النفسية

 ـ :  ـ العوامل المدرسية٥
 وأن  لقد استطاع المربون أن يجعلوا من المدرسة مكاناً محبوبـاً لـدى الطـالب،             

يكونوا عالقات تشمل العطف واالحترام مع الطالب، أمـا إذا كانـت العالقـات              

المدرسية يشوبها القلق والخوف والعـدوان، وكـان الطـالب أو بعضـهم ذوي              

انحرافات سلوكية، فإن ذلك سيؤدي حتماً إلى انخفاض في التحصـيل الدراسـي،             

 .Heath, A.; Colton, M(. وبالتالي إلى عـدم االسـتيعاب والفاعليـة واإلنجـاز    

Aldgate, J. ١٩٩٣ .( 

ــيل     ــاض التحص ــرون أن انخف ــرى آخ ــرى ي ــة أخ ــن ناحي وم

الدراســي يتــأثر بالعديــد مــن العوامــل التــي اتجــه البــاحثون لدراســتها 

 ـ : على النحو التالي

ــتعدادات    ــل االس ــة، مث ــالمتغيرات المعرفي ــاحثين ب ــض الب ــتم بع ــ اه ـ

 التحصـيل الدراسـي عمليـة عقليــة    والقـدرات العقليـة إدراكـاً مـنهم بـأن     

 : بالدرجة األولى

اهتم آخرون بـالمتغيرات الدافعيـة مثـل الـدافع إلـى اإلنجـاز، حيـث تعـد                  

تلــك المتغيــرات محركــاً وموجهــاً للطاقــة النفســية للطــالب نحــو بــذل 

 . الجهد في مجال التحصيل الدراسي

ـــ اتجــه فريــق آخــر مــن البــاحثين إلــى االهتمــام بســمات الشخصــية 

ــي    إ ــية ف ــمات الشخص ــه س ــذي تلعب ــدور ال ــة ال ــنهم بأهمي ــاً م دراك

ــي    ــق الشخص ــتقاللية والتواف ــيطرة واالس ــل الس ــي مث ــيل الدراس التحص

ــالنفس    ــة ب ــا والثق ــوة األن ــتطالع وق ــب االس ــاعي وح ــق االجتم والتواف

وهـي تـرتبط ارتباطـاً موحيـاً بالتحصـيل الدراسـي بينمـا هنـاك ســمات         

ــرتبط ارتباطــاً ســالباً بال ــى أخــرى ت ــل إل ــل المي تحصــيل الدراســي مث
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ــي           ــن النفس ــوافر األم ــدم ت ــابية وع ــق والعص ــذنب والقل ــعور بال الش

  ). ٣٣٦:م ١٩٨٩روبي، ( 

ــرحيم    ــد ال ــيف عب ــباب  ) م ١٩٨٢(ويض ــل واألس ــن العوام أن م

التــي تــرتبط بانخفــاض التحصــيل الدراســي اتجاهــات الطالــب النفســية 

ــغال الطالــ    ــذلك انش ــي، ك ــل المدرس ــو العم ــور  نح ــبعض األم ب ب

 . العاطفية أو بمشكلة من مشكالته الخاصة

ــي    ــم ف ــا دور مه ــذاكرة له ــي الم ــة ف ــة الخاطئ ــا أن الطريق كم

ــاخ      ــي والمن ــو النفس ــؤثر الج ــا ي ــب كم ــيل للطال ــاض التحص انخف

ــي،    ــاض التحصــيل الدراس ــي انخف ــاً ف ــأثيراً هام ــزل ت ــاعي للمن االجتم

االبــن مــن العوامــل كمــا أن ســلوك الوالــدين واتجاهــاتهم النفســية نحــو 

التي قـد تسـهم إلـى حـد كبيـر فـي انخفـاض تحصـيله الدراسـي، كـل                     

ــيل    ــاض التحص ــي انخف ــرة ف ــة مباش ــهم بطريق ــد تس ــل ق ــذه العوام ه

  ). ٥٩ـ ٥٥م، ص ١٩٨٢عبد الرحيم .  ( الدراسي

 ـ : شروط ومبادئ التحصيل الجيد

ــة    ــنفس والتربي ــاء ال ــا علم ــل إليه ــه وأصــوله توصَّ ــيم قوانين ــ للتعل ـ

جعل من التعلـيم إفـادة لصـاحبه وهـذه المبـادئ كمـا أوردهـا عيسـوي                  ت

 )٣٤٧: ١٩٧٤ .(  

ــرار  )١( ــانون التك ــرار أو    : ق ــن التك ــد م ــتعلم الب ــدوث ال لح

ــيء دون      ــظ أي ش ــب حف ــتطيع الطال ــال يس ــران ف ــة أو الم الممارس

 . تكرار ذلك مرات حتى يتم إجادة التعلم واتقانه

كــون هنــاك دافــع شــرط لحــدوث علميــة الــتعلم أن ي: الدافعيــة )٢(

ــل    ــدة أو ح ــف الجدي ــتعلم المواق ــة ل ــد والطاق ــذل الجه ــو ب ــرد نح للف

 . المشكالت
ــتعلم علــى : توزيــع التمــرين )٣( ــة ال ــتم عملي ــذلك أن ي ويقصــد ب

ــزم    ــي يل ــيدة الت ــة، فالقص ــن الراح ــرات م ــا فت ــة يتخلله ــرات زمني فت
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لحفظهــا تكرارهــا عشــر ســاعات يكــون تعلمهــا أســهل وأكثــر ثباتــاً أو 

 قسمت على فترات متعددة رسوخاً إذا 
ــة )٤( ــة الكلي ــن   : الطريق ــة ع ــرة عام ــتعلم أوالً فك ــذ الم أن يأخ

الموضـوع المـراد دراسـته ككـل ثـم بعـد ذلـك يبـدأ فـي تحليلـه إلــى           

 . جزئياته ومكوناته

 

 

 الرابع الفصل 

 منهج الدراسة وإجراءاتها 
 

سوف يتنـاول الباحـث فـي هـذا الفصـل إجـراءات الدراسـة               

 :النقاط التالية

 .هج الدراسةمن -١

 .مجتمع الدراسة -٢
 .أدوات الدراسة -٣
 .طريقة تطبيق أدوات الدراسة -٤
 .أساليب التحليل اإلحصائي المستخدم -٥
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 تمهيد
دقيقــاً فــي اختيــار المــنهج واإلجــراءات الباحــث أن يكــون يجــب 

التــي يتبعهــا فــي الدراســة والطــرق واألدوات التــي يســتخدمها، ومــدى 

ــدر نجاحــ   ــذه األدوات وبق ــات ه ــدق وثب ــنهج  ص ــار الم ــي اختي ه ف

 .واألدوات يكون نجاح الدراسة

ويعــرض هــذا الفصــل اإلجــراءات التــي قــام بهــا الباحــث مــن 

ــاس       ــة، قي ــنهج الدراس ــمل م ــة وتش ــداف الدراس ــق أه ــل تحقي أج

ــات،      ــع البيان ــة، جم ــة، وأدوات الدراس ــع الدراس ــرات، مجتم المتغي

 .معالجة البيانات واألساليب اإلحصائية

ــة  ــذه الدراس ــر ه ــتهدف   وتعتب ــي تس ــة، الت ــفية التحليلي  الوص

ــاهرة  ــعوصــف ظ ــلوب  مجتم ــا واألس ــة بينه ــبابها والعالق ــل أس  وتحلي

ــواهر   ــى وصــف الظ ـــهدف إل ــا أوالوصــفي ال ي ــع كم  وصــف الواق

ــى  ــل إل ــو، ب ــع  اله ــم الواق ــي فه ــاهم ف ــتنتاجات تس ــى اس وصــول إل

 ).٢٢٠: ١٩٩٣: عبيدات( وتطويره 

ــف ال   ــات ووص ــع البيان ــن أن جم ــرغم م ــى ال ــروف أو وعل ظ

ــة    ــث، إال أن عملي ــي البح ــرورية ف ــوات ض ــائعة خط ــات الش الممارس

ــروف     ــف الظ ــات ووص ــذه البيان ــتظم ه ــى تن ــل حت ــث ال تكتم البح

ــاوتحل ــر   يله ــة والمق ــتنتاجات ذات الدالل ــا االس ــتخرج منه ــا  وتس   به

  ).١٣٦ – ١٩٧٨: جابر. ( بالنسبة لمشكلة البحث

 : ـ منهج الدراسة١
طلوبــة ولتحقيــق أهــداف الدراســة، ومــن أجــل جمــع البيانــات الم

ــح       ــنهج المس ــث م ــتخدم الباح ـــها،فقد اس ــى تساؤالت ــة عل واإلجاب

 .االجتماعي الشامل في دراسته الميدانية

ــرف   ــث يع ــويتني " حي ــنهج   " ه ــه م ــاعي بأن ــح االجتم المس

ــة       ــي منطق ــة ف ــاع االجتماعي ــية لألوض ــب المرض ــة الجوان لدراس
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ــددة  ــة مح ــين( جغرافي ــر) ٢٢١: ١٩٨٥: حس ــا ي ــه كم ــاف أن ى العس

من األغـراض التـي يحققهـا المسـح االجتمـاعي معرفـة بعـض الحقـائق                 

ـ        ة ممـا يمكـن الباحـث مـن تقـديم           يالتفصيلية عن واقـع الظـاهرة المدرس

ــع   ــذلك الواق ــق ل ــخيص دقي ــامل وتش ــف ش ــاف.( وص : ١٤٠٩: العس

١٩٣.( 

ــض       ــع بع ــدل توزي ــن مع ــف ع ــى الكش ــاً إل ــدف أيض ويه

ــه يحــدد ــا ان ــة كم ــة الخصــائص االجتماعي ــات االجتماعي  اتجاهــات الفئ

ــائص    ــن الخص ــف ع ــى الكش ــاعد عل ــاً، ويس ــة أيض ــة بالدراس الخاص

التي يكتسبها الفـرد مـن خـالل عضـويته فـي جماعـة أو فئـة اجتماعيـة                   

 .معينة 

ــح      ــث بمس ــام الباح ــة ق ــي الدراس ــنهج ف ــذا الم ــف ه ولتوظي

ــ ــام بالريــاض دور اجتمــاعي شــامل للطــالب الموجــودين ب ــة األيت رعاي

ين المتوســطة والثانويــة وقــد شــملت الدراســة جميــع الطــالب بــالمرحلت

ــامل    ــاعي الش ــح االجتم ــنهج المس ــيهم م ــق عل ــدار وطب ــودين بال الموج

 .باستخدام األدوات والمقياس النفسي

 :دراسة مجتمع ال-٢
ــي     ي ــودين ف ــالب الموج ــن الط ــث م ــع البح ــون مجتم دور تك

ــام  ــة األيت ــددهم  برعاي ــالغ ع ــاض والب ــالمرح)٩٥(الري ــب ب لتين  طال

ــة   ــطة والثانوي ــة   ) ٦٥(المتوس ــة النموذجي ــة التربي ــن مؤسس ــنهم م م

ــرية و  ــام بالناص ــة األيت ــين   ) ٣٠(لرعاي ــة للبن ــن دار التربي ــب م طال

ــق خــريص ــد اســتبعد الباحــث . طري ــا ) ١٩(وق ــدم اكتماله اســتمارة لع

 .طالباً) ٧٦(حيث أصبح مجتمع الدارسة 

 :خصائص مجتمع الدراسة

 :فقاً للعمرتوزيع أفراد المجتمع و) أ

ــن   ــة م ــع الدراس ــار مجتم ــت أعم ــى ) ١٣(تراوح ــنة إل ــنة ) ٢٣(س س

 .سنة) ١٧,٧٤(بمتوسط 
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  )١(جدول رقم 

 توزيع أفراد المجتمع وفقاً للعمر
 النسبة العدد العمر

 %٣٨,٢ ٢٩  سنة١٦-١٣

 %٤٢,١ ٣٢  سنة٢٠ -١٧

 %١٩,٧ ١٥  سنة٢٤-٢١

 %١٠٠ ٧٦ المجموع

ــم     ــدول رق ــات الج ــن بيان ــح م ــراد   ) ١(يتض ــار أف أن أعم

ــين  ــراوح ب ــع تت ــث ) ١٧,٧٤(ســنة بمتوســط ) ٢٤-١٣(المجتم ســنة حي

تم تقسيمهم إلى ثالث فئـات عمريـة حيـث كانـت أكبـر نسـبة مـن أفـراد                    

ــع  ــن  % ) ٤٢,١(المجتم ــارهم م ــكل   ) ٢٠-١٧(أعم ــي تش ــنة وه س

المرحلـة الثانويـة فـي التعلـيم ثـم جـاءت الفئـة العمريـة الثانيـة بنسـبة           

مــن أفــراد مجتمــع الدراســة التــي تراوحــت أعمــارهم ) %٣٨,٢(بلغــت 

ــين  ــة  )١٦-١٣(ب ــة المتوســطة وقل ســنة وتشــمل معظــم طــالب المرحل

ــت           ــل بلغ ــبة أق ــة بنس ــة الثالث ــة العمري ــاءت الفئ ــم ج ــة ث ــن الثانوي م

ــين   %) ١٩,٧( ـــا ب ــارهم م ــت أعم ـــع وتراوح ـــراد المجتم ــن أفـ م

، وجميــع أفــراد ســنة معظمهــم مــن طــالب المرحلــة الثانويــة)٢٤-٢١(

ــيم      ــة التعل ــى مرحل ــلوا إل ــعودية ووص ــية الس ــن الجنس ــع م المجتم

ــام       ــة األيت ــدور رعاي ــاقهم ب ــالل التح ــن خ ــانوي م ــط والث المتوس

 .بالرياض
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 :توزيع أفراد مجتمع الدراسة وفقاً للمستوى التعليمي) ب

 )٢( جدول رقم 

 توزيع أفراد المجتمع وفقاً للمستوى التعليمي

 النسبة العدد مستوى التعليميال

 %٤٠,٨ ٣١ المتوسط

 %٥٩,٢ ٤٥ الثانوي

 %١٠٠ ٧٦ المجموع

ــم    ــدول رق ــات الج ــح بيان ــع   ) ٢(توض ــراد المجتم ــع أف توزي

ــاض،   ــام بالري ــة األيت ــدور رعاي ــي للطــالب ب ــتوى التعليم حســب المس

ــبة   ــت نس ــث بلغ ــالب  %) ٥٩,٢(حي ــة ط ــع الدراس ــراد مجتم ــن أف م

ــددهم ــالغ ع ــة، والب ــة الثانوي ــة ) ٤٥(المرحل ــى ثالث ــوزعين عل ــاً م طالب

ــبة      ــذه النس ــر ه ــانوي، وتعتب ــث الث ــاني، والثال ــفوف األول، والث ص

ــدول     ــح الج ــا يوض ــة كم ــدار الرعاي ــين ب ــالب الملتحق ــة للط إجمالي

ــتوى       ــى مس ــطة عل ــة المتوس ــالب المرحل ــي لط ــتوى التعليم المس

ــطة          ــة المتوس ــالب المرحل ــبة ط ــت نس ــث بلغ ــة حي ــفوف الثالث الص

ــن أفــ %) ٤٠,٨( ــع  م ــع بواق ــع   ) ٣١(راد المجتم ــم جمي ــاً وه طالب

 .الموجودين أيضا بدور رعاية األيتام بالرياض
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 :توزيع أفراد مجتمع الدراسة للتقدير الدراسي) ج
  )٣(جدول رقم 

 توزيع أفراد المجتمع وفقاً للتقدير الدراسي

 النسبة العدد التقدير الدراسي 

 %٧,٩ ٦ ضعيف

 %١٩,٧ ١٥ مقبول

 %٤٢,١ ٣٢ جيد

 %٢٦,٣ ٢٠ جيد جداً

 %٣,٩ ٣ ممتاز

 %١٠٠ ٧٦ المجموع

ــم    ــدول رق ــات الج ــح بيان ــع   ) ٣(توض ــراد مجتم ــع أف توزي

ــالمرحلتين      ــالب ب ــيل للط ــي والتحص ــدير الدراس ــاً للتق ــة وفق الدراس

المتوســطة والثانويــة حيــث قســم التقــدير الدراســي إلــى خمــس فئــات  

ــول،  ــة للطــالب وهــي ضــعيف، مقب ــازتقديري ــد جــداً، ممت ــد، جي . جي

ــت   ــبة بلغ ــى نس ــدول أن أعل ــث أوضــح الج ــراد %) ٤٢,١(حي ــن أف م

طالـب ممـا يتضـح أن أعلـى         )٣٢(المجتمع بتقـدير جيـد والبـالغ عـددهم          

ــد"نســبة  ــة  " جي ــا أوضــح الجــدول أن النســبة التالي ــة، كم وهــي الغالبي

مـن أفـراد المجتمـع وكـان تقـديرهم جيـد جـداً والبـالغ                %) ٢٦,٣(بلغت  

طالــب مــن أفــراد المجتمــع كمــا يوضــح الجــدول النســبة ) ٢٠ (عـددهم 

ــ ــبتها ةالتالي ــت نس ــي بلغ ــالغ  %) ١٩,٧( والت ــع والب ــراد المجتم ــن أف م

ــددهم  ــدير  ) ١٥(ع ــى تق ــلوا عل ــد حص ــب ق ــول"طال ــا "مقب ــم تليه ، ث

ــدير  %) ٧,٩( ــع بتق ــراد المجتم ــن أف ــعيف"م ــددهم " ض ــالغ ع ) ٦(والب



 ٦٠

ــبة    ــدنت نس ــم ت ــع ث ــراد المجتم ــن أف ــالب م ــراد %) ٣,٩(ط ــن أف م

طــالب مــن جميــع أفــراد )٣(والبــالغ عــددهم " ممتــاز"المجتمــع بتقــدير 

ــع  ــالب     المجتم ــية للط ــديرات الدراس ــق التق ــي لتحقي ــر طبيع ــذا أم وه

الفـروق فـي تحصـيل الطـالب ويوضـح الشـكل البيـاني التـالي                الختالف  

 .هذه النسب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 . الدراسي للطالب بالمرحلة المتوسطة والثانويهرسم بياني يوضح توزيع مجتمع الدراسة وفق التقدير

 : أدوات جمع البيانات-٣
ــية    ــة النفس ــاس الطمأنين ــث مقي ــتخدم الباح ــي(اس ــن النفس  )األم

باإلضافة إلـى المقابلـة والرجـوع إلـى السـجالت الخاصـة بهـم للتعـرف                 

 .على طريقة التحصيل الدراسي

 : مقياس األمن النفسي: أوالً 
ــاس  ــث مقي ــتخدم الباح ــية اس ــة النفس ــي( الطمأنين ــن النفس ) األم

 .م١٩٩٣سلسلة مقاييس الطائف لفهد الدليم وآخرون 

ــف األداة ــاييس      :وص ــلة مق ــية سلس ــة النفس ــاس الطمأنين ــو مقي وه

مستشفى الطائف الـذي قـام بتقنينـه وتطبيقـه علـى البيئـة السـعودية كـل                  
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 ٦١

 من الدكتور فهـد الـدليم والـدكتور فـاروق عبـد السـالم والـدكتور يحيـى                 

محمد واألستاذ عبـد العزيـز عبـد الـرحمن الفتـة ويعتبـر هـذا المقيـاس                  

ــة    ــية والعقلي ــطرابات النفس ــة لإلض ــة تطبيقي ــية علمي ــدة تشخيص ذو فائ

 .فقرة ) ٧٥(ويتكون من 

 : تصحيح المقياس

ــاس فــي اتجــاه درجــة األمــن النفســي أي أن   ــتم تصــحيح المقي ي

ـ                 المة النفسـية   الدرجات العاليـة فـي هـذا المقيـاس تـدل علـى عـدم الس

ــذا     ــحيح، ه ــس ص ــوص والعك ــدى المفح ــية ل ــة النفس ــدم الطمأنين وع

كـل عبـارة مـن       وتعطي الـدرجات التاليـة السـتجابات المفحـوص علـى          

 :عبارات المقياس

 ١=          أبداً ٢=          نادراً ٣=         أحياناً ٤= دائماً 

-١٩-١٧-١٥-١٣-١٢-٩-٦-٤-٢-١( وذلك باستثناء العبارات ارقام     

٥٦-٥٢-٤٩-٤٨-٤٥-٤٣-٤٠-٣٧-٣٤-٣١-٣٠-٢٨-٢٧-٢٦-٢٥-٢٠-

فإن التصـحيح يـتم فيهـا بصـورة         )٧٢-٧١-٦٨-٦٧-٦٥-٦٢-٥٩-٥٨-٥٧

 :معاكسة وذلك على النحو التالي

 ٤=          أبداً ٣=            نادراً ٢=       أحياناً ١= دائماً 

ــل     ــي حص ــدرجات الت ــع ال ــوص تجم ــة المفح ــاب درج ولحس

 الدرجــة التائيــة المقابلــة ومنهــا يســتدل علــى تصــنيف عليهــا وتحســب

 :األمن النفسي كالتالي

 أن حصــول المفحــوص علــى درجــة خــام تقابــل درجــة تائيــة أقــل -١

 . يعني ميله إلى السالمة النفسية والطمأنينة النفسية٦٠من 

ــين      -٢ ــورة ب ــام محص ــة خ ــى درج ــوص عل ــول المفح  أن حص

 يعنــي ميلــه إلــى ٧٠لتائيــة  وأقــل مــن الدرجــة ا٦٠الــدرجات التائيــة 

ــية     ــة المرض ــى المرحل ــل إل ــن ال يص ــية، ولك ــة النفس ــدم الطمأنين ع

 .باعتباره عرضاً أو مرضاً



 ٦٢

 ٧٠أن حصــول المفحــوص علــى درجــة خــام تقابــل الدرجــة التائيــة -٣

ــة    ــية والطمأنين ــالمة النفس ــدم الس ــن ع ــاني م ــه يع ــي أن ــر تعن أو أكث

 .خرىالنفسية باعتباره مرضاً أو عرضاً ألمراض أ

 :استخدامات المقياس
تم تصـميم وتقنـين هـذا المقيـاس لكـي يخـدم أحـد هـذه األغـراض أو                    

 :كلها

 .التشخيص اإلكلينيكي للحاالت المرضية )١(

 .البحوث العلمية )٢(

ــي     )٣( ــواء ف ــي س ــاألمن النفس ــل ب ــي تتص ــوث الت ــات والبح الدراس

 .صورته المرضية أو السوية

ــك الم  )٤( ــي لتل ــار المهن ــي االختي ــاس ف ــذا المقي ــد ه ــي يفي ــن الت ه

 .الضطراب النفسي أثناء أدائهالتتطلب حدا أدنى 
 )٤(جدول رقم 

 الدرجة الخام الدرجة ت

٩١ ٣٠ 

١٠٧ ٣٥ 

١٢٣ ٤٠ 

١٣٩ ٤٥ 

١٥٥ ٥٠ 

١٧٠ ٥٥ 

١٨٦ ٦٠ 

٢٠٢ ٦٥ 

٢١٨ ٧٠ 

٢٣٤ ٧٥ 

٢٥٠ ٨٠ 



 ٦٣

 ٢٥نقال عن الدليم ص

 
 اعتمـد الباحـث علـى اإلجـراءات التـي قـام بهـا الـدليم                 :صدق المقياس 

 .١٩٩٣وآخرون 

 :تم حساب صدق المقياس بأكثر من طريقة وهي

ــين   )١( ــدق المحكم ــوى  ( ص ــدق المحت ــائج  ) ص ــت النت ــد أثبت وق

 طبيبــاً نفســياً ٢٥درجــة عاليــة مــن االتفــاق بــين المحكمــين وعــددهم 

 .بمستشفى الصحة النفسية بالطائف

ــد    )٢( ــاس عن ــعو المقي ــاه واض ــا توخ ــذا م ــاهري وه ــدق الظ الص

 .هت فقراده ومراجعةاعملية أعد

الصــدق العــاملي حيــث تمــت عمليــة التحليــل العــاملي للمقيــاس   )٣(

قيمــة ) ٥(وقــد بينــت النتــائج صــدق المقيــاس العــاملي ويبــين الجــدول 

تشــبع الفقــرات علــى عــاملي مقيــاس الطمأنينــة النفســية بعــد معــامالت 

 .التدوير
 قيمة تشعبات الفقرات على عامل مقياس الطمأنينة النفسية بعد التدوير 

 )٥(ول جد
 العامل الثاني العامل األول رقم الفقرة

٠,٢٩٩٦٤ ٠,١٣٤٩٠ ١ 

٠,٥٧٠٨٦ ٠,١٤٩٣٣ ٢ 

٠,٣١١١٧ ٠,٤٧٩٧٣ ٣ 

٠,٤٦٨٧٢ ٠,٣٨٠١ ٤ 

٠,١٩٩٥٧ ٠,٦٦٠١٤ ٥ 

٠,٤٩٧٠٧ ٠,٠٠٥٩٨ ٦ 

٠,٢٣٨٥٤ ٠,٥٥٨١٩ ٧ 

٠,٢٧٢٥٣ ٠,٣٨١٣ ٨ 

٠,٤٦٠٨٨ ٠,٠٨٢٩٢ ٩ 

٠,١٨١١٧ ٠,٣٦٩٣٨ ١٠ 

٠,٢١٢٧٥ ٠,٤٦٧١٧ ١١ 



 ٦٤

٠,٥٠٥٥٠ ٠,٢٨٩٣١ ١٢ 

٠,٥٢٢٢٨ ٠,٠٠٥٣٥ ١٣ 

٠,٢٣٣٠٨ ٠,٦٥١٩٩ ١٤ 

٠,٦٢٠٦٨ ٠,٠٤٣٩٥ ١٥ 

٠,٢١٧٥٩ ٠,٥٢١٢١ ١٦ 

٠,٦٣٧٧٨ ٠,٢٣٥٢٩ ١٧ 

٠,٠٢٥٢٢ ٠,٥٤٣٢٠ ١٨ 

٠,٥٦٧٧٩ ٠,٣٥٠٠٠ ١٩ 

٠,٦٣٤٧٥ ٠,٢٣٢٤٦ ٢٠ 

 )٥(تكملة الجدول رقم 

  الثانيالعامل  األولالعامل  الفقرةرقم
٠,٠٥٩٠٤ ٠,٥٦٥٣١ ٢١ 

٠,١١١٥١ ٠,٦٤٥٣٤ ٢٢ 

٠,١٩٠٩ ٠,٦٩٧٢٢ ٢٣ 

٠,١٦٣٢٩ ٠,٥١٤٨٧ ٢٤ 

٠,٥٧٩٢٦ ٠,٢٧١٦١ ٢٥ 

٠,٠٨٣٠٧ ٠,١٧٦٩٢ ٢٦ 

٠,١٩٨١٠ ٠,٥١٧٥ ٢٧ 

٠,٠٥٨٤١ ٠,٦٣٩٨٠ ٢٨ 

٠,٦١٨٣٠ ٠,٠٤٤٩٨ ٢٩ 

٠,١٩١٠٨ ٠,٥٧٧٢٩ ٣٠ 

٠,١٨٠٤٦ ٠,٥٤١٠١ ٣١ 

٠,٥٤٤٤٦ ٠,٣٣٤٧٧ ٣٢ 

٠,٤٨١٧٧ ٠,١٧٩٩٣ ٣٣ 

٠,٠٢٦١٨ ٠,٥٨٥٠٠ ٣٤ 

٠,٥٥٧٩٢ ٠,٢٠٢٢١ ٣٥ 

٠,٤٣٩٢١ ٠,٣٣٣٤٦ ٣٦ 

٠,١٠٥٠٦ ٠,٥٥٥٠٦ ٣٧ 

٠,٦٣٠٦٨ ٠,١٢٠٣٥ ٣٨ 



 ٦٥

٠,٥١٨٥٩ ٠,٢٣٥٥٧ ٣٩ 

٠,٠٤١٩٧ ٠,٥٠١٦٦ ٤٠ 

٠,٥٦٥٧٩ ٠,٢٠٣٧٠ ٤١ 

٠,١٩٣٠٧ ٠,٦١٩٢٦ ٤٢ 

٠,٠٢١٣٣ ٠,٤٧٥٩٩ ٤٣ 

٠,٥٨٤٩٠ ٠,٣١٨٨٧ ٤٤ 

٠,١٠١٦٩ ٠,٥٥٣٨٠ ٤٥ 

٠,٥٩٠٢٨ ٠,١٤٨٢ ٤٦ 

٠,٥٥٥٦٥ ٠,٠٧٧٩٣ ٤٧ 

 )٥(تكملة الجدول رقم 

  الثانيالعامل  األولالعامل  الفقرةرقم
٠,١٧٠٦٩ ٠,٦٠٩٨٣ ٤٨ 
٠,٠٦٩٢٣ ٠,٤١٠٣٩ ٤٩ 
٠,٤٩٤٠٧ ٠,٢٥٤٨٦ ٥٠ 
٠,٥٦٥٧٦ ٠,٥٨٤٥٤ ٥١ 
٠,٢٧٣٢٨ ٠,١٠٨٨٦ ٥٢ 
٠,٤٦٦٤٣ ٠,٥٦٣٣٧ ٥٣ 
٠,٠٥٤٩٣ ٠,١٣٧٢٤ ٥٤ 
٠,٦٥١٠٤ ٠,٦٨٠٠٩ ٥٥ 
٠,٠٠٨٤٦ ٠,٦٢٩٣٦ ٥٦ 
٠,١٦٨١٦ ٠,٥٢١٤٤ ٥٧ 
٠,٠٨٣٣٩ ٠,٥٣٠٩٣ ٥٨ 
٠,٠٨٦٤٣ ٠,١٢٠٤٥ ٥٩ 
٠,٦١٥٤٣ ٠,٠٥١١٦ ٦٠ 
٠,٥٠٢٢٧ ٠,٦٣٤٥٢ ٦١ 
٠,١٣٩٩٣٠ ٠,٠٢٣٧٤ ٦٢ 
٠,٦٤٦٨٠ ٠,٢٠٢٨١ ٦٣ 
٠,٥٨٤١٥ ٠,٦٨٣٨١ ٦٤ 
٠,١٢٣١١ ٠,٢٠٠٢٢ ٦٥ 
٠,٦٦٤١٩ ٠,٦٧٦٥٨ ٦٦ 
٠,٠٤٥٢١ ٠,٦٤٨٦٢ ٦٧ 
٠,٠٦٤٢٢ ٠,١٦٦٢٩ ٦٨ 
٠,٥٨٥٠٥ ٠,٤٣٧٣١ ٦٩ 
٠,٤٢٦٠١ ٠,٤٣٧٣١ ٧٠ 



 ٦٦

٠,١٥٤٩٧ ٠,٤٠١٠٣ ٧١ 
٠,٢٠٣٤٢ ٠,٦١٢٦٨ ٧٢ 
٠,٤٧٢٠٤ ٠,٠٧٦٦٥ ٧٣ 
٠,٣٦٦٩٨ ٠,٤٤٥٤٣ ٧٤ 
٠,٢٩٣٣٧ ٠,٤٥٥٢٨ ٧٥ 

 
 ٢٥نقال عن مقياس الدليم ص

 

 

 
يبين قيمة الجذر الكامن ونسبة التباين لعاملي مقياس الطمأنينة ) ٦(جدول رقم 

  ٢٥ ـ ١النفسية للفقرات من 

 نسبة التباين التراكمية نسبة التباين الجذر الكامن البيـــان

 ٢٣,١ ٢٣,١ ٥,٧٦٨٦٥ العامل األول

 ٣٤,٣ ١١,٣ ٢,٨١٣٦٦ العام الثاني

 

يبين قيمة الجذر الكامن ونسبة التباين لعاملي مقياس الطمأنينة ) ٧(ل رقم جدو

  ٥٠ ـ ٢٦النفسية للفقرات من 

 نسبة التباين التراكمية نسبة التباين الجذر الكامن البيـــان

 ٢٢,٨ ٢٢,٨ ٥,٧٠١٧٠ العامل األول

 ٢٣,٠٠ ١٠,١ ٢,٥٣٦ العام الثاني

 

ن ونسبة التباين لعاملي مقياس الطمأنينة يبين قيمة الجذر الكام) ٨(جدول رقم 

  ٥٧ ـ ٥١النفسية للفقرات من 

 نسبة التباين التراكمية نسبة التباين الجذر الكامن البيـــان

 ٢٦,٢ ٢٦,٢ ٦,٥٣٨٦٩ العامل األول

 ٣٦,٨ ١٠,٦ ٢,٦٦٠٩٤ العام الثاني



 ٦٧

 :قيمة التباين المفسر
المقيــاس ومــن واقــع الجــداول الســابقة يمكــن التأكــد مــن صــدق 

ــل األول     ــائج أن العام ــت النت ــد بين ــك فق ــى ذل ــان إل ــاً واالطمئن عاملي

ــارات المقيــاس إذ يفســر  ــاين )٢٣,١( يحتــوي علــى معظــم عب مــن التب

ــن  ــارات م ــن   ) ٢٢,٨( و ٢٥ – ١للعب ــارات م ــاين للعب ــن التب  / ٢٦م

ــن   ) ٢٦,٢( و . ٥٠ ــارات م ــاين للعب ــن التب ــت  .٥٧ – ٥١م ــإذا كان  ف

ــ  ــد ع ــاين تزي ــبة التب ــار وإذا  % ١٠ن نس ــداقية االختب ــر مص ــذا يفس فه

 .فليس لالختيار مصداقية % ١٠قلت عن 

 

 

 :ثبات المقياس
 :تم حساب ثبات االختبار بأكثر من طريقة هي

ــد )١( ــاخ وق ــا كرونب ــل ألف ــه  معام ــت قيمت ــل ٠,٩٣٥بلغ ــو معم  وه

 .مرتفع الداللة

 .معامل االتساق الداخلي )٢(
بين كل فقرة ومجموع الفقرات في ) ر(يبين معامالت االرتباط ) ٩(جدول رقم 

 ) معامل اإلتساق الداخلي ( مقياس الطمأنينة النفسية 

 قيمة ر رقم الفقرة قيمة ر رقم الفقرة قيمة ر رقم الفقرة
٠,٤٢٠ ٥١ *٠,٢٣٠ ٢٦ *٠,٢٤٧ ١* 

٠,٦٠٤ ٥٢ *٠,٥٣٥ ٢٧ *٠,٤٥٣ ٢* 

٠,٤٧٢ ٥٣ *٠,٤٧٧ ٢٨ *٠,٥٤٨ ٣* 

٠,٣٩٦ ٥٤ *٠,٤٧٦ ٢٩ *٠,٢٧٧ ٤* 

٠,٥٤١ ٥٥ *٠,٥٢١ ٣٠ *٠,٦٢٥ ٥* 

٠,٤٩٣ ٥٦ *٠,٥٠٥ ٣١ *٠,٣١٧ ٦* 

٠,٥٦٧ ٥٧ *٠,٥٩٥ ٣٢ *٠,٣٥٣ ٧* 

٠,٤٥٠ ٥٨ *٠,٤٧٢ ٣٣ *٠,٢١٤ ٨* 



 ٦٨

٠,٤٦٢ ٥٩ *٠,٤٣٥ ٣٤ *٠,٢٣٦ ٩* 

٠,٤٩٩ ٦٠ *٠,٥١٨ ٣٥ *٠,٢٥٢ ١٠* 

٠,٣٤٩ ٦١ *٠,٥٢٨ ٣٦ *٠,٦٤١ ١١* 

٠,٥٥٦ ٦٢ *٠,٤٧٣ ٣٧ *٠,٥٠٧ ١٢* 

٠,٤٣٠ ٦٣ *٠,٥٢٥ ٣٨ *٠,١٧٨ ١٣* 

٠,٥٣٩ ٦٤ *٠,٢٤٦ ٣٩ *٠,٦٤٥ ١٤* 

٠,٥٧٨ ٦٥ *٠,٣٥٣ ٤٠ *٠,٣٢٣ ١٥* 

 ر٠,٥٨٩ ٦٦ *٠,٢٨٩ ٤١ *٠,٥٤٧ ١٦

٠,٥٢٦ ٦٧ *٠,٥٥٣ ٤٢ *٠,٥٣٥ ١٧* 

٠,٥١٧ ٦٨ *٠,٣٦١ ٤٣ *٠,٤٦٠ ١٨* 

٠,٥١٨ ٦٩ *٠,٦١٨ ٤٤ *٠,٥٩١ ١٩* 

 )٠,٠٥(دال عند * 

 )٩(تكملة الجدول رقم 

 قيمة ر رقم الفقرة قيمة ر رقم الفقرة قيمة ر رقم الفقرة
٠,٥٨٩ ٧٠ *٠,٤٧١ ٤٥ *٠,٥٢٧ ٢٠* 

٠,٤١٩ ٧١ *٠,٥١٦ ٤٦ *٠,٤٣٦ ٢١* 

٠,٥٧٨ ٧٢ *٠,٤٦٦ ٤٧ *٠,٥٨١ ٢٢* 

٠,٣٩٧ ٧٣ *٠,٥٣٢ ٤٨ *٠,٦٥٠ ٢٣* 

٠,٥٦٥ ٧٤ *٠,٣٧٠ ٤٩ *٠,٥١١ ٢٤* 

٠,٥٢٣ ٧٥ *٠,٥٢١ ٥٠ *٠,٥٣٢ ٢٥* 

 )٠,٠٥(دال عند *

ــم  ــدول رق ــين الج ــل  ) ٩(ويب ــين ك ــاط ب ــامالت االرتب ــة مع قيم

ــارات     ــوع العب ــين مجم ــاس ويب ــارات المقي ــن عب ــارة م ــع عب وجمي

ــتوى    ــد مس ــائياً عن ــة إحص ــاط دال ــامالت االرتب ــد ٠٥مع ــذا يؤك و وه

 .صدقه أيضاً ثبات المقياس كما يدل على

 : التحصيل: ثانياً 

-١٤٢٣اســـتعان الباحـــث بنتيجـــة الطـــالب للفصـــل األول لعـــام 

 .هـ١٤٢٤



 ٦٩

 : مجاالت الدراسة-٤
ر واول الدراســة الحاليــة الطــالب الموجــودين بــدتنــ ت:المجــال البشــري

ــة   رع ــطة والثانوي ــالمرحلتين المتوس ــدين ب ــاض والمقي ــام بالري ــة األيت اي

 . طالب)٩٥(والبالغ عددهم 

ــاني ــال المك ــدين   :المج ــالب المقي ــى الط ــة عل ــذه الدراس ــرت ه  اقتص

ــام       ــة لأليت ــدار الرعاي ــة ب ــة الثانوي ــطة والمرحل ــة المتوس بالمرحل

 .بالرياض

ــاني ــال الزم ــ : المج ــى الط ــة عل ــذه الدراس ــق ه ــراء تطبي ــم إج الب ت

 .هـ١٤٢٤ – ١٤٢٣ميدانياً خالل الفصل الدراسي األول لعام 

 

 

 

 :محددات الدراسة -٥

ــة   اقتصــرت هــذه الدراســة علــى الطــالب المقيمــين بــدور رعاي

األيتام بالريـاض كمـا اقتصـرت علـى دراسـة األمـن النفسـي وعالقتـه                 

بالتحصــيل الدراســي لهــؤالء الطــالب وتــأثير ذلــك باإليجــاب أو الســلب 

ــادة  لوضــع تصــو ــالب لزي ــي للط ــدوء النفس ــان واله ــوفير االطمئن ر لت

قدرتـهم علـى التحصـيل الدراسـي الجيـد كمـا تسـتخدم تطبيـق األمـن                 

ـــ   ــدر ب ــي تق ــع البحــث الت ــع ) ٩٥(النفســي ومجتم ــم جمي ــب وه طال

 .الطالب المقيمين بدور رعاية األيتام بالرياض

 : مصادر جميع المعلومات-٦

ــية    - ــادر أساس ــى مص ــث عل ــد الباح ــات  اعتم ــى بيان ــول إل للوص

الكتـب والبحـوث والـدوريات ومـا كتـب           ومعلومات هـذا البحـث أولهـا      

 .عن هذا الموضوع في المراجع العلمية المختلفة

ــا - ــرات :ثانيه ــئون   النش ــل والش ــن وزارة العم ــادرة م ــة الص الميداني

ــة،   ــارير دوري ــب وتق ــن كت ــعودية م ــة الس ــة العربي ــة بالمملك االجتماعي



 ٧٠

ــوائح وا  ــوانين والل ــام   والق ــة األيت ــدمات رعاي ــة لخ ــرارات واألنظم لق

 .بالمملكة

تمثــل فــي بيانــات البحــث الميدانيــة التــي تــم جمعهــا مــن : ثالثهمــا -

ــطة   ــع بواس ــراد المجتم ــات   أف ــجل درج ــي وس ــن النفس ــاس األم مقي

بيانــات هـــ ثــم تفــرغ هــذه ال١٤٢٣الطــالب فــي الفصــل األول لعــام 

 .ول اإلحصائيةومعاملتها إحصائياً بواسطة الحاسب اآللي والجدا

 :متغيرات الدراسة
ــرات  ــى متغي ــة عل ــهمأتشــمل الدراســة الحالي ــن النفســي ه ا األم

ــو  ــدم    وه ــي، وع ــان النفس ــمن االطمئن ــذي يتض ــتقالً وال ــراً مس متغي

 .االطمئنان في البيئة والمكان الذي يعيش فيه الطالب

ــام     ــه األيت ــالب رعايت ــدى الط ــي ل ــيل الدراس ــابع التحص ــر الت المتغي

 .بالرياض

 :وض الدراسةفر
 :تحاول الدراسة الحالية اختيار مدى صحة الفروض التالية

 :الفرضيات الحقيقة
ألمــن النفســي لــدى طــالب دور رعايــة األيتــام هنــاك مســتوى ل )١

 .بالرياض

توجــد عالقــة ارتباطيــة موجبــة بــين األمــن النفســي والتحصــيل  )٢

 .الدراسي

ــي     )٣ ــيل الدراس ــي التحص ــائية ف ــة إحص ــروق ذات دالل ــد ف توج

 . إلى اختالف األمن النفسي لديهمترجع 

 :الفرضيات الصفرية

ال يوجــد مســتوى لألمــن النفســي لــدى طــالب دور رعايــة األيتــام )  ١

 .بالرياض



 ٧١

ــين األمــن النفســي والتحصــيل  ) ٢ ــة ب ــة موجب ــة ارتباطي ال توجــد عالق

 .        الدراسي

ــي    ) ٣ ــيل الدراس ــي التحص ــائية ف ــة إحص ــروق ذات دالل ــد ف ال توج

 .تالف األمن النفسي لديهمترجع إلى اخ

 :التحليل اإلحصائي
ــن    ــة م ــة مجموع ــات الدراس ــل بيان ــي تحلي ــث ف ــتخدم الباح اس

 :المؤشرات واألساليب واالختبارات اإلحصائية على النحو التالي

معامــل ارتبــاط بيرســون بــين العبــارة والدرجــة الكليــة للمحــور  -١

 .الذي تنتمي إليه ذلك لتقدير صدق االتساق الداخلي

 .جة التائية لتصنيف الطالب تبعاً لمتغير األمن النفسيالدر -٢

 .لفئات األمن النفسي ٢التكرار والنسب المئوية واختيار كا -٣

ــا   -٤ ــة العلي ــدنيا والقيم ــة ال ــاري والقيم ــراف المعي ــط واالنح المتوس

 .للدرجة التائية المقابلة

ــيل      -٥ ــي والتحص ــن النفس ــين األم ــون ب ــاط بيرس ــل ارتب معام

 .ة بين األمن النفسي والتحصيل الدراسيالدراسي لدراسة العالق

ــة  -٦ ــداول المتقاطع ــن   Crosstabالج ــات األم ــن فئ ــل م ــين ك  ب

 .النفسي والتقدير الدراسي للطالب المقيمين بدور رعاية األيتام

ــار  -٧ ــروق  ) ت(اختب ــد ف ــل يوج ــوف ه ــتقلتين للوق ــوعتين مس لمجم

ــن     ــى األم ــع إل ــي ترج ــيل الدراس ــي التحص ــائية ف ــة إحص ذات دالل

 .النفسي

 

 



 ٧٢

 الفصل الخامس 

 تحليل النتائج

ــائج    ــل نت ــذا الفص ــي ه ــث ف ــاول الباح ــوف يتن س

 :الدراسة التي تم التوصل إليها

 :تمهيد

 .عرض النتائج -١

 .اإلجابة على التساؤل األول -٢
 .اإلجابة على التساؤل الثاني -٣
 .اإلجابة على التساؤل الثالث -٤
 .مناقشة النتائج -٥



 ٧٣

 تحليل النتائج
ــرض النتــ   ــل ع ــذا الفص ــاول ه ــا  يتن ــلت إليه ــي توص ائج الت

 :الدراسة وتحليلها وتفسيرها لإلجابة على تساؤالت الدراسة

لقد قامـت هـذه الدراسـة علـى مجموعـة مـن التسـاؤالت التـي حـاول                   

الباحث اإلجابـة عليهـا مـن خـالل الدراسـة الميدانيـة وفـي ضـوء مـا                   

توصــلت إليــه الدراســة مــن نتــائج يمكــن اإلجابــة عليهــا علــى النحــو 

 :التالي

 ما مستوى األمن النفسي لدى أفراد مجتمع الدراسة؟* 
ــى    ــق عل ــي المطب ــن النفس ــاس األم ــحيح مقي ــث بتص ــام الباح ق

ــدرجات التــي حصــل   ــة تجمــع ال ــراد المجتمــع وحســاب درجــة كلي أف

ــارات   ــع العب ــن جم ــا م ــة  ) ٧٥(عليه ــداول المعياري ــا بالج ــم مقارنته ث

 .طبقاً للحالة التي تنطبق عليها

  )١٠( جدول رقم 

  مستوى األمن النفسييوضح

 الداللة ٢قيمة كا النسبة التكرار األمن النفسي

طالب درجتهم الخام 

تقابل درجة تائية أقل من 

٦٠ 

٩٠,٨ ٦٩% 

طالب درجتهم الخام 

محصورة بين درجة 

 واقل من درجة ٦٠تائية 

 ٧٠تائية

٩,٢ ٧% 

 %١٠٠ ٧٦ المجموع

٥٠,٥٧ 

 

 

 

 

 

٠,٠٠٠ 

 )٠,٠١(قل أو تساوي  أPدال عندما تكون قيمة **



 ٧٤

ــم  ــدول رق ــن الج ــبة ) ١٠(ويتضــح م ــراد % ٩٠,٨أن نس ــن أف م

المجتمع درجتهم الخـام علـى مقيـاس األمـن النفسـي تقابـل درجـة تائيـة                  

ــن  ــل م ــية  ٦٠أق ــالمة النفس ــى الس ــيلهم إل ــي م ــذا يعن ــة ( وه الطمأنين

وهــم الغالبيــة العظمــى مــن أفــراد المجتمــع ممــا يؤكــد بــأن ) النفســية

مــن مــأوى وإعاشــة وأنشــطة . لنــزالء العنايــة واالهتمــامالــدور تــوفر ل

ورحــالت إلــى جانــب الرعايــة الصــحية والتعليميــة والنشــاطات الثقافيــة 

كــل هــذا يشــعر طــالب الــدور بــاألمن النفســي والــذي هــو . والدينيــة

ــدور تــوفر لهــم الســالمة . مطلــب الفــرد والجماعــة وهــذا يعنــي أن ال

ــى    ــادرين عل ــم ق ــي تجعله ــة الت ــاتهم  والطمأنين ــروف حي ــبلهم لظ تق

 .وتجعلهم في أمن نفسي معتدل

ــبة    ــدول أن نس ــح الج ــا يوض ــع  % ٩,٢كم ــراد المجتم ــن أف م

درجتهم الخام علـى مقيـاس األمـن النفسـي محصـورة بـين درجـة تائيـة                  

 وهـذا يعنـي مـيلهم إلـى عـدم الطمأنينـة             ٧٠ وأقل من درجـة تائيـة        ٦٠

اً أو مرضــاً، ولكــن ال يصــلوا إلــى المرحلــة المرضــية باعتبــاره عرضــ

 حــال إحصــائيا ممــا يشــير إلــى وجــود ٢كمــا يتضــح أن اختيــار  كــا

طـالب يميلـون    (فروق حالة إحصـائية بـين نسـب فئتـي األمـن النفسـي               

ــن ال    ــية ولك ــة النفس ــدم الطمأنين ــون لع ــالب يميل ــية، ط ــالمة النفس للس

 ).يصلون إلى المرحلة المرضية باعتباره عرضاً أو مرض 

ــوا   ــذين يميل ــالب ال ــم   والط ــن ل ــية ولك ــة النفس ــدم الطمأنين لع

يصــلوا إلــى المرحلــة المرضــية باعتبــار عــرض أو مــرض فهــم فئــة 

قليلة وقد يرجـع عـدم الطمأنينـة لـديهم مـن عـدم القـدرة علـى التكيـف                    

 .مع الظروف المواتية وضعف استعدادهم النفسي أو غياب األسرة

ــا     ــاده م ــذي مف ــؤال األول ال ــى الس ــب عل ــة تجي ــذه النتيج وه

والتــي بــدورها تبــرهن . األمــن النفســي لــدى مجتمــع الدراســةمســتوى 

ــى التــي مفادهــا  ــدى (الفرضــية األول ــاك مســتوى لألمــن النفســي ل هن

 ).طالب دور رعاية األيتام بالرياض
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 )١١(جدول رقم 

 الدرجة التائية المقابلة للدرجات الخام لمقياس األمن النفسي
ة متوسط القيم أقل قيمة تائية عدد أفراد المجتمع

 التائية

االنحراف المعياري 

 للقيمة التائية

١٠ ٥٠ ٢٧,٣٨ ٧٦ 

ــم    ــدول رق ــن الج ــح م ــة  ) ١١(يتض ــة التائي ــط القيم أن متوس

 أي تقــع فــي ٥٠المقابلــة للــدرجات الخــام لمقيــاس األمــن النفســي هــي 

وهــذا ) ٦٠(فئــة طــالب درجــتهم الخــام تقابــل درجــة تائيــة أقــل مــن 

ــنف  ــة المص ــي فئ ــع ف ــط يق ــي أن المتوس ــالمة يعن ــى الس ــيلهم إل ين بم

 .النفسية والطمأنينة النفسية

ــاني * ــى التســاؤل الث ــة عل ــين األمــن (  ولإلجاب ــة ب ــة العالق ــا طبيع م

 ) . ؟ النفسي والتحصيل الدراسي

تم حسـاب معامـل ارتبـاط بيرسـون بـين الدرجـة الخـام الناتجـة                 

مــن مقيــاس األمــن النفســي وبــين درجــات تحصــيل الطــالب ونظــراً  

ــالب  ــونها    ألن الط ــي يدرس ــواد الت ــين وأن الم ــرحلتين مختلفت ــن م م

مختلفة فقد تـم التعامـل مـع النسـبة المئويـة لـدرجات تحصـيل الطـالب                  

 .على أنها تعبر على تحصيل الطالب

 )١٢(جدول رقم 

 معامل ارتباط بيرسون بين األمن النفسي وتحصيل الطالب
 تحصيل الطالب األمن النفسي 

 **٠,٣٧- ١ األمن النفسي

 ١ **٠,٣٧- تحصيل الطالب
 )٠,٠٠١( أقل أو تساوي Pدال عندما تكون قيمة **

أن معامــل االرتبــاط بــين األمــن ) ١٢(يتضــح مــن الجــدول رقــم 

ــاض   ــام بالري ــة األيت ــدور رعاي ــين ب النفســي وتحصــيل الطــالب المقيم
ــتوى  ــد مس ــة عن ــدم  ٠,٠١دال ــين ع ــلبية ضــعيفة ب ــة س ــد عالق ــه توج وأن
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ــيل   ــية وتحص ــة النفس ــدم  الطمأنين ــا زادت ع ــه كلم ــث أن ــالب حي الط

ــذا    ــحيح وه ــس ص ــي والعك ــيل الدراس ــل التحص ــية ق ــة النفس الطمأنين

ــاألمن   ــع تحصــيله، ف ــئن ارتف ــب مطم ــان الطال ــا ك ــى أن كلم يشــير إل

النفســي يحفــز الطالــب لتحصــيله الدراســي وأن شــعور الطالــب بــاألمن 

 .النفسي من المتطلبات األساسية للصحة النفسية

ـ     والـذي مفـاده مـا      ) ٢(ب علـى التسـاؤل رقـم        وهذه النتيجـة تجي

ــي   ــيل الدراس ــي والتحص ــن النفس ــين األم ــة ب ــدورها .العالق ــي ب والت

ــة    ــد عالق ــا توج ــي مفاده ــة الت ــة الفرضــية الثاني ــى برهن ــاعدنا عل تس

 .ارتباطية موجبة بين األمن النفسي والتحصيل الدراسي

ولمزيــد مــن التوضــيح تــم إجــراء جــدول متقــاطع بــين التقــدير 

ــ ــات   الدراس ــاض وفئ ــام بالري ــة األيت ــدور رعاي ــين ب ــالب المقيم ي للط

 :والجدول التالي يوضح هذه العالقة. األمن النفسي
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 )١٣(جدول رقم 

 عالقة فئات األمن النفسي والتقدير الدراسي للطالب المقيمين بدور رعاية األيتام

  األمن النفسي
 

طالب يميلون  التقدير
 للسالمة النفسية

طالب يميلون لعدم الطمأنينة 
 ولكن لم يصلوا إلى النفسية

المرحلة المرضية باعتباره 
 عرضاً أو مرض

 المجموع

 %٧,٩ %٧,٩ - % ضعيف ٦ ٦ - ت
 %١٩,٧ %١,٣ %١٨,٤ % مقبول ١٥ ١ ١٤ ت
 %٤٢,١ - %٤٢,١ % جيد ٣٢ - ٣٢ ت
 %٢٦,٣ - %٢٦,٣ % جيد جداً ٢٠ - ٢٠ ت
 %٣,٩ - %٣,٩ % ممتاز ٣ - ٣ ت
 %١٠٠ ٩,٢ ٩٠,٨ % المجموع ٧٦ ٧ ٦٩ ت

ــم   ــدول رق ــن الج ــبة ) ١٣(يتضــح م ــراد %) ٧,٩(أن نس ــن أف م

المجتمع يقعـوا فـي فئـة الطـالب الـذين يميلـوا لعـدم الطمأنينـة النفسـية                   

ولكــن ال يصــلوا إلــى المرحلــة المرضــية باعتبــاره عرضــاً أو مــرض 

ــبة   ــية ضــعيفة، وأن نس ــديراتهم الدراس ــراد % ١,٣وتق ــن أف ــع م المجتم

يقعوا فـي فئـة الطـالب الـذي يميلـوا لعـدم الطمأنينـة النفسـية ولكـن ال                    

يصــلوا إلــى المرحلــة المرضــية باعتبــاره عرضــاً أو مرضــاً       

ــالب     ــع ط ــراد المجتم ــة أف ــا بقي ــول، بينم ــية مقب ــديراتهم الدراس وتق

يميلون إلـى السـالمة النفسـية، وهـذا يؤكـد النتـائج التـي تـم الحصـول                   

. تبــاط  بــين األمــن النفســي والتحصــيل الدراســيعليهــا مــن معامــل ار

التـي  " محمـود عطـاء حسـين     "وهذه النتيجة تؤيـد مـا جـاء فـي دراسـة             

توصــلت إلــى تزايــد درجــة الشــعور بــاألمن والطمأنينــة عنــد األفــراد 

ــر    ــون أكث ــة يكون ــر إيجابي ــذات أكث ــن ال ــاهيم ع ــت المف ــا كان أي كلم
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ــطة والمنخ   ــدرجات المتوس ــن ذوي ال ــاألمن م ــعوراً ب ــة وأن ذوي ش فض

الدرجات المتوسـطة فـي مفهـوم الـذات أكثـر أمنـاً مـن ذوي الـدرجات                  

 .المنخفضة التي تعبر عن مفاهيم سلبية عن الذات

علـى وجـود ارتبـاط موجـب بـين          " أبـو بكـر   "كما أكدت دراسـة     

االلتزام بـالقيم واألمـن النفسـي، وهـذه النتيجـة تؤكـد التقـارب والتشـابه                 

 .لدراسات األخرى السابقةفي نتائج هذه الدراسة مع ا

ــث   ــاؤل الثال ــى التس ــة عل ــة   :ولإلجاب ــروق ذات دالل ــد ف ــل توج  ه

إحصـائية فـي التحصــيل الدراسـي ترجــع إلـى اخــتالف األمـن النفســي      

 لديهم؟

ــار    ــراء اختب ــم إج ــاؤل ت ــى التس ــة عل ــوعتين ) ت(ولإلجاب لمجم

مستقلتين لتقـدير داللـة الفـروق فـي المتوسـطات بـين المطمئنـين نفسـياً                 

ــ ــالي يوضــح  وغي ــدول الت ــي والج ــي التحصــيل الدراس ــين ف ر المطمئن

 :الفروق كما يلي
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 )١٤(جدول رقم 

 للفروق بين المتوسطات بين المطمئنين نفسياً في التحصيل الدراسي) ت(اختبار 

 ن األمن النفسي
 متوسط

 التحصيل 

االنحراف 

 المعياري

 قيمة

 ت

درجات 

 الحرية
 الداللة

 ١٠,٨٦ ٦٩,٢ ٦٩ مطمئن نفسياً

غير مطمئن 

 نفسياً

٠,٠٠٠ ٧٤ ٥,٦٣ ٩,٤٠ ٤٥,١٦ ٧**

 )٠,٠١( أقل أو تساوي Pدال عندما تكون قيمة **

فـــروق المتوســـطات بـــين ) ١٤(يوضـــح الجـــدول رقـــم 

ــث     ــي حي ــيل الدراس ــي التحص ــاً ف ــين نفس ــر المطمئن ــين وغي المطمئن

ــي     ــيل الدراس ــي التحص ــائياً ف ــة إحص ــروق دال ــاك ف ــح أن هن أوض

ــالب المقي ــى     للط ــزى إل ــاض يع ــام بالري ــة األيت ــدور رعاي ــين ب م

ــين نفســيا وأن متوســط   ــي األمــن النفســي لصــالح المطمئن االخــتالف ف

ــغ   ــراد المجتمــع بل ــين نفســياً مــن أف ) ٦٩,٢(تحصــيل الطــالب المطمئن

ــين  ــر المطمئن ــغ متوســط الطــالب غي ــا بل ــا يؤكــد أن ) ٤٥,١٦(بينم مم

ــد    ــي ل ــيل الدراس ــن التحص ــد م ــية تزي ــة النفس ــالب الطمأنين ى الط

ــام بالريــاض ممــا يجيــب علــى التســاؤل   ــة األيت ــدور رعاي المقيمــين ب

الثالث بـأن هنـاك فـروق ذات داللـة إحصـائية فـي التحصـيل الدراسـي                  

ــى    ــد عل ــدورها تؤك ــي ب ــة الت ــع الدراس ــدى مجتم ــي ل ــن النفس واألم

ــيل     ــائية للتحص ــة إحص ــروق دالل ــاك ف ــة هن ــث القائل ــية الثال الفرض

 .ألمن النفسي لديهمالدراسي ترجع إلى مستوى ا

ــغ عــددهم  ــين نفســياً بل مــن ) ٦٩(كمــا يوضــح أن عــدد المطمئن

مــن أفــراد ) ٧(أفــراد المجتمــع وغيــر المطمئنــين نفســياً بلــغ عــددهم 

المجتمــع ممــا يؤكــد أن نســبة االطمئنــان مرتفعــة عنــد معظــم المجتمــع 

 .وهذا ما ساعدهم على قدرتهم على التحصيل الدراسي
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ــت الدراســة أن ه ــا بين ــين كم ــة إحصــائية ب ــرق ذات دالل ــاك ف ن

المطمئنــين وغيــر المطمئنــين نفســياً وهــذا يســاعدنا علــى مقارنــة هــذه 

إلـى وجـود    "  عصـام ابـن بكـر     "الدراسة علـى مـا جـاءت بـه دراسـة            

ــاس   ــى مقي ــدرجات عل ــين متوســطات ال ــة إحصــائية ب ــروق ذات دالل ف

ــذه    ــة، وه ــالقيم الديني ــزام ب ــتوى االلت ــى مس ــزى إل ــي تع ــن النفس األم

ــات   ا ــائج الدراس ــع نت ــة م ــذه الدراس ــابه ه ــارب وتش ــد تق ــة تؤك لنتيج

 .األخرى في هذا المجال
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 مناقشة النتائج
لقــد أكــدت هــذه الدراســة أن هنــاك عالقــة ذات داللــة إحصــائية 

بـين مسـتوى األمـن النفسـي والتحصــيل الدراسـي لـدى طـالب رعايــة        

ــع     ــراد المجتم ــة أف ــم غالبي ــث أن معظ ــاض حي ــة الري ــام بمدين األيت

ــن    ــتوى األم ــية وأن مس ــة النفس ــية والطمأنين ــالمة النفس ــون بالس يتمتع

ــة    ــاك عالق ــك يتضــح أن هن ــى ذل ـــع  وعل ـــم مرتفـ ــي لديهـ النفس

ــيل    ــية وتحص ــة النفس ــدم الطمأنين ــين ع ــالبة ب ــة س ــة ذات دالل ارتباطي

الطالب بمعنـى أنـه كلمـا زادت عـدم الطمأنينـة النفسـية قـل التحصـيل                  

المرضـية باعتبـاره عـرض أو مـرض         ولكن لـم يصـلوا إلـى المرحلـة          

منهم فئة قليلة وقد يرجـع عـدم الطمأنينـة لـديهم مـن عـدم القـدرة علـى                    

ــاب   ــة وضــعف اســتعدادهم النفســي ولغي التكيــف مــع الظــروف المواتي

 .األسرة

كمــا أن الطــالب الــذين كــانوا مطمئنــين نفســياً ارتفــع تحصــيلهم 

ــيلهم الدرا   ــالب لتحص ــز الط ــي يحف ــاألمن النفس ــي ف ــي وأن الدراس س

ــحة    ــية للص ــات األساس ــن المتطلب ــي م ــاألمن النفس ــالب ب ــعور الط ش

 .النفسية

ــتوى     ــع مس ــي لرف ــن النفس ــوفير األم ــة ت ــح أهمي ــذلك يتض وب

التحصيل عند الطالب لمـا لــه مـن آثـار واضـحة ومثيـرة فـي نفسـية                   

ــدم     ــا أن ع ــد، كم ــي الجي ــيل الدراس ــى التحص ــه عل ــب، وقدرت الطال

ضـح فـي اإلخفـاق أو الفشـل الدراسـي           االطمئنان النفسـي لــه تـأثير وا       

ولعــل هــذه الدراســة كشــفت عــن األمــن النفســي وعالقتــه بالتحصــيل 

الدراســي لطــالب دور رعايــة األيتــام حيــث توصــلت الدراســة إلــى أن 

هنــاك عالقــة ســالبة بــين عــدم الطمأنينــة النفســية وتحصــيل الطــالب  

 حيــث أنــه كلمــا زادت عــدم الطمأنينــة النفســية قــل التحصــيل وأيضــاً

ــيل     ــية وتحص ــة النفس ــالمة والطمأنين ــين الس ــة ب ــة إيجابي ــاك عالق هن

الطـــالب الدراســـي والتعليمـــي أي أنـــه كلمـــا زاد االطمئنـــان زاد 
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التحصــيل الدراســي للطــالب المقيمــين بــدور رعايــة األيتــام بالريــاض 

تعــزى إلــى اخــتالف فــي األمــن النفســي فيتضــح أن عــدد المطمئنــين 

اد المجتمــع وغيــر المطمئنــين نفســياً مــن أفــر) ٦٩(نفســياً بلــغ عــددهم 

مــن أفــراد المجتمــع ممــا يؤكــد أن نســبة االطمئنــان ) ٧(بلــغ عــددهم 

ــيل    ــى التحص ــاعدهم عل ــا س ــذا م ــع وه ــم المجتم ــد معظ ــة عن مرتفع

 .الدراسي

ــائج     ــع نت ــق م ــا تتف ــح أنه ــة يتض ــائج الدراس ــالل نت ــن خ وم

دراســات أجريــت حــول األمــن النفســي ومــن تلــك الدراســات دراســة 

ــو( ــينمحم ــا حس ــعور  ) د عط ــة الش ــد درج ــى تزاي ــي توصــلت إل الت

بــاألمن والطمأنينــة عنــد األفــراد أي كلمــا كانــت المفــاهيم عــن الــذات 

ــدرجات     ــن ذوي ال ــاألمن م ــعوراً ب ــر ش ــون أكث ــة يكون ــر إيجابي أكث

ــوم     ــي مفه ــطة ف ــدرجات المتوس ــة وأن ذوي ال ــطة والمنخفض المتوس

ــدرجات المنخفضــة ال  ــن ذوي ال ــاً م ــر أمن ــذات أكث ــن ال ــر ع ــي تعب ت

 .مفاهيم سلبية عن الذات

علـى وجـود ارتبـاط موجـب بـين          ) أبـو بكـر   (كما أكدت دراسـة     

االلتزام بـالقيم واألمـن النفسـي، وهـذه النتيجـة تؤكـد التقـارب والتشـابه                 

 .في نتائج هذه الدراسة مع الدراسات األخرى السابقة

ــث أدرك    ــان حي ــة اإلنس ــى طبيع ــلو عل ــة ماس ــد نظري ــا تؤك كم

الحاجـات هـي ممـن أهـم محـددات السـلوك اإلنسـاني، وهـذه                ماسلو أن   

ــاة اإلنســان   الحاجــات هــي التــي تشــكل العصــب األساســي لبقــاء وحي

وتتوقــف جميــع نشــاطاته وحيويتــه علــى تحقيــق درجــة اإلشــباع لتلــك 

ومـن هـذه الحاجـات التـي تخـدم موضـوع الدراسـة الحاجـة                . الحاجات

تـه لمـدد أطـول فـي        لألمن والحماية لكـي يضـمن اسـتمرار إشـباع حاج          

 .المستقبل

كما تتمثـل فـي حاجـات الحمايـة مـن خطـر المسـتقبل، والحمايـة                 

من خطر المصـائب وتـرك مصـدر العـيش وغيـر مـن المخـاطر التـي                  
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يشــعر بهــا الفــرد نفســياً وتســتمر هــذه الحاجــات دافعــة للفــرد حتــى  

 .تشبعه بشكل معقول إلى حاجات أخرى

ـ             يؤدي إلـى انشـغاله     وشعور الفـرد بعـدم تحقيـق هـذه الحاجـة س

فكرياً ونفسياً فـي السـعي والبحـث فـي تحقيـق اإلشـباع المطلـوب ممـا                  

 .يؤثر على أدائه وتحقيق المطلوب منه

ــي    ــق ف ــي تتف ــة فه ــن الدراس ــة م ــلو قريب ــة ماس ــر نظري وتعتب

تــوفير الحاجــة إلــى األمــن لإلنســان فــإذا تــوافر األمــن فإنــه يســعى  

 .لتحقيق مطالبه ويتحسن أداؤه

مـا توصـلت لــه الدراسـة الحاليـة  وعنـدما يتـوافر األمـن              وهذا يؤيـد    

ــالي تحســن   ــان النفســي للطــالب زاد تحصــيلهم الدراســي وبالت واالطمئن

 .أداؤهم التعليمي

ــه   ــه فإن ــه وحاجت ــق أمن ــدم تحقي ــدما يشــعر اإلنســان بع ــا عن أم

سوف ينشغل فكريـاً ونفسـياً فـي السـعي والبحـث عـن تحقيـق اإلشـباع                  

 .ئه وقدراتهوبالتالي تؤثر على أدا

ــود       ــة بوج ــع النظري ــة م ــذه الدراس ــاً ه ــق أيض ــا تتف وهن

عالقةسلبية بـين عـدم الطمأنينـة النفسـية وتحصـيل الطـالب بمعنـى أنـه                 

ــالي   ــل التحصــيل الدراســي وبالت ــة النفســية ق ــا زادت عــدم الطمأنين كلم

 .قل أداؤهم التعليمي

ــأمين    ــار وت ــن األخط ــة م ــن والحماي ــى األم ــان إل ــة اإلنس فحاج

يشية مالئمـة تسـاعد علـى تحسـين األداء، وهـو مـا يحـدث مـع                  حياة مع 

ــا     ــائج وتحليله ــرض النت ــالل ع ــن خ ــام وم ــة األيت ــالب دار رعاي ط

ــين الدراســات   ــارب ب ومقارنتهــا بالدراســات الســابقة وجــد أن هنــاك تق

السابقة ونظريـة ماسـلو والدراسـة الحاليـة بحاجـة اإلنسـان إلـى األمـن                 

، والعمـل علـى تحقيـق األهـداف         النفسي حتى يـتمكن مـن تحسـين أدائـه         

ــى   ــدرتهم عل ــين صــفوف الطــالب وق ــوق ب ــداع والتف ــة روح اإلب وتنمي



 ٨٤

زيــادة تحصــيلهم الدراســي فــي مــراحلهم التعليميــة المتوســطة والثانويــة 

 .في تحقيق أهدافهم التعليمية وطموحاتهم



 ٨٥

 الفصل السادس 

 

 الخالصة والتوصيات

 :لتاليةوسوف يتناول الباحث في هذا الفصل النقاط ا

 .ملخص الدراسة: أوالً

 .توصيات الدراسة: ثانياً

 .بحوث مقترحة: ثالثاً

 .الصعوبات التي واجهت الباحث: رابعاً
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 :ملخص الدراسة: أوالً
ــة ــدف الدراس ــيل  : ه ــه بالتحص ــي وعالقت ــن النفس ــى األم ــرف عل التع

 .الدراسي لدى طالب دور رعاية األيتام بمدينة الرياض

ــة ــن : موضــوع الدراس ــف  يمك ــي التعري ــة ف صــياغة موضــوع الدراس

علــى العالقــة بــين األمــن النفســي والتحصــيل الدراســي لــدى طــالب  

 .دور رعاية األيتام

 :المنهج واإلجراءات

 :مجتمع الدراسة

طالــب نــزالء بــدور رعايــة ) ٩٥(تتكــون مجتمــع الدراســة مــن 

ــراوح    ــة وتت ــطة والثانوي ــة المتوس ــون بالمرحل ــاض يدرس ــام بالري األيت

 .عام) ٢٣-١٣(بين أعمارهم 

 :أدوات الدراسة

ــية  • ــة النفس ــاس الطمأنين ــي(مقي ــن النفس ــدليم ) األم ــد ال ــداد فه إع

 .وآخرون

 ـ : النتائج 

 

ــة     )١ ــالب دور رعاي ــدى ط ــي ل ــن النفس ــتوى األم ــح أن مس اتض

 . األيتام مرتفع 

بــين ) ٠,٠١(توجــد عالقــة ارتباطيــة ســالبة دالــة عنــد مســتوى  )٢

. دى طــالب دور رعايــة األيتــاماألمــن النفســي والتحصــيل الدراســي لــ

ــيل      ــل التحص ــية ق ــة النفس ــدم الطمأنين ــا زادت ع ــه كلم ــى أن بمعن

 .الدراسي

ــين فئتــي األمــن النفســي ولكــن   )٣ ــة إحصــائياً ب ــاك فــروق دال هن

 .بنسب ال تصل إلى المرض أو العرض

 

 



 ٨٧

 

ــية      ــة النفس ــاً أن الطمأنين ــة أيض ــرت الدراس ــا أظه كم

ــالب ا  ــدى الط ــي ل ــن التحصــيل الدراس ــد م ــدور تزي ــين ب لمقيم

ــراد     ــة أف ــن بقي ــة ع ــة مرتفع ــاض بدرج ــام بالري ــة األيت رعاي

 .المجتمع المتدنية وغير المطمئنة نفسياً



 ٨٨

 التوصيات
فــي إطــار النتــائج التــي توصــلت إليهــا الدراســة الميدانيــة علــى 

ــوء    ــي ض ــاض، وف ــام بالري ــة األيت ــدور رعاي ــودين ب ــالب الموج الط

هـذه الرسـالة، فـإن الباحـث        الدراسة النظريـة التـي قـدمها الباحـث فـي            

 :يوصي بما يلي

ضــرورة حســن معاملــة المعلمــين للطــالب بحيــث تكــون دافعــة  -١

 .لهم على مواصل الدراسة وبالتالي ارتفاع تحصيلهم

ضــرورة متابعــة الطــالب وتحركــاتهم وأمــاكن تجمعهــم       -٢

ــى   ــه وحــث الطــالب عل ــة االســتفادة من ــراغهم وكيفي وقضــاء وقــت ف

 .قبلهمالجد واالجتهاد لتكوين مست

ــي    -٣ ــحيحة ف ــلوكية الص ــاليب الس ــالب األس ــيم الط ــام بتعل االهتم

ــي     ــنة الت ــد الحس ــادات والتقالي ــابهم الع ــرين وإكس ــع اآلخ ــل م التعام

 .تساعدهم على التعامل واالندماج في المجتمع

وضــع البــرامج التعليميــة التــي تحقــق أهــداف تربويــة        -٤

 .واجتماعية ونفسية مرتبطة بحاجة الطالب وميولهم

ــداد  -٥ ــا  إع ــاعلوا فيه ــتطيع الطــالب أن يتف ــي يس ــة الت ــة اآلمن البيئ

مع الظـروف التـي يعيشـها الطـالب مـن مآسـي يمكـن أن تـؤثر علـى                    

 .تحصيلهم الدراسي

ــوم بمســاعدة الطــالب   -٦ ــذي يق ــق العمــل المناســب وال إعــداد فري

ــحي      ــاعي والص ــائي واالجتم ــن األخص ــون م ــروفهم والمك ــق ظ وف

 .والتربوي والطبي

ــة ال  -٧ ــام بتنمي ــمية،   االهتم ــة والجس ــواحي العقلي ــي الن ــالب ف ط

ــي   ــه ف ــة اســتغالل كــل طاقات ــة، ومحاول ــة واالجتماعي والنفســية والثقافي

 .التعبير عن ذاته بكل الوسائل المتاحة أمامه

ــرحالت    -٨ ــالل ال ــن خ ــالمجتمع م ــالب ب ــاج الط ــى إدم ــل عل العم

ــى ال    ــية حت ــة ورياض ــة وثقافي ــات علمي ــبات ومباري ــالت والمناس والحف



 ٨٩

ــ ــه أق ــة  يشــعر بأن ــالي يشــعر بالثق ــدار، وبالت ــه خــارج ال ل مــن زميل

 .واالطمئنان

ــيح    -٩ ــا يت ــف بم ــزة التوظي ــة وأجه ــزة المؤسس ــين أجه ــيق ب التنس

عمــل الخــريج فــي المكــان المناســب حســب اختصاصــه، ممــا يــؤدي  

 .إلى زيادة فعالية الطالب وتحفيزهم إلى التحصيل الدراسي

ة الطــالب دعــم الجهــود المبذولــة لتــوفير األمــن النفســي وحمايــ -١٠

مــن األخطــار، وإنشــاء عالقــات إنســانية بيــنهم وبــين اآلخــرين وعــدم 

 .عزلهم عن المجتمع والمحافظة على هذه العالقات

توظيــف األســاليب العلميــة الحديثــة ووســائل التكنولوجيــا       -١١

ومــداخل الفهــم الشــامل لحاجــات الطــالب التعليميــة والنفســية       

ظيـــف األســـاليب واالجتماعيـــة والفهـــم الـــدقيق لســـلوكياتهم، وتو

ــديهم علــى تحســين أدائهــم الدراســي   العصــرية فــي تنشــيط الدافعيــة ل

 .والتعليمي في نفوس الطالب



 ٩٠

 البحوث المقترحة
ــام ومــن يعيشــون   -١ دراســة مقارنــة بــين نــزالء دور رعايــة األيت

 .مع أسرهم

دراســة العالقــة بــين القلــق والتحصــيل لــدى طــالب دور رعايــة  -٢

 .األيتام

ــين مف -٣ ــة ب ــة العالق ــة  دراس ــالب دور رعاي ــدى ط ــذات ل ــوم ال ه

 .األيتام والطالب الذين يعيشون مع أسرهم

ــالب دور    -٤ ــدى ط ــيل ل ــاب والتحص ــين االكتئ ــة ب ــة العالق دراس

 .رعاية األيتام



 ٩١

 الصعوبات التي واجهت الباحث -٥
ــي   -١ ــن النفسـ ــة لألمـ ــات التطبيقيـ ــوث والدراسـ ــدرة البحـ نـ

ت والتحصــيل الدراســي حيــث لــم يحصــل الباحــث علــى دراســة تناولــ

 .هذا الموضوع مباشرة في المجتمع السعودي والعربي

ــن النفســي،   -٢ ــت األم ــي تناول ــة المراجــع الت ــن الصــعوبات قل وم

ــي وضــع التصــور    ــير ف ــر يس ــداً غي ــن الباحــث جه ــب م ــا تتطل مم

المنهجــي لإلطــار النظــري ومحاولــة صــياغته بطريقــة مترابطــة تعــالج 

 .لطالبموضوع األمن النفسي وعالقته بالتحصيل الدراسي عند ا

ومــن الصــعوبات التــي واجهــت الباحــث صــعوبة فهــم الطــالب  -٣

للمقــاييس مــا تتطلــب مــن الباحــث جهــداً لشــرح وفهــم هــذه المقــاييس 

 .ومدى أهميتها بالنسبة للطالب واإلجابة عليها بكل دقة

ــا ال    -٤ ــة أنه ــتمارة بحج ــة االس ــالب لتعبئ ــض الط ــل بع ــدم تقب ع

لجهـد لتوضـيح أهميـة      فائدة لها وال تخـدمهم ممـا تتطلـب مـن الباحـث ا             

 .هذا البحث وفقراته لهم



 ٩٢

 : المراجــع  
ــة   -١ ــد عطي ــي، محم ـــ١٣٩٥(اإلبراش ــالمية ). ه ــة اإلس التربي

 .٢/، القاهرة، طوفالسفتها
ــد اهللا     -٢ ــن عب ــميرة حس ــر، س ــى  ). م١٩٨٣(أبك ــة إل الحاج

، رســالة ماجسـتير غيــر منشــورة  اإليمـان وأثرهــا علـى األمــن النفسـي   

 .كلية البنات، جدة،

ــو ب -٣ ــباح  أب ــام ص ــر، عص ــن  ). م١٩٩٣(ك ــين األم ــة ب العالق

، رســالة ماجســتير النفســي والقــيم الدينيــة لــدى طلبــة جامعــة اليرمــوك

 .جامعة اليرموك: غير منشورة، إربد

ــليمان  -٤ ــو داود، س ـــ١٣٩١(أب ــي داود). ه ــنن أب ــص س ، حم

 .دار الحديث

اســـتبيان ). م١٩٨٠(األشـــول، عـــادل، مـــاهر الهـــواري  -٥

ــات ال  ــادات واالتجاه ــيةالع ــات  (دراس ــب التعليم ــة  )كت ــاهرة مكتب ،الق

 .األنجلو المصرية

ــدين محمــد بــن مكــرم   -٦ ابــن منظــور، أبــو الفضــل جمــال ال

ـــ١٣٨٨( ــرب). ه ــان الع ــة  لس ــروت للطباع ــان، دار بي ــروت، لبن ، بي

 .والنشر

). هـــ١٤٢٠(االنــديجاني، عبــد الوهــاب بــن مشــرب      -٧

ينــة االكتئــاب لــدى مجتمــع مــن تالميــذ الصــف الســادس االبتــدائي بمد

، رســالة ماجســتير غيــر مكــة المكرمــة فــي ضــوء بعــض المتغيــرات

 .منشورة، مكة المكرمة، جامعة أم القرى،

ــد اهللا   -٨ ــن عب ــت حس ــور بن ــماخ، زه ـــ١٤٢١(باش ــن ). ه األم

، رســالة ماجســتير منشــورة، جامعــة النفســي والشــعور بالوحــدة النفســية

 .أم القرى، بمكة المكرمة

ــماع    -٩ ــد إس ــد اهللا محم ــو عب ــاري، أب ـــ١٤٠١(يل البخ ). ه

 .، بيروت، دار الفكر،صحيح البخاري



 ٩٣

ــد  -١٠ ــدوي، أحمـ ــوم ). م١٩٨٦(بـ ــطلحات العلـ ــم مصـ معجـ

 .، بيروت، مكتبة لبناناالجتماعية

ــد    -١١ ــد الحمي ــابر عب ــابر، ج ــيم  ). م١٩٧٨(ج ــيكولوجية التعل س

 .، القاهرة، دار النهضة العربية٥/ونظرية التعليم، ط

ــيم   -١٢ ــن ق ــة، اب ــروح. الجوزي ــة ا : ال ــق ودراس ــيد تحقي لس

 .الجميلي، بيروت، دار الكتاب العربي

ــن معجــب -١٣ ــد ب ــد، محم التحصــيل الدراســي، دراســاته، . الحام

ــه  ــؤثرة في ــل الم ــه، العوام ــه، واقع ــة،  نظريات ــوتية للتربي ــدار الص ، ال

 .الرياض

ــد     -١٤ ــط محم ــد الباس ــن، عب ــث  ). م١٩٨٥(حس ــول البح أص

 .٩، مكتبة األنجلوا المصرية، القاهرة، طاالجتماعي

ــود  -١٥ ــين، محم ــا حس ــه  ). م١٩٨٧( عط ــذات وعالقت ــوم ال مفه

ــة ــة االنفعالي ــتويات الطمأنين ــددبمس ــة، الع ــوم االجتماعي ــة العل ، )٣(، مجل

 ).١٥(مجلد 

ــاد   -١٦ ــد زي ــدان، محم ــة  ). م١٩٨٤(حم ــه فاعلي ــيم وتوجي تقس

 .، جدة، الدار السعودية للنشرالتدريس

ــال   -١٧ ــد الع ــد عب ــي، ناه ـــ١٤١٩(الخراش ــرآن ). ه ــر الق أث

 .، القاهرة، الجامعة األردنيةفسيالكريم في األمن الن

ــارف   -١٨ ــد ع ــل، حم ــي  ). م١٩٩١(الخلي ــاألمن النفس ــعور ب الش

ــات    ــددة الزوج ــرة متع ــي األس ــراهقين ف ــة الم ــد الطلب ــالة عن ، رس

 .ماجستير غير منشورة، األردن الجامعة األردنية

ــرون   -١٩ ــد اهللا وآخـ ــد عبـ ــدليم، فهـ ــلة ) م ١٩٩٣( الـ سلسـ

. الطمأنينــة النفســية مقيــاس ) ٣    ( مقــاييس مستشــفى الطــائف  

 . الطائف مستشفى الصحة النفسية



 ٩٤

ــل   -٢٠ ــع، فيص ـــ١٤١٧(الربي ــض   ). ه ــي وبع ــن النفس األم

ــي أدائه،   ــم ف ــة للمعل ــائص الديمقراطي ــر  الخص ــتير غي ــالة ماجس رس

 .منشورة، جامعة اليروموك، أربد

ــعد  -٢١ ــم الـــنفس  ). م١٩٧٩(رزق، أسـ ــعة علـ ، ٢، طموسـ

 .بيروت، المؤسسة العربية للدراسات والنشر

ــليمان  رو -٢٢ ــر سـ ــد عمـ ــي، أحمـ ــة ). م١٩٩٨(بـ الدوجماتيـ

ــا بالتحصــيل الدراســي ، وعــادات االســتذكار واالتجاهــات نحــو وعالقته

الدراسة، لـدى طـالب المرحلـة الثانويـة بدولـة قطـر، دراسـات نفسـية،                 

 .، مركز البحوث التربوي، جامعة قطر)٢٦(المجلد 

ــليمان  -٢٣ ــاني، س ــرية  ). م١٩٨٥(الريح ــئة األس ــط التنش ــر نم أث

 .، دراسات الشعور باألمنفي

ــالم   -٢٤ ــد الس ــد عب ــران، حام ــو). م١٩٨٢(زه ــس النم ــم نف ، عل

 .، القاهرة، عالم الكتب٤ط

ــالم    -٢٥ ــد الس ــد عب ــران، حام ــية  ). م١٩٩٥(زه ــحة النفس الص

 .،القاهرة، عالم الكتب١، طوالعالج النفسي

ــد اهللا   -٢٦ ــن عب ــر ب ــن ناص ــد اهللا ب ــدحان، عب ـــ١٤١٩(الس ). ه

 .، الرياضلعربية السعوديةرعاية األيتام في المملكة ا

ــيظ     -٢٧ ــد الحف ــور عب ــد ن ــويد، محم ـــ١٤٠٨(س ــنهج ). ه م

، القـــاهرة، دار الطباعـــة والنشـــر ٢، طالتربيـــة النبويـــة للطفـــل

 .اإلسالمية

ــى   -٢٨ ــد موس ــريف، محم ـــ١٤٢٤(الش ــي ). ه ــن النفس ، األم

 ٢/جدة، دار األندلس الخضراء،ط

ــد  -٢٩ ــد أحم ــالح، محم ـــ١٤٠٢(الص ــريعة ). ه ــي الش ــل ف الطف

 .، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالميةاإلسالمية

، اإلنســـان وصـــحته النفســـية). م١٩٨٨(صـــبحي، ســـيد  -٣٠

 .المدينة المنورة، مكتبة إبراهيم حلبي



 ٩٥

ــراهيم   -٣١ ــن إب ــالح ب ــنيع، ص ـــ١٤١٦(الص ــي ). ه ــات ف دراس

 .١، الرياض، عالم الكتب، طالتأصيل اإلسالمي لعلم النفس

ــن   -٣٢ ــت حسـ ــرحيم، طلعـ ــد الـ ــيكولوجي). م١٩٨٢(عبـ  ةسـ

ــي ا ــأخر الدراس ــة    ١/، طلت ــة العربي ــالح المملك ــدمام، دار اإلص ، ال

 .السعودية

ــاروق  -٣٣ ــد الســالم، ف ــاألمن ). هـــ١٣٩٩(عب ــا ب ــيم وعالقته الق

 ).٤(، مجلة كلية التربية، جامعة الملك عبد العزيز، عددالنفسي

ــاروق  -٣٤ ــالم، ف ــد الس ـــ١٣٩٩رجــب (عب ــا ). ه ــيم وعالقته الق

 .أم القرى، العدد الرابع، مجلة التربية جامعة باألمن النفسي

ــدين   -٣٥ ــي ال ــد، مح ــد الواح ـــ١٤٢٠(عب ــدد ). ه ــق وج دع القل

 .، الرياض، دائرة معارف الفالوجي١، طسعادتك قصص حقيقية

البحــث العلمــي   ). م١٩٩٣(وآخــرون  . عبيــدات، ذوقــان  -٣٦

 .، عمان، دار مجدالوي للنشرمفهومه، أدواته، أساليبه

ــدنان  -٣٧ ــوم، ع ـــ١٤١٨(العت ــرآن ). ه ــماع الق ــر س ــريم أث  الك

، ١٦، مجلــة جامعــة أم القــرى، الســنة العاشــرة، ععلــى األمــن النفســي

 .العلوم التربوية والنفسية واالجتماعية

ــرحمن   -٣٨ ــد ال ــدس، عب ــي  ). م١٩٩٦(ع ــن النفس ــالم واألم اإلس

 .١٥، السنة ١٦٩، مجلة األمن والحياة، العدد لألفراد

ــت   -٣٩ ــي، حكم ــي   ). م١٩٩٥(العراب ــيل الدراس ــة التحص عالق

ــة ا ــرية  للطالب ــرات األس ــبعض المتغي ــعودية ب ــة الس ــة لجامعي ، دراس

ــد    ــعود، مجل ــك س ــة المل ــة جامع ــة، مجل ــوم )٨(ميداني ــة العل ، المجل

 .التربوية والدراسات اإلسالمية

الشخصـــية بـــين الســـواء ). م١٩٩١(عزيـــز، وآخـــرون  -٤٠

 .، القاهرة، مكتبة األنجلو المصريةوالمرض

ــد    -٤١ ــن حم ــالح ب ــاف، ص ـــ١٤٠٩(العس ــى  ). ه ــدخل إل الم

 .،الرياض، مكتبة العبيكانلبحث في العلوم السلوكيةا



 ٩٦

ــد اهللا    -٤٢ ــن عب ــي ب ــان، عل ـــ١٤١٤(العفت ــين  ). ه ــة ب مقارن

أطفــال المرحلــة االبتدائيــة الــذين التحقــوا والــذين لــم يلتحقــوا بريــاض 

ــي    ــيل الدراس ــيم والتحص ــو التعل ــة نح ــي الدافعي ــال ف ــالة األطف ، رس

 .ماجستير غير منشورة، جامعة الملك سعود

، الطـــب النفســـي المعاصـــر). م١٩٩٢(، أحمـــد عكاشـــة -٤٣

 .القاهرة، مكتبة األنجلو المصرية

).  م١٩٩٩(عــادل الســعيد البنــا  .عكاشــة، محمــد فتحــي   -٤٤

 .، اإلسكندرية، مطبعة الجمهوريةالفروق الفردية

، الصـــحة النفســـية). م١٩٩٩(عكاشـــة، محمـــود فتحـــي  -٤٥

 .اإلسكندرية، مطبعة الجمهورية

االكتئـــاب وعالقتـــه ). م١٩٩٧(العنـــزي، فـــريح عويـــد  -٤٦

بالتحصيل الدراسـي لـدى مجتمـع مـن طـالب الصـف الرابـع المتوسـط                 

ــت ــة الكوي ــد  بدول ــامس، المجل ــدد الخ ــة، الع ــة التربوي ــت، المجل ، الكوي

)١٢.( 

ــد   -٤٧ ــرحمن محمـ ــد الـ ــوي، عبـ ــاس ). م١٩٧٤(عيسـ القيـ

ــة   ــنفس والتربي ــم ال ــي عل ــب ف ــة، ٢/، طوالتجري ــة العربي ، دار النهض

 .القاهرة

ــد رف -٤٨ ــى، محم ــي عيس ـــ١٤٠٨(ق ــة ). ه ــة نقدي ــة دراس الدافعي

 .، الكويت، دار القلممع نموذج مقترح

ــاح   -٤٩ ــد الفتـ ــزال، عبـ ــية ). م١٩٩٣(غـ ــحة النفسـ ، الصـ

 .اإلسكندرية، منشأة المعارف

ــد  -٥٠ ــارس، أحم ــة ). م١٩٧٩(ف ــاييس اللغ ــم مق ــروت، معج ، بي

 .دار الفكر

ــطفى   -٥١ ــي، مصـ ـــ١٤١٩(فهمـ ــية ). هـ ــحة النفسـ ، الصـ

 .، القاهرة، مكتبة الخانجي٥،طدراسات في سيكولوجية التكيف



 ٩٧

ــوائح  -٥٢ ــم ولـ ــة نظـ ــؤون  مجموعـ ــل والشـ ، وزارة العمـ

 .الرياض، مطابع الخالدية). هـ١٤١٠(االجتماعية 

ــوائح  -٥٣ ــم ولـ ــة نظـ ــؤون  مجموعـ ــل والشـ ، وزارة العمـ

ــة ـــ١٤٢٢(االجتماعي ــة، دور   ).ه ــؤون االجتماعي ــوزارة للش ــة ال وكال

 .ديةالتربية االجتماعية للبنين بالمملكة العربية السعو

التحصـــيل الدراســـي ). م١٩٩٤(المهيـــزع، فهـــد مهيـــزع  -٥٤

ــة      ــالب المرحل ــدى ط ــية ل ــات الدراس ــادات واالتجاه ــه بالع وعالقت

ــاض ــة الري ــة، بمدين ــر منشــورة، جامعــة الثانوي ، رســالة ماجســتير، غي

 . قسم علم النفس-الملك سعود كلية التربية

ــى  -٥٥ ــى، موسـ ـــ١٤١٣(الموسـ ــها ). هـ ــذاكرة وأمراضـ الـ

 .روت، دار الروضة، بي١، طوعالجها

ــد   -٥٦ ــد حام ــر، محم ـــ١٣٩٩(الناص ــي  ). ه ــال ف ــة األطف تربي

 .، دمشق، دار الفكر١/، طرحاب اإلسالم

ــان    -٥٧ ــد عثم ــاتي، محم ـــ١٤٢١(نج ــوي  ). ه ــديث النب الح

 .، القاهرة، دار الشرق٤/، طوعلم النفس

ــان   -٥٨ ــد عثم ــاتي، محم ــنفس ). م١٩٨٨(نج ــم ال ــرآن وعل ، الق

 .، القاهرة، دار الشروق٤ط
ــي -٥٩ ــي   النغيمش ــد النغيمش ــز محم ــد العزي ـــ١٤١٥(، عب ). ه

ــون ــدعاة، ط المراهق ــين وال ــاء والمعلم ، ٣/، دراســة نفســية إســالمية لآلب

 .الرياض، دار المسلم

ــعود   -٦٠ ــر، س ـــ١٤١٠(النم ــلوك اإلداري). ه ــاض، الس ، الري
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