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الشعور باألمن النفسي لدى طالب المرحلة الثانوية :دراسة ميدانية على الطالب
الالجئين السوريين في مديرية تربية قصبة المفرق
أحمد مسلم أبو ذويب(*)
جامعة المجمعة

(قدم للنشر يف 1438/04/25هـ  ،وقبل للنشر يف 1438/08/11هـ)
ملخـص الدراسـة :هدفـت الدراسـة احلاليـة إىل التعـرف على الشـعور باألمـن النفيس لدى طلاب املرحلـة الثانويـة يف مديريـة تربية قصبـة املفرق،
وتكونـت عينة الدراسـة مـن( )199طالب ًا وطالبة ،منهم( )71طالبـ ًا ،و()128طالبة ،تم اختيارهم بالطريقة العشـوائية من الطلبة السـوريني الالجئني
املسـجلني يف مـدارس تربيـة قصبـة املفـرق للفصـل الـدرايس األول للعـام 2017/2016م .ولتحقيـق هـدف الدراسـة تـم اسـتخدام مقيـاس أبو
عمـرة(2012م) لقيـاس مسـتوى الشـعور باألمـن النفيس لدى الطلاب السـوريني الالجئني ،وأظهرت نتائج الدراسـة أن مسـتوى الشـعور باألمن
النفسي لـدى الطلاب السـوريني الالجئين كان مرتفع ًا ،كام أظهـرت النتائج أيضـ ًا وجود فـروق ذات داللة إحصائيـة يف األمن النفسي لدى طالب
املرحلـة الثانويـة تبعـ ًا ملتغير اجلنس ،ولصالـح الذكور ،كام أشـارت النتائج إىل عـدم وجود فـروق يف األمن النفيس لـدى طالب املرحلـة الثانوية تبع ًا
ملتغير الصـف الدرايس ،ووجـدت كذلك فـروق يف األمن النفيس لدى طلاب املرحلة الثانوية ً
تبعـا ملتغري التخصص ،ولصالـح التخصص العلمي.
مفتاحية :األمن النفيس ،طلبة املرحلة الثانوية ،السوريون الالجئون.
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Abstract: The study aims to explore the psychological security among high school Syrian refugee students in Mafraq educational directorate.
The study population consisted of (199) male and female students: 71 males and 128 females were randomly selected from Syrian refugee
students registered in Mafraq educational directorate for the first semester of the academic year 2016/2017. To achieve the aims of the study, the
researcher administrated Abu Amrah (2012) scale to measure security level among Syrian refugee students. The findings showed that the level
of security among Syrian refugees was high, and there were statistically significant differences in psychological security among high school
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مقدمة:

لذلــك ُيعــد األمــن النفــي مطلبـ ًا جلميــع األفراد.

يعــد األمــن النفــي أحــد أهــم املطالــب التــي

ففــي ظــل األمــن والطمأنينــة يــؤدي كل فــرد عملــه

مطمئنــة يســودها االســتقرار واهلنــاء .وبغيــاب األمــن

بأحســن صــور األداء  ،ويف اجلــو األمنــي تنطلــق

جيــب توافرهــا لإلنســان ،لكــي يعيــش حيــاة هادئــة
النفــي ال يتوافــر العيــش الكريــم للفــرد واملجتمــع،
وقــد بــن القــرآن الكريــم الرتابــط املتــن بــن حاجات

الفــرد البيولوجيــة وحاجتــه إىل األمــن ،قــال تعــاىل:
رب هــذا البيــت* الــذي أطعمهــم مــن
(فليعبــدوا َّ

جــو ٍع وءامنهــم مــن خــوف) ( قريــش ،اآليتــان

.)4-3

عــى أحســن وجــه ،وتــؤدي كل مجاعــة واجبهــا
الكلمــة املعــرة والفكــر املبــدع والعمــل املتقــن
والتحصيــل املســتمر اجليــد ،وإذا عــم األمــن النفــي

للفــرد فإنــه يصبــح مطمئنـ ًا ســعيد ًا يــؤدي واجباتــه يف
هــدوء واســتقرار .إن احلاجــة إىل األمــن النفــي مــن

أبــرز احلاجــات التــي تقــف وراء اســتمرارية عجلــة
الســلوك البــري؛ إذ ال يمكــن فهــم حاجــة الفــرد

يعــدّ األمــن النفــي مــن احلاجــات املهمــة لبنــاء

للشــعور باألمــن بمعــزل عــن بقيــة احلاجــات ،وتُعــد

الطفولــة وتســتمر حتــى الشــيخوخة عــر املراحــل

أنــواع الســلوك .فاألمــن النفــي مــن املوضوعــات

الشــخصية اإلنســانية ،حيــث إن جــذوره متتــد مــن

العمريــة املختلفــة .وأمــن املــرء يصبــح مهــد ًدا إذا
مــا تعــرض إىل ضغوطــات نفســية واجتامعيــة ال

طاقــة لــه هبــا يف أي مرحلــة مــن تلــك املراحــل ،ممــا
يــؤدي إىل االضطــراب ،لــذا فاألمــن النفــي يعــد

مــن احلاجــات ذات املرتبــة العليــا لإلنســان والتــي ال
تتحقــق إال بعــد حتقــق احلاجــات الدنيــا لــه (األقــرع،
2005م).

وقــد أوىل ماســلو  Maslowأمهيــة بالغــة لألمــن

النفــي  ،حيــث يــرى أن األمــن النفــي هــو شــعور
الفــرد بأنــه حمبــوب ومتقبــل مــن اآلخريــن ولــه مكان

بينهــم ،ويــدرك أن بيئتــه صديقــة وودودة غــر حمبطــة،
يشــعر فيهــا بنــدرة اخلطــر والتهديــد والقلق(العقيــي ،

2004م).

هــذه احلاجــة عامــ ً
ا أساســي ًا تنطــوي حتتــه مجيــع

املهمــة التــي جتعــل الفــرد يديــر شــئون حياتــه
ويشــارك اآلخريــن يف بنــاء املجتمــع ،لذلــك يعــد

مــن مظاهــر الصحــة النفســية للفــرد ،وجيعــل الفــرد

يتعامــل مــع املواقــف والضغــوط التــي قــد يمــر هبــا

يف حياتــه بنظــرة اإلنســان املــدرك ملــا يريــد بــكل
طمأنينــة (احلــريب 2014 ،م).

وينشــأ األمــن النفــي نتيجــة تفاعــل اإلنســان

مــع البيئــة املحيطــة بــه مــن خــال اخلــرات التــي

يمــر هبــا والعوامــل البيئيــة واالجتامعيــة والسياســية
واالقتصاديــة التــي تؤثــر يف الفــرد.

منــذ ســنني يعيــش الشــعب الســوري أقســى

ســنوات احلــرب وأشــدها وطــأة يف كافــة مناطــق
ســوريا األمــر الــذي كلــف الســوريني يف هــذه املناطق

110

جملة الشمال للعلوم اإلنسانية ،اجمللد ( ،)4العدد ( ،)1جامعة احلدود الشمالية (1440هـ 2019 /م)

136-109

ثمنـ ًا باهظـ ًا «برشيـ ًا وماديـ ًا» جــراء اســتمرار احلــرب

إن هلــذه املرحلــة خصائصهــا التــي متيزهــا عــا قبلهــا

حــد القصــف بالطائــرات احلربيــة ملنشــآت مدنيــة،

والنفســية واالجتامعيــة ،-كــا تشــكل مفــرق طــرق

وتصاعــد إجراءاهتــا القمعيــة التــي وصلــت يف عنفهــا
وقــد أدت اإلجــراءات القمعيــة إىل استشــهاد اآلالف

مــن املدنيــن الســوريني وإىل جــرح اآلالف منهــم

باإلضافــة إىل جلــوء املاليــن ،كــا أدت إىل تدمــر
املــزارع واملصانــع واملنــازل واملرافــق املدنيــة ،هــذا
إضافــة إىل حصــار النــاس وإفقارهــم وزعزعــة احلــس

باألمــن لدهيــم.

وبعدهــا بالتغــرات الرسيعــة واملتالحقــة  -اجلســدية

يف حيــاة الطــاب ،كوهنــم يعيشــون فــرة انتقاليــة

حرجــة تكتنفهــا الرصاعــات النفســية وتســودها

املعانــاة واإلحبــاط والقلــق ،وهــذا مــؤرش كبــر عــى

أن الطــاب الذيــن يمــرون هبــذه املرحلــة يكونــون
أكثــر عرضــة مــن غريهــم للتأثــر بالظــروف الصعبــة
التــي يعيشــوهنا .وهــذا احلــرج يؤثــر عليهــم مــن

إن مــن أهــم مطالــب الفــرد ،أي ـ ًا كان ،مــن أجــل

حيــث االســتقرار االجتامعــي والطمأنينــة النفســية،

فهــو الدافــع األويل واألســايس لباقــي املطالــب
األخــرى يف حياتــه ،وبغــض النظــر عــن أي فئـ ٍ
ـة مــن

شــخصيتهم ،فيحتاجــون إىل الشــعور بالقيمــة الذاتيــة
والرتابــط األرسي واالجتامعــي ،الــذي يــؤدي إىل

األول جلميــع فئــات املجتمــع (دراوشــة 2014 ،م).

احليــاة ( أبــو طالــب2011 ،م).

اســتيعاب حاجاتــه ،حصولــه عــى األمــن النفــي،

فئــات املجتمــع ،فـ َّ
ـإن األمــن النفــي يكــون املطلــب

مشكلة الدراسة:

خاصــة وأهنــم يف هــذه املرحلــة –الثانويــة -تتشــكل

توافقهــم النفــي واالجتامعــي ويمتــد تأثــره مــدى
أهــم الدوافــع وراء اهتــام الباحــث هبــذا
لعــل
َّ

املوضــوع مــدى أمهيــة حتقيــق األمــن النفــي

يمثــل اللجــوء أزمــة حديثــة ونــادرة عــى املجتمــع

للطالــب ،وأن تلــك احلاجــة تعــد حمــرك ًا لســلوكه

الصحــة النفســية للفــرد واملجتمــع ،والشــك َّ
أن

باألمــن فمــن شــأنه أن يســبب االضطرابــات النفســية

الســوري ،ومــن شــأهنا أن تــرك آثــار ًا ســلبية عــى
الطــاب الالجئــن ممــن هــم يف املرحلــة الثانويــة
أكثــر عرضــة لإلصابــة باملشــكالت النفســية مــن
غريهــم ،وأهنــم مــن أشــد فئــات املجتمــع تأثــر ًا

باألجــواء السياســية والنفســية واالجتامعيــة املضطربــة

التــي قــد تســببها هــذه األزمــة؛ وذلــك ألمهيــة
وخطــورة هــذه املرحلــة يف حيــاة الطــاب ،حيــث

وتوجيهــه الوجهــة الســليمة ،أمــا فقــدان الشــعور
والســلوكية؛ فيؤثــر عىل ســر حيــاة الطالب ونشــاطاته
املختلفــة يف شــتى املجــاالت ،لــذا فــإن األمــن النفــي

رضورة لــكل فــرد ،وخــرة شــخصية مؤملــة يتعــرض
هلــا كل إنســان يف مرحلــة مــا مــن مراحــل حياتــه
وبدرجــة متفاوتــة.

يف ضــوء مــا تقــدم تتحــدد مشــكلة الدراســة
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احلاليــة يف اإلجابــة عــن التســاؤل الرئيــس التــايل:

مــا مســتوى الشــعور باألمــن النفــي لــدى الطــاب
الســوريني الالجئــن ؟

يف املرحلــة الثانويــة تبعــ ًا ملتغــر الصــف الــدرايس.

(أول ثانــوي – ثــاين ثانــوي).

ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة يف

-

ويتفــرع مــن هــذا التســاؤل األســئلة الفرعيــة

األمــن النفــي لــدى الطــاب الالجئــن الســوريني

1.1مــا مســتوى األمــن النفــي لــدى طــاب

أديب).

التاليــة :

املرحلــة الثانويــة ؟

يف املرحلــة الثانويــة تبعـ ًا ملتغــر التخصص(.علمــي –
أهداف البحث:

2.2هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة يف

• -التعـــرف عـــى مســـتوى األمـــن

األمــن النفــي لــدى طــاب املرحلــة الثانويــة

النفـــي لـــدى الطـــاب الالجئـــن

تعــزى ملتغــر اجلنــس (ذكــور  -إنــاث) ؟

الســـوريني يف املرحلـــة الثانويـــة بمديريـــة

3.3هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة يف

تربيـــة قصبـــة املفـــرق.

األمــن النفــي لــدى طــاب املرحلــة الثانويــة

• -التعـــرف عـــى الفـــروق يف األمـــن
النفـــي تبعـــ ًا ملتغـــر اجلنـــس (ذكـــور-

تعــزى ملتغــر الصــف الــدرايس (أول ثانــوي

 -ثــاين ثانــوي) ؟

إنـــاث).

4.4هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة يف

• -التعـــرف عـــى الفـــروق يف األمـــن
النف ــي تبعــ ًا ملتغ ــر الص ــف ال ــدرايس (أول

األمــن النفــي لــدى طــاب املرحلــة الثانويــة
تعــزى ملتغــر التخصــص (علمــي  -أديب) ؟

ثانـــوي – ثـــاين ثانـــوي).

• -التعـــرف عـــى الفـــروق يف األمـــن
النفـــي تبعـــ ًا ملتغـــر التخصـــص (علمـــي-

فروض البحث :
-

تتســم مســتويات األمــن النفــي لــدى

-

ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة يف

الطــاب الالجئــن الســوريني بالدرجــة املتوســطة.
األمــن النفــي لــدى الطــاب الالجئــن الســوريني يف

أديب).
أمهية البحث :

تكمــن أمهيــة الدراســة احلاليــة يف تناوهلــا موضــوع

املرحلــة الثانويــة تبع ـ ًا ملتغــر اجلنــس (ذكــر –أنثــى).

عــى درجــة مــن األمهيــة ،متمثــل يف األمــن النفــي

األمــن النفــي لــدى الطــاب الالجئــن الســوريني

املتغــرات ،كونــه أحــد املفاهيــم النفســية األساســية

-

توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة يف

لــدى الطــاب الســوريني الالجئــن وعالقتــه ببعــض
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مصــدرا
للصحــة النفســية .فعــدم إشــباعه يشــكل
ً

الطــاب الالجئــن الســوريني يف املرحلــة

ومهــا :

مرحلــة حرجــة وهلــا أمهيــة بالغــة يف تشــكيل

الثانويــة ،حيــث إن هــذه الفئــة تكــون يف

للقلــق والتهديــد ،وتــرز أمهيــة الدراســة يف جمالــن ،
أوالً  :اجلانب النظري

ســات الشــخصية لدهيــم ،فالطالــب يكــون

 -تكمــن أمهيــة هــذه الدراســة يف كوهنــا تعالــج

يف مفــرق طــرق مــا بــن النجــاح والفشــل،

تعرضــوا للعديــد مــن املواقــف الصعبــة يف

حتطيــم اآلمــال ،ومــن هــذا املنطلــق بــات

جانبــ ًا نفســي ًا واجتامعيــ ًا للطــاب الذيــن

ومــا بــن رســم املســتقبل الناجــح ومــا بــن

مــن الــروري عــى املختصــن يف املجــال

شــتى جمــاالت حياهتــم ،فاحلــروب غرســت

الســيكولوجي مضاعفــة اجلهــد ملثــل هــذه

القهــر يف نفــوس أبنــاء الشــعب الســوري؛

الدراســات.

هبــدف تدمــر بنيتهــم النفســية ،وقــد خلــق

 -تُعــد هــذه الدراســة انطالقــ ًا لدراســات

هــذا الوضــع الصعــب والقــايس حالــة غــر

أخــرى جديــدة تلقــي الضــوء عــى موضــوع

مســتقرة ،مــن فقــدان األمــن النفــي ودوام

األمــن النفــي لــدى فئــات متعــددة

هــذا الشــعور ،وقــد أدى هــذا إىل ظهــور

ومواضيــع أخــرى.

حــاالت التوتــر والقلــق وانتشــار األمــراض

 -ومــن ثــم تــأيت أمهيــة هــذه الدراســة مــن

النفســية وكل ذلــك لــه انعكاســات ســلبية

أمهيــة املرحلــة التــي يمــر هبــا طالــب املرحلــة

عــى الصحــة النفســية.

 -الدراســة احلاليــة تلقــي الضــوء عــى العالقــة

الثانويــة الالجــئ .وهــي مرحلــة املراهقــة
التــي تُعــد مرحلــة تغــر نفــي جســمي

بــن مســتوى األمــن النفــي وعالقتــه ببعــض

وانفعــايل ،حيــث إن هــذه الفئــة تســتحق منــا

املتغــرات.

 كــا تســلط الدراســة الضــوء عــى حيــاةطــاب املرحلــة الثانويــة  ،وأمهيــة البيئــة التــي
نشــأ فيهــا يف حياتــه وانعكاســها عــى طــرق

تفكــره جتــاه نفســه وجتــاه احليــاة.

 تُعــد هــذه الدراســة مــن الدراســات النــادرةواحلديثــة التــي تعالــج املوقــف الســوري

االهتــام الــكايف.

ثاني ًا  :اجلانب التطبيقي

تســعى هــذه الدراســة إىل حتقيــق اجلانــب التطبيقي

مــن ناحيــة :

 توعيــة األهــل واملربــن والباحثــن حليــاةطــاب املرحلــة الثانويــة وطــرق تفكريهــم

والتــي تناولــت موضــوع األمــن النفــي لدى
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وتأثــرات البيئــة وطبيعــة العوامــل املؤثــرة

ســتة مليــون الجــئ ســوري يف دول اجلــوار خاصــة

 -بنــاء طرائــق تربويــة وبرامــج خاصــة بالطالب

توجــد عــرات اآلالف األخــرى مــن الالجئــن غــر

 -ختطيــط طرائــق وإســراتيجيات وتنفيذهــا

بحــوايل ( )227ألــف شــخص.

فيهــم .

تفيــد شــعور الطالــب باألمــان النفــي.

لتقويــة وتعزيــز ثقــة الطــاب بأنفســهم وبنــاء
طرائــق تفكــر ســليمة لــدى الطالــب ،نحــو
نفســه ونحــو احليــاة .

األردن ولبنان وتركيا والعــراق ،وعــى األرجــح
املســجلني ،ويقــدر عــدد مــن ينتظــرون التســجيل

حدود الدراسة:

 احلــدود البرشيــة :اقتــرت الدراســة عــىالطــاب الالجئــن الســوريني يف مديريــة

 -تقــدم الدراســة احلاليــة الفائــدة العلميــة

تربيــة قصبــة املفــرق األردنيــة للمرحلــة

لــأرس واملجتمــع واملؤسســات النفســية

الثانويــة.

واالجتامعيــة ،لزيــادة معرفــة تكويــن مســتوى

 -احلــدود املكانيــة :طبقــت الدراســة يف املــدارس

عــال مــن األمــن النفــي الــذي يعطــي

الثانويــة يف مديريــة تربيــة قصبــة املفــرق

الدافــع األكــر ملســتقبل الطالــب ليتســنى

التابعــة لالجئــن الســوريني– اململكــة

التعامــل معــه بشــكل أفضــل.

األردنيــة اهلاشــمية.

مصطلحات الدراسة:

 -احلــدود الزمانيــة :الفصــل الــدرايس األول

األمــن النفــي « :هــو اإلحســاس باالســتقرار

للعــام 2017/2016م.

وحتقيــق الــذات وتقديرهــا ،لتصبــح متأقلمــة مــع مــا

اإلطار النظري والدراسات السابقة

وقــوة النفــس بــكل مــا فيهــا للوصــول إىل فهــم
يــدور حوهلا»(اجلميــي 2001،م ،ص .)30:

ويعــرف إجرائيــ ًا بأنــه الدرجــة التــي حيصــل

عليهــا الطــاب موضــع الدراســة يف املقيــاس الــذي

أعــد لذلــك الغــرض.

مفهوم األمن النفيس:

اختلفــت تعريفــات األمــن النفــي ومفاهيمــه

باختــاف الباحثــن واختــاف زوايــا نظرهــم
ورؤاهــم املتعــددة ،فاألمــن النفــي هــو الطمأنينــة

الالجئــون الســوريون :مواطنــون ســوريون

النفســية أو االنفعاليــة وهــو األمــن الشــخيص ،أو أمن

بحلــول عــام 2015م  ،وقــد تــم تســجيل أكثــر مــن

احلاجــات مضمونـ ًا وغريمعــرض للخطــر وهــو حمرك

فــروا من ســورية مع تصاعد األزمــة الســورية
ّ

كل فــرد عــى حــده ،وهــو حالــة يكــون فيهــا إشــباع
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الفــرد لتحقيــق أمنــه ولــدرء اخلطــر الــذي هيــدد أمنــه،

ومتواجــدون معــه بدنيــ ًا ونفســي ًا ،لرعايتــه ومحايتــه

املحافظــة عــى البقــاء) (زهــران1989 ،م ،ص.)79:

بينــا عرفــه كل مــن كارتــر و كــروز و بــاكيل ،بأهنا

جوهرهــا الســعي املســتمر للمحافظــة عــى الظــروف

االســتقرار واهلــدوء و ُبعــد القلــق واخلــوف والتهديــد

وترتبــط احلاجــة إىل األمــن ارتباطــ ًا وثيقــ ًا بغريــزة
كــا أن «احلاجــة إىل األمــن حاجــة ســيكولوجية

التــي تضمــن إشــباع احلاجــات البيولوجيــة
والســيكولوجية» (احلفنــي ،1978 ،ص. ) 65:

عرفــه إدلــر Adlerبأنــه الوضعيــة التــي يكــون

فيهــا الفــرد آمن ـ ًا ومتحــرر ًا مــن التهديــد واخلطــر يف
احليــاة ،بالشــكل الــذي يمكنــه مــن الوجــود بوضعيــة

ومســاندته عنــد األزمــات.

جمموعــة مــن املشــاعر التــي تنطــوي عــى مدلــوالت
واملخاطــر املختلفــة ،بــا يؤثــر إجياب ـ ًا عــى مكونــات

الشــخصية مــن الداخــل واخلــارج ،مــع اإلحســاس
باالســتقرار االنفعــايل واملــادي ،ودرجــات معقولــة

مــن التقبــل ملكونــات البيئـــــــــة (Carter et al,

).2011

قويــة دون وجــود التحـــــديات (Fatil & Keddy,

وعرفــه أليغــري بأنــه شــعور الفــرد بالكفــاءة

ويــرى عبــد املجيــد ( 2004م ،ص « )59:األمــن

إىل األداء اجليــد ،وبالتــايل الشــعور بالطمأنينــة النفســية

واحلــب والقبــول  ،والتقبــل واالســتقرار ،واالنتــاء

ويف ضــوء التعريفــات الســابقة ،فــإن الباحــث

).1985

النفــي بأنــه عــدم اخلــوف  ،والشــعور باالطمئنــان،
واإلحســاس باحلاميــة والرعايــة والدعــم والســند

عنــد مواجهــة املواقــف ،مــع القــدرة عــى مواجهــة
املفاجــآت وإشــباع احلاجــات».

وعرفــه هيوفــان وآخــرون بأنــه الشــعور

باالطمئنــان والســعادة والســامة مــن املــرض وجتنب
األمل ).(Huffman et al, 2000

والثقــة بالنفــس ممــا حيقــق الرضــا عــن الــذات ويدفــع
التــي تنعكس عــى جمريــات احليــاة ). (Alegre, 2008
يضــع التعريــف اآليت لألمــن النفــي :هــو الشــعور

بالراحــة النفســية واالســتقرار والتفــاؤل واألمــل
وتقبــل الــذات واألمــن يف اجلامعــة والتحــرر مــن
اخلــوف والقلــق وتقبــل اآلخريــن وحــب اخلــر هلــم

وبالتــايل الشــعور بالرضــا والقناعــة .
مكونات األمن النفيس :

كــا عرفـــــــه كل من كانتــون و كورتيس(Cortes

تتضمــن مكونــات األمــن النفــي قــدرة الفــرد

ومقبــول ومقــدر مــن قبــل اآلخريــن ،ونــدرة شــعوره

النفســية ،ومــدى رغبــة اآلخريــن بالتعامــل معــه

) et al,2016بأنــه شــعور الفــرد بأنــه حمبــوب
باخلطــر والتهديــد وإدراكــه أن اآلخريــن  -ذوي
األمهيــة النفســية يف حياتــه -مســتجيبون حلاجاتــه

عــى الشــعور بــأن البيئــة املحيطــة بــه تشــبع حاجاتــه
ممــا يــؤدي بــه إىل االســتقرار النفــي ،بمعنــى أن
اســتقرار الفــرد النفــي أحــد مكونــات األمــن
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النفســي) .(Sepra, 2006ويــرى مــوالدي (Mulyadi,

 -األمن الديني واالقتصادي.

) ،2010أن التناســق االجتامعــي وحــل املشــكالت

خصائص األمن النفيس

مكونــات أخــرى تشــر إىل وجــود األمــن النفــي

من جوانب متعددة ،وأظهرت نتائج عينة من تلك

النفســية واالجتامعيــة وجتنــب اخلطــر أو احلــد منــه

لــدى الفــرد بمســتوى مرتفــع(.)Nisa, 2012

ويــرى ســانرتوك( )Santrock, 2008أن األمــن

النفــي لــدى الفــرد يتكــون مــن:

تناولت البحوث والدراسات األمن النفيس

البحوث والدراسات أهم خصائص األمن النفيس

عىل النحو التايل:

 -يتحـدد األمـن النفسي بعمليـة التنشـئة

 -الشــعور بالثقــة بالنفــس والقــدرة عــى

االجتامعيـة وأسـاليبها من تسـامح وعقاب،

 -مكــون الصحــة اجلســمية التــي متكــن

االجتامعي ،واخلبرات واملواقف االجتامعية

 -امتــاك الفــرد للــوالء واملشــاعر اإلجيابيــة

 -يؤثر األمن النفيس تأثري ًا حسنًا عىل التحصيل

احلــب والعطــاء.

الفــرد مــن تنفيــذ مــا يطلــب منــه.

والقــدرة عــى بنــاء عالقــات اجتامعيــة

وانفعاليــة إجيابيــة.

وتسـلط وديمقراطيـة ،ويرتبـط بالتفاعـل

يف بيئـة آمنـة غير مهـددة.

الدرايس للطلبة ،ويف اإلنجاز بصفة عامة

(.)Green,1981

 -التخلــص مــن القلــق واالبتعــاد عــن

 -املتعلمون واملثقفون أكثرأمن ًا من اجلهلة

 -وجــود عقيــدة وفكــر معينــن لــدى الفــرد

 -شعـــور الوالــــــــدين باألمن النفيس يف

ا خلطــر .

يتســقان مــع املجتمــع وثقافتــه.

واألميني (.)Joshi, 1985

شيخوختهم يرتبط بوجود األوالد وبقيمهم،

ويــرى ســيربا ( )Sepra, 2006أن مكونــات

(.)Kogitcibasi,1982

 	-القبول واحلب.

باإلصــــرار والتشبث بالـــرأي واجلمود

األمــن النفــي األساســية هــي:

 الــدفء والصداقــة والــود جتــاه الــذاتواآلخريــن.

 -االستقرار والزواج والرمحة والتعاطف.

 نقص األمن النفيس يرتبط ارتبا ًطا موجب ًا،
العقائدي دون مناقشة أو تفكري (Pestonjee

).& Sing,1979

 -نقص األمن النفيس يرتبط بالتوتر ،والتعرض

 	-اإلشباع والرضا احليايت.

ألمراض القلب ،واضطرابات نفسيـة (Suls

 	-اإلنجاز واحلميمية وتربية األطفال.

)et al, 1981
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نظريات األمن النفيس:

كام تظهر مؤرشات األمن النفيس ودالئله لدى

1.1نظرية فرويد

الفرد من خالل اآليت كام يشري(Mukhaimar,

ربــا كان فرويــد أول صاحــب نظريــة نفســية

)2003

 -إحساس الفرد بتقبل اآلخرين له.

 -احلب املتبادل بني الفرد واآلخرين.

 -الشعور باالنتامء للجامعة.

 -اإلحساس بالسالمة والثقة والطمأنينة.

 إشــباع حاجتــه للحــب والتقبــل مــن خاللاجلامعــات التــي ينتمــي إليهــا ،يف املــدارس

ويــارس معهــا أنشــطته وغاياتــه.

 إشــباع احلاجــة لألمــن والطمأنينــة وذلــكللحــد مــن قلقــه واضطرابــه ،مــن خــال

تدعيــم ســلوكياته اإلجيابيــة.

ويمكن استنتاج حالة عدم الشعور باألمن
من خالل مالحظة استجابات اإلنسان
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تؤكــد أمهيــة اخلــرات التــي يتعــرض هلــا الفــرد
يف ســنوات الطفولــة املبكــرة والــدور احلاســم
الــذي تؤديــه يف إرســاء اخلصائــص األساســية لبنــاء
الشــخصية ،ويــرى أن الشــخصية يكتمــل القــدر

األكــر فيهــا عنــد هنايــة الســنة اخلامســة مــن العمــر،

كــا يــرى فرويــد أن الدوافــع التــي تعمــل عــى محايــة
الــذات وبقائهــا تنتــج عــا ســاه بغرائــز الــذات
وغريــزة البقــاء والعــدوان ،فــإذا أشــبعت عنــده

احلاجــة إىل احلــب معناهــا احلــب والبقــاء  ،وإذا مل

تشــبع يــؤدي إىل ســلوك عــدواين بمعنــى أن حاجتهــم
مل تشــبع (جــال1982 ،م).

وأكــد فرويــد أمهيــة دور األم يف الســنوات األوىل

ويف إحســاس الطفــل باألمــن النفــي يف مراحــل

املختلفة والتي تظهر يف اجلوانب التي ذكرها

عمــره األوىل ،وتأثــره عــى ســات شــخصيته

أ -الســلوك الظاهــري الــذي يصــدر عــن

يف مرحلــة مبكــرة  ،وقــد أكــد فرويــد أمهيــة املرحلــة

ب -التغــرات اجلســمية وخاصــة يف اجلهــاز

للفــرد وأن لــأم دور ًا مهــ ًا يف هــذه املرحلــة ،فــإذا

مونتغمري ):(Montegomery, 2011

اإلنســان نتيجــة لبعــض املثــرات.

العصبــي الــذايت والتلقائــي ،وكذلــك

احلــركات الالإراديــة.

ج -املشــاعر الذاتيــة التــي تظهــر يف اخلــوف
والقلــق ،والتــي يمكــن التعبــر عنهــا

واجتاهاتــه مســتقبالً ،كــا أكــد ُبعــد عالقــة الطفــل بأمه

الفميــة والرشجيــة يف تشــكيل ســات الشــخصية

أحاطــت األم طفلهــا بجــو آمــن وكانــت حمبــة عطوفــة
حنونــة كان ذلــك لــه أثــره البالــغ عــى شــخصية الفرد
مســتقبالً(حممد2010 ،م).

 .2نظرية التعلم االجتامعي:

ظهــرت هــذه النظريــة عــى يــد عــامل النفــس

لفظيــ ًا وحركيــ ًا
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الشــهري «ألــرت بــان دوار» األمريكــي بجامعــة

مســتويات عــى شــكل تنظيــم هرمــي ،وهــي:

عــى التفاعــل احلتمــي املتبــادل و املســتمر للســلوك

أ -املســتوى األول :احلاجــات الفســيولوجية

ســتانفورد ،حيــث تؤكــد نظريــة التعلــم االجتامعــي

()Maslow,1954,p.360

و املعرفــة والتأثــرات البيئيــة ،و الســلوك اإلنســاين و

حمدداتــه الشــخصية و البيئيــة تشــكل نظام ـ ًا متشــابك ًا

مــن التأثــرات املتبادلــة واملتفاعلــة فإنــه ال يمكــن
إعطــاء أي منهــا مكانــة متميــزة ،و تتضــح هــذه

التأثــرات املتبادلــة مــن خــال الســلوك ذي الداللــة

(الســهيل2007،م).

التــي حتتــل قاعــدة اهلــرم ،كاحلاجــة إىل اهلــواء

والطعــام واخلميــس… الــخ.

ب -املســتوى الثــاين :حاجــات األمــن وهــي
احلاجــة إىل جتنــب األخطــار اخلارجيــة

والشــعور باالطمئنــان.

جـ -املســتوى الثالــث :حاجــات احلــب واالنتامء:

نســتخلص مــن نظريــة التعلــم االجتامعــي أهنــا

ومنهــا احلصــول عــى احلــب والعطــف

باملالحظــة ،لــذا فإهنــا تــرى َّ
أن مفهــوم األمــن النفــي

د -املســتوى الرابــع :حاجــات التقديــر

تتصــور كل ســلوك متعلــم عــن طريــق التعلــم
هــو ســلوك متعلــم؛ وذلــك بتعلــم األطفــال األمــن

النفــي مــن آبائهــم أو املحيطــن هبــم ،فــإذا كانــت

األرسة أو الوالــدان يعيشــون يف اســتقرار وأمــان فــإن
األطفــال يتعلمــون األمــن النفــي عــن طريقهــم وإذا

كانــوا يشــعرون بالتهديــد و اخلطــر فإهنــم ســيتعلمون
هــذا الســلوك ،ومنــه يشــعرون بعــدم األمــان ،أي أن

شــعور األمــن النفــي ســلوك متعلــم يتعلمــه فــرد
عــن أفــراد آخريــن.

 . 3نظرية إبراهام ماسلو Abraham Maslow

والعنايــة.

واالحــرام كاحلاجــة إىل التقديــر والتقبــل.

هـ -املســتوى اخلامــس :حاجــات حتقيــق الــذات
كاحلاجــة إىل اإلنجــاز واإلبــداع.

و -املســتوى الســادس :حاجــات املعرفــة والفهــم
كحــب االطــاع والرغبــة يف اكتســاب
املعلومــات واحلاجــة إىل اإلرشــاد والتنظيــم
والبحــث عــن العالقــات اإلنســانية ،ولكــن

هــذه احلاجــات قــد ال تكــون موجــودة عنــد
مجيــع النــاس.

افــرض قوهتــا ،وأن بعضهــا أقــوى مــن بعضهــا

ز -املســتوى الســابع :احلاجــات اجلامليــة :التــي

كانــت أكثــر قــوة ،وكلــا ارتفعــت يف التنظيــم

البحــث عــن صيــغ اجلــال والشــعور باجلاملية

اآلخــر ،وكلــا انخفضــت احلاجــة يف التنظيــم اهلرمــي

كانــت أضعــف ومميــزة لإلنســان بدرجــة أكــر دون
كائــن حــي آخــر .وقــد صنــف احلاجــات إىل ســبعة
118

تقــع يف قمــة اهلــرم كنشــاط اإلنســان يف
أو االرتيــاح لألشــياء اجلميلــة والتــي قــد ال

يشــعر هبــا إال القليــل مــن النــاس.
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وقــد حتــدث ماســلو  Maslowأكثــر مــن غــره

توفــر األمــن النفــي يف بيئاهتــم املدرســية ،وعالقــة

ووضــع اختبــار ًا لقيــاس األمــن وعــدم األمــن

تكونــت عينــة الدراســة مــن ( )239طالب ـ ًا وطالبــة،

مــن الباحثــن عــن احلاجــة إىل األمــن النفــي
النفــي وقــد جــاء هــذا االختبــار حصيلــة للبحــث
العيــادي والنظــري حــول املفهــوم النفــي لألمــن،

ويعتقــد ماســلو أن هنــاك  14عرض ـ ًا وجانب ـ ًا لألمــن

النفــي َّ
وأن العنــارص الثالثــة األوىل مــن هــذه
اجلوانــب هلــا جانــب إجيــايب وهــو الشــعور باحلــب
واالنتــاء واألمــن ،ثــم اجلانــب الســلبي وهو الشــعور

بالذنــب والعزلــة والتهديــد ومتثــل العنــارص الثالثــة

األوىل (احلــب  ،االنتــاء  ،األمــن) حاجــات أساســية

ويعــد إشــباعها مطلبـ ًا أساســي ًا ألمــن الفــرد النفــي.
الدراسات السابقة:

ذلــك بنموهــم االنفعــايل وحتصيلهــم األكاديمــي.

( 107مــن الذكــور و133مــن اإلنــاث) يدرســون
يف مــدارس املرحلــة الثانويــة يف مدينــة جومبــي
النيجرييــة .اتبعــت الدراســة منهجيــة مســحية مــن

خــال تطبيــق مقيــاس األمــن النفــي يف البيئــة

املدرســية ،وتكــون مــن ( )30فقــرة عامــة .وقــد

أظهــرت النتائــج أن الطــاب ال يشــعرون باألمــن
النفــي يف مدارســهم خاصــة اإلنــاث ،كــا أظهــرت
وجــود عالقــة ارتبــاط دالــة بــن انخفــاض األمــن

النفــي مــن جهــة وتــدين التحصيــل األكاديمــي

وضعــف النمــو االنفعــايل لــدى الطــاب مــن جهــة
أخــرى.

هدفــت الدراســة الكشــف عــن مســتوى

أجــرت بايفـــــا و بوردوفسكيــــا & (Baeva

يف حمافظــة املفــرق ،ويتنــاول هــذا الفصــل عرضــ ًا

إىل الكشــف عــن العوامــل الرتبويــة املحققــة لألمــن

األمــن النفــي لــدى الطــاب الســوريني الالجئــن
وحتليـ ً
ا للدراســات الســابقة ذات العالقــة بموضــوع

الدراســة ،والتــي اســتطاع الباحــث التوصــل إليهــا

بعــد الرجــوع إىل املصــادر املعرفيــة ومواقــع اإلنرتنــت
ورســائل املاجســتري والدكتــوراه ،وتــم تنــاول
الدراســات الســابقة حســب تسلســلها الزمنــي مــن
األحــدث إىل األقــدم.

أجــرت موســى وميشــــاك وساجــــر (Musa,

) Meshak & Sagir, 2016دراســة يف نيجرييــا هدفت
إىل تعــرف تصــورات طــاب املرحلــة الثانويــة ملــدى

) Bordovskaia, 2015دراســة يف روســيا هدفــت
النفــي يف البيئــة الرتبويــة للمعلمــن والطــاب.

اتبعــت الدراســة منهجيــة مســحية حيــث تــم اختيــار

عينــة عشــوائية طبقيــة مكونــة مــن ( )172معلــ ًا و

( )876طالب ـ ًا وطالبــة مــن طــاب املرحلــة الثانويــة
يف مــدارس مدينتــي موســكو وســان بطرســرغ.
ولتحقيــق هــدف الدراســة تــم تطبيــق مقيــاس

األمــن النفــي يف البيئــة الرتبويــة ،وتكــون مــن ()11
ســؤاالً عــن توافــر عوامــل األمــن النفــي يف البيئــة
الرتبويــة .وقــد أظهــرت نتائــج الدراســة أن األمــن
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النفــي بحســب تصــورات املعلمــن كان مرتفعــ ًا

للعــام الــدرايس 2015-2014م .ولتحقيــق أهــداف

شــعور األمــن النفــي أعــى عنــد الطــاب منــه عنــد

للمراهقــن واملعــد مــن قبــل شــقري (2005م)،

بينــا كان متوســط ًا مــن وجهــة نظــر املتعلمــن ،وأن

الطالبــات .وبينــت الدراســة أن العوامــل املســهمة يف

حتقيــق األمــن النفــي هــي تعــاون اإلدارة املدرســية

والعالقــات اإلجيابيــة بــن املعلمــن والطــاب
أنفســهم ،وبينــت الدراســة أن الطمأنينــة النفســية
والراحــة والســعادة والثقــة بالنفــس كانــت أهــم

مــؤرشات األمــن النفــي لــدى عينــة الدراســة.

هــذه الدراســة تــم اســتخدام مقيــاس األمــن النفــي

كــا اســتخدم مقيــاس التفــاؤل والتشــاؤم واملعــد
مــن قبــل مقالــده (2013م) ،وقــد أظهــرت نتائــج
الدراســة أن مســتوى األمــن النفــي بشــكل عــام
جــاء بدرجــة مرتفعــة لــدى املراهقــن يف النــارصة ،
وأظهــرت النتائــج َّ
أن مســتوى التفــاؤل والتشــاؤم

لــدى املراهقــن يف النــارصة كان بدرجــة مرتفعــة

أجــرت دراوشــة (2014م) دراســة بعنــوان:

وبمســتوى متفائــل ،كــا أشــارت النتائــج إىل وجــود

املراهقــن يف قضــاء النــارصة ،هدفــت الدراســة

والتفــاؤل والتشــاؤم عــى الدرجــة الكليــة للمقيــاس

األمــن النفــي وعالقتــه بالتفــاؤل والتشــاؤم لــدى
إىل التعــرف إىل مســتوى األمــن النفــي ومســتوى
التفــاؤل والتشــاؤم لــدى املراهقــن يف قضــاء

النــارصة ،وكذلــك التعــرف إىل العالقــة بــن األمــن

النفــي والتفــاؤل والتشــاؤم ،والتعــرف إىل أثــر كل
مــن الفــروق ذات الداللــة اإلحصائيــة ()α=0,05

يف مســتوى األمــن النفــي ومســتوى التفــاؤل
والتشــاؤم ،والتــي يمكــن أن تعــزى إىل أثــر كل

مــن :اجلنــس ،الصــف ،املســتوى التعليمــي لــأب،
واملســتوى التعليمــي لــأم .تكــون جمتمــع الدِّ راســة

مــن ( )4230طالبــا وطالبــة مــن املراهقــن يف
املــدارس اإلعداديــة ،وتكونــت عينــة الدراســة مــن

( ) 200طالبــ ًا وطالبــة مــن املراهقــن يف املــدارس
اإلعداديــة يف الصفــوف الســابع والثامــن والتاســع،

وقــد تــم اختيارهــم يف الفصــل الــدرايس األول

ارتبــاط إجيــايب دال إحصائيــ ًا بــن األمــن النفــي

لــدى املراهقــن يف النــارصة  ،كــا أشــارت نتائــج
الدراســة إىل وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة

( )α=0,05يف مســتوى األمــن النفــي تعــزى

للجنــس ،وكانــت لصالــح اإلنــاث ،وعــدم وجــود
فــروق ذات داللــة إحصائيــة ( )α=0,05تعــزى ألثــر

الصــف ،أواملســتوى التعليمــي لــأب ،أواملســتوى

التعليمــي لــأم ،وكذلــك أشــارت إىل وجــود فــروق
ذات داللــة إحصائيــة ( )α=0,05يف مســتوى التفــاؤل

والتشــاؤم تعــزى للصــف ،وكانــت الفــروق بــن

الصــف الســابع والتاســع ،وجــاءت الفــروق لصالــح
الصــف التاســع ،وأثبتــت الدراســة عــدم وجــود
فــروق ذات داللــة إحصائيــة ( )α=0,05تعــزى ألثــر
اجلنــس ،أواملســتوى التعليمــي لــأب واملســتوى

التعليمــي لــأم.
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هدفــت دراســة ميشــوي ) (Mishoe, 2012يف

ٍ
متــدن مــن األمــن النفــي
النتائــج وجــود مســتوى

العالقــة بــن البيئــة املدرســية والتفــاؤل واألمــن

التــي تطــرأ فيهــا التغــرات النفســية واالنفعاليــة،

الواليــات املتحــدة األمريكيــة إىل الكشــف عــن

النفــي لــدى الطــاب .اتبعــت الدراســة منهجيــة
مســحية اســتطالعية مــن خــال عينــة مكونــة مــن

( )120طالبــ ًا وطالبــة اســتجابوا ملقيــاس التفــاؤل
األكاديمــي واألمــن النفــي املكــون مــن ()30
فقــرة تقيــس التفــاؤل والتحصيــل ،واألحــداث

الســارة واملفجعــة ،ونوعيــة البيئــة املدرســية والثقــة
والطمأنينــة ،كــا تــم اعتــاد نتائــج اختبــار التحصيــل

القيــايس يف تكســاس لتحديــد حتصيــل الطــاب .وقد

أظهــرت النتائــج وجــود عالقــة ارتبــاط دالــة بــن
التفــاؤل األكاديمــي واألمــن النفــي وبــن مكونــات
البيئــة املدرســية كالــكادر البــري واملرافــق ومواعيــد

تصــل إىل املتوســط والــذي يعــزى ملرحلــة املراهقــة
وكذلــك أظهــرت الدِّ راســة وجــود فــروق يف مســتوى
األمــن النفــي بــن اجلنســن لصالــح الذكــور.

أ َّمــا دراســة أيب عــودة (2006م) فقــد هدفت إىل

التعــرف إىل العالقــة بــن األمــن النفــي واالجتاهــات

السياســية واالجتامعيــة ،وتكونــت عينــة الدراســة مــن

( )156طالبـ ًا وطالبــة مــن جامعــة األزهر ،واســتخدم
الباحــث مقياســ ًا لألمــن النفــي مــن إعــداده،
وأظهــرت النتائــج وجــود عالقــة ارتباطيــة دالــة بــن
األمــن النفــي وكل مــن التديــن والتحرريــة ،ومل

توجــد فــروق يف درجــة األمــن النفــي تعــزى لعامــل
اجلنــس أو لعامــل التخصــص بــن الكليــات العلميــة

االختبــارات والعالقــات اإلنســانية ،وبينــت الدراســة
أن الطالبــات اإلنــاث أكثــر تفــاؤالً ولكنهــن أقــل

أجــرى أقــرع دراســة(2005م) بعنوان « :الشــعور

وتصحيحهــا ،عــاوة عــى أن الطــاب يف املراحــل

جامعــة النجــاح الوطنيــة » .هدفــت الدراســة التعــرف

أمنــ ًا مــن الذكــور خاصــة بعــد إجــراء االختبــارات
الدراســية األعــى أكثــر طمأنينــة وشــعور ًا بالثقــة

واإلنســانية أو ملســتوى الطــاب الــدرايس.

باألمــن النفــي وتأثــره ببعــض املتغــرات لــدى طلبة
إىل الشــعور باألمــن النفــي وتأثــره ببعــض املتغــرات

بالنفــس مــن الطــاب يف املراحــل الدراســية األدنــى.

لــدى طلبــة جامعــة النجــاح الوطنيــة ،كــا هدفــت إىل

التعــرف إىل درجــة الشــعور باألمــن لــدى املراهقــن،

الدراســة املنهــج الوصفــي التحليــي ،حيــث تــم

أجــرت إبريعــم (2011م) دراســة هدفــت إىل

والتعــرف إىل الفــروق يف درجــة األمــن النفــي بــن
الذكــور واإلنــاث ،وتكونــت عينــة الدِّ راســة مــن

( )186طالبــ ًا وطالبــة يف املرحلــة الثانويــة يف واليــة
تبســه باســتخدام مقيــاس األمــن النفــي  ،وأظهــرت

التحقــق مــن دور متغــرات الدراســة ،واســتخدمت
اختيــار طلبــة اجلامعــة  -جمتمــع للدراســة ،-وقــد

تــم اختيــار عينــة الدراســة بنســبة  10%مــن جمتمــع
الدراســة تكونــت مــن ( )1002طالــب مــن طلبــة

اجلامعــة .ولتحقيــق هــدف الدراســة اســتخدم
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الباحــث مقيــاس ماســلو للشــعور باألمــن النفــي،

واألمــن النفــي لــدى طلبــة املــدارس واجلامعــات

الدراســة إىل النتائــج التاليــة :أن الشــعور باألمــن

عــى عينــة قوامهــا ( )355طالبــ ًا وطالبــ ًة ،تــم

وتــم التأكــد مــن صدقهــا وثباهتــا .وقــد توصلــت

النفــي حصــل عــى تقديــر منخفــض حيــث كانــت
النســبة املئويــة  ،49.9%وأنّــه ال توجــد فــروق ذات

داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى الداللــة يف مســتوى

الشــعور باألمــن النفــي لــدى طلبــة جامعــة النجــاح

الوطنيــة ،تعــزى ملتغــر اجلنــس ،والكليــة ،و مــكان
الســكن ،واملعــدل الرتاكمــي ،واملســتوى التعليمــي،

والتفاعــل بــن متغــر اجلنــس مــع بقيــة املتغــرات.

يف ضــوء بعــض املتغــرات .وقــد أجريــت الدراســة
اختيارهــم بالطريقــة الطبقيــة العشــوائية ،واســتخدم

خالهلــا الباحــث مقيــاس االلتــزام الدينــي الــذي

قــام بإعــداده ،ومقيــاس األمــن النفــي مــن منظــور

إســامي والــذي قــام الباحــث بإعــداده أيض ـ ًا ،كــا
اســتخدم الباحــث العديــد مــن األســاليب اإلحصائية

يف دراســته كان مــن بينهــا ،اختبــارات للفــروق بــن
املتوســطات ومعامــل ارتبــاط بريســون .وكان مــن

أ َّمــا دراســة البــدراين (2004م) فقــد هدفــت إىل

أهــم النتائــج التــي أظهرهتــا الدراســة :وجــود

الطلبــه وكذلــك التعــرف إىل أبعــاد التوجــه الزمنــي

والطمأنينــة النفســية لــدى الطلبــة ،وعــدم وجــود

التعــرف إىل مســتوى الشــعور باألمــن النفــي لــدى
لدهيــم وأيضـ ًا التعــرف إىل العالقــة بني األمــن النفيس
والتوجــه الزمنــي تبعــ ًا ملتغــر النــوع والتخصــص.

وقــد تألفــت العينــة مــن ( )830طالب ـ ًا وطالب ـ ًة مــن
جامعــة املوصــل ،وحتقيقــ ًا ألهــداف البحــث فقــد

اعتمــد الباحــث (اختبــار ماســلو للشــعور -عــدم
الشــعور باألمــن النفــي ومقيــاس الفتــاوي للتوجــه

الزمنــي ) وقــد أظهــرت نتائــج الدراســة متتــع طــاب
اجلامعــة باألمــن النفــي ،ووجــود فــروق ذات

داللــه إحصائيــة يف األمــن النفــي تبعـ ًا ملتغــر النــوع
ولصالــح الذكــور ،كــا أظهــرت عــدم وجــود فــروق

ذات داللــه إحصائيــة تبعــا ملتغــر التخصــص.

أجــرى نصيــف (2001م) دراســة بعنــوان

الكشــف عــن طبيعــة العالقــة بــن االلتــزام الدينــي

عالقــة ارتباطيــة قويــة بــن مســتوى االلتــزام الدينــي
فــروق دالــة يف الطمأنينــة النفســية وااللتــزام الدينــي
ٍ
لــكل مــن متغــر اجلنــس والتخصــص.
تعــزى
وجــاءت دراســة احللفــاوي (1993م) بعنــوان

الطمأنينــة االنفعاليــة لــدى طلبــة اجلامعــات ،هدفــت

الدراســة إىل املقارنــة بــن عينــات مــن طــاب

وطالبــات اجلامعــات املرصيــة املختلفــة مــن حيــث

نــوع التعليــم (أزهري/غــر أزهــري ) واجلنــس
واالختــاط والتخصــص يف درجــة الطمأنينــة

االنفعاليــة ،وقــد أجريــت الدراســة عــى عينــة قوامهــا

(  ) 630طالبـ ًا وطالبـ ًة مــن طلبــة املرحلــة اجلامعيــة،
واســتخدم الباحــث اختبــار ماســلو للشــعور باألمــن

النفــي واختبــار تفهــم املوضــوع مــن إعــداد

مورجانومــوراي ،وقــد متــت املعاجلــة اإلحصائيــة
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باســتخدام املتوســط احلســايب واختبــار التبايــن

املســتوى الصفــي أو التخصــص (أديب -علمــي)

الدراســة ،وجــود فــروق دالــة بــن الذكــور واإلنــاث

كــا أثبتــت أنّــه ال توجــد عالقــة دالــة بــن تفاعــل

وحتليلــه ،وكان مــن أهــم النتائــج التــي أظهرهتــا

يف درجــة الطمأنينــة االنفعاليــة لصالــح الذكــور،
ووجــود فــروق دالــة يف درجــة الطمأنينــة االنفعاليــة

بــن الطلبــة األزهريــن وغــر األزهريــن لصالــح
األزهريــن ،عــدم وجــود فــروق بــن طلبــة وطالبــات

التخصــص األديب والعلمــي يف درجــة الطمأنينــة.

أو التحصيــل الــدرايس (متفوقــن -عاديــن).

املتغــرات املدرســية ودرجــة األمــن النفــي.

تعليق عام عىل الدراسات السابقة:

تبــن مــن العــرض الســابق للدراســات الســابقة

أهنــا جــاءت متنوعــة مــن حيــث اهلــدف وطبيعــة

أجــرى حســن (1989م) دراســة بعنــوان

العينــة واألســاليب اإلحصائيــة واملســتوى الــدِّ رايس،

والتخصــص والتحصيــل الــدرايس لــدى طــاب

هتــدف إىل الكشــف عــن مســتوى األمــن النفــي

الشــعور باألمــن النفــي يف ضــوء متغــرات املســتوى
املرحلــة الثانويــة يف مدينــة الريــاض .وهدفــت

الدراســة التعــرف إىل مســتوى الشــعور باألمــن

النفــي لــدى عينــة مــن طــاب املرحلــة الثانويــة
بالريــاض ،لبيــان العالقــة بــن األمــن النفــي
وبعــض املتغــرات املدرســية (التحصيــل الــدرايس
واملســتوى والتخصــص) وتكونــت عينــة الدراســة

فمــن حيــث اهلــدف كانــت بعــض الدراســات

لــدى أفــراد عينــة الدراســات وعالقتهــا ببعــض
املتغــرات األخــرى كاجلنــس ،والســن والتخصــص،
والتحصيــل الــدرايس كدراســة كل مــن أيب عــودة

(2006م) وحســن(1989م ) ودرواشــة ( 2014م)
و ) .Musa (2016وعــى العمــوم تتفــق أهــداف هــذه
الدراســات مــع هــدف مــن أهــداف هــذه الدراســة .أ َّمــا

مــن ( )190طال ًبــا أعامرهــم تــراوح بــن (-15

مــن حيــث العينــات فقــد تنوعــت تبع ـ ًا لتنــوع األهــداف

لدهيــم شــعور مرتفــع باألمــن النفــي () 16.5%مــن

دراســة دراوشــة (2014م) وعــى طــاب املرحلــة الثانويــة

 )23وأظهــرت نتائــج الدراســة أن نســبة الذيــن
أفــراد العينــة وأن ( )60.43لدهيــم شــعور متوســط

باألمــن ،و ( )23.07لدهيــم نزعــة بعــدم األمــن ،وأن

( )83.14ممــن لدهيــم نزعــة عــدم األمــن يتجهــون
نحــو الالســواء ويعانــون مــن اضطرابــات نفســية،
وحيتاجــون إىل رعايــة ومتابعــة .وأ َّنــه ال توجــد فــروق

يف درجــة األمــن النفــي بــن الطــاب مــن حيــث

حيــث أجريــت عــى طــاب املرحلــة اإلعداديــة كــا جاء يف

كــا جاء يف دراســة كل من حسيـــن ( )1989و & (Baeva

) Bordovskaia, 2015),(Mishoe 2012كــا أجريــت عىل

طــاب اجلامعــات كدراســة نصيــف(2001م) وأبوعــودة

(2006م) وبالتــايل تنوعــت املســتويات الدراســية واألعــار
الزمنيــة ،كــا أن الدراســات الســابقة امتــازت بالتنــوع مــن

حيــث طبيعــة العينــة فقــد كانــت لــدى اجلنســن كــا
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جــاء يف دراســة كل مــن نصيــف (2001م) وأبــو

الدراســات؛ حيــث إن هــذه الدراســة تنفــرد عــن

(2014م) و)(Baeva and Bordovskaia, 2015

األول  :دراســة مســتوى األمــن النفــي لــدى

عــودة (2006م) وحســن (1989م) ودراوشـــــــة
و ). Musa (2016أ َّمــا الدراســة احلاليــة فتتفــق مــع

الســابقة يف َّأنــا تتنــاول طــاب
بعــض الدِّ راســات َّ
املرحلــة الثانويــة مــن خمتلــف اجلنســن ،ولكنَّهــا

الســابقة يف أهنــا تتنــاول
ختتلــف عــن الدراســات َّ
الطــاب الالجئــن الســوريني .ومــن حيــث أدوات

الدراســة فقــد تنوعــت بحســب اهلــدف املــراد

الوصــول إليــه ،فمنهــا مــا قــام الباحثــون بأعدادهــا
أو تعريبهــا أو تكيفهــا مــع البيئيــة التــي أجريــت فيهــا
الدراســة .

الدراســات الســابقة يف أمريــن:

الطــاب الالجئــن الســوريني (كمتغــر لــه أمهيتــه

العظمــى يف حتقيــق الصحــة النفســية ).

ثانيـ ًا  :نــدرة التطبيــق عــى عينــة الطــاب الالجئــن

الســوريني مــن احلــدود الســورية ســواء بالدراســة
والتحليــل ،والتــي مل حتــظ بدراســات ســابقة يف نفــس

املوضــوع.

الطريقة واإلجراءات:

منهج الدراسة :

تــم االعتــاد عــى املنهــج الوصفــي االرتباطــي،

مــن حيــث األســاليب اإلحصائيــة فقــد تنوعــت

والــذي يســهل مهمــة الباحــث يف دراســة الواقــع،

الدراســات التــي تــم عرضهــا فقــد اختلفــت

جيــد ًا ،والتعبــر عنهــا تعبــر ًا كيفي ـ ًا أو كمي ـ ًا مــن أجــل

حســب األهــداف وطبيعــة العينــة .أ َّمــا نتائــج
وتنوعــت ،إال أنــه كان هنــاك شــبه إمجــاع عــى أن
َّ
الشــعور باألمــن النفــي مــن أهــم احلاجــات النفســية

لــدى املراهقــن ،كــا تــم التوصــل إىل عــدم وجــود
فــروق دالــة بــن اجلنســن يف مســتوى األمــن النفــي
مثــل دراســة كل مــن نصيــف (2001م)  ،أبوعــودة

(2006م) يف حــن توصلــت دراســة دراوشــة
(2014م) إىل وجــود فــروق يف مســتوى األمــن
النفــي بــن الذكــور واإلنــاث.

أو الظاهــرة كــا توجــد يف الواقــع ،ووصفهــا وصفــ ًا

فهــم عالقــات هــذه الظاهــرة مــع غريهــا مــن الظواهــر
األخــرى ،حيــث إن هــذا املنهــج كــا أشــار إليــه عبيدات

وآخــرون (2004م)  ،يعطــي مرونــة للباحــث يف كيفيــة
صياغــة الفــروض واختبارهــا ،كــا يعتمــد عــى أدوات

وأســاليب البحــث العلمــي ،باإلضافــة إىل إمكانيــة

تعميــم نتائــج هــذا املنهــج عــى أكــر عــدد ممكــن مــن
املبحوثــن  ،حيــث حاولــت الدراســة احلاليــة معرفــة
مســتوى األمــن النفــي لــدى الطــاب الســوريني

وعمومــ ًا فــإن الباحــث ال يزعــم َّ
أن دراســته

الالجئــن مــن طلبــة املرحلــة الثانويــة يف مديريــة تربيــة

بــه جديــرة بــأن تكــون متميــزة عــن غريهــا مــن

العينــة يف مســتوى األمــن النفــي والتــي يمكــن أن

احلاليــة أفضــل مــن ســابقاهتا ،ولكنّهــا بــا تفــردت

قصبــة املفــرق ،ومعرفــة الفــروق بــن متوســطات أفــراد
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األقــل تكــرار ًا والــذي بلــغ ( )71وبنســبة

تعــزى ملتغــر اجلنــس والتخصــص والصــف.

عينة البحث :
يشــمل جمتمــع الدراســة مجيــع طــاب املرحلــة

 -بالنســبة ملتغــر التخصــص ،يظهــر أن العلمــي

تربيــة قصبــة املفــرق للفصــل الــدرايس األول للعــام

وبنســبة مئويــة ( ،)52.3%بينــا األديب هــو

مئويــة (.)64.3%

الثانويــة مــن الطــاب الالجئــن الســوريني يف مديريــة

هــو األعــى تكــرار ًا والــذي بلــغ ()104

2017-2016م والبالــغ عددهــم ( )199طالبــ ًا

األقــل تكــرار ًا والــذي بلــغ ( )95وبنســبة

وطالبــة منهــم (71طالبـ ًا) و ( 128طالبــة )واجلدول

مئويــة (.)47.7%

( )1يوضــح توزيــع أفرادالعينــة تبعـ ًا ملتغــرات اجلنس

 -بالنســبة ملتغــر الصــف ،يظهــر أن الثــاين

والتخصــص والصــف.

ثانــوي هــو األعــى تكــرار ًا والــذي بلــغ

( )102وبنســبة مئويــة ( ،)51.3%بينــا األول

الجدول (:)1
توزيع أفراد العينة تبعاً لمتغيرات

ثانــوي هــو األقــل تكــرار ًا والــذي بلــغ ()97

الجنس والتخصص والصف

المتغير

الجنس

التخصص

الصف

وبنســبة مئويــة (.)48.7%

الفئة

التكرار

النسبة
المئوية

ذكر

71

35.7

أنثى

128

64.3

المجموع

199

100.0

علمي

104

52.3

أدبي

95

47.7

المجموع

199

100.0

أول ثانوي

97

48.7

ثاني ثانوي

102

51.3

المجموع

199

100.0

يظهر من اجلدول ( )1ما ييل :

-أداة الدراسة:

لتحقيــق أهــداف الدراســة تــم اســتخدام األداة

اآلتيــة:

أوالً :مقياس األمن النفيس:

بعــد االطــاع عــى األدبيــات والدراســات

واملقاييــس الســابقة ذات العالقــة بموضــوع

الدراســة ،قــام الباحــث باســتخدام مقيــاس (أبــو

عمــرة  2012 ،م)  ،حيــث بلــغ عــدد فقــرات

 -بالنســبة ملتغــر اجلنــس ،يظهــر أن اإلنــاث

املقيــاس ( )46فقــرة موزعــة عــى ثالثــة جمــاالت

وبنســبة مئويــة ( ،)64.3%بينــا الذكــور هــم

والبعــد االجتامعــي واألرسي ويتكــون مــن ()16

هــن األعــى تكــرار ًا والــذي بلــغ ()128

هــي  :البعــد االنفعــايل ويتكــون مــن ( )18فقــرة،
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فقــرة ،والبعــد االقتصــادي ويتكــون مــن ( )12فقــرة،

1 .1الصياغــة اللغويــة :الوضــوح ،والســامة

متــدرج مخــايس.

2 .2وضوح املعنى.

حيــث أعطــى لــكل فقــرة وزن ـ ًا مدرج ـ ًا وفــق ســلم

اللغويــة ،واحلاجــة للتعديــل.

(دائ ًام ،غالب ًا ،أحيانا ،قليالً ،نادر ًا).

3 .3مــدى مناســبة الفقــرة يف قيــاس املجــاالت

دالالت ثبات املقياس يف صورته األصلية:

4 .4إبداء أية تعديالت يروهنا مناسبة.

املحــددة.

أوجــد (أبــو عمــرة  ، )2012 ،ثبــات املقيــاس

بطريقــة االختبــار وإعــادة االختبــار مــن خــال

تطبيقــه عــى عينــة اســتطالعية قوامهــا ( )60طالبــا

وطالبـــــة  ،وتــم حســــــاب معامـــل الثبــات فكان
).(0,71

دالالت صــدق املقيــاس وثباتــه يف الدراســة

احلاليــة:

للتحقــق مــن مــؤرشات صــدق مقيــاس األمــن

5 .5أية اقرتاحات أخرى.

ويف ضــوء اقرتاحــات املحكمــن وآرائهــم ،متــت

إعــادة صياغــة بعــض الفقــرات لغويــ ًا ،وكذلــك

عدلــت بعــض الفقــرات التــي تقــل درجــة اتفــاق

املحكمــن حوهلــا عــن ( ،)80%حيــث مل يتــم حــذف
أيــة فقــرة مــن فقــرات املقيــاس ومل يتــم دمــج أيــة

فقــرات ،فأصبــح املقيــاس يف صورتــه النهائيــة مكونـ ًا

مــن ( )46فقــرة .

ثاني ًا :صدق البناء:

النفــي املســتخدم يف الدراســة احلاليــة تــم اســتخراج
مــؤرشات الصــدق اآلتيــة:
أوالً :صدق املحكمني:

بغــرض استخــــراج مؤشـــــرات الصــدق

ـم تطبيــق
جلميـــــع فقــرات أداة الدراســــــة ،فقــد تـ َّ

للتأكــد مــن صــدق املقيــاس تــم عرضــه عــى

األداة عــى عينــة اســتطالعية مكونــة مــن ()50

النفــس الرتبــوي ،واإلرشــاد الرتبــوي ،والقيــاس

مديريــة تربيــة قصبــة املفــرق مــن جمتمــع الدراســة

جمموعــة مــن املحكمــن واملختصــن يف جمــاالت علــم
والتقويــم يف جامعــات :اهلاشــمية والريمــوك وآل
البيــت وجامعــة املجمعــة ،عددهــم ( )10حمكمــن،

وكذلــك عــى خمتصــن اثنــن يف جمــال اللغــة (النحــو

والــرف حيــث طلــب منهــم إبــداء رأهيــم يف
فقــرات املقيــاس مــن حيــث:

طالبــ ًا وطالبــة مــن طلبــة املرحلــة الثانويــــــة يف
وخــارج العينــة األصليــة وحســاب معامــات

االرتبــاط بريســـــــون بــن كل فقــرة والبعــــــــد
الــذي تنتمــي إليــه واألداة ككل ،كــا هــو مبــن يف
اجلــدول ()2
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جدول ()2
معامالت االرتباط بين فقرات جميع أبعاد األمن النفسي لدى طالب المرحلة الثانوية والمقياس ككل
االرتباط مع
االرتباط مع
االرتباط مع
االرتباط مع
المقياس
البعد نفسه
المقياس ككل
البعد نفسه
ككل
معامل االرتباط بين فقرات
معامل االرتباط بين فقرات البعد معامل االرتباط بين فقرات
رقم
االنفعالي ( النفسي) والبعد نفسه البعد االجتماعي واألسري البعد االقتصادي والبعد نفسه
الفقرة
والمقياس ككل
والبعد نفسه والمقياس ككل
والمقياس ككل
**0.463
0.494** 0.710** **0.421
**0.536
**0.336
1
**0.633
0.511** 0.671** **0.520
**0.527
**0.679
2
**0.658
0.715** 0.616** **0.698
**0.636
**0.528
3
**0.532
0.834** 0.645** **0.444
**0.407
**0.674
4
**0.556
0.761** **0.629 **0.489
**0.710
**0.569
5
**0.705
**0.856 **0.321 **0.585
**0.421
**0.887
6
**0.585
**0.463 **0.689 **0.773
**0.308
**0.518
7
**0.580 **0.410 **0.709
**0.321
**0.449
**0.416
8
**0.410 **0.429 **0.585
**0.710
**0.463
**0.510
9
**0347
**0.689 **0.321
**0.671
**0.580
**0.630
10
**0.546
****0.515 **0.651 0.710
**0.410
**0.774
11
**0.741
****0.891 **0.412 0.671
**0347
**0.496
12
** **0.828 0.616المقياس ككل **0.774
**0.321
**0.585
13
****0.721 0.645
**0.689
**0.321
14
**0.488 **0.454
**0.410
**0.709
15
**0.505 **0.710
**0.449
**0.416
16
المقياس ككل **0.709
**0.463
**0.510
17
**0.580
**0.630
18
**0.887
المقياس ككل
االرتباط مع
البعد نفسه

االرتباط مع
المقياس ككل

*معامالت ارتباط مقبولة ودالة عند مستوى الداللة ()α≤0.05
** معامالت ارتباط مقبولة ودالة عند مستوى الداللة ()α≤0.01

بــن الفقــرات ومجيــع أبعــاد األمــن النفــي لــدى

وهــذا يــدل عــى وجــود معامــــــل ارتبــاط

( ،)0.40ومــع األداة ككل أكثــر مــن ()0.30

الدراســة.

طــاب املرحلــة الثانويــة والبعــد ككل تزيــد عــن

ومجيعهــا دالــة إحصائيــ ًا عنــد مســتوى (،)0.05

قــوي ،وهــي معامــات مقبولـــــة ألغـــــــراض
ثبات أداة الدراسة:
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هبــدف اســتخراج ثبــات أداة الدراســة تــم تطبيــق

معادلــة ثبــات األداة (كــرو نبــاخ ألفــا) عــى مجيــع
جمــاالت الدراســة واألداة ككل للعينــة االســتطالعية

والبالغــة ( )50طالبــ ًا وطالبــة ،كــا هــو مبــن يف
جــدول (.)3

(√) أمــام اإلجابــة التــي تعكــس درجــة موافقتهــم،

كــا تــم االعتــاد عــى التصنيــف التــايل للحكــم عــى
املتوســطات احلســابية كالتــايل:

معامالت كرو نباخ ألفا الخاصة بمجاالت

لإلجابــة عــن أســئلة الدراســة تــم اســتخدام

عدد معامل
الفقرات الثبات

1

البعد االنفعالي (النفسي)

18

0.70

2

البعد االجتماعي واألسري

16

0.80

3

البعد االقتصادي

12

0.72

46

0.82

المقياس
ككل

من  3.66-2.34متوسطة.

املعاجلة اإلحصائية:

الدراسة واألداة ككل
الرقم

-

من  3.67إىل  5.00مرتفعة.

-

جدول ()3

المجال

-

أقل من  2.33منخفضة.

املعاجلــات اإلحصائيــة التاليــة مــن خــال برنامــج

الــرزم اإلحصائيــة (:)SPSS

 التكرارات والنسب املئوية للمتغريات الشخصيةوالوظيفية ألفراد عينة الدراسة.

 املتوســطات احلســابية واالنحرافــات املعياريــةإلجابــات أفــراد عينــة الدراســة عــن مجيــع

يظهــر مــن اجلــدول (  )3أن معامــات كرونبــاخ

جمــاالت أداة الدراســة.

كان أعالهــا ملجــال « البعــد االجتامعــي واألرسي» ،

جمــاالت الدراســة ومعامــل ارتبــاط بريســون

 -معامــل االتســاق الداخــي كرونبــاخ ألفــا جلميع

ألفــا ملجــاالت الدراســة تراوحــت بــن ()0.70-0.80

الســتخراج ثبــات اإلعــادة.

وأدناهــا ملجــال « البعــد االنفعــايل « ،وبلــغ معامــل

 -اختبــار « »tللعينــات املســتقلة (Independent

كرونبــاخ ألفــا لــأداة ككل ()0.82ومجيــع معامــات

) Samples t-Testللكشــف عــن الفــروق

الثبــات مرتفعــة ومقبولــة ألغــراض الدراســة.

تبعــ ًا ملتغــرات الدراســة.

تصحيح املقياس:

نتائج الدراسة:

تكونــت االســتبانة بصورهتــا النهائيــة مــن ()46

فقــرة ،حيــث اســتخدم الباحــث مقيــاس ليكــرت

للتــدرج اخلــايس هبــدف قيــاس آراء أفــراد عينــة

الدراســة ،وتــم إعطــاء دائ ـ ًا ( ،)5غالب ـ ًا ( ،)4أحيانــا

( ،)3قليــ ً
ا ( ،)2نــادر ًا ( ،)1وذلــك بوضــع إشــارة

يتضمــن هــذا اجلــزء نتائــج الدراســة التــي هدفــت

إىل التعــرف إىل أبعــاد مقيــاس األمــن النفــي لــدى

طــاب املرحلــة الثانويــة يف مديريــة تربيــة قصبــة
املفــرق ،وســيتم عــرض النتائــج باالعتــاد عــى
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أســئلة الدراســة.
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املتوســطات احلســابية واالنحرافــات املعياريــة إلجابــات

الســؤال األول :مــا مســتوى األمــن النفــي لــدى

أفــراد عينــة الدراســة عــن جمــاالت مقيــاس األمــن

طــاب املرحلــة الثانويــة ؟

النفــي واملقيــاس ككل ،كــا هــو مبــن يف جــدول ( .)4
الســؤال الثــاين للدراســة :هــل توجــد فــروق

لإلجابــة عــن هــذا الســؤال ،تــم حســاب

جدول ()4
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد عينة الدراسة عن مجاالت مقياس األمن النفسي والمقياس ككل:
البعد

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

الرتبة

الدرجة

االنفعالي (النفسي)

3.78

0.46

1

مرتفعة

االجتماعي واألسري

3.63

0.44

2

متوسطة

االقتصادي

3.63

0.45

2

متوسطة

0.38

-

مرتفعة

المقياس ككل
3.69

يظهــر مــن اجلــدول ( )4أن املتوســطات احلســابية
تراوحــت بــن ( ،)3.78-3.63كان أعالهــا للبعــد
األول « االنفعــايل (النفــي)» بمتوســط حســايب ()3.78
وبدرجــة مرتفعــة ،وأدناهــا للبعديــن عــى التــوايل
«االجتامعــي واألرسي» و «االقتصــادي» بمتوســط
حســايب ( )3.63وبدرجــة متوســطة ،وبلــغ املتوســط
احلســايب ملقيــاس األمــن النفــي ككل ( )3.69وبدرجــة
مرتفعــة.

وهــذا يــدل عــى وجــود أمــن نفــي مرتفــع لــدى
طــاب املرحلــة الثانويــة يفــر الباحــث هــذه النتيجــة
لــدى بعــض الطــاب النازحــن نظــر ًا ملــا فرضــه النــزوح
القــري املفاجــيء ،مــن مواقــف مؤملــة وقاســية ،ونظــر ًا
للرعايــة واالهتــام التــي يوليهــا املجتمــع املضيــف
ومســاندة احلكومــة  ،وذلــك بتقديــم املســاعدة املاديــة
واملعنويــة ومــد يــد العــون وقضــاء احلاجــات ،كــا

َّ
أن الوقــوف الفعــي مــن أفــراد املجتمــع واجلمعيــات
واهليئــات إىل جانبهــم جعلهــم يشــعرون باألمــن النفــي،
ومــن ناحيــة أخــرى يعــزو الباحــث ذلــك إىل َّ
أن حمافظــة
املفــرق األردنيــة تتســم بالســام االجتامعــي  ،وانعــدام
املهــددات األمنيــة ،فليــس هنــاك نزاعــات مســلحة أو
صدمــات دمويــة أو حــروب يمكــن أن هتــدد ســامة الفرد
أوعائلتــه أوممتلكاتــه ،ومــن ناحيــة أخــرى نجــد أن توافــر
ســبل كســب العيــش وســهولتها وتوافــر معظــم اخلدمات

األساســية مــن تعليــم ومراكــز صحيــة وغــذاء حيقــق
قــدر ًا مــن األمــن النفــي ،وقــد اتفقــت هــذه النتيجــة
مــع نتائــج دراســة دراوشــة (2014م) والبــدراين
(2004م) التــي أشــارت إىل وجــود مســتوى مرتفــع مــن
األمــن النفــي  ،فيــا اختلفــت نتيجــة الدراســة احلاليــة
مــع نتائــج دراســة األقــرع(2005م) و إبريعــم (2011م)
والتــي كشــفت مســتوى منخفــض مــن األمــن النفــي.
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ذات داللــة إحصائيــة يف األمــن النفــي لــدى طــاب
املرحلــة الثانويــة تعــزى ملتغــر اجلنــس (ذكــور -
إنــاث) ؟
لإلجابة عن هذا السؤال ،تم حساب املتوسطات
احلسابية واالنحرافات املعيارية لألمن النفيس لدى

طالب املرحلة الثانوية تعزى ملتغري اجلنس ،وللكشف
عن الفروق بني هذه املتوسطات تم استخدام اختبار «»t
للعينات املستقلة ((Independent Samples t-Test
واجلدول ( )5يوضح ذلك.
الســؤال الثالــث للدراســة :هــل توجــد فــروق ذات داللــة

جدول (:)5
نتائج ( )Independent Samples t-Testللكشف عن
الفروق في األمن النفسي لدى طالب المرحلة الثانوية ً
تبعا لمتغير الجنس
البعد

الجنس

العدد

االنفعالي (النفسي)

ذكر
أنثى
ذكر
أنثى
ذكر
أنثى
ذكر
أنثى

71
128
71
128
71
128
71
128

االجتماعي واألسري
االقتصادي
األمن النفسي ككل

يظهر من اجلدول ( )5ما ييل:
 وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــدمســتوى الداللــة ( )0.05≤αيف مجيــع أبعــاد األمــن
النفــي واملقيــاس ككل  ،تبع ـ ًا ملتغــر اجلنــس ،حيــث
بلغــت قيمــة « »tعــى التــوايل(،4.328 ،3.634
 )4.606 ،3.669وبداللــة إحصائيــة ( )0.01عــى
التــوايل ولصالــح الذكــور .ويمكــن تفســر هــذه
الفــروق عــى ضــوء متغــرات التنشــئة االجتامعيــة
 ،وعامــل التنميــط االجتامعــي ونظــرة املجتمعــات
العربيــة بصــورة عامــة إىل الفتــاه ومــا تضعــه هــذه
املجتمعــات مــن فــوارق بينهــا وبــن الرجــل حيــث
تفــرض قيــود ًا عــى الفتــاه ال توضــع للفتــى ممــا يــؤدي

المتوسط
الحسابي
3.93
3.69
3.80
3.53
3.78
3.54
3.85
3.60

االنحراف
المعياري
0.41
0.46
0.35
0.45
0.42
0.44
0.33
0.38

قيمة «"t

الداللة
اإلحصائية

3.634

0.01

4.328
3.669
4.606

0.01
0.01
0.01

وبأنــا غــر
إىل شــعورها بالتوتــر وعــدم الثقــة بنفســها َّ
حمبوبــة فتزيــد عندهــا احلاجــة إىل األمــن النفــي،
هنــا البــد مــن التأكيــد عــى دور العامــل احلضــاري
والثقــايف ،فالتوقعــات الكبــرة مــن األهــل واملجتمــع
بالنســبة للذكــور مثــل النجــاح يف الدراســة تزيــد مــن
ثقتهــم بأنفســهم ومــن ثمــة تزيــد عندهــم الشــعور
باألمــن النفــي أكثــر ،واتفقــت هــذه النتيجــة مــع
نتائــج دراســة احللفــاوي (1993م) التــي أشــارت إىل
وجــود فــروق يف األمــن النفــي ولصالــح الذكــور،
فيــا اختلفــت نتيجــة الدراســة احلاليــة مــع نتائــج
دراســة أيب عــودة (2006م) ونصيــف (2001م) والتــي
أشــارت إىل عــدم وجــود فــروق يف مســتوى األمــن
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إحصائيــة يف األمــن النفــي لــدى طــاب املرحلــة الثانويــة
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الصــف الــدرايس ،وللكشــف عــن الفــروق بــن

تعــزى ملتغــر الصــف الــدرايس (أول ثانــوي – ثــاين ثانــوي) ؟

هــذه املتوســطات تــم اســتخدام اختبــار « »tللعينــات

املتوســطات احلســابية واالنحرافــات املعياريــة لألمــن

يوضــح ذلــك .

لإلجابــة عــن هــذا الســؤال ،تــم حســاب

النفــي لــدى طــاب املرحلــة الثانويــة تعــزى ملتغــر

املســتقلة ( )Independent Samples t-Testوجــدول ()6
الســؤال الرابــع للدراســة :هــل توجــد فــروق ذات

جدول ()6
نتائج ( )Independent Samples t-Testللكشف عن الفروق في األمن النفسي
لدى طالب المرحلة الثانوية تبعاً لمتغير الصف الدراسي
البعد

الصف الدراسي

العدد

االنفعالي (النفسي)

أول ثانوي
ثاني ثانوي
أول ثانوي
ثاني ثانوي
أول ثانوي
ثاني ثانوي
أول ثانوي
ثاني ثانوي

97
102
97
102
97
102
97
102

االجتماعي واألسري
االقتصادي
األمن النفسي ككل

يظهر من اجلدول ( )6ما ييل:

المتوسط
الحسابي
3.79
3.77
3.63
3.62
3.66
3.60
3.70
3.67

االنحراف
المعياري
0.47
0.45
0.44
0.44
0.47
0.42
0.40
0.37

قيمة «»t

الداللة
اإلحصائية

0.388

0.699

0.101

0.920

0.958

0.339

0.515

0.607

يف نفــس املرحلــة املدرســية (يف املدرســة الثانويــة)

عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة

وكذلــك تفكــر الطلبــة متقــارب فــا زال

النفــي لــدى طــاب املرحلــة الثانويــة واملقيــاس

مــن املدرســة واالنطــاق نحــو اجلامعــة واحليــاة

عنــد مســتوى الداللــة ( )0.05≤αيف أبعــاد األمــن
ككل تبعــ ًا ملتغــر الصــف الــدرايس ،حيــث مل

تصــل قيمــة « »tإىل مســتوى الداللــة اإلحصائيــة
 ،بالنســبة إىل عــدم وجــود فــروق يف الصــف فقــد

تعــزى النتيجــة إىل تشــابه الظــروف يف املدرســة،

فالصــف األول ثانــوي والثــاين ثانــوي متواجــدون

أمامهــم القليــل مــن املراحــل الصفيــة للتخــرج
املســتقبلية .واتفقــت هــذه النتيجــة مــع نتائــج

دراســة أيب عــودة (2006م) وحســن (1989م)
ودرواشــة (2014م) والتــي أشــارت إىل عــدم
وجــود فــروق يف األمــن النفــي يعــزى ملتغــر

الصــف.
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داللــة إحصائيــة يف األمــن النفــي لــدى طــاب املرحلة

التخصــص ،وللكشــف عــن الفــروق بــن هــذه

لإلجابــة عــن هــذا الســؤال ،تــم حســاب

املســتقلة ( (Independent Samples t-Testواجلــدول

الثانويــة تعــزى ملتغــر التخصــص (علمــي  -أديب) ؟

املتوســطات احلســابية واالنحرافــات املعياريــة لألمــن

النفــي لــدى طــاب املرحلــة الثانويــة تعــزى ملتغــر

املتوســطات تــم اســتخدام اختبــار « »tللعينــات
( )7يوضــح ذلــك.
-

باإلضافــة إىل أن نظــرة النــاس واملجتمــع

جدول ()7
نتائج ( )Independent Samples t-Testللكشف عن الفروق في األمن النفسي
لدى طالب المرحلة الثانوية تبعاً لمتغير التخصص
البعد

التخصص

العدد

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

االنفعالي (النفسي)

علمي

97

3.71

0.46

أدبي

102

3.84

0.45

علمي

97

3.55

0.47

أدبي

102

3.70

0.39

علمي

97

3.55

0.44

أدبي

102

3.70

0.45

علمي

97

3.61

0.39

أدبي

102

3.75

0.36

االجتماعي واألسري
االقتصادي

األمن النفسي ككل

-

يظهــر مــن اجلــدول ( )7وجــود فــروق ذات

داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى الداللــة ()0.05≤α
يف مجيــع أبعــاد األمــن النفــي واملقيــاس ككل لــدى

طــاب املرحلــة الثانويــة تبعــ ًا ملتغــر التخصــص،

حيــث بلغــت قيمــة «،2.388- ،2.003-( »t

 )2.636- ،2.367بداللــة إحصائيــة (،0.047 )0.009 ،0.019 ،0.018عــى التــوايل .ولصالــح
التخصــص العلمــي.
-

ويعــزو الباحــث هــذه النتيجــة إىل أن طــاب

قيمة «»t

الداللة
اإلحصائية

2.003-

0.047

2.388-

0.018

2.367-

0.019

2.636-

0.009

التخصــص العلمــي حيصلــون عــى العديــد مــن
االمتيــازات أســوة بطــاب التخصــص األديب ســواء

مــن الناحيــة التعلميــة أو الوظيفيــة يف املســتقبل ،كــا

أن االلتحــاق بالتخصصــات العلميــة يقتــر عــى
الطلبــة احلاصلــن عــى أعــى درجــات ،ومــن ثــم

فــإن مثــل هــؤالء الطــاب يتمتعــون يف األصــل
بمســتوى عـ ٍ
ـال مــن التوافــق الــدرايس والــذي يرتبــط
يف حــد ذاتــه وإىل حــد كبــر بمــدى التوافــق النفــي
واالجتامعــي واإلحســاس باألمــن النفــي.
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يف األمــن النفــي لصالــح الذكــور.

بصفــة عامــة إىل التخصصــات العلميــة نظــرة مرموقــة

3 .3رضورة مراعــاة الطــاب الالجئــن الســوريني

تنطــوي عــى التقديــر واالحــرام ،وبالتــايل فــإن الطلبة

بتوفــر اخلدمــات النفســية واالجتامعيــة بغض

الذيــن ينتمــون ملثــل هــذه التخصصــات يشــعرون يف

النظــر عــن اختــاف مراحلهــم الدراســية .

دواخلهــم -عــى مــا يبــدو -بدرجــة عاليــة مــن

4 .4رفــع الشــعور باالهتــام باألمــن النفــي

الثقــة بالنفــس واالعتــزاز والتقديــر الــذايت ،وحجــم

لطــاب التخصــص األديب نظــر ًا لنتائــج

القيمــة االجتامعيــة لــدى اآلخريــن ،ممــا ينعكــس

الدراســة التــي أثبتــت وجــود فــروق يف األمن

بصــورة إجيابيــة عــى مــدى توافقهــم النفــي وكذلــك

النفــي ولصالــح التخصــص العلمــي.

شــعورهم باألمــن النفــي .كذلــك فإنــه يمكــن

5 .5العمــل عــى تأســيس وحــدة إرشــادية نفســية

القــول إن الطلبــة امللتحقــن بالتخصصــات العلميــة

يف املــدارس تقــوم بإرشــاد الطلبــة الالجئــن

يدركــون متامــ ًا مــدى األمــان املســتقبيل.
-
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يف مواجهــة األزمــات النفســية واألكاديميــة

اختلفــت نتيجــة الدراســة احلاليــة مــع نتائــج

املختلفــة التــي تواجههــم يف أثنــاء دراســتهم

دراســة أيب عــودة (2006م) ونصيــف (2001م)

هبــدف مســاعدهتم يف تعزيــز مســتوى األمــن

وحســن (1989م) والبــدراين (2004م) واألقــرع

النفــي.

(2005م) واحللفــاوي (1993م) والتــي أشــارت

6 .6تعزيــز الشــعور باألمــن لــدى الطــاب مــن

إىل عــدم وجــود فــروق يف مســتوى األمــن النفــي

خــال العمــل عــى إجيــاد برامــج تســاهم يف

تعــزى ملتغــر التخصــص.

حــل املشــكالت التــي تواجــه الطلبــة يوم ًيــا
واملتعلقــة بالنواحــي األكاديميــة واالجتامعيــة

توصيات الدراسة

والنفســية أو املاديــة نتيجــة احلــرب بســوريا.

1 .1االهتــام بتوفــر اخلدمــات النفســية والوقائيــة

7 .7تفعيــل عمــل املرشــدين الرتبويــن يف املدارس

واإلنامئيــة والعالجيــة للطــاب وذلــك

لتقديــم املســاعدة ملــن حيتاجهــا مــن الطلبــة

باســتيعاب مرشــدين نفســيني باملــدارس

ورفدهــا باإلمكانــات ،والكــوادر املؤهلــة.

للمســامهة يف رفــع مســتوى األمــن النفــي

8 .8إجيــاد برامــج للدعــم النفــي مــن خــال

لدهيــم.

أنشــطة وبرامــج اجتامعيــة وأكاديميــة تشــغل

2 .2توعيــة األرس بعــدم تكليــف اإلنــاث أكثــر

وقــت فــراغ الطلبــة وتكســبهم مهــارات

مــن طاقاهتــن النفســية واجلســمية نظــر ًا

تســاعدهم عــى تقبــل الــذات ومواجهــة

لنتائــج الدراســة التــي أثبتــت وجــود فــروق
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الضغوطــات التــي يتعرضــون هلــا يف حياهتــم
اليوميــة.

بحوث مقرتحة

1 .1دراسة عالقة األمن النفيس بمستوى الطموح
لدى الطلبة الالجئني السوريني.

2 .2دراســة فاعليــة برنامــج لتنميــة األمــن النفــي
ملواجهــة الضغــوط النفســية لــدى الطلبــة

الالجئــن الســوريني.

3 .3دراســة األمــن النفــي وعالقتــه بالتحصيــل
الــدرايس لــدى تالميــذ املرحلــة األساســية.

4 .4دراســة مقارنــة لألمــن النفــي بــن الطــاب
الالجئــن الســوريني والطــاب األردنيــن.

5 .5إجــراء دراســات يف األمــن النفــي وعالقتــه
بمتغــرات نفســية أخــرى.
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